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کلیات 

اسـت کـه   یلیف و قبـا یـ ت طوایان به بعد به شدت متاثر از حضور و فعالیکم از دوره سلجوقران دستیخ ایتار

ل یـ ن قبایـ خاستگاه اشکل دادند.گر یدياگونهداده و به ریین را تغیسرزمن یایو اجتماعیاسیسیسامان زندگ

ن یاز محققـ یبرخـ گرفـت یصـورت مـ  یحمله نظـام یبود و مهاجرت و حضور آنها در پيمرکزيایغالباً آس

ن ین سـرزم یـ ران شناخته شده بـود، امـا در اقتصـاد ا   یاگرچه از عهد باستان در ایبدوشخانهيبرآنند که دامپرو

خصوص پس از آن در دوره مغـوالن بدسـت آورد،   ان و بهیت مهم را که در دوره سلجوقیرگز آن مقام و موقعه

ونلوهـا و  یونلوهـا، قراقو یقولخانـان، آق یتـوان در دوره ا یل را میو قدرتمند قباینداشت و در واقع حضور اصل

1د.یان دیصفو

در کـانون قـدرت   یلیقبايهاهد تجربه استقرار سلسلهران، شایایاسیشده صحنه سادیمتعاقب حضور مهاجران 

وه دسـت آورده  بران یرا در ایاسیکه قدرت سییهابا تمام سلسلهیان به بعد تقریبود و از دوره سلجوقیاسیس

يهـا ران بـا دولـت  یایقشريت مرزهایکم تا تثبن روند دستی. اداشتند. یلیل دادند، خاستگاه قبایتشکیدولت

يبـر بـا ره یلیقبـا يروهـا یک موج قدرتمنـد از ن یآن به صورت متناوب یادامه داشت و در طيزمرکيایآس

حـاکم  يالـه ی، گروه قبيالهیقبياز رقابتهایناشيهايریک رشته درگییرومند در پینياهیسران و تحت اتحاد

آشـنا  نیکجانشـ یجوامـع  اتید تا با مقتضـ یل مدتها صول کشین قبایاشدند. ین آن میرا سرنگون و خود جانش

يهـا بخـش يبرايرانگریويدستاوردهايجوامع شهریزندگيهایژگیبا ويریخوگین دوره طوالنیاشوند.

ران داشت.یت و حکومت در ایو مفهوم حاکمیاسینظام سیو حتیو تمدنی، فرهنگیاجتماع

مهـاجر  يهارش و استقرار اقوام و دستهیپذيبرایگاهیبه عنوان پاياژهیت ویاهمجانین دوره آذربایز از همین

يران بـرا ین مناطق ایاش جزو مساعدترییو آب و هواییایجغرافيهایژگیه به لحاظ وین ناحیا.افتیران یبه ا

462، 1366. پتروشفسکی،1
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تـوان در آن در  یران است که میایجان از معدود نواحینمونه آذربايف صحراگرد بود. برایاستقرار اقوام و طوا

احشام صحراگردان فراهم ساخت.يبراياریز مراتع بسیم کرد و نیديکشاورزیعیسطح وس

ـ لیايهـا جذب دستهيهانهیباسورث عوامل و زم «ن آورده اسـت؛ یرا چنـ یجـان دوره سـلجوق  یدر آذربایاتی

ياسـتخدام در خـدمت امـرا   يبـرا يادیـ زين فرصتهایه پراکنده و پاره پاره بود و این ناحیدر ایاسیقدرت س

یحیمسـ يمرز مشترك با قدرتهايکه دارايت مرزیجان به عنوان والین گذشته آذربایکرد. از ایجاد میایمحل

در آن ياان نقـش برجسـته  یر شـداد ینظییم خاندانهایادهیغزا با کفار را داشت، که چنانچه ديرپایبود، سنت د

ن یت به دست هـم داده بـود، و از همـ   جان به مرکز تجمع ترکمانان دسیل آذرباین عوامل در تبدیداشتند. همه ا

ن صبغه را تا بـه امـروز حفـظ کـرده     یترك آغاز کرد و ایو زبانیافتن صبغه قومین به ین سرزمیدوره بود که ا

ارمنسـتان و گرجسـتان فشـار    یحیمسـ ينهایر نشـ یـ ه بـه ام ین ناحیان از ایش سده بعد غازیکمابیاست. در ط

ه را در آنجـا  یـ و منگوجه یر دانشـمند ی، نظيغازيرخنه کرده دولتهایاتولن حال به درون آنیآوردند، و در عیم

ت یـ اد شـده نشـانگر اهم  یـ همه مـوارد  2»کردند.يزیریرا در روم پیسلطنت سلجوقيهاافکندند و شالودهیپ

ترکمان است.   یلیقبايروهاینیتوسعه طلبیگاه اصلیجان به عنوان پایآذربا

و یار اساسـ یرات بسـ ییـ جـان تغ یترکمان و بعدها غز در آذربایلین حضور عناصر قباایدر واقع از دوره سلجوق

ن از آن به عنـوان  یاز محققیرد که برخد آویه پدین ناحیک) ای(ژئوپلتییایو جغرافيااست منطقهیدر سیشگرف

جـاد شـده   یایفرهنگرات یید عمده بر مسئله زبان و تغیاد شده تاکیل یدر تحل3اند.اد کردهی"شدنیترک"مسئله 

رد. یـ د مورد غفلت قـرار گ یده نباین پدیایاسیو به تبع آن سیو اجتماعيجان است، اما اثرات اقتصادیدر آذربا

یهـا بـه زنـدگ   مجـاور ده يابتـدا در مراتـع و چراگاههـا   يدارو گلـه ینیل به حکم چادرنشیاگرچه عناصر قبا

و يده شـد و بـر اثـر اجبـار اقتصـاد     یز کشـ یقصبات به شهرها ناز دهات وج ین روند به تدریپرداختند، اما ایم

94، ص1366. باسورث، 2
206، ص 1380. زریاب خویی، 3
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ـ یغالـب  يرویـ وه نیشت به شـ یو نوع معیا تحکم و فشار، سامان زندگیيعمدیاسینه اجبار سیاجتماع یعن

افت.یر ییتغیاتیلیایزندگ

یلیقبـا يروهـا ینه بـه یه صـفو یـ د. تکیتر گردتر و محققیه عملیکار آمدن صفويش گفته بعدها با رویروند پ

ل در طـول  یـ کـه قبا يدیـ ن سلسله و شان و منزلـت جد یايریگش و قدرتیدایقزلباش در پیتحت عنوان کل

اگرچـه  د. یـ جـان گرد یل در آذربایـ الت و قبایـ گـاه ا یت پایـ ه بدست آوردنـد، موجـب تقو  یات دولت صفویح

