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 چكيده
قاجاريه نفوذ داشت، اهميتةدنبلي در تبريز دورخان در اين مقاله با توجه به اين كه خاندان نجفقلي

و خاندان سلطنتي مورد تحقيق قرار مي در. گيردازدواج بين نخبة محلي تاكنون به اين موضوع
و» ثاني«خان نجفقلي. استتحقيقات تاريخ ايران كمتر توجه شده  به دليل فداكاري در جنگ ايران

درروس مورد توجه عباس و عالوه او با دختر وي به نامبه. ديوانساالري قاجار ترقي يافت ميرزا واقع شد
و آشكار نگارنده مرسله. مهرجهان ازدواج كرد اي از محمدشاه به خواهرش مهرجهان را بررسي كرده

خان از رابطه نجفقلي. ساخته است كه اين مرسله هرچند خصوصي است، محتواي ديواني هم دارد
و همزماخصوصي بهره مي مين پادشاه نيز از طريق غيررسمي از نجفقليبرد خواست تا مشكالت خان

مي. موجود در جامعة محلي را حل كند اي توان گفت كه رابطة ازدواج براي هر دو اهميت ويژهلهذا
و نخبگان محلي از يكديگر استفاده مي و خاندان سلطنتي .كردندداشت
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 مقدمه
گيري داشتند، زيرا در سير تواريخ ايران، نخبگان محلي در تاريخ ايران اهميت چشم

ميحكومت مركزي گاهي در كوتاه و در چنين مواردي وجود مدت دچار فروپاشي شد
و امنيت جامعة محلي ضروري بود . نخبگان براي اداره

ترين مطالبي كه در تحقيقات مربوط به نخبگان محلي توان گفت كه يكي از مهممي
و خارجي ايران مورد و آشكارسازي قرار گرفته استتوجه محققين داخلي ، بررسي

و كتاب. روابط آنان با دولت مركزي است هاي گوناگون تاكنون اين موضوع در مقاالت
و دگرگونيعنوان مثالبه؛است بيش بحث شدهوكم هاي مربوط به موازنة قدرت تحوالت

و غيره حكومت مركزي، واگذاريدرشركت نخبگان بين اين دو،   مناصب مركزي، محلي
ميعالوه بر اين.)1(به آنان نهها، تنها در ايران بلكه در اكثر نقاط جهان قديم، دانيم كه

 براي نخبگان محلي، برقراري روابط گوناگون با سلسلة پادشاهي به خصوص رابطه
در آثار مربوط به ايران نيز در اين باره از ديدگاه.ه استازدواج، اهميتي ويژه داشت

.است خاندان سلطنتي تحقيقاتي انجام شده
)2(نژاد دربارة سياست ازدواج خاندان سلطنتي قاجار تحقيق كرده استدكتر ابراهيم

و نخبگان محلي نيز كمي ميو به تأثيرات ازدواج بين سلسلة سلطنتي و : نويسدپرداخته
اين«يا»شدميهاين نوع ازدواج براي برقراري سلطة دولت مركزي در واليات استفاد«

 دكتر شوپه راجع به دختران شاهان».)3(كردنوع ازدواج به پايداري حكومت كمك مي
در.)5(است، تحوالت سياست ازدواج آنها را آشكار ساخته)4(صفويه تحقيق كرده او

و مشايخ خانقاه موضوع ميازدواج با نخبگان محلي، به ازدواج با سادات هاي بانفوذ توجه
و غير از آن را به ميطور اندك موردكند مي.)6(دهدبحث قرار توان گفت كه در مجموع

.اندمحققين اين موضوع را از ديدگاه نخبگان محلي كمتر مطالعه كرده
بهاين عمل به نطور معمول و نيز براي توسعة منظور حفظ و تداوم خاندان فوذ
ولي در حوزة تاريخ ايران، دربارة اين موضوع تحقيق. گرفته استقدرت صورت مي

وهمشخص نشده است كه اين رابطه چه نوع سود واقعي داشتو�مستقلي انجام نگرفته
.اندبردهچطور از آن بهره مي
بدر اين مقاله به بهعلت دسترسي به منابع بيشتر، و خصوصر دورة قاجاريه

خان زند تا انقالب مشروطه در تبريز نفوذ كه از دورة كريم» خان دنبليخانواده نجفقلي«
با استفاده از منابع مختلف به خصوص در اينجا. زيادي داشته است، توجه شده است
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و كتب خطي منتشر نشده، به نجفقلي پرداخته»خانبيوك« به مشهور» ثاني«خان اسناد
13خان بيگلربيگي تبريز است كه در اواسط قرن اين شخص نبيرة نجفقلي. شودمي

مي19/ هجري قمري  اهميت از نمونه يك عنوانبه بنابراين،است كردهميالدي فعاليت

 مورد محلي، نخبگان ديدگاه از سلطنتي خاندانو محلي يك خاندان بين ارتباط برقراري

. گيردمي قرار مطالعه

و نجفقليـ1  خانمشهور به بيوك» ثاني«خان طايفة دنبلي
بهطايفة دنبلي كه گفته مي ـ قمري بعد از شود از اكراد است، از اوايل قرن دهم هجري

و در دورة شاه طهماسب صفوي حكومت خوي را به حكومت صفويه اطاعت مي كرده
 ). 120، 1378رياحي(عهده گرفته است 

داران اواخر روزگار شاه عباس اول كه فضلي خوزاني در كتاب طبق فهرست منصب
خان رئيس طايفة دنبلي با حكومت سلمان،)7(است، مندرج كردهالتواريخافضلخود 

و سلماس، داراي هزار نفر سپاه بود كه سومين نيروي بزرگ در آذربايجان را  چورس
گ التواريخافضل( داشت ).ب 572،

