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 رضا نژادابوالفضل  /نقش طایفه قوجه بیگلودر تحوالت سیاسی و نظامی شرق آذربایجان نام پدیدآور: و عنوان

 حسن اسدیدکتر  جناب آقای  : استادراهنما

 سجاد حسینیدکتر جناب آقای  مشاور: استاد

 13/7/98 دفاع: تاریخ

 ص140 ات: تعدادصفح

 نامهانینام گروه / شماره پا نامه:شماره پایان

 چکیده:
شننرق شنننا ت نقش طایفه قوجه بیگلو در تحوالت سننیاسننی و نظامی  پژوهش نیهدف از ا هدف: 

ستقرار  شدن مرزها، و چگونگی ا سته  سپس ب شاهسون و  آذربایجان و درگیری مرزی طوایف قدرتمند 

 .این طایفه در آن مناطق مورد بررسی قرار گرفته است
با استفاده از روش  ایکتابخانهو  یویاز منابع و اسناد آرش یقتحق یندر ا شناسی پژوهش:روش

 است.استفاده شده  یخیتار یقتحق

های سبالن را برای در دوره صفویه، دشت مغان و دامنه گیریشکلایل شاهسون پس از  :هایافته

. در دوره قاجاریه، سرزمین اصلی ایل شاهسون، در دشت مغان بود. به ندو ییالق  ود برگزید قشالق

در جنگ ایران و روس، بار دیگر به دلیل فشارهای متعدد سیاسی و  هاآندلیل اشغال مراتع قشالقی 

ایف و طو هایدشمنیو  هامخالفتهم برای  نثی کردن  یییهاگزارنظامی دچار تغییر گردید. سیاست 

نظیر کوچ و  اییهشد و سیاستتدابیری اندیشده می هاتیرههای بالقوه از توان گیریبهره  هم برای 

 .شدمیاسکان، ایل سازی و ایجاد تفرقه و حتی سرکوب درباره آنان اعمال 
، روحیات جنگجویی و سلحشوری مردان عشایر و همچنین در ا تیار داشتن ها صلتگیری:نتیجه

و اسننتقرار بخشننی از ایالت در مناطق مرزی موج  شنند که در  الجیشجغرافیایی سننوق  هایموقعیت

 .اشته باشندای دتاثیرات عمدهنظامی  –ها و تحوالت سیاسی معادالت قدرت و در فرایند بحران

 تحوالت نظامی سیاسی طایفه قوجه بیگلو، یل شاهسون،ا های کلیدی:واژه

 
 

  



 مقدمه و هدف 3

 

 مقدمه و هدف -1

 بیان مساله-1-1

که دارای  رودمیشرق آذربایجان بشمار  هایایلطایفه قوجه بیگلو یکی از معروفترین 

 یادشدهو از آنان همیشه به عنوان مرزداران این کشور  هست با عظمتپیشینه تاریخی 

است. دامنه کوه سبالن ییالق تابستانه و دشت مغان قشالق زمستانه محل زندگی عشایر 

دارای مذه  شیعه و آداب و سنن قدیمی و پایبند به اصول دین اسالم  بوده وشاهسون 

 هستند.

 جه بیگلو در منطقه حساس مرزیاستقرار طایفه قو دهدمیبررسی کت  تاریخی نشان 

که در مقابل  ،داشته توجهیقابلاسی کشور نقش )شرق آذربایجان( در حوادث و وقایع سی

 .کردندمی دا ل کشور در نقاط مرزی جلوگیری به هاروستجاوزات 

زندگی ایالت و عشایر در درجه اول مبتنی بر اطاعت محض نسبت به بزرگان ایل بوده 

فراد ایل چنان رسوخ کرده که کلیه نیروهای  ود را در اطاعت بزرگان و در  ون و روح ا

، واسطه مستقیم والیان با عشایر تابعشان . و از سوی دیگر این بزرگاندادندمیایل قرار 

 .کردندمیرا اجرا  هاآنبودند که موج  وحدت و یکپارچگی آنان بوده و دست به سینه اوامر 

هر ایل  هایسکونتگاهو  اندشدهپراکندهایالت و عشایر ایران در مناطق مشخصی از کشور 

که در طول تاریخ همواره متغیر بوده و با شدت و ضعف حکومت  جمعیدسته به صورت

از  هایی، گروهومتنوسان داشته و گاهی به  اطر سیاستهای حک هاآنمرکزی و همسایگان 

جامعه عشایری  .اندمستقر شدها شده و به مرور در محل دیگری عشایر بنا به شرایط جابج

طبیعت در ستیز بوده و از سوی دیگر در اثر مبارزات دائمی با عوامل  هایسختیهمواره با 

 هایبرهه، در اندگشتهشجاع و مدافعین سرسخت استقالل کشور مبدل  هایانسانبیگانه به 

و  فداکاریزرینی از  هایبرگهعشایر شاهسون ، ددی از تاریخ حیات سیاسی و نظامیمتع

 .اندکردهدر دفاع همه جانبه از  اک ایران به نام  ود ثبت  ستیزیبیگانه

طایفه ترکی  شده  32که از  دانستندمی ود را وابسته به یک ایل بزرگ  هاشاهسون

و شماری تیره داشت. هر تیره به چند اوبا )اردوگاه ایلی ( با « بیک»هر طایفه یک  بود.

