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 چکیده طرح

شد. او از چنان حکومت محمدشاه قاجار توسط صدرأعظم قدرتمند و بانفوذ او حاجی میرزا آقاسی اداره می

ای در شاه و به تبع آن در دیگر ارکان کشور برخوردار بود، که اغلب ناظران داخلی و خارجی او را اداره کنندۀ نفوذ کلمه

های خود در ایروان و ماکو را که به مانند از اطرافیان و هم ایلی با رسیدن به صدارت بسیاریاند. او واقعی کشور دانسته

های مهم نظامی به آنها ای در کشورداری نداشتند به مناصب مهم اداری گماشت. همچنین مسئولیتخود او تجربه

ین پژوهش واگذار کرد. هدف او از این کار حذف مخالفین و تشکیل یک گروه وابسته برای تحکیم جایگاه خویش بود. ا

تحلیلی به بررسی نقش خاندان بیات ماکویی در طول  -ای و به شیوۀ توصیفیبر آن است تا با استفاده از منابع کتابخانه

دهد، در دوران صدارت وی خوانین بیات ماکویی به یکی از ها نشان میصدارت حاجی میرزا آقاسی بپردازد. یافته

د و بسیاری از مقامات نظامی و اداری را در دست گرفتند و از این موقعیت های کشور تبدیل شدنقدرتمندترین خاندان

برای افزایش قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی خود استفاده کردند. اما چون جایگاه جدید آنها به خاطر رابطۀ ایلی با 

 آقاسی بود، با بر افتادن صدراعظم، خوانین ماکویی نیز موقعیت خود را از دست دادند.
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 ل اول: مقدمه و هدففص

 مقدمه:-1-1

های مهم تاریخ ایران در دورۀ قاجار به م( از دوره1848-1835هـ.ق/1264-1250سلطنت محمدشاه قاجار )

ها آید. سیزده سال از این دورۀ چهارده ساله را حاجی میرزا آقاسی صدارت نمود. در این دوره ایران با بحرانحساب می

جار و شخص صدراعظم را با مشکالت فراوانی مواجه کرد. به ویژه های متعددی مواجه گردید که محمدشاه قاو چالش

با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص ایران در مجاورت خلیج فارس و دریای عمان، نزدیکی به هندوستان و مجاورت با 

ر در ایران کشور روسیه، مورد توجه و طمع کشورهای اروپایی به ویژه روسیه و انگلستان قرار گرفت. حضور این دو کشو

شاه قاجار به اوج خود رسید. آنها به دنبال اهداف استعماری در این کشور حضور یافتند، اما دربار قاجار از دورۀ فتحعلی

و نخبگان جامعۀ ایران بدون تجربه و آگاهی با دنیای جدید و نمودهای استعماری آن مواجه شدند. لذا در ارتباط با 

نه عمل کرده و در عرصۀ سیاست قافیه را به طرف مقابل باختند. اما این حضور با مطامع کشورهای اروپایی کامالً منفعال

روسیه به قفقاز زرخیز، حالت نظامی به خود گرفت. ایران در حالی در برابر روسیه قرار گرفت که با نظام و سیستم 

گیری از بودند. تالش ایران برای بهرهشد و صنایع نظامی ایران هم کامالً کهنه و قدیمی ای و سنتی اداره میقبیله

های جنگی اروپایی منجر به بازشدن بیشتر پای اروپائیان به شطرنج سیاست در ایران گردید. صنایع نوین و تاکتیک

دربار ایران که برای مقابله با روسیه به حمایت نظامی و سیاسی فرانسه و انگلستان دل بسته بود، با بدعهدی طرفین 

های آنها نتوانست از سیسم سنتی نظامی ایران هم به حمایت آنها برخوردار نشد، بلکه با دلخوشی به وعدهنه تنها از 

م( 1813هـ.ق/ 1228ها استفاده نماید، لذا در جنگ با روسیه شکست خورد و عهدنامۀ گلستان )نحو مؤثر در این جنگ

ان در این عهدنامه اخیر نه تنها بخش وسیعی از م( به کشور ایران تحمیل شد. ایر1228هـ.ق/1243چای )و ترکمان

ها ضامن ولیعهدی و قلمرو خود را به روسها واگذار کرد، بلکه با احساس خطر عباس میرزا در مسئلۀ ولیعهدی، روس

چای شکست سیاسی و نظامی صرف نبود، بلکه غرامت سنگینی که سلطنت او و فرزندانش شدند. اما عهدنامۀ ترکمان

ها پرداخت و ضمیمۀ تجاری آن، سرنوشت شومی برای اقتصاد ایران رقم ر بر اساس آن معاهده به روسحکومت قاجا

شاه در سال شد. اما با مرگ فتحعلیشاه و حضور عباس میرزا احساس نمیزد. اما نتایج این عهدنامه در دورۀ فتحعلی

 چای خود را بروز داد.گین عهدنامۀ ترکمانهـ.ق و رقابت شاهزادگان قاجار برای رسیدن به سلطنت تبعات سن1250
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شاه با حکومت فرزندانش در ایاالت و والیات، با مرگ او در برابر الطوایفی عصر فتحعلیسیستم حکومتی ملوک

برای رسیدن به سلطنت مانعی جدی ایجاد کرد و عموهای او برای رسیدن به سلطنت  -محمدمیرزا–ولیعهد رسمی او 

در سنت تاریخی ایران هر شخص و فردی از خاندان سلطنت و حتی بیرون از این دایره مدعی سلطنت به تکاپو افتادند. 

شد صاحب حق توانست لیاقت و کاردانی خود را در پیکار نظامی به همگان ثابت نماید و اگر پیروز میشد میمی

ن دوره منبع جدید به مشروعیت سیاسی اما در ای!. -«الحقّ لمن غلبَ»-شد حکمرانی و پادشاه مشروع ایران تلقی می

میرزا از آیندۀ سیاسی خود قدرت اضافه شد و آن حمایت روس و انگلیس بود. این بند در واقع برگرفته از ترس عباس

چای بود. اگرچه با حمایت خارجی، محمدشاه به سلطنت رسید و رقبا را و فرزندانش و بازتاب آن در عهدنامۀ ترکمان

اسی، نظامی و مالی آنها کنار گذاشت، اما دخالت روس و انگلیس نه تنها در سیاست و حکومت بلکه در با پشتیبانی سی

ای افزایش یافت. این دخالت در لشکرکشی به هرات به اوج خود رسید و سفرای دیگر شئون جامعۀ ایران به نحو فزاینده

ها به الت کردند که منجر به لشکرکشی انگلیسیروس و انگلیس در اردوی شاه ایران حاضر شده و در امور نظامی دخ

های ها و جنبشخلیج فارس و عقب نشینی محمدشاه از هرات شد. پای این دو کشور در منازعات با عثمانی، شورش

 داخلی این دوره هم به وضوح قابل رؤیت است.

