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 براه قاهاريقراباغ در دربار  تحعل بريوانشن،ش بانواا ه
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  2يژه صدريمن

  3زادهل حسنياسماع

 4ين احمديحس

 غ از ش د و در دوره نادرش اه افش  ار و  يص فو ةر از دوريخان دان جوانش  يريگرون د ق درت :دهكيرچ
خ ان ليم خليراب اغ را ب ه اب راهق يزيزلربيخان بميركردند. كت يت خود را بر قراباغ تثبيخان زند موقعميرك

و نفوذ  يارمن يهايكمل ةطلباناستقالل يها ي  گرايهمزمان با افزا يريگن قدرتيخان داد. ايعلپسر پناه
  گرفتن د. يران و روس را در پ ي   ب ه ايقراباغ رواب د دوگان ه در گ را يهاان، خانين ميبود. در ا هيروس
 ياسيدر رفتار س ير چندانين وصلت تأ يا رد.كر ازدواج يتر خان جوانشم روابد با دخكيتح يشاه برايفتحعل
د همس ر ي زم  غا شاعر و  گاه ب ه تم دن جديران نداشت.  غابيومت اكم قراباغ نسبت به حيان مقيريجوانش
ان ي ان و قراباغيريناموفق بود، اما موجب نف وذ جوانش  يو عاطف ين ازدواج از بُعد خصوصيشاه شد. ايفتحعل
ر يح و تفس ي، ب ه تش ريخيل ت اري ن مقاله براساس روش تحليدر ا شد. يران در ساختار قدرت قاجاريم ايمق

ج اد ين ازدواج ب ه اي ا پرداخته ش ده اس ت. و سپز در قدرت يقاجار يدر حرمسرا يرينق  بانوان جوانش
 يت ا رفتاره ا يي، قض اي كپلماتي، ديواني ، دينظ ام يه اه نق ك د ي ان در دربار قاج ار انجاميقراباغ كةشب

ن ي ز اياز شاهزادگان ن يبا تعدا يرياز بانوان جوانش يزريشمار د يهاز از خود بروز دادند. ازدواجي متوطئه
ب ا  يو تج ار ياس يارتب اط س يب را يمهم  ياو منطق ه يمحل  ةان واس طيه قراباغكشب رد.كت يه را تقوكشب

و  يه تج ارك، ش بيت يامن -ينظ ام كةش ت، ب ا ش بشه در حرمس را دايه ركه كن شبيا ها و قفقاز شدند.روس
 .ل شديمكت يوانيد -يقضائ

 زم  غايشاه،  غابيفتحعل يان، حرمسرايريان، جوانشيران، قراباغ، قاجاريا :بديلك بهاواژه
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Abstract: The Javanshir dynasty, gaining power in the region, established dual 

relations with Iran and Russia. To strengthen relations, Fath Ali Shah married the 

daughter of Khan Javanshir. This marriage did not prevent the Javanshirians from 

consolidating their political attitude towards Iranian government. Aghabigam Agha, a 

poet and aware of the new civilization became the wife of Fath Ali Shah. This marriage 

failed in the private and emotional dimensions, however made Javanshirians and Qara 

Baghians influential in the power structure of Iran. This paper, based on historical 

analysis method, has described and interpreted the role of Javanshiri women in the Qajar 

harem and later in the power structure of Iran. The marriage led to the establishment of 

the Qara Baghian network in the Qajar court, which ranged from courtier, diplomatic and 

judicial positions to conspiracy theories. Other marriages of Javanshiri women with other 

princes also strengthened this network. The Qara Bagh network became an important 

local and regional intermediary for political and commercial relations with the Russians 

and the Caucasus. The network, which had its roots in the harem, was supplemented by a 

military, security, commercial and courtier network. 

Keywords: Iran, Qara Bagh, Qajarians, Javanshirians, Fatah Ali Shah’s harem, 

Aghabigam Agha. 
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 مقدمه
ان ي ران و فرمانرواي با دختران ام يزكمر يهاومتكازدوا  شاهان و شاهزادگان ح

ش ود. ياد مي « ياس يس يهاازدوا »ه از آن به كداشته است  يسابقه ب   والن يمحل
ت ي م موقعك يا ت اب  و تحيخود بر منا ق خودمختار  ةت سلطيتثب يان برايفرمانروا
ا ي ، به خواست خ ود يا محلي يامنطقه يخارج ياحتمال يومت در قبال رقباكآن ح
ه ا گ اه ب ه عن وان گروگ ان ن ازدوا ي ردند. اكياقدام م ياسيمران به ازدوا  سكح

 ةاز خ انواد يزن دگ ياص ل يكشد و گاه به عنوان انتخاب شريسته ميمحترمانه نگر
ا ي ه ا ردختياز دو ن و  نگ رش در م ورد ام ي كدام ك ه كني. ايكمتحد استراتژ

پ در و  يت و قدرتمن دي خت غلبه داشت، به عوام ل مختل ف از جمل ه موقعشاهد
وم ت كاز حي ، نيمرانان محل كدختر، مناسبات خاندان دختر با ح ةفيخانواده و  ا

داش ت. ه ر  يره بستگيو غ يو نظام ياسيس يهازهيو انگ يمحل يمرانكبه ح يزكمر
ر در حرمس راها را گ اه دخت يت خ انواده و جايتوانست موقعين عوامل مياز ا يك

 ر قرار دهد. يتحت تلث
 يهاه  ا و ش  اهدختردختيب  ا ام يه ازدوا  ش  اهزادگان ص  فويدر دوران ص  فو

در دستان  ياسيافت و به عنوان ابزار سي يشتريسرعت ب يرامونيپ يمحل يهاومتكح
من د ش وند. س نت ازدوا  ت ازات آن بهرهيتوانستند از اميه مكدو  رف قرار گرفت 

د. از يز رس ي قاجارها ن ةبه دور يقفقاز يهاردختيبا ام يشاهزادگان صفوشاهان و 
ب ا قاجاره ا انج ام دادن د،  يادهي چيگسترده و پ يهاه ازدوا ك يقفقاز يهاخاندان

ل داده كيتش يقدرتمند يمحل يمرانكح ي والن يه مدتكر قراباغ بود يخاندان جوانش
 بودند.
ج ان ب ه دور يآذربا يو جمهور يرانيان اها از چشم پژوهشگرن ازدوا يت اياهم

 يه اپژوهش ينه انجام شده است. در برخ ين زميدر ا يمتعدد يهانمانده و پژوهش
 يه اتيا رواي  يعش ق يهادر قالب داس تان يو عشق يها به مسائل عا فيجانيآذربا
، در يل ك يبنددس ته يكپرداخته شده است. در  ياز و گاه اسطورهيآماغراق يخيتار
در پاسداش ت زب ان  يگاه دختران قراباغيو جا يرد ادبيكها با رون ازدوا ين آثار ايا
اس ت يه انتقاد از سيآنان و از زاو ينقش عا ف يينماو بزرس يرد داستانيك، روكيتر

، يران يشاه م ورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت. از پژوهش گران ايفتحعل يحرمسرادار
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ب ه اختص ار ب ه  يس ينورهكتذ ةويب ا ش  ييو وفا ميهي، ديباغت، مجتهدزاده، قرهيترب
، يب اغ؛ مجتهدزاده قره9: 1363ت، ياند )تربردهكشاه اشاره يگم با فتحعليازدوا  آغاب

 يس ازو نقش يرد ادب يك ق با رويو منصوره وث يت حصاريرهداي(. م36-34: 1363
ه ا ن ازدوا يا، به ييسراهيات مرثيو ادب كيم زبان تريركر در تيدختران شاعر جوانش

، يان د )حص ارده گرفتهي ه ا را نادازدوا  يو علت اصل ياسياند و مسائل سستهينگر
 ت  ابك(. 1/16: 1369، ي؛ وف  ائ6/1: 1361م، يه  ي؛ د266: 1396ق، ي  ؛ وث94: 1362
 يها( از جمل ه نوش ته269-262: 1319) يز زار  شاهمرس يپرو ةنوشتباغ نامه قره

ن ي در ا يران يا يه اومتكه در آن به اعمال قدرت حكنه است ين زميارزشمند در ا
ان از جمل ه ي نف وذ قراباغ ةدرب ار يش پرداخت ه ش ده و مط البيپ يهامنطقه از سده

ر در س اختار يشتر به نف وذ م ردان جوانش يه بكان در در دوره قاجار دارد يريجوانش
ه نق ل ق ول ، محدود به چند جمليرياو به بانوان جوانش ةقدرت پرداخته است. اشار

ب انوان  يه نگارندگان پژوهش حاضر نفوذ و اثرگذارك ياست؛ درحال ياز مناب  اصل
 ان.يقراباغ ةاند نه همانون توجه قرار دادهكرا 

ر ي مهرب ان وز»ام ل كد از پ ژوهش نس بتاً ي ها بايجانيآذربا يهاان پژوهشياز م
 يه ا(. او ب ه ازدوا Çingizoğlu, 2019رد )ك اد ي گم آغا يدرباره آغاب« يجانيآذربا
ن يس ته و ب ينگر ياز منظ ر ع ا ف يرها با شاه و ش اهزادگان قاج اريجوانش ياسيس

