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قاجار، از ي   اجتماعي دوره- هاي سياسي ترين بحران مثابه يكي از مهم بحران ساالر، به: چكيده

شناسانه به  روش تاريخي و با تأكيد بر نگاه جامعه اين نوشتار به. جهات گوناگون شايان تأمل است

تاريخ، اين موضوع را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و تالش كرده است به اين پرسش پاسخ دهد 

 در مديريت بحران مردان ايلي و سياسي كُرد در چارچوب استراتژي دولت مركزيكه، كاركرد دولت

  .پذير استهايي تحليل ي چه مؤلفه ساالر، بر پايه

مردان ايلي گيري حركت و كاركرد دولت  جهتهاي اين تحقيق آن است كه اوالً ترين يافته از مهم

 خانداني و سياسي كُرد در بحران ساالر در خراسان، در مسير حفظ تماميت ارضي و تثبيت - 

كارگيري  ي حداكثري و نگاه موسع دولت مركزي در به و ثانياً، استفادهموقعيت دولت مركزي بوده؛ 

 خانداني و - مردان ايليهاي گوناگون جامعه، از جمله دولت هاي انساني و مديريتي بخش ظرفيت

  .سياسي كُرد، نقش اساسي در مديريت بحران ساالر در خراسان داشته است

  كُرد، دولت مركزيمردان بحران ساالر، دولت: كليدي هاي واژه
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Abstract: Salar’s crisis as one of the most important political - social crisis of Qajars’ era‚ 

is worthy to contemplate in various reasons. This writing has analysed the subject in a 

historical method and emphatically on a sociological view to history‚ and has tried to answer 

the question‚ on the basis of what components is worthy to analyse the Kurdish High - 

RanKings tribal – political performance‚ in the strategy frame of central state to manage the 

Salar’s crisis. 

The most important findings of this research are: 1. Choosing the movement and 

performance of the Kurdish High - RanKings’ tribal – familial and political in Salar’s crisis in 

khorasan‚ has been in the way of protecting the country’s territorial integrity and stabilizing 

the situation of the central state. 2. The maximum using and the vast view of central state in 

utilizing human and managemental capacities of society’s various parts‚ including Kurdish 

High - RanKings’ tribal – familial and political has had an important role in manging Salar’s 

crisis in Khorasan. 
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  مقدمه

خانداني را با دولت  -  مردان كُرد و نخبگان ايلي كند كاركرد روابط دولت اين نوشتار تالش مي

 ي محمدشاه و اوايل سلطنت ناصرالدين اواخر دوره(ي قاجار مركزي در بخشي از تاريخ دوره

 ن بحران ساالر در كه از آن با عنوا،ي مذكور ي يكي از رويدادهاي مهم دوره و بر پايه) شاه 

  . شود، تبيين كند خراسان ياد مي

ياد » ي ساالر ي خراسان و داعيه فتنه«درستي بحران ساالر را كه از آن با تعبير  هدايت، به

كرده،
1

هاي اين  برخي ويژگي. ي ناصري قرار داده است ترين رويدادهاي دوره  در صدر مهم

دهد  ي جغرافيايي، نشان مي كميتي و گسترهحا بحران، از جمله زمان طوالني، خاستگاه درون

  . شمار آورد ي قاجار به  هاي دوره ترين بحران توان آن را در رديف مهم كه مي

ي بحران ساالر در خراسان، تاكنون پژوهش  دهد، درباره جا كه جستجوها نشان مي تا آن

  سلطنت ناصرالدينهاي نخست مستقلي انتشار نيافته، هرچند اين موضوع ضمن تحقيقاتي كه سال

شوند، از جمله آثار عباس  خان اميركبير را شامل مي ي صدارت ميرزا تقي ي دوره ويژه شاه، به

  .اقبال، حسين مكي و فريدون آدميت، مورد توجه قرار گرفته است

مردان و نخبگان ايلي كُرد در  آنچه در اين نوشتار مدنظر است، تجزيه و تحليل نقش دولت

 ي تحقيق بررسي پيشينه. ي دولت مركزي براي مديريت بحران ساالر است نامهي بر زيرمجموعه

اي از تازگي و  ي گونه موضوع، دربردارنده حاضر گوياي اين نكته است كه چنين نگاهي به

  . نگاه كاربردي است و پيش از اين چندان در كانون توجه محققان قرار نگرفته است

هاي جامعه و كشور، در  عنوان يكي از بخش كُرد، بهتبيين كاركرد نخبگان ايلي و سياسي 

ي تحقيقي، در ترسيم  ي تاريخي و نكته عنوان يك تجربه تواند به مديريت بحران ساالر، مي

هاي قومي و  هاي گوناگون جامعه، از جمله بخش الگوي روابط و تعامل حاكميت با بخش

گونه  توان اين صلي اين تحقيق را ميبر اين اساس، پرسش ا. مذهبي، كاربردي عيني داشته باشد

  : مطرح ساخت

كاركرد نخبگان ايلي و سياسي كُرد در چارچوب استراتژي دولت مركزي در مديريت 

   پذير است؟هايي تحليل ي چه مؤلفه بحران ساالر بر پايه

  : گونه بيان كرد توان اين ي تحقيق را نيز مي در همين چارچوب، فرضيه

_____________________________________________________________________ 
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 مردان كُرد در بحران ساالر  خانداني و دولت- د نخبگان ايليرگيري حركت و كارك جهت

ي قاجار، در مسير حفظ تماميت ارضي، تحكيم امنيت و تثبيت دولت  در خراسان در دوره

  . مركزي بوده است

 چارچوب نظري 

هاي مرتبط با هويت ايراني و  نظريه: چارچوب نظري اين نوشتار بر سه مبنا استوار است

ي معطوف به تبيين  ي مديريت بحران، و نهايتاً، نظريهي آن، نظريه دهنده هاي شكل مؤلفه

ي دولت مركزي، ايالت و نخبگان ايلي  جانبه جايگاه و كاركرد نخبگان با تأكيد بر روابط سه

  .  كنند ي مثلث نظري نوشتار را تكميل مي گانه  خانداني و جامعه، ابعاد سه- 

  گفتمان هويت ايراني. الف

اي  ها و عناصر چندگانه ترك و نمادهاي مشابهي از هويت ايراني را، متشكل از مؤلفهوجوه مش

همچون تاريخ، اسطوره، جغرافيا، دولت و ميراث فرهنگي و ادبي،
1

رغم  توان علي  مي

ي ايراني مشاهده  هاي گوناگون مذهبي، زباني و اجتماعي جامعه هاي موجود، نزد بخش تفاوت

 مثابه  سو به هاي هويت ايراني از يك آيد، مؤلفه ائن آشكار تاريخي برميبنابر آنچه از قر. كرد

الشعاع قرار داده، و از  هاي گوناگون جامعه را تحت عوامل پيونددهنده، وجوه افتراق بخش

اند كه  دهي كرده اي جهت گونه سوي ديگر حركت جمعي و كاركرد اجزاي جامعه را به

  . بيش از پيش هويت ايراني استبرآيند نهايي آن، تقويت و تحكيم 

  گفتمان مديريت بحران. ب

 عنوان مصداق عيني توان به  شده مي هاي تعريف ها و مالك ي شاخص بحران ساالر را برپايه

ي مبحث مديريت بحران به  بندي كرد و در زيرمجموعه پذير بر مفهوم بحران دستهانطباق

هاي موجود، بحران ساالر  بندي چارچوب تقسيمعالوه بر اين، در . تجزيه و تحليل آن پرداخت

  تعريف، بحران سطح اول، بحراني است بنا به. شمار آورد هاي سطح اول به توان از نوع بحران را مي

كنندگان  گيرندگان جامعه، كه منطقاً خود در جايگاه مديريت كه در آن مديران و تصميم
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ي وسيع، زمان  گستره. كنند ران عمل ميي بح ها قرار دارند، در مقام عوامل موجده بحران

نظران براي بحران سطح اول  هايي است كه صاحب طوالني و تأثير فراوان، از ديگر ويژگي

.اند برشمرده
1

هاي  اي از شاخص دهد كه بخش قابل مالحظه  قرائن تاريخي موجود نشان مي

 استفاده از مفهوم بحران در رو چشم ديد و از اين توان در بحران ساالر به بحران سطح اول را مي

  . تواند پذيرفتني باشد بررسي و تجزيه و تحليل آن مي

  گفتمان نخبگان و حكومت. ج

ي  ي نظري نوشتار را مباحث مرتبط با تبيين روابط نخبگان با يكديگر، با حوزه سومين پايه

ي خاستگاه  هاي نخبگان برپايه تبيين ويژگي. دهد قدرت، و نيز با دولت مركزي، تشكيل مي

ي ابعادي است كه در ها با مراكز قدرت، از جمله ي اثرگذاري و ارتباط آن اجتماعي، حوزه

كه  نظر از اين صرف. گيرد ي نظريات مرتبط با نخبگان مورد بحث قرار مي زيرمجموعه

هاي جامعه  صرف شخصيت ذاتي و استعدادهاي فردي، متمايز و برتر از ديگر بخش نخبگان، به

وند،شمرده ش
2

ها بر رويدادها و تغييرات جامعه ناشي از قرار گرفتن   و يا امكان اثرگذاري آن

ي قدرت قلمداد گردد، اين عده در حوزه
3

توان   در هرحال، تجزيه و تحليل تاريخ ايران، كه مي

محور و نخبه اساس تلقي كرد، مستلزم  اي از رويدادها و تحوالت آن را شخصيت بخش عمده

 خانداني و نيز نخبگان حاضر در دولت - ويژه نخبگان ايلي نقش نخبگان، بهتوجه جدي به 

  .هاست مركزي، و تبيين روابط بين آن

گيري، تقويت   خانداني در شكل- بر نقش مؤثر ايالت و نخبگان ايليگمان، ديدگاهي كه  بي