رسد ریشۀ ه به نظر میاما در کنار بحران سیاسی در حاکمیت محمدشاه، بحرانی بزرگتر در کشور رخ داد ک

شاه بحران های پایانی سلطنت فتحعلیگردد. از سالچای و ضمیمۀ تجاری آن برمیاصلی آن به خسارت معاهدۀ ترکمان

اقتصادی کشور آغاز شده بود. لشکرکشی او برای وصول مالیات عقب افتادۀ فارس در آخرین روزهای حیات، نشانگر 

جگذاری و حرکت به سمت تهران، پولی در بساط یران بود. محمد شاه برای تاوضعیت بیمار اقتصاد شکست خوردۀ ا

نداشت و تنها با وام و قرض گرفتن توانست خود را به تهران برساند. این حکایت بیانگر اوضاع بحرانی اقتصادی 

ز طرفی ثروت هنگفتی بود که جنگ با روسیه تمام منابع آن را نابود کرده بود. ا -آذربایجان-ثروتمندترین ایالت کشور

شاه در ایاالت انداخته بودند در منازعات جانشینی به هدر رفت و به خزانه نرسید و یا بخشی از آن که فرزندان فتحعلی

السلطان در میرزا ظلمیرزا به انگلستان برده شد. همچنین خزانۀ خود شاه هم توسط علیتوسط فرزندان حسینعلی

چای و امتیاز مشابهی ت. اما مهمتر از همه اجرایی شدن ضمیمۀ تجاری معاهدۀ ترکماناش بر باد رفسلطنت نود روزه

ها بدهد، آثار مخرب خود را بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت و زمینه را برای حذف که محمدشاه مجبور شد به انگلیسی

داخلی از بین رفت و کشاورزی داخلی تولیدات داخلی و ورود بدون نظارت کاالهای اروپایی به ایران فراهم کرد. تجارت 

های ایران و روس و سپس جنگ قدرت داخلی به نحو مؤثری از بین رفت. در نتیجه درآمد حکومت هم بر اثر جنگ
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شاه، او صاحب فرزندان متعددی شده های مکرر فتحعلیمرکزی به نحو بارزی کاهش یافت. از طرفی در سایۀ اردواج

افت. در نتیجه اقتصاد ایران یمملکت برای پرداخت مواجب به این گروه اختصاص می بود که بخش اعظمی از بودجه

فروخت. این مسئله هم بر در این دوره کامالً ورشکسته شده بود و حکومت برای اداره امور، حکومت ایاالت را می

 ها را بیشتر و ورشکستگی اقتصادی کشور را کامل کرد.وضعیت بغرنج افزود و نارضایتی

شاه قاجار روحانیون شیعی قدرت و اقتدار زیادی کسب کردند و در عرصۀ دینی و مذهبی، در دورۀ فتحعلی

اقتدار حکومت را گاه به مانند قتل رهبر اسماعیلیان و قضیۀ گریبایدوف به چالش کشیدند. با آغاز سلطنت محمدشاه 

دینی آغاز شد. این روند با انتصاب حاجی میرزا آقاسی و تحت تأثیر تعلیمات صوفیانۀ او، زاویۀ ساختار سیاسی از نهاد 

توان در های داخلی این دوره نظیر شورش الواط اصفهان و جریان بابی را میبه صدرات تشدید شد. بسیاری از بحران

راستای همین سیاست دینی محمدشاه برای محدود کردن قدرت روحانیون و افزایش قدرت صوفیان و واکنش روحانیون 

 آن تفسیر نمود.به 

اند اغلب منابع رسمی حکومت قاجار، دورۀ سلطنت محمدشاه را آغاز ضعف و سستی حکومت ایران تلقی کرده

دانند. اما واقعیت این است که در طول تاریخ های حاجی میرزا آقاسی وزیر او میو این مسئله را در نتیجۀ سیاست

مهری عناصر قدرتمند عصر اندازۀ حاجی میرزا آقاسی مورد غضب و بیتوان سراغ گرفت که به ایران کمتر وزیری را می

خود قرار گرفته باشد. میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی اولین وزیر محمدشاه بود که به علت استبداد ورزی و تحکم بر 

عیان قدرتمند، این شاه، بیش از چند ماه این منصب را صاحب نبود و به دستور شاه کشته شد. محمدشاه از میان مد

منصب را به معلم و مراد خود حاجی میرزا آقاسی سپرد. بنابراین اغلب اطرافیان و نزدیکان قائم مقام به دشمن او 

شاهی از دخالت در تبدیل شدند. همچنین سیاست محمدشاه و آقاسی برای کوتاه کردن دست شاهزادگان فتحعلی

ها را به دشمن محمدشاه ز دخالت روس و انگلیس در ایران، همۀ این گروهامور، کم کردن قدرت روحانیون و جلوگیری ا

تبدیل کرد. اما چون دشمنی مستقیم با شخص شاه، عواقب خطرناکی برای آنها داشت، آنها به عداوت با حاجی میرزا 

اغلب در دورۀ دانستند. این دشمنی در منابع رسمی این دوره که آقاسی پرداختند که او را مسئول رفتار شاه می

اند، بازتاب یافته نگاشته شده -تبعیدی دورۀ محمدشاه به علت فساد مالی–ناصرالدین شاه و صدارت میرزا آقاخان نوری 

 بنابراین در استفاده از این منابع باید احتیاط الزم را مدعی داشت و با رویکرد انتقادی با آنها مواجه شد.  است.
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افرادی که سلسله مراتب اداری را در نظام دیوانی طی کرده بودند به مقام در سنت تاریخی ایران معموالً 

شدند و اگر از گری و دیوانی آشنا میاین افراد از سنین کودکی با الگو و اسلوب منشییافتند. صدارت دست می

تا باالترین مدارج اداری های سرشناس دیوانی بودند و بخت و اقبال با آنها همراه بود، این شانس را داشتند که خانواده

که همان منصب صدارت و وزارت بود نیز صعود نمایند. در این صورت آنها عالوه بر قبضۀ همۀ امور در دستان خود و 

کردند تا دوستان، آشنایان و اقوام و خویشان خود را به امور کشور مسلط نمایند. این اقدام تالشی حذف رقبا، تالش می

