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چكيرده :رون د ق درتگيري خان دان جوانش ير از دورة ص فوي غ از ش د و در دوره نادرش اه افش ار و
كريمخان زند موقعيت خود را بر قراباغ تثبيت كردند .كريمخان بيزلربيزي قراب اغ را ب ه اب راهيم خليلخ ان
پسر پناهعليخان داد .اين قدرتگيري همزمان با افزاي گراي هاي استقاللطلبانة مليكهاي ارمني و نفوذ
روسيه بود .در اين ميان ،خانهاي قراباغ رواب د دوگان ه در گ راي ب ه اي ران و روس را در پ ي گرفتن د.
فتحعليشاه براي تحكيم روابد با دختر خان جوانشير ازدواج كرد .اين وصلت تأ ير چنداني در رفتار سياسي
جوانشيريان مقيم قراباغ نسبت به حكومت ايران نداشت .غابيزم غا شاعر و گاه ب ه تم دن جدي د همس ر
فتحعليشاه شد .اين ازدواج از بُعد خصوصي و عاطفي ناموفق بود ،اما موجب نف وذ جوانش يريان و قراباغي ان
مقيم ايران در ساختار قدرت قاجاري شد .در اين مقاله براساس روش تحلي ل ت اريخي ،ب ه تش ريح و تفس ير
نق بانوان جوانشيري در حرمسراي قاجاري و سپز در قدرت پرداخته ش ده اس ت .اي ن ازدواج ب ه ايج اد
شبكة قراباغيان در دربار قاج ار انجامي د ك ه نق ه اي نظ امي ،دي واني ،ديپلماتي ك ،قض ايي ت ا رفتاره اي
توطئه ميز از خود بروز دادند .ازدواجهاي شمار ديزري از بانوان جوانشيري با تعداي از شاهزادگان نيز اي ن
شبكه را تقويت كرد .شبكه قراباغيان واس طة محل ي و منطق هاي مهم ي ب راي ارتب اط سياس ي و تج اري ب ا
روسها و قفقاز شدند .اين شبكه كه ريشه در حرمس را داش ت ،ب ا ش بكة نظ امي -امنيت ي ،ش بكه تج اري و
قضائي -ديواني تكميل شد.
واژههاب كليدب :ايران ،قراباغ ،قاجاريان ،جوانشيريان ،حرمسراي فتحعليشاه ،غابيزم غا
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The Role of Qara Bagh Javanshiri Women in the Court of Fath Ali Shah in
Qajar Era
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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.
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مقدمه
ازدوا شاهان و شاهزادگان حكومتهاي مركزي با دختران امي ران و فرمانرواي ان
محلي سابقه ب والني داشته است كه از آن به «ازدوا هاي سياس ي» ي اد ميش ود.
فرمانروايان براي تثبيت سلطة خود بر منا ق خودمختار يا ت اب و تحك يم موقعي ت
آن حكومت در قبال رقباي احتمالي خارجي منطقهاي يا محلي ،به خواست خ ود ي ا
حكمران به ازدوا سياسي اقدام ميكردند .اي ن ازدوا ه ا گ اه ب ه عن وان گروگ ان
محترمانه نگريسته ميشد و گاه به عنوان انتخاب شريك اص لي زن دگي از خ انوادة
متحد استراتژيك .اينكه ك دام ي ك از دو ن و نگ رش در م ورد اميردخته ا ي ا
شاهدخت غلبه داشت ،به عوام ل مختل ف از جمل ه موقعي ت و قدرتمن دي پ در و
خانواده و ايفة دختر ،مناسبات خاندان دختر با حكمرانان محل ي ،ني از حكوم ت
مركزي به حكمراني محلي و انگيزههاي سياسي و نظامي و غيره بستگي داش ت .ه ر
يك از اين عوامل ميتوانست موقعيت خ انواده و جايگ اه دخت ر در حرمس راها را
تحت تلثير قرار دهد.
در دوران ص فويه ازدوا ش اهزادگان ص فوي ب ا اميردخته ا و ش اهدختهاي
حكومتهاي محلي پيراموني سرعت بيشتري يافت و به عنوان ابزار سياسي در دستان
دو رف قرار گرفت كه ميتوانستند از اميت ازات آن بهرهمن د ش وند .س نت ازدوا
شاهان و شاهزادگان صفوي با اميردختهاي قفقازي به دورة قاجارها ني ز رس يد .از
خاندانهاي قفقازي كه ازدوا هاي گسترده و پيچي دهاي ب ا قاجاره ا انج ام دادن د،
خاندان جوانشير قراباغ بود كه مدتي والني حكمراني محلي قدرتمندي تشكيل داده
بودند.
اهميت اين ازدوا ها از چشم پژوهشگران ايراني و جمهوري آذربايج ان ب ه دور
نمانده و پژوهشهاي متعددي در اين زمينه انجام شده است .در برخ ي پژوهشه اي
آذربايجانيها به مسائل عا في و عشقي در قالب داس تانهاي عش قي ي ا روايته اي
تاريخي اغراقآميز و گاه اسطورهاي پرداخته شده است .در يك دس تهبندي كل ي ،در
اين آثار اين ازدوا ها با رويكرد ادبي و جايگاه دختران قراباغي در پاسداش ت زب ان
تركي ،رويكرد داستاني و بزرسنمايي نقش عا في آنان و از زاويه انتقاد از سياس ت
حرمسراداري فتحعليشاه م ورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت .از پژوهش گران ايران ي،
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تربيت ،مجتهدزاده ،قرهباغي ،ديهيم و وفايي ب ا ش يوة تذكرهنويس ي ب ه اختص ار ب ه
ازدوا آغابيگم با فتحعليشاه اشاره كردهاند (تربيت9 :1363 ،؛ مجتهدزاده قرهب اغي،
 .)34-36 :1363ميرهدايت حصاري و منصوره وثيق با رويك رد ادب ي و نقشس ازي
دختران شاعر جوانشير در تكريم زبان تركي و ادبيات مرثيهسرايي ،به اين ازدوا ه ا
نگريستهاند و مسائل سياسي و علت اصلي ازدوا ه ا را نادي ده گرفتهان د (حص اري،
94 :1362؛ وثي ق266 :1396 ،؛ ديه يم1/6 :1361 ،؛ وف ائي .)16/1 :1369 ،كت اب
قرهباغ نامه نوشتة پرويز زار شاهمرس ي ( )269-262 :1319از جمل ه نوش تههاي
ارزشمند در اين زمينه است كه در آن به اعمال قدرت حكومته اي ايران ي در اي ن
منطقه از سدههاي پيش پرداخت ه ش ده و مط البي درب ارة نف وذ قراباغي ان از جمل ه
جوانشيريان در در دوره قاجار دارد كه بيشتر به نف وذ م ردان جوانش ير در س اختار
قدرت پرداخته است .اشارة او به بانوان جوانشيري ،محدود به چند جمله نق ل ق ول
از مناب اصلي است؛ درحالي كه نگارندگان پژوهش حاضر نفوذ و اثرگذاري ب انوان
را كانون توجه قرار دادهاند نه همة قراباغيان.
از ميان پژوهشهاي آذربايجانيها باي د از پ ژوهش نس بتاً كام ل «مهرب ان وزي ر
آذربايجاني» درباره آغابيگم آغا ي اد ك رد ( .)Çingizoğlu, 2019او ب ه ازدوا ه اي
سياسي جوانشيرها با شاه و ش اهزادگان قاج اري از منظ ر ع ا في نگريس ته و ب ين
تحوالت سياسي و مسائل عا في و عاشقانه پيون د زده و آغ ابيگم را در س طح ي ك
شخصيت فوقالعاده در دربار قاج اري برجس ته ك رده اس ت؛ ب ه وري ك ه ش اه در
مسائل سياسي و روابط بينالملل و حتي قرارداد تركمانچاي نظر او را جويا شده و او
نيز نقدي بر آن نوشته بود .مهربان وزير در كتاب ديگرش دربارة گ وهر آغ ا ب انوي
شاعر ديگر جوانشيري نيز روايت داستاني خود را با اغراق درآميخته اس ت ( Vəzir,
 .)2018كت اب س وم او درب ارة زندگينام ه احم دبيگ جوانش ير ني ز مش حون از
روايتهاي داستاني است ) .(Vəzir, 2019البته منشل رويكرد داستاني و ع ا في او را
بايد در البهالي مناب فارسي همچون ت اريخ عض دي ،روايته اي اعتمادالس لطنه در
خيرات حسّان و ديگر مناب تاريخي جستوجو كرد (ذهني .)12 ،11 :1306 ،نقاشي
باقيمانده از آغابيگم آغا ،ساز به دس ت ب ا ان دامي باري ك و موه ايي بي رونزده از
كن اره حج اب س ر ،ش باهت ت امي ب ه تص اوير ميني اتوري دوره تيم وري دارد
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( .)Çingizoğlu, 2015: 130او كتاب ديگ ري درب ارة احم دبيگ جوانش ير نوش ته
است كه ا العات ارزشمندي درب ارة خان دان جوانش ير در اختي ار خوانن ده ق رار
ميدهد .نگارش مهربان وزير داس تاننگارانه اس ت و م رز ب ين داس تان و ت اريخ را
رعايت نكرده است .رويكرد نگارش عاشقانه بر پژوهش غلبه دارد .البت ه ا الع ات
تاريخي آن ساختگي و تخيلي نيست .انور چنگيز اوغلو (2016م) مهمت رين پ ژوهش
نسبنگارانة خاندان جوانشير را ارائه داده است .او رويكرد علمي اتخاذ ك رده ،ام ا
بيشتر نوشتههايش فاقد ارجا است؛ درباره بانوان قراباغي دربار قاجار نيز ا الع ات
اندكي دارد.