سلسله طايفة دنبلي كه در خوي قدرت داشت، جدا شده، در خان، از اصل نجفقلي
به12اواسط قرن  ـ قمري هاي دربارة فعاليت. كار كردبه عنوان حاكم تبريز آغازهجري

و اخيراً طور مفصل توضيح دادهبه تاريخ خويها، رياحي در كتاب دنبلي  است
استز قاجاريه مطالعه كرده ميرجعفري نيز رؤساي اين طايفه را از دوران صفويه تا آغا

و هاديان( خان در اين دو تحقيق تا حدودي معرفي هرچند نجفقلي).1388ميرجعفري
بهشده  عنوان حاكم آن منطقه است، اين دو محقق بيشتر به خاندان دنبلي خوي كه

و به بعد از تأسيس حكومت قاجار كمتر توجه كرده اند، شهرت فراواني داشت، پرداخته
و نفوذ قبلي خودشان را در دورة قاجاريه دنبلي زيرا ها حكومت خوي را از دست دادند

.حفظ نكردند
و سياسي مفيد است، اما دربارة روابط اين دو تحقيق از لحاظ اطالعات تاريخ محلي

و خاندان سلطنتي كه موردنظر نگارنده است به طور عميق تحقيق با حكومت مركزي
د. استنكرده  بهنبليهرچند اين عنوان فرمانفرماي مستقل محلي از دست ها قدرت را

و اطراف تبريز در طول دوران قاجاريه فعاليت هاي نجفقليدادند، نواده  خان در شهر
درمي و بنابرين، اين خاندان يك نمونة خوب. حال منصب دولتي هم داشتندعينكردند
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. باشداز نخبگان محلي در دورة قاجاريه مي
، كه به اسم جدش ناميده شد، فرزند»ثاني«خان ان، يعني نجفقليخبيوك
احوال تاريخ تبريزنادرميرزا در كتاب معروف. كل آذربايجان بود بيگ، وكيلفتحعلي
ميبيوك بهخان را توصيف و طور اختصار رابطة او را با سلسلة پادشاهي به قلم كند
خان با قدرت مركزي، به دربارة رابطة بيوك، تاريخ تبريزبراساس توصيفات. آورددرمي

:توان اشاره نمودسه نكتة زير مي
و روس خدمات شايستهبيوك)الف( و مورد نوازش خان در جنگ ايران اي ارائه كرد
)228، 232، صص 1373 ميرزانادر(.شد السلطنه واقعميرزا نايبعباس

ص 1373 ميرزانادر(. ميرزا دختر خود را به او دادعباس)ب( ،232(

و بعدها او حاكم خلخال)پ( در زمان محمدشاه، حكومت خوي به او سپرده شد
ص 1373 نادر ميرزا(. شد ،232(

 تاريخ تبريزكه هر دو قبل از)9(الدنابله�تذكرو)8(تاريخ دنبليدو نسخة خطي در

بهنادرميرزا نگاشته شده نكاتي مشابه اشاره شده خان به طور اختصار راجع به بيوكاند،
مي؛ ابتدا، سه نكتة فوق را به)10(است و به مورد نكته طور خالصه توضيح در)ب(دهيم

. بخش بعدي مقالة حاضر، بيشتر پرداخته خواهد شد

در)الف( و نوازشات عباسخدمات شايسته و روس  السلطنهميرزا نايبجنگ ايران
خان را است، فعاليت بيوكرونويسي شده تبريزتاريخ ميرزا كه در سواد سند عباس

كه. كندميمطرح  :آوريممي دارداشاره به اين موضوعمقدمة سند را
 السلطنه نسخه دستخط نايب

عاليجاه مقرب الخاقان ميرزا محمدعلي بداند، خود آن عاليجاه مطلع است كه مرحوم
ك و درستي خدمت به ما هاي رده؛ خدمتحاجي فتحعلي بيگ وكيل به صداقت

خان بعد از او با كمال درستي راه رفته اوقات نجفقلي. شايسته از او به انجام رسيد
كل خلق بود با صداقت رفتار نمود هيچ كس از اهل. استيالي روسيه، كه محك

و مدتي. آذربايجان بهتر از او حركت نكرده و مرحمت در حق او دارم، كمال التفات
ص 1373 نادر ميرزا(.)11(است است در سفر ملتزم ركاب ،234(

به.ق.هـ 1243حجه سنهذي12اين سند در يعني 1828ژوئن سال25مطابق
از طرف عباس ميرزا) فوريه همان سال21(بالفاصله بعد از تصويب عهدنامه تركمانچاي 
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. صادر شد
به» محك كل خلق« كلمه ميدر سند دهد كه در زمان طور غيرمستقيم نشان

 هجوم لشكر روس به آذربايجان، مردم آن منطقه از لحاظ اخالص به دولت، امتحان 
مي. اندشدهمي در. خان باعث ترقي او شده استرسد كه خدمات صادقانه بيوكبه نظر

شود، ولي يقيناً او مورد فعاليت او در جنگ روايت نمي الدنابله�تذكرو تاريخ دنبلي

.ميرزا قرار گرفته كه سبب عقد نكاح با دخترش شده استمرحمت عباس

 السلطنهخان با دختر نايبمناكحت بيوك)ب(
نيز تأييد الدنابله�تذكرو تاريخ دنبليالسلطنه در ميرزا نايبازدواج بيوك با دختر عباس

ص دنبلي تاريخ(شود مي گ الدنابله�تذكر؛ 161، » مهرجهان«اسم اين عروس).الف55،
هاي متعددي دربارة خاندان سلطنتي نگاشته شده، ولي نامهدر دورة قاجار نسب.)12(است

