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نقش دنبلیان خوي در روابط ایران و عثمانی

  صفویه تا اوایل قاجار) از تشکیل(

  1بهنام بیگ محمدي 

چکیده

حاکمان دنبلی خوي، که به عنوان حاکمان بخشی از آذربایجان از طرف حکومت مرکزي ایران برگزیده 

اي حکومت موروثی محلی ایجاد کرده بودند،  شدند، در حوزه حاکمیت خود استقالل داشتند و گر چه گونه یم

ها و  یعثمانند و هنگام هجوم کرد یمدر زمینه روابط با عثمانی از پادشاهان این سلسله پیروي در دوره صفویه

مقاله حاضر به بررسی زوال صفویان، با اینکه شکست خوردند، اما با همه توان براي دفاع از کشور ایستادند.

هاي عثمانی اختصاص دارد. یافته - یراندر دوران پس از صفویان و نقش ایشان در مناسبات ادنبلیمشی خاندان 

ها ازخاك  یعثمانبیرون راندن  رغم تالش اولیه براي بهنیز امراي دنبلی اریهدر دوره افش آن نشان می دهد که

 یننش خان توانستند، ایشاندر دوره زندیهه سر به شورش برداشتند.ي نادرشاو تعدبه سبب ظلم ، سرانجامایران

نی روي آوردند که ، به دولت عثماي همسایهها یننش خانها وبراي رهایی از تهاجم روس تأسیس کنند وخود را

خاذ چنین سیاستی از سوي دنبلی ها سرانجام تا کرد. یمپشتیبانی ین نش خاندر مواقع لزوم تا حد ممکن از این 

نابودي حکومت محلی ایشان به دست قاجاریه را در پی آورد.
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  مقدمه

، همواره دستخوش یتاریخ ادوار گوناگون در ،به عنوان بخشی از آذربایجان ،خوي

 ایـن  يهـا  خاندان ینتر مهمخوي از  دنبلیانو  بوده است یمهم منشأ تأثیرات تغییرات و

  .شدند میمحسوب  بخش از آذربایجان

در روابـط ایـران و عثمـانی از    نقـش ایـن قـوم     کوشش شده است تااین مقاله در 

این دوره، بیشـتر   عثمانی درروابط ایران و  شود.بررسی   تا اوایل قاجاریه ه تشکیل صفوی

ان نمایندگان حکومت صـفوي  ، به عنودنبلیان در این میان،و  شد میصرف جنگ و نزاع 

ضـمن بیـان رویـدادهاي     در گفتار حاضر،. کردند مینقش مشخص و روشنی ایفا  باید می

  :ند شدخواهتبیین  موضوعاتاین ها،  تاریخی مربوط به حکومت محلی دنبلی

آنها در دوره . وضعیت 2، دنبلیان نقش و در دوره صفویهایران و عثمانی  روابط.1

در هـا   . وضعیت دنبلی3عثمانی،  ایران و حکومت مرکزي و روابط میاندر برابر  ،افشاریه

بـه   و با کسب قدرت بسیار، حکومـت آنهـا  در سایه تداوم حکومت محلی  که ،دوره زندیه

 عوامـل زوال  .4در آمده بودند و واکنش آنها در روابط ایران و عثمـانی،   نشین خانشکل 

  . در دوره قاجاریه ها یدنبل

  

  ها به آذربایجان ورود دنبلی

در پهلوي  و "یزَته"ا یزیدي در اوست ریشه کلمه ها از کردهاي یزیدي بودند و دنبلی

 ،ریـاحی اسـت (  بـه صـورت ایـزد درآمـده    در فارسـی   به معناي فرشـته اسـت کـه    "یزَد"

 این قوم .)140:1350 آقاسی،( رسد یمبه برمکیان  روایات، نسب آنهابنا به . )108:1378

و قره  خويمیان  سکمن آباد ند و در ناحیهاز شام به آذربایجان آمد ق. 607در حدود سال 

صورت تیول مـوروثی بـه   ه سالطین وقت، ناحیه سکمن آباد را ب ضیاء الدین اسکان یافتند.
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ــی  ــی دنبل ــه   عیس ــن طایف ــان ای ــیدند  از بزرگ ــادرمیرزا،(بخش ــاحی؛ 170:1373 ن  ،ری

در هـا   باره دنبلـی  در ، اطالعات چندانیها تا دوره صفویه در فاصله این سال. )119:1378

  دست نیست. 

  

  ها در دوران صفویه دنبلی

، مرزي ایرانشهرهاي به  ها یعثمانحمالت مداوم  در دوره شاه طهماسب به سبب

خـوي را   بر آن شد تا، کرد یمتشویق  را به مهاجرت در نواحی مرکزيمردم  اینکهبا شاه 

از قدرت نظامی و ایلـی آنهـا بـه عنـوان مرزبـان در       خواست یمزیرا  بسپارد،ها  به دنبلی

  استفاده کند.  ها یعثمانبرخورد با 

حاج بیگ (از امراي دنبلی) به درگاه شاه طهماسـب  « :به نوشته مؤلف تاریخ تبریز

. )204:1373 نـادر میـرزا،  (» با جاه و آب شد و ملـک خـوي بـه سـکمن آبـاد بیفـزود      

اسکندر پاشا حـاکم  «: آمده است. ق955حوادث سال  ذیلخالصه التواریخ  در همچنین

دنبلی  راد را جمع کرد و بر سر حاجی بیگر اکوان به تحریک حسن بیگ محمودي لشک

رو در درون قلعـه آغـاز جنـگ    که در قصبه خوي بود آمد. حاجی بیگ به علت کمبود نی

انجام همسر او که خواهر حسن بیگ محمودي بود، دروازه را به روي برادر خـود  سر کرد.

حاجی بیگ و جمـع کثیـري از    ،گشود و مهاجمان بر خوي استیال یافتند و اسکندر پاشا

چنـد   جـز  ،. در دوره صفویه)336:1359 (قمی، »برگشت مردم خوي را کشت و به وان

  ن مرزبان در اطاعت پادشاهان این سلسله بودند.ه عنواب بیشتر اوقات دنبلیان ،نادر حادثه

بـه ویـژه بـا     در روابط ایـران  دلبستگی دولت مرکزي ایران به تشیع، در این زمان

که سنی مذهب بودند، بـه   بسزا داشت، مثالً کردها ئیدتأعثمانی و نیز برخی اقوام مرزي 

قزلباشـان،   از فشـار  رهایی و براي )49:1337 (مینورسکی، یافتند. نیان گرایش میعثما
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گ با شـاه اسـماعیل   و به جن خواندند یم حمایت از دین به یاري دربار عثمانی را به بهانه

  .)124: 1343 ،شرفنامه بدلیسی( کردند میتحریک 

 کـرد  یمتحریک  یه حکومت عثمانیعل را عیان شرق آناطولیشی نیز اسماعیلشاه 

دهد بسیاري  شد دستور یزید دوم ناچاربابه طور مثال که آن تا )117:1371 (تاج بخش،

  .)38:1381 (سیوري، یا (شبه جزیره پلوپونز) تبعید شوندبه موراز شیعیان 

حمایـت   گونـاگون  يهـا  روشمرزهـا بـه    ي ساکن نیز در مقابل از کردها ها یعثمان

ایران و عثمانی  ،. در نتیجهبردند یمه در جنگ با ایران بهر آنهادر مواقع لزوم از و  کردند می

  .داشتند محلی شمال غرب و غرب کشور مراوداتی يها حکومتبا   یکدیگردر رویارویی با 

 هـا  یعثمانگاه بنا بر مصالح، با ، ناگزیر ، در همسایگی عثمانیهاي خوي نیز دنبلی

  . ایستادند یمدر برابر آنها یا بر عکس  ،شدند می همسو

زمـانی کـه   از جمله در خدمت وي بودند؛  ها یدنبلاز  ، برخیدوران شاه عباس در

ی جمشید سلطان دنبل آزادي تبریز را صادر کرد، و جانشاه عباس دستور حمله به آذربای

 یريگ بازپسهم چنین هنگام  .)643:1335 (ترکمان، همراه شاه عباس بود ها جنگدر 

سلمان بیگ دنبلی حکمران چورس،  مناطق همجوار آن در زمان شاه عباس اول، تبریز و

حضـور شـاه   در نیک پی زنجان به  و آقاسی پاشاي عثمانی را ربودآقا دفتردر تبریز جعفر

 .ق 1012توانست در سـال   ،یر عثمانیاز این اس از طریق کسب اطالع و شاه  عباس برد

  .)782:1335 همان،کند (ریز را آزاد تب

افرادي چون ایـوب خـان و پسـرش     ،صفویه دوره از مرگ شاه عباس تا پایانپس 

ـ   و حادثه بودند بر سریر حکمرانیتضی قلی خان در خوي مر ویـژه از  ه تاریخی مهمـی ب

اهده و آرامـش  . این معرخ نداد .ق 1049سال هده صلح قصر شیرین در زمان انعقاد معا

رو خوي  جاري و اقتصادي با عثمانی باز شود و منطقهتا راههاي تموجب شد  ،از آن پس
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 از مرتضی قلی خـان، پسـرش شـهبازخان بـه     پس ،دوره صفویه در اواخر نهد. آبادانیبه 

رج آشـفتگی و هـرج و مـ    با جلوس شاه سلطان حسین وحکومت چورس و خوي رسید. 