 کردمیو یک آق ساقال )ریش سفید( تیره را سرپرستی  شدمیمتفاوتی تقسیم  هایترکی 

اول صفوی تشکیل یافته تا نقش قبایل ترک را که در بدو تشکیل  عباسشاهکه در زمان 

اول به منظور مقابله با  عباسشاهنمایند. را یاری کرده بودند ایفا  هاآنسلسله صفوی 
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که به را شاهسون نامید  هاآن، طوایفی جمع نمود و امیران بزرگ قزلباش هایطلبیزیاده

 در نظر گرفت. سرسپردگانشو  فداییانمعنی دوستدار شاه لق  گرفته و به عنوان 

 ایکنندهتعیینو  مؤثرکلی عشایر ایران در تحوالت سیاسی و نظامی نقش  طوربه

از جمله تخته  محدودکننده هایسیاست، این نقش که در دوره پهلوی با اعمال اندداشته

و رفتارهای  هاسیاستقاپو )اسکان عشایر( و اجرای سیاست نوین بسیار تغییر یافت، لیکن 

را  هاآنعشایر را کاهش و نقش سیاسی و نظامی  هایظرفیت شن حکومت پهلوی توان و 

 از بین برد. دتش به

 سوال ) سوال های (پژوهش -1-2

 سوال اصلی  -1-2-1

طایفه قوجه بیگلو از طوایف بزرگ ایل شاهسون چه نقشی در تاریخ تحوالت معاصر ایران 

 ا ص داشته است؟ طوربهکلی و آذربایجان  طوربه

 سوال فرعی  -1-2-2

 ؟تآذربایجان چه بوده اسنقش و اهمیت طایفه قوجه بیگلو در مرزبانی از مناطق مرزی 

وره پهلوی چه طایفه قوجه بیگلو در تحوالت تاریخی و سیاسی مشروطه و تحوالت د

 ؟نقش ایفاء کرده است

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

 ایویژهنقش طایفه قوجه بیگلو در تحوالت سیاسی و نظامی شرق آذربایجان اهمیت 

و این  اندایفاء کردهشجاعت و رشادت زیادی از  ودشان در این منطقه  هاجنگدارد که در 

اهمیت  رغمعلی ،با نیروی دولتی تضعیف شدند زدو وردهاو  هاجنگطایفه بر اثر بعضی از 

این موضوع تاکنون پژوهشی مستقل درباره این موضوع صورت نگرفته و مسئله پردا تن 

 .کندمی دوچندانبه آن اهمیت آن را 

 هدف )اهداف(پژوهش -1-4

نقش طایفه قوجه بیگلو در تحوالت سیاسی و نظامی شرق آذربایجان  پژوهشهدف اصلی 

 است.
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 اهداف فرعی  -1-4-1

 بررسی مهاجرت طایفه قوجه بیگلو از ترکیه به ایران 

 بررسی چگونگی اسکان یافتن طایفه قوجه بیگلو در منطقه مغان 

 پیشینه پژوهش-1-5

با موضوع نقش طایفه قوجه بیگلو در تحوالت سیاسی شرق آذربایجان  در رابطه اگرچه

و توان به این موضوع پردا ته تحقیقات اندکی صورت گرفته ولی سعی شده در حد وسع 

 .گرددمیبر ی از این تحقیقات بیان  ا تصاربه اینجادر  .شود

سی و اجتماع-1-5-1 سیا سون های مغان از ریچاد تاریخ  شاه سن  ،پرتای  ترجمه ح

 :اسدی

به بررسی تاریخ  ایکتابخانهکتاب حاضر بر پایه پژوهش میدانی و تحقیقات مفصل 

اهسون های آذربایجان ا تصاص بزرگ ایران یعنی ش هایاتحادیه سیاسی و اجتماعی یکی از

از  هاییبخشایلی است که از دوران صفویه در  هایگروه. شاهسون نام تعدادی از دارد

و جه تمایز  ترینمهم احتماالت .برندمییران به ویژه مغان و اردبیل به سر شمال غرب ا

طوایف شاهسون از اوا ر دوره صفوی  یاتحادیهو ظهور  گیریشکلشاهسون ها و چگونگی 

سپس مناسبات شاهسون  .سخن رفته است نادرشاهتا اوایل دوره قاجار و به ویژه در دوره 

محلی در قرن نوزدهم میالدی و نقش این ایل و  هایقدرت، روسیه و ایران هایدولتها با 

اجتماعی و  هایگونیدگر  چنینهم، شدهبررسیسیاسی ایران در دوره قاجار  رویدادهای

بحث  تفصیلبهایل در دوره پهلوی  یاتحادیهعلل فروپاشی  درنهایتسازمان سیاسی ایل و 

 شودمیو هویت شاهسون توجه شده و نشان داده تاریخ  هایمؤلفهدر پایان به  .شده است

عناصر رعیت( از  یطبقه، نظامیان و امرا، روسای طوایف ،مردم )شاهانمختلف  هایروایت

 هاشاهسونمتفاوتی از تاریخ و هویت  هایدریافتتفسیر و  ،هویتی و  استگاه شاهسون ها

 را موج  شده است.

 :زادهعزیز نبی  ازمیرتاریخ دشت مغان -1-5-2

در  هستفصل هست که فصول چهارم و دهم آن در رابطه با عشایر  10 موردنظرکتاب 

از آن عشایر مغان  هاییدر بخش شدهبررسیفصل چهارم اوضاع سیاسی و اجتماعی مغان 

 موردی ایران و روس هاجنگرا در  هاآن هایمأموریتو  هاآنو شهدای  هاجنگرا در 
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، نویسنده بزرگان و مشاهیر ایل سون را در فصل دهم کتاب نچنیهمه و قرارداد مطالعه

