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  پثشةكي نووسةر

  
مةوداي ئةم پةجنا ساصةي به سةر كؤچي دوايي نادرشادا تثدةپـةذث و  
دةگاته سةرةتاي دامةزراين پاشايةيت قاجارييةكان، به گرينگترين و تاريكترين 

ورووژاين ئةم بريه كه چاخي . قؤناخةكاين مثژووي تازةي ئثرانييان دادةندرث
ةكةمه، ناگةذثتـةوه سـةر هاوچـةرخ    كراو خاوةين گرينگايةتييةكي پله ي باس

وگؤذ و ذووداو و هةصكةوته بةرچاو و جياوازةكاين فةرانسه و  بووين لةگةص ئاص
گؤذانكـاري ورد و بةرةبـةرةي    يـةك ةزجنريئةمريكا، بةصكوو دةچثتةوه نثـو  

شثوازي حكوومةيت هاوچةشين سةدةكاين نثوةذاسيت ئثران كه لـه ذؤژگـاري   
رشاي ئةفشار ياين ئاخرين كةصه سـةركةوتووي  سؤيف گةوره و پاشايةيت ناد

له مةوداي ئةم گؤذانكارييانةدا، دوايني بنكـه و پثگـه   . ئاسيادا، بةدي هاتووه
كؤنةكاين ئيمپراتؤرييةيت ئثران له قةفقاز، ئاسياي ناوةندي و ئةفغانستان له 
دةسيت دةرهاتن و يةكةمني هةصمةت و چاالكي ئيمپراتؤرييةكاين ذووسـيا لـه   

ر و بريتانيا له باشوور به مةبةسيت وةدةس هثناين جةغزي دةسةآلت و باكوو
. ئةوان بناغـةي بـؤ داذژا  ) وپاشان سياسي(پاراستين بةرژةوةندي بازرگانثيت 

زماين زجنريه چياكاين زاگرؤسي  سةرهةصدانةوةي دةسةآليت هؤزةكاين فارسي
ـ  ةي مـرياين  ناوةندي و باشووري و چاخ و خويل تثمان و دواكةوتوويي بنةماص

گــريان لــه  زمــان و تؤرةمــةي ئةفشــار و قاجـاري بــاكووري وآلت و ذث  تـرك 
» ئـاييين يـان لةشـكري   «بوونةوةي حكوومةتثكي ناوةندي زؤردارييانةي  قوت

ئاكـامي تـةواوي ئـةم    . نـةگرتنيان جارناجارثـك خـؤي دةنوانـد     لةبةر يةك
چاو لـه  وگؤذانه بوو به هؤي پثداچوونـةوه و چاكسـازييةكي بـذثك بـةر     ئاص

دةســپثكي بادانــةوةي بنةماصــةي قاجــار بــةرةو ئيمپراتؤرييــةتثكي تــازةي  
  .كؤدةسةآليت ناوةندخيواز

بؤيه ئةم چاخةم به تاريك و تةماويترين ذؤژگـاراين مثـژووي ئثـران      
ناودثر كرد، چونكه سةرچاوةي فرةچةشين پثويست به مةبةسيت لثكدانـةوه و  

بةصـگةنامه چةشناوچةشـنةكاين    پثكگرتين بـةربآلو و هةصسـةنگاندن لةگـةص   
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ئةگةرچي ئةم سةردةمانةي . دا نني بةردةس و بةكارهاتوو و جثي متمانه له گؤذث
باســيان كــرا و دوايــني پاشــاكاين ســةفةوي و پاشــايةيت نادرشــا لةگــةص  
دةسةآلتدارثيت دواتـري قاجارييـةكان هثنـدثك كةوتؤتـه بـةر توثژينـةوه و       

ين حكوومــةيت ئةفشــارييةكان و نرخانــدن، بــةآلم هثشــتاش كؤتــايي ســاآل
دةسةآلتدارثيت تايفةي زةند مةوداي ئةمةيان بؤ نةذةخسـاوه كـه كؤنـةتؤزي    

گةآلصةي ئةم كتثبه كه بنچينةي لةسـةر بنـةذةيت   . فةرامؤشييان له ذوو بتةكث
دا داذثـژراوه،  ١٩٦٩نامةي دكتؤراي پثشنياركراوي زانكؤي كةمربيج، له ساصي 

هثنـان و پذكردنـةوةي بةشـثك لـةم نيـاز و       يتثكؤشانثكه به مةبةسـيت وةد 
لةو ساآلنةدا كه دةستم كرد به لثكؤصينةوه بةصگةي نوثتر لةوةي وا . كةلةبةره

هاتن و بةصگةنامه كؤنةكانيش دةبوو له ذوانگةيـةكي   لةبةردةستان بوون وةدي
كردنــةوةي چؤنيــةيت  بــةآلم ئاماجنةكــه كــه شــي. تــازةوه ســةيريان كرابــا