دانست درت وزیر و به حاشیه راندن رقبا بود. زیرا وزیر بر اساس سنت تاریخی ایران به خوبی میآگاهانه برای تثبیت ق

که رقبای او از خاندان شاهی، دیوانی و نظامیان به صورت دائم در حال توطئه علیه او هستند و دورۀ رستگاری او کوتاه 

کرد و گروه ها حذف مید رقبای خود را از این فرصتخواهد بود، بنابراین با سپردن امور به نزدیکان مورد اعتماد خو

صدارت  منصب رسیدن حاجی میرزا آقاسی صوفی مسلک بهکرد. نزدیکان را به سرسپردگان و حامیان خود تبدیل می

سنت مرسوم در تاریخ دیوانساالری ایرانی بود که این منصب به صورت موروثی در سلطنت محمدشاه قاجار بر خالف 

رسید. بنابراین صرف رسیدن او به این مقام مخالفت به حق بسیاری از دیوانیان را ن بلند مرتبۀ با تجربه میبه دیوانیا

، روحانیون، ی مدعی صدارتبرانگیخت و آنها را به عداوت با او واداشت. همچنین او با مخالفت و کارشکنی رقبا

ها به نیکرشرانی برای مدیریت این شرایط و مقابله با کاشاهزادگان و حرم شاهی مواجه بود. بنابراین به سنت وزرای ای

های خود در ایل بیات ایروان و ماکو را به مناصب مهم اداری و نظامی منصوب کرد. او امیدوار بود به مرور هم ایلی

ین وسیلۀ این گروه مخالفان را تضعیف نماید و سیاست و شیوۀ خاص حکمرانی خود را در کشور پیاده نماید. همچن

حضور خوانین تجربی خود صدراعظم در ادارۀ امور نیز بود. گماشتن این افراد به مناصب باال برای سرپوش نهادن بر بی

توان دوره صدارت آقاسی را، نمونۀ اعالی ای است که میدر ساختار قدرت در این دوره به گونه ماکویی و ایروانی

ای در امور اداری و کشورداری نداشتند و فساد حاکم اما این گروه تجربه .ای در تاریخ ایران نامیدحکومت ایلی و طایفه

بر سیستم اداری این دوره باعث تشدید روند شده و موجب شد که این گروه شروع به ظلم و ستم به زیردستان خود 

ای که در امور نظامی بهکرده و اموال خزانه را به نفع خود مصادره کردند. بر خالف امور اداری، خوانین ماکویی با تجر

های این دوره موفق عمل کردند و امنیت را در بسیاری از مناطق برقرار نمودند. اما قتل و داشتند، در سرکوب شورش

تجاوز و غارتگری که خوی اغلب مأمورین این دوره بود، در سایۀ حمایت آقاسی دامن جماعت ماکویی را هم گرفت و 

این مسئله نقش مهمی در عدم محبوبیت آقاسی و بحران  گروه و حامی آنها شد. باعث نارضایتی گسترده از این
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های فراگیر شهری همزمان با پخش خبر مرگ محمدشاه نمودی مشروعیت حکومت قاجار در این دوره داشت. شورش

 های او از قدرت بود.ایلیاز اعتراض عمومی به سوء استفادۀ صدراعظم و هم

این پژوهش ضمن بازسازی بخشی از تاریخ سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در طول صدارت حاجی میرزا 

صدد پاسخگویی به این سؤال است که خوانین بیات ماکویی چه نقشی در دورۀ صدارت حاجی میرزا آقاسی آقاسی، در 

برای تثبیت جایگاه خود و حذف در پاسخ به این سؤال چنین مفروض است که حاجی میرزا آقاسی  ایفا کردند؟

و بدون نظارتی به وابستگان خود در طایفۀ بیات ماکو داد و آنها به عنوان نخبگان  مخالفانش، قدرت و اختیارات فزاینده

های او هم موقعیت برتر خود جدید نظامی و اداری بر امور کشور مسلط شدند. اما با برافتادن قدرت صدراعظم، هم ایلی

 دادند.را از دست 

رغم حضور پررنگ طایفۀ بیات ماکویی در بسیاری از حوادث سیاسی و نظامی در دورۀ صدارت حاجی علی

میرزا آقاسی، تاکنون پژوهشی مستقل در این باره انجام نگرفته است. اما در مطالعاتی که به بررسی صدارت آقاسی، 

اکنده به این موضوع اشاره شده است؛ هما ناطق از معدود اند، به صورت جزئی و پرحکومت قاجار یا تاریخ ماکو پرداخته

نویسندگانی است که تفسیر و تحلیل متفاوتی از سیاست حاجی میرزا آقاسی دارد. او این دوره را عصر طالیی آزادی 

ندازۀ معتقد است در میان دولتمردان ایران کمتر کسی است که به ا همچنین داند. اوفکر و اندیشه در تاریخ ایران می

حاجی میرزا آقاسی طعن و لعن شده باشد. محمدشاه و آقاسی درویشان را برکشیدند و صاحبان قدرت را وانهادند و 

این مسئله از عوامل مهم نفرت شاهزادگان، مورخان و علمای این دوره با آنهاست. بنابراین در بررسی روایات اغلب 

. او کارنامۀ آقاسی در مسائل اقتصادی به  انب احتیاط را نگه داشاسی باید جمیرزاآقمورخان این دوره دربارۀ حاجی

خواهی وزرای مختار روس و انگلیس ایستاد داند و معتقد است او در برابر زیادهویژه کشاورزی و نظامی را قابل قبول می

(. حسین سعادت 13-12: 1988)ناطق، باشد ها از او میه ویژه انگلیسیو این مسئله از عوامل مهم نارضایتی بیگانگان ب

های متعادلی دربارۀ آقاسی دارد. او از اولین نویسندگانی است نوری هم در مقایسه با بسیاری از هم عصران خود قضاوت

پرداخته است. اما او با وجود پرداختن به جزئیات اقدامات حاجی میرزا  در طول صدارت که به بررسی اقدامات آقاسی

(. موسوی 311تا: ش ماکوییان در این دوره به صورت جزئی اشاره کرده است )سعادت نوری، بیآقاسی در صدارت، به نق

کامل تاریخ ماکو از دوران  شرحسعی کرده  ،ماکویی از نویسندگان بومی تاریخ ماکو به سنت اغلب نویسندگان محلی

ی وارد کرده و سبب شده در بسیاری از باستان تا معاصر را ارائه دهد. این کلیت موضوع به اعتبار پژوهش او خللی جد
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مطالب به رونویسی از روی منابع دست اول بدون نقد و تحلیل بپردازد. او توصیف نسبتاً روشنی از ترقی و پیشرفت 