نگارندگان اين نوشتار درصدد بازنويسي آنچه كه در مورد ازدوا ه اي سياس ي و
تحوالت منطقهاي قراباغ گفته شده ،نيستند ،بلكه درص دد روش ن ك ردن تالشه ا و
نفوذ بانوان قراباغي در حرمسرا و نفوذ جوانشيريان در ساختار حك ومتي و اقتص ادي
جامعه ايراني ميباشند كه برخي از شخصيتهاي نظامي و اقتصادي قراباغيان تا پايان
دوره پهلوي مصدر امور بودهاند .مسئلة اصلي اين نوشتار روش ن ك ردن نق ش ب انوان
قراباغي ،بهويژه آغابيگم آغا جوانشير همسر دوازدهم فتحعليش اه و حلق ة پيرام ون
بانوان قراباغي در جامعه ايراني است.
خاندان جوانشيريان ساريجالي از پيدايش تا حكمراني قراباغ
در يك نسبنامة اسطورهاي ،جوانشيريان خود را منتسب به تركان اوغوز از ش اخه
اوشرخان (افشار) ميدانند كه در تشكيالت اوغوز در سمت راست (جوانغ ار) ق رار
داش تند (ه دايت 1.)296-296 ،9 :1339 ،شخص يت ش ناخته ش دة آن ان در دوره
شاهعباس صفوي فردي به نام «بوداق سلطان» بود .ميتوان گفت جوانشيريان به گروه
تركمانان افشار وابسته بودند .در دورة شاهعباس صفوي ،بزرس خاندان بوداق سلطان
آنان را از خانوادة گمنام به خانداني سرشناس ارتقا داد.
شناختهشدهترين شخصيت جوانشيرها «پناهعليبيگ» بود كه در جنگهاي ن ادر
با عثمانيها رشادت زيادي از خود نشان داد و نزد او مق رب ش د .هنگ ام بازگش ت
 1جوانشير قراباغي مورخ محلي قرن نوزدهم ميالدي ،جوانشير را از ايل جوانشير ديزا از اويما ساروجلو كه فرقتهاي
از ايل بهمنلو بودند ،معرفي كرده استو جوانشير قراباغي. 27 :1322 ،
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نادر به خراسان ،پناهعليبيگ و خانوادهاش ني ز مه اجرت داده ش دند .ب ا چ رخش
روحيات نادر و افزايش بدبيني نسبت به پيرامونيان ،پناهعليبيگ ني ز از اي ن ب دبيني
در امان نماند و ناگزير در سال 1160ق .از خراسان به قراباغ متواري ش د (جوانش ير
قراباغي.)14-13 :1312 ،
قتل نادر (1160ق) و فقدان قدرت مركزي در ايران ،موجب ش د پناهعليبي گ ب ا
وارد شدن به رقابتهاي مليكهاي پنجگانة ارمني قراباغ ،به افزايش نف وذ سياس ي و
نظامي خ ود در منطق ة قراب اغ هم ت گماش ت .مقاوم ت جوانش يريان يورشه اي
محمدحسنخان قاجار و فتحعليخان افش ار را ناك ام گذاش ت (جوانش ير قراب اغي،
 .)96-94 :1312آنها به همكاري با كريمخان عليه قاجارها برخاستند .پ از مرس
پناهعليبيگ و روي كار آمدن پسرش ابراهيم خليلخان ،سياس ت خان داني در قب ال
حكومتهاي مركزي ايران تغيير عمدهاي نيافت و او كماكان رويكرد ض د قاج اري
خود را با حكمرانان ارمني قراباغ ادامه داد .در زمان او روسها به عنوان عامل سوم
وارد معادالت سياسي منطقة قفقاز شدند و توانس تند ب ا ج ذب ش ماري از نيروه اي
ارمني و گرجي و مسلمانان قفقاز ،موقعيت و نفوذ ايران در قفق از را متزل زل كنن د.
تنها مرس كاترين اول و روي كار آمدن پُل اول و گرفت اري روسه ا در اروپ ا ،ب ه
تخلية نيروهاي روسي انجاميد.
آقامحمدخان متعاقب سركوب شورشها و مدعيان ديگر ،قدرت را در اي ران ب ه
دس ت آورد و در س ال 1211ق .ب ه قفق از لشكركش ي ك رد و قلع ة شوش ي مرك ز
حكمراني خاندان جوانشير را تص رف ك رد .اب راهيم خليلخ ان ب ه داغس تان پ يش
خويشاوندان همسرش متواري شد .آقامحمدخان قاجار در نتيجه تو ئهاي كشته ش د
(زرگرينژاد 1.)603-411 :1396 ،موقعيت حكومت مركزي ايران در قفقاز پ از
اين واقعه هيچگاه بسامان نشد .حكمرانان محل ي قفق از جن وبي ب ه روسه ا ب يش از
حكومت مركزي اميد بستند .سياست دوگانة آنها زمينة نفوذ روسيه را فراهم ساخت.
روي كار آمدن فتحعليشاه قاجار در تهران نيز نتوانست روند گرايش قفقازيان ب ه
روسيه و گسترش نفوذ سياسي و نظامي روسيه را م ان ش ود .اب راهيم خليلخ ان در
 1زرگرينژاد در اين كتاب تحليل جامعي دربارئ رويدادهاي ايران در قفقاز از قتل نادر تا قتل آقامحمتدخان ارائته داده
كه جالب توجه است.
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ادامة سياست دوگانه خود ،پ از بازگشت ب ه شوش ي ،جن ازة آقامحم دخان را ب ا
حرمت تمام به تهران فرستاد .اي ن رفت ار موج ب خوش حالي درباري ان ته ران ش د.
فتحعليشاه كه توان نظامي الزم را نداشت ،مجبور شد برخالف سياست سركوب ،از
سياست تحبيب جوانشيريان بهره بگيرد .گرايش به ازدوا هاي سياسي با اين خان دان
از آن جمله بود .شاه ضمن واگذاري حكومت قراباغ به ابراهيم خليلخان جوانش ير،
از دخت ر خ ان خواس تگاري ك رد (خ اوري ش يرازي )63-62/1 :1310 ،ت ا ش ايد
قدرتمندترين خاننشين قفقاز را تحت كنترل خود درآورد ،اما سياس تهاي دوگان ة
خاننشينها و بازگشت قدرتمندانة روسها به معادالت قدرت قفق از پ از پاي ان
1
درگيري آنها با اروپا ،به شكست سياست ايران انجاميد.