 ي كگم را در س طح يون د زده و آغ ابيو عاشقانه پ يو مسائل عا ف ياسيتحوالت س
ه ش اه در ك  ي وررده اس ت؛ ب هك برجس ته  يالعاده در دربار قاج ارت فوقيشخص

ا شده و او ينظر او را جو يمانچاكقرارداد تر يل و حتالملنيو روابط ب ياسيمسائل س
 يگ وهر آغ ا ب انو ةگرش درباريتاب دكر در يبر آن نوشته بود. مهربان وز يز نقدين

 ,Vəzirخته اس ت )يخود را با اغراق درآم يت داستانيز رواين يريگر جوانشيشاعر د

حون از ز مش  ي  ر نيگ جوانش  ينام  ه احم  دبيزندگ ةت  اب س  وم او درب  ارك .(2018
او را  يو ع ا ف يرد داستانيك. البته منشل رو (Vəzir, 2019)است يداستان يهاتيروا
اعتمادالس لطنه در  يه اتي، روايخ عض ديت ارهمچون  يمناب  فارس يالد در البهيبا
 ي(. نقاش12، 11: 1306، يرد )ذهنكوجو جست يخيگر مناب  تاريو د رات حسّانيخ
زده از روني ب ييو موه ا ي كبار يساز به دس ت ب ا ان دامگم آغا، يمانده از آغابيباق
دارد  يم  وريدوره ت ياتوري  نير ميب  ه تص  او ين  اره حج  اب س  ر، ش  باهت ت  امك
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(Çingizoğlu, 2015: 130 او .)ر نوش تهيگ جوانش ياحم دب ةدرب ار يگ ريتاب دك 
ار خوانن ده ق رار ي ر در اختيخان دان جوانش  ةدرب ار يه ا العات ارزشمندكاست 

خ را ين داس تان و ت ارينگارانه اس ت و م رز ب ر داس تانينگارش مهربان وز دهد.يم
رد نگارش عاشقانه بر پژوهش غلبه دارد. البت ه ا الع ات يكرده است. روكت نيرعا
ن پ ژوهش يت رم( مهم2016ز اوغلو )يست. انور چنگين يليو تخ يآن ساختگ يخيتار

رده، ام ا ك اتخاذ  يرد علميكو رور را ارائه داده است. ايخاندان جوانش ةنگاراننسب
ز ا الع ات يدربار قاجار ن يش فاقد ارجا  است؛ درباره بانوان قراباغيهاشتر نوشتهيب

 دارد. كياند
و  ياس يس يه اه در مورد ازدوا كآنچه  يسين نوشتار درصدد بازنوينگارندگان ا
ه ا و شردن تالك ه درص دد روش ن كستند، بليقراباغ گفته شده، ن ياتحوالت منطقه

 يو اقتص اد يومتك ان در ساختار حيريدر حرمسرا و نفوذ جوانش ينفوذ بانوان قراباغ
ان يان تا پايقراباغ يو اقتصاد ينظام يهاتياز شخص يه برخكباشند يم يرانيجامعه ا
ردن نق ش ب انوان ك ن نوشتار روش ن يا ياصل ةاند. مسئلمصدر امور بوده يدوره پهلو

رام ون يپ ةش اه و حلق ير همسر دوازدهم فتحعليآغا جوانشگم يژه آغابيو، بهيقراباغ
 است.  يرانيدر جامعه ا يبانوان قراباغ

 قراباغ يمرانكش تا حيداياز پ يجاليان ساريريخاندان جوانش
ان اوغوز از ش اخه كان خود را منتسب به تريري، جوانشيااسطوره ةنامنسب يكدر 

الت اوغوز در سمت راست )جوانغ ار( ق رار كيه در تشكدانند ياوشرخان )افشار( م
آن  ان در دوره  ةت ش  ناخته ش  ديشخص   1(.629-629 ،9  :1339 ،تيداش  تند )ه  دا

ان به گروه يريتوان گفت جوانشيبود. م« بوداق سلطان»به نام  يفرد يعباس صفوشاه
، بزرس خاندان بوداق سلطان يعباس صفوشاه ةمانان افشار وابسته بودند. در دوركتر
 سرشناس ارتقا داد.  يگمنام به خاندان ةنان را از خانوادآ

ن ادر  يهاه در جنگكبود « گيبيعلپناه»رها يت جوانشين شخصيترشدهشناخته 
از خود نشان داد و نزد او مق رب ش د. هنگ ام بازگش ت  ياديها رشادت زيبا عثمان

                                                           

اي وانشير ديزا  از اويما  ساروجلو كه فرقتهجوانشير قراباغي مورخ محلي قرن نوزدهم ميالدي، جوانشير را از ايل ج 1
  .27: 1322كرده استو جوانشير قراباغي،  لو بودند، معرفياز ايل بهمن
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دند. ب ا چ رخش ز مه اجرت داده ش ي اش نگ و خانوادهيبيعلنادر به خراسان، پناه
 ينين ب دبي ز از اي گ نيبيعلان، پناهيرامونينسبت به پ ينيش بدبيات نادر و افزايروح

ر يش د )جوانش  يق. از خراسان به قراباغ متوار1160ر در سال يدر امان نماند و ناگز
 (.14-13: 1312، يقراباغ

گ ب ا ي بيعلران، موجب ش د پناهيدر ا يزكق( و فقدان قدرت مر1160قتل نادر )
و  ياس يش نف وذ سيقراباغ، به افزا يارمن ةگانپنج يهايكمل يهاوارد شدن به رقابت

 يه اورشيان يريقراب اغ هم ت گماش ت. مقاوم ت جوانش  ةخ ود در منطق  ينظام
، ير قراب اغيام گذاش ت )جوانش ك خان افش ار را نايخان قاجار و فتحعلمحمدحسن

ه قاجارها برخاستند. پ  از مرس يعل خانميركبا  يارك(. آنها به هم94-96: 1312
در قب ال  ياس ت خان دانيخان، سليم خليار آمدن پسرش ابراهك يگ و رويبيعلپناه
 يرد ض د قاج اريكان روكماكافت و او ين يار عمدهييران تغيا يزكمر يهاومتكح

 ها به عنوان عامل سومقراباغ ادامه داد. در زمان او روس يمرانان ارمنكخود را با ح
 يروه اياز ن يقفقاز شدند و توانس تند ب ا ج ذب ش مار ةمنطق ياسيوارد معادالت س

نن د. كران در قفق از را متزل زل يت و نفوذ ايو مسلمانان قفقاز، موقع يو گرج يارمن
ه ا در اروپ ا، ب ه روس يار آمدن پُل اول و گرفت ارك ين اول و روياتركتنها مرس 

 د.يانجام يروس يروهاين يةتخل
ران ب ه ي گر، قدرت را در ايان ديها و مدعوب شورشكدخان متعاقب سرآقامحم 

ز ك مر يشوش  ةرد و قلع ك  يش كركق. ب ه قفق از لش1211دس ت آورد و در س ال 
ش يخ ان ب ه داغس تان پ ليم خليرد. اب راهك ر را تص رف يخاندان جوانش يمرانكح
شته ش د ك ياجه تو ئهيشد. آقامحمدخان قاجار در نت يشاوندان همسرش متواريخو

ران در قفقاز پ   از يا يزكومت مركت حيموقع 1(.603-411: 1396نژاد، ي)زرگر
 از شيب  ه اروس ب ه يجن وب قفق از يمحل  مرانانكح نشد. بسامان گاهچيه واقعه نيا
 ساخت.  فراهم را هيروس نفوذ ةنيزم آنها ةدوگان استيس بستند. ديام يزكمر ومتكح

ان ب ه يش قفقازيز نتوانست روند گراير تهران نشاه قاجار ديار آمدن فتحعلك يرو
خ ان در ليم خليه را م ان  ش ود. اب راهيروس يو نظام ياسيه و گسترش نفوذ سيروس

                                                           

 دادهرويدادهاي ايران در قفقاز از قتل نادر تا قتل آقامحمتدخان ارائته  ي دربارئنژاد در اين كتاب تحليل جامعزرگري 1
 كه جالب توجه است.
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آقامحم دخان را ب ا  ة، جن ازياست دوگانه خود، پ  از بازگشت ب ه شوش يس ةادام
ان ته ران ش د. ي دربار ين رفت ار موج ب خوش حالي حرمت تمام به تهران فرستاد. ا

وب، از كاست سريالزم را نداشت، مجبور شد برخالف س يه توان نظامكشاه يعلفتح
ن خان دان يبا ا ياسيس يهاش به ازدوا يرد. گرايان بهره بگيريب جوانشياست تحبيس

ر، يخان جوانش ليم خليومت قراباغ به ابراهكح ياز آن جمله بود. شاه ضمن واگذار
د ي( ت  ا ش  ا63-1/62: 1310، يرازيش   يرد )خ  اورك   ياز دخت  ر خ  ان خواس  تگار

 ةدوگان  يهااس تينترل خود درآورد، اما سكن قفقاز را تحت ينشن خانيقدرتمندتر
ان ي ها به معادالت قدرت قفق از پ   از پاروس ةها و بازگشت قدرتمنداننينشخان
 1د.يران انجامياست ايست سكآنها با اروپا، به ش يريدرگ