 .خص ایل شاهسون را بررسی کرده استنفر مش 50معرفی نموده است و در آن از حدود 

 :دشت مغان از احد قاسمی کوچ نشینان ،مغان نگین آذربایجان-1-5-3

است طبق منابع  شدهتشکیل آبادپارسبیله سوار و  دشت مغان از سه شهر گرمی ،

 1353. از سال قی در جمهوری آذربایجان استاین دشت در ایران قرار دارد و ماب سومیک

، گرمی بود و دوران اوج مغان نیز در همین بازه زمانی بود مرکزیت شهر مغان1372تا سال 

به سه  بعدازآن. بر امکانات  ود بیفزاید کمکمشهر توانست  مشکینکه پس از جدا شدن از 

به دلیل رونق  آبادپارستقسیم شد که در این میان  آبادپارسشهر گرمی و بیله سوار و 

 آبادپارسشهرستان  هایصنعتکشت و  اکنونهمکشاورزی گوی سبقت از این شهر ربود 

دارای دو جلد است که جلد دوم آن درباره  هاکتاب. این زد عام و  اص است مغان زبان

  .دشت مغان و عشایر ایل شاهسون مغان در آن سخن به میان آمده است کوچ نشینان

 ، سیاست و عشایری از عزیز کیاوند :حکومت-1-5-4

. تاریخ است اندازچشمکتاب مشتمل از دوازده فصل است . فصل اول با عنوان عشایر در 

شایر به  شده نگاه ع سعی  صل دوم  سای موردبحثدر دوران  هاحکومتدر ف شودشنا .  ی 

 هایکشمکشاز وقایع تاریخی تالش کرده فضای اجتماعی  اییهفصل سوم به استناد نمونه

. فصل چهارم به ترسیم و تعیین  طوط نی در جامعه عشایری را روشن سازدسیاسی درو

شایری حکومت  ست ع سیا صلی  صاصا ست یافتها ت شایر در ا صل پنجم قدرت ع . در ف

در پی آن انگیزه سیاسی عشایر برای دست یافتن به ، شدهارزیابیحکومت  باقدرتمقایسه 

سیا شمقدرت  ش صل  ست. در ف سی سی تبیین گردیده ا سیا شینی، نقش  و کوچ  چادرن

. در فصل هفتم سیاست عشایری حکومت در دوره پهلوی اول و دوم با ذکر شودمیبررسی 

 هایاسننتسننی، اقدامات و . در فصننل هشننتمگرددمیتاریخی ارزیابی و تبیین  هاینمونه

. در فصننل نهم حاوی اطالعاتی درباره اسننت ذکرشنندهجمهوری اسننالمی در قبال عشننایر 

ستجمعیت  شایر ا شاورزی ع ست در باب تحول و آمار نفوس و ک صل یازدهم بحثی ا . ف

بر این دگرگونی  مؤثرو عوامل  هازمینه عشننایری و بررسننی هایجماعتشننناسننی کنونی 

سنده با ط صل نوی ست و در آ رین ف صول ا ستراتژیرح پیشنهادهایی تالش کرده ا  مورد ا

 آینده عشایر کوچنده را ترسیم نماید. نیاز
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 مواد و روش پژوهش  -1-6

از  برداریفیشاین پژوهش به مانند دیگر تحقیقات تاریخی به روش  هایدادهمواد و 

، مصاحبه و بخش میدانی از ابزارهای پرسشنامهو در  شدهگردآوریکت  و اسناد تاریخی 

 است. شدهگرفتهاینترنتی بهره  هایسراچهاستفاده از 

 نقد و بررسی منابع و مآخذ  -1-7

 بررسی نقش عشایر بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران  -1-7-1

 -. این پژوهش حاضر که به روش توصیفیکرده است تألیفبابک ابراهیم پور آن را 

سیاست جمهوری اسالمی ایران در  اثربخشیبررسی  باهدفپیمایشی تنظیم گردیده است 

 موردبحثقبایل عشایر منطقه اردبیل و اثر آن بر ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را 

. و در این راستا با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق سا ته و با توجه دهدمیو بررسی قرار 

تصادفی  ای وشهرا به صورت  وردمطالعهم، حجم نمونه مطالعه موردبه گستردگی منطقه 

 گرددمیتوزیع گردیده است که نتایج حاصله بیانگر آن است پیشنهاد  هاپرسشنامهانتخاب و 

طراحی گردد که از نیروی  ایگونهبهکالن در جمهوری اسالمی ایران  هایریزیبرنامهکه 

 .نمود میتالی نظام اسالعشایر و پتانسیل بالقوه بتوان بهترین استفاده را در جهت اع

شهر با کمونیسم و صهیونیسم در گذر  مشکین ،، اردبیلمبارزه عشایر خلخال -1-7-2

 تاریخ 

در رابطه با عشایر استان  موردنظرنویسنده این کتاب هرمز امیر احمدی است کتاب 

 لخال شهر  شاطران لواردبیل و به  صوص شهرستان  لخال است و در این رابطه با عشایر 

اطالعات ارزشمندی  صهیونیسمشهر در مبارزه با کمونیسم و  مشکینو شاهسون اردبیل و 

 .است شدهارائه

 عشایر ایران  -1-7-3

ه ایالت و عشایر . کتاب حاضر پژوهشی است دربارنویسنده این کتاب حسن افشار است

، در ایران باستان قبایل ساکن و مهاجر به این منطقه، معرفی کوتاهی از منطقه آذربایجان

، وناگون ایالت منطقه در زمان حاضرگ هایویژگی، مشخصات و اسالم بعدازآن هایقرنو 

همچنین آداب و رسوم و روابط اجتماعی و اوضاع اقتصادی و حوادث سیاسی از مطال  

ابقه تاریخی : سرا با این مباحث تدوین کرده است ، کتابپژوهنده .آیدمیکتاب به شمار 
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، دگی عشایر آذربایجانپراکن ،و تمدن انسانی، عشایر ایران، سیاست ایران و عشایرعشایر 