پيوند حرمسراي قاجاريان و جوانشيريان
نظ ام حرمس رايي جوانش يريان از نظ ر تش كيالتي و رفت اري تف اوت چن داني ب ا
حرامسراي قاجاري نداشت .تنها ميتوان ابعاد آنها را از بُعد كمّي و گسترهاي محدود
دانست .ابراهيم خليلخان جوانشير بر ماهيت ازدوا هاي سياسي واقف ب ود و خ ود
نيز از آن بهرة كافي ميبرد .او چهار زن عقدي و بيش از ده زن صيغهاي داشت كه با
مرس زنان عقدي ،يكي از زن ان ص يغهاي ب ه ج اي او ارتق اي موقعي ت م يياف ت
( 2.)Çingizoğlu, 2015: 33گاهي جاي زن عقدي درگذشته را زن عق دي خ ار از
خانواده با ازدوا جديد پر ميكرد .در حرمسراي فتحعليش اه اي ن روي ه ب ه ش كل
گستردهتري بود .او بق س نت چه ار زن عق دي داش ت و آغ ابيگم دخت ر اب راهيم
خليلخان زن صيغهاي دوازدهم او بود كه پ از م دتي ب ه مق ام زن دائم ي تغيي ر
موقعيت يافت .آغابيگم آغا (معروف به آغاباجي) كه بر امور حرمس رايي خان ان و
 1ابراهيم خليلخان در سا 1271 / 1222م .به دست روسها همراه با تعدادي از اوالد و همسرانش كشته شد .جما
جوانشتتير نويستتندئ تتتاريخ قرابتتا و 1322از همدستتتي فرزنتتد و جانشتتينش مهتتديقليخان و جعفرقلتتي پستتر
محمدحسنخان و نوئ ابراهيم خليلخان با روسها سخن گفته است .پتس از ايتن واقعته روسهتا مهتديقليختان را
حکمران قرابا كردند ،اما اختياري نداشت .او در سا 1222/ 1232م .به عباسميرزا پناهنده شد ،اما پس از مترگ
وليعهد دوباره به قرابا بازگشت و تا زمان مرگش و1243/ 1211م در قرابا زندگي كرد.
 2خليلخان جوانشير از ازدواجها بيش از بيست فرزند داشت .برخي از دخترانش در عرصۀ ادب شهرت ملي و منطقهاي
پيدا كردند .جما جوانشيري تعدادي از فرزندان ابراهيم خليلخان را در فصل نوزده كتابش آورده است.
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شاهان آگاهي كامل داشت و در حرمسرا بزرس شده بود ،نتوانست خودش را ب ا آن
تطبيق دهد .تعدّد زنان در حرمسرا به نوعي تو ئه و رقابت و «غيبت زنانه» بين آنان
را تشديد ميكرد (خاوري شيرازي164/1 :1310 ،؛ پورصفر.)136-134 :1366 ،
وجود دهها زن و فرزند در حرمسراي فتحعليشاه 1و ع دم اج راي ع دالت س بب
محروميت و ناراحتي بين آنها ميشد .عدهاي از اين زنان داراي اصل و نسب و برخ ي
نيز داراي جاذبه و لياقت ،بعضي داراي نفوذ و برخ ي س وگلي ش اه بودن د .برخ ي از
زنان حرمسرا به دستهبندي و تشكيل گروهه ايي دس ت زدن د .آغ ابيگم ب ه اتك اي
عزت ،متانت و قدرت شخصي خود ،در اين دس تهبنديها وارد نش د .دس تههايي ك ه
درحرمسرا تشكيل ش ده ب ود ،از وي حس اب ميبردن د و ه ر ي ك ميخواس تند از
آغابيگم بهرهمند شوند .يكي از بانواني كه تشكيل دسته داده بود ،كوكبخانم دخت ر
حسنخان حاكم ايروان بود (بامداد.)96/1 :1361 ،
زنان درجه اول حرمسراي شاهي عبارت بودند از :م ادر ،خال ه ،عمّ ه ،خانمه اي
پيشكسوت خانوادة سلطنتي و زنان عقدي كه معموالً همه از خانوادهه اي قاج ار و
اشراف درجه اول كشوري انتخاب ميشدند .وظايف زنان حرمسرا به ترتيب اهميت
مشخص ميشد كه عبارت بود از :تقس يم غ ذاي ان دروني ،نظ ارت خان ة ان دروني،
نظارت بر زنان ،نظارت بر آبدارخانه ،نظارت بر خزانة اندروني ،نگهداري از وجوه
تقديمي و پيشكش ي ،نام ه نگ اري ب ه امهراتري ه اي دول خ ارجي و پ ذيرايي از
مهمان ان خ ارجي و داخل ي ك ه ب ه ح رم ميآمدن د (عض دالدوله-16 :1363 ،
2.)19حرمسراي فتحعليشاه در زمان مهدعليا ملكه مادر فتحعليشاه از انضباط زيادي
برخوردار بود ،ولي پ از مرس او اين انتظام از هم پاشيد و حتي سالم هفتگي زنان
حرمسرا به شاه نيز فراموش شد (همو ،همانجا).
تنو زنان حرمسراي جوانشير و قاجاري موج ب ش ده ب ود زن دگي ب راي زن ان
روشنفكر و باسواد و داراي روحيات ظريف با دشوارهايي هم راه باش د .حرمس راي
جوانشير همچون حرمسراي قاجار از تنو مذهبي و دين ي بيش تري برخ وردار ب ود.
 1براي آگاهي از تعداد زنان و فرزندان فتحعليشاه ر.ک .به :عضدالدوله.314-330 :1303 ،
 2عضدالدوله در اين قسمت دربارئ روحيات و اخال فردي و جمعي زنان حرمسرا و نظام درونتي حرمسترا گزارشهتاي
دست اولي ارائه داده است.
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جوانشير تقريباً از اغلب خاندانهاي ارمني ،گرجي ،مس لمانان س ني داغس تان مانن د
لزگيها ،مسلمانان شيعي مانند قراجهداغيها ،شاهسونها ،قاجاريان و كردهاي دنبلي
زن گرفته بود .متقابالً دختران خود را به عقد خانها و خانزادگان مزب ور درآورده
بود (جوانشير قراباغي .)166 :1312 ،اين تن و زمين ة تس اهل دين ي و رفت اري ب ين
فرزندان و همسران با جامعه را مهيا ميكرد .رويك رد فرهنگ ي ب انوان جوانش يري
نشان ميدهد كه با مسئلة تجدد راحتتر برخورد ميكردهاند .ظهور چن د ش اعر در
بين دختران و نوادگان ابراهيم خليلخان نشان ميدهد كه آنها پذيراي تم دن جدي د
در قفقاز بوده و الگوهاي رفتاري جديد را پيشه كرده بودند و اين نو رفتار در ميان
زنان فتحعليشاه تا حدودي غريب مينمود .لذا بانوان جوانشيري نتوانستند از جايگ اه
برجستهاي در حرمسراي قاجار برخوردار شوند .مسئلة بعدي اينكه قتلع ام خان دان
جوانشيري توسط روسها و تغيير گرايش بازمان دگان جوانش يري قفق از ب ه س وي
روسها ،به جايگاه بانوان آنان در حرمسراي فتحعليشاه آسيب زد .اين آس يبها ت ا
آنجا پيش رفت كه دربارة روابط زناشويي آغابيگم آغ ا ب ا فتحعليش اه روايته اي
افسانهاي ساخته شد.
جايگاه آغابيگم آغا جوانشير در حرمسراي قاجاري
مهمترين وصلت خاندان قاجار با جوانش يرها ،ازدوا فتحعليش اه ب ا آغ ابيگم آغ ا
دختر دوم ابراهيم خليلخ ان جوانش ير ب ود .اي ن ازدوا ب راي پاي داري رابط ة دو
خاندان و متوقف ساختن رفتارهاي دوگانة جوانشيرها و جلوگيري از گرايش آنها به
روسها صورت گرفت .درواق  ،اين ازدوا به معناي دقيق كلم ه سياس ي ب ود و اي ن
سياسيكاري تا آخر زندگي دختر خان بر آن سايه انداخت .آغابيگم آغا دخت ري ب ا
تحصيالت و آشنا ب ه موس يقي و اه ل ش عر و ادب ب ود .گوي ا در نوج واني عاش ق
پسرعمويش محمدبيگ بود و او را ب دون رض ايت خ ودش ب ه ازدوا ش اه قاج ار
(1212ق) درآورده بودند« .عروس از قراباغ تا تهران به همراه دويست نفر خدمتكار
و محافظ و نديمه و دفت ردار ب ه ته ران آورده ش د .رياس ت اي ن دس ته را ب رادرش
ابوالفتحخان برعهده داشت» (قراباغي19 :1316 ،؛ عض دالدوله20 :1363 ،؛ احم دي،
.)10 :1314

11

مطالعات تاريخ اسالم ،سال سيزدهم ،شمارة  ،97تابستان 1911

او كه وضعيت زنان در حرمسراي پدرش را ميديد ،تمايل چنداني به ش اه قاج ار
نشان نداد .همين امر موجب شد تا از شب زفاف اين ع روس و دام اد افس انهپردازي
كنند .دوستداران شاه نقل كردند كه شاه پ از وارد شدن به اتاق نوعروس گفته بود
من با ماري برخورد كردم (عضدالدوله 1.)20 :1363 ،مناب نيز او را به تكبر و غرور
متهم كردهاند (همان ،همانج ا) .ع دم حض ور چش مگير در جم ب انوان درب ار و
عزلتگزيني در كوشك خود واق در امامزاده قاسم (همان ،)22 ،ميتوان د ناش ي از
مجموعه عوامل برشمرده باشد.