كند، ها در تاريخ ايران تأكيد مي يا تضعيف دولت
4

 هاي انكارناپذير تهاي استواري از واقعي  بر پايه

ي  توان برپايه هاي اخير ايران را مي ي چرخش قدرت در تاريخ سده معادله. تاريخي استوار است

 خانداني و جامعه، مورد تجزيه و تحليل قرار - ي ايلي وجهي عناصر دولت، نخبه ي سه رابطه

  .داد

روش تاريخي و با  هي ايران، اين تحقيق ب هاي اجتماعي و تاريخي جامعه با عنايت به ويژگي

هاي خاص زماني و  شناسي تاريخي سامان يافته است كه بر ويژگي تأكيد بر نگرش جامعه
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كند، هاي دروني آن و منابع تاريخي و اجتماعي بومي تكيه مي مكاني ايران، پويايي
1

 و در بطن 

   .پارچگي ملي است ي وفاق، هويت و يك دهنده و سازنده ي عناصر شكل خود دربردارنده

  ها و ابعاد موضوع زمينه

  جايگاه خراسان در نزد دولت مركزي. الف

جايگاه خراسان در ديدگاه و كاركرد دولت مركزي، تا پيش از بحران ساالر، از جهاتي 

ي  مردان به اين موضوع، نه بر پايه آيد كه نگاه برخي دولت چنين برمي. ي تأمل استشايسته

ه نام ايران، بلكه بر اساس منافع شخصي و گروهي و تماميت ارضي يك واحد مستقل سياسي ب

ي منابع تاريخي به تحريكات و القائات برخي  اشاره. حساب دخل و خرج شكل گرفته است

دخل آن  شاه در اين باره و با اين مضمون كه خرج نگهداري خراسان به درباريان فتحعلي

ارزد، نمي
2

گيري در سطح كالن  ازي و تصميمس هاي تصميم  بخشي از واقعيتي است كه بر عرصه

توان با اين ديدگاه موافق بود كه پس از  حاكميت سايه افكنده، و بنابراين، تا حدودي مي

شاه و محمدشاه،  ي فتحعلي آقامحمدخان قاجار، دولت مركزي در بخش شايان توجهي از دوره

.عمالً تسلط الزم و كافي بر خراسان نداشت
3

  

  وله و ساالر در خراسانالد ي حضور آصف پيشينه. ب

گري بود؛ هرچند  هاي ايلياتي و نظامي ها و خصلت الدوله داراي ويژگي از نظر شخصيتي، آصف

- اي ناخوش ي جنگ، سابقه ي روشني نداشت و گريز او از صحنه در جنگ با روسيه پيشينه

. گرفت ميقرار » حامالن سيف و علَم«ي   اما در مجموع او در زمره آيند براي او رقم زد،

مقام و با هدف دور كردن وي از  پيشنهاد قائم خراسان، به عنوان حاكم  الدوله به انتصاب آصف

مركز حكومت و پس از آن صورت گرفت كه وي براي پذيرفتن حكومت فارس، شروطي را 

.مقام فراهاني، فقط تاج و تخت شاه را نخواسته بود  تعبير قائم تعيين كرد، كه به
4

الدوله   آصف

 خراسان رفت و پيوسته درپي فرصتي بود تا حقي را كه تصور  برخالف ميل باطني خويش، به
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ديگري واگذار گرديده  ناروا به كرد به  كرد از او دريغ شده و مقام صدارتي را كه گمان مي مي

صدارت،  يابي به مقام، با هدف دست است، بازپس گيرد و از اين رو، بالفاصله پس از قتل قائم

ميرزاآقاسي،  ن كسب اجازه از شاه، از خراسان عازم تهران شد؛ اما تالش او با انتصاب حاجبدو

اي دوچندان نسبت به شاه و  حاصل ماند، و او با سرخوردگي و كينه عنوان صدراعظم، بي به

.مشهد بازگشت آقاسي، به
1

كرد هاي شخصيتي و عمل توان چنين برداشت كرد كه ويژگي  مي

ويژه رقابت بر سر منصب صدارت،  الدوله و ساالر، به  و اختالفات او با آصفميرزاآقاسي حاج

  .الدوله بوده است گيري تحركات بعدي ساالر و آصف هاي شكل يكي از زمينه

صدارت، استراتژي خود را كه بر حمايت از  يابي به الدوله، پس از نااميدي از دست آصف

. ي قاجار، پرداخت زاده ميرزا، ديگر شاه  بهمنتحريك محمدشاه استوار بود، تغيير داد و به

پادشاهي، خود و پسرانش مقام  ميرزا به الدوله اين بود كه پس از رسيدن بهمن ي آصف برنامه

.صدارت و ديگر مناصب مهم حكومت را در اختيار گيرند
2

  

  الدوله، دو گرايش متفاوت ساالر و آصف. ج

هاي  خورد، زمينه چشم مي بيني در آن به ز واقعتري ا هاي قوي الدوله كه رگه از نگاه آصف

الدوله و ساالر وجود  خاندان آصف اجتماعي و سياسي الزم براي پذيرش انتقال سلطنت به

زادگان  عنوان يكي از شاه ميرزا را، به آهنگي با بهمننداشت و بر اين اساس وي پيشنهاد هم

در . كرد نگوني محمدشاه، مطرح خاندان سلطنت؛ براي نشستن بر تخت پادشاهي پس از سر

تري به اين ابعاد  طلبي در او قوي بود، توجه كم هاي قدرت ي مقابل، ساالر كه انگيزه نقطه

ي گسترش نارضايتي عمومي از محمدشاه و آقاسي،  داشت و بر اين باور بود كه در نتيجه

 اين اوصاف، نيازي به قدرت، وجود دارد و با ي الزم براي كنار زدن اين دو و رسيدن به زمينه

يابي به تاج و  بر همين اساس، وي تمايل خود را براي دست. ديد ميرزا نمي حضور امثال بهمن

تخت پادشاهي ايران پوشيده نگذاشت؛ از جمله، در زماني كه محمدشاه قاجار درگذشت و 

حي و ميرزا در خراسان رسيد، ساالر كه خود و سپاهش از نظر رو اردوي حمزه اين خبر به

اگر از اين پس «ميرزا پيغام داد كه،  حمزه رواني تقويت شده بودند، با لحني آميخته با غرور به

.» پاداشي پادشاهانه خواهم كرد... تو را و اين لشكر را ...ي من گشت  تاج و تخت ايران بهره
3
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دان گزين محمدشاه حتماً بايد يكي از اعضاي خانالدوله بر اين باور بود كه جاي آصف

كرد با  وي تالش مي. اي مناسب يافته بود ميرزا را براي اين امر گزينه سلطنت باشد و بهمن

سلطنت برساند  ميرزا را به هاي الزم و در طي روندي آرام و تدريجي، بهمن فراهم آوردن زمينه

سمت  ي جغرافيايي قلمرو خود را از خراسان به صدارت برسد، يا بتواند حوزه و خود به

  . قدرت حركت كند يابي به سمت تهران و دست خت گسترش دهد و در فرصت مناسب بهپايت

رسيد، بر اين  او مي در مقابل، ساالر بر اساس اطالعاتي كه از تهران و از درون دربار به

اند و  كرد محمدشاه و آقاسي ناراضيمردان و جامعه از عمل گمان بود كه بخش اعظم دولت

توان  وي معتقد بود، مي. قدرت فراهم است سمت تهران و رسيدن به زمينه براي حركت وي به

ي  شاخه كرد شاه و صدراعظم، سلطنت را به عملِبا استفاده از نارضايتي اجتماعي موجود و سوء

اي كه براي تقسيم   ميرزا در معادله رو، وي با حضور بهمن از اين. دولّو از ايل قاجار انتقال داد

  . دند، موافق نبودقدرت طراحي كرده بو

  اي براي تقويت گرايش عمومي به ساالر مثابه زمينه كاركرد منفي دولت مركزي به.د 

سو با بيماري محمدشاه، و از ديگرسو با  ميرزاآقاسي، از يك بيش از يك دهه صدارت حاج

ي جامعه و حكومت،  آمدهاي ناخوشĤيندي در عرصهكفايتي و ناكارآمدي شخص آقاسي، پي بي

از قرائن چنين . ي جامعه، در برداشت يژه از حيث تعميق شكاف بين حاكميت و بدنهو به

كرد حكومت، بخش شايان توجهي از جامعه را در بر آيد كه ناخشنودي اجتماعي از عمل برمي

اين ديدگاه كه حكومت . هاي گوناگون بروز و ظهور يافته بود ها و در قالب شكل گرفته و به

ي چنداني بين   عالقه ي جامعه دست آورد و بدنه  محبوبيتي عام و فراگير بهقاجار نتوانسته بود

ي مقابل، از آن بيزار بود، كرد، و حتي در نقطه خود و اين خاندان احساس نمي
1

 از جهاتي 

توان در گرايش  هايي از آن را مي ي ابعادي از واقعيتي است كه بروز و ظهور اليه دربردارنده

ها و  ي هواداران ساالر در بخش طيف نسبتاً گسترده. چشم ديد خراسان بهعمومي به ساالر در 