های او تنها منحصر به بازگوئی روایات نصرت المک، کند، اما گفتهخوانین ماکو در دورۀ صدارت آقاسی ارائه می

دایت از این رخداد است و نویسنده رویکرد نو و انتقادی به موضوع نداشته است و هم راستا با نصرت جهانگیرمیرزا و ه

(. در تاریخ ایران دورۀ 105-103: 1376ی، یای به خوانین ماکو و اقدامات آنها دارد )موسوی ماکوالملک نگاه جانبدارانه

ی به حکومت ایلی و خانوادگی آقاسی نشده است. اما گاوین افشار، زند و قاجار از مجموعه تاریخ کمبریج، اشارۀ درخور

نویسان خارجی همبلی در فصل سیزدهم این کتاب در بررسی وضع زندگی شهری در دورۀ قاجار، با استناد به سفرنامه

ز خان ماکویی پرداخته است. او تصویر حاکمی خشن امیرزا و محبعلیبه مقایسۀ اوضاع کرمانشاه در دورۀ محمد علی

خان ترسیم کرده است که با اقدامات خشن نظامی و مالیاتی خود منابع منطقه را بر باد داد و باعث فروپاشی محبعلی

ی از سیستم فاسد شداند و اقدامات او را نااقتصاد محلی کرمانشاهان شد. اما تنها او را مسئول این وضعیت بحرانی نمی

جامعی که از زندگی  گزارش(. عباس اقبال آشتیانی در 576-575: 1388داند )آوری و دیگران، دیوانی این دوره می

هایی از سوء قاجار به گوشه شاهتاریخی به قدرت رسیدن ناصرالدین  روند خان امیرکبیر داشته، در بررسی میرزا تقی

او روایات اغلب  اشاره کرده است. هاسیاست حاجی میرزا آقاسی در کشورداری و واکنش مردم تهران در برابر ماکویی

(. عباس امانت با 80: 1390منابع قاجاری از این وقایع را بدون نقد و جرح و تعدیل تکرار کرده است )اقبال آشتیانی، 

استناد به گزارش مأموران انگلیسی ساکن در ایران در بیان وقایع مربوط به مرگ محمدشاه، به جایگاه علی خان ماکویی 

ن آقاسی در تهران به صورت جزئی و مختصر پرداخته است. اما برخی از مطالب او دربارۀ بندی مخالفادر تبریز و صف

 (.151-135: 1391قتل و عام جماعت ماکویی پس از مرگ محمدشاه جای شک و تردید دارد و اشتباه است )امانت

ر سلطنت بر اساس آنچه که گفته شد، نوشته و پژوهشی مستقل و دقیق دربارۀ جایگاه خوانین ماکو د 

محمدشاه قاجار و ارتباط آن با خویشاوندی این گروه با حاجی میرزا آقاسی انجام نگرفته است. این مطالعه ضمن 

استفاده از دستاوردهای دیگران در این حوزه، سعی کرده با رویکردی نقادانه و تحلیلی به منابع، تصویری روشن و جامع 

 اجی میرزا آقاسی ارائه کند.از نقش طایفۀ بیات ماکویی در طول صدارت ح

 نقد و بررسی منابع

 تاریخ انقالب آذربایجان و خوانین ماکو؛ محمد رحیم نصرت ماکویی
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خود در عصر مشروطه تا اوایل پهلوی از بازیگران  اونویسندۀ این کتاب از جمله خوانین بیات ماکویی است. 

توان روایت رسمی خاندان بیات ماکویی دربارۀ تاریخ نه چندان مهم تاریخ ماکو است. گزارش او دربارۀ تاریخ ماکو را می

اری های ماکو به حساب آورد. گزارش نویسنده از تاریخ ماکو در دورۀ حیات خود اگرچه خالی از جانبدخاندانی بیات

نیست، اما حاوی مطالب مهمی است که در منابع دیگر بازتاب نیافته است. روایت او دربارۀ جایگاه خوانین ماکو در 

دورۀ آقاسی بر منابع شفاهی و روایت بزرگان خاندان بیات استوار است. او در این باره گاه به جزئیاتی اشاره دارد که در 

ای دارد و ارتقای جایگاه این خوانین را به خاطر این مورد روایت کامالً جانبدارانهدیگر منابع بازتاب نیافته است. او در 

 داند.لیاقت، کاردانی و شایستگی آنها می

 تاریخ ماکو؛ حسینقلی افتخاری بیات

باشد. این اثر نویسندۀ این کتاب هم از خوانین بیات ماکویی و تقریباً هم عصر محمد رحیم نصرت الملک می

. این کتاب را دانستتوان تالش خاندان بیات ماکویی برای بیان روایت رسمی از تاریخ خاندانی خود در ماکو را هم می

توان تاریخ خاندانی بیات های ماکو دانست که از مهاجرت ایل بیات به ماکو شروع شده و به سقوط قدرت این می

سنده بدون استناد به منبع خاصی نوشته شده است. به مطالب این نویشود. ختم می خاندان در اوایل قدرتیابی رضاشاه

ده است. او نیز با تعصب خاصی به دوران صدرات آقاسی بسنده کررسد او نیز در شرح وقایع به روایات شفاهی نظر می

صرت شرح داده است. نویسنده به مانند ن و نقش خاندان ماکویی در آن پرداخته است و این دوران را با آب و تاب فراوان

پس از مرگ محمدشاه را به خاطر  ی ماکوهانگاه کرده است و سقوط قدرت بیات الملک با دید جابندارانه به این دوره

 داند.میماکویی عداوت امیرکبیر با علی خان 

 صدرالتواریخ؛ محمد حسن خان اعتماد السلطنه

آقاخان نوری، فصلی را هم به بررسی های دورۀ قاجار از ابتدا تا میرزا نویسنده در بررسی زندگی صدراعظم

های او دربارۀ آقاسی در مقایسه با دیگر مورخان این دوره تا زندگی حاجی میرزا آقاسی اختصاص داده است. نوشته

حدود زیادی مفصل و همچنین به دور و از حب و بغض است، این مسئله به میزان زیادی به تخصص وی در تاریخ 

باعث شده این مورخ بسیاری  گردد. این مسئلهبرمیتاً زیاد نگارش این کتاب با دورۀ آقاسی نگاری و همچنین فاصلۀ نسب