دوستداران آغابيگم آغا نيز شايعه كردند كه چون ع روس داراي شخص يت ق وي،
متين و باوقار بود ،شاه نتوانست او را به زفاف راضي كند .حتي در افس انهپردازي پ ا
را فراتر نهادند و گفتند او براي اينكه عدم عالقة خود به ش اه را نش ان ده د ،لب اس
مادر شاه را به تن كرد .در سنت تركان قديم مرسوم بود كه اگر عروس لب اس م ادر
داماد را به تن كند ،با وي محرم ميش ود ( .)Vəzir, 2019: 15آغ ابيگم آغ ا ب ا اي ن
رفتار مان از دست يافتن شاه ش د .ب ا اي ن هم ه ،ش اه در ظ اهر حرم ت او را نگ ه
ميداشت (همان) ،اما ديگر رغبتي به همنشيني و همصحبتي با او نداشت .ش ايد لق ب
آغاباجي كه توسط فتحعليشاه به او داده شد ،از روابط متفاوت با او حكايت داش ته
باشد؛ زيرا اصطالح آغاباجي به زنان با پيوند نسبي مانند خواهر ي ا خ واهرزاده داده
ميشد ،نه زنان با پيوند زناشويي نظير همسران دائمي و صيغهاي.
2
به نظر ميرسد شخصيت خاص آغابيگم آغا و شكست عشقي و ازدوا اجب اري
موجب شده بود او تالش چنداني براي جلب نظر شاه نكند .تحوالت سياس ي قراب اغ
نيز زمينة بيعالقگي شاه را دامن زد .با اشغال مجدد قفقاز توس ط روسه ا ،اب راهيم
خليلخان بار ديگر ناگزير به رف روسها تمايل يافت و ايلچي به اردوي روسه ا
 1يک بيت از شعر او اشاره به اين مس له است:
هي ،بيلمديم عمروم ن جه گلدي [ن جه قالدي]و ن جه گ تدي
ياريم گ جه گلدي ،گ جه گالدي ،گ جه گ تدي
مصر او را با تغييراتي به اين صورت هم نوشته اند :افسوس كي ياريم گ جه گلدي ،گجه قالدي ،گ جه گتدي
از محتواي شعر چنين برميآيد كه اين بيت در اواخر عمر آغابيگم وآغاباجي به ياد روزهتاي او گفتته شتده استت.
اشاره به گذر عمرش دارد.
 2آغابيگم آغا عاشش محمدخان پسرعمويش بود .وي توسط محمدحسن خان قاجار براثر توط هاي دستگير و بته ختان
شروان براي قصاص تحويل داده شد و به قتل رسيد .آغابيگم قاجاريان را در قتل نامزدش مقصر ميدانست.
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فرستاد و سعي كرد با جلب نظر آنان از ورودشان به قراباغ جلوگيري كن د .در ع ين
حال ،پيروي خود از قاجارها را نيز مطرح ميكرد .روسها كه به رفت ار دوگان ة او
پي برده بودند ،در سال 1106م .ابراهيم خليلخان را همراه با تع دادي از فرزن دان و
همسرانش به قتل رساندند .آنچه بيش از همه ب ر روحي ة آغ ابيگم آغ ا ض ربه وارد
ساخت ،مسئلة دست داشتن برادرش مه ديقليخان و ب رادرزادهاش جعفرقليخ ان در
قتل پدرش بود (جوانشير قراباغي 1)126-119 :1312 ،كه نشان ميداد شيرازة قدرت
خاندان از هم گسيخته است .سقوط خاندان جوانشير در قراباغ و اشغال اي ن من ا ق
به دست روسها و انعقاد معاهدة گلستان ،ضرورت حمايت از خاندان جوانش ير در
دربار قاجار را تضعيف كرد .رفتار مذبذبانة مهديقليخان در گ رايش ب ه روسه ا و
قاجاريان ادامه يافت .او ابتدا با كمك روسها به حكومت قراباغ منصوب شد .بع د
از عهدنامة گلستان به قاجارها پيوست و حكم حكوم ت قراب اغ را درياف ت ك رد.
سه دوباره به روسها گرايش يافت و در جنگ دوم ايران و روس به آنها پيوس ت
(جوانشير قراباغي44-36 :1312 ،؛ نفيسي.)392/1 :1366 ،
رفتار وفادارانة ابوالفتحخان پسر ابرهيم خليلخان جوانشير و برادر آغابيگم آغا و
حضور آغابيگم آغا در حرمسرا عاملي بود كه قراباغيان مقيم ايران را از اتهام نجات
داد و موقعيتشان را به مدت والني تضمين كرد .ابوالفتحخان با وجود گرايش پدرش
به روسها ،كماكان به اي ران وف ادار مان د ،ام ا ب رادرش مه ديقليخان از روسه ا
ا اعت كرد و از سوي آنها به حكومت قراباغ رسيد.
آغابيگم آغا توانست با حض ور در درب ار پيون د خان دان فروپاش يدة خ ود را ب ا
خاندان قاجاري حفظ كند .آغابيگم با دويس ت نف ر از بزرسزادگ ان قراب اغي ب ه
حرمسرا وارد شد كه هر يك از آنها مصدر كاري شدند .البته بانوان بعدي جوانش ير
كه با شاهزادگان قاجاري ازدوا كردند به جايگاه او نرسيدند ،اما آنه ا در مجم و
 1ابوالفتحخان پسر ابراهيم خليلخان جوانشير در اردوي شاه خدمت ميكرد .او نتوانست جلوي گرايش پدرش به طرف
روسها را بگيرد؛ لذا در درگيريهاي كه بين يک دسته از سپاه ايران و سپاه جوانشير روي داد ،سپاه ايتران شکستته
شد .بروز دو دستگي در خانواده ،قدرت آن را از بين برد .با وجود آنکه خان جوانشتير بته روسهتا تمايتل يافتت ،امتا
روسها اعتماد نکردند؛ زيرا ميدانستند دخترش در دربار قاجار است؛ به همين دليل با همدستي پسر و نتوهاش او را
كشتند و بعدها مهديقليخان را نمايندئ روسها در قرابا اعالم كردنتد وبتادكوبي213 :1323 ،؛ ستپهر-01 :1330 ،
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شبكهاي را تشكيل دادند كه توانستند از حرمسرا من اف و موقعي ت خويش اوندان و
ساير نيروهاي قراباغي را حفظ كنند .پيوند پرنفوذ شبكة قراب اغي در اي ران موج ب
شد نوادگان جوانشير در ساختار قدرت قاجاري به مناصب نظامي و ديواني و قض ائي
نائل شوند.
افزايش زنان ديگر جوانشيري در دربار با حمايت آغابيگم آغا
دربار فتحعليشاه عالوه بر آغابيگم آغا ،س ه ن وة دخت ري جوانش ير را ب ه عروس ي
فرزندان خود برگزيد .كيكاووسميرزا 1پسرخوانده آغابيگم آغا با دختر ياخشي بيگم
(خواهر آغابيگم آغا) و فضلعليبيگ شاهسون ازدوا كرد .نام اين عروس در من اب
نيامده است .نوة ديگر جوانشير به نام ماهچة بيگم (گلين خانم)2دختر كيچيك ب يگم
(خواهر آغابيگم آغا) و حسينقليخان دنبلي ب ا محم دتقيميرزا حس ام الدول ه پس ر
فتحعليشاه ازدوا كرد و حاصل اين ازدوا تيمورميرزا بود كه در دورة محمدشاه و
ناصرالدينشاه به حكمراني شهرهاي مختلف فرستاده شد .پسر كوچك خانم ب ه ن ام
محمدصادقخان از حكمرانان آذربايجان بود (.)Çingizoğlu, 2015: 133
ش اهبيگم آغ ا (گل ين خ انم) دخت ر گولل و ب يگم و نظرعليخ ان شاهس ون ب ا
سيفالدوله پسر سي و هشتم فتحعليشاه ازدوا كرد .اين عروسي يكي از مجل لترين
عروسيها در دوره فتحعليشاه بود .براي اولين بار عروس را در كجاوة في ل نش اندند.
هزينة اين عروسي حدود صدهزار تومان شد (عضدالدوله .)24-23 :1363 ،ه ر س ه
عروس خواهرزاده آغابيگم آغا بودن د .در ض من مرصّ خ انم (دخت ر فتحعليش اه)
دخترخواندة آغابيگم نيز با عباسقليخان معتمدالدوله پسر ابوالفتحخان يكي ديگر از
برادرزادگانش ازدوا كرد.