د یو تاکیبار و بار مورد بررسانیس و استمرار حکومت صفویدر تاسیلیقبايروهایچون حضور نیموضوعات

تـر از مسـائل و   قیـ دقیافتیـ دريرسـد بـرا  ین حوزه قرار گرفته است، اما به نظـر مـ  یمورخان و پژوهشگران ا

رد. ین اقوام صورت گیبه تک تک اياژهید توجه ویران بایاز ایخین دوره تاریموضوعات ا

انـد کـه بخـش    کرد نژاديافهیها طایدنبلت اند.یاهمياها از جهات مختلف داریجان دنبلیالت آذربایان ایدر م

انـد.  ؛کاشـان و خراسـان سـاکن   ياز آنهـا در منـاطق مرکز  ياران و پارهیاز آنها در مناطق شمال غرب اياعمده

ران یـ اچـه وان بـه ا  یو از سـواحل در يه امروزیترکیفه از مناطق غربین طایانگر آن است که ایاهد موجود بوش

جـان و اسـتقرار   ین وجود با مهاجرت به آذربایاند. با اداشتهيکوچرویام زندگیم االیها از قدی. دنبلانددهیکوچ

يشـت کشـاورز  یوه معیآنهـا) بـه زراعـت و شـ    یباالدسـت يهـا از آنها(عمـدتاً روسـا و خـانواده   یدر آن بخش

آوردند.يرو

ه در یکم تا دوره صفومذهب، که دستيدیزیل ین ایایز تفاوت مذهبیها و نیدنبلينه و خاستگاه کردیشیپ

سازد. البته با گذشت زمان در هر دو یز میجان متمایآذربایلیاير گروههایشان حفظ شد، آنها را از ساانیم

يوندهایاز آنها با پياجاد شد. بخش عمدهیايارات عمدهییها تغیدنبليدیزیو مذهب يعنصر کرد

يل شدند. از سویخته و مستحیمنطقه آمیج در فرهنگ ترکیمنطقه به تدربا اقوام تركیاسیس- يشاوندیخو

يران برایايز حکومت مرکزیمنطقه و نیو اجتماعیاسیان مناسبات خود با عناصر سیها در جریگر دنبلید

دند.یع، مذهب غالب روزگار گروین خود به تشیشیتر با عدول از معتقدات پهرچه تماميهمسازگر
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آنها در منطقـه بـر   مدت یو اقتدار طوالنیو سرحدات حساس قفقاز و عثمانيها در مناطق مرزیسکونت دنبل

قابل دسترس و پررفـت و آمـد   ياران قرار داشت، اما منطقهیه ایجان اگرچه در حاشیافزود. آذربایت آنها میاهم

االت یـ جـان خـود از ا  یه آذرباعالوه برآنکـ بود.ین المللیبيهاه محل برخورد قدرتیکم از دوره صفوو دست

ـ برگزیرانیحکومتگر ايهاتخت سلسلهیبه عنوان پایز در مقاطع مختلفین بود و تبریران زمیمهم ا ده شـد. بـا   ی

ن یت ایز اهمیع در شهر تبریشدن تشیق)و اعالن رسم907(يو تاجگذاريل صفویکار آمدن شاه اسماعيرو

جان سکونت داشتند و یو آذربایل ترکمان که در آناتولیا کمک قباتوانست بل یت دوچندان شد. شاه اسماعیوال

یفرهنگيادهایبا بنیران مسلط گردد و دولتیجان و بعد سرتاسر ایش ابتدا بر آذربایخويمعنويبا جاذبه رهبر

بنا نهاد. یخاص در دورن فرهنگ اسالمیرانیا

ن یـ ايو اقتصـاد ی، اجتماعیاسیجان در عرصه سیذربااد شده با حضور در آیها در مقطع یم که دنبلیشتر گفتیپ

ـ یـ ایو اجتمـاع یاسـ یخ سیتـار یرساله حاضر بررسيادیخواست بنداشتند.يموثرینیآفرمنطقه نقش یل دنبل

از اطالعـات آن الجـرم در قـدم    ياریمناسب و بکر بودن بسیل فقدان سابقه پژوهشیکه به دليایاست. بررس

م یکوشـ یدهـد، مـ  یکـه اطالعـات منـابع اجـازه مـ     ییالبته تا جاام خواهد شد.انجیفینخست به صورت توص

م در یکوشـ یکـه مـ  يایمحورها و سـواالت اساسـ  نباشد.یز خالیدادها نیاز رویل برخیف حاضر از تحلیتوص

اند از؛ م عبارتیابیآنها بيبرایمناسبيهاپژوهش حاضر پاسخ

ها با سواالت:یو نژاد و تبار دنبلیالف) خاستگاه اصل

؟  یا عربیينسب کردها کدام است؟یح درباره نژاد دنبلیت صحیروا-1

ها چه بوده است؟یه دنبلیاعتقادات اول-2

ران؛یها در ایند مهاجرت و استقرار دنبلیب) فرا

است؟ییقابل شناساییهاجان در چه حوزهیها در آذربایرات عمده حضور دنبلیتاث-1
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ران بـه یدر ايو سراسرياان قدرت منطقهیاز مدعیکیجان به عنوان یها در آذربایدنبلیابیند قدرتیفرا-2

چه شکل بوده است؟

صورت گرفت؟یع چرا و چگونگیبه تشيگريدیزیها از یان دنبلیدر میر مذهبییتغ-3

ران:یايها با دولت مرکزیج) روابط دنبل

ییو قشـقا ياریـ ختبچون یالتیسه با ایا در مقاید؟ آبه چه شکل بويها با قدرت مرکزینحوه تعامل دنبل-1

به خود گرفت؟يترروال متفاوتطروابنیو... ا

ه) در یروسـ هـا در درجـه اول و بعـدها   ی(عثمـان یخارجيروهـا یبه نیدنبلياز روسایش برخیل گرایدال-2

مقاطع مختلف چه بود؟

جان چه بود؟یاف مختلف آذربیالت و طوایان ایها در رقابت مینقش دنبل-3

يمفاهیم کلید

آنهـا  دربـاره يح مختصـر یکـه بـه توضـ   م به کار رفته در پژوهش حاضـر  ین مفاهیباً پرشمارترین و تقریمهمتر

اند از:م عبارتیپردازیم

ایل:●

يگر و بـرا یکـد ین دو را مترادف بـا  یقائل نبودند و ايزیر تمایل و عشایان دو اصطالح ایمعموال مدر گذشته 

بردند. امـا امـروزه مـردم شناسـان و جامعـه      ین به کار میچادرنشيشبانکارهياز مردم کوچندهیگروهیمعرف

را نـه  یلـ یت دهنده به جامعـه ا ین عامل هویبرند و مهمتریر را به دو مفهوم متفاوت بکار میل و عشایشناسان ا