 انيريان و جوانشيقاجار يوند حرمسرايپ
ب  ا  يتف  اوت چن  دان يو رفت  ار يالتكيان از نظ  ر تش  يريجوانش   يينظ  ام حرمس  را

محدود  ياو گستره يمّكتوان ابعاد آنها را از بُعد ينداشت. تنها م يقاجار يحرامسرا
واقف ب ود و خ ود  ياسيس يهات ازدوا ير بر ماهيخان جوانشليم خليدانست. ابراه

ه با كداشت  ياغهيش از ده زن صيو ب يار زن عقدبرد. او چهيم يافك ةز از آن بهرين
اف ت ييت م ي موقع ياو ارتق ا يب ه ج ا ياغهياز زن ان ص  يكي، يمرس زنان عقد

(, 2015: 33Çingizoğlu.)2 خ ار  از  يدرگذشته را زن عق د يزن عقد يجا يگاه
ل كه ب ه ش ي ن روي ش اه ايفتحعل يرد. در حرمسراكيد پر ميخانواده با ازدوا  جد

م يگم دخت ر اب راهيداش ت و آغ اب يبود. او  بق س نت چه ار زن عق د يترردهگست
ر يي تغ يب ه مق ام زن دائم  يه پ   از م دتكدوازدهم او بود  ياغهيخان زن صليخل

خان ان و  ييه بر امور حرمس راك( يگم آغا )معروف به آغاباجيافت. آغابيت يموقع

                                                           

ها همراه با تعدادي از اوالد و همسرانش كشته شد. جما  به دست روس .م1271 / 1222ر سا خان دابراهيم خليل 1
جعفرقلتتي پستتر  خان واز همدستتتي فرزنتتد و جانشتتينش مهتتديقلي  1322و تتتاريخ قرابتتا  ئجوانشتتير نويستتند

ختان را قليهتا مهتديها سخن گفته است. پتس از ايتن واقعته روسخان با روسابراهيم خليل ئخان و نومحمدحسن
پس از مترگ  ، اماميرزا پناهنده شدبه عباس. م1222 /1232اما اختياري نداشت. او در سا   ،حکمران قرابا  كردند

 .م  در قرابا  زندگي كرد1243 /1211زمان مرگش وتا  و وليعهد دوباره به قرابا  بازگشت
اي ادب شهرت ملي و منطقه ۀاز دخترانش در عرصها بيش از بيست فرزند داشت. برخي خان جوانشير از ازدواجخليل 2

 كتابش آورده است. نوزدهخان را در فصل پيدا كردند. جما  جوانشيري تعدادي از فرزندان ابراهيم خليل
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نتوانست خودش را ب ا آن  امل داشت و در حرمسرا بزرس شده بود،ك يشاهان آگاه
ن آنان يب« بت زنانهيغ»تو ئه و رقابت و  يق دهد. تعدّد زنان در حرمسرا به نوعيتطب

 (.136-134: 1366؛ پورصفر، 1/164: 1310، يرازيش يرد )خاوركيد ميرا تشد
ع دالت س بب  يو ع دم اج را 1شاهيفتحعل يها زن و فرزند در حرمسراوجود ده

 ياصل و نسب و برخ  ين زنان داراياز ا ياشد. عدهين آنها ميب يت و ناراحتيمحروم
از  يش اه بودن د. برخ  يس وگل ينفوذ و برخ  يدارا ياقت، بعضيجاذبه و ل يز داراين

 يگم ب ه اتك ايدس ت زدن د. آغ اب ييه ال گروهكيو تش يبندزنان حرمسرا به دسته
ك ه  ييهادس ته ها وارد نش د.يبندن دس تهيخود، در ا يعزت، متانت و قدرت شخص

خواس تند از يك مي بردن د و ه ر يحس اب م يل ش ده ب ود، از ويدرحرمسرا تشك
خانم دخت ر ل دسته داده بود، كوكبيكه تشك ياز بانوان يكيمند شوند. گم بهرهيآغاب
 (.1/96: 1361 روان بود )بامداد،يخان حاكم احسن

 يه ا، عمّ ه، خانمعبارت بودند از: م ادر، خال ه يشاه يزنان درجه اول حرمسرا
قاج ار و  يه اكه معموالً همه از خانواده يو زنان عقد يسلطنت ةسوت خانوادكشيپ

ت يب اهميف زنان حرمسرا به ترتيشدند. وظايانتخاب م يشوركاشراف درجه اول 
، يان درون ة، نظ ارت خان يان درون يم غ ذايه عبارت بود از: تقس كشد يمشخص م

از وجوه  ي، نگهدارياندرون ةارخانه، نظارت بر خزاننظارت بر زنان، نظارت بر آبد
از  ييرايو پ ذ يدول خ ارج يه ا يب ه امهراتر ي، نام ه نگ اريكش شيو پ يميتقد

-16: 1363آمدن  د )عض  دالدوله، يك  ه ب  ه ح  رم م يو داخل   يمهمان  ان خ  ارج
 ياديشاه از انضباط زيه مادر فتحعلكا مليشاه در زمان مهدعليفتحعل يحرمسرا2(.19

زنان  يسالم هفتگ يد و حتين انتظام از هم پاشيپ  از مرس او ا يبرخوردار بود، ول
 جا(. ز فراموش شد )همو، همانيحرمسرا به شاه ن

زن ان  يب را يموج ب ش ده ب ود زن دگ ير و قاجاريجوانش يتنو  زنان حرمسرا
 يهم راه باش د. حرمس را ييف با دشوارهايات ظريروح ير و باسواد و داراكروشنف

برخ وردار ب ود.  يش تريب ين يو د يقاجار از تنو  مذهب ير همچون حرمسرايوانشج
                                                           

 .314-330: 1303عضدالدوله، . به: ک.شاه ربراي آگاهي از تعداد زنان و فرزندان فتحعلي 1

هتاي نظام درونتي حرمسترا گزارش و اخال  فردي و جمعي زنان حرمسرا ت وروحيا ئعضدالدوله در اين قسمت دربار 2
 دست اولي ارائه داده است.
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داغس تان مانن د  ي، مس لمانان س ني، گرجيارمن يهاباً از اغلب خاندانير تقريجوانش
 يدنبل يردهاكان و يها، قاجارها، شاهسونيداغمانند قراجه يعيها، مسلمانان شيلزگ

زادگان مزب ور درآورده ها و خانرا به عقد خان زن گرفته بود. متقابالً دختران خود
ن يب  يو رفت ار ين يتس اهل د ةن ين تن و  زمي(. ا166: 1312، ير قراباغيبود )جوانش

 يريب انوان جوانش  يرد فرهنگ يك رد. روكيا ميفرزندان و همسران با جامعه را مه
ش اعر در اند. ظهور چن د ردهكيتر برخورد متجدد راحت ةه با مسئلكدهد ينشان م

د ي تم دن جد يرايه آنها پذكدهد يخان نشان مليم خلين دختران و نوادگان ابراهيب
ان ين نو  رفتار در ميرده بودند و اكشه يد را پيجد يرفتار يدر قفقاز بوده و الگوها

گ اه ينتوانستند از جا يرينمود. لذا بانوان جوانشيب ميغر يشاه تا حدوديزنان فتحعل
ع ام خان دان ه قتلكنيا يبعد ةقاجار برخوردار شوند. مسئل يمسرادر حر يابرجسته
 يقفق از ب ه س و يريش بازمان دگان جوانش ير گراييها و تغتوسط روس يريجوانش
ها ت ا بين آس يب زد. ايشاه آسيفتحعل يگاه بانوان آنان در حرمسرايها، به جاروس
 يه اتيش اه روايتحعلگم آغ ا ب ا فيآغاب ييروابط زناشو ةه درباركش رفت يآنجا پ
 ساخته شد.  ياافسانه

 يقاجار ير در حرمسرايگم آغا جوانشيگاه آغابيجا
گم آغ ا يش اه ب ا آغ ابيرها، ازدوا  فتحعلين وصلت خاندان قاجار با جوانش يترمهم

دو  ةرابط  يداري پا ين ازدوا  ب راي ر ب ود. ايخ ان جوانش ليم خليدختر دوم ابراه
ش آنها به ياز گرا يريرها و جلوگيجوانش ةدوگان يارهاخاندان و متوقف ساختن رفت

ن ي ب ود و ا ياس يلم ه سكق يدق ين ازدوا  به معنايها صورت گرفت. درواق ، اروس
ب ا  يگم آغا دخت ريه انداخت. آغابيدختر خان بر آن سا يتا آخر زندگ ياركياسيس

عاش ق  يا در نوج واني و اه ل ش عر و ادب ب ود. گو يقيالت و آشنا ب ه موس يتحص
ت خ ودش ب ه ازدوا  ش اه قاج ار يگ بود و او را ب دون رض ايش محمدبيپسرعمو

ار كست نفر خدمتيعروس از قراباغ تا تهران به همراه دو»ق( درآورده بودند. 1212)
ن دس ته را ب رادرش ي اس ت ايمه و دفت ردار ب ه ته ران آورده ش د. ريو محافظ و ند