های هم عصران خود را کنار بگذارد. گزارش او از نفوذ جماعت ماکویی در این دوره و نقش ها و سوگیریاز حساست
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های رخ داده در تهران در این عصر مفصل و حایز اهمیت است. او دزدی و شرارت عصرها در سیاست و حکومت این آن

 دهد.بلکه بخش بزرگی از آن را به سوء استفادۀ دیگران از این اوضاع بحرانی نسبت می ،هابه پای ماکوییتماماً را نه 

 خان هدایتتاریخ روضه الصفای ناصری؛ رضاقلی

خود را در دورۀ صدرات  شود. او اگرچه کتابخان هدایت از مورخین پر کار دورۀ ناصری محسوب میرضاقلی

ها بسیار معتدل است. میرزا آقاخان نوری به نگارش درآورده است، اما در قیاس با سپهر، روایات او از آقاسی و ماکویی

ها در این او به سوء رفتار ماکویی ها در حکومت و کشور اشاره دارد، اما در قضاوتی درست دستاورد نظامی ماکویی

خان ماکویی در غرب کشور اقدامات او را در برقراری د. به خصوص او در بررسی اقدامات محبعلیداندوره را چشمگیر می

امنیت و مقابله با اشرار مورد تحسین قرار داده است. همچنین او علی رغم انتقاد از رفتار ماکویی ها و محمدعلی خان 

مقابله با حسن خان ساالر و نزدیکان او هم  ماکویی در بجنورد با مردم محلی، به مقاومت و شجاعت این گروه برای

 کند.اشاره می

 ناسخ التواریخ قاجاریه؛ محمد تقی لسان الملک سپهر

نویسندۀ این کتاب از نزدیکان میرزا آقاخان نوری اعتمادالدوله است. اعتمادالدوله از مغضوبین آقاسی بود و 

ردید. بنابراین وقتی او در مصدر امور قرار گرفت، عداوت و به خاطر فساد مالی توسط او از امور برکنار شد و تبعید گ

. سپهر هم تحت تأثیر این شرایط و در دورۀ صدرات نشان دادنسبت به آقاسی و همراهان او در حکومت  زیادیکینۀ 

را فردی های تند و تیزی دربارۀ آقاسی دارد و او وی کتاب خود را به نگارش درآورد. او از نویسندگانی است که قضاوت

کند که حتی در قتل قائم مقام فراهانی نقش دارد. با این رویکرد او به بررسی زندگی و بدذات و خبیث معرفی می

فعالیت ماکویی ها پرداخته و تنها به نقش مخرب آنها در این دوره اشاره دارد و به دستاوردهای آنها به ویژه در حوزۀ 

ها باید نقادانه برخورد کرد و روایات ستفاده از روایات او دربارۀ آقاسی و ماکوییپرداخته است. بنابراین در انظامی کمتر 

 او را با هم عصرانش سنجید.

 دستوراالعقاب؛ میرزا مهدی نواب طهرانی

دستور االعقاب را شاید بتوان نخستین اثر سیاسى و انتقادى مستقل دانست که در عهد قاجاریه تألیف شده 

مسلم  آقاسیطرف نیست و دشمنى او با بى اصالً این کتابب حاج میرزا آقاسى است. مؤلف در و متضمن مطاعن و مثال
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که به وى داده و مکرر آن را به کار برده و نیز مطالبى که بر طعن و لعن حاجى  «هادم االنجاب»است. او گذشته از لقب 

ها و حکایات راه افراط پوئیده است. او از میان نویسندگان عهد قاجار تنها کسى اى گزارشنوشته، در پارهمیرا آقاسی 

ها پرداخته است. غیر از است که همه اقدامات حاج میرزا آقاسى را تخطئه کرده است و به نکوهش او در همه زمینه

این بود که وى چون  آقاسیوشنفکران آن روزگار از هاى شخصى علت اصلى نارضایتى مؤلف این اثر و سایر ردرگیرى

بر مسند صدارت قرار گرفت، همه کارگزاران دولتى را که ایرانى بودند، از کار بر کنار کرد و مقامات دیوانى را به 

به  نگارنده دستوراالعقاب هم در سراسر کتاب بارهارد. واگذار ک هاو ماکویی مهاجرین ایروانى که هم وطنان او بودند

 .این موضوع اشاره کرده است

 خاطرات وزیرمختار؛ سیمونیچ

باشد. در این چای تا جنگ هرات میشامل دورۀ مهمی از تاریخ ایران از عهدنامۀ ترکمانسیمونیچ، خاطرات 

دوره نفوذ روسیه و انگلستان در کشور ایران به مرور گسترش یافت و به اوج خود رسید. بنابراین این خاطرات برای 

بازخوانی جزئیات این فرایند بسیار مهم است. همچنین او به دلیل جایگاه خاص و منحصر به فرد خود در تهران، در 

جریان بسیاری از رخدادهای تاریخی این دوره بود. قضاوت و گزارش او دربارۀ موضوع این پژوهش اگرچه بسیار مختصر 

حاجی میرزا آقاسی منصفانه و دقیق است. او رابطۀ مرید و و جزئی است، اما قضاوت وی در بارۀ شخصیت و اقدامات 

بلکه  ،طینتی یابی کرده و اقدامات آقاسی در طول صدرات را نه از روی خباثت و بدمرادی آقاسی با محمدشاه را ریشه

 داند.و کرامات منتسب می کشفبه جایگاه وی به عنوان یک صوفی و معتقد به 

 سفرنامۀ پوالک: یاکوب پوالک

باعث شده  ایران دروالک از معلمین دارالفنون بود که به مقام پزشکی دارلفنون هم رسید. اقامت ده سالۀ او پ

دامات سربازان ماکویی تا سفرنامۀ او از اعتبار و جایگاه خاصی در این دوره برخوردار باشد. او شرح و گزارش مفصلی از اق

اهمیت و جایگاه سفرنامۀ او برای این دوره  موضوع اب نداشته است و اینائه کرده که گاه در منابع دیگر بازتدر تهران ار

 کند.را روشن می
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 هدف: -1-2

این  باشد. همچنینحاجی میرزا آقاسی با خوانین بیات ماکویی میحاضر تحلیل روابط  یپژوهشطرح از  هدف

این دوره با محوریت نقش خوانین ماکویی ای سیستم اداری حکومت قاجار در ساختار ایلی و طایفه ،پژوهش سعی دارد

در آن را بررسی و تبیین کند. شیوۀ ارتقا و تصاحب مناصب توسط خوانین ماکویی، آزمون کارکرد آنها در مناصب نو و 