و تا جاييهاي مؤنث فتحعليدر اكثر آنها به نوه كه توسط شاه پرداخته نشده است
بهتنها در يك نسبنگارنده جستجو شده،   احواالت پسرهاي خاقانعنوان نامه كه

به. حال مهرجهان خانم، آمده است، شرح)13(ه شدهشناخت طور خالصه در اين كتاب
و دو دختر داشت اشاره شده است كه عباس و بيست و شش پسر احواالت(ميرزا بيست

گ خاقان پسرهاي و با نجفقلي)ب43، خان دنبلي كه مهرجهان خانم هفدهمين دختر بود
دربارة مادر اين دختر هيچ اشاره.)14()الف50گهمان نسخه،(ازدواج كرد) خانيعني بيوك(

.)15(اي معروف زاده نشده بوداست، شايد مهرجهان از والده اي نشده
و مهرجهان كه تا امروز نيز مي عقدنامة بيوك دهد كه اين دو باقي مانده است نشان

و مبلغ)1829نوامبر18( 1245االولي سنه جمادي21نفر در   مناكحه كردند
سه/ صداق اين عقد نكاح.)296011298سازمان اسناد، سند شمارة(هزار تومان بود مهريه

مي. بعد از تصويب عهدنامه تركمانچاي صورت گرفت توان گفت كه بعد از بر اين اساس،
به ميرزا دختر خودخان، عباسبرقراري صلح با روسيه، براي جبران خدمات بيوك را

.نكاح وي درآورد
و بيستو يعني بيستميرزا فرزندان زيادي داشت؛ عباس هرچند دوو شش پسر

بهو دختر، ازدواج با يكي از بيست طور دو دختر وليعهد براي كساني غير از طايفة قاجار
و باعث افزايش حيثيت بيوك در جامعة محلي مي .)16(شدقطع يك افتخار بزرگ تلقي
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و خلخال)پ(  تفويض حكومت خوي
خان سال تفويض حكومت خوي به بيوك بر سردنابلهال�ذكرتو تاريخ دنبليبين

هجري قمري 1252 گويد كه در سالمي تاريخ دنبليمؤلف. دارد نظر وجوداختالف
ص تاريخ دنبلي(او حاكم خوي شد) ميالدي 1839يا 1838(  تذكره الدنابلهولي،)161،

بر اساس سندي كه در اين.)17(نويسدمي 1254را سال» گري خويبيگلربيگي«تفويض
ژوئيه/ژوئن(.ق.هـ 1257االولي سنه باب در دسترس نگارنده قرار گرفت، بعد از جمادي

بهاز بيوك)ميالدي 1841 مي» حاكم خوي/بيگلربيگي«عنوان خان اختالف.)18(شودياد
و اسناد بر سر سال شروع فعاليت در حكومت خوي، كمي اندك بين كتب تاريخي

. رسدعجيب به نظر مي
خان به حكومت خلخال در دورة ناصرالدين شاه نيز به تعيين بيوك تاريخ دنبلي در

خوشبختانه فرماني در اين باره به دست ما.)19()161ص،تاريخ دنبلي(است اشاره شده
در رسيده ).296011309سازمان اسناد، سند شماره(است�صادر شده 1264ذيحجه19كه

شوال14(كند كه اين انتصاب بالفاصله بعد از جلوس ناصرالدين شاه اين تاريخ روشن مي

. صورت گرفته است)1264
و روس به دليل ارائة خدماتخان كه مطرح شد، بيوكبه طوري در جنگ ايران
السلطنه واقع شد، از اين جهت در آذربايجان قدرتي پيدا ميرزا نايباسمورد نوازش عب

و خلخال منصوب  مي.شدكرد تا به حكومت خوي آيد كه برقراري ارتباط با لذا به نظر
. ترقي يابد) محلي(سلسله پادشاهي باعث شد كه بيوك در سيستم ديوانساالري 

صله بعد از حكومت خوي، حكومت خان بالفاالبته اين بدان معنا نبود كه بيوك
ژوئن18( 1262الثاني جمادي23به تاريخ در يك مراسله. خلخال را برعهده گرفت

 اختيار آذربايجان دستور داد كه براي بيوكميرزا صاحب، محمدشاه به قهرمان)1846
خان شغل مناسبي در آن محل تعيين كند وگرنه او را به تهران بفرستد تا در آنجا

).296010801سازمان اسناد، شماره سند( باشدمشغول به خدمت 

خان كه مدتي علت ارسال اين مراسله كه در همانجا متذكر شده اين است كه بيوك
ببيكار بود به شاه يك عريضه نوشته، خواهش كرد تا  . كنند منصوب دولتيه مقام او را

ميهمان به دانيم در دورة قاجار تعداد زيادي عريضهطور كه از مردمان طبقات مختلف
آن، بنابرين عريضة بيوك را هم مي)20(است شدهحضور پادشاه ارسال مي ها توان يكي از

بود، ولي با توجه به اين كه او با سلسله پادشاهي رابطة ازدواج برقرار كرده. دانست
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تر مورد توجه واقع امكاني را در نظر بگيريم كه استدعاي او نسبت به ديگر عرايض جدي
. باشد�شده

 در مراسالتارتباط با سلسلة پادشاهيـ2
محدود به كسب حيثيت نبود بلكه نوعي برقراري روابط ازدواج با خاندان پادشاهي

و جدي با آن خاندان ايجاد مي .ق.هـ13توان گفت كه در قرنمي. كردپيوستگي واقعي
و خاندان پادشاهي از حكومت مركزي به طور جدي اتفاق نيفتاده در ايران جدايي دربار