ر و ایالت آذربایجان ، عشای، عشایر آذربایجان بعد از اسالمعشایر آذربایجان قبل از اسالم

عشایر، فرهنگ  –، دشت مغان نادرشاهعشایر و  ، ایل شاهسونواالنسا، مغان و شرقی و غربی

، ، جشن عروسیو عبادت، تحصیالت شاهسون، دادوستد زیورآالتلبسه و ا، و رسوم شاهسون

 .غیرهدفن و کفن و 

 ، اجتماعی ایل شاهسون بررسی ساختار اقتصادی -1-7-4

: سا تار از اندعبارتدر کتاب  شدهبررسی مسائلسنده این کتاب پروانه عزیزی است. نوی

، انسانی ایل  سازمان اجتماعی و سیاسی آن ها مسائل، اقتصادی ایل شاهسون –اجتماعی

، مشکالت اقتصادی و اجتماعی ایل و برداریبهره، اقتصاد و نظام و ویژگی آن در ایل کوچ

انسانی ایل شاهسون  مسائل... پژوهشی است که به ارائه اطالعاتی درباره شنا ت زیستگاه و 

، فصل با عناوینی چون؛ ویژگی طبیعی منطقه ایل شاهسون 8این اثر در  .پردا ته است

، اقتصاد و نظام شاهسون اینانسانی  مسائل، آن در ایل شاهسون هایویژگیکوچ و 

ایل شاهسون ،  یر آن در نظام اجتماعی و اقتصادی، عمران و تاثایل شاهسون برداریبهره

. دامداری است شدهتنظیم، تهیه و  هاحلاهرمشکالت اقتصادی و اجتماعی ایل شاهسون و 

، حدود و مرزهای طبیعی و سیاسی منطقه ، قشر عشایر معمولی ، سنتی، صفویه و قزلباش

تی ایل شاهسون ، تحول در سا تار جمعیو حال، گیاهان بومی درگذشتهبهداشت و درمان 

 مسائل، و دادوستد از دام و مرتع، مبادله برداریبهرهروابط فنی ، . آیین و اعتقادات

 و زراعت از موضوعات این اثر هستند. محیطیزیست

 عشایر آذربایجان و ایالت مغان  -1-7-5

پژوهشی است درباره ایالت و عشایر منطقه  پوراسماعیلکتاب حاضر از جمشید 

 هایقرندر ایران باستان و  آذربایجان، معرفی کوتاهی از قبایل ساکن و مهاجر به این ناحیه،

، همچنین آداب وناگون ایالت منطقه در زمان حاضرگ هایویژگی، مشخصات و بعد از اسالم

و رسوم و روابط اجتماعی و اوضاع اقتصادی و حوادث سیاسی از مطال  کتاب به شمار 

ابقه تاریخی عشایر و تمدن : سرا با این مباحث تدوین کرده است ، کتاب.پژوهنده آیدمی

، پراکندگی عشایر آذربایجان ، عشایر قبل از سیاست ایران و عشایرایر ایران، ، عشانسانی

، مغان و ر و ایالت آذربایجان شرقی و غربی، عشای، عشایر آذربایجان بعد از اسالماسالم



 مقدمه و هدف 9

 

، شاهسون زیورآالت، البسه و ، ایل شاهسون، عشایر، فرهنگ و رسوم شاهسونساواالن

 .ن و کفن و مباحثی از این استد ، تحصیالت و عبادت، جشن عروسی، دفدادوست

دولت رضااا شاااه و ناال ایلی )تاسیر ساااختار دولت مرلقه بر ناوذ قبایل و  -1-7-6

 عشایر(

، حاکم بر ایران هایسلسلهو  هاحکومت. کرده است تألیفاحمد نقی  زاده این کتاب را 

، ول تاریخو صحنه سیاسی ایران در ط اندداشتههمواره تحت سلطه یک یا چند ایل قرار 

. سیاست ایجاد دولت مرکزی قدرتمند و تالش تایلی بوده اس وتازتا تعرصه رقابت و 

کوچک محلی شد که  هایدولت، منجر به از بین بردن ضاشاه و حامیان او در این زمینهر

با عنوان ایل و عشایر در مناطق مختلف کشور به زندگی و حکومت مستقل از دولت مرکزی 

روشن شدن بخش مهمی از تاریخ و سیاست در ایران و  باهدف. کتاب حاضر پردا تندمی

فهم عمیق نقش ایالت در سیاست ایران و نحوه رفتار با ایالت و عشایر در عصر رضا شاه 

بوده است و  مورداجرااست که در آن دوره سیاست تخته قاپو کردن عشایر  منتشرشده

ی بوده که نویسنده در تالش جهت روشن تالش رضا شاه جهت از بین بردن اجباری متک

 شدن این موضوع بوده است.

 ، مغان ،قشقایی ،قاراداغ ...(مشکینشاهسون )ایل سون ( مغان ) -1-7-7

: ذیل هستشامل موارد  عناوینو است   یالیعشری  اینینویسنده این کتاب مقصود 

از اهمیت کوچ در ، مختصری پیدایش عشایر در ایران، اهمیت اقتصادی عشایر در منطقه

و بزرگان عشایر شاهسون،  بیک ان و ، ققان  ارجی درباره عشایر، نظر محهادولتسایر 

، ، مراسم عشایر، اسکان عشایر، آالچیقیاز داغ –ییالق–، قشالق سابقه فرهنگی عشایر

، طایفه  اجیر لو، طایفه شاهسون اصل، فرهنگ مردم، عامیانه کودکان و حماسی هایداستان

، عظمت شهر مشکینعشایر در نظام  هایدبیرستان، روندمیکه به ییالق  مایی، طایفه ارشق

، طوایف روندمیکه به سهند  مایی، طایفه قاراداغ یپرم  ان ارمنی، بر ورد عشایر با  انم