ایوب خان  در نتیجه شهباز خان برکنار شد و، مردم این مناطق شورش کردند پس از آن،

  .)127:1378 (ریاحی، علی خان قدرت را به دست گرفتندو سپس فتح

  

  سقوط صفویان در ها یدنبلنقش 

به مراتب  آذربایجان و خوي اوضاعدر  ،دربار شاه سلطان حسیندر آشفتگی تأثیر 

در  هـا  روس ق.1136 بـا سـقوط اصـفهان در سـال    از مناطق دیگر نمایان شـد.   تر یموخ

قتل شـماري از   هم به بهانه عثمانی ترکان سوي، از آن .مناطقی از قفقاز پیشروي کردند

از شیخ  آماده حمله شدند و ،ران دولتی ایراننی مذهب در شیروان به دست مأموس اهالی

بایـد  بـا ایـن همـه،     .)221:1380 الکهارت،تند (گرفاي جهاد االسالم استانبول نیز فتو

عـالوه بـر    -از رخنه در صفحات شـمال غربـی   عثمانی اصلی ترکان که هدف داذعان کر

روسیه در قفقاز و دریـاي سـیاه   پیشروي به طور عمده جلوگیري از  -ارضی یطلب توسعه

  .)128:1380 فوران،بود (

 هـا  یعثمـان کـه   ، موجب شداما در واقع توسعه طلبانه ،احساسات به ظاهر مذهبی

یعنی ازبکان سنی مـذهب بـراي    رالنهبا فرمانروایان ماوراء، از سقوط صفویان حتی پیش

  .)133:1379 (منصوري، باشندداشته  جانبه به ایران مراودات حمله دو

از عثمـانی   هـا  افغـان براي مقابله با  ، طهماسب دوم کوشیداز سقوط اصفهان پس

: پاسخ دادنـد  ها یعثمانو  بول کردناستا مرتضی قلی بیگ را روانه بگیرد، از این رو، یاري

نیـز  طهماسـب   پـس  ،انـد  کـرده اشـغال   اصفهان را ها افغانبند و باکو  و ، درچون روسیه

مقابلـه بـا    کنـد تـا بـراي وي در   بایجان را به عثمانی واگـذار  گرجستان، ارمنستان و آذر
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عثمانی براي تصرف سـهم   تدول . سرانجام)148:1384 مهدوي،بفرستند (نیرو  ها افغان

بـه   عارف احمد پاشـا  :1 ا از سه جبهه به ایران گسیل داشت:ر شخود سه تن از سرداران

  عبداهللا پاشا به خوي و تبریز. :3به کرمانشاه حسن پاشا والی بغداد  :2ایروان 

خان و شـاه بنـده خـان)    پسران فتحعلی خان (علی ، ها یعثمانبا انتشار خبر پیشروي 

 2مردم شهر و روستاهاي خوي نیـز بـه فـرورق   به تبریز گریختند.  ند و ي را رها کردخو قلعه

  .)131:1378 (ریاحی، تا رهبري آنها را بر عهده گیردخواستند  از شهباز خان رفتند و 

ولی به سهولت نتوانست  ،عبداله پاشا به خوي عزیمت کرد«: به نوشته هامر پورگشتال

حکـاري   ان حاکم خـوي فرسـتاد کـه از طایفـه    او دو پیک نزد شهباز خ .شهر را تسخیر کند

دسـتور داد  شـد و  شهباز خان تسلیم عثمانیان شود. ولـی وي عصـبانی    خواستند یمبودند و 

یش از سـی      یکی را گوش و دیگري سرش را بریدند، در نهایت عثمانیان شـهر را تسـخیر و ـب

  .)3096:1369 (پورگشتال، »به قتل رساندند. ر نفر از جمله شهباز خان راهزا

 در سـال «: گویـد  یمـ اً جزو سپاهیان عبداهللا پاشا بود، ، که ظاهرارمنی اي یسندهنو

به موجب دستوري که از سلطان عثمـانی رسـید بـا نزدیـک شـدن      . م1724 ق./1136

خوي پناه بردند. ریش سفیدان  ي قلعهعبداهللا پاشا به خوي، کلیه مردم روستاها به طرف 

ارمنی خواستند که شهر را تسلیم کنند، ولی ایرانیان نگذاشـته، آنهـا را تهدیـد بـه قتـل      

دم  از تصرف کـرده ایرانیـان را  عد از چهار روز جنگ توانستند شهر را کردند و عثمانیان ب

    .)183:1350 ،آقاسی( »به اسیري گرفتندفقط  را مسیحیان اما، بگذرانند تیغ

 . سـرانجام انـد  کـرده ماه ذکر روز یا دو  53البته بیشتر منابع مدت محاصره را حدود 

هدف اصلی آنها تسخیر تبریز  زیراشد،  ها یعثمانپایداري اهالی خوي، مانع پیشروي سریع 

 سـردار عثمـانی   کـه  سبب شد ،مالحظه پایداري ایرانیان نیز و بود، اما تلفات آنها در خوي

                                                            
.کرد یمروستایی در حوالی شهر خوي که ارث مادري شهباز خان بود و او در آنجا زندگی  2
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 .)230- 231:1380الکهـارت، کنـد (  درنـگ  نیروي کمکیتا رسیدن به تبریز  یورشبراي 

قتل عام مردم خوي به  و رصت تجهیز قوا دادفمردم از سوي دیگر، به حاکم تبریز  پایداري

پاشا در حمله به ، آن سال عبداهللا آنکه نتیجه را برانگیخت.، خشم مردم تبریز ها تركدست 

  .)74:1337 مینورسکی،خورد (تبریز شکست 

  

  نادر شاه عهددنبلیان خوي در 

در  . مصـادف بـا سـلطنت نـادر شـاه،     ق 1143. تا سـال  ق 1137 يها سال خوي در

ـ را از میان برد  ها افغان، ییها جنگسلسله  ختیار حکومت عثمانی بود. پس از آن نادر باا ه و ب

و شمال غربـی ایـران نهـاد. وي    روي به غرب  ، ها یعثمان قصد آزاد کردن ایاالت تحت اشغال

و  از خـوي نیـز برانـد   را  هـا  یعثمـان توانسـت   ،سازي تبریز و جنوب آذربایجانزادهمزمان با آ

مرتضی قلی خان پسر شهبازخان (شهید) را به ریاست ایل دنبلی و حکومت چورس و خـوي  

آمد و مرتضـی  پس از فرار لشکر عثمانی به خوي در « :االحرار هتجرببه نوشته مؤلف برگزیند. 

ماهر و اسـتاد   یشناس ستارهو در فنون ریاضی و  مند بهرهی قلی خان را که از اکثر علوم رسم

گاه نـادر  ده نجف قلی خان برادر او به لشـکر خوي و مضافات معین کر ي بلدهبود به حکومت 

  .)67:1349 ،(دنبلی »ادري منصب تفنگچی آقاسی گري یافتآمده در دولت ن

 حفظ منافع سیاسی و ارضی خـود   ی و امراي منطقه، برايکه اهال باید اذعان کرد

. با کردند جانفشانی -در هجوم اواخر صفویه شکست خوردندبا اینکه  -ها یعثماندر برابر 

 خود را از چنگ هاي ینزم، توانستند ها هم آوا با قدرت مرکزي دنبلی ،نادر افزایش قدرت

پـیش رفـت کـه     يا گونـه شـرایط بـه   در اواخر عهـد نـادر شـاه     اما ،آزاد کنند ها یعثمان

که  ها یلزگان و داغست سام میرزا و اهالی از جمله قیام صفی میرزا،روي داد:  ییها شورش

  .)198:2536 (اشرفیان،اساسی آنها تشدید ستم مالیاتی بود  تعل
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زار تومان ه 3به فرمان شاه از خوي و سلماس به جاي  « :ءعالم آرابه نوشته مؤلف 

زار تومان باج و خراج ه 100، در حدود شد میمالیاتی که در زمان شاهان صفوي گرفته 

  .)100:1374 (مروي، »خواسته شد

شـهر بـود،    در صـدد محاصـره   کنار موصل. که نادر در لشکرگاه ق1156در سال 

ند. رسـاند  نـادر ر شورش اهالی خوي و سلماس را بـه  خب ، از نواحی تبریز ند نفر چاپارچ

فرمان داد تا با شماري انبوه از اهالی دارالسلطنه تبریـز بـه   محمد رضا خان افشار  به وي