، ي؛ احم د20: 1363؛ عض دالدوله، 19: 1316، ي)قراباغ« خان برعهده داشتابوالفتح
1314 :10.) 
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به ش اه قاج ار  يل چندانيد، تمايديپدرش را م يت زنان در حرمسرايه وضعكاو 
 يپردازن ع روس و دام اد افس انهين امر موجب شد تا از شب زفاف اينشان نداد. هم

فته بود ه شاه پ  از وارد شدن به اتاق نوعروس گكردند كنند. دوستداران شاه نقل ك
بر و غرور كز او را به تيمناب  ن 1(.20: 1363ردم )عضدالدوله، كبرخورد  يمن با مار

ر در جم   ب انوان درب ار و يج ا(. ع دم حض ور چش مگاند )همان، همانردهكمتهم 
از  يتوان د ناش ي(، م22خود واق  در امامزاده قاسم )همان،  كوشكدر  ينيگزعزلت

 مجموعه عوامل برشمرده باشد. 
، يت ق ويشخص  يه چون ع روس داراكردند كعه يز شايگم آغا نيدوستداران آغاب

پ ا  يپردازدر افس انه يند. حتك ين و باوقار بود، شاه نتوانست او را به زفاف راضيمت
خود به ش اه را نش ان ده د، لب اس  ةه عدم عالقكنيا يرا فراتر نهادند و گفتند او برا

ه اگر عروس لب اس م ادر كم مرسوم بود يان قدكرد. در سنت تركمادر شاه را به تن 
ن ي گم آغ ا ب ا اي(. آغ ابVəzir, 2019: 15ش ود )يمحرم م يند، با وكاد را به تن دام

ن هم ه، ش اه در ظ اهر حرم ت او را نگ ه ي افتن شاه ش د. ب ا ايرفتار مان  از دست 
د لق ب يبا او نداشت. ش ا يصحبتو هم ينيبه همنش يگر رغبتيداشت )همان(، اما ديم

ت داش ته ياكشاه به او داده شد، از روابط متفاوت با او حيه توسط فتحعلك يآغاباج
ا خ واهرزاده داده ي مانند خواهر  يوند نسبيبه زنان با پ يرا اصطالح آغاباجيباشد؛ ز

 .ياغهيو ص ير همسران دائمينظ ييوند زناشويشد، نه زنان با پيم
 2يو ازدوا  اجب ار يست عشقكغا و شگم آيت خاص آغابيرسد شخصيبه نظر م 

قراب اغ  ياس يند. تحوالت سكجلب نظر شاه ن يبرا يموجب شده بود او تالش چندان
م يه ا، اب راهشاه را دامن زد. با اشغال مجدد قفقاز توس ط روس يعالقگيب ةنيز زمين

ه ا روس يبه اردو يلچيافت و ايل يها تمار به  رف روسيگر ناگزيخان بار دليخل

                                                           

 له است:  اشاره به اين مس ويک بيت از شعر ا 1
 هي، بيلمديم عمروم ن جه گلدي ]ن جه قالدي[و ن جه گ تدي ديتياريم گ جه گلدي، گ جه گالدي، گ جه گ  
 ن صورت هم نوشته اند: افسوس كي ياريم گ جه گلدي، گجه قالدي، گ جه گتديمصر  او را با تغييراتي به اي 
عمر آغابيگم وآغاباجي  به ياد روزهتاي او  گفتته شتده استت.  يد كه اين بيت در اواخرآي شعر چنين برميااز محتو 

 اشاره به گذر عمرش دارد.
اي دستگير و بته ختان قاجار براثر توط هآغابيگم آغا عاشش محمدخان پسرعمويش بود. وي توسط محمدحسن خان  2

 دانست. قصاص تحويل داده شد و به قتل رسيد. آغابيگم قاجاريان را در قتل نامزدش مقصر مي برايشروان 
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ن ين د. در ع ك يريرد با جلب نظر آنان از ورودشان به قراباغ جلوگك يستاد و سعفر
او  ةه به رفت ار دوگان كها رد. روسكيز مطرح ميخود از قاجارها را ن يرويحال، پ

از فرزن دان و  يخان را همراه با تع دادليم خليم. ابراه1106برده بودند، در سال  يپ
گم آغ ا ض ربه وارد يآغ اب ي ةش از همه ب ر روحيهمسرانش به قتل رساندند. آنچه ب

خ ان در ياش جعفرقلخان و ب رادرزادهيقليدست داشتن برادرش مه د ةساخت، مسئل
قدرت  ةرازيداد شيه نشان مك 1(126-119: 1312، ير قراباغيقتل پدرش بود )جوانش

ق ن من ا ي ر در قراباغ و اشغال ايخته است. سقوط خاندان جوانشيخاندان از هم گس
ر در يت از خاندان جوانش يگلستان، ضرورت حما ةها و انعقاد معاهدبه دست روس

ه ا و ش ب ه روسيخان در گ رايقليمهد ةرد. رفتار مذبذبانكف يدربار قاجار را تضع
ومت قراباغ منصوب شد. بع د كها به حروس كمكافت. او ابتدا با يان ادامه يقاجار

رد. ك اف ت يوم ت قراب اغ را دركم حكو حوست يگلستان به قاجارها پ ةاز عهدنام
وس ت يران و روس به آنها پيافت و در جنگ دوم ايش يها گراسه  دوباره به روس

 (.  1/392: 1366، يسي؛ نف44-36: 1312، ير قراباغي)جوانش
گم آغا و ير و برادر آغابيخان جوانشليم خليخان پسر ابرهابوالفتح ةرفتار وفاداران

ران را از اتهام نجات يم ايان مقيه قراباغكبود  يحرمسرا عامل گم آغا دريحضور آغاب
ش پدرش يخان با وجود گرارد. ابوالفتحكن يتضم يتشان را به مدت  والنيداد و موقع
ه ا خان از روسيقليران وف ادار مان د، ام ا ب رادرش مه دي ان به اكماكها، به روس
 د. يومت قراباغ رسكآنها به ح يرد و از سوكا اعت 

خ ود را ب ا  ةديون د خان دان فروپاش يگم آغا توانست با حض ور در درب ار پيغابآ
ب ه  يزادگ ان قراب اغس ت نف ر از بزرسيگم با دويند. آغابكحفظ  يخاندان قاجار

ر يجوانش  يشدند. البته بانوان بعد ياركاز آنها مصدر  يكه هر كحرمسرا وارد شد 
دند، اما آنه ا در مجم و  يه او نرسگايردند به جاكازدوا   يه با شاهزادگان قاجارك

                                                           

گرايش پدرش به طرف ي و نتوانست جلو. اكردخان جوانشير در اردوي شاه خدمت ميخان پسر ابراهيم خليلابوالفتح 1
سپاه ايتران شکستته  ،كه بين يک دسته از سپاه ايران و سپاه جوانشير روي داد هايدرگيريدر  لذا ؛ها را بگيردروس

 متاا ،هتا تمايتل يافتتنکه خان جوانشتير بته روسآ با وجودشد. بروز دو دستگي در خانواده، قدرت آن را از بين برد. 
اش او را با همدستي پسر و نتوه همين دليل؛ به در دربار قاجار است شدانستند دخترزيرا مي ؛ها اعتماد نکردندروس

-01 :1330 ستپهر،؛ 213: 1323بتادكوبي، و ها در قرابا  اعالم كردنتدروس ئخان را نمايندكشتند و بعدها مهديقلي
102.  
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ش اوندان و يت خوي ه توانستند از حرمسرا من اف  و موقعكل دادند كيرا تش ياهكشب
ران موج ب ي در ا يقراب اغ كةوند پرنفوذ شبينند. پكرا حفظ  يقراباغ يروهاير نيسا

 يو قض ائ يوانيو د يبه مناصب نظام ير در ساختار قدرت قاجاريشد نوادگان جوانش
 شوند. نائل

 گم آغايت آغابيدر دربار با حما يريگر جوانشيش زنان ديافزا
 ير را ب ه عروس يجوانش  يدخت ر ةگم آغا، س ه ن ويشاه عالوه بر آغابيدربار فتحعل
گم يب ياخشيبا دختر  آغا گميآغاب پسرخوانده 1رزايماووسكيك د.يبرگز خود فرزندان

ن عروس در من اب  يرد. نام اكا  گ شاهسون ازدويبيعلگم آغا( و فضلي)خواهر آغاب
گم يب  يكچكيدختر 2خانم( ني)گل گميب ةماهچ نام به ريجوانش گريد ةنو است. امدهين

رزا حس ام الدول ه پس ر يميب ا محم دتق يخان دنبلينقليگم آغا( و حسي)خواهر آغاب
محمدشاه و  ةه در دوركرزا بود يمورمين ازدوا  تيرد و حاصل اكشاه ازدوا  يفتحعل

خانم ب ه ن ام  كوچكمختلف فرستاده شد. پسر  يشهرها يمرانكشاه به حنيصرالدنا
 (.Çingizoğlu, 2015: 133جان بود )يمرانان آذرباكخان از حمحمدصادق