قشرهاي گوناگون جامعه و پراكندگي و تنوع اجتماعي آن، از برخي خوانين محلي تا 

هاي قومي و برخي علماي مذهبي و طبقات شهرنشين، گروه
2

قرائن .  مؤيد همين فرض است

گيري و تداوم تحركات  هاي شكل ترين زمينه ز مهمدهد كه يكي ا فراوان و گوناگون نشان مي

_____________________________________________________________________ 

  .221رسا، ص :  تهران ي احمد تدين،، ترجمهمقاومت شكننده، تاريخ تحوالت اجتماعي ايران، )1378(جان فوران    1

  .135نشر توس، ص : ، تهران، به اهتمام ايرج افشارخان اميركبير ميرزاتقي، )1363(عباس اقبال   2



 123  ي قاجار الگوي مديريت بحران در دوره

مردان منسوب به  ها و دولت كرد دستگاهي جامعه از وضع موجود و عمل ساالر، نارضايتي بدنه

  .حكومت مركزي  بوده است

با اين اوصاف، نقش عناصري از حاكميت در گسترش ابعاد نارضايتي عمومي و تنش بين 

اين عناصر اگرچه در جايگاه قدرت و مديريت قرار . تجامعه و حكومت، انكارناپذير اس

اي بود كه خواسته يا ناخواسته، به تعميق بحران موجود كمك  گونه داشتند، اما كاركرد آنان به

ميرزاآقاسي در مقام صدراعظم، كه موجبات نارضايتي را  كرد نامطلوب حاجتأثير عمل. كرد مي

تقويت جايگاه سياسي و اجتماعي ساالر در   در هايي از جامعه فراهم آورده بود، در بخش

  .خراسان انكارناپذير است

 آمدهايترين مقامات حاكميت، و پي كرد محمدشاه و آقاسي، در مقام عالينقاط ضعف عمل

اي مناسب فراهم آورده  الدوله و ساالر، فرصت و زمينه آيند اجتماعي آن، براي آصفناخوش

سمت  ي جامعه را به ي مردم و بدنه هايي از توده آن بتوانند بخشنمايي  ي بزرگ بود تا بر پايه

توانست  ها بر نقاط ضعف آقاسي، مي خاندان سلطنت، و تأكيد آن نزديكي اين دو به. خود بكشانند

ها در اذهان عمومي، تا حد شايان توجهي  طلبي آن ي تجزيه گيري و تقويت فرضيه از شكل

توان  ساالر، نمي ش بخش فراواني از اهالي مشهد و خراسان بهدر تحليل علل گراي. جلوگيري كند

ميرزا در خراسان، چشم  كرد نادرست سپاهيان حكومتي، از جمله قواي حمزهاز تأثير عمل

حفظ زن و فرزند «روشني در منابع بازتاب يافته است، تالش مردم براي  گونه كه به آن. پوشيد

»و اموال و اثقال
1

سمت ساالر و گريز از عناصر  ، بخشي از جامعه را به از گزند قواي دولتي

  .كشانيد دولتي مي

 نمايي مشكالت جامعه و حكومت و ضعف مديريت بعيد نيست انعكاس و تاحدي بزرگ

الدوله، كه در دربار محمدشاه منصب  خان، پسر ديگر آصف ي محمدقلي وسيله آقاسي و شاه، به

قدرت  يابي به راي مخالفت با دولت مركزي و دستالدوله را ب ي ساالر و آصف داشت، انگيزه

.افزايش داده باشد
2

  .كرد ي كاركرد منفي آقاسي توجيه مي  ساالر اغلب رفتار خود را بر پايه

  ي مذهبي زمينه. ه

الدوله و فرزندانش در مقام حاكمان سياسي و متوليان  حضور نسبتاً بلندمدت خاندان آصف
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ها  سي و اجتماعي و حتي اعتقادي قابل توجهي براي آنحرم رضوي در خراسان، پايگاه سيا

.ايجاد كرده و گسترش داده بود
1

آيد كه ساالر، در سطح برخي قشرهاي جامعه   چنين برمي

ي مردم متدين برخوردار  اي ديني داشته و از پشتيباني بخشي از علماي خراسان و توده وجهه

.رفته است شمار مي ي جهاد بهبوده و حتي گاهي رويارويي او با قواي دولتي نوع
2

 از متن و لحن 

گيري بوده ي چشم آيد كه ساالر از نظر نظامي، اجتماعي و مذهبي، داراي پشتوانه منابع برمي

آماري كه از قواي نظامي سواره و پياده و تجهيزات نظامي او ارائه شده، و همچنين اشاره . است

.يد اين فرض استبه نقش علماي مشهد در پشتيباني از ساالر، مؤ
3

توان تأثير   در اين باره نمي

اين امر . هاي نظامي و سياسي حكومت را ناديده انگاشت كرد نادرست برخي بخشمنفي عمل

گيري  موضع. يابد خورد، اثري دوچندان مي جا كه با اعتقادات ديني جامعه پيوند مي ويژه آن به

ي  ر و عليه نيروهاي نظامي دولتي، در نتيجهآشكار و تند علماي ديني مشهد در همراهي با ساال

.اي گوياست رفتار خالف اخالق بخشي از نظاميان مذكور، نمونه
4

  

  ابعاد خارجي موضوع. و

از يك منظر، . هاي خارجي در تحركات و بحران ساالر حائز اهميت است بررسي نقش دولت

نوان دولت حائل و دفاع از منافع ع هدف اصلي سياست بريتانيا در ايران، استفاده از اين كشور به

.ي روسيه به آسيا، بوده است طلبانه تر خود در هند، و جلوگيري از نفوذ توسعه عظيم
5

 از 

سو تضعيف بيش از پيش ايران  ي خراسان و تشكيل كشوري تازه، از يك منظري ديگر، تجزيه

انب ايران كاهش را در پي داشت، و از ديگرسو خطر تهديد منافع انگليس را در هند از ج

اي بيش از  ي افزايش نفوذ و دخالت انگليس را در مسائل منطقه داد، و گذشته از اين، زمينه مي

  . ساخت پيش مساعد مي

الدوله با شاهان قاجار و نيز  هاي ديرين خاندان آصفاز سوي ديگر، اختالفات و رقابت

ها با انگليس، روابط آشكار و پنهان آن
6

اي مكمل  گونه ها را به ل و زمينهاي از عوام  مجموعه
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داد و بستري مناسب براي نمايش قدرت و تالش براي انتزاع خراسان  در كنار يكديگر قرار مي

  .آورد از حكومت مركزي، فراهم مي

  گيري مراحل شكل

 دو مرحله  توان به ويژه ساالر، مي بحران ساالر را بر اساس اقدامات و رفتار عناصر اصلي آن، به

  :  كردتقسيم

ي نخست كه ضمن آن ساالر و همراهانش در عين حال كه در پي تهيه و   مرحله. الف

تجهيز نيرو و همراه كردن جامعه و عناصر مؤثر جامعه بودند، اما از علني كردن مخالفت 

  . كردند خود با دولت مركزي خودداري مي

اين .  آشكار ساختندي دوم كه در طي آن، مخالفت و عصيان خود را عليه دولت مرحله. ب

ي كالت كه در تصرف نيروي نظامي  قلعه ي قواي ساالر به ق و با حمله. ه1263مرحله از سال 

  .شد دولتي بود، آغاز 

الدوله و ساالر، كه ريشه در گذشته داشت، از اين مقطع كه  بدبيني دولت مركزي به آصف

ياد شده است،» ي خراسان آغاز فتنه«از آن با عنوان 
1

تحريكات . اي گرديد ي تازه  مرحله وارد

گرفت و او را به  نگاري با پدر خود صورت مي الدوله كه طي نامه خان پسر آصف محمدقلي

كرد، و نيز پيوند  سلطنت و برانداختن آقاسي ترغيب مي يابي به تجهيز نيرو و تالش براي دست 

اي  گاه دولت مركزي چهرهخان شادلو حاكم بجنورد كه از ن الدوله با جعفرقلي ساالر و آصف

دولت پس از چند بار احضار، الدوله از تحويل وي به رفت، و خودداري آصف شمار مي متهم به
2

 

 الدوله و ساالر در مقام حكومت هاي تشديد بدبيني دولت مركزي به رفتار آصف ترين زمينه مهم

  .رود شمار مي خراسان به

سو  از يك. هاي چندگانه بود ها و انگيزه مينهاي از ابعاد، ز ي پيچيده بحران ساالر آميزه

. ي اصلي قاجار، دولّو و قوانلو، داشت  ايلي بين دو شاخه هاي درون ريشه در اختالفات و رقابت

ي  يابي و گسترش حوزه الدوله و ساالر براي دست طلبي شخصي آصف از ديگرسو ناشي از جاه

كرد نادرست مقامات دولت   عملاز طرف ديگر،. قدرت سياسي خود و خاندان خود بود

گيري، گسترش و تشديد آن نقش اساسي ايفا  ويژه آقاسي در مقام صدارت، در شكل مركزي، به
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ي نيروهاي نظامي اعزامي  دهان و بدنهآيند فرمانافزون بر اين، برخي رفتارهاي ناخوش. كرد

 هايي از اختالفات ته از اين، رگهگذش.  شدت تقويت نمود ساالر را به ي گرايش به خراسان، انگيزه به

همچنين، نقش برخي علماي مذهبي را در . آمد چشم مي خراساني، آذربايجاني و عراقي در آن به

 عالوه بر. رويارويي با قواي دولتي و پشتيباني از ساالر نبايد از نظر دور بماند تشجيع جامعه به

 هاي خارجي، از جمله انگلستان، درتها و تحريكات مستقيم و غيرمستقيم برخي ق اين، دخالت