وهـاي مرتضـی   شفیع بیگ و حسنعلی بیگ پسـر عم ، در خوي د.کن اهتمام دفع شورش

و در  کردنـد  مـی تاخت و تاز در نواحی آذربایجان بودند و  قلی خان علم طغیان برافراشته

  روم، اعالم اطاعت از حکومت عثمانی کرده بودند. قارص و ارزاکمان به ح ییها نامه

خان با هزار خانوار دنبلی به سرعسـگر قـارص پنـاه بـرد.      مرتضی قلی در پی آن،

قارص، یوسف پاشا را با چند هزار سپاهی همراه مرتضی قلـی خـان بـه طـرف      عسگرسر

ردند و یوسف ان شکست خوخوي و سلماس فرستاده در جنگ بزرگی که روي داد، رومی

  .)999-1005 همان،شد (اما مرتضی قلی خان کشته  پاشا گریخت و

ولی  ،به قتل رسانده يا بهانه: نادر در خوي مرتضی قلی خان را به به نوشته دنبلی

این مکان سر حـد مملکـت روم و    و اظهار داشته بود که: بعد از کشتن وي ناراحت شده

چـاکر  سر منزل آشوب و ماواي فتنه ... به عبث مرتضی قلی خان را به قتل رساندیم و او 

حکومـت خـوي و چـورس و سـلماس و کردسـتان را بـه       . بدین لحاظ و خدمتکار ما بود

  .)67:1349 دنبلی،کرد (ب خانی ملقب شده بود، تفویض پسرش شهباز بیگ که به لق

 به دو تـن از کردهـاي خراسـان داد، امـا    نادر حکومت خوي را  ،جنگاز این  پس

، در آن سوي مرز بود، پس ناچار به مـال  هاي به دور او نگران شهباز خان و اجتماع دنبلی

ا خان دنبلی رابطه استاد و شاگردي داشت متوسـل شـد.   ، که باز علماي خوي عبدالنبی
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در چمـن کـردان    مـد خـان را   رادر خردسالش احاو و ب کرد ووي از شهبازخان دلجویی 

ان حکومـت خـوي را در   فرمـ  و نواخت برد. نادر شاه آن دو را  به حضور نادر  ساوجبالق

  .)190-191:1350 ،آقاسیکرد (. به نام شهباز خان صادر ق1159سال 

  

  دنبلیان خوي در عهد کریم خان

سپاهیان نادر او را . ق1160در سال   ها دنبلییک سال از شورش گذشت پس از 

 نشـین  خانی حکومت ،امراي آذربایجانمانند دیگر  ها دنبلیو  در خراسان به قتل رساندند

  .آوردندایالتی پدید  یا به تعبیر امروزي نوعی حکومت 

در دوره صفوي اختیارات گسترده  حکام ایاالت اساساًنخست باید یادآوري کرد که 

هاي سـنتی  تاردر ساخاز مرکز گریز  و همواره تمایالت )44-45:1388 صدقی،داشتند (

بود که سـطح اطاعـت آنهـا را تعیـین      مرکزيحکومت قدرت  میزان وجود داشت و نظام

، رونـد گریـز از   سیاسـی و مـالی   هاي بحران ، در اواخر صفویه به سبببنا بر این. کرد می

سـتقالل از قلمـرو   عوامـل در گـرایش امـراء بـه ا     ینتـر  مهمتاب بیشتري گرفت. مرکز ش

  سیاسی قدرت مرکزي را می توان چنین برشمرد:

محلـی قدرتمنـد    يها خاندانحضور  .2، قدرت نظارتی حکومت مرکزي کاهش .1

 دار عهدهمناصب دیوانی و نظامی را از حکومت صفوي  در آذربایجان که به شکل موروثی

  حکومت مرکزي. هاي یاستساز  هایی یتینارضا . وجود3بودند، 

کـه شاخصـه    ،مرکزي حکومت نیرومند وجود ، به سببیهاین روند در دوره افشار

متوقـف   ق آذربایجـان تا حدودي در بعضی نواحی و مناط ،اصلی آن نبوغ نظامی نادر بود

گرایش به استقالل از  ،زند خان یمکراز نادر و  اما در ادوار فترت پسشد یا کاهش یافت، 

  آمدند. پدید هایی یننش خانقوت گرفت و قدرت مرکزي 
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کردند تا استقالل خود را حفظ  محلی کوشش يها قدرتبرخی  ،از مرگ نادر پس

گرجسـتان   ،. در این میاندرآورندیگران سراسر ایران را به تصرف پیش از د حتی کنند و

دیگر در جنـگ و  و برخـی خـوانین آذربایجـان کـه بـا یکـ      متمایل شده  به تابعیت روس

ثمـانی  بـه ع  ،قـدرت سیاسـی   یروزي بر حریفان و از دست نـدادن پ بودند، براي دشمنی

  .)3381:1369 پورگشتال،کردند (متمایل شدند و درخواست یاري 

ان در ارومیه قدرتی به دست آزادخان افغ پس از آنکه ،شهبازخان حاکم دنبلی خوي

از  محلـی ا از دسـت رقیبـان   مناطق شمال غرب ایران ربا یکدیگر با وي متحد شد تا آورد، 

 .)183- 188: 1344 گلستانه،آورند (داغی و موسی خان افشار در  خان قراچهجمله کاظم 

، بـود  دهکرهنگامی که کریم خان به جهت سرکوبی آزادخان افغان که قدرت زیادي کسب 

ادخان را خان به دالیلی اتحاد خود با آز. شهبازق1170به آذربایجان لشکر کشید. در سال 

کـه بـین آنهـا صـورت      هایی جنگجانب محمد حسن خان قاجار را گرفت و در  شکست و

  .)122:1382 (پري، گرفت، آزاد خان شکست خورد و به مرزهاي عراق متواري شد

در  مانی به طرف آذربایجـان حرکـت کـرد و   نیروهاي عث وي بعد از مدتی با یاري

از امـراي   دنبلـی و برخـی  خان دیگر شهباز سوياز  ید.جنگ افشارمراغه با فتحعلی خان 

و سـرانجام   اختنـد با محمود پاشاي بابان به جنـگ پرد  ،آذربایجان که با هم متحد بودند

  .)467:1344 (گلستانه، رو به فرار گذاشت محمود پاشا

تسـلطی بـر   نتوانسـت   در سراسـر کشـور   تمرکز قدرت حکومت زندیه به دلیل فقدان

قـدرت مضـاعفی کسـب کـرده بودنـد.       هـا  یننش خانآذربایجان و امراي آن داشته باشد، زیرا 

 با افزایش قدرت،و  کردند میاظهار اطاعت ظاهري  به صورت در بهترین شرایط، آنها ،بنابراین

 در تضاد منـافع  آنها .شدند میستقالل ا مدعیو بیشتر از گذشته  شدند میتر هر روز قدرتمند

 - روس و عثمانی - خارجی همسایه يها قدرتاز  کوشیدند یمآذربایجان  امراي محلیدیگر با 
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الم که گرجستان الحاق خود را بـه روسـیه اعـ   در این برهه  همحکومت عثمانی  بگیرند. یاري

بـا   کوشـید  یمـ یـران و تهدیـد قـدرت خـود بـیم داشـت،       ا کرده بود، چون از نفـوذ روس در 

  قدرتمند کند. کمان آذربایجان را در مقابل روسیهحاگوناگون،  هاي یوهشبه  پشتیبانی،

  

  قاجاریه دنبلیان خوي در دوره زندیه و اوایل

است.  اسناد بسیاري در دست نیزبا عثمانی در این دوره روابط خاندان دنبلی  باره در

 هـا  یعثمـان و حـاکم خـوي   دنبلـی   احمـدخان میـان   ،زند کریم خان  عهد درپیش از آن، 

اي سلیمان پاشا بر .ق 1189که در سال  يا نامه احمد خان در .ه بودبرقرار شد ییها تماس

روسیه که از استیالء بر تاتارستان و لهستان نیرومند شده است «: والی چلدر فرستاد، نوشت

که با روسها متحد شـده اسـت داده    حاکم گرجستان) خان (براي اینکه فرصتی به اراکلی 

آذربایجـان و قفقـاز تحـت     يها خاننشود از نظر شرع اسالم الزم و واجب است که تمامی 

  .)135:1373 (گوگچه، »گ شرکت کنندفرمان حکومت عثمانی در جن

آمال پطر کبیر در صدد بودند  شده است که گویااشاره  ها روسبه خطر  این نامهدر 

بر خان دنبلی  که ند. روشن استنبه عرصه ظهور برساگرم و آزاد  يها آببه  را در دسترسی

 صحنه سیاست خارجیدر  درت مرکزي اقتدار چندانیچون  ق وقدرت خویش بیمناك بود 

و  ینتـر  بـزرگ احمـد خـان    بخواهد. یارياز عثمانی  در این زمینه کرد مینداشت، کوشش 