مي،بود ه از ياري خاندان كردند تا با استفادبنابرين به احتمال زياد نخبگان محلي سعي
و گاهي توسعه بدهند و نفوذ خود را گاهي نگهداري كنند در اما تاكنون. سلطنتي قدرت

 پادشاهيةاز ازدواج با سلسل برداريهبهرواقعيت ايران، دربارة حوزة تحقيقات تاريخ
.)21(است سؤاالت زيادي باقي مانده

زيادي از اسناد ديواني، فرامين خان دنبلي تعداد نسبتاً براي فرزندان نجفقلي
و احكام از مقام ميپادشاهي بههاي باال صادر .استه مانديجاشد كه حتي تاكنون نيز

-مي خصوصياز همه شامل اطالعات ارتباط بيش» مراسالت« منابع مختلف ميان از
عنوان مهرجهان خانم،به شاهمحمدةمرسلدو در اين مقاله بر اساس بررسي.باشد

با.توجهات خاصي براي شوهرش، بيوك خان را آشكار مي سازيم يكي از اين مراسالت،
از اين(باشدمي در سازمان اسناد» مجموعة خانم زهرا حسني«از 296012471شمارة 

به به از).»مراسلة اول«: صورت بعد كتابخانة مجلس شوراي » مرقعات« ديگري، سندي
از اين به بعد(است به ثبت رسيده» 629سناي سابق«اسالمي است كه با شمارة 

.)22()»مراسله دوم«
لذا. انداي از طرف مهرجهان نوشته شدهبه عريضه يا مراسله هر دو سند براي پاسخ

و موضوع اين مراسالت را نميبدون خواندن عريضه طوربه توانهاي مهرجهان محتوا
و مورد. دقيق درك كرد ولي تا حد امكان تبادل نظرات اين دو شخص استخراج شده
.گيردبررسي قرار مي

 مساعده براي حل دعوي) الف(
به،اول ميساختار شكل مراسلة اول و در طور مختصر توضيح داده شود؛ در باالي سند

در. شده است�مهر محمدشاه زده، وسط آن معموالً در مورد مراسالت، مهر فرستنده
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ميپشت سند ديده مي ولي در اين مراسلة. تواند به نوعي نشانة تواضع باشدشود كه اين
در. شد، اصالً نياز نبود كه تواضع خود را آشكار سازداول كه از پادشاه قاجار صادر مي

.»همشيرة مكرم مهرجهان باجي«: نويسدپشت اين سند، اسم گيرنده را اين طور مي
هرچند منظور. است�بودهاين مراسلة اول پاسخ محمدشاه به عريضة خواهرش

مي،بعضي جمالت مبهم است شويم كه محمدشاه با خواهرش به مهرباني ولي متوجه
و قربت دو نفر را با قلم محبتسخن مي ميراند در ذيل متن اين مراسله. كندآميز تأكيد
:ودشنقل مي
 هو العلي الغالب السلطان ابن سلطان محمد شاه غازي: مهر

در باب. ات رسيد از مضمونش آگاهي حاصل آمدعريضه/ همشيره مكرمه مهربان من
تا/ ملك ديزج خليلو كه عرض شود صبيه نجفقلي خان  بخاكپاي همايون آمده است

و درين اين روزه عرضي نكرده است اگر عرض نمايد مقرر خواهيم  فرمود مدافعه نمايد
ان/ مورد البته غير از مدافعه حكمي نيست  اهللا نخواهيم گذاشت احدي خالف شاءو

و مواهبي يك دستگاه ساعت  و ظلم بĤن همشيره نمايد از هر جهت آسوده باشد حساب
/؟[و صد ذرع خارا خانه آباد. بود رسيد�كه برسم پيشكش انفاد حضور ساطع انور نموده]

و التفات ما درباره همشيره مكرمه بيا و همه/ر رحمت گشتند زياده از اندازه است
را. اوقات مراقب امور آن همشيره ميباشم از/ ميبايد هميشه عرايضي دهند عنايت خود

و در عهده شناسند و استدعا نموده قرين انجاح شمارد . روي نهايت اميدواري عرض
.1259شهر شوال سنهفيررح

 باجيمكرم مهرجهان همشيرة: پشت سند
بهماليات قريه ديزج خليلو كه در متن مراسله ديده مي عنوان تيول به شود،

مي.)23(بود�مهرجهان واگذار شده دهد كه مهرجهان بر سر اين قريه با اين سند نشان
و براي حل اين منازعه از محمدشاه برادرش، تقاضاي،شخص ثالث دعوي داشته

در. از صدور مراسلة اول، اين دعوي هنوز ادامه داشته است بعد اما،مساعده كرده است
نيم بعد از نگارشوساليعني يك)ميالدي 1844مه سال( 1260االولي سال جمادي

اختيار ميرزا، صاحببه برادرش، بهمن» نامة دستوري«مراسلة اول، محمدشاه يك 
خ و تذكر داد كه بر سر دعوي ماليات ديزج و، به مهرجهان كمك ليلآذربايجان فرستاد

و دعوي را به مصالحه بكشاند .)24(كند
و خانوادگي توسط مهرجهان مي . باشداين نمونه ناشي از استفاده از پيوند خصوصي

عالوه از همين حالت خصوصي نامه پيداست كه بايد به طريق غيررسمي فرستاده شده به
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نه. باشد عنوان كرده» نامة دستوري«، بلكه»فرمان«يا» حكم«نگارنده، اين نامه را
به. است  زيرا ساختار اين سند از نظر شكل ظاهري با حكم يا فرمان اختالفاتي دارد،