نوع نظارت حکومت مرکزی به ریاست حاجی میرزا آقاسی بر رفتار این گروه از دیگر اهداف این پژوهش است. برآیند 

ری خوانین ماکویی با آقاسی و سرانجام آن، دیگر موضوعی است که در این مطالعه به آن پرداخته خواهد و نتیجۀ همکا

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 هاروشصل دوم: مواد و ف

 مواد: -2-1

از تاریخی هست که  یهادادهگسترده شامل اسناد و  صورتبهبرای این پژوهش  مورد نیاز یهادادهمواد و 

به دست دادن پژوهشی  بنابراین برای غیره پردآوری شده است، اسناد دیوانی و اداری، مقاالت و هانامه؛ کتب، میان

ها را مطالعه کرد. آن مورد پژوهش مراجعه کرد واز دوره  ماندهبرجایبه همه اسناد و مدارک  ستیبایم توجهقابل
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شود. الزمۀ حفظ امانتداری مورد نظر مواجه میها و اطالعات دربارۀ موضوع پژوهشگر در این مرحله با انبوهی از داده

این است که نویسنده از همۀ مطالب منابع اعم از دست اول و تحقیقی فیش برداری نماید. مطالب حائز در پژوهش 

بایست به صورت نقل قول مستقیم فیش برداری شوند، یعنی عین عبارت و متن باید در فیش وارد اهمیت و مهم می

ها توان با ادبیات خودمان بازنویسی کنیم و یا خالصه ای از آن را در فیش وارد نماییم. فیشمطاب را میشود. اما دیگر 

شناسی منابع و مآخذ باشد تا بعداً در مرحلۀ نگارش متن بتوان به راحتی از آنها بهره بایست حاوی اطالعات کتابمی

بایست در مرحلۀ گردآوری مرتب با موضوع مورد پژوهش میهای مرتبط برد و به منبع مورد استفاده ارجاع داد. فیش

 شده و با توجه به ارتباط موضوعی در کنار هم قرار بگیرند.

 

 

 :هاروش -2-2

رو بهها و اطالعات تاریخی دربارۀ موضوع خود روبرداری، محقق با انبوهی از دادهپس از اتمام مرحلۀ فیش

بندی ها است و اگر نتواند آنها را به صورتی روشمند و منسجم دستهاین دادهبندی است. اقدام بعدی تنظیم و دسته

ها و اطالعات ها دچار سرگشتگی خواهد شد. گذشته از این درون فیشبرداری از این دادهکند، در مقام نگارش و بهره

اند. مند تصفیه و پاالیشهای نادرست، تحریف شده و مغشوش وجود دارند که نیازگردآوری شده، حجم وسیعی از داده

دهد. مورخان پردازد و صدق و کذب روایات را تشخیص میها میمحقق پس از این مرحله به تصفیه و ارزیابی داده

توانند روش مشاهدۀ مستقیم را دربارۀ رخدادهای تاریخی قدیمی به کار ببرند یا رخدادها را به نحوۀ دلخواه تکرار نمی

های درست را از نادست های شاهدان پیشین اکتفا کنند و با نقد علمی دادهها و گزارشبه دادهنمایند، بنابراین باید 

 تشخیص دهند.

کند و قدرت و ابتکار و ای که بیش از همه توانایی پژوهشگر و  احاطۀ او را بر موضوع حکایت میاما عرصه

ها در این است که در مرحلۀ تصفیه، ا تصفیه دادههاست. تفاوت این مرحله بدهد، تحلیل دادهنوآوری او را نشان می

کند. های نادرست جدا میهای درست و منطقی را از دادهها و دادهدهد، یعنی واقعیتپژوهشگر اقدامات سلبی انجام می

ی های باقی مانده، اثراما در مرحلۀ تحلیل، پژوهشگر باید به کار ایجابی دست بزند، یعنی بر اساس مصالح و داده
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بر پایه تاریخی و  -این پژوهش با روش تحلیلی تحقیقی خلق کند که از نظر علمی و روشی قابل دفاع باشد. بنابراین 

تاریخی،  یهاپژوهشبا بررسی و تحلیل اطالعات موجود در منابع و  کوشدیمنویسنده و  شده انجام ایکتابخانهمنابع 

 انیون دست یابد.به تصویری مطلوب از روابط فتحعلی شاه با روح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: نتایج و بحث:

 خاندان بیات ماکویی -3-1
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ی مخروبه آن هاوارهیدای است که در زیر کوه قیه قرار داشته و در حال حاضر تنها هسته اولیه و اصلی شهر ماکو، قلعه

بنای اولیه آن مربوط به قبل از زمان ساخت قلعه ماکو به درستی مشخص نیست، به احتمال زیاد باقی مانده است. 

بقایای قلعه ماکو که هم  .بعدی برج و باروها و تاسیسات دیگری به آن اضافه شده است یهاو در دوره باشدیاسالم م

، بیانگر عظمت و صالبت این بنای عظیم شودیاکنون در بلندترین نقطه شهر و در زیر صخره بلند چترمانندی دیده م

که به احتمال  ییهابرخی از تونل .کردیزیرزمینی با داخل شهر ارتباط پیدا م یهاها و تونللکاناست که به وسیله پ

ولی  شودیدر اطراف قلعه دیده م گرفتیزیاد برای رفت و آمدهای مخفی به داخل و خارج شهر مورد استفاده قرار م

در ارتفاع  .ها وجود ندارداطالعات کافی از آن زمان، رانش زمین و ریزش کوه مسدود شده و راثر مرو تعداد دیگری بر

که به احتمال زیاد  شودیها و دیوارهایی دیده معمودی بنا شده، بقایای اتاق یهامتری قلعه که بر روی صخره 40

است با قلعۀ آن عجین شده ماکو نام در دوره اسالمی  .کردندیعنوان جان پناه استفاده مها بهحافظان قلعه از این اتاق

غیر قابل تصرف بودن زبانزد بود و حاکمان آن با گردید، که در استحکام و ای محسوب میبه عنوان شهر و قلعهو 

آن شهریست که قلعها دارد و »کردند: های اطراف حفظ میگیری از این موقعیت استقالل خود را در برابر قدرتبهره

اند، و از عالمت اطاعت ایشان تا این زمان غیر از تقدِمها هرگز بر بساط سالطین قدم ننهاده در دست امراء عاصی، که

م که مغوالن به دنبال سلطان جالل الدین به 1231/هـ.ق 628(. در سال 186: 1365)نسوی،  «چیزی مشاهده نکرده