، بیله آبادپارس، گرمی ،، مغانهای ایران، ارسسونقاراباغ ، شاه های ان، ، ایل قشقاییغر

، عاشقی و شاعران ساز آذربایجان، فرقه هاترکتاریخ پیدایش  ،ای مغان، شعراصالندوزسوار، 

 است . شدهنوشته، منابع و مآ ذ دمکرات آذربایجان و عشایر، جداول
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 مبانی و پیشینه تحقیق-2

 موقعیت جغرافیایی مغان -2-1

یا مغکان یا موقان نام دشت باتالقی بزرگی است که از دامنه کوه سبالن تا کناره  نوغان

دریای  زر کشیده شده و در جنوب مص  رود ارس و شمال کوههای طالش قرار   اوری

جداگانه و  ایناحیهولی غالبًا  گرددمیدارد. این ایالت گاهی جزء آذربایجان محسوب 

 .(188 :1374،)لسترنج دادمیمستقل را تشکیل 

ندازه تبریز ن و تقریباً با ابر ساحل دو رود انه و دمیان باغستا شهری استمقدسی گوید 

همان شهر باجروان باشد  نوغانکه محتمل است این شهر  شودمی. از گفته او استنباط است

. وی موضع آن را مرده و در زمان او  راب بوده استکه مستوفی آن را کرسی آن ناحیه ش

در معین کرده است.  شودمیدر چهار فرسخی شمال برزند که هنوز نام آن در نقشه دیده 

، السالمعلیهه است که نزدیک باجروان چشمه آب حیات است که  ضر آمدمیسالروایات ا

 (.188-9 یافت )همان: هاآن، یا الیاس

شهری بزرگ شمرده و مقدسی  هاآندر جنوب باجروان برزند واقع است که ابن حوقل 

 بازار ان را چنین وصف کرده که از تمام نقاط مجاور کاالها برای صدور در آن شهر جمع

ه زیرا مرکز تجارتی آن ناحیه بوده است. حمداهلل مستوفی باجروان و برزند هر دو را شدمی

 معمور نوشته و گوید ))برزند هوایش به گرمی مایل است و حاصلش غله باشد((. هایدیه

 بردمیو همشهره را نام  آبادحمداهلل مستوفی سه شهر پیلیسوار و محمود  نوغاندر دشت 

سا ت و اکنون  بویهآل))پیلیسوار را امیری بود با این نام یعنی سوار بزرگ از امرای  و گوید

به قدر دیهی مانده است و آبش از رود انه باجروان است حاصلش غله باشد ((. این شهر 

در صحرای  آباد. محمود آمدمیکنار نهری بود که از باجروان  و دردر هشت فرسخی باجروان 

پیلیسوار قرار داشت و بگفته مستوفی  طرفآندریای  زر و دوازده فرسخ  گاو باری در ساحل

دریا قرب  بحر جیالن ازو تا به ساحل» شده بود. همشهرهسا تهغازان  ان مغول  فرمانبه

و جای نشست فرهاد بن گودرز بوده که او  اند واندهمیابر شهره  دو فرسنگ بود و در اول

 :در ذکر آن مقام و فرهاد گوید وسیو فرد «را بخت نصر شمارند



 

 ببرد ((. روشناییگزین ابر شهره فرهاد گرد                                 بجنگ از جهان  

پرجمعیت با  هایدهکدهدر شمال باجروان در زمان قدیم قریه بلخاب واقع بود که 

این  طرفآن، و و مسافران وصف شده است هاکاروان ورودبرای  هاییرباطو  سراکاروان

به ایالت  ازآنجادر معبری که  ورثانمنزلگاه در شاهراه شمالی و در ساحل جنوبی ارس شهر 

پر متاع و  بازارهاییو  بارویی، و شهری بود ورقاندر قرن چهارم  .واقع بود رفتندمیاران 

ی در دو فرسخ ایجلگهبود و در  پرجمعیت. این محل بسیار بدون دروازه داشت ایحومه

که  کنندمیساحل رود انه قرار داشت و مسجد جامعی در حومه آن واقع بود و چنین نقل 

 (.188 -189: 1374، بود )لسترنج شدهسا ته رشیدزبیده زن هارون  فرمانبه انثور

 معنای لغوی شاهسون -2-2

و در اینجا  رودمیشاهسون جدا از معنی لغوی آن امروزه به صورت اسم  اص به کار 

 : رسانیممیمعنی و مفهوم و کاربرد این واژه را در چند فرهنگ به نظر شما 

ل بزرگ تشکی عباسشاهسین و واو( نام سپاهیانی که  به فتح: شاهسون )فرهنگ عمید

بزرگ ایران است که در  هایایلنام یکی از  اکنونهم .داد و سربازان مخصوص شاه بودند

 ذیل ماده شاهسون(. ،نامهلغتعمید  (سکونت دارندحدود تبریز و اردبیل 

 و شاه دوست . پرستشاه: )صفت مرک ( در زبان ترکی به معنی فرهنگ ناظم االطبا

اول صفوی بر فوجی از  عباسشاهمرک  از شاه  فارسی و سون ترکی است و این نام را 

سپاهیان گذاشت که  اصه  ود او بود و فرمان داد ، هر ایلی که بخواهد نام  ود را برداشته 

و این نام بر  ود نهد و با آن در بهره عنایت شاهی شریک باشد  درآید، به این ایل تازه 

د )ناظم االطبا،  ل شدنده هزار نفر در آن دا ،مان روز اولی که این حکم را کردهگویند در ه