نـوازي  در سایه تدبیر و شایستگی، هنرمندي، دادگـري و مـردم    ها دنبلیترین حاکم نامدار

بسـیاري بـه    ران و حتی اروپا شهرتدر عصر خود در ایاو  انست فرمانروایی عادل باشد وتو

. در خـوي حاکمیـت مقبـولی    ق1167- 1200 يها سالدر فاصله  دست آورد. احمد خان

این بزرگ شمس القالده دودمان دنبلی «: نادر میرزابه نوشته . )149:1378 (ریاحی، داشت
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و است، حشمتی بزرگ داشت، طوایف اکراد مطیع او بودند. خوي و سلماس و مرند و تبریز 

  .)212:1373 (نادرمیرزا، »گاهی قراداغ تابع حکم او بودند

یران با روس در دسـت  ا و نیز تجارت ها روسکلید مقاومت در برابر  در آن شرایط،

همه  ،و سال به اعتبار شخصیت و سن و داشت زیرا ثروت و نیروي جنگی احمد خان بود،

روابط نزدیکـی   ،حکم همسایگی. وي به نهادند یمحکام آذربایجان سرپرستی او را گردن 

 چنانکـه . کـرد  می حرکت ها یعثمانداشت و در بیشتر اوقات موازي سیاست  ها یعثمانبا 

جـز در   در مسـئله بصـره  ، هـا  یعثمـان کریم خان زنـد و   اختالفات میان در قول داده بود

  .)154:1378 (ریاحی، را بگیرد ها یعثمانطرف  ،صورت اجبار

فریـب  «: نوشت  عبدالحمید اول سلطان عثمانی از يا نامهاحمد خان در پاسخ به 

روسها را نباید خورد آنها استقالل لهستان را که دولت عثمانی تضمین کرده بود از میان 

بردند و دولت عثمانی را وادار کردند که از خانات کریمه حمایتش را بردارد و نیز حـاکم  

ز نماید. اگر حکمرانان آذربایجان بـه  گرجستان را تحریک کرده که به خاك عثمانی تجاو

 (همان، »مین بال بر سر آنها هم خواهد آمدپایداري نکنند ه ها روسنیروي اتحاد در برابر 

در تصرف کریمه و لهسـتان و   ها روسبه نیرنگ  از سلطان عثمانی براي اشاره وي .)153

ساخته،  تر مصممآنها تجاوزات اراکلی که ایرانیان را بیدارتر و در اتحاد و پایداري در برابر 

بـه   ییها نامهنیز  دولت عثمانی از سوي در مقابل، .)154-156 (همان، تشکر کرده است

در دفاع  شدو از آنها خواسته مراغه نوشته قراباغ  و  حکمرانان داغستان، شیروان، گنجه،

  .از مرزها با حکمران خوي همراه باشند

ـ با روسیه و ا نیز به سبب تضاد منافع ها يفرانسواز سوي دیگر،  از عثمـانی   ریشت

در سـال   کنت دو فریر، فرانسهلویی شانزدهم آخرین پادشاه فرستاده . کردند میحمایت 
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در برابـر   را با احمد خان و تقویت او به فرانسه، پیشنهاد تماس بازگشت هنگامق. 1198

  پشتیبان او بودند، مطرح کرد: ها روسوي  که به استنباط، آقا محمد خان

باید احمد خان را در مقابل آقا محمد خان تجهیز کرده تا وي شاه ایـران شـود.   «

  .)131:1322 ر،(صد »کنند یمیق به حمایت از احمد خان همچنین عثمانیان را تشو

کشته  و نیز آقا محمد خان یشها برادرزادهبا توطئه  .ق 1200احمد خان در سال 

، امـا در سـال   خـوي، قراجـه داغ و مرنـد رسـید    حسینقلی خان به حکومت تبریز،  شد و

ا به حکومت تبریز وي جعفر قلی خان ر ،از به قدرت رسیدن فتحعلی شاه . پسق 1211

 شـورش  سر بـه  ها یعثمانبا حمایت پنهانی  ،خان اندکی بعد. جعفر قلی و خوي گماشت

 علیـه قاجاریـه   به عثمانی گریخت و آنها را بـه جنـگ    برداشت، اما کاري از پیش نبرد و

 .)19: 1366 (نصیري، پاسخ مثبتی ندادندوم قاجار هجبیم انی از عثم برانگیخت؛ گرچه 

شـجاعت و مهابـت یگانـه و در     ر... د«: به نوشته مؤلف ریاض السیاحه جعفر قلـی خـان  

بر عدم مساعدت بخت از دولت قاجاریـه تـرس و    بنا .کشی و صف آرایی مردانه بودلشکر

 ریق بغی و عصیان گذاشت و عالنیههراس و خوف بی قیاس به خویش راه داده قدم در ط

افراشت و چون طاقت مقاومت با دولت قاجاریه در م مخالفت و طغیان در آن والیت براعال

ود ندید ناچار فرار بر قرار اختیار کرده به اولیاء دولت رومیه ملتجی گردیـد امـا آنچـه    خ

به امناي منتهاي آمال او بود از نهال دولت آل عثمان نچید، الجرم از رومیه رو گردانید و 

  .)96:1339 (شیروانی، »دولت روسیه التجاء آورد

موقعیت سیاسی و تضـاد منـافع   به حکومت عثمانی با توجه ، بر پایه اسناد موجود

 ،ی ایران برساندوي را به پادشاهاز احمد خان دنبلی حمایت کرد و قصد داشت  با روسیه

به  هایی جنگاما با کشته شدن احمد خان، آقا محمد خان قاجار توانست پس از سلسله 

نیـز کوشـید    از به قدرت رسیدن آقا محمـد خـان   دولت عثمانی حتی پس .قدرت برسد
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حمله آقا بیم از با اوج گیري قدرت قاجار و  فراهم کند، اماجعفر قلی خان  را براي زمینه

  این برنامه را رها کرد.محمد خان 

  

  نتیجه

، در حکومت مرکزي در این بخـش از آذربایجـان   نماینده ، به عنوانان دنبلیخاند

و جایگاه ایـن   ندو عثمانی داشت در روابط ایران ادوار گوناگون تاریخی نقش چشمگیري 

  : را از نظر تاریخی می توان چنین دسته بندي کرد  خاندان

در مقابـل  دنبلـی   خانـدان  . هرگاه حکومت مرکزي ایران، قدرتمند و باثبات بود،1

   .کردند میمحافظت ز قلمرو و بیگلربیگی  خود ا ها یعثمان

خطـر  مـرو و منطقـه خـود از    حفـظ  قل  ، درط صفویانهنگام سقو این خاندان .2

ایـن خانـدان در دفـاع از     از اعضـاي   نظیري یب يها رشادتو  ندکوشید ها یعثمانهجوم 

   .استثبت شده  شهر و موطن خود

به  خاندان دنبلی در دوره افشاریه تابع قدرت متمرکز نادري بودند، اما سرانجام .3

  . دراز کردند ها یعثمانتمداد به سوي و دست اسنادر شوریدند  چند، بر ییها سبب

بودنـد،   قدرت سیاسی برتري که کسب کـرده  در دوره زندیه به سبب ها دنبلی .4

سیاسی و نظامی خود قدرت  و دهندترتیب  نشین خانحکومتی نیمه مستقل و  توانستند

تخـت  تصـاحب   ، برايقمري در اوایل قرن سیزدهم هجري چندان که ؛را مستحکم کنند

 يا گستردهوابط سیاسی ر ها یعثمانبا  ،وسیه و آقا محمد خانپادشاهی ایران و مقابله با ر

بالکـان و   از سـوي  ،رقابت و دشمنی با روسیه سبببه  د. حکومت عثمانی نیزبرقرار کردن

تقویـت   هـا  دنبلـی زیر لواي حکومت احمد خان و را امراي آذربایجان  کوشیدند یمقفقاز 

قفقاز و تضعیف عثمانی  بر يانداز دستدر اندیشه مقابله با روسیه که  براي از آنها کنند تا
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اول و دوم  يها جنگ ته روسیه توانست در دوره قاجار درالب .تا حد ممکن بهره ببرند، بود

ضمیمه خاك خود  ان، قفقاز را بهترکمانچاي و گلست يها معاهدهانعقاد  با ایران از طریق

خود براي توسعه طلبی ارضـی  آمال بخشی از  و به بکاهددر قفقاز  مانیقدرت عث کند؛ از

  .دست یابد

  



1392 زمستان، 57، ش 15، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ16

  

  و مآخذ منابع

  شفق اریخ و فرهنگ ایران وسسه ت، تبریز، انتشارات مؤتاریخ خوي، )1350( مهديآقاسی، 

تهـران:   ،حمیـد امینـی   ، ترجمـه: چـاپ دوم  ،دولت نـادر شـاه  ، )2536( م.ر. آرونوا اشرفیان، ك. ز. و