 2، ج1387)جوینی، « ان قبان در آمدکوهست»رفته بودند، سلطان جالل الدین از دست آنها فرار کرده و به « موغان»

به خاطر استحکام و امنیت زاید الوصفی که قلعه ماکو در این دوره از آن برخوردار بود، سلطان جالل (. 226-227: 

الدین که دائم از سوی مغوالن در تعقیب بود، حرم خود را در ماکو گذاشته بود، تا از دستبرد مغوالن و دیگر دشمنان 

ای از ، اما شاخهغرب ایران مسلط بودنداگرچه ایلخانان بر تمام ناحیۀ شمال (.3783: 1382د )تتوی، امان باشن در

م اسقف زاکاریا و پطرس 1315ق/715(. در سالBausani, 200:133ماکو امارت داشتند ) های ارمنی درامیرنشین

ر قلعه ماکو را که محل اقامت آنان بود بسیا ۀبرادرش حکومت سیاسی و مذهبی ماکو را به دست آورد و با صرف هزین

الجیشی را به صورت راهی تجاری و سوق ی در مسیر راه ساخت و آنهایهای کاروانرو و پلاستحکام بخشید و راه

کلیسای طاطاووس ویران شد و زاکاریا در طول ده سال بعد آن را  ایم بر اثر زلزله1329قمری/  730درآورد. در سال 

در دربار تیمور  کالویخو سفیر اسپانیا  .(69-68: 1376؛ موسوی ماکویی،  366-365: 1375مشکور، بازسازی نمود )

سابقه م توصیف منحصر به فردی از قلعۀ ماکو به دست داده است که تا آن زمان بی1403/هـ.ق 806در سال  گورکانی

ها. اما نام او نورالدین کسی است از کاتولیک نام دارد رسیدیم. این محل از آن بهنگام غروب بجلوی دژی که ماکو»: است
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کردند کاتولیک بودند. اینان اصالً از نژاد ارمنی هستند و بزبان است و همۀ آنان که از این دژ نگهبانی و پاسداری می

دارد. ای که پایین قلۀ کوهی واقع است، قرار . این دژ در درهیابندارمنی سخن میگویند و نیز ترکی و فارسی هم درمی

های چهار گوش ساخته های بسیار که از سنگهای شهر در دامنۀ آن ساخته شده است. حصار بزرگی با برجهمۀ خانه

در درون حصار و نیز در بیرون آن، در  [...] شده و با آهک و ساروج بهم پیوسته گشته است گرداگرد شهر را گرفته

هایی که در خارج از حصار اول واقع شده هر وجود دارد. این خانههای بسیاری متعلق بمردم شدامنۀ باالیی کوه خانه

پیوندد. مدخل این محوطۀ اند که این نیز در محل معینی با حصار درونی میاست با حصار برونی دیگری محصور گشته

و در پایان اند پلکانی است که در صخره کشیده شده است هایی که در خارج حصار درونی قرار گرفتهاخیر یعنی خانه

با موقعیت ممتازی که این  [...] کنددیوار بر فراز دروازۀ مدخل برجی بزرگ ساخته شده است که از آنجا پاسداری می

با وصفی که از کالویخو از تسخیر ناپذیری قلعۀ ماکو به . «توان نه از پایین و نه از باال بر آن دست یافتدژ دارد نمی

ماکو را محاصره نمود، ولی نتوانست آنرا فتح نماید، پس با حاکم شهر توافق نمودند که هرگاه  دست داده، تیمور قلعۀ

ماکو در محل تالقی فالت ایران با  (.155-154، 1384تیمور بخواهد بیست نفر برای خدمت اعزام نماید )کالویخو، 

قلمرو عثمانی بود. لذا تیمور قصد داشت با ترین معبر عبور از ایران به سمت ترین و اصلیآناطولی قرار داشت و مهم

با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص ماکو و  تسلط بر این منطقه، حاکمیت خود در شرق آناطولی را تقویت کند.

غیرقابل نفوذ و تسخیر بودن قلعه ماکو، در دوره قراقویونلوها از قلعه ماکو برای زندانی نمودن مخالفان سیاسی استفاده 

ماکو زندانی نمود )روملو،  قلعۀکه جهانشاه قراقویونلو فرزندش حسنعلی را به مدت پانزده سال در طوریند، بهنمودمی

. از این زمان  Bausani, 2000:133)) شاه اسماعیل ماکو وارد قلمرو صفویان شددر دوره  (.596-595، 1 ، ج1384

 نامی از ارامنه به عنوان حاکمان ماکو در میان نیست.

یا « قیه» طول تاریخ شهر ماکو به صورت طولی وسعت پیدا کرده، زیرا در جنوب و شمال آن دو رشته کوه به نامدر 

اند، ولی از طرف شرق و غرب باز است. شهر در قرار دارد، و شهر را چون حصاری در بر گرفته« سبد»و « ساری داش»

جریان دارد در « زنگمار»در وسط شهر رودخانه ای به نام  ای که توسط دو کوه مزبور به وجود آمده، قرار داشته ودره

متر ارتفاع از سطح رودخانه قرار گرفته  200قسمت شرقی رودخانه کوه مستقیماً فرود آمده و در قسمت غربی تا حدود 

این کوه قرار  که قسمتی از کوه، شهر را مانند چتر در پناه خود جای داده و قلعۀ شهر به طور نیم دایره در پناهطوریبه

گرفته است، به طوری که کوه باالی قلعه قرار گرفته است و آن را تبدیل به حصاری غیر قابل تصرف نموده است 

 (.40: 1370؛ قربانی، 53: 1375)مشکور، 
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قدرت یافتند. طایفه  ایران غربمحمودی و دنبلی در منطقه شمال در زمان شاه تهماسب صفوی دو طایفۀ کرد

عثمانی ها بود و با حمایت آنها قلعۀ ماکو را تصرف کردند و برای مدت مدیدی بر آن مسلط طرفدار  محمودی اغلب

در سال  غرب ایران را تقویت نماید، بنابراینتوانست حاکمیت صفویان بر شمالبودند. تسلط بر قلعۀ ماکو می

)ترکمان،  اما در این کار موفق نبودند برای تصرف این قلعه اقدام کردند، م نیروهای شاه عباس اول1605/هـ.ق1014

همراه امرای دیگر مصطفی بیگ محمودی حاکم ماکو باز به م 1606هـ.ق/ 1015(. در سال 688-687: 2،ج1387

، در نتیجه امیرگونه خان حاکم ایروان نیروهای خود را به فتح قلعه ماکو منطقه به مخالفت جدی با صفویان برخاست