خ  ان شاهس  ون ب  ا يگم و نظرعلين خ  انم( دخت  ر گولل  و ب  يگم آغ  ا )گل  يبش  اه 
ن يتراز مجل ل يكي ين عروسيرد. اكشاه ازدوا  يو هشتم فتحعل يالدوله پسر سفيس

ل نش اندند. ي ف ةجاوكن بار عروس را در ياول يشاه بود. برايها در دوره فتحعليعروس
(. ه ر س ه 24-23: 1363حدود صدهزار تومان شد )عضدالدوله،  ين عروسيا ةنيهز

ش اه( يگم آغا بودن د. در ض من مرصّ   خ انم )دخت ر فتحعليعروس خواهرزاده آغاب
گر از يد يكيخان خان معتمدالدوله پسر ابوالفتحيبا عباسقل زيگم نيآغاب ةدخترخواند

 رد. كبرادرزادگانش ازدوا  
ان يه قراباغكر محدود نشد، بليان با قاجارها فقط به خاندان جوانشيازدوا  قراباغ

ردند. پسر كز ازدوا  ير شهرها نيو سا يزيو تبر يگم آغا با دختران تهرانيهمراه آغاب

                                                           

بته  يرستمبته صتورت شتاه ام فتحعلتيختانم دختتر ستيشاه بود كته همتراه بتا مرصتعپسر بيست و هفتم فتحعلي 1
 بيگم آغا داده شد. فرزندخواندگي آغا

گرفتت. آن عتروس را شاه آن بود كه يک همسر متشخّصه به عقد دائم براي هر يک از پستران ختود ميرسم فتحعلي 2
  .129 :1302رياحي، وكردند خطاب مي« خانمگلين»
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زادگان سرشناس ب ه ياز تهران يكيگم، با دختر يمراهان آغاباز ه يكيگ يدبيخورش
ش د، يس ته مينامزد شد و چون به آنها با عنوان مهاجر نگر يگ مجلسيبينام لطفعل

ر و ين دس تگيقزو يكيپسر در نزد يردند، ولكان با هم فرار كدختر و پسر به رسم تر
او را از زندان نج ات داد  يگم با توسل به شاه و نوشتن قطعه شعريشد و آغاب يزندان

 .(Çingizoğlu, 2015: 133رد )كو با وسا ت نزد پدر دختر، ازدوا  را برقرار 
ش وهرش  ةداش ت. او ب ه واس ط يادي ز يهان خانم( درخش شيگم آغا )گليبشاه

رد. ك س ب كدر درب ار  يادي رزا، خاله، برادر و برادرزادگانش نفوذ زيالدوله مفيس
ب  ه  كم  كل ي  اران  ه )از قبكويكو ن يتج  ار يه  او تالشاو  يفرهنگ   يه  اتيفعال

ر دخت ران يماران( مانند س ايبه مساجد و درمان ب كمكل، يتحص يفقرا برا فرزندان
رد )اعتمادالس لطنه، ك  كم كران ي ش نفوذ آنان در ساختار قدرت ايبه افزا يقراباغ
1366 :3/64  .) 
ج ان و ازدوا  يز و آذرباقفقا يمرانان محلكان با حيريوند جوانشيتوان گفت پيم

ه ك د آورده ب ود ي پد يادهي چيمتقا   و پ يقاجارها با نوادگان آنان، روابط خاندان
را  1اني توان نف وذ قراباغيرد. مكين ميتلم يرا تا حدود يبه سلطنت قاجار يوفادار

 رد. ك يريگيپ يو تجار يوانيو د ياسيس يدر محورها يدر ساختار قدرت قاجار

 يان در ساختار قدرت قاجاريقراباغ يو نظام ياسينفوذ س يسازنهيزم
ان را در درب ار ي ت توانس تند نف وذ قراباغيخان با دراگم آغا و برادرش ابوالفتحيآغاب
نداش ت، ام ا مق دمات  يخوب ييزناشو ين خاتون هرچند زندگينند. اكن يران تضميا

شاه را ب ه يام فتحعليس خانم دختره مرصّ كرد. او كرا فراهم  ياديافراد ز يخوشبخت
خان پس  ر ياش عباس  قلخ  ود برداش  ته ب  ود، ب  ه ازدوا  ب  رادرزاده يدخترخوان  دگ

خ  ان گم آغ  ا و پ  درش ابوالفتحيت  وان او را پ    از آغ  ابيخ  ان درآورد. مابوالفتح
 ران دانست. يم دربار ايمق يريت جوانشين شخصيمتنفذتر

                                                           

وادگتان فرزنتدان و نم، تعتدادي زيتادي از 1271ستا  هتا در خان جوانشير به دستت روسپس از قتل ابراهيم خليل 1
بيتگ تحتت كتاظم و آقابيتگبيتگ، حتاجيعلتيبيگ، فرضعليمتنفذ و بزرگ قرابا  مانند خاندان فضل يهاخاندان

ها ابتدا تحتت . اين خاندانرسيدندحمايت و هدايت شبکه جوانشيرهاي مقيم دربار به مناصب باالي نظامي و ديواني 
بته:  .ک.بيشتتر ر فوج قهرمانيته مشتغو  شتدند. بتراي آگتاهيا نيز در هميرزا فعاليت داشتند و بعدفرماندهي عباس

Çingizoğlu, 2015: 229-247.  
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رده ب ود، ك ل يدر آنج ا تحص  ا آم ده وي ب ه دن يه در شهر شوش كخان يعباسقل
از نفوذ مادر و پدر و عم ه ب ه  يريه توانست با بهره گكبارو و بلندقد بود يز يجوان
خ ان در دور اول و جان وارد ش ود. پ درش ابوالفتحيرزا در آذربايماران عباسي ةحلق

خان ب ا يرد. عباس قلك عه د يب ه ول ياران و روس خدمات ارزن دهيا يهادوم جنگ
اش رد و عم هكت يخود را تثب يت خاندانيرفته موقعشاه، رفته ياه دامادگيسب جاك
در  يداد. او م دت ياري ن ام ر او را يرزا داشت، در ايمبا عباس يكيه روابط نزدكز ين
رزا و يمعهد عباسيرزا پسر وليمه توسط قهرمانك« هيقهرمان»موسوم به  ينظام يروين

؛ س ههر، 3/634: 1366اعتمادالس لطنه، ل ش ده ب ود )كيمحمدش اه تش  يبرادر م ادر
، 19: 1316؛ اقب  ال، 164-162: 1313؛ امان  ت، 621: 1363رزا، ي؛ ن  ادرم3ق: 1336
را  يقراباغ يروهاياز ن ياديد و توانست تعداد زيرس يبه مقام فرمانده 1(،109-112
 گ ريپرتاب ب ه مقام ات د يوكرو به سين نيت در ايند. فعالك ينظام يروين نيوارد ا
 ل شد.يتبد
ل ش د يضربت و فش ار تب د يرويشاه به ننيمحمدشاه و ناصرالد ةرو در دورين نيا
ز ت ا يآمتو ئ ه يداد. از رفتارهايبخش در معادالت قدرت را انجام مه نقش توازنك

ن اقدام يترار آنها بود. مهمكار در دستور كوب مخالفان و مانور قدرت آشكقتل و سر
رو ي ن نيا يفرمانده 2نقش داشتند. يه در عزل وكر بود يبكريمه ايز آنان عليآمتو ئه

گ ر يخان پسر ديخان واگذار شد و محمدقليخان به پسرش محمدعليپ  از عباسقل
ج يت درخان بهي(. محم دقل290: 1366رزا، يد )نادرميرس ياوريخان به مقام ابوالفتح

د و لق ب يه رس ي انف و  قهرم يرتوم انيام ةرد و به درج كسب كگر را يمقامات د
 الدوله گرفت. حسام

گم آغ  ا و مادرش  ان يت آغ  ابي  خ  ان ب  دون حمافرزن  دان ابوالفتح يريگق  درت
ش رفت فرزن دانش يراه پ يهموارس از يخانم ب راش د. مرصّ  يخانم محقق نممرصّ 

                                                           

و بنا  نداغلب از نيروهاي جوان آذربايجاني تشکيل شده بود ،ميرزا بودندميرزا و قهرماناين نيرو كه از طرفداران بهمن 1
مقتدمات ستقوا او را فتراهم  كبيتر شتوريدند ووابستگي داشتند. اين نيرو عليه امير نيزها به روس ،بر گزارش منابع

 ؛اين ظاهر ماجرا بتود لبتهناراضي بودند. ا ،كردند. اين نيرو از كارهاي برادر اميركبير كه در آذربايجان خدمت ميكرد
 ها از وجود اميركبير رضايت نداشتند. ها و انگليسيزيرا روس

ابعاد نفتوذ قراباغيتان در نيتروي نظتامي  ۀپرداختن به هم .192 :1342آدميت،  به: .ک.ر براي كسب اطالعات بيشتر 2
 اين نيرو انجام نشده است. ئتاكنون تحقيش جامعي دربار !سفانهأبد. متلطقهرمانيه فرصت ديگري مي
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از  يرد. او مق داري بگ ياري ر يشاوندان شوهرش و خاندان جوانشير شد از خويناگز
ن پ ول ي ب ا ا يرد و تج ار قراب اغك ان واگذار يتجارت به قراباغ يااموال خود را بر