و یلـ یان جامعـه ا یـ ز میدمشناسـان تمـا  از مریبرخـ 4داننـد. یآن مـ یاسـ یو سیبلکه ساختار اجتمـاع يکوچرو

675، ص1380. بلوکباشی،4
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فه و جـز  یره و طایتيرده بندیعنی،یلیچون؛ وجود ساختار اییهاگر را در قالب مالکها و ضابطهیديهاجامعه

ين مشترك با محـدوده یداشتن سرزمن ساختار و یايهااز ردهیکیل به تعلقشان به یايل، باور اعضایآن در ا

5اند.جستجو کرده،نیمع

يشـاوند ینظـام خو -1دانسـته اسـت؛  یلـ یص جامعه ایها را مالك تشخن ضابطهیايشناس فرانسوگار مردمید

وه یشـ -3يشـاوند یبـر نظـام خو  یمبتنـ ياشکل شـاخه یهرميو اداریسازمان اجتماع-2رومندیمنسجم ون

در درجـه دوم  یلـ یاسـتوار اسـت( زراعـت در جامعـه     و پـرورش دام ا يشتر بر نگاهداریکه بياژهیویشتیمع

وه یشـ -4ل اسـت.) یـ مـردم ا یاشتغال جنبـ یو بافندگیسندگیاز نوع ریع دستید صنایت قرار دارد و تولیاهم

ـ یبهارونـد محقـق ا  یامـان اللهـ  6گـردد. یآشکار مـ یمه کوچندگینیکه به شکل کوچندگیست خاصیز یران

فه متشکل از چند واحد پـدر تبـار   یطايز شمارمرکب ایاجتماع-یاسیل رابه عنوان واحد سیهم ایلیمسائل ا

ن و کشـاورز باشـد کـه در صـورت     یده نشياا جامعهیيریعشايال ممکن است جامعهیا7ف کرده است.یتعر

ین کشاورز تا زمـان یکجانشیشبان و جامعه ن رو جامعه کوچرویبرند. از ایش را چوپانان به چرا میهار گلهیاخ

8رود.یل به شمار میخود را حفظ کرده باشد، ایلیایاسیس-یکه سازمان اجتماع

ل فقدان اطالعات دچار مشکالت یها به دلیدنبلیلیساختار ایکه آمد محقق در بررسيبر اساس شرح مختصر

اد یـ »جماعـت «و » خاندان«،»فهیطا«، »لیا«چونیمتفاوتيها با نامهایشود. اگرچه در منابع از دنبلیميادهیعد

یا کـوچ و بـه طـور کلـ    یـ ط اسکان یشت، شرایوه معیآن، شيهار شاخهیو زیاما از نمودار سازمانشده است،

خ مکتـوب  یتـار يخـود دارا یعـ یالت در وضـع طب یاساسا اامده است. یان نیبه میآنها سخنیمناسبات اجتماع

ل یـ کـه ا ینها زماندارد و تيجاآنها یمهم آن در سنت شفاهيدادهایستند و شرح مختصات و حوادث و روین

، ص دوازده1347. افشار نادري، 5
11- 16، ص 1362. دیگار،6
111، ص 1362. امان اللهی، 7
676، 1380. بلوکباشی، 8



١٠

ـ البتـه در ا شـوند. یم»خمندیتار«مکتوب و به اصطالح ينگارعیسنت وقاينهد دارایميبه قلمرو قدرت پا ن ی

ل بـه  یـ ايآن است و افراد عـاد يحاکم و روسايخاندانهایاسیخ سیل منحصر به شرح تاریخ ایز تاریمرحله ن

هـا، زنـان و... تنهـا    رمجموعـه یها، زدر واقع خانوادهرند.یگیخ آن قرار مین کنندگان تاریدرس تدویندرت در د

ل یل تبـد یايا خود به روسایو رندیس مشهور قرار گییک ریيایگردند که در زمره رعایمهم و مطرح میزمان

شوند.

ود آنها ها توسط خیخ دنبلیکه به عنوان تارییهاستند و مجموعهینیمستثنین قاعده کلیز از ایها نیعتاً دنبلیطب

ـ اکـرده يبنددستهیخیتار-نگاشته شده و ما آن را با عنوان منابع قوم صـه  ین نقیـ ايچنـان کـه آمـد، دارا   آنم،ی

ییآنهـا قابـل شناسـا   يکه بـرا یمهميهاد و از شاخصهیآیکه از منابع به دست میاز مجموع اطالعاتاند.یکل

حسـوب کـرد کـه در ابتـدا کوچنـده بودنـد. آنهـا پـس از         مییلهـا یها را جزو آن دسته از ایتوان دنبلیاست، م

. امـا در  آوردنـد يروینیکجانشـ ی، بـه حالـت   يه چورس و بعدها خویجان و استقرار در ناحیمهاجرت به آذربا

مـزدور حفـظ کردنـد. آنهـا     ینظـام يهال دستهیچون تشکییتهایخود را در چارچوب فعالیلیضمن وحدت ا

رسـد  یآوردند، اما به نظر ميو زراعت روینیکجانشیرا رها کرده و به یشبانو یکوچندگیوه زندگیاگرچه ش

ان آنهـا بـا   یـ مین جهت تفـاوت یرا حفظ کردند و از ايالهیقب-یلیساختار نظام ایعنیخود، یاتیلیايهایژگیو

يش دامپـرور وه معـا یهـا از شـ  ین معنا که دنبلـ یشاهد ان شبان وجود نداشته است.یچادرنشيکوچندهيلهایا

يآبـه ، دهـات، حـق  يکشـاورز یها بر اراضیت دنبلیشتر مالکیتوان در گسترش هرچه بیاند را مروگردان شده

ع خـود  یوسـ یاداره اراضـ يهـا بـرا  یدنبلـ د.یدجانیآذربابا در سرتاسر یو بعدها تقريخوو... در منطقهقنات

بـه  یحسابرسـ يبراییهادفترچهصورت منظم ساالنههها بنمونه آنيرا در نظر گرفتند. براياشرفتهیبات پیترت

9ب داده بودند.یخود ترتیدخل و خرج اراض

آرشیو اسناد سازمان اسناد ملی موجود است.ها در هایی از این دفترچه. نمونه9
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، يبـدون قشـربند  يلهای؛ايان سه نـوع قشـربند  یرسد در میز به نظر مینيلها به لحاظ قشربندیايدر تقسم بند

ـ داد. در ايهـا را در دسـته دوم جـا   یتوان دنبلیشرفته، میپيبا قشربنديلهایف و ایضعيبا قشربنديلهایا ن ی

یلـ یل و قشر برتر جامعه ایايرود و رهبریفه به شمار میا طایل یايره، هسته مرکزیک تیلها معموال یدسته از ا

