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 چکیده:

قفقاز شاهد روند آذربايجان و منطقه  یهجر زدهمیقرن  س نيآغاز یهاتا دهه یقرن  دهم هجر یمهیاز ن

 عنوانعمدتاً از آن به ديجد قاتیبود که در تحق يسنت ياسیس یو اضمحلال ساختارها تیتثب ن،يتکو

، چندين خان م6171ق./ 6611بعد از کشته شدن نادرشاه درسال ، شدمي  ریتعب «نینشخان» یریگشکل

 خيردرشاه تشکیل شدکه خان نشین اردبیل يکي از اين خان نشین ها بود، اگرچه تانشین توسط سرداران نا

و منابع تاريخي واسناد، روايت واضح وروشني از تاريخ  ستیمعلوم ن يبه درست لیاردبنشین  خان شيدایپ

دقیق پیدايش اولیه خان نشین اردبیل ومغان ارايه نمي دهند ولي اکثر منابع از حاکمیت عشاير شاهسون بر 

مناطق اردبیل ومغان ومشگین  تااضمحلال خان نشیني در دوره قاجار حکايت دارند، دستاورد تحقیق نشان 

اردبیل از دوره ی حاکمیت خان نشیني تا پايان جنگ های ايران روس عمدتا سران عشاير  مي دهد: حکمرانان

خان  ی)بدرخان(سار رخانيبد»از شاهسون بودند که بر نواحي اردبیل ، مشگین و مغان حاکمیت داشتند، 

رضا »  ام هایدتاسه برادر به نشاهسون در آمده بو هياتحاد يگیب ليدوره به سمت ا نيکه در ا« شاهسون گلویب

که ايل شاهسون را که پراکنده بودند  يکجا جمع کرده تمام ولايت «  قلي خان واحمد خان ومحمدرضا خان

اردبیل را به دست گرفتند،رضاقلي خان حاکم اردبیل، احمد خان حاکم مغان، ومحمد رضا خان حاکم مشگین 

ست طوايف شاهسون اردبیل خلخال و مغان شاهسون توان« بودند ،بعد از آنها نظرعلي خان ساری خان بیگلو

ناصر خان حاکم  و در گذشت ه.ق.6111/م.6171خان در  ينظر عل را به عنوان حاکمیتي متحديکپارچه نمايد،

پس  حاکم منطقه بود،.ديازمقامش معزول گردکه  ه. ق.6111/6111سال  شداوتا شاهسون ها سیو رئ لیاردب

خانواده  نيدر دست ا هيو مغان تا مدت ها در دوره قاجار لیاردب .ديردشاهسون دچار انشعاب گ لياز مرگ او ا

ودوره تخته قاپو شدن عشاير در زمان قاجاريه، عشاير به علت عدم وجود ارتش منظم دايمي ، به عنوان  بوده

 هو ب نیروی اصلي ومرزداران اين ناحیه مرزی در جنگ ومقابله با تجاوز همسايگان نقش کلیدی ايفاء کرده

 دلیل پشتوانه نیروی قبیله ای حاکمان مناطق مختلف استان اردبیل بودند.

 

 خان، شاهسون، عشاير، اردبیل، مغان، مشگین کلیدی:کلمات 
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 کلیات تحقیق                            

 

 

 

 

 :) شامل معرفي دقیق ابعاد وحدود مساله، روشن نمودن جنبه های مجهول و مبهم (  بیان مساله -3-2

بعدازمرگ نادر شاه افشارهريک از سرداران وی و سرکردگان محلي در نقاط مختلف ايران وقفقاز شروع به     

ت با قدربسط قدرت نموده وبا اقتدار محلي سعي نمودند در مناطق تحت نفوذ خود قدرتشان را بسط دهند و

های محلي ديگر هم پیمان شوندکه طبق اسناد ومدارک آرشیو)باشباکانلیق(رياست جمهوری عثماني ومنابع 

دست اول ايراني در اين دوره حدود هیجده خان نشین وچندين سلطان نشین در قفقاز وآذربايجان شکل 

داني داشتند؛خاندان جوانشیربه گرفت.از میان اين خوانین سه اتحاديه شکل گرفت که هر کدام برای خود متح

رهبری ابراهیم خلیل خان جوانشیرمتحد خوانین اردبیل وسراب بودند؛قدرت دوم آراکلي خان حاکم گرجستان 

بود که برای خود متحداني داشت ومتمايل به دولت روسیه تزاری بود؛قدرت سوم فتحعلي خان قبا بود که 