س ت، ام ا يمعلوم ن ياو با تجار قراباغ يتجار ياركف همكيمّ وكردند. كيتجارت م
ن در ام  ور ينب  ود. او همچن   يتج  ار يه  اياركت  وان گف  ت خ  ار  از ع  رف هميم
 ت داشت. يز فعاليرخواهانه نيخ

خان يز فعال ش دند. عباس قلين يواني، در امور ديان عالوه بر قدرت نظاميريجوانش
ه ش د و ي ق. ن اظر عدل1266ه، در سال يقهرمان يروين ينار رفتن از فرماندهكپ  از 

ل و ي رم ان و اردبكاش ان و كم كز به عنوان حاين يلقب معتمدالدوله گرفت. او مدت
 يز ع الوه ب ر فرمان دهي خان نيشهر منص وب ش ده ب ود. پس رش محم دعلنكيمش
را در دس ت داش ت.  يزك ه و منا ق مريمراغه و اروم يومت شهرهاكه، حيهرمانق

رزا گرفت ه ب ود و در ام ور ي ه لقب ميالت عاليل تحصيرزامحمدخان به دلياش منوه
رزا فرزن د يموس في  بود. يران در تفلينسول اك يت داشت. او مدتيفعال يكهلماتيد

رده و ب ه ك ل يز تحصيشور نك داشته و در خار  از يالت دانشگاهيمحمدخان تحص
دار ش  د را عه  ده يومتك  و مناص  ب متع  دد حكرد. او در ب  اك  ه مه  اجرت يروس  

(, 2015: 96Çingizoğlu.)1 ه و ي وم ت ارومكز حيخان نخان پسر ابوالفتحيمحمدقل
 ر شهرها را برعهده داشت. يمراغه و سا

او قراب اغ از  يهاد ب ا رش ادتيبسته بود تا ش ا ياديد زيعهد اميگم آغا به وليآغاب
ان و ب ا دادن پ ول و ك اص رار داش ت در ص ورت ام يها آزاد شود. حت روس ةسلط

خود را  ييدارا يروس را از قراباغ عقب برانند و حاضر بود تمام يروهايجواهرات ن
ه معش وق خ ود را در راه ك گم ب ود يآغ اب ةش دقراباغ بدهد. قراباغ گم ييرها يبرا

 رد.ك يات خود را در فراق آن دو سهريو حقراباغ از دست داده بود 

 يقاجار ةان در دوريقراباغ يت از نفوذ تجاريحما
ا ب ر معاه ده ك ران با اتياز ا يمدت و اشغال بخشي والن يهاه با وجود جنگيروس
 ين د. ب راكنت رل كران را ي آن، توانس ت تج ارت ا يتجار يهاهيو الحاق يمنچاكتر

                                                           

 أكه در سپاه روسيه در قفقاز منشترا جوانشير  ۀشخصيت برجست 22 نام ،پژوهشگر جمهوري آذربايجان ئاين نويسند 1
 . 340 -341نام برده است و ،و به درجات باالي نظامي رسيده بودند هبودخدماتي 
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ان ب ا يريجوانش  ييشد. آشنايگر شناخته مدد و سلطهمتج يةه همسايز روسيان نيرانيا
ه ا، ب ا آن منطق ه و روس يرخاندانيو غ يقفقاز و داشتن روابط متعدد خاندان ةمنطق
رده ب ود. ك بش ان ين منطق ه نصي ات اك قفق از و گمر يدر اقتصاد تجار يادينفوذ ز

 يا ق، بخشگر منيرمان، اصفهان و دكجان، يآذربا ين خاندان در شهرهايا يمرانكح
 ن خاندان قرار داده بود. يار وابستگان به اياز تجارت را در اخت

ش د يگ انجام ميبكرش مليگم آغا توسط وزيآغاب يمال يهاتيفعال ةبخش عمد
م يگم آغا را تنظ يا  آغابك يهانهيو هز يگذارهيسرما ي(. و20: 1363)عضدالدوله، 

ل ام ور يقراباغ بود، در تسه ةزادو بزرسل ياص يهاه او از خاندانكرد. از آنجا كيم
ه ك را هفت نفر از همراه ان مل يو مال يامور ادار ةان مؤثر بود. حلقيقراباغ يتجار

و  يو آق  ا مص  طف يگ منش  ي  بگ، بهرامي  بكه ع  الوه ب  ر ملك  برعه  ده داش  تند 
 ن افراد بودند.يا ةگ از جمليدبيجمش

ز ي ا برعه ده داش ت، در تبرگم ريآغ اب يو دفت ردار يگريه منشكخواجه بهرام 
رده ب ود و ب ا قفق از ك ر ي دا يت تج اركز ش ري پرداخت. فرزندش نيتجارت م به

ن خ  انواده ي  ا يةاز س  رما يرد. او راه پ  درش را ادام  ه داد. بخش  ك  يم   تج  ارت
ن ش  ده ب  ود. يخ  ان ت  لمخان پس  ر ابوالفتحيخان پس  ر عباس  قليمحم  دعل توس  ط
ق ي ، از  ريتس ابكو ا يب ر ث روت اج داد ن ث روت را ع الوهي ز ايخان نيمحمدعل

خ ان ليم خليگم دختر اب راهيگم به دست آورده بود. گوهربياش گوهربعمه تيوص
 ,Çingizoğluرده و ثروتش را به او داده ب ود )كن ييم خود تعيرا ق يهنگام مرس و

ه در ك گم ب ود يگ ر از وابس تگان ب ه دس تگاه آغ ابيد يك يخان (. حسن96 :2015
ن دو منطقه شناخته يت داشت و از متنفذان بازار ايجان فعاليان و آذرباخراس كگمر
 شد. يم

ه ك ييايشاه و هدا يها، بخششيراث خاندانيق مياز  ر ياديه ثروت زكگم يآغاب
از  ي(، بخش 22-20: 1363شد، به دس ت آورده ب ود )عض دالدوله، يش آورده ميبرا

اد تا به تجارت بهردازن د. او ب ا نف وذ ار وابستگان خود قرار ديثروت خود را در اخت
وم ت كمع اف س اخته ب ود. در دوره ح ك يرا از حق وق گمر يخود تاجران قراباغ

ت ع وار  ي معاف يگ ريش از ه ر زم ان ديجان، توانست بيبرادرزادگانش در آذربا
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ه خ ود را در گم رس جلف ا از ك خان ر اص الني ن د. امكن يآن ان را تض م كيگمر
رده ب ود، ب دون پرداخ ت ك  يمعرف « گميدار بانو آغابوانارك»مران و كح شانيخو

ز، ي تبر يو اداره اس ناد مل يرد )آرش ك اال حمل كه ياز مرز به روس كيعوار  گمر
ه او از وابس تگان ك د وج ود دارد ي ترد ك(. البته در گزارش گمر006000166ش

ه ك  ده دياال توسط او بدون پرداخت عوار  نشان مكدربار بوده باشد، اما خرو  
ز ي گ ر نيمورد د يكرده بود. در كخرو  ارائه  يننده براكقان   كاسناد و مدار يو

ه همراهانش آن كر شده بود ياال از مرز جلفا دستگكان هنگام قاچاق ياز قراباغ يكي
رزا يمر از عباسيخان جوانشابوالفتح 1ز رسانده بودند.يم تبريان مقيرا به ا ال  قراباغ

انون آن ك ه در كان يقراباغ كةند )همان(. شبك يانيپادرم يو يآزاد يخواست تا برا
ب ه دس ت آورن د. ب ا  ييه ايابيامكان قرار داش تند، توانس تند در تج ارت يريجوانش

ش يز اف زاي آن ان ن يتيقدرت امن« هيفو  قهرمان»ضربت موسوم به  يروين يريگلكش
آوردند. به دست  يترت بهيموقع يدر روند امور تجار يرگذاريتلث يافت و آنها براي

ب ود  يج انيه، با ت اجران آذرباياز تجارت با روس يشتريه بخش بكت آن است يواقع
قفقاز و ارتباط آن ان  ةت منطقيبا موقع يياز آشنا يان با برخورداريه حضور قراباغك

 ساخت.يرا فراهم م يان بهتركام ين محليها و خوانبا روس
 ةخان ل داده بودن د. تجارتكيخان ه تش تجارتز و تهران يان در بازار تبريقراباغ

را از  يو ص ادرات يواردات  يااله اكه ك ب ود « يخانه قراباغتجارت»ز با عنوان يتبر
(. 1369، يريرد )نص كيز و تهران وارد ميقفقاز به تبر يگر شهرهايروان و ديو، اكبا

مش خص  انيريگ و جوانش ي بخانه با خان دان بهرامن تجارتياست ارتباط ا يگفتن
گ ر يد ةش اخ ةل قفق از و س لطك ن خان دان در ي اد ايست، اما با توجه به نفوذ زين

ران و روس، ي ن دو جن گ اين منطق ه در   ول ب ي خان ب ر ايقليمهد يعنيخاندان 
 يهااز خاندان يكيردند. كيخانه را اداره من تجارتيا يرياحتماالً وابستگان جوانش