ن امر از اشاره کوتـاه  یاد نشده است.اما ایها در منابع یدنبليهرچند نام و نشان هسته مرکزشوند.یمحسوب م

کنـد کـه   یصاحب تـذکرة الدنابلـه اشـاره مـ    ينمونه اشتهارديگردد.برایاز منابع آشکار میگر برخروشنیول

10.اندها را برعهده داشتهیدنبليگریک آقاسیشیمنصب ايفه کرسنلویطا

طایفه:●

ـ نهاده شده که ميبندا شاخهیيبندردهیک نظام سنتیل بر یایساختار اجتماع ک نـوع رابطـه   یـ هـا  ان شـاخه ی

ان یـ در مبرقرار است.یستیزبوميهایژگیو ويو اقتصاديشاوندیخويوندهایبر اساس پيو کارکردیساخت

ل اسـت کـه از   یـ ن شاخه در ساختار ایفه دومیشان، طايبندها در نظام شاخهیالت و از جمله دنبلیاز اياریبس

انـد کـه نقـش و کـارکرد آن     نستهل دایدر ایک واحد ذهنیفه را یاست. مردم شناسان طال شدهیره تشکیچند ت

يشـاوند یفه همه بـا هـم خو  یطاياعضا11ره است.یتیعنیتر خود نییپايهادر ردهیلیاست ایهماهنگ کردن س

از یرسـند. برخـ  یمـ یمشترکيش از خود نسباً و سبباً به مبناین نسل پیا چندیک دارند و در چند یدور و نزد

اند.  ها برشمردهفهیطايرا هم برایاجتماع-یاسین نقش و کارکرد سیمحقق

ها رواج داشته است اما با جستجو در منـابع تنهـا نـام (و تنهـا نـام، نـه       یان دنبلیقطعا در ميافهیطايبندمیتقس

نکـه در  یان توجـه ا ینکتـه شـا  12بدست آمـد. يدودکلوو رمهيفه کرسنلویر مختصات آنها) دو طایها و سایژگیو

الف35. اشتهاردي،خطی،برگ 10
486، ص1368. صفی نژاد، 11
الف35. اشتهاردي،خطی، برگ 12
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ز استفاده شده است. در رساله حاضر بـه جـز   ینیل دنبلیکل ايادشده برایف یبر طواعالوه ن اصطالح یمنابع ا

فه حفظ گردد.یل و طایم که تفاوت دو مفهوم ایدیم کوشیمستقيهادر نقل قول

خاندان●

معادليواردن اصطالح در میست. ایک مفهوم واحد نیمنظم و به يکاربرد"خاندان"کاربرد ن دوره یدر منابع ا

ییرچنـد تفاوتهـا  هل بکار رفتـه اسـت.  یايهارمجموعهیره و زیموارد معادل تياو در پارهل یمفهوم ايمپاو ه

ل یـ ایمعرفـ يان اصـطالح بـر  یاز منابع به تسامح از اياریوجود دارد اما بسل و خاندان)ی(ان دو مفهومیان ایم

اند.استفاده کردهیدنبل

:پیشینه و ادبیات تحقیق

و ده اسـت یهـا بـه چـاپ نرسـ    یدر خصـوص دنبلـ  یچ اثر مسـتقل ینگارنده اطالع دارد، تا کنون هکهییتا جا

ها یمات دنبلو  شرح اقدايخ خویق حاضر برشمرد مربوط به تاریات تحقیکه بتوان آن را در زمره ادبیمطالعات

مـین  امحمـد  وم دکتـر  بـه کوشـش مرحـ   يخ خویتارتوان به دو اثر در ین آثار میان این شهر است. از میدر ا

بـه  ، مشـاهیر کـرد  تحت عنـوان  یاز اثر بابا مردوخ روحانین فصلیهمچناشاره کرد.محمد آغاسیو ریاحی

افته است. یامراي دنبلی اختصاص 

یلـ هـا بـه صـورت ک   یز اشاره کرد که در آن به مسائل دنبلـ ینیرةالمعارفید به چند مدخل داین آثار بایبه جز ا

ن مقاالت عبارتند از:یاپرداخته شده است.

المعارف ایرانیکادایرةدر "یگ دنبلیعبدالرزاق ب"و "هادنبلی". مدخل 1

المعارف اسالمةدایردر "تبریز"مینورسکی در مدخل مقاله . 2

13دایرة المعارف تشیعدر "حسین قلی خان دنبلی"و "دنبلیآل"مدخل . 3

. براي مشخصات کتابشناسی آثار فوق بنگرید به فهرست منابع و مآخذ. 13
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تحقیق:یو مکانیقلمرو زمان

يهـا ين آن از دشـوار یمقطـع آغـاز  يها به خصوص بـرا یق در باب دنبلیتحقيبران ییمعیمانن قلمرو زییتع

بـرد کـار   یبه سر مـ یخیتاریبیکیکه در تاریلیایخیتاريهاشهیافتن به ریرا دست ی. زپژوهش حاضر است

در ق یـ آغاز تحقیزمانها را به عنوان مقطع ین اطالع از دنبلیق نگارنده اولیشروع تحقياست. برايبس دشوار

ونلـو اسـت.  یقوترکمانان آقيریگلخانان و قبل از قدرتیقدرت ایپس از فروپاشيادورهنظر گرفته است که

ن مقطـع از آن  یـ در نظر گرفته شده است. ايها در خویشورش دنبلیق و سرکوب1214ز سال یان پژوهش نیپا

پـژوهش  يد بـرا یسـلطنت دسـت کشـ   يولت قاجار از ادعاهااد از دیها با انقیخ دنبلین تاریجهت که پس از ا

د.یانتخاب گرد

جان در نظر گرفته شده است.همانطور که اشاره شد عمـده مرکـز اسـتقرار    یز منطقه آذربایق نیتحقیقلمرو مکان

هـا در  یاز دنبلـ یبوده است. بـا آنکـه بخشـ   ز و مرندی، تبريخويجان و به خصوص شهرهایها در آذربایدنبل

ـ   یچون کاشان و خراسان حضور داشتند اما به دليگریطق دمنا ن عـدم  یل فقدان اطالعات دربـاره آنهـا و همچن

ها صرف نظر شد.  یاز دنبلن شاخهیجان از پرداختن به ایها در آذربایدنبلیاصليارتباط منظم آنها با شاخه

هدف پژوهش:ا

] فراهم گردد:ي[تا حدودامید است در پایان این تحقیق، اهداف زیر

خ یمغفـول مانـده در تـار   یالت و خاندانها به عنوان بخشـ یمربوط به امطالعاتپرداختن به بسترسازي براي . 1