 ، ذیل ماده شاهسون(.فرهنگ لغت

از قبایل ترک ساکن ایران است که اکنون  ایعده: شاهسون نام اسالمی المعارفدایرة

اول پس از تسلط بر قبایل  عباسشاه. آن دوستدار شاه است معنی. ا ترک نامیدر هاآنباید 

یدی شرکت کنند و نام قزلباش از قبایل مختلف را دعوت کرد که در گروه جد ایعدهترک 

این گروه  به دستدر دوران حکومت صفویه  .اندشدهداد ،که به شاهسون نامیده  هاآنرا به 

ان و روزگاری نیز عده آن برآمد، از آن جمله نگهداری فرمانروایان صفویه کارهای بس بزرگی

، در بعضی از مراجع کاسته شد تعدادشان، ولی به تدریج از به صد هزار  انوار بالغ گردید

)دایره  عباسشاه، نه  ود بوده است عباسشاهپدر  به دستاین گروه  تأسیس، که آمده است

 ، ذیل ماده شاهسون(.اسالمی المعارف
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های ایلی است یا شَهسَوَن(، نام تعدادی از گروه شئون: افسونیترکی  شاهسَوَن )به لهجه

دشت مغان و اردبیل و نواحی  رقان و  به ویژهاز شمال غرب ایران  هاییبخشکه در 

 اگرنهبرند. شواهد موجود بیانگر آن است که  مسه، واقع در میان زنجان و تهران به سر می

اند.)که البته ها از دشت مغان به  رقان و  مسه کوچیدهتعدادی از این گروه کمدستهمه، 

. شیوه زندگی و بسیاری از نباید این گروه را با اتحادیه ایل  مسه فارس اشتباه گرفت(

های ایلی را از سایر گروه هاآن -ایکرهنیمهای آالچیق الخصوصعلی -های فرهنگی ویژگی

 منشاءها را که ای از این ویژگیپاره. سازدایران حتی ایالت  رقان و  مسه متمایز می

توان در میان سایر ایالت ترک زبان ایران مشاهده کرد. گو اینکه بر ی ترکی دارند می

شان را های متمایزای از ویژگیاند پارهطوایف شاهسون  استگاه ترکی ندارند و توانسته

 (.191-2: 1378 ،عوض پور(حفظ نمایند

ز پیروزی انقالب عنوان شاهسون به فارسی به معنی دوستدار شاه است. این عنوان پس ا

ترکمان مورخ معروف  بیکاسکندر   اسالمی به ایل سون یا دوستدار مردم تغییر نام یافت.

را ضمن وقایع فتح عراق در دوره شاه  "گرمخانهشاهی "عصر صفوی استعمال کلمه 

. اما اصطالح سیاسی کاربرده استبهاسماعیل اول و همچنین بیان وقایع زمان شاه طهماس  

زمانی اهمیت پیدا کرد که به طرفداران شاه اسماعیل دوم اطالق شد و این در  این شعار

حالی بود که بر سر جانشینی شاه طهماس  بین جانشینان او ا تالف افتاد و در این میان 

د تر طهماس  به نام پریخان  انم که سیاستمدار مقتدری بود به طرفداری از اسماعیل 

  نمود.میرزا  ود را شاهی سون اعالم 

مسایه ای از کشور ایران در دیگر کشورهای هعالوه بر مناطق گسترده هاشاهسونامروزه 

 )قلمی، عراق، ترکیه، افغانستان و کشمیر نیز سکونت دارند از جمله جمهوری آذربایجان،

1376: 10-209.) 

 تاریخچه عشایر شاهسون -2-3

دور در نواحی  هایگذشتهکه از  غرطوایف و ترکمانان وابسته به ترکهای  شاهسون به

که در حدود  کندمیارتباط پیدا  اندداشتهشرق دریای  زر زندگی چادرنشینی و شبانکاره 

 هادشتهزار سال قبل به  راسان عزیمت و پس از شورش و طغیان برعلیه محمدغزنوی به 

ر دشت مغان به د ایعدهن رهسپار و بر ی در اردبیل و السبیا  سا واالنکوه  هایدامنهو 

 .اندشدهزندگی مشغول 

اول صفوی  عباسشاهاز طوایف ترک ایران هستند که از سوی  هاییگروهها  شاهسون



 

تا موقعیت طوایف ترک قزلباش را احراز کنند. نادرشاه افشار بر ی از  اندشده دهیسازمان

مّتحد کرد. در بیگلو  این طوایف را تحت رهبری فردی به نام بدر ان از طایفه ساریخان

قرن هجدهم در اثر رقابت دا لی در  انواده بدر ان، شاهسون به دو کنفدراسیون تقسیم 

در  .شودمینامیده  شهرمشکینهای اردبیل و  شد که از آن زمان به بعد به نام شاهسون

به  شدمیدوگانه که اِل  وانده  هایکنفدراسیوناز  هر کدامدی الاویل قرن نوزدهم می

  .شدمیوسیله یکی از اعقاب بدر ان با لق  ِال بیگی رهبری 

زیادی در قلمرو شنناهسننونان به وقوع پیوسننت. به  هایفعالیتدر دوران حکومت قاجار 

 هایبخشدر منطقه تالش و  هاروسبین ایران و روس،  شننانفتحعلی صننوص در زمان 

قی شاهسونان گردید و القش ایهسرزمینشمالی مغان ساکن شدند و این امر باعث تهدید 

مرزهای ایران از سمت شمال محدود به شکل هروی در آمد.  ایجترکمنمعاهده  بر اساس

شاهسون از دست رفت. در دوره رضا ان الدر نتیجه قسمت بزرگی از منطقه قش قی ایل 

شایر لطمات فراوانی از جهت  سکان ع ست اجباری ا سیا سون به یک  شاه شایر  پهلوی ع

سننیاسننی و تولیدی متحمل شننده و سننیاسننت اجباری که در قلمرو  -تماعیسننا تار اج

. قراردادها را در نابودی کامل  قاپو بودن بود، هویت ایلی شاهسون نیز به تخت هاشاهسون