» به تصرف نیروهای صفوی در آمد و « قلعۀ ماکویه»فرستاد، در نتیجه افراد ایل محمودی از ماکو به وان فرار کردند و 

در روایت اسکندر بیگ  (.742-741: 1ج ، ج1387)ترکمان، « فوجی از غازیان بیات را بمحافظت قالع تعیین نمودند

ایل بیات به محافظت از قلعۀ ماکو اشاره شده است. اما جزئیات این « غازیان»به صورت صریح ولی خالصه به مهاجرت 

رخداد در این کتاب و منابع هم عصر بازتاب نداشته است. همین مسئله باعث شده که پژوهشگران این حوزه ضمن 

 ات دیگری برای مهاجرت ایل بیات به ماکو ذکر کنند.روای، غفلت از این اشارۀ اسکندربیگ

یگ بعد از اینکه بر مصطفی ب هـ.ق(،1052-1077)بر اساس روایت نصرت ماکویی، شاه عباس دوم صفوی 

که حدود سیصد خانوار از جماعت ایل بیات ساکن چخورسعد و والیت  ، دستور دادحاکم یاغی قلعه ماکو غلبه کرد

تا نزد خانعلی سلطان حاکم قلعه مذکور به خدمت قراولی در ناحیه مشغول شوند. ریاست این  دنعراق را به ماکو آورد

 (. مورخین دیگر این حوزه4-3: 1373گروه را مصطفی بیگ جد بزرگ خوانین ماکو بر عهده داشت )نصرت ماکویی، 

د نایات به ماکو ذکر نکردهرت طایفۀ بی هم تاریخ و زمان مشخصی برای مهاجنظیر افتخاری بیات و موسوی ماکوی

در دوره صفویه اگر بین ایران و عثمانی دولت حائلی (. 77-73: 1376؛ موسوی ماکویی، 19-18: 1381)افتخاری بیات، 

نمودندکه کرد وجود نداشت، دو طرف توافق میاعم از والی نشین یا فرمانروایی نیمه مستقل چون برخی امیرنشین های 

-55ق/962-961طرف متروک و ویران رها سازند. نظیر قارص بعد از معاهده سال منطقه بیآن نواحی را چون نوعی 

(. ماکو نیز در مرز میان ایران و عثمانی این وضعیت را داشت. یکی از موارد عهدنامه ایران 114: 1387م )فلور، 1554

 ،م در زهاب امضا شد1639ق/1049 و عثمانی که بین ساروتقی اعتمادالدوله و مصطفی پاشا صدراعظم عثمانی در سال

؛ خواجگی  276: 1382این بود که قلعه ماکو به همراه چند قلعه دیگر در مرز میان دو کشور ویران گردد )واله قزوینی، 

 (. 270: 1368اصفهانی، 
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اکراد محمودی( شده بود «)مفسدان»م قالع ماکو را که دوباره مرکز1642ق/1052شاه عباس دوم در سال 

 ای بر آن نوشت که با این چند بیت شروع می شود:  رده و کتیبهخراب ک

 این قلعه که نام آن قبان بود/ ضرب المثل جهانیان بود

 عباس شه آنکه در رکابش/ فتح و ظفر هم عنان بود

 فرمود خرابی مکان را / چون خانه مکر مفسدان بود

 از ضربت تیشه دار دوران/ سنگش به نقش در جهان بود

 خرد سوال کردم عرض دو ماه در ایان/ از پیر  در

 (.18: 1381؛ افتخاری بیات، 4: 1373تاریخ  غنب و راعیان بود )نصرت ماکویی، 

ای که در تاریخ رسمی صفویه خبری از حملۀ قوای شاه عباس دوم به ماکو در دست نیست. اما همین کتیبه 

های تا اغلب مورخین سکونت طایفۀ بیات در ماکو را در راستای سیاستاز او در پای قلعۀ ماکو به یادگار مانده سبب شده 

صورت فرمانی از شاه سلطان حسین صفوی بر جای مانده است که همین پادشاه تلقی کنند و به او نسبت دهند. 

د را که جزئیات بیشتری از احوال این خاندان در ماکو را مشخص مینماید و نظر به اهمیت این فرمان، رونوشت این سن

 شود:در کتب تاریخی مسطور است، ذکر می

فرمان همایون شد.آنکه چون در این وقت غازیان بیات مالزمان مستحفظین قلعه ماکویه و ساکنین آنجا به  "

عرض رسانیدند که در ایام نواب گیتی ستان فردوس مکان جمعی کثیر از جماعت بیات که در والیت عراق و چخور 

رر شده که به والیت آذربایجان رفته در الکا آنجا سکنی اختیار نمایند و از آن جمله مقدار سیصد سعد ساکن بودند مق

خانوار که اجداد و آباء ایشان بودند به قلعه ماکو مأمور شدند که نزد مرحوم خانعلی سلطان حاکم قلعه مزبوره رفته، 

به خدمات مرجوعه حکام آنجا قیام و اقدام نمایند  یکصد و پنجاه خانوار به خدمت مستحفظی و قراولی قلعه مزبوره و

و از تاریخی که آن جماعت به امر مزبوره مأمور شدند الی االن، ابا عن جدا به نحو مقرر محافظت و کشیک و قراولی 

زبور قلعه مزبور و خدمات مرجوعه حکام آنجا را به تقدیم رسانیده و آنچه به هر جهت از اخراجات و استبصوات در الکا م

 سانح و واقعه شده به حواله و توجه حکام آن را مهم سازی نموده در هیچ وقت با سایر جماعت ایل بیات در اخراجات 
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Haj Mirza Aqasi's Relation with Khans of Maku  

Jafar Aghazadeh 

Abstract: 

Being appointed as the Chancellor, Haji Mirza Aqasi appointed many of his associates 

and friends in Yerevan and Maku, who, like him, had no experience in governing, to 

major positions. They also were submitted important military responsibilities. His goal 

was to eliminate the opposition and form an affiliate to consolidate his position. The 

present study seeks to explore the role of the Bayat Makuei House during Hajji Mirza 

Aqasi's chancellorship, using library resources and descriptive-analytic methods. The 

findings show that during his chancellorship, the Bayat Makuei House was one of the 

most powerful families in Iran and took over many military and administrative officials 

and used this opportunity to increase its political, military and economic power. But 

since its new position was due to the relationship with Aqasi, with the fall of the 

Chancellor, Maku Khanates lost their positions. 

 

Keywords: chancellorship, Haji Mirza Aqasi, Maku Khanate, Bayat Tribe, tribal 

government.  
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