ازدوا قراباغيان با قاجارها فقط به خاندان جوانشير محدود نشد ،بلكه قراباغيان
همراه آغابيگم آغا با دختران تهراني و تبريزي و ساير شهرها نيز ازدوا كردند .پسر
 1پسر بيست و هفتم فتحعليشاه بود كته همتراه بتا مرصتعختانم دختتر ستيام فتحعلتيشتاه بته صتورت رستمي بته
فرزندخواندگي آغابيگم آغا داده شد.
 2رسم فتحعليشاه آن بود كه يک همسر متشخّصه به عقد دائم براي هر يک از پستران ختود ميگرفتت .آن عتروس را
«گلينخانم» خطاب ميكردند ورياحي. 129 :1302 ،
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خورشيدبيگ يكي از همراهان آغابيگم ،با دختر يكي از تهرانيزادگان سرشناس ب ه
نام لطفعليبيگ مجلسي نامزد شد و چون به آنها با عنوان مهاجر نگريس ته ميش د،
دختر و پسر به رسم تركان با هم فرار كردند ،ولي پسر در نزديكي قزوين دس تگير و
زنداني شد و آغابيگم با توسل به شاه و نوشتن قطعه شعري او را از زندان نج ات داد
و با وسا ت نزد پدر دختر ،ازدوا را برقرار كرد (.)Çingizoğlu, 2015: 133
شاهبيگم آغا (گلين خانم) درخش شهاي زي ادي داش ت .او ب ه واس طة ش وهرش
سيفالدوله ميرزا ،خاله ،برادر و برادرزادگانش نفوذ زي ادي در درب ار كس ب ك رد.
فعاليته اي فرهنگ ي او و تالشه اي تج اري و نيكوكاران ه (از قبي ل كم ك ب ه
فرزندان فقرا براي تحصيل ،كمك به مساجد و درمان بيماران) مانند س اير دخت ران
قراباغي به افزايش نفوذ آنان در ساختار قدرت اي ران كم ك ك رد (اعتمادالس لطنه،
.)64/3 :1366
ميتوان گفت پيوند جوانشيريان با حكمرانان محلي قفقاز و آذربايج ان و ازدوا
قاجارها با نوادگان آنان ،روابط خانداني متقا و پيچي دهاي پدي د آورده ب ود ك ه
وفاداري به سلطنت قاجاري را تا حدودي تلمين ميكرد .ميتوان نف وذ قراباغي ان 1را
در ساختار قدرت قاجاري در محورهاي سياسي و ديواني و تجاري پيگيري كرد.
زمينهسازي نفوذ سياسي و نظامي قراباغيان در ساختار قدرت قاجاري
آغابيگم آغا و برادرش ابوالفتحخان با درايت توانس تند نف وذ قراباغي ان را در درب ار
ايران تضمين كنند .اين خاتون هرچند زندگي زناشويي خوبي نداش ت ،ام ا مق دمات
خوشبختي افراد زيادي را فراهم كرد .او كه مرصّ خانم دختر سيام فتحعليشاه را ب ه
دخترخوان دگي خ ود برداش ته ب ود ،ب ه ازدوا ب رادرزادهاش عباس قليخان پس ر
ابوالفتحخ ان درآورد .ميت وان او را پ از آغ ابيگم آغ ا و پ درش ابوالفتحخ ان
متنفذترين شخصيت جوانشيري مقيم دربار ايران دانست.
 1پس از قتل ابراهيم خليلخان جوانشير به دستت روسهتا در ستا 1271م ،تعتدادي زيتادي از فرزنتدان و نوادگتان
خاندانهاي متنفذ و بزرگ قرابا مانند خاندان فضلعليبيگ ،فرضعلتيبيتگ ،حتاجيآقابيتگ و كتاظمبيتگ تحتت
حمايت و هدايت شبکه جوانشيرهاي مقيم دربار به مناصب باالي نظامي و ديواني رسيدند .اين خاندانها ابتدا تحتت
فرماندهي عباسميرزا فعاليت داشتند و بعدها نيز در فوج قهرمانيته مشتغو شتدند .بتراي آگتاهي بيشتتر ر.ک .بته:
.Çingizoğlu, 2015: 229-247
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عباسقليخان كه در شهر شوش ي ب ه دني ا آم ده و در آنج ا تحص يل ك رده ب ود،
جواني زيبارو و بلندقد بود كه توانست با بهره گيري از نفوذ مادر و پدر و عم ه ب ه
حلقة ياران عباسميرزا در آذربايجان وارد ش ود .پ درش ابوالفتحخ ان در دور اول و
دوم جنگهاي ايران و روس خدمات ارزن دهاي ب ه وليعه د ك رد .عباس قليخان ب ا
كسب جايگاه دامادي شاه ،رفتهرفته موقعيت خانداني خود را تثبيت كرد و عم هاش
نيز كه روابط نزديكي با عباسميرزا داشت ،در اين ام ر او را ي اري داد .او م دتي در
نيروي نظامي موسوم به «قهرمانيه» كه توسط قهرمانميرزا پسر وليعهد عباسميرزا و
برادر م ادري محمدش اه تش كيل ش ده ب ود (اعتمادالس لطنه634/3 :1366 ،؛ س ههر،
1336ق3 :؛ ن ادرميرزا621 :1363 ،؛ امان ت164-162 :1313 ،؛ اقب ال،19 :1316 ،
 1،)112-109به مقام فرماندهي رسيد و توانست تعداد زيادي از نيروهاي قراباغي را
وارد اين نيروي نظامي كند .فعاليت در اين نيرو به سكوي پرتاب ب ه مقام ات ديگ ر
تبديل شد.
اين نيرو در دورة محمدشاه و ناصرالدينشاه به نيروي ضربت و فش ار تب ديل ش د
كه نقش توازنبخش در معادالت قدرت را انجام ميداد .از رفتارهاي تو ئ هآميز ت ا
قتل و سركوب مخالفان و مانور قدرت آشكار در دستور كار آنها بود .مهمترين اقدام
تو ئهآميز آنان عليه اميركبير بود كه در عزل وي نقش داشتند 2.فرماندهي اين ني رو
پ از عباسقليخان به پسرش محمدعليخان واگذار شد و محمدقليخان پسر ديگ ر
ابوالفتحخان به مقام ياوري رسيد (نادرميرزا .)290 :1366 ،محم دقليخان بهت دريج
مقامات ديگر را كسب كرد و به درج ة اميرتوم اني ف و قهرماني ه رس يد و لق ب
حسامالدوله گرفت.
ق درتگيري فرزن دان ابوالفتحخ ان ب دون حماي ت آغ ابيگم آغ ا و مادرش ان
مرصّ خانم محقق نميش د .مرصّ خانم ب راي هموارس ازي راه پيش رفت فرزن دانش
 1اين نيرو كه از طرفداران بهمنميرزا و قهرمانميرزا بودند ،اغلب از نيروهاي جوان آذربايجاني تشکيل شده بودند و بنا
بر گزارش منابع ،به روسها نيز وابستگي داشتند .اين نيرو عليه اميركبيتر شتوريدند و مقتدمات ستقوا او را فتراهم
كرد ند .اين نيرو از كارهاي برادر اميركبير كه در آذربايجان خدمت ميكرد ،ناراضي بودند .البته اين ظاهر ماجرا بتود؛
زيرا روسها و انگليسيها از وجود اميركبير رضايت نداشتند.
 2براي كسب اطالعات بيشتر ر.ک .به :آدميت .192 :1342 ،پرداختن به همۀ ابعاد نفتوذ قراباغيتان در نيتروي نظتامي
قهرمانيه فرصت ديگري ميطلبد .متأسفانه! تاكنون تحقيش جامعي دربارئ اين نيرو انجام نشده است.
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ناگزير شد از خويشاوندان شوهرش و خاندان جوانشير ي اري بگي رد .او مق داري از
اموال خود را براي تجارت به قراباغيان واگذار ك رد و تج ار قراب اغي ب ا اي ن پ ول
تجارت ميكردند .كمّ وكيف همكاري تجاري او با تجار قراباغي معلوم نيس ت ،ام ا
ميت وان گف ت خ ار از ع رف همكاريه اي تج اري نب ود .او همچن ين در ام ور
خيرخواهانه نيز فعاليت داشت.