  .نيز مزيد بر علت بود

  ي دو استراتژي حاكميت  تبيين و مقايسه

توان اين فرضيه را  ها و مباني استراتژي حاكميت در مديريت بحران ساالر، مي از حيث ويژگي

 ها و مطرح ساخت كه دولت مركزي در دو مقطع زماني متفاوت، دو استراتژي را با ويژگي

 اي گونه ي محورهاي مشخص آن، دو استراتژي به در ادامه و بر پايه. ل متمايز، در پيش گرفتاصو

  . گيرد عيني و مستند مورد مقايسه قرار مي

  ي مقطع زماني و طراحان و مجريان دو استراتژي محور نخست، مقايسه

 ارت حاجهاي پاياني سلطنت محمدشاه و صد از نظر زماني، استراتژي نخست حاكميت در سال

 استراتژي. شد ي تحركات ساالر، تعريف  گيري و گسترش اوليه ميرزاآقاسي، يعني همزمان با شكل 

گيري اميركبير در مقام  ريزي و پي ويژه با برنامه شاه و به دوم از زمان روي كار آمدن ناصرالدين

م، اميركبير، ميرزاآقاسي، و در استراتژي دو در استراتژي نخست، حاج. صدراعظم اجرا گرديد

  . نقش اصلي را ايفا كرد

  هاي انساني و مديريتي گيري از ظرفيت محور دوم، چگونگي بهره

دهد كه از اين حيث بين دو  آيد، نشان مي گونه كه در ادامه مي ي قرائن و شواهد، آن مقايسه

  :اي وجود داشته است استراتژي تفاوت عمده

  استراتژي نخست

كار   خانداني حاضر در حكومت، به- تفاقي، برخي نخبگان ايلي نشده و ا اي تعريف گونه به

تفصيل شرح داده خواهد  خان دنبلي كه در ادامه كاركرد وي به در اين باره، سليمان. گرفته شدند
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  . اي روشن است شد، نمونه

توان و ظرفيت  توجهي به مردان در استراتژي نخست، كم از جمله اشتباهات فاحش دولت

هاي  ي، از جمله نخبگان و ايالت كُرد ساكن خراسان، براي همراهي با سياستنخبگان محل

لو،  خان زعفران ي عيني، به سام عنوان يك نمونه توان، به در اين باره مي. دولت مركزي بود

آيند و لو اشاره كرد، كه در وضعيتي ناخوش ايلخاني ايل بزرگ و تأثيرگذار كُرد زعفران

خان در استراتژي نخست حاكميت،  در يك نگاه كلي، سام. مت داشتگونه در تهران اقا حبس

. نه تنها جايگاه قابل توجهي نداشت، بلكه نقش يك زنداني محترم را در پايتخت ايفا كرد

خان در روند مهار تحركات ساالر، نشان داد كه  ي سام كننده بعدها نقش اثرگذار و تعيين

ي اثرگذاري و تالش براي انزواي  تن وي از صحنهتصميم و رفتار حاكميت در دور نگاه داش

  . بينانه بوده است وي، تا چه حد غيرواقع

  استراتژي دوم

 هاي مديريتي و ي ظرفيت برداري از توان و امكان حداكثري همه جايگاه روشني براي بهره

حفظ مردان كُرد، در مسير   خانداني و دولت- انساني و اجتماعي كشور، از جمله نخبگان ايلي 

اي مكمل و  تماميت ارضي و تثبيت امنيت و تأمين منافع ملي تعريف شد و از اين حيث رابطه

  .گرديد گيري و اجرا در مديريت بحران مشاهده  منسجم بين سطوح تصميم

 لو، كه در استراتژي نخست تا سطح يك زنداني خان زعفران ي بارز، نقش سام عنوان نمونه به

 هاي سياسي، نظامي و اجتماعي د، تا جايگاه عنصري مؤثر و كليدي در عرصهدر دربار تنزل يافته بو

ي جايگاه اجتماعي خود در خراسان،  ارتقا يافت و زنداني محترم پيشين، عالوه بر احراز دوباره

  .شد رو  ي كاركرد مؤثر خويش، بارها با تشويق حاكميت روبه در نتيجه

 گيري هاي انساني و مديريتي موجود، از جمله بهره يتي بهينه از ظرف تأكيد حاكميت بر استفاده

ويژه نخبگان   خانداني حاضر در حاكميت، به- حداكثري از توان سياسي و نظامي نخبگان ايلي 

در اين ميان، اميركبير در مقام . ي عوامل مؤثر بر موفقيت در استراتژي دوم بودكُرد، از جمله

هاي  هاي رفتار سياسي و توانايي ترين ويژگي يكي از مهم. صدراعظم، نقشي محوري داشت

 اجتماعي و استفاده از توان - گيري از حداكثر توان و امكان سياسي شخصي اميركبير، بهره

وي در اين مسير خود را منحصر به همكاري با بخش . هاي گوناگون جامعه بود نخبگان بخش

ات و مديريت او را در خاصي از حكومت و جامعه نكرد و همين كاركرد، بازدهي اقدام
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ويژه  ي حداكثري حاكميت، به استفاده. دار افزايش داد ي معني ا گونه مديريت بحران ساالر به

لو،  خان زعفران خان زنگنه، سام شخص اميركبير، از توان و امكان نخبگاني همچون چراغعلي

 اي كننده أثير تعيينخان گروسي، مجيدخان مكري و امثال آنان، ت علي خان شادلو، حسن جعفرقلي

  . بر موفقيت استراتژي دوم داشت

 كارگيري برخي رجال عالوه بر اين، از ديگر اقدامات مؤثر اميركبير اين بود كه با به

اي خاستگاهي مشترك با ساالر داشتند، سمت و سوي  سياسي و نظامي كه از نظر ايلي و طايفه

اي موجود بين دولّو  اجازه نداد شكاف طايفهاي خارج كرد و اوالً  بحران را از چارچوب طايفه

اي در برابر حاكميت شكل گيرد، و در ثاني  بندي تازه تري بيابد و صفو قوانلو ژرفاي بيش

انتصاب و اعزام محمدناصرخان دولّوي قاجار . ظرفيت مديريتي حاكميت را گسترش داد

خراسان، به
1

كه  ي قابل تأمل اين نكته. د داردي بارزي است كه در تأييد اين فرضيه كاربر  نمونه

محمدناصرخان دولّو در زمان آقاسي و درچارچوب استراتژي نخست، تا جايگاه يك متهم به 

هواخواهي از ساالر تنزل يافت
2

برد، بلكه  اي نمي  و حاكميت، نه تنها از توان و ظرفيت او بهره

  . كرد رفته او را به يك مخالف تبديل مي رفته

  جامعه ي بدنه و بحران عناصر حاكميت، وجهي سه ي رابطه تعريف گيچگون سوم، محور

  استراتژي نخست

كننده ميان  اي منسجم وجود نداشت، پيوندي منطقي و تكميل جا كه نزد حكومت برنامه از آن

ها منقطع از يكديگر بود و تصميمات نظامي و امنيتي  ها و پيروزي شكست. حوادث پديد نيامد

شود كه حاكميت  چنين برداشت مي. اعي، همخواني الزم و كافي را نداشتهاي اجتم با سياست

هاي سياسي و  آمدها و بازتابتوجه به پي هر قيمت و بي در پي پيروزي قهري و نظامي به

 الشعاع هاي مقطعي نظامي نيز تحت ي چنين نگرشي موجب گرديد پيروزي غلبه. اجتماعي آن بود

 براي. عي حاكميت قرار گيرند و اثر خود را از دست بدهندهاي رواني، سياسي و اجتما شكست

ميرزا از جانب حكومت مأمور رويارويي با ساالر شد، در نبرد نظامي  نمونه، زماني كه حمزه

ي جامعه و عناصر اصلي موجد  جا كه حاكميت براي جدايي بين بدنه بر او غلبه كرد، اما از آن
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 الشعاع تحركات برد نظامي نيز چندان پايدار نبود و تحتاي نداشت، پيروزي در ن بحران، برنامه

.افتاد دست آنان  اجتماعي هواداران ساالر در شهر مشهد قرار گرفت و عمالً شهر به
1

  

ي جامعه و مردم از عناصر اصلي بحران، تالشي جدي  در واقع، نه تنها براي جداسازي بدنه

اي بود كه  گونه ر منتسب به آن بهعكس، كاركرد حاكميت و عناص صورت نگرفت، بلكه به

 .داد سمت گريز از دولت مركزي و گرايش به عوامل موجد بحران، سوق مي ي جامعه را به بدنه

ترين سطوح حاكميت، خود جزئي از بحران بخش قابل توجهي از مديران، حتي در عالي
2

 شمار  به

 ي در مقام نمايندگان بلندپايه) سيمحمدشاه و آقا(كرد شاه و صدراعظممعنا كه عمل بدين. رفتند مي

 كفايتي گيري و گسترش نارضايتي داشت و بازتابي روشن از بي حاكميت، تأثيري آشكار در شكل

ي  سازان قرار داد تا بر پايه آويزي محكم در اختيار بحران در سطوحي از جامعه يافت و دست

  . امعه بپردازندها و قشرهاي گوناگون ج اي براي جذب بخش آن، به تالش گسترده

 الدوله بر ساالر و تصرف بجنورد ي قواي حشمت ي بارز تأثير اين امر در پيروزي اوليه نمونه

خان ماكويي،  آيند و ناكارآمد محمدعليكرد ناخوشبود كه پس از مدت كوتاهي بر اثر عمل

 تصرف ر بهحاكم منصوب بجنورد، اهالي خواستار بازگشت ساالر شدند و در نهايت، شهر بار ديگ