ه زنديه واوايل روکارآمدن قاجارها خان های منطقه اردبیل که متحد خوانین گیلان وتبريز بود در اواخر دور

متحد خان قره باغ بودند وبا استفاده ازپیوند سیاسي ازدواج باخان قراباغ؛روابط خود رابا خان قراباغ ومتحدانش 

مستحکم کرده بودند سعي کردند در حوادث زمان خويش نقش آفريني کنند ودر دوره حضور ولشکرکشي آقا 

در  خان قاجاربه اردبیل همراه با متحد خودابراهیم خلیل خان جوانشیررودر روی خان قاجار ايستادند.محمد 

حاکم مشگین شهر که « عطاءالله خان»حاکم اردبیل و« فرج الله خان »دوره جنگ های ايران وروس ما نام  

نه ند در عملیات نائب السلططبق نوشته منابع رشادت های زيادی نشان دادند.همچنین منابع تاريخي نوشته ا

عباس میرزا از دو خان نام برده شده به نام عطاءالله خان ومصطفي خان که به دلیل رشادت هايشان در جنگ 

از آنها با عنوان والي کل آذربايجان و عمده الخوانین الاعظم نام برده شده است.بررسي جايگاه خوانین وحکمرانان 

دوره قاجار وجنگ های ايران وروس بر اساس منابع دست اول واسناد  محلي د دوره خان نشیني تاپايان

 آرشیوی از اهداف اين برررسي است.



ل اردبین تااس یمرز يونواح  لیاردب يوحکمرانان محل نیخوان گاهينقش وجا يبررس : یهدف اصل -3-3

ت بر منابع دس هیبا تک  هیناح یواقتصاد ياجتماع خيتار يوروس ودوره قاجار وبرررس رانيا یجنگ هاتا پايان 

د گرفتن يم يرانيارا از دولتمردان  يمقام خان شهیقدرت ها هم نيمساله که ا نيواثبات ا یویاول واسناد آرش

 بودند. رانيو تابع دولت ا

 :يفرع اهداف

 يونواح لیاردب هیبه خصوص ناح جانيمنطقه آذربا تیبا توجه به اهم ضرورت انجام تحقیق : -3-4

اهمیت موضوع خانات که نويسندگان جمهوری آذربايجان و برخي نويسندگان ترکیه که سعي مي  و یمرز

کنند خوانین را مستقل از دولت ايران نشان دهند سعي مي شود با تاکید برمنابع نشان داده شود که اين خان 

ی پنهان اين مساله را ها تابع ايران وجزو ممالک محروسه بودند نه مستقل و.. پس تحقیق در اين مورد زوايا

 روشن مي کند. ونقش عشاير وحاکمان اردبیل رادر حوادث تاريخي آشکار سازند.

روش تحقیق در اين پژوهش روش توصیفي تحلیلي وکتابخانه ای با تکیه بر منابع   روش تحقیق: -3-6

 دست اول  تاريخي وکتابخانه ای وبا تکیه براسناد مي باشد.

 نمونه آماری:جامعه آماری و  -3-7

 جامعه آماری شامل مردم و نیروهای  عشای، سیاسي ونظامي استان اردبیل و منطقه ققفاز مي باشد. 

در اين پژوهش سعي بر آن است با توجه به اهمیت خانات وحکمرانان محلي در اين  خلاصه طرح : -3-8

 بررسي نقش عشاير به خصوص برهه ی زماني جهت شناخت دقیق تاريخ سیاسي واجتماعي واقتصادی منطقه و

شاهسون ها در حوادث تاريخي تا پايان جنگ های ايران وروس وتخته قاپوشدن عشاير، همچنین روشن شدن 

نحوه وساختار اداری وسیاسي اين خان نشین وتاثیروجايگاه استان اردبیل درحوادث سیاسي بخصوص جنگ 

یرد .همچنین مسئله مستقل بودن يا نبودن های ايران وروس به طور واضح ومشخص مورد بررسي قرار گ

خانات مورد کاوش قرار گیردوديدگاه نويسندگان جمهوری آذربايجان که تلاش دارند اين مناطق را مستقل 

وجدای از ايران نشان دهند با تکیه بر اسناد ومدارک ومنابع دست بررسي و جايگاه تاريخي اين حکمرانان 

نگ های ايران وروس وهمچنین تاريخ اجتماعي وسیاسي ومنطقه مورد بررسي واقدامات آنها در دوره قاجار وج

 قرار گیرد.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری:-5

از قفق آذربايجان و منطقه ياسیدر ساختار س يراتییشاهد تغ انيصفو ييفرمانروا نيآغاز یهااز همان سال