جوانشيريان عالوه بر قدرت نظامي ،در امور ديواني نيز فعال ش دند .عباس قليخان
پ از كنار رفتن از فرماندهي نيروي قهرمانيه ،در سال 1266ق .ن اظر عدلي ه ش د و
لقب معتمدالدوله گرفت .او مدتي نيز به عنوان حاكم كاش ان و كرم ان و اردبي ل و
مشكينشهر منص وب ش ده ب ود .پس رش محم دعليخان ني ز ع الوه ب ر فرمان دهي
قهرمانيه ،حكومت شهرهاي مراغه و اروميه و منا ق مرك زي را در دس ت داش ت.
نوهاش ميرزامحمدخان به دليل تحصيالت عاليه لقب مي رزا گرفت ه ب ود و در ام ور
ديهلماتيك فعاليت داشت .او مدتي كنسول ايران در تفلي بود .يوس فميرزا فرزن د
محمدخان تحصيالت دانشگاهي داشته و در خار از كشور نيز تحصيل ك رده و ب ه
روس يه مه اجرت ك رد .او در ب اكو مناص ب متع دد حك ومتي را عه دهدار ش د
( 1.)Çingizoğlu, 2015: 96محمدقليخان پسر ابوالفتحخان نيز حكوم ت ارومي ه و
مراغه و ساير شهرها را برعهده داشت.
آغابيگم آغا به وليعهد اميد زيادي بسته بود تا ش ايد ب ا رش ادتهاي او قراب اغ از
سلطة روسها آزاد شود .حت ي اص رار داش ت در ص ورت امك ان و ب ا دادن پ ول و
جواهرات نيروهاي روس را از قراباغ عقب برانند و حاضر بود تمامي دارايي خود را
براي رهايي قراباغ بدهد .قراباغ گمش دة آغ ابيگم ب ود ك ه معش وق خ ود را در راه
قراباغ از دست داده بود و حيات خود را در فراق آن دو سهري كرد.
حمايت از نفوذ تجاري قراباغيان در دورة قاجاري
روسيه با وجود جنگهاي والنيمدت و اشغال بخشي از ايران با اتك ا ب ر معاه ده
تركمنچاي و الحاقيههاي تجاري آن ،توانس ت تج ارت اي ران را كنت رل كن د .ب راي
 1اين نويسندئ پژوهشگر جمهوري آذربايجان ،نام  22شخصيت برجستۀ جوانشير را كه در سپاه روسيه در قفقاز منشتأ
خدماتي بوده و به درجات باالي نظامي رسيده بودند ،نام برده است و. 340 -341
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ايرانيان نيز روسيه همساية متجدد و سلطهگر شناخته ميشد .آشنايي جوانش يريان ب ا
منطقة قفقاز و داشتن روابط متعدد خانداني و غيرخانداني ب ا آن منطق ه و روسه ا،
نفوذ زيادي در اقتصاد تجاري قفق از و گمرك ات اي ن منطق ه نصيبش ان ك رده ب ود.
حكمراني اين خاندان در شهرهاي آذربايجان ،كرمان ،اصفهان و ديگر منا ق ،بخشي
از تجارت را در اختيار وابستگان به اين خاندان قرار داده بود.
بخش عمدة فعاليتهاي مالي آغابيگم آغا توسط وزيرش ملكبيگ انجام ميش د
(عضدالدوله .)20 :1363 ،وي سرمايهگذاري و هزينههاي كا آغابيگم آغا را تنظ يم
ميكرد .از آنجا كه او از خاندانهاي اصيل و بزرسزادة قراباغ بود ،در تسهيل ام ور
تجاري قراباغيان مؤثر بود .حلقة امور اداري و مالي را هفت نفر از همراه ان ملك ه
برعه ده داش تند ك ه ع الوه ب ر ملكبي گ ،بهرامبي گ منش ي و آق ا مص طفي و
جمشيدبيگ از جملة اين افراد بودند.
خواجه بهرام كه منشيگري و دفت رداري آغ ابيگم را برعه ده داش ت ،در تبري ز
به تجارت ميپرداخت .فرزندش ني ز ش ركت تج اري داي ر ك رده ب ود و ب ا قفق از
تج ارت م يك رد .او راه پ درش را ادام ه داد .بخش ي از س رماية اي ن خ انواده
توس ط محم دعليخان پس ر عباس قليخان پس ر ابوالفتحخ ان ت لمين ش ده ب ود.
محمدعليخان نيز اي ن ث روت را ع الوه ب ر ث روت اج دادي و اكتس ابي ،از ري ق
وصيت عمهاش گوهربيگم به دست آورده بود .گوهربيگم دختر اب راهيم خليلخ ان
هنگام مرس وي را قيم خود تعيين كرده و ثروتش را به او داده ب ود ( Çingizoğlu,
 .)2015: 96حسنخان يك ي ديگ ر از وابس تگان ب ه دس تگاه آغ ابيگم ب ود ك ه در
گمرك خراسان و آذربايجان فعاليت داشت و از متنفذان بازار اين دو منطقه شناخته
ميشد.
آغابيگم كه ثروت زيادي از ريق ميراث خانداني ،بخششهاي شاه و هدايايي كه
برايش آورده ميشد ،به دس ت آورده ب ود (عض دالدوله ،)22-20 :1363 ،بخش ي از
ثروت خود را در اختيار وابستگان خود قرار داد تا به تجارت بهردازن د .او ب ا نف وذ
خود تاجران قراباغي را از حق وق گمرك ي مع اف س اخته ب ود .در دوره حكوم ت
برادرزادگانش در آذربايجان ،توانست بيش از ه ر زم ان ديگ ري معافي ت ع وار
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گمركي آن ان را تض مين كن د .امي ر اص النخان ك ه خ ود را در گم رس جلف ا از
خويشان حكمران و «كارواندار بانو آغابيگم» معرف ي ك رده ب ود ،ب دون پرداخ ت
عوار گمركي از مرز به روسيه كاال حمل ك رد (آرش يو اداره اس ناد مل ي تبري ز،
ش .)006000166البته در گزارش گمرك تردي د وج ود دارد ك ه او از وابس تگان
دربار بوده باشد ،اما خرو كاال توسط او بدون پرداخت عوار نشان ميده د ك ه
وي اسناد و مدارك قان كننده براي خرو ارائه كرده بود .در يك مورد ديگ ر ني ز
يكي از قراباغيان هنگام قاچاق كاال از مرز جلفا دستگير شده بود كه همراهانش آن
را به ا ال قراباغيان مقيم تبريز رسانده بودند 1.ابوالفتحخان جوانشير از عباسميرزا
خواست تا براي آزادي وي پادرمياني كند (همان) .شبكة قراباغيان كه در ك انون آن
جوانشيريان قرار داش تند ،توانس تند در تج ارت كاميابيه ايي ب ه دس ت آورن د .ب ا
شكلگيري نيروي ضربت موسوم به «فو قهرمانيه» قدرت امنيتي آن ان ني ز اف زايش
يافت و آنها براي تلثيرگذاري در روند امور تجاري موقعيت بهتري به دست آوردند.
واقعيت آن است كه بخش بيشتري از تجارت با روسيه ،با ت اجران آذربايج اني ب ود
كه حضور قراباغيان با برخورداري از آشنايي با موقعيت منطقة قفقاز و ارتباط آن ان
با روسها و خوانين محلي امكان بهتري را فراهم ميساخت.
قراباغيان در بازار تبريز و تهران تجارتخان ه تش كيل داده بودن د .تجارتخان ة
تبريز با عنوان «تجارتخانه قراباغي» ب ود ك ه كااله اي واردات ي و ص ادراتي را از
باكو ،ايروان و ديگر شهرهاي قفقاز به تبريز و تهران وارد ميكرد (نص يري.)1369 ،
گفتني است ارتباط اين تجارتخانه با خان دان بهرامبي گ و جوانش يريان مش خص
نيست ،اما با توجه به نفوذ زياد اي ن خان دان در ك ل قفق از و س لطة ش اخة ديگ ر
خاندان يعني مهديقليخان ب ر اي ن منطق ه در ول ب ين دو جن گ اي ران و روس،
احتماالً وابستگان جوانشيري اين تجارتخانه را اداره ميكردند .يكي از خاندانهاي
مرندي در آذربايجان به نام خاندان نصيري از ارتباط «ش ركت تج اري نص يري» ب ا
«تجارتخانه قراباغي» تبريز و روابط گستردة تجاري ب ا ش هرهاي قفق از خب ر داده
 1درباره قاچا كاال و ارزا  ،بهويژه غالت از آذربايجتان بته روستيه در دوره ناصترالدينشتاه ،ر.ک بته :تلگرافتات عصتر
سپهساالر و ، 1307صص.223-222
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است 1.متلسفانه! به دليل فقدان اسناد زياد دربارة رواب ط اي ن ش ركتها ن اگزير ب ه
گمانهزني هستيم تا ارتباط ميان دادههاي بهظاهر گسسته را روشن سازيم .ب ر هم ين
اساس ،به نظر ميرسد شركتهاي تجاري قراباغي و تاجران قراب اغ ب ا تجارتخان ة
قراباغي در تبريز و تهران همكاري ميكردند ،اما در رأس اي ن ش ركت چ ه كس اني
2
قرار داشتند معلوم نيست.