گونه ظلم و  از هيچ«اي كه  گونه رفتار سربازان ماكويي با اهالي بجنورد، به. قواي ساالر در آمد

،»فرمودند ستم پرهيز نمي
3

صراحت در منابع انعكاس يافته،  گونه كه به آمد چنين رفتاري، آن و پي

.حاكميت نبوده است ي جامعه از قواي منسوب به جز گريز بدنه
4

آيند فتار ناخوش همچنين، ر

دست تعدي به اموال و اثقال رعيت شهر «تصريح منابع،  نيروهاي نظامي دولتي در مشهد، كه به

، بازتابي آشكار »گرفتند يافتند برمي  و مانند اهل غارت و يغما هرچه مي...و حومه فرابردند، 

.از نارضايتي و گرايش عمومي به مخالفان دولت داشته است
5

 چنين رفتاري رسد، نظر مي  به

. گيرندگان و نخبگان حاضر در سطوح عالي حاكميت بوده گرفته از روش و منش تصميم نشأت

ي اصلي مسائل  گيرنده ميرزاآقاسي، صدراعظم و تصميم كرد حاجتعبير منابع در تحليل عمل

،»ساخت خاطر مي صغير و كبير مملكت را رنجيده«كشور پس از شاه، با اين مضمون كه، 
6

 

د اين فرضيه استمؤي .  
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  استراتژي دوم

مرحله انجام  اي منسجم و مرحله به گونه گيري و اجرا در مسير مديريت بحران، به تصميم

حداقل كاهش  اميركبير نخست تالش كرد ابعاد منفي كاركرد دولت مركزي را به: گرفت مي

كرد و در نهايت ي جامعه از عناصر موجد بحران را دنبال  گاه خط جدا كردن بدنه دهد و آن

انجام  هاي مديريتي و نيروي انساني، توانست استراتژي خود را با موفقيت به با تكيه بر ظرفيت

  .رساند

در اين باره . دور از ستم نيروهاي اعزامي بود ي اميركبير بر رفتار منطقي و به تأكيد ويژه

خراسان،  به قواي اعزامي دهمرادميرزا، فرمان تأكيدات صريح او خطاب به سلطان
1

 گوياي اعتقاد 

رعايت حقوق اهالي و تالش براي ايجاد و تعميق شكاف بين مردم عادي و  جدي اميركبير به

ي  از نگاه اميركبير، برخي رفتارهاي غيراصولي قواي دولتي، گرايش بدنه. عناصر بحران است

تقويت اعتماد و آيند، داشت و اصالح اين روند ناخوشترين تأثير ميجامعه به ساالر بيش

  .گرديددولت مركزي را موجب مي گرايش عمومي به

ها و قشرهاي جامعه، كه  تالش براي جداسازي عناصر اصلي موجد بحران از ديگر اليه

كار رفته از سوي  هاي به ي روشبالقوه امكان همراهي و پشتيباني از آن را داشتند، از جمله

ها، با ساالر همراه شدند، در اين   متأثر از فضاسازيحتي برخي نخبگان محلي كه. اميركبير بود

ايفاي نقش  شوند، بلكه در چارچوب استراتژي حاكميت نيز به مرحله نه تنها از ساالر جدا مي

 ي شاخص ايل كُرد شادلو خان شادلو، يكي از نخبگان محلي و چهره ي جعفرقلي نمونه. پرداختند 

خان افشار از سوي اميركبير و  مدخان سردار و سليماني اعزام نورمح در خراسان، كه در نتيجه

.دولت مركزي متمايل شد، در اين باره موردي برجسته است مذاكره با وي، از ساالر جدا و به
2

  

  محور چهارم، تأثير عنصر خارجي

ي عنصر خارجي، از ديگر اصولي بود كه در استراتژي دوم حاكميت بر  جلوگيري از مداخله

 طور مشخص، انگليس، كه از راه پشتيباني آشكار و پنهان از عنصر خارجي و به. آن تأكيد گرديد

 گيري و گسترش بحران نقش داشت و احتماالً در چارچوب الدوله و ساالر در شكل خاندان آصف

هاي ضعيف و حائل بين ايران و هندوستان بود و  اي خود كه ايجاد دولت هاي منطقه سياست
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آمد،  چشم مي هاي افول ساالر به كرد، در اين مرحله كه نشانه دنبال ميي خراسان را نيز  تجزيه

 هاي ناشي از شكست ها و تصميمات حاكميت، زيان تالش كرد از راه مداخله و اثرگذاري بر سياست

  . االمكان منافع خود را تأمين نمايد حداقل كاهش دهد و حتي ساالر را براي خود به

 ي اصلي در مديريت كالن كشور، گيرنده اعظم و تصميمكه اميركبير در مقام صدر اين

گري و  هزار نفر نيز حاضر به پذيرفتن ميانجي وجه، حتي در صورت كشته شدن بيست هيچ به

هاي خارجي نبود، دخالت نمايندگان دولت
1

دهد كه اميركبير در استراتژي مديريتي   نشان مي

ورزيد و بهاي  يد جدي و عملي ميحداقل، تأك خود بر اصل كاهش دخالت عنصر خارجي به

  .بندي به اين اصل را، هرچند گزاف، پرداخت نمود پاي

  محور پنجم، نسبت هزينه و فايده

ي مسائلي است ي هر روش و اقدام، از جمله ي هزينه و فايده در هر رفتار حاكميتي، محاسبه

آيد كه در استراتژي  از قرائن چنين برمي. گيردمديران قرار ميگيرندگان و  كه مدنظر تصميم

كرد حاكميت و رفتار نيروهاي عمل. نخست، اصوالً چنين نگاهي بسيار ضعيف بوده است

منتسب به آن، چنان با ايجاد نارضايتي و گسترش اعتراض عمومي آميخته و همراه بود كه 

اي غيرقابل مقايسه افزايش داد،  گونه ي حاصل، به يدههاي معنوي و حيثيتي را بر نتايج و فا  هزينه

بينانه،  آمد، از نگاهي واقع دست مي هاي نظامي مقطعي نيز كه به و از اين حيث، برخي پيروزي

هاي حيثيتي گزافي قرار گرفت كه بابت آن پرداخت شد و در اعتراض  الشعاع هزينه تحت

  .لف بازتاب يافتعناصر مخا كاركرد حاكميت و گرايش به عمومي به

كارهاي  كه استفاده از نيروي نظامي ناديده گرفته شود، راه در استراتژي دوم، بدون آن

ي جامعه از عناصر بحران،  جداسازي بدنه. آميز در اولويت قرار گرفته است سياسي و مسالمت

 مادحاكميت و دولت مركزي در مسير بازسازي اعت ها و رفتارهاي قواي منتسب به اصالح روش

هاي انساني  گيري حداكثري از ظرفيت ي عناصر خارجي و بهره عمومي، جلوگيري از مداخله

 در استراتژي دوم   و افزايش فايده ي كاركردهايي بود كه با هدف كاهش هزينهكشور، از جمله

  . مشاهده شدني است

 اعم ازحوادث،  نگاه به. ها، تعريف و جايگاهي منطقي و روشن دارند ها و سياست نقش
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تثبيت اقتدار . ي برآورد از توان و امكان موجود است بينانه و بر پايه شكست يا پيروزي، واقع

 ترين حكومت، تأمين امنيت جامعه، جلب رضايت عمومي و حفظ مرزهاي كشور از تهديد، مهم

  .گيردها مدنظر قرار مي ريزي ها و برنامه گيري هايي است كه در تصميم اهداف و اولويت

 دهد ي دو استراتژي از حيث هزينه و فايده، اعم از مادي و معنوي و حيثيتي، نشان مي قايسهم

ي  هاي گزاف نظامي و سياسي و اجتماعي، فايده كه در استراتژي نخست، با وجود صرف هزينه

 ها در چارچوبي جا كه هزينه كه در استراتژي دوم، از آن چنداني عايد حاكميت نشده، در حالي

شده، نسبتي قابل قبول  هاي صرف آمده، در برابر هزينه دست ي به ينانه صرف شده، فايدهب واقع

  . داشته است

  مردان كُرد در مديريت بحران ساالر   خانداني و دولت- تبيين نقش نخبگان ايلي 

  خان دنبلي سليمان

 ساالر در الدوله و كرد آصفي عمل دولت مركزي تالش كرد اطالعات و اخبار خود را درباره

از . ها نظارت نمايد تري بر رفتار آنخراسان، با هدف مهار اين دو، تكميل كند و با دقت بيش

» دانا دل كارآگاه كه جز طريق صداقت نسپرده«عنوان شخصيتي  خان دنبلي به رو، سليمان اين

است،
1

اهي شرق عنوان حاكم بسطام و شاهرود، و در واقع براي مأموريتي ويژه، ر ظاهر به  به

ي حاكميت، وظايف او را براي  ي بلندپايه پيش از عزيمت، آقاسي، در مقام نماينده. شد كشور 

صراحت به او يادآورد گرديد  الدوله و ساالر به آوري اخبار و نظارت بر تحركات آصف جمع

اراضي خراسان گسيل سازي و  روزه عيون و جواسيس خويش را به همه«و تأكيد كرد كه بايد 

ي ايشان را باز نمايي تا اگر  نون خاطر پدر و پسر را تفرّس فرمايي و روزتاروز انديشهمك

.»واجب افتد ايشان را دفع دهيم و از محل و مكانتي كه دارند فرود آوريم
2

  

خان دنبلي را از نخستين موارد حضور نخبگان كُرد در  رسد بتوان حضور سليمان نظر مي به