 یروهایو ن لياز سران قبا يرا گرفتند. شمار معتنابه يمحل یهاسلسله یجا هايگیگلربیدوران ب نيدر ا م،یهست

 یاجیداشتند در جا ینقش محور يبو تسلط آن بر قفقاز جنو یکار آمدن حکومت صفو یقزلباش که در رو

 یاثرگذار منطقه آغاز شد. دامنه نيا خيدر تار نينو یازمان مرحله نيشدند و از ا ولیصاحب ت نیسرزم نيا

 نيد. اش قهمنط نيدر ا یساختار يدگرگون کيکه بسترساز  افتيوسعت  یبه قدر یدولت صفو یهااستیس

ر و د ليقبا یروهایبه ن يجهت سازمانده انيدولت صفو يعموم استیاز س ينخست بخش یدر وهله ریتداب

 تيريبا سه هدف مد ليبه سران قبا« اُلکا»و  «ولیت» ینسبتاً کهن در اعطا یالگو کيبر  يحال مبتن نیع

 شيدر جنگ و حفاظت از مرزها، و سرانجام مهار گرا روهاین نياز توان بالقوه ا یریگبهره ن،یمنابع آب و زم

قفقاز، آن دسته از سران آذربايجان ودر منطقه  يخيتحولات تار نيا جهینت در.بود ليقبا یروهاین زيتمرکز گر

نقش  یفايدر تحولات منطقه ا رییمتغ یروهایعنوان نپس به نيشدند، ز تیخود تثب ولیت یکه در حوزه ليقبا

 یهجر زدهمی/ سیلادیقرن نوزدهم م نيآغاز یهاتا دهه ی/ دهم هجریلادیقرن شانزدهم م یمهیکردند. از ن

 قاتیحقبود که در ت يسنت ياسیس یو اضمحلال ساختارها تیتثب ن،يقفقاز شاهد روند تکوآذربايجان و منطقه 

بعد از کشته شدن نادرشاه    شده است. ریتعب «نینشخان» یریگعنوان شکلعمدتاً از آن به ديجد

. قشون رنگارنگ دیاز هم پاش یا لهیو قب يقوم یپهناور او در حول محورها یم. امپراتور6171ق./ 6611درسال

 اي خود برگشته یو سرکردگان و افراد آن به محل ها ق شدمتفربه سرعت  که متشکل از اقوام گوناگون بوداو

به عنوان حاکان محلي معرفي نمايند و  نادر  نیشیاز قلمرو پ ييدر جا يمناسب طیخود را به مح دندیکوش

 فصل پنجم

 نتیجه گیری و پیشنهادات



طريقه دسترسي نادرشاه به قدرت را الگوی خود قرار دهند، خان نشین اردبیل يکي از اين خان نشین ها بود، 

و منابع تاريخي واسناد روايت واضح وروشني  ستیمعلوم ن يبه درست لیاردبنشین  خان شيدایپ خير اگرچه تا

از تاريخ دقیق پیدايش اولیه خان نشین اردبیل ومغان ارايه نمي دهند ولي اکثر منابع از حاکمیت عشاير 

 رخانيبد»نام به ياز  شخص  تاپرشاهسون بر مناطق اردبیل ومغان ومشگین در اين دوره حکايت دارند،

شاهسون در  هياتحاد يگیب ليدوره به سمت ا ني. که در ادبر ينام م« شاهسون گلویخان ب ی)بدرخان(سار

نام برده مي « رضا قلي خان واحمد خان ومحمدرضا خان»در دوره بعدی ازسه برادر به نام های   آمده بود

ولايت اردبیل را به دست گرفتند، رضاقلي  شود که ايل شاهسون را که پراکنده بودند  يکجا جمع کرده تمام

دوسال بعد از قتل نادر  خان حاکم اردبیل، احمد خان حاکم مغان، ومحمد رضا خان حاکم مشگین شدند ،

 معرفي مي« بدرخان»فرزند « ه. ق. ، بعد از کشته شدننظرعلي خان ساری خان بیگلو6611شاه افشار در سال 

شاهسون توانست طوايف شاهسون اردبیل خلخال و مغان را به عنوان حاکمیتي کندکه بعد از مرگ احمد خان 

 نيجنگ انجام داد. سواران ا یدر اثنا ياقدام مهم جان،يبزرگ آذربا لاتيشاهسون، از ا ليا يکپارچه متحد کند