ران  یایاجتماع

جانیآذربایخ محلیها درتارینقش دنبلبازخوانی. 2
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ران یدر ایدنبلخاندان يخنگاریبه منابع و مآخذ تارینگاه

ز مطالعات و یمنابع و نیابیو ارزیبررسهایدنبلیو اجتماعیاسیخ سین قدم در راه مطالعه تاریشک اولیب

اد شده را در چند یتوان آثار حوزه ین موضوع میاین حوزه است. در بررسیصورت گرفته در ايهاپژوهش

یمعرفموجز به ياوهیبه شدیآیمیدر آنچه در پکرد.يبنددستهمجزايهارمجموعهیو البته با زیگروه کل

م پرداخت یخواهدر رابطه با موضوع پژوهش صحت و ثقم اطالعات آنها،تیمنابع و مطالعات از نقطه نظر اهم

در در دست داشته باشد.یقینسبتا دقیابیتا در متن رساله، خواننده از چند و چون و اعتبار ارجاعات ارز

م.  یقرار دهیمورد بررسیخیب تاریمجموعه آنها را به ترتریزم آثار یکوشیها مک از گروهیهر یمعرف

:)ethnohistorical(یخیتار-منابع قومالف)

و یتلقيافته است و حاویها نگارش یرد که توسط خود دنبلیگیرا در برمين دسته از منابع مجموعه آثاریا

هستند که مستقال در قالب ییهاا مجموعهیر ن آثایاش است.یخوخاندان خ و تحوالت یها از تاریت دنبلیروا

سندگانیگر نویدمختلفيهستند که در ضمن کتابهایفصولبه صورت ا یاند، و ن شدهیتدوهایدنبلخ یتار

ارائه شده است.

، مفسر و بیمورخ، شاعر و ادیمفتون دنبلینجفقلنگ بیعبدالرزاق ب:تجربۀ االحرار و تسلیۀ البرار. 1

که از یخیو تاریشاه است که به واسطه آثار ماندگار ادبیرجال نامدار عهد فتحعلازیکیته و مترجم برجس

دانست.یدنبلخاندان ن فرد یتوان او را مشهورتریمجرئتادگار مانده، به یاو به 

لف آن با که موییاز علما و فقها و شعرایاست، در تراجم جمعیاز دنبلياثرتجربۀ االحرار و تسلیۀ البرار

مشغول بوده است.يآموزاز آنها به علم و ادبین بوده و در محضر بعضیصحبت و قراز آنها همیبرخ
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شتر افراد یبا بساله خود در شیراز، که به رسم گروگان در نزد کریم خان بوده، 14در طول اقامت عبدالرزاق 

مذکور آشنا شده است.

آورده و در آن » له و اجداد مولفیشرح احوال قب« درباره یجامعن کتاب بحث نسبتایباچه بخش اول ایدر د

ف فصاحت و یز که به تعریدر مقدمه بخش دوم کتاب نخود و پدر و اجدادش پرداخته است.یبه شرح زندگ

پرداخته است. » امیاز حوادث ایبسط کالم در بعض«اختصاص دارد، به یعیو بدیع لفظیبالغت و ذکر صنا

در یسران دنبليهاتیم خان و فعالیح اوضاع کشور بعد از قتل نادر و حکومت کریمل تشرن حوادث شایا

ن دوره است.یا

اجداد خود یعینه شیشیپد او بر یتاکتجربۀ االحرار و تسلیۀ البرار گ در یت عبدالرزاق بین نکته در روایمهمتر

گ، یبیسیعاجدادش(دربارهیسیبدلچون یمورخانيهارغم وقوفش از گزارشیل علین دلیاست و به هم

آغاز شجره نسب يح داده است تا به جای، ترج)خ بهلولیگ بن شیبینان حاجیخ بهلول و جانشیخ احمد، شیش

د یشاش آغاز کرده است.یخویعین جد شیگ، شرح اجداد خود را با سلمان خان نخستیبیسیش از عیخو

ياز تذبذب اعتقادیها و آگاهيدیزیگ درباره یرزاق بعات عوامانه در روزگار عبدالیشابتوان گفت که 

ن امر باشد.یل ایش از سلمان خان دلیاجدادش پ

ن است که در یاز محققیان برخیگ، امر مشهور اما مغلوط در میدرباره آثار عبدالرزاق بگر یدان توجه ینکته شا

ت در یمثال تربياند. براذکر کردههایدنبلخ یدر تارۀاض الجنیبا عنوان ریگ کتابیشمار آثار عبدالرزاق ب

يخ خویدر تاریاحیا مرحوم دکتر رین کتاب را در شمار آثار او آورده است. یا،جانیدانشمندان آذربا

در کتابخانه کاخ گلستان موجود بوده و متاسفانه سالهاست 1815اض الجنه به شماره یاز ريانسخه« سد:ینویم

آن کتاب مخصوصا یبررس« کندید میو تاک» ستیسر نیبه آن میاند و دسترسو موم کردهکه آن کتابخانه را مهر

ف آن کتاب انجام گرفته و در آن هم راه یش از تالیپهایدنبلدرباره يسازم نسبین نظر الزم است که بدانیاز ا

ز ايگ که در زمان خود ویبت آثار عبدالرزاق یاهمو ارزش رغمیعلد توجه داشت که یاما با. »ا نه؟یافته ی
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اد یيآثار وفهرست در ین کتابیمعاصر عبدالرزاق چنيهادر تذکره،14برخوردار بودهیان توجهیاقبال شا

ها در کل فهرست یثمر بود. تنها نشان از دنبلیاز آن بياافتن نسخهیيز براینگارنده نيهاجستجونشده است.

را يزنوزریاض الجنۀ نام بود که کار کتابت یدنبلی(کاخ گلستان) کاتبیسلطنتيمجموعه کتابخانهيهاکتاب

شان به جز کتابخانه کاخ گلستان یداشتم، ایاحیبا مرحوم دکتر ر84هم که در سال یدر مالقاتانجام داده بود.