  . شمار آورد اين عرصه به

هاي فراوان و گوناگون سياسي، نظامي، اطالعاتي و امنيتي و  خان، عرصه اقدامات سليمان

ي نكات ظريف و شايان  خان دربردارنده رفتار مديريتي سليمان. گرفت اجتماعي را دربرمي
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ي  درستي و بر پايه را به» مجرّب«دهد كه مورخ قاجار، صفت  توجهي است و نشان مي

.او اطالق كرده است ي وي به شناخت توان و تجربه
1

نظم و انتظام  خان در ابتدا به   سليمان

آوري دقيق و سريع اخبار و ارسال آن به مركز روي  جمع ي بعد به در مرحله. بسطام پرداخت

ي جغرافيايي بين استرآباد تا مشهد و بجنورد را زير پوشش اطالعاتي خود قرار  آورد و منطقه

شان متحداني براي خود برگزيده بود، ن تركماناني كه ساالر از بينسپس تالش كرد از ميا. داد

ي مشترك ساالر و تركمانان هوادار او، اوالً  خويش جذب كند، تا در زمان حمله طوايفي را به

خان منتقل شود، و در ثاني  سرعت از طريق تركمانان هوادار سليمان اخبار و اطالعات آن به

او همچنين به يكي از خوانين .  از نيروي نظامي تركمانان استفاده شودبراي مقابله با قواي ساالر،

بسطام گريخته بود، پناه داد و  محلي هوادار دولت، كه مورد تعدي ساالر قرار گرفته و به

.تهران را در اختيارش گذاشت امكانات سفر به
2

  

ها و  ، به تاكتيكخان دنبلي ي عوامل سليمان وسيله  به آوري شده بخشي از اطالعات گرد

هاي اجتماعي و نظامي ساالر براي جذب طوايف و قشرهاي مختلف مردم خراسان در  برنامه

داد كه ساالر با استفاده از شگردهايي  اين اطالعات نشان مي. كرد رويارويي با دولت اشاره مي

ي اعمال   آلودهداد و آنان را ويژه، ايالت و طوايف خراسان را در برابر عمل انجام شده قرار مي

ترسانيد، و به اين ترتيب، مسير برگشت و  ساخت و سپس از مجازات دولت مي خود مي

خان دريافته بود كه ساالر و   كه، سليمان ي ديگر اين نكته. بست همراهي با دولت را بر آنان مي

منتقل ي كالت  قلعه عنوان گروگان به  همراهانش قصد دارند تعدادي از بزرگان خراسان را به

.ي خود را با دولت رسميت بخشند و آشكار سازند كنند و پس از آن، مقابله
3

  

خان دنبلي آيد كه سليمان ي قرائن تاريخي چنين برمي از مطالعه
]1[

عنوان حاكم بسطام،   به

نقش و كاركردي چند وجهي در مأموريتي كه در اين چارچوب به او واگذار شده بود، ايفا 

بينانه از اهداف  ي خويش و برداشت واقع و، وي با استفاده از تجربهس از يك. كرده است

خان  سليمان. الدوله و ساالر، توانست دولت مركزي را در رويارويي با بحران ياري دهد آصف

تواند ابعاد بحران را شدت  خراسان مي الدوله به كه دريافت بازگشت آصف دنبلي، پس از آن

خراسان را به  ي بازگشت به ، حاكميت را قانع ساخت كه اجازهبخشد و بر ژرفاي آن بيفزايد
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.الدوله ندهد آصف
1

  

ترين  آوري تازه از سوي ديگر، به وي در مقام حاكم بسطام، در حقيقت مأموريت جمع

اخبار و نظارت بر روند رويدادهاي خراسان را با عنايت به تحركات و تحريكات ساالر و 

كه نگراني دولت مركزي نسبت به اقدامات ساالر در  آنپس از . همراهان او داشته است

عنوان يك ضرورت و  گذشت، به خراسان افزايش يافت، اطالع از آنچه در خراسان مي

خان دنبلي كه پيش از اين حاكم  گرفت و سليمان اولويت، در دستور كار حاكميت قرار مي

بود، » خالي از اغراض نفساني«كه » كيش يكي از اعاظم چاكران ارادت«خوي بود، در مقام 

جا استطالعي حاصل  از استرآباد و تراكمه و خراسان و اكراد متوقفه در آن«شد كه  مأمور 

روز واقعات و حادثات آن اطراف را به امناي دولت ابدمدت معروض و معلوم  به كرده روز

.»سازد
2

  

ابل توجهي از قواي مأمور دهي بخش قخان دنبلي در مقام فرمان افزون بر اين، نقش سليمان

وجهي ديگر از كاركرد وي را نشان » سرتيپ عرب و عجم«عنوان  مقابله با ساالر و به به

.دهد مي
3

ق حاكم تربت بود و در مقابله با سركشي ساالر در . ه1267خان دنبلي در   سليمان

.خراسان نيز به نمايندگي از دولت مركزي حضور داشت
4

خان دنبلي  قلي كه مهدي  ضمن اين

خان، در جمع نيروهاي  دهان زيردست سليمانعنوان يكي از فرمان خان دنبلي نيز به پسر سليمان

.كرده است خراسان ايفاي نقش مي اعزامي به
5

  

  خان زنگنه نقش چراغعلي

خان زنگنه چراغعلي
]2[

پروردگان محمدخان زنگنه اميرنظام و از ياران و همراهان   از دست

مرد كُرد حاضر در حكومت، نقشي  عنوان يك دولت خان اميركبير، به قينزديك ميرزات

  .عهده داشته است اساسي در مهار بحران ساالر به

هاي تثبيت قدرت و حاكميت دولت مركزي پس از روي كار  اميركبير در نخستين گام

فت وي تصميم گر. شاه، حل و فصل بحران ساالر را در مشهد پيش رو داشت آمدن ناصرالدين
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ترين فايده، ترين هزينه و بيش گيري از اصل كم آميز و با تدبير و با بهره نخست از راه مسالمت

هرچند با عنايت به حساسيت شرايط و اهميت مسئله، از توسل به . با اين بحران مقابله كند

اي اين دهاني كه برنگاهي به تركيب مديران و فرمان. ي قهريه و نيروي نظامي نيز غافل نبود قوه

السلطنه در رأس نيروهاي  مرادميرزا حسام: كند ي باال را تقويت مي منظور برگزيده بود، فرضيه

خان زنگنه در مقام عنصر سياسي در كنار وي  نظامي مأمور به خراسان قرار گرفت و چراغعلي

خان ايلخاني  هاي محلي، همچون سام از سوي ديگر،  برخي عناصر و شخصيت. راهي مشهد شد

عباس  لو كه از كردهاي ساكن مرزهاي شرقي كشور بود، و ايل و تبار او از زمان شاه عفرانز

عهده  اول صفوي در عمل، دفاع از مرزهاي شرقي كشور و ايالت استراتژيك خراسان را به

داشتند،
1

 و در زمان قاجار نيز در كنار ايلخاني قاجار و قشقايي، سه ايلخاني بزرگ و تأثيرگذار 

دادند، ي قدرت سياسي را تشكيل مي بر عرصه
2

  .  به اين تركيب افزوده شد

دان به مشهد مقدس رسول فرستند تا با ساالر و  يك تن مرد زبان«حاكميت در نظر داشت 

اعيان آن بلده سخن كند و ايشان را از طريق طغيان و عصيان بگرداند تا در ميانه جان و مال 

.»گناه تباه نشود جماعتي بي
3

هاي عصر با اين مأموريت  يك از شخصيت كه كدام ص اين و تشخي

»از معتمدان«خان زنگنه كه  تناسب دارد، با صدراعظم وقت اميركبير بود و او بهتر از چراغعلي
4

 

»از پيش متصدي مهمات او«و 
5

 ي دولت اميرنظام مغفور مردي زيرك و كاردان و پرورده« و 

»)محمدخان زنگنه(
6

»بااقتدار و مدبر« و 
7

  .اي نيافت  بود، گزينه

بود » ارشاد و هدايت ساالر و ساير اهل فساد«ي نخست،  خان در وهله مأموريت چراغعلي

.ي حفظ جان و گرفتن امان و سفر به مكه، وي را به تسليم وادارد كه با وعده و اين
8

 گويا وي 

الر بوده هايي از اميركبير براي برخي علماي مشهد و شخص سا در همين راستا حامل نامه

.است
9

خان نزد ساالر مساعد نبوده و  دهد كه اوضاع براي اعزام چراغعلي  قرائن نشان مي
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 دست اطرافيان  اند، حتي احتمال قتل وي را به السلطنه بوده بزرگان خراسان كه همراه حسام

 او به اين دليل، پيش از اعزام وي، از ساالر براي حفظ جان. اند داده ساالر و اشرار مشهد مي

.تضمين گرفتند
1

  

االختيار دولت مركزي، ي تام عنوان نماينده خان، به بررسي متن و محتواي مذاكرات چراغعلي
2

 

با ساالر و چند تن از علماي مشهد، كه در منابع تقريباً بدون تفاوت جدي روايت شده است، 

و تهديد جدي دهد كه خان زنگنه در اين مأموريت، اگرچه با دشواري و جنگ رواني  نشان مي

 گوي ي خود عمل كند و نقش سخن رو بوده، اما توانسته است به وظايف محوله به قتل روبه

كه  خان پيشنهاد اميركبير را مبني بر اين چراغعلي. خوبي ايفا نمايد حاكميت را نزد ساالر به

 ريافتساالر از خراسان خارج و راهي مكه شود و در عوض حكومت ايالتي غير از خراسان را د