 زیر کشتبعد از سقوط رضا ان، محمدرضا پهلوی سیاستهای پدری را به شکلی دیگر با 

ها ادامه داد. بعد از پیروزی  دولت از شاهسون هایحمایتو دریغ  هاآنبردن اراضی واقعی 

 ود و  هایحمایتعشننایر اسننتان شننده و با  متولیمی سننازمان امور عشننایر الب اسننالانق

یل  کتتشنننک ندگی  هایشنننر هت بهبود وضنننع ز عاونی عشنننایری در ج گام  هاآنت

 (.192-3 :1378 پور،)عوضبرداشت

 شاهسون نال آمدن پدید یا گیریشکل-2-4

 و  طیبان داد دستور و شد مستقر تبریز در اسماعیل شاه قویونلوها آق انقراض از پس

 اذان در را العمل  یر علی حی و اهلل، ولی علیاً ان اشهد یعنی شیعه  اص شهادت مؤذنان

. نمایند او آل بر تولی و محمدی دین اعدادی بر تبری و نفرین و لعن و کنند وارد اقامه و

 ، واندمی والیت شاه بنده را  ود که او، هایسکه در داد دستور اسماعیل شاه ضمن در

 ا الص با هاقزلباش کنند نقش جان  یک در را شهادتین و برحاشیه را امام دوازده اسامی

 کامل مرشد معنوی کمک که داشتند(  اسماعیل شاه) کامل مرشد به نسبت که ارادتی و

 (.206 :1376)قلمی،نیست  اسلحه به نیازی و است آنان حال شامل

 ندشدمی    انتخاب هاقزلباش بین از کشوری و لشکری بزرگ امرای و سرداران تمامی
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 تاجیک و تات تحقیربه را زبانفارسی ایرانیان هاآن.  بودند ترک طوایف از اکثراً که

 شاه از پس . بود ترکی او دربار زبان و سرودمی شعر ترکی به اسماعیل شاه.  نامیدندمی

 به مملکت امور وفتقرتق و نشست او جای به اول طهماس  اشسالهیازده فرزند ، اسماعیل

 گرفته دست در را مملکت از قسمت یک ا تیارات آنان از هریک که افتاد هاقزلباش دست

 هاقزلباش کشور به ایران شاهنشاهی ظاهربه کشور و پردا تند فرمانروایی به  ودسرانه و

 .شد مشهور

 به دیگر ممالک از ، بودند کرده ا تیار شیعه مذه  که هاییآن نیز ترک دیگر طوایف از

 تعداد هرقدر است بدیهی.  زدند جا قزلباش بزرگ طوایف از را  ود کرده مهاجرت ایران

 ارادت و ا الص رفتهرفته. یافتمی فزونی نیز آنان ا تیارات و قدرت ،شدمی زیادتر نفرات

 کاله. قرارداد الشعاعتحت را آنان دنیوی جالل و شکوه و رفت بین از کامل مرشد به معنوی

 مردان به پیشهقناعت صوفیان و دادمیابریش دستار به را  ود جای قزلباش نمدی سرخ

 . شد بدل گراتجمل اشرافی

(( ادامه)) پیوست وقوع به امرا بین هاییجنگ سلطنت نیابت برسر اسماعیل شاه از پس

 از او با اول طهماس  شاه سلطنت سال هفتمین در آذربایجان، االمرای امیر تکلو  طایفه از

 عثمانی سلطان و شد پناهنده  ان سلیم سلطان به  ورد، شکست چون و آمد در جنگ در

 بسیاری او از تاسی به. آمد پیش سلطانیه تا و کشید لشکر ایران به وی راهنمایی و تشویق به

پیوستند  سلیم سلطان لشکر به کرده رها را کامل مرشد جانشین نیز قزلباش امرای از

 (.206: همان)

 دوم اسماعیل شاه دستور به و بریدند سر را شاه ولیعهد و پسر میرزا، حیدر، قزوین در

. کردند کور یا و کشتند را صفوی شاهزادگان همه او، پسر سه و  دابنده محمد سلطان جز

 سلطان زن بعد اندکی. کردند معدوم و مسموم نیز را دوم اسماعیل  ود شاه بعدها امرا همان

 نفاق و  یانت و کشتند بود آنان  ودرأیی مخالف که را عباسشاه مادرش و  دابنده محمد

 ارمنستان و شیروان و آذربایجان شد موفق عثمانی سلطان بال ره که رساندند جایی به را

 . کند جدا ایران از را

 – افشار – استاجلو – شاملو – روملو:  اسامی به ترک بزرگ طایفه نه از هاقزلباش

 . بودند یافته تشکیل قراباغ صوفیه و ورساق – لو تکه – قاجار –ذوالقدر

 و اقتدار همان با را قزلباش سران اگر که برد پی سلطنت در استقرار از پس عباسشاه

 کرد  واهند سل  او از را اصالحی اقدامات گونه هر امکان گذارد، باقی کارشان در ا تیارات

 دست به بسا چه و شد  واهد آنان دست آلت  دابنده محمد سلطان پدرش مثل نیز او و



 

 (.207 :شود)همان کشته هاآن

 وضع به ، بود تدبیر با زنی که را، علیا مهد مادرش و میرزا حمزه او برادر قزلباش امرای

 قلی مرشد یاری به ابتدا ، پس. داشت آنان از پرکینه دلی عباسشاه و بودند کشته ناگواری