  تهران انتشارات دانشگاه

  انتشارات آسونهتهران: علی محمد سالکی،  ترجمه:چاپ اول، ، کریم خان زند، )1382(پري، جان، ر 

 تهـران:  زکی علی آبـادي،  :ترجمه چاپ اول، ،5و  4 ، جامپراطوري عثمانی، )1369هامر (پورگشتال، 

  انتشارات زرین 

  انتشارات نوید اسالمچاپ اول، قم: ، تاریخ صفویه، )1371(تاجبخش، احمد 

  امیر کبیر تهران: ایرج افشار، :، به تصحیح2و 1، ج عالم آراي عباسی، )1335(ترکمان، اسکندر بیگ 

: حسـن  بـه تصـحیح   چاپ اول،، 1 ج ،االبراره تسلیاالحرار و  هتجرب، )1349(دنبلی، عبدالرزاق بیگ 

    : دانشگاه تبریز، تبریزقاضی طباطبایی

  انتشارات طرح نو  چاپ دوم، تهران: ، تاریخ خوي، )1378(امین ریاحی، محمد

  نشر مرکز   تهران: کامبیز عزیزي، :ترجمهچاپ دهم، ، ایران عصر صفوي، )1381(راجر  ،سیوري

  چاپ افست  تهران:  محمد عباسی، ،شرفنامه ،)1343( یسیبدل شرف الدین،

 هـران: ت ربانی، اصغر حامد :حبه تصحی چاپ اول، ،ریاض السیاحه، )1339(العابدین  شیروانی، حاج زین

  کتابفروشی سعدي 

: مطبوعـاتی  جواد صدر، تهران :ترجمهاول،  ، چاپتاریخ سیاست خارجی ایران، )1322(صدر، کاظم 

  پروین

تم، ، سـال هفـ  فصـلنامه آران  ،"یراناروندهاي تاریخی جدایی تدریجی قفقاز از " )،1388ناصر ( صدقی،

  22-21 ش

احمد  :ترجمهچاپ سوم،  ،(تاریخ تحوالت اجتماعی ایران)مقاومت شکننده  ،)1380(فوران، جان 

    انتشارات رسا تهران:تدین، 

انتشـارات   :، تهـران یدکتر احسان اشراق :، به کوشش2ج  خالصه التواریخ، )1359( یقمقاضی احمد 

  دانشگاه تهران

انتشـارات   تهـران: مدرس رضـوي،  ، به تصحیح: اول چاپ ،مجمل التواریخ، )1344(گلستانه، ابوالحسن 

  ابن سینا کتابخانه
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 تهـران: وهاب ولی،  :ترجمه، چاپ اول ،قفقاز و سیاست امپراطوري عثمانی ،)1373جمال (گوگچه، 

  انتشارات وزارت امور خارجه

 تهـران: اسماعیل دولتشاهی،  ترجمه: چاپ دوم، ،صفویه ي سلسلهانقراض ، )1380الرنس (الکهارت، 

  انتشارات علمی و فرهنگی

 تهـران: محمـد امـین ریـاحی،     به تصحیح: ،1،2،3 ، جعالم آراي نادري، )1374(مروي، محمد کاظم 

  انتشارات علمی و فرهنگی 

ـ   مطالعاتی در، )1379(منصوري، فیروز  سسـه  مؤ تهـران:  ،آذربایجـان  انباره تاریخ فرهنـگ و زب

  مطالعات تاریخ معاصر ایران

غالمرضـا طباطبـایی    به تصـحیح:  چاپ اول، ،دارالسلطنه تبریزتاریخ جغرافیاي ، )1373( یرزامنادر 

  انتشارات ستوده تبریز:مجد، 

 چـاپ اول، ، 1، ج قاجاریـه  اسناد و مکاتبات تاریخی ایـران در دوره ، )1366( محمدرضانصیري، 

  انتشارات کیهان تهران:

  قچاپخانه شف تبریز: عبدالعلی کارنگ، ترجمه: اول، چاپ ،تاریخ تبریز، )1337( ینورسکیم

، چاپ دهـم، تهـران: انتشـارات امیـر     )، تاریخ روابط خارجی ایران1384هوشنگ مهدوي، عبدالرضا (

  کبیر

  



  

  

    

  



فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 
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نقش دنبلیان خوی در روابط ایران و عثمانی

(از تشکیل صفویه تا اوایل قاجار)

 بهنام بیگ محمدی[footnoteRef:1] [1:  تاریخ دریافت مقاله: 19/8/1392		تاریخ پذیرش مقاله: 15/11/1392
دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام و دبیر آموزش و پرورش
bbeigmohammadi@gmail.com] 


· چکیده 

حاکمان دنبلی خوی، که به عنوان حاکمان بخشی از آذربایجان از طرف حکومت مرکزی ایران برگزیده میشدند، در حوزه حاکمیت خود استقلال داشتند و گر چه گونهای حکومت موروثی محلی ایجاد کرده بودند، در دوره صفویه در زمینه روابط با عثمانی از پادشاهان این سلسله پیروی میکردند و هنگام هجوم عثمانیها و زوال صفویان، با اینکه شکست خوردند، اما با همه توان برای دفاع از کشور ایستادند. مقاله حاضر به بررسی مشی خاندان دنبلی در دوران پس از صفویان و نقش ایشان در مناسبات ایران- عثمانی اختصاص دارد. یافتههای آن نشان می دهد که در دوره افشاریه نیز امرای دنبلی به رغم تلاش اولیه برای بیرون راندن عثمانیها ازخاک ایران، سرانجام به سبب ظلم و تعدی نادرشاه سر به شورش برداشتند.در دوره زندیه، ایشان توانستند خاننشین خود را تأسیس کنند و برای رهایی از تهاجم روس ها وخاننشینهای همسایه، به دولت عثمانی روی آوردند که در مواقع لزوم تا حد ممکن از این خاننشین پشتیبانی میکرد. اتخاذ چنین سیاستی از سوی دنبلی ها سرانجام نابودی حکومت محلی ایشان به دست قاجاریه را در پی آورد.



· واژگان کلیدی: 

دنبلیان خوی، ایران، عثمانی، صفویه، قاجار

  

مقدمه

خوی، به عنوان بخشی از آذربایجان، در ادوار گوناگون تاریخی، همواره دستخوش تغییرات و منشأ تأثیرات مهمی بوده است و دنبلیان خوی از مهمترین خاندانهای این بخش از آذربایجان محسوب میشدند.

در این مقاله کوشش شده است تا نقش این قوم در روابط ایران و عثمانی از تشکیل صفویه  تا اوایل قاجاریه  بررسی شود. روابط ایران و عثمانی در این دوره، بیشتر صرف جنگ و نزاع میشد و در این میان، دنبلیان، به عنوان نمایندگان حکومت صفوی میباید نقش مشخص و روشنی ایفا میکردند. در گفتار حاضر، ضمن بیان رویدادهای تاریخی مربوط به حکومت محلی دنبلیها، این موضوعات تبیین خواهند شد:

1. روابط ایران و عثمانی در دوره صفویه و نقش دنبلیان، 2. وضعیت آنها در دوره افشاریه، در برابر حکومت مرکزی و روابط میان ایران و عثمانی، 3. وضعیت دنبلیها در دوره زندیه، که در سایه تداوم حکومت محلی و با کسب قدرت بسیار، حکومت آنها به شکل خاننشین در آمده بودند و واکنش آنها در روابط ایران و عثمانی، 4. عوامل زوال دنبلیها در دوره قاجاریه. 



ورود دنبلیها به آذربایجان

دنبلیها از کردهای یزیدی بودند و ریشه کلمه یزیدی در اوستا "یَزَته" و در پهلوی "یَزَد" به معنای فرشته است که در فارسی به صورت ایزد درآمده است (ریاحی، 108:1378). بنا به روایات، نسب آنها به برمکیان میرسد (آقاسی، 140:1350). این قوم در حدود سال 607 ق. از شام به آذربایجان آمدند و در ناحیه سکمن آباد میان خوی و قره ضیاء الدین اسکان یافتند. سلاطین وقت، ناحیه سکمن آباد را به صورت تیول موروثی به عیسی دنبلی از بزرگان این طایفه بخشیدند (نادرمیرزا، 170:1373؛ ریاحی، 119:1378). در فاصله این سالها تا دوره صفویه، اطلاعات چندانی در باره دنبلیها در دست نیست. 



دنبلیها در دوران صفویه

در دوره شاه طهماسب به سبب حملات مداوم عثمانیها به شهرهای مرزی ایران، شاه با اینکه مردم را به مهاجرت در نواحی مرکزی تشویق میکرد، بر آن شد تا خوی را به دنبلیها بسپارد، زیرا میخواست از قدرت نظامی و ایلی آنها به عنوان مرزبان در برخورد با عثمانیها استفاده کند. 