ه تهران کتابخانه دانشگایفقط در بخش نسخ خطاض الجنه سراغ نداشتند.یافتن ریيبرايگریديمجموعه

یفهرست شده است که با بررس3210به شماره یخ دودمان دنبلیا تاریریاض الجنۀتحت عنوان يانسخه

است تجربۀ االحرار و تسلیۀ البرارکتاب يباچهیاز بخش دین نسخه تنها استنساخیآن مشخص شد ايمحتو

ن یاد شده به چنین یمحققداد که توان احتمال ین میچنشده است.ین نام و نشان معرفیبه اکه به خطا

ن حال واهللا اعلم بالصواب...یاند، با ااض الجنه را در فهرست آثار عبدالرزاق آوردهیبرخورد کردند و ريانسخه

و ی، محمد رضخیالتوارۀنیزم همکار مولفان یزرا عبدالکریپسر مياز محمد حسن اشتهارد:ابلهدنالتذکرة. 2

و مطالب کتاب ، حاکم اصفهان بودهیمحمود خان دنبلیاز بستگان و حواشياشتهارد.گ استیعبدالرزاق ب

او نوشته خود را پس از م کرده بود، آورده است.یکه ظاهرا خود محمود خان تنظياتذکرهيز از رویخود را ن

در ذکر حاالت و « و باب دوم » یدنبليدر ذکر انساب امرا« م کرده است. باب نخستیباچه به دو باب تقسید

د، کتاب در یآیبرمياثر اشتهارداز متنياآنچنان که در اشاره. »ر(محمود خان)یر کبین امیاشعار و مقاالت ا

ش آورده و سپس ین عبارات شرفنامه را در کتاب خویدر ابتدا عياشتهارد15.ق نگاشته شده است1257سال 

توان یمجرئتپرداخته است. به یدنبلخاندان ياهک از شاخهیش به شرح حال هر یبر اساس اطالعات خو

و خاندان ن یمختلف ايهاها در باب شاخهن گزارشیترقیاز دقیکیين قسمت از گزارش اشتهاردیگفت ا

، دیپلمات برجسته بریتانیا، به انگلیسی ترجمه شد.سلطانیه او در همان زمان تالیف توسط سرهارفورد جونزبراي مثال مآثر.14

114، ص 1378،ریاحی، 106-7اشتهاردي،خطی، برگ 15
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یتوان نام و نشان برخیآن میضمنيهااست که در اشارهیبا تنها منبعیاو تقرک از آنها است.یسرنوشت هر 

16افت.یرا یدنبللیايهارهیاز ت

ر شرحدخ کاشان یدر تاریم کالنتر ضرابی: عبدالرح)خان صبایل شرح حال لطفعلیخ کاشان (ذیتار. 3

یاست، شرحبودهیبفه ضرایو طاخان صبا یاکان فتحعلیها نیاز دنبليانکه شاخهیف کاشان و به اعتبار ایطوا

ره نسب در شرح شجیدنبليهاخیگر تاریبه مانند دیت ضرابیرواها آورده است.یخ دنبلیمفصل درباره تار

که در ستاداده نسبتییبه کتابهاده و آنها رایازیدست دن نسب به برامکه و...یرسچون یآنها به مجعوالت

مه به شاهنایاند. مانند ارجاعاتکردهیفراوانيدهایا در وجود خود آن کتابها شک و تردیشود و یافت نمیآنها 

غ بود یدريهیامکه یبا صرف وقتخلفا.يخ شجریمانند تارییکتابهاو یعربابنيهیفتوحات مکویفردوس

ر اکثر دیابت ضریست و روایش نیبیبه واقع ترهاتهایدنبلخ ین کتاب در بخش تاریات ایافتم که محتویدر

ت ر دسدیابع اطالعاتر منیکه در ساين امر در مواردیاست. ایساختگیموارد مغشوش و مغلوط و حت

بعد به در مراحلو راان سراب یه به ای. اما اعتنا و تکاندازدیبنده به دام میفری، پژوهشگر را مانند سرابستین

اش الفصلوب خان و فرزند بیان اینامه خود ممثال او در شجرهيدهد. برایاز خطاها سوق میقیعميهاورطه

ب و یآنها ترتکردنلحاظبرد که بایخان نام میر علیشاه بنده خان و امياگر به نامهیخان از دو نفر دیمرتض

رود. یر سوال میزیت خود ضرابیروایگر و حتیمنابع ديهاتیاصل و فرع کل روا

ن آن در سال یکه تدو» یدنبلینعلیر بن حسیفق« برگ از 830بالغ بر یمفصل: مجموعه هایخ دنبلیتار. 4

از سلسله نعمت يایسنده در شرح احوال خود، در متن کتاب خود را صوفینوده است. یان رسیه پاق ب1273

یز مدعیآماغراقییاحت آورده و در ادعایکند که پس از مرگ پدرش رو به سیمیان آبادان معرفیو آبادیالله

برگ) داراي نواقص 107در8345ي در دسترس من ( از کتابخانه مجلس شوراي اسالمی به شماره ي خطی است. متاسفانه نسخهتا کنون این متن به چاپ نرسیده و به صورت نسخه16

و 27،25گهاي قابل اغماض است چون متن آن تکرار مطالب شرفنامه است)و بر16(تا برگ 14و13و12،10و9،7،5،3،1زیادي است. این نواقص شامل برگهاي؛ نسبتا

است. 46،43،41،37،33،30،28
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ان آن مناطق پرداخته یادیبایو ارزمن و.... به مسافرت و گفتگو یاست که در روم و روس و هند و مغرب و 

کتاب مربوط به يمحتوا اهدا کرده است. یهاتریآن را به مانوك جیخ دنبلین تاریدر بنارس با تدواست و

درباره یبا شرحها است و متن آنيدیچون اخشیخ بزرگان اکراد و امرا و بزرگانیدنبل و تاريهاساکنان قلعه

فه کرد به یجده طایهیشود.سپس با اشاره به اسامیقلعه دنبل آغاز میخیت تاریو اهمییایجغرافيهایژگیو

ده شده یز کوشین کتاب نیاد شده است. در ای،بودنديکه در خدمت پادشاهان صفويکرديل از امرایصتف

17وند داده شود.یش از اسالم پیپرستان پزدانیه بیدنبلينه و نسب امرایشیاست پ

ین بدلیسی مه امیر شرف الددنبلی سخن به میان آورده، شرفناخاندان اثري که از تاریخ ترین متقدم: شرفنامه.5

ر باب دفصلی نسبتا مبه شرح »در ذکر امراء دنبلی«تاریخ طوایف کرد در فصلی تحت عنواناست. او در شرح

در مناطقر آنهالیسی در ادامه به شرح مهاجرت و استقرابدها، خواستگاه و مذهب آنها پرداخته است.دنبلی

را ر زمان وياده دمرزي میان ایران و عثمانی پرداخته و به ترتیب نام هر حکمران دنبلی حوادث و وقایع رخ د

ت اثر یاهمست.اق) پی گرفته 1005دنبلی را تا سال تالیف اثر خود(خاندان ثبت کرده است. او ذکر تحوالت 

ار شده آن تکرا خود متنیاطالعات آن ویمتاخر دنبلمنابع از ياریشود که در بسیاز آنجا روشن میسیبدل

است.