 برداشت، میان از نیز را  ان قلی مرشد  ود آنگاه و برد بین از را مادرش و برادر قاتلین  ان

 اول سپاه. آورد وجود به سئون شاهی یا و شاهسون عنوان تحت جدید و منظم سپاه دو و

 اکثراً  که بود یافته تشکیل ، گفتندمی قوللر جمع صورت به یا و قول را آنان که غالمان، از

 ایبرجسته افراد سپاه این میان از.  بودند هاگرجی و هاچر کس ارامنه، غیرمسلمان اتباع از

 آنان به نسبت  اصی عالقه عباسشاه که شدند پیدا  ان قرچقای و  ان واردیاهلل  نظیر

 . داشتمیابراز 

 گونههیچ موقع آن تا که دادندمی تشکیل تاجیک و تات ایرانی رعایای را سپاه دومین

 اقتدار و نفوذ از اول عباسشاه ترتی  بدین ، نداشتند کشوری و لشکری کارهای در مدا له

  (.207 آورد)همان: وجود به را شاهسون آنان مقابل در و کاست هاقزلباش

 و ندشدمی محسوب جامعه متوسط طبقات جزو هاقزلباش ،عباسشاه سلطنت اوا ر در

 لق  حتی شاه. نبودند کشوری و لشکری بلند مقام و عنوان صاح  هاآن از کدامهیچ

 ی لاو شیخ را صفوی پادشاهان  ود) شدمی اطالق او  ویشاوندان به که نیز را اندشیخ

 در و اردبیل در بیشتر عباسشاه سلطنت اوا ر در شیخاوندان و اندا ت نظر از( گفتندمی

 به داری مهر و وزارت مثل آنان سابق مشاغل و گذراندند-می روزگارر د متبرکه اماکن جوار

 . بود واگذارشده دیگر اشخاص

 پدر  دابنده، محمد سلطان زمان از سون شاهی یا شاهسون کلمه که گویندمی بعضی

 سلطان زن علیا مهد ازآنکهپس قزلباش سران که کنندمی روایت و است ماندهباقی عباسشاه

 بکشند نیز را شاه  ود احتماالً  و کنند غارت را دربار  واستندمیکشتند،  را  دابنده محمد

 یعنی(( گلسین سئون شاهی))  .برآورد فریاد ازآنجا و رفت شاهی قصر بام به محمد سلطان.

 . بیایند هستند، شاه طرفداران و  واهان که هاییآن

 انحصاری اطالق. کرد استفاده کلمه این از  ود سپاه دو تشکیل برای بعدها عباسشاه

 که رسدمی نظر به. شودمی بعد هایمهر و موم به مربوط مغان کوچری و ایل به کلمه این

 و یافته تشکیل اسم این به مغان در مرزداری برای ایجداگانه سپاه بعد، هایمهر و موم در

 (.207-8:  1376 قلمی،) اند بوده پاشا یونسور یاران و فرزندان از بیشتر عده این
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 ت و طوایف کوچنده المعرفی ای-2-5

عشایر استان از دو ایل  ،1366 سال اقتصادی –اساس نتایج سرشماری اجتماعی بر

و لو حاج شاطران لودلو، الارسباران و سه طایفه مستقل فو - داغ شاهسون و قره هایبنام

ت و طوایف مستقل استان ایل شاهسون بزرگترین ایل استان الاست. از میان ای شدهتشکیل

 او به 1527تیره و  241طایفه،  43. این ایل از هستو نیز سومین ایل بزرگ کشور 

 شده است ارائهی ایل شاهسون در جدول هاتیرهاست که اسامی طوایف و  شدهتشکیل

دوره قشالقی استان اردبیل بر اساس نتایج سرشماری  –اسامی طوایف ایل شاهسون  -1-2جدول

1387 

 هاتیرهاسامی  طوایف
 ماللو-6بنیه لر -5جانیارلو-4نودردلو -3قره باغ الر -2قزیلکچی-1 میکائیللو طالش

هامپا -5عیسی لو   -4آقا حسین بیگلو  -3اروجلو -2بیگلو  اله حبی  -1 لو عیسی
 عباداله بیگلو -6

 کورالر -3ملی  -2سیدی -1 سید لر 
 عزیزلو -3کورالر -2ترید-1 کور عباسلو
 مرادلو  مراد لو 
 7. رمضانلو .6. گل میرزالو 5.  لیلو 4. عباسعلی 3.طومارلو 2نظر لو -1 گیگلو 

.  ان 12. ابشلر .11. قره پتخ لی .10. مصطفی لو . 9. صفرلو . 8قیطران لو 
 17. حاجی ایمان لو 16.جبلو 15.حاجی حسن لو 14. اروجلو13حسین لو 
. 22رلو . حاجی جعف21. موسی لو 20. بوزاغ لو 19.مدینه لو 18.گون اولی 
  محمدعلی. 25. حاجی الهویردی 24. آقاحسنلو  23میرزاعلی 

   اجیر لو

هلل  -6میر علم لو  -5کچلر -4 زیلی  -3قاسنننم  انلو  -2حاجی عابلی -1 حسینکلو 
 اروجلو  -9امیرلو -8عباسقلو -7لو

  لفلو  -6بایرامی -5نصیری -4آقائی -3اعالئی -2شهبازی-1 باالبیگلو 

 آغ ساغلو -3حاتم  انلو  -2حاجی علی حسنلو -1 باغلو  بیک

 پاشالو-2بدیر  ان لو -1 کالش

 ساری نصیر لو ساری نصیر لو 

 آلش -2 امسلو-1 خامسلو 

 رضا بیگلو رضا بیگلو 
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