 كند و پسرانش نيز منصب يابند و مقرري قابل توجه وي، همچنان پرداخت شود، به ساالر رساند

و ساالر بر ماندن خود در مشهد اصرار ورزيد و از موضع قدرت و با لحني آميخته با تهديد با 

.وي سخن گفت
3

  

به ساالر، از خان با ساالر و پيشنهادهاي اميركبير  روايت خورموجي از مذاكرات چراغعلي

اين حيث كه در آن بر بازگشت ساالر به حكومت خراسان پس از مراجعت از مكه، تأكيد 

شده و ساالر تنها پذيرفته است كه يكي از پسرانش در مركز حكومت حاضر شود و خود 

.ي ماندن در خراسان داشته باشد، اندكي متفاوت است سال ديگر اجازه يك
4

  

ي حكومت مركزي با موفقيت  ين مرحله از مأموريت نمايندهي لجاجت ساالر، ا در نتيجه

اي بود  گونه همراه نبود و ساالر حاضر به تسليم و همراهي نشد و رفتار ساالر و اطرافيانش به

خان در نهايت با فريب ساالر موفق  ي اميركبير قوت گرفت و چراغعلي كه احتمال قتل نماينده

.السلطنه بازگردد  حسامشد جان خود را نجات دهد و به اردوي
5

 در نتيجه، صدراعظم تصميم 

ي نخست به  ي دوم استراتژي خود را عملي سازد و عالوه بر قوايي كه در مرحله گرفت مرحله

سه فوج ماكو و گروس و همدان و جمعيتي «السلطنه راهي خراسان كرد،  دهي حسامفرمان

 سرتيپ در نهايت ساختگي و خان سواره و شش عراده توپ و خمپاره به سرداري صمصام
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فهيم و «مرد  خان زنگنه در مقام يك دولت در اين مقطع، چراغعلي. »آراستگي روانه گردانيد

 1265ي  قعده و روز ششم ذي» سپر االمر ره به همراهي اين لشكر حسب«بار ديگر » كاردان

.ق وارد مشهد شد.ه
1

. يافت تري  پررنگخان زنگنه، ابعاد نظامي   در اين مرحله، نقش چراغعلي

هاي فراوان منابع از مراحل مختلف درگيري در مشهد و پيشروي نيروهاي نظامي  گزارش

به اين ترتيب، . خان زنگنه در عمليات نظامي نيز تأكيد دارد دولتي، بر نقش مؤثر چراغعلي

 نقش ي نظامي نيز به ايفاي ي دولت، پس از انجام دادن مأموريت سياسي خود، در عرصه نماينده

.پرداخت 
2

  

شاه  اي كه اميركبير در نخستين روزهاي دريافت خبر شكست ساالر به ناصرالدين در نامه

: خان به عنوان يكي از عناصر دخيل در فتح خراسان اشاره كرده است نوشته، به نام چراغعلي

اند و  جمعي خودشان ارگ را گرفته پاشاخان با ابواب خان و حسين خان، چراغعلي صمصام«

.»اند بهادرخان را هم با چند نفر گرفته
3

توان با اين فرضيه موافق بود كه نقش   به اين ترتيب، مي

.بوده است» پررنگ و حياتي«خان زنگنه در اين مأموريت  چراغعلي
4

ي موفقيت   آخرين نشانه

به نشان سرهنگي و « است كه در بازگشت به تهران،  وي در اين مأموريت نيز اين

.»پايان گرديد اشي غالمان قرين التفات بيب قوللرآقاسي
5

  

خان  سازد كه چراغعلي ي قرائن و روايات گوناگون، اين نتيجه را به ذهن متبادر مي مقايسه

»همكار صميمي و كاردان اميركبير«عنوان  زنگنه به
6

 در مأموريت مشهد، وظايفي چندوجهي 

ي حاكميت نزد ساالر و  ، نمايندهسو از يك. بر عهده داشته و در مجموع موفق عمل كرده است

از سوي ديگر، همچون يك . همدستان او بوده است، تا پيغام رساند و پاسخ دريافت كند

هاي مختلف محاصره و فتح مشهد و شكست قواي ساالر  منصب نظامي در صحنه صاحب

  . حضور داشته است

 گونه توان اين مي ه در وقايع مشهد و تحركات ساالر،خان زنگن ي نقش چراغعلي درباره

آميز و استفاده از  تحليل كرد كه دولت مركزي در برخورد با اين مسئله از دو روش مسالمت
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خان زنگنه را كه توانايي  اميركبير ابتدا تالش كرد چراغعلي. نيروي نظامي، بهره برده است

عده و وعيد مذاكره و تعامل سياسي داشت، به نمايندگي از سوي خود نزد ساالر بفرستد و با و

السلطنه به عنوان  همزمان نيز حسام. ي تحركات مجاب كند پوشي از ادامه ساالر را به چشم

 قواي نظامي دولت مركزي در خراسان، نقش بازوي نظامي حاكميت را در حل و  دهفرمان

نتيجه ماند، حاكميت  پس از آن كه مذاكرات خان زنگنه با ساالر بي. كرد فصل بحران ايفا مي

خان زنگنه بار ديگر، اما اين   نيروي نظامي متوسل شد و با تشديد تحركات ساالر، چراغعليبه

 ي قاجار، سنج دوره تصريح مورخ نكته.  نظامي، به خراسان اعزام شد دهبار در كسوت يك فرمان

خان را در انجام خدمات و تسهيل مشكالت،  چراغعلي«كه  ميرزاجعفر خورموجي، به اين

،» استكفايتي كافي
1

  . مؤيد اين تحليل است

  لو،  ايلخاني كردهاي خراسان خان زعفران نقش سام

ترين واحد اجتماعي و سياسي  لو، كه مهم لو، در مقام ايلخاني ايل زعفران خان زعفران سام

رفت شمار مي كردهاي ساكن خراسان به
2]3[

كننده در رويارويي با بحران ساالر و  ، نقشي تعيين

ي  گيري اوليه خان در زمان شكل سام. آميز استراتژي حاكميت ايفا كرده است تكميل موفقيت

عنوان يك  شاه و اميركبير، به تحركات ساالر در خراسان و پيش از روي كار آمدن ناصرالدين

زنداني محترم در دربار محمدشاه حضور داشت و با درگذشت محمدشاه و پيش از رسيدن 

ان را ترك كرد و راهي خراسان شد و توان و امكان و نفوذ شاه به پايتخت، تهر ناصرالدين

اجتماعي و ايلي خويش را در مسير تحقق اهداف دولت مركزي و مقابله با تحركات ساالر 

  .گرفت كار  به

نشيني  فكر عقب ي قاجار را به زاده مرادميرزا در فتح سبزوار، كه شاه در زمان ناكامي سلطان

خان با پذيرش تأمين تداركات و  ن در آن ناحيه انداخته بود، سامبه شاهرود و گذراندن زمستا

قوچان را داد و به اين ترتيب، از تحميل يك  پشتيباني، پيشنهاد انتقال اردوي نظامي حكومتي به

شاهرود در  نشيني از سبزوار به قواي حكومت، كه در صورت عقب  نظامي به- شكست سياسي

وگيري كرد و شهر قوچان را كه پايگاه اصلي ايل كُرد فصل زمستان، بسيار محتمل بود، جل

گاهي مستحكم و مركز تأمين و تدارك ملزومات، در  عنوان پناه رفت، به شمار مي لو به زعفران
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  . داد مرادميرزا قرار مي اختيار سلطان

 ي عطفي در اغراق نقطه قوچان، بي لو در انتقال اردوي نظامي دولتي به خان زعفران اقدام سام

نشيني و  سو از عقب اين اقدام از يك. رود شمار مي حوادث خراسان و مديريت بحران ساالر به

شكست احتمالي قواي حكومتي جلوگيري كرد، و از سوي ديگر موقعيتي استراتژيك مانند 

مشهد  ي موفقيت در رويارويي با ساالر و دسترسي به شهر قوچان را كه از ابعاد گوناگون زمينه

اي كه تحركات و اقدامات  گونه ساخت، در اختيار حاكميت قرار داد، به ميرا فراهم 

ي همين اقدام و در اين مسير شكل گرفت  آميز بعدي قواي حكومت نيز اغلب بر پايه موفقيت

ي  كار برده، بر پايه خان به ي سام ، كه مورخ قاجار درباره»مفتاح فتوح قالع خراسان«و تعبير 

.دور از اغراق است نانه و بهبي قرائن موجود، واقع
1

عنوان پايگاه حضور و استقرار   شهر قوچان به

كرد و  لو، نقش يك پايگاه و پشتوانه را براي قواي منسوب به حكومت ايفا مي ايل زعفران

  .لو نداشتند ساالر و نيروهاي او، با وجود تالش فراوان، تسلطي بر اين شهر و ايل زعفران

خان همراهي مستمر و مؤثري در چارچوب اجراي استراتژي  در مقاطع بعدي نيز، سام

كننده در  ي مشهد نقشي تعيين ي حوادثي كه در زمان محاصرهاز جمله. حاكميت نشان داد

لو بر  خان زعفران اي بود كه قواي سام پيروزي قواي حكومت و شكست ساالر داشت، ضربه

.رو ساختند چناران، با شكست روبه ها را به ي آن تركمانان مهاجم وارد آوردند و حمله
2

 در 

خان توانست با جلب اعتماد برخي همراهان ساالر كه در شهر مشهد در  مقطعي ديگر نيز سام