فعاليتهاي فرهنگي و ادبي بانوان قراباغي در دربار فتحعليشاه
خاندان جوانشير از خاندانهاي حكومتگر فرهيخته و ادبپ رور قفق از بودن د ك ه
تعدادي از اعضاي اين خاندان در امور ادب ي و خيرخواهان ة اجتم اعي نق ش م ؤثري
داشتند .اين نقش نيز از ديد پژوهشگران بركنار نمان ده اس ت .س ه نف ر از فرزن دان
ابراهيم خليلخان (يك پسر 3و دو دختر) شاعر بودند و در ادبي ات فارس ي و ترك ي
آثاري توليد كردهاند .بيست نفر از نوادگانش -تا اواخر ق رن ن وزدهم و اواي ل ق رن
بيستم ميالدي -شاعر بودن د ك ه ب ه زب ان فارس ي ،ترك ي و روس ي آث اري ب ه ج ا
گذاشتهاند 4.آنچه در اين ميان قاب ل مطالع ه اس ت ،زن ان ش اعر جوانش يرياند ك ه
پيشگام آنها آغابيگم آغا بوده و ميتوان از او به عنوان سردستة جنبش ادبي خان دان
جوانشير ياد كرد .ادبيات زنان شاعر جوانشير ساده و برگرفته از رفتارهاي اجتم اعي
واقعي بوده و به همين دليل اشعار اين شاعران در گسترة قفقاز و آذربايج ان گس ترده
بود .زندگي غمبار آغابيگم آغا تلثير مستقيمي بر اشعار او داش ت .اش عارش س اده و
1

2
3
4

مصاحبه اسماعيل حسنزاده با محمدحسن نصيري به تاريخ  13آذر 1309در مرند .شركت تجاري نصيري متعلش بته
نصيرخان جدّ اعالي اين خاندان بود كه هنوز بقاياي آن در شهر مرند ،در بازار «قوشا توكتانالر» وراستته بتازار بتاقي
است .اين شركت با درب بزرگ و دكوراسيون چوبي وارداتي از روسيه تا اواخر دهۀ هفتاد باقي بود .نگارنده كپي چند
نمونه سربرگهاي اين شركت را در مجموعۀ اسناد خود دارد .در سربرگها نام شعبۀ مرند و باكو آمتده استت .البتته
مصاحبه شونده دقيقاً نمي دانست آيا شركت در باكو شبعه مستقلي داشت يا با كمک شتركتهاي تبريتزي كاالهتاي
خود را صادر و وارد ميكرد.
اميد ميرود با ديجيتالي شدن اسناد آرشيو ملي يا اسناد باكو ،اسناد بيشتري از روابط تجاري اين خانتدان بته دستت
آيد.
ابوالفتحخان پسر ابراهيم خليلخان برادر آغابيگم آغا نيز شعر ميگفت و تخلص «طوطي» داشت .نمونهاي از شعر او:
با شهد ميرود ز دهانت بدر سخن ومجتهدزاده قراباغي14-12 :1303 ،
طوطي نگويد از تو دالويزتر سخن
براي آشنايي با اسامي شاعران اين خاندان ر.ک .بهÇingizoğlu, 2015: 347-348:
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محزون و به نوعي شرح حال نويسي شاعر بود .متلسفانه! ديوان شعر او يافت نشده تا
بتوان تحليلي ج ام از رويك رد ش عري او ارائ ه داد .از ابي ات و قطع ات باقيمان ده
ميتوان استنباط كرد كه او مصائب زنان دورة خ ود را ب ه زب ان س اده بي ان ك رده
1
است.
آغابيگم آغا به زبانهاي ارمني ،عربي و فارس ي آش نايي داش ت؛ زب ان فرانس ه و
انگليسي را نيز در دربار قاجار ياد گرفته بود؛ به وري كه در مجال رسمي با زن ان
سفراي خارجي حضور مييافت و مسئوليت پذيرايي و همنشيني ب ا آن ان را برعه ده
داشت .در ديدار سرگور اوزلي نخس تين وزيرمخت ار و س فير فوقالع اده انگل ي در
ايران ،همسر سفير با مقدّمه و تمهيد ابتدا با آغاباجي به عنوان يك زباندان با سِمَت
رسمي ملكه و بانوي اول كشور مالقات كرد و سه با امينالدوله مالق ات ص ورت
گرفت .وي وظيفة پذيرايي از همسران سفرا را برعه ده داش ت (عض دالدوله:1363 ،
.)149-103
عضدالدوله دربارة ارتباط آغابيگم آغا با همسران سران كش ورهاي ديگ ر نوش ته
اس ت« :حض رت خاق ان مك رّر نوش تجات و تعارف ات از جان ب آغاب اجي ب راي
امهرا وريس تهاي دول خارج ه ميفرس تاد و از جان ب آنه ا ني ز ب راي آغاب اجي
تعارفات و نوشتجات ميآمد از جمله يك عنبرچة مرصّ كه تخمة آن زمرد بس يار
درشت و دورش يك قطار الماس بسيار ممتاز و دو زنجير الي ظريف داشت ب راي
آغاباجي از جانب امهرا ري انگلستان اهدا شده ب ود» (عض دالدوله-103 :1363 ،
2
.)149
 1برخي از اشعار آغابيگم كه در غم غربت قرابا سروده است .او در اشعارش خود را «شکسته قرابا » ميدانست.
قارا سالخيم قارابا
من عاشغام قتارابا
خوشههاي سياه انگور قرابا
ومن عاشش قراباغم
ياددان چيخماز قارابا
تهران جنّته دؤن سه
قرابا از يادم نميرود
وتهران جنت هم باشد
يوخ ايچينده خاري بولبو
وطن باغي آ اَلواندير
در داخل با خار و بليل نيست
ووطن باغي رنگارنگ است
«وطن باغي» باغي بود كه در تهران به سبک باغات قرابا ساخته شده بود .درختان و باغبانان و كشتاورزان را نيتز از
آنجا آورده بود .اين با را به ياد باغش كه در قرابا داشت ،ساخته بود.
 « 2حضرت خاقاني اين پارچه جواهر را به قيمت هشت هزار تومان خريد زماني به طاووس خانم اصفهانيه وتاج الدّولته
مرحمت شد».
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آغابيگم آغا در موسيقي و سازنوازي نيز تبحر داش ت .آش نايي زن ان خ انزاده ب ا
موسيقي بق سنت تركي صورت ميگرفت .جلسات شعر او با حضور زن ان ادي ب و
شاعر در دربار برگزار ميشد و در يك م ورد ،جلس ة ش عر در حض ور فتحعليش اه
برگزار شده بود .فتحعليشاه كه در ديوانش به نام شاهنشاهنامه داراي چهلهزار بيت
شعر بود ،سرودههايش را ب راي آغ ابيگم آغ ا ميخوان د و ب ه اش عار او ني ز گ وش
ميسهرد (خاوري شيرازي .)164/1 :1310،اشعار سادة او وارد ادبيات آذربايجان ش د
و زبان حال زناني شد كه اندوه عميقي وجودشان را فرا گرفته بود .آنان مصيبت خود
را با مصيبت «خان قيزي» 1مقايسه ميكردند و با اشعار آغابيگم آغا خود را تس كين
2
ميدادند.