 طفي قليمص»خان شاهسون اللهها را در هم فرجو روس دنديشاهسون حماسه آفر خانيقلیعل با فرماندهي ليا

او از جمله قهرمانان اصلي »درباره اين شخص مي نويسد:  موريه جیمز. باشد مي شاهسون خان عطاء«خان 

از فرزندان  يکيتکرار شد و خانشین اردبیل و قراباغ  دو خاندان  نیدر بوصلت   يپلماسيجنگ ايران و روسیه بد

خان علاوه بر خانات قراباغ،  يخود در آورد. نظر علخان را به ازدواج  لیخل میدختران ابراه زا يکيخان  ينظرعل

 مي نويسد:تاپر برقرار ساخ يگيروابط دوستانه همسا زین«لنکران نیخان نش»منطقه، همچون با  نیخوان ريبا سا

به  «خان رینص»او با نام  نیجانش يعل ریدر گذشت و فرزندش نص ه.ق.6111/م.6171خان در  ينظر عل

وقت از تحت  چیعمرش ه انيبود و پا قراباغخان، لیخل میداماد ابراه ،یپرداخت. و لیخانات اردب يحکمران

همسر و برادرش را به عنوان گروگان نزد آقامحمد  ،یبود. و« خان ينور عل»فرمان خان قراباغ خارج نگشت

 میرهاببه پدر زنش  وستنیپ یخان شاهسون، برا ينوشته اند که نصر) ناصر(عل ن،يخان فرستاد. با وجود ا

خان،  لیخل میم. ابراه6171 ليکه در اوا ي(. هنگام611و به قراباغ رفت ختيقاجار گر یخان، از اردو لیخل

شاهسون او را  «خانءناصر خان و عطا »یدو داماد و خت،يگر يقبا م یآقامحمدخان به سو یشرویبه سبب پ

 یشاهسون ها، به اتفاق شکراله خان از جمله روسا سیو رئ لیکردند. ناصر خان حاکم اردب يم يهمراه

خان، تقاضا نمودند که  لیخل میم.( از ابراه6117خان، خان قبا در  يبودندکه )پس از مرگ فتحعل يشاهسون

. پس از مرگ ديازمقامش معزول گرد ه. ق.6111/6111به سال  ناصرخان.اعلام کند ايران شاه  به عنوان رااو

ر مستق لیاز شاهسون ها در اردب ي. فرج اله خان، برادر ناصر خان با بخشديانشعاب گردشاهسون دچار  لياو ا

را از آن خود ساخت.  نیمشک هیناح زیخان ن يشد(، نوه نظرعل يخوانده م زیخان )کوچک خان ن ء. عطاديگرد

 تیدوباره تحت حاکم هیناح نيکوتاه بعد ا يگرفت ) اما مدت اریتالش  را تحت اخت یها کوهخان،  یخداورد

خان و  یخان و احتمالا خداوردءخان شد. عطا يشکر عل بینص زیمغان ن يقشلاق هیخان ها تالش درآمد( ناح



خانواده  نيدر دست ا هيو مغان تا مدت ها در دوره قاجار لیتابع فرج اله خان بوده انداردب زیخان ن يشکر عل

فرج »و«خان ابولفتح»رزایبرگمارده م نیمشک يگیب ليبه ا یخان قبه ا يفتحعل یسو یرديبوده است. خداو

 لیاردب نیخان متحد خوان لیخل میابراه یاريراندن روس ها از قره باغ به  رونیب یشاهسون رابرا« الله خان

. پس ديازمقامش معزول گرد ه. ق.6111/6111به سال  ناصرخانآنان روانه شد ياز پ رزایفرستادوخود عباس م

 لیاز شاهسون ها در اردب ي. فرج اله خان، برادر ناصر خان با بخشديشاهسون دچار انشعاب گرد لياز مرگ او ا

را از آن خود  نیمشک هیناح زیخان ن يشد(، نوه نظرعل يخوانده م زیخان )کوچک خان ن ء. عطاديمستقر گرد

دوباره تحت  هیناح نيکوتاه بعد ا يگرفت ) اما مدت اریتالش  را تحت اخت یها کوهخان،  یساخت. خداورد

 یخان و احتمالا خداوردءخان شد. عطا يشکر عل بینص زیمغان ن يقشلاق هیخان ها تالش درآمد( ناح تیحاکم

 نيدر دست ا هيو مغان تا مدت ها در دوره قاجار لیاردب تابع فرج اله خان بوده اند زیخان ن يخان و شکر عل

 خانواده بوده است. 

 

 