س و سجع مهر شاه فقط)25(ندارد» طغرا«ند، عنوان مثال، در سطر اول اين » محمد«،
طور كه در باال اشاره شد، همان.)26(است�است كه رسميت اين سند را اندكي كاهش داده

مي. مهر مراسلة اول نيز مهر رسمي نبوده است توان مطرح كرد كه اين هر دو بنابرين
و نامة دستوري محمدشاه به بهمن(سند  از نظر ساختار، سند) رزامييعني مراسلة اول

و دولتي نبوده است، هرچند از طرف پادشاه ارسال شده .)27(باشد�رسمي
مياز و نامة دستوري و وصول اين نوع مراسله توان نتيجه گرفت كه ميان ايصال

تابه، خانوادة پادشاهي و ارتباط خودماني وجود داشت و خواهر، تماس خصوص برادر
و مشكالت اقربا بهعرايض نكتة. مورد جستجو قرار دهد» غيررسمي«طوري پادشاه را

و به احتمال قوي از اين مهم اين است كه مهرجهان داخل اين شبكه قرار مي گرفته
ميهمبستگي بهره مي. شده استمند خان توانسته از امكانات آيد كه بيوكبه نظر

و ارتباط خاصي با خاندان اين. پادشاهي بهره برد همسرش استفاده كند تا از پيوند
ميرابطه با آنِ رسمي كه به و ديوان فراهم گردد، مسلماً وسيلة انجام خدمات به دولت

و  و تا آخر عمر پادشاه و خانوادگي دارد تفاوت دارد، زيرا كه اين بيشتر جنبة خصوصي
مي. گان ادامه خواهد يافتشاهزاده ، توان حدس زد كه حمايت از اين شبكهبنابراين

و و خانوادگي با خاندان پادشاهي براي حل دعوي حقوقي يعني از طريق رابطة خصوصي
و. حتي مسائل ديواني به نفع بيوك تأثيربخش بوده است صحيح است كه مراسلة اول

كه مهرجهان اين دليل نامة دستوري هردو كامالً مربوط به منافع مهرجهان بوده ولي به
و شوهر بود .براي بيوك نيز مفيد بوده استهمسر حل مسئله،نداهو بيوك زن

و خاندان سلطنتي قاجارارتباط بيوك)ب(  خان
و خاندان سلطنتي، مراسلة دوم از در اينجا براي روشن كردن رابطه نزديكي بيوك

مي» مرقعات« شود مورد بررسي قرار كه در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي نگهداري
. گيردمي

بهاين مراسله كه پشت كاغذ طوريبه يك صفحه از مرقعات كامالً چسبيده است
خط. رؤيت نيستقابل آبدور مي هاي متن با دهد از طال طراحي شده است كه نشان

و يا وليعهد صادر شده باشد  مرقعات در خصوصنويس اين همچنين فهرست. طرف شاه
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مي اين مراسله توضيح ايمختصري داده است كه اشاره مقامن مراسله به خط قائمكند
را،فراهاني وزير اعظم محمدشاه نگاشته شده است و فرستندة اين مراسله ولي گيرنده

جاه اسوت المخدرات العظاما�عليا«در صدر مراسله، خطاب.)28(كندمشخص نمي
مي» همشيره مقاما در اين مراسله. كند كه گيرنده حتماً خواهر فرستنده استبيان

خطاب كرده است كه اين كلمه» نور چشمي«را) در متن» خاننجفقلي«(خان بيوك
و دوست صميمي به كار  و خواهر، داماد معموالً براي نزديكان خود، همانند فرزند، برادر

با. محرر اين مراسله بود، وزير اعظم محمدشاه،مقامو اين مطلب كه قائم. رفته استمي
و گيرنده مهرجهان توان حدستوجه به اين اطالعات، مي زد كه فرستنده محمدشاه

به(اين مراسله.)29(باشد كه)مهرجهان است» كاغذ«پاسخ عبارت از شش بخش است
و عريضة مهرجهان است در ميان اين شش بخش،. هر يك پاسخي مختصر به خواهش

شددو پاسخ مربوط به بيوك :خان است كه اين دو فقره در ذيل بررسي خواهد
رقم موكد بعاليجاه امير نظام شد رقم؛بيگقليباب عيال مرحوم مهديدر)1(

و/ جداگانه هم بعاليجاه نور چشمي نجفقلي خان مقرر گرديد كه  مراقب نظم امالك
/حفظ اموال او باشد من هم كاغذي بهمين خصوص نوشتم 

و تفويض محال ارونق باو)2( او خودش آدم عاقل؛در باب نورچشمي نجفقلي خان
اهللا تعالي ماليات آنجا مĤل امري را مالحظه كند كه انشاء/ محتاط ميباشد بايد در باب 

و نقض حاصل نشود /عيب
كند كه براي حفظ در فقره اول شاه غير از امير نظام، از بيوك نيز درخواست مي

مي موضوع اين. بيگ نامي همكاري كندقلياموال عيال مهدي د كه شاه از رويدهنشان
يعني شاه؛ جداگانه صادر كرد تا كاري را به عهده بگيرد حكميخاطر به بيوك، اطمينان

جالب توجه است كه اين دستور. اي محلي همكاري خواستاز بيوك براي حل مسئله
.كندمحرمانه را در همين مراسله به خواهرش نيز تأكيد مي

در پايان، شاه براي. منطقة ارونق است منظور فقرة دوم ظاهراً واگذاري ماليات
از. كندبيوك انجام وظيفه را آرزو مي اين موضوع نيز بيشتر جنبة ديواني دارد، هرچند

. دهدطريق مراسله به خواهرش يعني از مسير غيررسمي خبر مي
خان، به برادرش يقيناً مهرجهان اين فقرات را موافق خواهش شوهرش، بيوك