شاه قاجار است که در سال یرزا قاجار از نوادگان فتحعلیاثر نادر مز:یدارالسلطنه تبریخ و جغرافیتار.6

ز سکونت داشته و جزء مالزمان یدر تبریرزا از دوره کودکی. نادر مز نگاشته شده استیق در تبر1323

ز را در اواخر عمر خود یتبریخ و جغرافیاو کتاب تارز بود.یعهد وقت دولت قاجار در تبریرزا ولین میفرالدمظ

در يوز به قلم آورده است.یخ منطقه تبریا و تارینوشته و تمام مشاهدات و مسموعات خود را درباره جغراف

ر ذیل مجموعه اهدایی مانوك جی هاتریا موجود است. مهدي غروي در معرفی اي از این کتاب در موسسه خاورشناسی کاما در شهر بمبئی دنگارنده به متن کتاب دسترسی ندارد. نسخه17

-، سال پانزدهمر راهنماي کتاباي از متن آن را آورده است.ارجاعات من نیز به مقاله وي است. غروي، مهدي: سه اثر در تاریخ کردستان، دسه اثر در تاریخ کردستان گزارش و گزیده

116- 17، ص1378این اثر بنگرید به؛ ریاحی، اي نقادانه از براي ارزیابی
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تر از همه آنها به ونلو و مفصلیقوونلو، آقیقون و امراء قرهیز به شرح حال سالطیخ امرا و حکام تبریتاربخش 

است نادر و ین فصلیا«دو بخش است بخش اول تحت عنوانيرزا داراینادرمپرداخته است. نوشته هایدنبل

ت ینجا آوردم که صاحب خانه کار بی، ایر محمود خان دنبلیفات دبیاز تالیرت دنبلیمشبع در آغاز و انجام عش

. اصفهانحاکم یمحمود خان دنبلیمنشياست از اثر محمد حسن خان اشتهاردینوشتکه رو»خود بهتر داند.

جان یفه که به آذرباین طایو ذکر بزرگان ایل دنبلیل جلیدر نژاد ا«تحت عنواناستیفصلياثر وبخش دوم 

بر که از آنجااز موارد، بخصوص در حوادث معاصر خود،ياریرزا در بسیگزارش نادرم.»اندکردهییدارا

متن دو فرمان ار ارزشمند است.یبسه داردیحوادث تکینیات ناظران و شاهدان عیا روایخود يهادهید

ن کتاب است.یاين بخشهایترن و با ارزشیاز مهمترهم ز یتبریگیگلربیبیخان دنبلیمخان زند به نجفقلیکر

به و اطالعات مربوطتهنگاشیهقیخ بیرم و خصوصا به سبک تایمورخان قدبه سبک رزا کتاب خود را ینادر م

18است.گرفته یپيل دوره ناصریتا اوارا ها یدنبل

؛ياو سلسلهیعمومیخیمنابع تارب) 

قاجار که اهم آنها عبارتند از:دوره ل یاتا اويتمام منابع دست اول دوره صفو

در دوره سـلطنت  » ارباب مناصبیساما«شرحدر ،یعباسيعالم آرااثر معروف خود در یگ منشیاسکندر ب

ل یـ در ذو اکـرده اسـت.  يبندک از آنها طبقهیهر يافهیه را در قالب خاستگاه طایشاه عباس، امراء دولت صفو

یخ سـلطان یتاردرز ینين استرآبادید حسیسوقت نام برده است.یاز حکام دنبلیف الوار و اکراد از برخیطوا

نـام بـرده و   یاز حکـام دنبلـ  یاز برخـ یاه تهماسب، شاه عباس و شاه صـف در ذکر حوادث مختلف سلطنت ش

در يبـه خـو  يفه محمودیحمله طا،با اختصار تمامخ یاحسن التوارروملو در اقدامات آنها را ذکر کرده است.

هـا در رسـاله   یاطالعـات مربـوط بـه دنبلـ    را آورده اسـت. یگ دنبلیبیان کشته شدن حاجیق و جر956سال 

و اي با اغالط فراوان و فاحش و در موارد بسیاري درعبارت یا کلمات. نگارنده به ناچار از نسخه تصحیح شده این کتاب توسط آقاي غالمرضا طباطبایی مجد استفاده کرده است. نسخه18

س بود!  رت صحیح آنها چیزي براي پژوهشگر به ارمغان ندارد. کاش همان نسخه چاپ سنگی در دستراسامی خاص گمراه کننده، که جز رنج اصالح و جستن صو
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ت دارد یـ ران از آن جهـت اهم یایو نظامیا آمار مالیين صفویمآثر شاه سلطان حسيروزیعساکر فلیتفص

ل یآنها را در شمار قباین مستوفیمحمد حسرزا یها، میدنبليد و اجماع منابع در خاستگاه کردیتاکرغمیعلکه 

ـ از مينادريعالم آرابرد.یمنام » یات دنبلیب«به ناميافهیه آورده و از طایترك در خدمت حکومت صفو رزا ی

انـد،  ها در آن شرکت داشتهیکه دنبلیخته به حوادثیکوتاه و جسته و گريهاعالوه بر اشارهيمحمد کاظم مرو

در یخان دنبلیقلیمرتضیاز شورش آنها به سرکردگها یت خود دنبلیمفصل و متفاوت از روایشرحيحاو

دو یکاشانياز ابوالحسن غفارگلشن مرادو یرزا محمد صادق نامیاز مگشایتیخ گیتاردوره نادر شاه است. 

يهـا ه و بخصـوص کشـمکش  یـ دوره زنديهـا یدرباره دنبليااند که اطالعات ارزندههیخ زندیاثر عمده در تار

جـان بـه دسـت    ی، بـر سـر حکومـت در آذربا   یخان ارومـ یم خان، آزاد خان افغان و فتحعلیبا کریدنبليامرا

از یاست، بـه شـرح مفصـل   یقرآنيهاهیبانه و مشحون از آیادیبا سبک خاص خود که نگارشيغفاردهد.یم

خیناسخ التوارخان افشار پرداخته است.یو فتحعلیمتحد شهبازخان دنبليم خان زند با قوایات نبرد کریجزئ

سـپهر در اثـر خـود    هـا اسـت.  یبلـ درباره دنياطالعات ارزشمنديدوره قاجار حاویخ عمومین تارینامدارتر

روضۀ ت در یهداخان یرضا قلارائه داده است.یخان دنبلیها و اقدامات جعفرقلتیعالفاز ياهیگزارش پرما

بـه  پرداختـه اسـت.  ،اندها در آن نقش داشتهیکه دنبلیخود به اقدامات و حوادثیخ عمومیدر شرح تارالصفا

ن یـ اسـت. ا يتـذکرة الدنابـه اشـتهارد   موارد متن ياریها در بسیخ دنبلیرت در بخش تایرسد منبع هداینظر م

يسـه آن بـا مـتن اشـتهارد    یت و مقایدر اثر هداها یدنبلخ یمربوط به تاريهابا مطالعه بخشتوان یمطلب را م