به نوشته مؤلف تاریخ تبریز: «حاج بیگ (از امرای دنبلی) به درگاه شاه طهماسب با جاه و آب شد و ملک خوی به سکمن آباد بیفزود» (نادر میرزا، 204:1373). همچنین در خلاصه التواریخ ذیل حوادث سال 955ق. آمده است: «اسکندر پاشا حاکم وان به تحریک حسن بیگ محمودی لشکر اکراد را جمع کرد و بر سر حاجی بیگ دنبلی که در قصبه خوی بود آمد. حاجی بیگ به علت کمبود نیرو در درون قلعه آغاز جنگ کرد. سرانجام همسر او که خواهر حسن بیگ محمودی بود، دروازه را به روی برادر خود گشود و مهاجمان بر خوی استیلا یافتند و اسکندر پاشا، حاجی بیگ و جمع کثیری از مردم خوی را کشت و به وان برگشت» (قمی، 336:1359). در دوره صفویه، جز چند حادثه نادر، دنبلیان بیشتر اوقات به عنوان مرزبان در اطاعت پادشاهان این سلسله بودند.

دلبستگی دولت مرکزی ایران به تشیع، در این زمان در روابط ایران به ویژه با عثمانی و نیز برخی اقوام مرزی تأئید بسزا داشت، مثلاً کردها که سنی مذهب بودند، به عثمانیان گرایش مییافتند. (مینورسکی، 49:1337) و برای رهایی از فشار قزلباشان، دربار عثمانی را به بهانه حمایت از دین به یاری میخواندند و به جنگ با شاه اسماعیل تحریک میکردند (شرفنامه بدلیسی، 1343 :124).

شاه اسماعیل نیز شیعیان شرق آناطولی را علیه حکومت عثمانی تحریک میکرد (تاج بخش، 117:1371) تا آنکه به طور مثال بایزید دوم ناچار شد دستور دهد بسیاری از شیعیان به موریا (شبه جزیره پلوپونز) تبعید شوند (سیوری، 38:1381).

عثمانیها نیز در مقابل از کردهای ساکن  مرزها به روشهای گوناگون حمایت میکردند و در مواقع لزوم از آنها در جنگ با ایران بهره میبردند. در نتیجه، ایران و عثمانی در رویارویی با یکدیگر  با حکومتهای محلی شمال غرب و غرب کشور مراوداتی داشتند.

دنبلیهای خوی نیز، در همسایگی عثمانی، ناگزیر گاه بنا بر مصالح، با عثمانیها همسو میشدند، یا بر عکس در برابر آنها میایستادند. 

در دوران شاه عباس، برخی از دنبلیها در خدمت وی بودند؛ از جمله زمانی که شاه عباس دستور حمله به آذربایجان و آزادی تبریز را صادر کرد، جمشید سلطان دنبلی در جنگها همراه شاه عباس بود (ترکمان، 643:1335). هم چنین هنگام بازپسگیری تبریز و مناطق همجوار آن در زمان شاه عباس اول، سلمان بیگ دنبلی حکمران چورس، در تبریز جعفرآقا دفترآقاسی پاشای عثمانی را ربود و در نیک پی زنجان به حضور شاه عباس برد و شاه از طریق کسب اطلاع  از این اسیر عثمانی، توانست در سال 1012 ق. تبریز را آزاد کند (همان، 782:1335).

پس از مرگ شاه عباس تا پایان دوره صفویه، افرادی چون ایوب خان و پسرش مرتضی قلی خان در خوی بر سریر حکمرانی بودند و حادثه تاریخی مهمی به ویژه از زمان انعقاد معاهده صلح قصر شیرین در سال 1049 ق. رخ نداد. این معاهده و آرامش پس از آن، موجب شد تا راههای تجاری و اقتصادی با عثمانی باز شود و منطقه خوی رو به آبادانی نهد. در اواخر دوره صفویه، پس از مرتضی قلی خان، پسرش شهبازخان به حکومت چورس و خوی رسید. با جلوس شاه سلطان حسین و آشفتگی و هرج و مرج پس از آن، مردم این مناطق شورش کردند، در نتیجه شهباز خان برکنار شد و ایوب خان و سپس فتحعلی خان قدرت را به دست گرفتند (ریاحی، 127:1378).



نقش دنبلیها در سقوط صفویان

تأثیر آشفتگی در دربار شاه سلطان حسین، در اوضاع آذربایجان و خوی به مراتب وخیمتر از مناطق دیگر نمایان شد. با سقوط اصفهان در سال 1136ق. روسها در مناطقی از قفقاز پیشروی کردند. از آن سوی، ترکان عثمانی هم به بهانه قتل شماری از اهالی سنی مذهب در شیروان به دست مأموران دولتی ایران، آماده حمله شدند و از شیخ الاسلام استانبول نیز فتوای جهاد گرفتند (لاکهارت، 221:1380). با این همه، باید اذعان کرد که هدف اصلی ترکان عثمانی از رخنه در صفحات شمال غربی- علاوه بر توسعهطلبی ارضی- به طور عمده جلوگیری از پیشروی روسیه در قفقاز و دریای سیاه بود (فوران، 128:1380).

احساسات به ظاهر مذهبی، اما در واقع توسعه طلبانه، موجب شد که عثمانیها حتی پیش از سقوط صفویان، با فرمانروایان ماوراءالنهر یعنی ازبکان سنی مذهب برای حمله دو جانبه به ایران مراودات داشته باشند (منصوری، 133:1379).

پس از سقوط اصفهان، طهماسب دوم کوشید برای مقابله با افغانها از عثمانی یاری بگیرد، از این رو، مرتضی قلی بیگ را روانه استانبول کرد و عثمانیها پاسخ دادند: چون روسیه، دربند و باکو  و افغانها اصفهان را اشغال کردهاند، پس طهماسب نیز گرجستان، ارمنستان و آذربایجان را به عثمانی واگذار کند تا برای وی در مقابله با افغانها نیرو بفرستند (مهدوی، 148:1384). سرانجام دولت عثمانی برای تصرف سهم خود سه تن از سردارانش را از سه جبهه به ایران گسیل داشت: 1: عارف احمد پاشا به ایروان 2: حسن پاشا والی بغداد به کرمانشاه 3: عبدالله پاشا به خوی و تبریز.

با انتشار خبر پیشروی عثمانیها، پسران فتحعلی خان (علی خان و شاه بنده خان) قلعه خوی را رها کردند و  به تبریز گریختند. مردم شهر و روستاهای خوی نیز به فرورق[footnoteRef:2]۲ رفتند و  از شهباز خان خواستند تا رهبری آنها را بر عهده گیرد (ریاحی، 131:1378). [2: ۲ روستایی در حوالی شهر خوی که ارث مادری شهباز خان بود و او در آنجا زندگی میکرد.] 


به نوشته هامر پورگشتال: «عبداله پاشا به خوی عزیمت کرد، ولی به سهولت نتوانست شهر را تسخیر کند. او دو پیک نزد شهباز خان حاکم خوی فرستاد که از طایفه حکاری بودند و میخواستند شهباز خان تسلیم عثمانیان شود. ولی وی عصبانی شد و دستور داد یکی را گوش و دیگری سرش را بریدند، در نهایت عثمانیان شهر را تسخیر و بیش از سی هزار نفر از جمله شهباز خان را به قتل رساندند.» (پورگشتال، 3096:1369).

نویسندهای ارمنی، که ظاهراً جزو سپاهیان عبدالله پاشا بود، میگوید: «در سال 1136ق./ 1724م. به موجب دستوری که از سلطان عثمانی رسید با نزدیک شدن عبدالله پاشا به خوی، کلیه مردم روستاها به طرف قلعهی خوی پناه بردند. ریش سفیدان ارمنی خواستند که شهر را تسلیم کنند، ولی ایرانیان نگذاشته، آنها را تهدید به قتل کردند و عثمانیان بعد از چهار روز جنگ توانستند شهر را تصرف کرده ایرانیان را از دم تیغ بگذرانند، اما مسیحیان را فقط به اسیری گرفتند» (آقاسی، 183:1350).  

البته بیشتر منابع مدت محاصره را حدود 53 روز یا دو ماه ذکر کردهاند. سرانجام پایداری اهالی خوی، مانع پیشروی سریع عثمانیها شد، زیرا هدف اصلی آنها تسخیر تبریز بود، اما تلفات آنها در خوی و نیز ملاحظه پایداری ایرانیان، سبب شد که سردار عثمانی برای یورش به تبریز تا رسیدن نیروی کمکی درنگ کند (لاکهارت،231:1380-230). پایداری مردم از سوی دیگر، به حاکم تبریز فرصت تجهیز قوا داد و قتل عام مردم خوی به دست ترکها، خشم مردم تبریز را برانگیخت. نتیجه آنکه، آن سال عبدالله پاشا در حمله به تبریز شکست خورد (مینورسکی، 74:1337).