بر اين اساس مراسلة دوم نيز براي پاسخ به مهرجهان نگاشته. استمحمدشاه نوشته 
و بدون خواندن نامة مهرجهان، نمي. شده است توان هر پاسخ بسيار مختصر است
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و. طور كامل درك كردموضوع را به ولي نكتة مورد توجه اين است كه دستورات ديواني
و احكام مالياتي باال نه اي كه موافق لكه در مراسلة خصوصيب» ديواني«تنها در فرامين

و دريافت مي و خواهر ارسال خصوص مراسلة دومبه. شده، مطرح شده استارتباط برادر
خان از ارتباط خصوصي با خاندان سلطنتي كه از طريق دهد كه بيوكآشكارا نشان مي

بهازدواج با مهرجهان ميخانم به دست آورد . برده استخوبي بهره

�نتيجه
بهاين مقاله رابطة بيوك در و خان با خاندان پادشاهي عنوان يك نمونه نخبة محلي،

آغاز. همچنين گسترش ارتباط خصوصي او با خاندان سلطنتي مورد بررسي قرار گرفت
و روس بود  ، مورد توجه كه در نتيجة آن بيوكاين ارتباط خصوصي بر سر جنگ ايران

و اين باعث ازدوعباس و واگذاري حكومت اج وي با دختر عباسميرزا واقع شد ميرزا،
و مالياتي. محلي به او گرديد سپس اثر اين نوع ارتباط خصوصي بر حل مسائل ديواني

.مورد بررسي قرار گرفت
خصوص ازدواج براي نخبگان محلي برقراري ارتباط خصوصي با خاندان سلطنتي به

زنزن( و خان از اين كه بيوكچنان.ه نبود، فقط افزايش حيثيت در جامع)گرفتندادن
دررابطه بهره مي و حال، پادشاه نيز براي انجام سياست محلي خود از او همكاري عينبرد
دو» دو طرفه«خواست، به عبارتي اين رابطه غيرعلني مي و هر كردند،مي» مبادله«بود

و ديواني نبود بلكه خصوصي بود طبدين. اين روابط رسمي و«ريق خاطر، نه از احكام
مي» فرامين اي كه براساس رابطة شد، بلكه از راه مراسلهكه به طور رسمي صادر

و خانوادگي نوشته مي ميخصوصي نه. انجاميدشد، به تبادل نظرات دو طرف اين ارتباط
.خان، بلكه براي خاندان سلطنتي نيز مفيد بودفقط براي بيوك

 گاندر دورة قاجاريه، به اين علت كه شاهزاده،لمتونخانم دكتر تحقيقات اساسبر
ميبه صورت نيمه .)30(كردند، قدرت مركزي نسبتاً محدود بودمستقل بر واليات حكومت

ميدر عين بيحال ما شماري داشتند كه بعضي از دانيم كه پادشاهان قاجار فرزندان
و هم مياينان با نخبگان مركزي ا. كردندمحلي ازدواج ين تحقيق موردي كه بر اساس

مي» خانبيوك«خان دنبلي معروف به دربارة نجفقلي توان استنباط نمود كه انجام گرفت
و خاندان  و فصليبرا راهيسلطنتي برقراري رابطة خصوصي ميان نخبگان  حل

و مسائل سيمحلةگوناگون در جامعمشكالت و كرده استمي محيايمركز ياستو
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ميبا كمك حتي پاية حكومت قاجاريه شده است، در عين هاي نخبگان محلي حفظ
و. بردندحال نخبگان هم از اين رابطه سود مي اين سيستم غيرعلني از لحاظ زماني
. محتوايي نياز به تحقيقات بيشتري دارد

 نوشتپي
به-1 و نخبگان محلي در ابتداي دورة صفويه، نگاه كنيد :دربارة روبط حكومت مركزي

.Aubin 1959; Haneda 1989 
و ورنر آشكار ساخته19و18در مورد قرن و انقراض ميالدي، كوندو اند كه بر سر ظهور

و نفوذ خودشان حكومت و استقرار دولت قاجار، نخبگان براي تداوم قدرت و تشكيل هاي مختلف
به. انددادهچه واكنشي نشان مي Kondo:نگاه كنيد 1993, 1998, 1999; Werner 2000.  

و امراي كرد در نيمة اول صفويه تحقيق  ياماگوچي نكات مختلفي را در روابط حكومت مركزي
و نگهداري زمين و عالوه بر همكاري اكراد براي دفاع مرزها بهكرده وسيله حكومت، هاي موروثي

به. استبه تربيت فرزندان بزرگان كرد در دربار هم توضيح دادهراجع  Yamaguchi:نگاه كنيد
2007, pp. 98–104 

بهنگاه-2  Ebrahimnejad 1999: كنيد
به-3  Ebrahimnejad 1999: نگاه كنيد
به-4  Szuppe 1994; 1995: نگاه كنيد
به-5  Szuppe 1994, pp. 235–37: نگاه كنيد
به-6  Szuppe 1994, pp. 226–28: نگاه كنيد
ده-7 پرفسور ملويل در كتابخانة دانشگاه كامبريج پيدا سال پيش توسط اين كتاب در حدود

و آقاي دكتر صفت .فرد را در آينده نزديك به طبع خواهد رساندبهگل اين نسخه خطي منحصرشد
مي 3210اين نسخة خطي در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران با شماره-8 و به نگهداري شود
و عنوان اصلي معلوم است، ولي شناخته شده » تاريخ دنبلي«عنوان  اين عنوان افزودة بعدي است
 بيگ دنبلي، فرزند اي متأخر، مؤلف كتاب را به عبدالرزاقدر آغاز اين نسخه، نوشته. نيست
مينجفقلي و از ادباي مشهور اوايل دوره قاجاريه، نسبت ولي اين كتاب ظاهراً در اوايل. دهدخان