ـ از جملـه در جر را آورده است.يت اشتهاردیرواياز موارد متن خالصه شدهياریت در بسیافت. هدایدر ان ی

مطابقـت دارد  يقا با متن اشتهاردیت دقیاطالعات هدايخان در خویخان با برادرش جعفرقلینقلیمبارزه حس

ـ انـد.  اوردهیات آن نین واقعه را با جزئین دوره ایایخ عمومیک از منابع تاریچ یکه هیدر حال در يا در مـورد ی
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یمعتقد اسـت جعفـر قلـ   ،يبه مانند اشتهاردين قاجاریت به خالف اجماع مورخیت واقعه فوق هدایادامه روا

افت.ییین شهر فرمانروایبر ايت مردم خویخان پس از مرگ برادر به دعوت و رضا

ها آورده است، در عبدالرزاق بیگ دنبلی عالوه بر شرح مستقلی که در تجربۀ الحرار و تسلیۀ االبرار درباره دنبلی

شاه و جنگهاي ایـران و روس، اشـارات جسـته و    اوایل حکومت فتحعلیاثر تاریخی خود درباره مآثر سلطانیه

ق شـرحی از  1214دارد. نیز در ذیل حوادث سال ،اندها در آن شرکت داشتهاي درباره حوادثی که دنبلیگریخته

ها در خوي و سرکوبی جعفر قلی خان دنبلی در این شهر آورده است.وقایع شورش دنبلی

فـه افشـار اختصـاص دارد امـا در شـرح      یخ طایب الشعرا، اگرچه به شـرح تـار  ید ادیرشرزایاثر مخ افشاریتار

ن کتـاب از آن  یـ دهد. مخصوصـا ا یبه دست ميها اطالعات ارزشمندیفه با دنبلین طایايهامناسبات و مقابله

ع یوقـا ازیر منـابع دنبلـ  یت و تفسـ یـ ت آن در نقطـه مقابـل روا  یموارد رواياریجهت ارزشمند است که در بس

مربوط به دو طرف است.  

ج)مطالعات:

چ یم کـه هـ  یکنیآغاز مین مالحظه کلیبا ارا ها ید صورت گرفته درباره دنبلیها و مطالعات جدپژوهشیبررس

ن یبه جز مطالعه مرحوم دکتـر محمـد امـ   ز ینان آثار منتشر شده یافته است. در میدرباره آنها انتشار نیاثر مستقل

ها صورت نگرفته است. یدرباره دنبلی، پژوهش درخور توجهيخ خویتارلیدر ذیاحیر

را بتوان نخستین پژوهش در این حوزه به حسـاب آورد.آغاسـی در   تاریخ خويشاید بررسی محمد آغاسی در 

ها براساس منابعی چون شرفنامه و تاریخ کاشان کالنتـر ضـرابی اکتفـا کـرده     اثر خود به تحریري از تاریخ دنبلی

ست.اما نقطه ضعف پژوهش او اعتماد و اطمینان به روایت مورخان دنبلی دوره قاجار  در نقل قول از کتابهـاي  ا

هاي مجعول آنها گرفتـار کـرده اسـت.    ها و تاریخسازيهاي متقدم است که ناخواسته او را در چنبره نسبدوره

« نویسـد خود او جاي تردید است]، میبراي مثال او در شرح احوال شمس الملک دنبلی[ که در وجود تاریخی
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بنا بر روایت شرفنامه هزار و دویست تکیه خانقاه در اطراف آذربایجـان و شـام بنـا نمـوده سلسـله بکتاشـیه را       

در حالی که هیچ نام و نشانی از )». 131ها زیارتگاه عمومی بوده است(ص یرونقی جدید داد. قبور مشایخ دنبل

شود. اینگونه مطالب در کتاب آغاسی کم نیست و او آنها را آثاري شرفنامه یافت نمیاین فرد و آنچه که آمد در 

نقل کرده است که به ارجاعات آنها چندان اعتمادي نیست.   

ـ تبریحاکمان دنبليهاتیدرباره اقدامات و فعالیشرحره المعارف اسالمیداز در یدر مدخل تبرینورسکیم ز ی

ساخته شده توسط آنهـا پرداختـه   يهاف بناها و عمارتیخان آورده و به توصیخان و جعفرقلینقلیمانند حس

ز یـ مطالعه نن یاختصاص دارد. متاسفانه ایدنبليبه امرار کرد، یمشاه، یزده اثر بابا مردوخ روحانیگفتار ساست.

پرداختـه اسـت.   یدنبلـ يهاخیتاریده برخیات نسنجیمنابع به تکرار مدعيگر بدون نقادیآثار دیبه مانند برخ

یشـروان یحـه خاقـان  یوجود ندارد، مدین کتابیکه مطلقا چنينوریفه دیارجاع به کتاب انساب االکراد از ابوحن

ــرا ــر يب ــومظفر جعف ــ اب ــک دنبل ــمس المل ــاردانی، حســن سیش ــت و ک ــامیاس ــراهی ــیر اب ــر یم دنبل در براب

ن یـ در اافت و فتوحات مغوالنیران راه نیغرب از خان هرگز به مناطق یم که چنگیدانیکه میزخان(درحالیچنگ

ن پـژوهش را بـه   یـ گـر ارزش و اعتبـار ا  ینادرست دين ادعایو چند)افتیادامه يتوسط بازماندگان ومناطق

اسـت کـه در   هـا یدنبلیل دولت مستقل و سنیتشکین اظهار نظر روحانیترجالبر سوال برده است.یشدت ز

دهـد کـه   ین بـاب نمـ  یـ در ایحیچ توضـ یالبته او هشدند. يدرصفویخ حیع و سرسپرده شیر بهلول مطیزمان ام

شود؟!  یمیعیخ، نه حکومت و دولت شیک شیخ خانقاه و صرفا یک شیتابع یمستقل و سنیکباره چرا دولتی

هش ها صورت گرفته، پژویکه در باب  دنبلیقین) تحقیترن(اما نه جامعین و بهتریآنچنان که اشاره شد، مهمتر

جـان، حکومـت   یهـا در آذربا ی؛ دنبلـ ياست. او در فصلهايخ خویل تاریدر ذیاحین ریمرحوم دکتر محمد ام

يهـا یهـا و دنبلـ  ی، دانشمندان و شاعران در عصر دنبلـ یخان دنبلیحکومت حسنقل،يدر خویاحمد خان دنبل

ـ ارزیاحیـ دکتر رت پژوهشین مزیها پرداخته است. مهمتریکارنامه دنبلیبه بررسيدور از خو يو نقـاد یابی

آنچـه  « ن نکته پرداخته کهیايادآوریاو به ها است. یخ دنبلیدست اول در باب تاريهاها و رسالهعالمانه کتاب