دنبلیان خوی در عهد نادر شاه

خوی در سالهای 1137 ق. تا سال 1143 ق. مصادف با سلطنت نادر شاه، در اختیار حکومت عثمانی بود. پس از آن نادر با سلسله جنگهایی، افغانها را از میان برد و به قصد آزاد کردن ایالات تحت اشغال عثمانیها،  روی به غرب و شمال غربی ایران نهاد. وی همزمان با آزادسازی تبریز و جنوب آذربایجان، توانست عثمانیها را از خوی نیز براند و مرتضی قلی خان پسر شهبازخان (شهید) را به ریاست ایل دنبلی و حکومت چورس و خوی برگزیند. به نوشته مؤلف تجربه الاحرار: «پس از فرار لشکر عثمانی به خوی در آمد و مرتضی قلی خان را که از اکثر علوم رسمی بهرهمند و در فنون ریاضی و ستارهشناسی ماهر و استاد بود به حکومت بلدهی خوی و مضافات معین کرده نجف قلی خان برادر او به لشکرگاه نادر آمده در دولت نادری منصب تفنگچی آقاسی گری یافت» (دنبلی، 67:1349).

باید اذعان کرد که اهالی و امرای منطقه، برای حفظ منافع سیاسی و ارضی خود  در برابر عثمانیها- با اینکه در هجوم اواخر صفویه شکست خوردند- جانفشانی کردند. با افزایش قدرت نادر، دنبلیها هم آوا با قدرت مرکزی، توانستند زمینهای خود را از چنگ عثمانیها آزاد کنند، اما در اواخر عهد نادر شاه شرایط به گونهای پیش رفت که شورشهایی روی داد: از جمله قیام صفی میرزا، سام میرزا و اهالی داغستان و لزگیها که علت اساسی آنها تشدید ستم مالیاتی بود (اشرفیان، 198:2536).

به نوشته مؤلف عالم آراء: « به فرمان شاه از خوی و سلماس به جای 3 هزار تومان مالیاتی که در زمان شاهان صفوی گرفته میشد، در حدود 100 هزار تومان باج و خراج خواسته شد» (مروی، 100:1374).

در سال 1156ق. که نادر در لشکرگاه کنار موصل در صدد محاصره شهر بود، چند نفر چاپار، از نواحی تبریز  خبر شورش اهالی خوی و سلماس را به نادر رساندند. وی به محمد رضا خان افشار فرمان داد تا با شماری انبوه از اهالی دارالسلطنه تبریز به دفع شورش اهتمام کند. در خوی، شفیع بیگ و حسنعلی بیگ پسر عموهای مرتضی قلی خان علم طغیان برافراشته بودند و در نواحی آذربایجان تاخت و تاز میکردند و در نامههایی به حاکمان قارص و ارزروم، اعلام اطاعت از حکومت عثمانی کرده بودند. 

در پی آن، مرتضی قلی خان با هزار خانوار دنبلی به سرعسگر قارص پناه برد. سرعسگر قارص، یوسف پاشا را با چند هزار سپاهی همراه مرتضی قلی خان به طرف خوی و سلماس فرستاده در جنگ بزرگی که روی داد، رومیان شکست خوردند و یوسف پاشا گریخت و اما مرتضی قلی خان کشته شد (همان، 1005-999).

به نوشته دنبلی: نادر در خوی مرتضی قلی خان را به بهانهای به قتل رسانده، ولی بعد از کشتن وی ناراحت شده و اظهار داشته بود که: این مکان سر حد مملکت روم و سر منزل آشوب و ماوای فتنه ... به عبث مرتضی قلی خان را به قتل رساندیم و او چاکر و خدمتکار ما بود. بدین لحاظ حکومت خوی و چورس و سلماس و کردستان را به پسرش شهباز بیگ که به لقب خانی ملقب شده بود، تفویض کرد (دنبلی، 67:1349).

پس از این جنگ، نادر حکومت خوی را به دو تن از کردهای خراسان داد، اما نگران شهباز خان و اجتماع دنبلیهای به دور او، در آن سوی مرز بود، پس ناچار به ملا عبدالنبی از علمای خوی، که با خان دنبلی رابطه استاد و شاگردی داشت متوسل شد. وی از شهبازخان دلجویی کرد و او و برادر خردسالش احمد خان را  در چمن کردان ساوجبلاق به حضور نادر  برد. نادر شاه آن دو را نواخت و  فرمان حکومت خوی را در سال 1159ق. به نام شهباز خان صادر کرد (آقاسی، 191:1350-190).



دنبلیان خوی در عهد کریم خان

پس از گذشت یک سال از شورش دنبلیها  در سال 1160ق. سپاهیان نادر او را در خراسان به قتل رساندند و دنبلیها مانند دیگر امرای آذربایجان، حکومتی خاننشین یا به تعبیر امروزی نوعی حکومت  ایالتی پدید آوردند.

نخست باید یادآوری کرد که اساساً حکام ایالات در دوره صفوی اختیارات گسترده داشتند (صدقی، 45:1388-44) و همواره تمایلات گریز از مرکز در ساختارهای سنتی نظام وجود داشت و میزان قدرت حکومت مرکزی بود که سطح اطاعت آنها را تعیین میکرد. بنا بر این، در اواخر صفویه به سبب بحرانهای سیاسی و مالی، روند گریز از مرکز شتاب بیشتری گرفت. مهمترین عوامل در گرایش امراء به استقلال از قلمرو سیاسی قدرت مرکزی را می توان چنین برشمرد:

1. کاهش قدرت نظارتی حکومت مرکزی، 2. حضور خاندانهای محلی قدرتمند در آذربایجان که به شکل موروثی مناصب دیوانی و نظامی را از حکومت صفوی عهدهدار بودند، 3. وجود نارضایتیهایی از سیاستهای حکومت مرکزی.

این روند در دوره افشاریه، به سبب وجود حکومت نیرومند مرکزی، که شاخصه اصلی آن نبوغ نظامی نادر بود، تا حدودی در بعضی نواحی و مناطق آذربایجان متوقف شد یا کاهش یافت، اما در ادوار فترت پس از نادر و کریمخان زند، گرایش به استقلال از قدرت مرکزی قوت گرفت و خاننشینهایی پدید آمدند.

پس از مرگ نادر، برخی قدرتهای محلی کوشش کردند تا استقلال خود را حفظ کنند و حتی پیش از دیگران سراسر ایران را به تصرف درآورند. در این میان، گرجستان به تابعیت روس متمایل شده و برخی خوانین آذربایجان که با یکدیگر در جنگ و دشمنی بودند، برای پیروزی بر حریفان و از دست ندادن قدرت سیاسی، به عثمانی متمایل شدند و درخواست یاری کردند (پورگشتال، 3381:1369).

شهبازخان حاکم دنبلی خوی، پس از آنکه آزادخان افغان در ارومیه قدرتی به دست آورد، با وی متحد شد تا با یکدیگر مناطق شمال غرب ایران را از دست رقیبان محلی از جمله کاظم خان قراچه داغی و موسی خان افشار در آورند (گلستانه، 1344: 188-183). هنگامی که کریم خان به جهت سرکوبی آزادخان افغان که قدرت زیادی کسب کرده بود، به آذربایجان لشکر کشید. در سال 1170ق. شهبازخان به دلایلی اتحاد خود با آزادخان را شکست و جانب محمد حسن خان قاجار را گرفت و در جنگهایی که بین آنها صورت گرفت، آزاد خان شکست خورد و به مرزهای عراق متواری شد (پری، 122:1382).

وی بعد از مدتی با یاری نیروهای عثمانی به طرف آذربایجان حرکت کرد و در مراغه با فتحعلی خان افشار جنگید. از سوی دیگر شهبازخان دنبلی و برخی از امرای آذربایجان که با هم متحد بودند، با محمود پاشای بابان به جنگ پرداختند و سرانجام محمود پاشا رو به فرار گذاشت (گلستانه، 467:1344).

حکومت زندیه به دلیل فقدان تمرکز قدرت در سراسر کشور نتوانست تسلطی بر آذربایجان و امرای آن داشته باشد، زیرا خاننشینها قدرت مضاعفی کسب کرده بودند. بنابراین، در بهترین شرایط، آنها به صورت ظاهری اظهار اطاعت میکردند و با افزایش قدرت، هر روز قدرتمندتر میشدند و بیشتر از گذشته مدعی استقلال میشدند. آنها در تضاد منافع با دیگر امرای محلی آذربایجان میکوشیدند از قدرتهای خارجی همسایه- روس و عثمانی- یاری بگیرند. حکومت عثمانی هم در این برهه که گرجستان الحاق خود را به روسیه اعلام کرده بود، چون از نفوذ روس در ایران و تهدید قدرت خود بیم داشت، میکوشید با پشتیبانی، به شیوههای گوناگون، حاکمان آذربایجان را در مقابل روسیه قدرتمند کند.