به(است�دورة ناصرالدين شاه نوشته شده ص: نگاه كنيد بيگ در سال عبدالرزاق.)161همين نسخه،
بنابرين مؤلف اين كتاب قطعاً. سال قبل از جلوس ناصرالدين وفات يافت15، يعني.ق.هـ 1243

.باشدعبدالرزاق نمي
مي 8345در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي با شماره الدنابله�تذكر-9 اين.شودنگهداري

شد.ق.هـ1257زياد در كتاب به احتمال  به. نوشته مؤلف، محمدحسن اشتهاردي، اين كتاب را
.محمودخان دنبلي تقديم كرده است
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براي. وجود دارد) خاننجفقلي(خان حالي از بيوكشرح تاريخ دنبلي 161در صفحه-10
اذكر اوصاف نحفقلي«: شود، متن مربوطه در اينجا نقل ميتاريخ تبريزمقايسه با  بن امير خان
بهالسطنه عباسنايب: خداداد خانبيگ ابنفتحعلي عقد ميرزا او را مثل پسر پرورش داد دختر خود را

و دو حاكم خوي گرديد بعد از آن جا او در آورد او اميريست بي و دويست پنجاه نظير در سنه هزار
ص دنبلي تاريخ(» آمده در روزگار ناصرالدين شاه حاكم خلخال است ،162.(

مي-11 و در پي آن دستور عباس ميرزا نوشته بعد از اين مقدمه، شكايت بيوك مطرح شود
رستم خان نامي، احتماالً پسر عموي پدر بيوك، به قصد تصرف قريه: ماجرا اين است.شودمي

شودسيس، مفسدين را تحريك مي عباس ميرزا حكمي براي. كند تا اختالل در آن قريه ايجاد
).234-235صص، 1373 نادر ميرزا:به كنيدنگاه(رستم مذكور صادر مي كند جلوگيري كار 

به-12 . از همه مشهورتر است تاريخ عضدينامه سلسلة سلطنتي عنوان نسبدر دورة قاجاريه
ميولي در اين كتاب اكثراً پسران فتحعلي نوهشاه معرفي و دخترانشوند، نه نامه در ديگر نسب. ها

ميتنها نوه خاوريتذكره مثالً  لهذا در هر دو كتاب اسم. شوندهاي ذكور فتحعلي شاه معرفي
.شودديده نمي» مهرجهان«

نسخه خطي اين كتاب. مؤلف اين كتاب ملك ايرج ميرزا، فرزند فتحعلي شاه قاجار است-13
مي 1141در كتابخانه كاخ گلستان با شماره  هـ 1292 االول سالاين نسخه در ربيع.شودنگهداري

(ق مه. و ظاهراً منحصر)ميالدي 1875اوريل يا فردبه، به احتمال زياد توسط خود مؤلف، نوشته شد
.است

را-14 اين امكان نيز وجود دارد. نويسدمي» شيخعلي خان«در اين نسخه فرزند اين دو نفر
.رخ داده باشد» فتحعلي«و» شيخعلي«كه اين اشتباه از روي تشابه امالي 

ميمؤلف براي بعضي از دختران عباس-15  مثالً فالن شاهزاده. نويسدميرزا، نسب مادر هم
اما راجع به مادر مهرجهان خبر همانند مندرج. بهرام ميرزا معز الدوله/ محمد شاه» همشيره«خانم

.استنشده 
هاي با قدرت ميرزا معزالدوله كه از شاهزادهخان، فرزند بيوك، با دختر بهرامفتحعلي-16
خان به مدت طوالني با يابيم كه خاندان نجفقلياز اين نكته درمي. ميرزا بود ازدواج كردعباس

.ميرزا ارتباط نزديكي داشته استسلسله عباس
مي-17 يك«: نويسدمؤلف اين نسخه حضرت اعليچهار هجريوپنجاهو دويستو زاره در سنه

و خديو او قدر قدرت شاهنشاه جهانگشا ملك بخشا لواحق الطاف را ضميمه سوابق اعطاف فرموده
و اكنون مدت سه سال است كه مثام را به بيگربيگي] يعني، بيوك خان[ گري واليت خوي سرافراز

و عدالتش در عراص آن  و سحاب نصفت و سلوكش معطر و بلوك از روايج حسن رفتار اهالي بلده
).ب-الف55گ، الدنابله�تذكر(» ملك معطر است

به.ق.هـ 1257مثالً در حكمي از قهرمان ميرزا به تاريخ جمادي االولي-18 از بيوك خان
خوي«عنوان  مي» بيگلربيگي هيچ سندي ). 296011344سازمان اسناد، سند شماره(شود ياد
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در فرمان براي مثال،. استبراي او پيدا نشده» حاكم/بيگلربيگي«ديواني قبل از اين تاريخ به عنوان
كه براي بيوك صادر 1255االوليو فرمان ديگر به تاريخ جمادي 1255محمدشاه به تاريخ رمضان 

؛ 296011329سازمان اسناد، سند شماره(شود شد، از او به عنوان حاكم يا بيگلربيگي ياد نمي
را،)1841آوريل27( 1254صفر2نامه به تاريخ�مبايعه» سواد«ولي يك ). 296011357 او

مي» خان بيگلربيگينجفقلي« به خاطر اين ). 296011323 سند شمارهسازمان اسناد،(كند معرفي
و اشاره به خوي داخل متن وجود ندارد، نمي» سواد«كه اين متن،  توانيم بر اساس منبع نظر است
.قطعي بدهيم