ب ا « يرينص  يت تج اركش ر»از ارتباط  يرينص جان به نام خاندانيدر آذربا يمرند
قفق از خب ر داده  يب ا ش هرها يتجار ةز و روابط گسترديتبر« يخانه قراباغتجارت»

                                                           

تلگرافتات عصتر  :ک بته.شتاه، رويژه غالت از آذربايجتان بته روستيه در دوره ناصترالدينبه ،درباره قاچا  كاال و ارزا  1
 .223-222، صص 1307و سپهساالر
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ر ب ه يها ن اگزتكن ش ري رواب ط ا ةاد درباريل فقدان اسناد زيمتلسفانه! به دل 1است.
ن يب ر هم  م.يظاهر گسسته را روشن سازبه يهاان دادهيم تا ارتباط ميهست يزنگمانه

 ةخان و تاجران قراب اغ ب ا تجارت يقراباغ يتجار يهاتكرسد شرياساس، به نظر م
 يس انكت چ ه كن ش ري ردند، اما در رأس اكيم ياركز و تهران هميدر تبر يقراباغ

   2ست.يقرار داشتند معلوم ن

 شاهيدر دربار فتحعل يبانوان قراباغ يو ادب يفرهنگ يهاتيفعال
ه ك پ رور قفق از بودن د خته و ادبيومتگر فرهكح يهاز خاندانر ايجوانش خاندان
 ينق ش م ؤثر ياجتم اع ةرخواهان يو خ ين خاندان در امور ادب يا ياز اعضا يتعداد

نار نمان ده اس ت. س ه نف ر از فرزن دان كد پژوهشگران بريز از دين نقش نيداشتند. ا
 ك يو تر يات فارس ي و دو دختر( شاعر بودند و در ادب 3پسر يكخان )ليم خليابراه
ل ق رن ي تا اواخر ق رن ن وزدهم و اوا-ست نفر از نوادگانش ياند. بردهكد يتول يآثار
ب ه ج ا  يآث ار يو روس  ك ي، تريه ب ه زب ان فارس ك شاعر بودن د  -يالديستم ميب

ه ك اند يريان قاب ل مطالع ه اس ت، زن ان ش اعر جوانش ين ميآنچه در ا 4اند.گذاشته
خان دان  يجنبش ادب ةتوان از او به عنوان سردستيبوده و م گم آغايشگام آنها آغابيپ

 ياجتم اع ير ساده و برگرفته از رفتارهايات زنان شاعر جوانشيرد. ادبكاد ير يجوانش
ج ان گس ترده يقفقاز و آذربا ةن شاعران در گستريل اشعار اين دليبوده و به هم يواقع

اشعار او داش ت. اش عارش س اده و بر  يمير مستقيگم آغا تلثيبار آغابغم يبود. زندگ
                                                           

شركت تجاري نصيري متعلش بته در مرند.  1309رآذ 13 به تاريخ با محمدحسن نصيري زادهاسماعيل حسنمصاحبه  1
ته بتازار  بتاقي ستورا« قوشا توكتانالر»در بازار  ،كه هنوز بقاياي آن در شهر مرند اعالي اين خاندان بود نصيرخان جدّ

هفتاد باقي بود. نگارنده كپي چند  ۀاست. اين شركت با درب بزرگ و دكوراسيون چوبي وارداتي از روسيه تا اواخر ده
 لبتتهمرند و باكو آمتده استت. ا ۀها نام شعباسناد خود دارد. در سربرگ ۀهاي اين شركت را در مجموعونه سربرگنم

هاي تبريتزي كاالهتاي دانست آيا شركت در باكو شبعه مستقلي داشت يا با كمک شتركتمصاحبه شونده دقيقاً نمي
 كرد. خود را صادر و وارد مي

اسناد بيشتري از روابط تجاري اين خانتدان بته دستت  ،اسناد آرشيو ملي يا اسناد باكو رود با ديجيتالي شدناميد مي 2
 آيد.

 اي از شعر او:داشت. نمونه« طوطي»گفت و تخلص برادر آغابيگم آغا نيز شعر مي خانخان پسر ابراهيم خليلابوالفتح 3
   14-12 :1303، تهدزاده قراباغيمجورود ز دهانت بدر سخن با شهد مي طوطي نگويد از تو دالويزتر سخن 
  Çingizoğlu, 2015: 347-348به: .ک.براي آشنايي با اسامي شاعران اين خاندان ر 4
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افت نشده تا يوان شعر او يشاعر بود. متلسفانه! د يسيشرح حال نو يمحزون و به نوع
مان ده يات و قطع ات باقي او ارائ ه داد. از اب يرد ش عريك ج ام  از رو يليبتوان تحل

رده ك ان ي خ ود را ب ه زب ان س اده ب ةه او مصائب زنان دوركرد كتوان استنباط يم
  1است.
داش ت؛ زب ان فرانس ه و  ييآش نا يو فارس  ي، عربيارمن يهاگم آغا به زبانيآغاب
با زن ان  يه در مجال  رسمك ي وراد گرفته بود؛ بهيز در دربار قاجار يرا ن يسيانگل
ب ا آن ان را برعه ده  ينيو همنش ييرايت پذيافت و مسئولييحضور م يخارج يسفرا

  در يالع اده انگل ر فوقيرمخت ار و س فيوزن ينخس ت يدار سرگور اوزليداشت. در د
دان با سِمَت زبان يكبه عنوان  يد ابتدا با آغاباجير با مقدّمه و تمهيران، همسر سفيا

الدوله مالق ات ص ورت نيشور مالقات كرد و سه  با امكاول  يه و بانوكمل يرسم
: 1363از همسران سفرا را برعه ده داش ت )عض دالدوله،  ييرايپذ ةفيوظ يگرفت. و

103-149.) 
گ ر نوش ته يد يش ورهاكگم آغا با همسران سران يارتباط آغاب ةعضدالدوله دربار

 يب  را يحض  رت خاق  ان مك  رّر نوش  تجات و تعارف  ات از جان  ب آغاب  اج»اس  ت: 
 يآغاب  اج يز ب  راي  فرس  تاد و از جان  ب آنه  ا نيدول خارج  ه م يهاس  تيامهرا ور

ار يآن زمرد بس  ةمرصّ  كه تخم ةچعنبر يكآمد از جمله يتعارفات و نوشتجات م
 يف داشت ب رايظر ير  اليار ممتاز و دو زنجيقطار الماس بس يكدرشت و دورش 

-103: 1363)عض دالدوله، «   انگلستان اهدا شده ب ودياز جانب امهرا ر يآغاباج
149.)2 

                                                           

 دانست. مي« شکسته قرابا »در اشعارش خود را او اشعار آغابيگم كه در غم غربت قرابا  سروده است.  برخي از 1
 قارا سالخيم قارابا  من عاشغام قتارابا  
 هاي سياه انگور قرابا  خوشه شش قراباغمومن عا 
  ياددان چيخماز قارابا  تهران جنّته دؤن سه 
 رود قرابا  از يادم نمي وتهران جنت هم باشد 
 يوخ ايچينده خاري بولبو  وطن باغي آ  اَلواندير 
 در داخل با  خار و بليل نيست  ووطن باغي رنگارنگ است 
درختان و باغبانان و كشتاورزان را نيتز از  .بودشده ن به سبک باغات قرابا  ساخته باغي بود كه در تهرا« وطن باغي» 

 آنجا آورده بود. اين با  را به ياد باغش كه در قرابا  داشت، ساخته بود.

حضرت خاقاني اين پارچه جواهر را به قيمت هشت هزار تومان خريد زماني به طاووس خانم اصفهانيه وتاج الدّولته  » 2
 .«شدمرحمت 
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زاده ب ا زن ان خ ان ييز تبحر داش ت. آش ناين يو سازنواز يقيگم آغا در موسيآغاب
ب و ي گرفت. جلسات شعر او با حضور زن ان اديصورت م كي بق سنت تر يقيموس

ش اه يش عر در حض ور فتحعل ةم ورد، جلس  يكشد و در يشاعر در دربار برگزار م
ت يهزار بچهل يدارا نامهشاهنشاهوانش به نام يشاه كه در ديبرگزار شده بود. فتحعل

ز گ وش ي د و ب ه اش عار او نخوان يگم آغ ا ميآغ اب يش را ب رايهاشعر بود، سروده
جان ش د يات آذرباياو وارد ادب ةاشعار ساد (.1/164 :1310،يرازيش يسهرد )خاوريم

بت خود يوجودشان را فرا گرفته بود. آنان مص يقيه اندوه عمكشد  يو زبان حال زنان
ن كيگم آغا خود را تس يردند و با اشعار آغابكيسه ميمقا 1«يزيخان ق»بت يرا با مص

 2دند.دايم
ه وارد ع الم ك ر ب ود يخان جوانش ليم خلين دختر ابراهير دوميگوهرآغا جوانش

 يريش اعر جوانش  يگ ر ب انويگم )با تخلص ناتوان( ديدبيخورش 3شد. يشعر و شاعر
و  يخان از دو عمه خود فرات ر رفت ه و اش عار او ب ه زب ان فارس يقليبود. دختر مهد