دنبلیان خوی در دوره زندیه و اوایل قاجاریه

در باره روابط خاندان دنبلی با عثمانی در این دوره نیز اسناد بسیاری در دست است. پیش از آن، در عهد  کریم خان زند، میان احمدخان دنبلی حاکم خوی و عثمانیها تماسهایی برقرار شده بود. احمد خان در نامهای که در سال 1189 ق. برای سلیمان پاشا والی چلدر فرستاد، نوشت: «روسیه که از استیلاء بر تاتارستان و لهستان نیرومند شده است برای اینکه فرصتی به اراکلی خان (حاکم گرجستان)  که با روسها متحد شده است داده نشود از نظر شرع اسلام لازم و واجب است که تمامی خانهای آذربایجان و قفقاز تحت فرمان حکومت عثمانی در جنگ شرکت کنند» (گوگچه، 135:1373).

در این نامه به خطر روسها اشاره شده است که گویا در صدد بودند آمال پطر کبیر را در دسترسی به آبهای گرم و آزاد به عرصه ظهور برسانند. روشن است که خان دنبلی بر قدرت خویش بیمناک بود و چون  قدرت مرکزی اقتدار چندانی در صحنه سیاست خارجی نداشت، کوشش میکرد در این زمینه از عثمانی یاری بخواهد. احمد خان بزرگترین و نامدارترین حاکم دنبلیها در سایه تدبیر و شایستگی، هنرمندی، دادگری و مردم نوازی توانست فرمانروایی عادل باشد و او در عصر خود در ایران و حتی اروپا شهرت بسیاری به دست آورد. احمد خان در فاصله سالهای 1200-1167ق. در خوی حاکمیت مقبولی داشت (ریاحی، 149:1378). به نوشته نادر میرزا: «این بزرگ شمس القلاده دودمان دنبلی است، حشمتی بزرگ داشت، طوایف اکراد مطیع او بودند. خوی و سلماس و مرند و تبریز و گاهی قراداغ تابع حکم او بودند» (نادرمیرزا، 212:1373).

در آن شرایط، کلید مقاومت در برابر روسها و نیز تجارت ایران با روس در دست احمد خان بود، زیرا ثروت و نیروی جنگی داشت و به اعتبار شخصیت و سن و سال، همه حکام آذربایجان سرپرستی او را گردن مینهادند. وی به حکم همسایگی، روابط نزدیکی با عثمانیها داشت و در بیشتر اوقات موازی سیاست عثمانیها حرکت میکرد. چنانکه قول داده بود در اختلافات میان کریم خان زند و عثمانیها، در مسئله بصره جز در صورت اجبار، طرف عثمانیها را بگیرد (ریاحی، 154:1378).

احمد خان در پاسخ به نامهای از عبدالحمید اول سلطان عثمانی  نوشت: «فریب روسها را نباید خورد آنها استقلال لهستان را که دولت عثمانی تضمین کرده بود از میان بردند و دولت عثمانی را وادار کردند که از خانات کریمه حمایتش را بردارد و نیز حاکم گرجستان را تحریک کرده که به خاک عثمانی تجاوز نماید. اگر حکمرانان آذربایجان به نیروی اتحاد در برابر روسها پایداری نکنند همین بلا بر سر آنها هم خواهد آمد» (همان، 153). وی از سلطان عثمانی برای اشاره به نیرنگ روسها در تصرف کریمه و لهستان و تجاوزات اراکلی که ایرانیان را بیدارتر و در اتحاد و پایداری در برابر آنها مصممتر ساخته، تشکر کرده است (همان، 156-154). در مقابل، از سوی دولت عثمانی نیز نامههایی به حکمرانان داغستان، شیروان، گنجه، قراباغ  و مراغه نوشته و از آنها خواسته شد در دفاع از مرزها با حکمران خوی همراه باشند.

از سوی دیگر، فرانسویها نیز به سبب تضاد منافع با روسیه و اتریش از عثمانی حمایت میکردند. فرستاده لویی شانزدهم آخرین پادشاه فرانسه، کنت دو فریر در سال 1198ق. هنگام بازگشت به فرانسه، پیشنهاد تماس با احمد خان و تقویت او را در برابر آقا محمد خان، که به استنباط وی روسها پشتیبان او بودند، مطرح کرد:

«باید احمد خان را در مقابل آقا محمد خان تجهیز کرده تا وی شاه ایران شود. همچنین عثمانیان را تشویق به حمایت از احمد خان میکنند» (صدر، 131:1322).

احمد خان در سال 1200 ق. با توطئه برادرزادههایش و نیز آقا محمد خان کشته شد و حسینقلی خان به حکومت تبریز، خوی، قراجه داغ و مرند رسید، اما در سال 1211 ق. پس از به قدرت رسیدن فتحعلی شاه، وی جعفر قلی خان را به حکومت تبریز و خوی گماشت. جعفر قلی خان اندکی بعد، با حمایت پنهانی عثمانیها سر به شورش برداشت، اما کاری از پیش نبرد و به عثمانی گریخت و آنها را به جنگ  علیه قاجاریه برانگیخت؛ گرچه  عثمانی از بیم هجوم قاجار پاسخ مثبتی ندادند (نصیری، 1366 :19). به نوشته مؤلف ریاض السیاحه جعفر قلی خان: «... در شجاعت و مهابت یگانه و در لشکرکشی و صف آرایی مردانه بود. بنا بر عدم مساعدت بخت از دولت قاجاریه ترس و هراس و خوف بی قیاس به خویش راه داده قدم در طریق بغی و عصیان گذاشت و علانیه اعلام مخالفت و طغیان در آن ولایت برافراشت و چون طاقت مقاومت با دولت قاجاریه در خود ندید ناچار فرار بر قرار اختیار کرده به اولیاء دولت رومیه ملتجی گردید اما آنچه منتهای آمال او بود از نهال دولت آل عثمان نچید، لاجرم از رومیه رو گردانید و به امنای دولت روسیه التجاء آورد» (شیروانی، 96:1339).

بر پایه اسناد موجود، حکومت عثمانی با توجه به موقعیت سیاسی و تضاد منافع با روسیه از احمد خان دنبلی حمایت کرد و قصد داشت وی را به پادشاهی ایران برساند، اما با کشته شدن احمد خان، آقا محمد خان قاجار توانست پس از سلسله جنگهایی به قدرت برسد. دولت عثمانی حتی پس از به قدرت رسیدن آقا محمد خان نیز کوشید زمینه را برای جعفر قلی خان فراهم کند، اما با اوج گیری قدرت قاجار و بیم از حمله آقا محمد خان این برنامه را رها کرد.



نتیجه

خاندان دنبلی، به عنوان نماینده حکومت مرکزی در این بخش از آذربایجان، در ادوار گوناگون تاریخی نقش چشمگیری  در روابط ایران و عثمانی داشتند و جایگاه این خاندان  را از نظر تاریخی می توان چنین دسته بندی کرد: 

1. هرگاه حکومت مرکزی ایران، قدرتمند و باثبات بود، خاندان دنبلی در مقابل عثمانیها از قلمرو و بیگلربیگی  خود محافظت میکردند. 

2. این خاندان هنگام سقوط صفویان، در حفظ  قلمرو و منطقه خود از خطر هجوم عثمانیها کوشیدند و رشادتهای بینظیری از اعضای  این خاندان در دفاع از شهر و موطن خود ثبت شده است. 

3. خاندان دنبلی در دوره افشاریه تابع قدرت متمرکز نادری بودند، اما سرانجام به سببهایی چند، بر نادر شوریدند و دست استمداد به سوی عثمانیها دراز کردند. 

4. دنبلیها در دوره زندیه به سبب قدرت سیاسی برتری که کسب کرده بودند، توانستند حکومتی نیمه مستقل و خاننشین ترتیب دهند و قدرت سیاسی و نظامی خود را مستحکم کنند؛ چندان که در اوایل قرن سیزدهم هجری قمری، برای تصاحب تخت پادشاهی ایران و مقابله با روسیه و آقا محمد خان، با عثمانیها روابط سیاسی گستردهای برقرار کردند. حکومت عثمانی نیز به سبب رقابت و دشمنی با روسیه، از سوی بالکان و قفقاز میکوشیدند امرای آذربایجان را زیر لوای حکومت احمد خان و دنبلیها تقویت کنند تا از آنها برای مقابله با روسیه که در اندیشه دستاندازی بر قفقاز و تضعیف عثمانی بود، تا حد ممکن بهره ببرند. البته روسیه توانست در دوره قاجار در جنگهای اول و دوم با ایران از طریق انعقاد معاهدههای ترکمانچای و گلستان، قفقاز را به خاک خود ضمیمه کند؛ از قدرت عثمانی در قفقاز بکاهد و به بخشی از آمال خود برای توسعه طلبی ارضی دست یابد.
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