.باره ساكت است كه در دورة محمدشاه نوشته شده است طبيعتاً در اين الدنابله�تذكر-19

شد مطالعهمي�هايي كه مخصوصاً از مردم عادي فرستادهدربارة عريضهخانم دكتر اشنيدر-20
به. استكرده   Schneider 2006:نگاه كنيد

ميقاي ابراهيمآ-21 او. داندنژاد ظاهراً از لحاظ اقتصادي، اهميت ازدواج با خاندان پادشاهي را
ميعنوان در كتاب خود به شاه دختر خود را همراه با مبلغ كند كه فتحعليمثال داستاني معرفي

به.تومان در نكاح كسي در آورد 10000  Ebrahimnejad 1999, p.184:نگاه كنيد
.البته اعتبار اين داستان چندان مطمئن نيست

ديده است، پشت اين سند�اي از مرقعات چسبيدهبه اين دليل كه مراسلة دوم به صفحه-22
و گيرندة اين مراسله را نشان نمينمي جاه�عليا«اي ولي در باالي متن اين مراسله مخاطبه. دهدشود

و در متن مراسله چندجا اشاره به شوهرش�نوشته شده» اسوة المخدرات العظاما همشيره مقاما است
شود)»نجفقلي خان«در اين سند(خان بيوك مي. پيدا مي ده اين مراسله را توانيم گيرنلهذا ما

.مهرجهان در نظر بگيريم
به-23 به عنوان تيول مهرجهان ذكر» خليلو«قريه 1255االولي سال تاريخ جماديدر حكمي

شود ولي در ديده نمي» ديزج«در اين جا كلمه ). 296011363سازمان اسناد، سند شماره(شود مي
را 1260االولي سالتاريخ جمادييك فرمان محمد شاه به -مي» قريه ديزج خليلو«تيول مهرجهان

مي. نويسد . است» ديزه«،»دز«تقريباً» ديزج«گويند كه كلمةمي. باشدلذا يقيناً اين دو قريه يكي
بههم مي» ديزج«عنوان اسم روستا، كلمه اكنون در استان آذربايجان شرقي، .شودزياد پيدا

مي اين. 296012509سازمان اسناد، سند شماره-24 كند كه كسي ديگر بر نامه حكايت
و اساس حكمي كه به طور اشتباه صادر شده بود، بر حق خود نسبت به اين قريه اصرار مي كرد

.شاه به برادرش توصيه كرد كه از حق مهرجهان حمايت كند. كردمنافع آن قريه را تصرف مي
الملك«ان ثابت بود كه جمله شاه شكل طغراي فرامين شاهدر دورة قاجار، بعد از فتحعلي-25

مي»هللا تعالي حكم همايون شد .شددر حالت نقاشي كشيده
ميدر فرامين محمدشاه مهر رسمي-26 و سجعش تر زدند كه در موقع جلوس تهيه شد

و نگين آمد« و دين آمد محمد شاه غازي صاحب تاج و ملت رونق آيين هللا شكوه ملك الملك
.است» 1250
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مي. استاسناد پادشاهان ايراني تا حدي مورد مطالعه واقع شدهتاكنون-27 آيد كه ولي به نظر
و بررسي اسناد پادشاهان قاجاريه كه تعداد نسبتاً زيادي از آنها در دسترس است، هنوز نياز  تفكيك

.به تحقيقات بيشتر دارد
مي-28 .دارد مقام تشابهات زياديآيد كه خط اين مراسله با خطوط قائمبه نظر
ازبه-29 از اين. هيچ كلمات آرايشي ندارد» عاليجاه«عالوه در متن اين مرسله، اميرنظام غير

ميرو نيز حدس نگارنده محكم امكان دارد كه قبل از جلوس، يعني دورة وليعهدي اين.شودتر
.مراسله نوشته شده باشد

 Lambton 1987, pp. 91–92:به نگاه كنيد-30
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و كتابخانة، 296010801ش» خانميرزا دربارة نجفقلينامة محمدشاه به بهمن« سازمان اسناد

.ملي جمهوري اسالمي ايران
و مهرجهان خانم دختر عباس ميرزا نايبعقدنامة نجفقلي« ، 296011298ش» السلطنهخان دنبلي

و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران . سازمان اسناد
، 296011309ش» خانفرمان ناصرالدين شاه قاجار مبني بر واگذاري حكومت خلخال به نجفقلي«

و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران . سازمان اسناد
ش» جهان خانمميرزا مبني بر واگذاري چند قريه واقع در ارونق به خواهرش مهرحكم قهرمان«

.و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، سازمان اسناد 296011363
و كتابخانه ملي 296012471ش» مراسله محمدشاه پاسخ به مهرجهان خانم« ، سازمان اسناد

.جمهوري اسالمي ايران
ش سناي سابق مرقعات» مراسله محمدشاه احتماالً به مهرجهان خانم« ، كتابخانه مجلس 629،

.وراي اسالميش
.كتابخانه دانشگاه كامبريج،6.5ش، نسخة خطي التواريخ،افضلفضلي خوزاني اصفهاني،
ش الدنابله�تذكرمحمدحسن اشتهاردي، .، كتابخانه مجلس شوراي اسالمي8345، نسخة خطي،

شخة، نسخاحواالت پسرهاي خاقانملك ايرج ميرزا، و موزة كاخ گلستان1141طي، .، كتابخانه
ش،تاريخ دنبلي ناشناخته، .، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران3210نسخه خطي،
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و هاديان پژوهش» جايگاه كاركرد خاندان دنبلي در تاريخ ايران، صفويه تا قاجار«، ميرجعفري
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