گوهرآغا جوانشير دومين دختر ابراهيم خليلخان جوانش ير ب ود ك ه وارد ع الم
شعر و شاعري شد 3.خورشيدبيگم (با تخلص ناتوان) ديگ ر ب انوي ش اعر جوانش يري
بود .دختر مهديقليخان از دو عمه خود فرات ر رفت ه و اش عار او ب ه زب ان فارس ي و
تركي باقي مانده است .او در باكو با الكساندر دوما نويسندة بزرس فرانسوي ديداري
داشته و اشعارش مورد تمجيد اين رماننوي بزرس قرار گرفته ب ود 4.خورش يدبانو
در دربار ايران نبوده ،اما نام او در محافل شعر ايراني مطرح ب وده اس ت .او همزم ان
به حمايت از انجمن ادبي در شوشي ب ه ن ام «مجل فراموش ان» پرداخ ت ك ه ب ه
كوشش مير محسن نواب بر پا ش ده ب ود .ب ا مش هور ش دن اي ن مج ال  ،در ديگ ر
1

2
3
4

خان قيزي لقبي بود كه به خورشيدبانو داده شده بود ،ولي اشعار رواج يافته در بتين متردم آذربايجتان اغلتب اشتعار
آغابيگم بود .به نظرم در افواه مردم بين عمه وآغابيگم و برادرزاده وخورشيدبانو خلطي صتورت گرفتته استت .تولتد
خورشيدبانو تقريباً مصادف با مرگ آغابيگم بو د .اشعار خورشيدبانو در مقايسته بتا اشتعار آغتابيگم از قتدرت و وزن و
ظرافت بيشتري برخوردار است و بيشتر به تقليد از شاعران بزرگ و داراي مضامين عميش استت؛ درحتاليكته اشتعار
آغابيگم نوعي زبان حا نگاري يا د نوشته است.
اشعار حزنآلود آغابيگم آغا هنوز در ميان زنان نسل قديم و هفتاد يا هشتتاد ستاله آذربايجتاني بتهويتژه در اردبيتل،
قرهدا  ،مرند و جلفا رواج دارد.
براي آگاهي از زندگاني اين بانوي شاعر ر.ک .به vəzir,2018 :؛ احمدي.113 :1324 ،
خورشيدبانو در سا  1232/ 1203م .در مسافرت به باكو ،با الکساندر دوما نويسندئ مشتهور فرانستوي ديتدار كترد.
خورشيدبانو كه در هنر نقاشي و گل دوزي تبحّر داشت ،يکي از كارهاي خود را به الکساندر دوما هديه كرد و به علتت
مهارت فراوانش در فن شطرن ،كه سبب شگفتي الکساندر دوما شده بتود ،او نيتز شتطرنجي نفتيس بته وي بخشتيد.
الکساندر دوما در كتاب سفر به قفقاز به اين مالقات اشاره كرده و به فعاليتهاي عمرانتي خورشتيدبانو در راهستازي
باكو به سنگفرش دهکده «شيخ كندي» اشاره كرده است .ر.ک .به :فيضي الهي وحيد [بيتا].12 :
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شهرهاي قفقاز انجمنهاي ادبي ديگ ري نظي ر «بي ت الص فا» (در ش ماخي)« ،مجم
الشّعرا» (در باكو) و «انجمن شعرا» (در اردوباد) شكل گرفت و پيوندهايي بين آنه ا و
مجال ادبي شوشي برقرار شد .در اين مجال ديوان شاعران قديم از جمله فردوس ي،
خيام ،خاقاني ،نظامي ،س عدي ،ح افظ و فض ولي قرائ ت و ش رح و تفس ير ميش د و
شاعران در استقبال از شعرهاي آنان نظيره ميسرودند و با يكديگر مشاعره ميكردند
(ك وچرلي261/3 :1929 ،؛ غف اري .)121-126 :1310 ،ش اعر توان ا و غزلس راي
مشهور آن زمان «سيد عظيم شيرواني» و ديگر شاعران از جمل ه فن ا ،ناك ام ،ن واب،
صادق ،پيران ،وفا ،بيخود ،خيالي ،عاصي و غيره ب راي ش عرهاي خورش يدبانو ن اتوان
نظيره نوشتهاند (هيئت.)166/1 :1361 ،
آغابيگم آغا در نتيجة بياعتنايي شاه و نداشتن فرزند ،در حرمسراي سراسر رقاب ت
و دسيسه با زنان ديگر نتوانست زندگي شادي داشته باشد؛ به همين دليل با پادرمي اني
يكي از مجتهدان تهران به شاه پيشنهاد شد آغابيگم آغا را الق دهد تا او به هر ج ا
كه ميخواهد عزيمت كند .آغابيگم آغا تمايل قلبي زي ادي نس بت ب ه قراب اغ نش ان
ميداد و بارها سوز و گدازش را در فراق قراباغ نشان داده بود ،اما با سقوط خان دان
جوانشير و سلطة روسها و پراكندگي ساير اعضاي خان دان ،ج ايي ب راي بازگش ت
نداشت .لذا تمايالت مذهبياش باعث شد در سالهاي آخر عمرش ب ه ق م مه اجرت
كند تا در امالكش در جوار حرم مطهر قم به زندگي خود ادامه ده د .او در ته ران
نيز بيشتر در كوشك خود در جنب امامزاده قاسم ،به دور از هي اهوي حرمس را ب ه
سر ميبرد .شاه نيز امالكش را از پرداخت ماليات معاف كرد و چند بار ك ه ب ه ق م
سفر كرد ،آغابيگم به ديدارش رفت .آغابيگم آغا هزينة ساخت و سنگفرش ك ردن
جاده منتهي به امامزاده قاسم را پرداخت ك رد و در توس عه آن كوش يد .در ق م ني ز
كارهاي نيكوكارانه را ادامه داد .براي ايتام و فقراي شهر از درآمد امالك ش مق رري
تعيين كرد و يك باب حمام و كاروانسرا و مسجد و بيمارستان ساخت و در تعمي ر
حرم قم نيز هزينه كرد ( .)Vəzir, 2019: 156او در سال 1241ق1132/م ،چهار سال
پ از شكست نهايي و انعقاد قرارداد تركمنچاي ،در شرايطي كه تمامي رؤياها ب راي
آزادي قراباغ را بر باد رفته ميديد ،درگذش ت و در ش هر ق م م دفون ش د ( Vəzir,
.)2019: 215-216
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نتيجهگيري
خاندانهاي قاجار و جوانشير با انگيزهها و اهداف سياسي ب ه ازدوا ت ن دادن د .در
اين ميان ،قرباني پيشتاز اينگونه از مناسبات سياس ي آغ ابيگم آغ ا ب ود .او هيچگ اه
عا فه و عشق خود را در مسلخ سياست قرباني نك رد و هرچن د ب ه ب االترين مق ام
حرمسرايي يعني بانوي شاه رسيده بود ،اما زرق و برق دربار او را مسحور نكرد و به
سوي خود نكشيد .همين روحيات و شخصيت او موجب شد تا زندگي شخصياش در
غم و اندوه سهري شود .البته اين بدان معنا نبود كه آغابيگم آغا زن دگي را در انفع ال
و بيعملي سهري كرد .او با درايت و آيندهنگري پيش تاز ايج اد ش بكة قراباغي ان در
دربار قاجاري شد كه توانست با ايجاد ارتباطهاي پيچي ده ب ا درب ار قاج ار ،ش مار
زيادي از قراباغيان را از پلكان ق درت ب اال بب رد؛ چن انك ه در تح والت سياس ي و
اقتصادي ايران نقشهاي متوسطي را ايفا كردند .اي ن ش بكه داراي س ه بُع د نظ امي-
امنيتي ،ديواني -قضائي و تجاري بود .جوانشيريان در دو بُع د نخس ت فع ال بودن د و
ديگر قراباغيان تحت نفوذ آنان شبكة تجاري را اداره ميكردند.
بانوان جوانشيري مقيم حرمسراي ش اهزادگان ني ز در ايج اد زمين ة نف وذ و رف
مشكالت اقتصادي و تجاري شبكه قراباغي ان نق ش داش تند .واقعي ت آن اس ت ك ه
حضور بخشي از خاندان جوانشير در قراباغ تح ت س لطة روس يه ،موج ب تحك يم
روابط بين دربار قاجاري و روسي شد .هر دو رف روسي و ايراني ب ه اي ن خان دان
براي سلطه بر قراباغ نياز داشتند .در اين ميان ،نقش ميانجي و حمايتي ب انوان پرنف وذ
جوانشيري دربار قاجار كاركردي محوري داشت .نفوذ روسها در ف و قهرماني ه و
فرماندهي جوانشيريان ،ميتواند مسئلة جديدي بر پژوهشهاي ديگر باش د؛ هرچن د
تلثيرگذاري جوانشيريان در افزايش نفوذ روسيه در دربار قاج ار پ از تركمنچ اي
نياز به پژوهش جدي دارد .به نظر ميرسد پژوهش دربارة شبكه قراباغيان در اي ران
در سه بُعد ياد شده براي پي بردن به روند نفوذ تدريجي روسها در دربار ايران دوره
سه شاه قاجاري (فتحعليشاه ،محمدشاه و ناصرالدينشاه) ،شايستة توجه جدي توس ط
پژوهشگران است.
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