ي قواي حكومت بودند و تشديد جنگ رواني، بخش قابل توجهي از عناصر همراه  محاصره

  . ساالر را از وي جدا كند

 لو خان در تهران رهبري ايل زعفران ان حضور سامخان، كه در زم وردي خان، يزدان برادر سام

خان پسر ساالر از قوچان،  راندن اميراصالن ويژه عقب عهده داشت، نيز در مقابله با ساالر،  به را به

.نقش مؤثري ايفا كرد
3

 فوج گروس، دهخان سرتيپ گروسي در مقام فرمان علي  همچنين، حسن
4

  و

 و مالزمان يارمحمدخان حاكم هرات،خان قُرايي، از همراهان ميرزا بزرگ
5

 از ديگر رجالي 

  . اند بودند كه در چارچوب استراتژي دولت مركزي و رويارويي با ساالر، ايفاي نقش كرده
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  نتيجه

عنوان بخشي از  مردان كرد را به  خانداني و دولت- توان كاركرد نخبگان ايلي موع، ميدر مج

ها را با دولت مركزي، در مسير  ر و همراهي آني ايلي و سياسي كشور در بحران ساال جامعه

: كم دو وجه آشكار داشت اين كاركرد، دست. هاي هويت ايراني تحليل كرد تحكيم مؤلفه

باني از تماميت ارضي و جغرافياي كشور در  نخست از اين زاويه كه در مسير حفظ و نگاه

 از اين حيث كه موجبات هاي اساسي هويت ايراني قرار داشت؛ و دوم مقام يكي از مؤلفه

ي هويت  عنوان ديگر عنصر سازنده تثبيت و تحكيم بيش از پيش موقعيت دولت مركزي را به

  .آورد ايراني فراهم 

حاكميتي شكل گرفت  ايلي و درون اي از اختالفات و منازعات درون بحران ساالر بر زمينه

الدوله و ساالر، و  مله آصفطلبي برخي نخبگان سياسي درون حاكميت، از ج و در بستر قدرت

كرد دولت مركزي رشد كرد و در چارچوب سياست انگليس براي نارضايتي اهالي از عمل

هاي كوچك در شرق ايران و تضعيف دولت مركزي ايران و شخص اميركبير،  تشكيل دولت

آمد و  چشم مي بندي نخبگان هوادار انگليس و روس در آن به هايي از صف قوت يافت و رگه

ي اميركبير و با ايفاي نقش برخي  بينانه گذاري و رفتار واقع ريزي و سياست در نهايت با برنامه

  .نخبگان سياسي و نظامي، از جمله نخبگان كُرد درون حاكميت، پايان پذيرفت

دولت مركزي در دو مقطع زماني متفاوت، دو استراتژي متمايز را براي مهار تحركات 

جا كه مباني و ابعادي روشن و منطقي و مبتني  اتژي نخست، از آناستر: ساالر در پيش گرفت

استراتژي دوم با محوريت اميركبير با . هاي موجود نداشت، با موفقيت همراه نبود بر واقعيت

ها و كاركردهاي حاكميت و تأكيد بر اصولي همچون  بينانه و اصالح روش نگرشي واقع

ي جامعه از عناصر  و مديريتي كشور، جداسازي بدنههاي انساني  ي حداكثري از ظرفيت استفاده

اين . ي عنصر خارجي، در نهايت با موفقيت همراه بود بحران آفرين و جلوگيري از مداخله

تركيب نسبتاً متعادل اين دو . افزاري افزاري و نرم هاي سخت اي بود از سياست استراتژي آميزه

در اين چارچوب، نقش . آيد به شمار ميترين عوامل موفقيت اين استراتژي جنبه، از مهم

عنوان بخش مهمي از ظرفيت   خانداني كُرد، به- نخبگان سياسي و همچنين نخبگان ايلي 

  . كننده است مديريتي و انساني كشور و حاكميت، مشهود و تعيين

دهد كه نگاه موسع دولت مركزي در تعامل با  در نهايت، آزمون بحران ساالر نشان مي

مختلف مذهبي، قومي و اجتماعي كشور، تثبيت دولت مركزي، حفظ تماميت ارضي هاي  بخش
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  .و تحقق اهداف و امنيت ملي را در پي خواهد داشت

  هانوشت پي

ي روشن چندصدساله در  هاي كُرد، با پيشينه عنوان يكي از خاندان خاندان دنبلي، به  1

روابط خارجي، نقشي مؤثر هاي ادب، فرهنگ، عمران و آبادي، سياست داخلي و  عرصه

 تر،براي اطالعات بيش. در تأمين امنيت، اهداف، وحدت و منافع ملي كشور ايفا كرده است

جايگاه و «) 1388پاييز (حسين ميرجعفري و كورش هاديان، : اين مقاله مفيد خواهد بود

 ، دانشگاهريخيهاي تا ي پژوهش مجله، »كاركرد خاندان دنبلي در تاريخ ايران، صفويه تا قاجار

 .اصفهان

 ،»)60 -  55، صص 2،ج1311كيهان،(» مذهب زنگنه  شيعه...مهم، عمده و اصالتاً ايراني و «ايل   2

ي صفويه تا قاجار در قالب  يكي از ايالت بزرگ و  تأثيرگذار كُرد و ايران بوده و در دوره

 كارناپذير در وقايعهاي سياسي و نظامي، نيروي مسلح و امثال آن، نقشي ان عناصر و شخصيت

 توان از جمله رجال سياسي برخاسته از اين ايل مشهور، مي.  است و تحوالت كشور ايفا كرده

خان زنگنه بيگلربيگي  قلي سليمان صفوي، نجف ي شاه خان زنگنه صدراعظم دوره علي شيخ

نظام و خان زنگنه سفير نادرشاه در دربار عثماني، محمدخان زنگنه امير قندهار، عبدالباقي

خان  چراغعلي. ميرزا را نام برد ترين ياران عباس پيشكار حكومت آذربايجان و از نزديك

خان  زنگنه در دستگاه اميرنظام زنگنه در تبريز پرورش يافته، در مأموريت ميرزاتقي

خان وزير  ي يك ميرزاتقيسفارت عثماني، از ياران نزديك و همراهان درجه اميرنظام به

از او در رديف ).  300، ص 2، ج1371بامداد،(ايفا كرده است » نقشي مؤثر«نظام بوده و 

، ص 1362آدميت(شمار افراد سرشناس هيئت همراه وزيرنظام ياد شده است  تعداد انگشت

توان به  خان زنگنه، مي ي شخصيت و كاركرد چراغعلي تر درباره براي اطالعات بيش). 72

؛ 1258، ص3، ج1377او، ؛ هم839، ص2ان، ج، هم1377سپهر،: اين منابع مراجعه كرد

 ،1339؛ هدايت، 30 – 22، صص ]تا بي[؛ اعتمادالسلطنه، 148، همان، ص 1363 خورموجي،

، 1362؛ آدميت،1272 تا 1267هاي   سالي وقايع اتفاقيه، روزنامه؛ 491 و 463، صص 10ج

 ؛ خورموجي،1279ي  حجه ، ذي17 ت 544، ش ،ي ايران ي دولت علّيه روزنامه؛ 397ص 

  .300، ص 1363

روند كه در  شمار مي ترين ايالت كرد ساكن خراسان به ي مهملو و شادلو از جمله زعفران  3
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 الشمس مطلع. عباس اول و با هدف دفاع از مرزهاي شرقي به اين منطقه كوچ داده شدند زمان شاه

، 1،ج1362طنه،اعتمادالسل(شرحي از چگونگي استقرار طوايف كرد در خراسان داده است 

  ). 161 تا 159صص 
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  .اساطير: ، تهران3 و 2فر، ج  التواريخ، به اهتمام جمشيد كيان ، ناسخ)1377(خان  سپهر، محمدتقي   - 

  .وحيد: هراني قاجاريه، ت رجال دوره) 1364(نوري، حسين  سعادت   - 

ي يحيي ، ترجمهچاي تا جنگ هرات ي تركمن خاطرات وزيرمختار از عهدنامه، )1353(سيمونيچ، اي،او   - 

 . انتشارات پيام: پور، تهران آرين

  .مدبر: ، تهراني سلطنت قاجار ايران در دوره، )1375(اصغر  شميم، علي   - 



 143  ي قاجار الگوي مديريت بحران در دوره

  .ني: ، تهران عشايراي بر شناخت ايالت و مقدمه، )1369(شهبازي، عبداهللا    - 

 .رسا:  تهران ي احمد تدين،، ترجمهمقاومت شكننده، تاريخ تحوالت اجتماعي ايران، )1378(فوران، جان    - 

قلي  ي عباس، ترجمه م1858تاريخ قاجار از ابتداي قرن نوزدهم تا سال ، )1340(گرانت واتسن، رابرت    - 

 .نا بي: آذري، تهران

 .ي مطالعات ملي مؤسسه:  تهرانها، تحوالت قومي در ايران؛ علل و زمينه ،)1380(مقصودي، مجتبي    - 

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تهراناميركبير،  )1360(مكي، حسين    - 

  .ميراث مكتوب: فر، تهران كوشش جمشيد كيان ، بهي خوارزم سفرنامه، )1385(خان  هدايت، رضاقلي   - 

  .خيام:  ،تهران10 و 9 و 8ج ، الصفاي ناصري روضة، )1339 (-----    - 

  نشريه. ب

جايگاه و كاركرد خاندان دنبلي در تاريخ ايران، صفويه «، )1388پاييز (ميرجعفري، حسين و كورش هاديان    - 

  .18 – 1، صص 3، ش45ي ادبيات، س  ، دانشكدههاي تاريخي، دانشگاه اصفهان ي پژوهش مجله، »تا قاجار
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