 يداريد يبزرس فرانسو ةسنديساندر دوما نوكو با الكمانده است. او در با يباق كيتر
دبانو يخورش  4  بزرس قرار گرفته ب ود.ينون رمانيد ايداشته و اشعارش مورد تمج

مطرح ب وده اس ت. او همزم ان  يرانيران نبوده، اما نام او در محافل شعر ايدر دربار ا
ه ه ب ك پرداخ ت « مجل   فراموش ان»ب ه ن ام  يدر شوش يت از انجمن ادبيبه حما

گ ر ين مج ال ، در دي ر محسن نواب بر پا ش ده ب ود. ب ا مش هور ش دن ايوشش مك
                                                           

ولي اشعار رواج يافته در بتين متردم آذربايجتان اغلتب اشتعار ، خان قيزي لقبي بود كه به خورشيدبانو داده شده بود 1
آغابيگم بود. به نظرم در افواه مردم بين عمه وآغابيگم  و برادرزاده وخورشيدبانو  خلطي صتورت گرفتته استت. تولتد 

د. اشعار خورشيدبانو در مقايسته بتا اشتعار آغتابيگم از قتدرت و وزن و خورشيدبانو تقريباً مصادف با مرگ آغابيگم بو
كته اشتعار درحتالي ؛ظرافت بيشتري برخوردار است و بيشتر به تقليد از شاعران بزرگ و داراي مضامين عميش استت

 نوشته است. نگاري يا د آغابيگم نوعي زبان حا 
ويتژه در اردبيتل، ههشتتاد ستاله آذربايجتاني بت ياهفتاد  و سل قديمآلود آغابيگم آغا هنوز در ميان زنان ناشعار حزن 2

 مرند و جلفا رواج دارد.  ،دا قره
 .113: 1324مدي، ؛ اح vəzir,2018 ه: ب .ک.شاعر ر يبراي آگاهي از زندگاني اين بانو 3

فرانستوي ديتدار كترد. مشتهور  ئم. در مسافرت به باكو، با الکساندر دوما نويسند1232 /1203 سا  خورشيدبانو در 4
دوزي تبحّر داشت، يکي از كارهاي خود را به الکساندر دوما هديه كرد و به علتت در هنر نقاشي و گل كه خورشيدبانو

كه سبب شگفتي الکساندر دوما شده بتود، او نيتز شتطرنجي نفتيس بته وي بخشتيد.  مهارت فراوانش در فن شطرن،
هاي عمرانتي خورشتيدبانو در راهستازي اين مالقات اشاره كرده و به فعاليتبه  سفر به قفقازالکساندر دوما در كتاب 
 . 12 [:تابيوحيد ] به: فيضي الهي .ک.اشاره كرده است. ر« شيخ كندي»باكو به سنگفرش دهکده 
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مجم   »(، ي)در ش ماخ« ت الص فاي ب»ر ي نظ يگ ريد يادب يهاقفقاز انجمن يشهرها
ن آنه ا و يب ييوندهايل گرفت و پك)در اردوباد( ش« انجمن شعرا»و( و ك)در با« الشّعرا

، يم از جمله فردوس يوان شاعران قديدن مجال  يبرقرار شد. در ا يشوش يمجال  ادب
ش د و ير ميقرائ ت و ش رح و تفس  ي، ح افظ و فض ولي، س عدي، نظاميام، خاقانيخ

ردند كيگر مشاعره ميديكسرودند و با يره ميآنان نظ يشاعران در استقبال از شعرها
 يس  را(. ش  اعر توان  ا و غزل121-126: 1310، ي؛ غف  ار3/261: 1929، يوچرلك  )

ام، ن واب، ك گر شاعران از جمل ه فن ا، نايو د« يروانيم شيد عظيس»مان مشهور آن ز
دبانو ن اتوان يخورش  يش عرها يره ب رايو غ ي، عاصياليخود، خيران، وفا، بيصادق، پ

 (.1/166: 1361ئت، ياند )هره نوشتهينظ
سراسر رقاب ت  يشاه و نداشتن فرزند، در حرمسرا يياعتنايب ةجيگم آغا در نتيآغاب
 ياني ل با پادرمين دليداشته باشد؛ به هم يشاد يگر نتوانست زندگيبا زنان د سهيو دس
گم آغا را  الق دهد تا او به هر ج ا يشنهاد شد آغابياز مجتهدان تهران به شاه پ يكي
نس بت ب ه قراب اغ نش ان  يادي ز يل قلبيگم آغا تمايند. آغابكمت يخواهد عزيه مك
اق قراباغ نشان داده بود، اما با سقوط خان دان داد و بارها سوز و گدازش را در فريم

بازگش ت  يب را ييخان دان، ج ا ير اعضايسا يندگكها و پراروس ةر و سلطيجوانش
آخر عمرش ب ه ق م مه اجرت  يهااش باعث شد در ساليالت مذهبينداشت. لذا تما

خود ادامه ده د. او در ته ران  يش در جوار حرم مطهر قم به زندگكند تا در امالك
حرمس را ب ه  ياهوي خود در جنب امامزاده قاسم، به دور از ه كوشكشتر در يز بين

ه ب ه ق م ك رد و چند بار كات معاف يش را از پرداخت مالكز اماليبرد. شاه نيسر م
ردن ك فرش ساخت و سنگ ةنيگم آغا هزيدارش رفت. آغابيگم به ديرد، آغابكسفر 

ز ي د. در ق م نيوش كو در توس عه آن رد ك به امامزاده قاسم را پرداخت  يجاده منته
 يش مق ررك شهر از درآمد امال يتام و فقرايا يارانه را ادامه داد. براكويكن يارهاك
ر ي مارستان ساخت و در تعميسرا و مسجد و باروانكباب حمام و  يكرد و كن ييتع

م، چهار سال 1132ق/1241(. او در سال Vəzir, 2019: 156رد )كنه يز هزيحرم قم ن
 ياها ب رايرؤ يه تمامك يطي، در شرايمنچاكو انعقاد قرارداد تر ييست نهاكاز شپ  
 ,Vəzirد، درگذش ت و در ش هر ق م م دفون ش د )يديقراباغ را بر باد رفته م يآزاد

2019: 215-216). 
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 يريگجهينت
ب ه ازدوا  ت ن دادن د. در  ياسيها و اهداف سزهير با انگيقاجار و جوانش يهاخاندان

گ اه چيگم آغ ا ب ود. او هيآغ اب ياس يگونه از مناسبات سنيشتاز ايپ ي، قربانانين ميا
ن مق ام يرد و هرچن د ب ه ب االترك ن ياست قربانيعا فه و عشق خود را در مسلخ س

رد و به كده بود، اما زرق و برق دربار او را مسحور نيشاه رس يبانو يعني ييحرمسرا
اش در يشخص يوجب شد تا زندگت او ميات و شخصين روحيد. هميشكخود ن يسو

را در انفع ال  يگم آغا زن دگيه آغابكن بدان معنا نبود يشود. البته ا يغم و اندوه سهر
ان در ي قراباغ كةج اد ش بيش تاز ايپ ينگرندهيت و آيرد. او با دراك يسهر يعمليو ب

 ده ب ا درب ار قاج ار، ش ماري چيپ يهاجاد ارتباطيه توانست با اكشد  يدربار قاجار
و  ياس يه در تح والت سك ان ق درت ب اال بب رد؛ چن انكان را از پلياز قراباغ ياديز

 -يس ه بُع د نظ ام يه داراكن ش بي ردند. اكفا يرا ا يمتوسط يهاران نقشيا ياقتصاد
ان در دو بُع د نخس ت فع ال بودن د و يريبود. جوانش يو تجار يقضائ -يواني، ديتيامن
 ردند. كيرا اداره م يتجار كةان تحت نفوذ آنان شبيگر قراباغيد

نف وذ و رف    ةن يج اد زميز در اي ش اهزادگان ن يم حرمسرايمق يريبانوان جوانش
ه ك ت آن اس ت ي ان نق ش داش تند. واقعي ه قراباغكشب يو تجار يالت اقتصادكمش

م ك يه، موج ب تحيروس  ةر در قراباغ تح ت س لطياز خاندان جوانش يحضور بخش
ن خان دان ي ب ه ا يرانيو ا يشد. هر دو  رف روس يو روس ين دربار قاجاريروابط ب

ب انوان پرنف وذ  يتيو حما يانجيان، نقش مين مياز داشتند. در ايسلطه بر قراباغ ن يبرا
ه و ي ها در ف و  قهرمانداشت. نفوذ روس يمحور يردكاركدربار قاجار  يريجوانش
اش د؛ هرچن د گر بيد يهابر پژوهش يديجد ةتواند مسئليان، ميريجوانش يفرمانده

 يمنچ اكه در دربار قاج ار پ   از تريش نفوذ روسيان در افزايريجوانش يرگذاريتلث
ران ي ان در ايه قراباغكشب ةرسد پژوهش درباريدارد. به نظر م ياز به پژوهش جدين

ران دوره يها در دربار اروس يجيبردن به روند نفوذ تدر يپ ياد شده برايدر سه بُعد 
توس ط  يتوجه جد ةستيشاه(، شانيشاه، محمدشاه و ناصرالديعل)فتح يسه شاه قاجار

 پژوهشگران است.
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