تمي ئيمپراتؤرييةيت ئثران بوو له اليةن پياوثكي هةصكةوتةي هثناين سيس وةدةس
دا  سةير كه كار و كردةوه ئاساييه مرؤيةكاين له ذؤژگـاري ملـهوذي و زؤرداري  

ئةم جةغزي دةسـةآلتةي  . وةك نةريتثك خؤي نواند، گؤذاين بة سةردا نةهات
ـ   ،ئةو بةدي هثنا و شثوازثكي وا كه سـةردةماين خـؤي دايهثنـا    ر ذةنگـه دوات

  .بكةوثته بةر پثداچوونةوه و نرخاندين دادپةروةرانةتر
بؤ گةيشنت بةم ئاماجنه كةسانثك له ئثـران و بريتانيـا و ئـةمريكا و      

تاك سپاسيان  شوثنةكاين تر ياريدةيان دام و بةدص تثكةوتن كه بؤم ناكرث تاك
ك هثندث ،جگه له وةي له پةذاوثزي ئةم كتثبةدا ئةنگوستم لةسةر داناون. بكةم

  :له دؤستان و هاوكاران و دامةزراوةكانيش دةبث بةتايبةت به چاكه باسيان بكرث
حاميد ئالگار له يةكةم دانيشتنةكاين پثكةوةمان له تاران، سـةردةمي    

اين به بار و بواري لثكؤصينةوه و توثژينةوةدا وةك بةسـتثين گةشـه و   »زةند«
، پيتثـر ئـاوثري،   هيـوبثرت دارك  ،هةصدان ناساند، مامؤستاياين ذثنـوثنم 

خوالثخؤشبوو لؤرثنس لؤكهارت و نةمر موجتةبا مينةوي له وةخيت ذثكخستين 
  .ئةم بةرهةمةدا يارمةيت و ذثنوثنييان كردم

ناسـي و   هثندثك لـه ئةنـداماين ناوةنـدي لثكؤصـينةوةي ذؤژهـةآلت     
ئةنستيتؤي خوثندنةوةكاين ذؤژهةآليت و كؤلثژي پثمربووكي زانكؤي كةمربيج و 

ي ئينگليسي خوثندنةوةكاين ئثراين له تاران و ناوةندي ئاسيايي زانكؤي ناوةند
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پةهلةوي له شرياز و دؤستان و هاوكارامن لـه سـةنت ئانـدرووز، شـيكاگؤ و     
شوثنةكاين تر بةتايبةت تووماس ذيكز بـه ذووي خؤشـةوه كـات و بةصـگه و     

وةكاين ناوةندي خوثندنة. بةصگةنامه و بري و بؤچوونةكانيان خسته بةردةستم
ذؤژهةآليت نثوةذاست چاپ و بآلوكردنةوةي توثژينةوةكامني وةئةسـتؤ گـرت؛   
جوودي هثردثر دوايني دةقي بؤ تايپ كردم، كريستؤفثر ميلروايل نةخشـةكاين  
كتثبةكةي ئاماده كرد، ذاشثل لثهر پثرسيت ناوةكاين ذثكخست؛ به ئةركي خؤمي 

ن وانـةبث كـه هةوصـةكانيامن    دةزامن كه سپاسي تثكذايان بكةم و هيوادارم اليـا 
لةبةر ياريدةي زياتر سپاسي تايبةتيم پثشكثش بـه فرثـدريكا و  . بةفيذؤ داوه

  .ذاهم و سؤنيا دةكةم
  پثري.ر.جان
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  دةسپثك

  
  پثشينةي مثژوويي

  
بـوار و  . ي پاشاكاين سةفةوي دابندرث ئثراين ئةمذؤ دةبث به ئافةريده  

جوغرافيايي و مةزةيب و سياسي كه به واتاي بةربآلوي وشه به دةسيت بةستثين 
ذثي بؤخؤش ) ز. ١٦٢٩ـ   ١٥٨٨(شامسايل و جثنشينةكاين بةتايبةت شاعةباس 

ةوت و ذثباز و ذثنوثين و جصةوكثشـي داب و  كردين ذ كرابوو، هؤيةكاين دياري
يةكاين پثكهثنا كـه النيكـةم هـةتا سـةردةمي      نةريته نةتةوايةيت و نةتةوةيي

ــه نثوةذاســتةكاين ســةردةمي پاشــايةيت   ــارتثكردين ذؤژاوا ل ــادبووين ك زي
دا كه ذووداين كؤمةصثك چاكسازي گرينگي مسؤگةر كرد، درثژةي  قاجارييةكان

ري دةكرث كه به دوور و درثژي هةصسةنگاندن و پثكگرتن له دياره به دژوا. كثشا
مابةيين ذؤژگاري شاعةباسي گةوره و پاشاي ئثستادا بثته گؤذ، بةآلم پتةوي و 
نةگؤذي ذوانگـةي سـةفةوي لـه مـةوداي سـاآلين پـاش مـردين نادرشـا تـا          

توثژينةوه له بابـةت  . خانيش به ذووين دثته بةرچاوان فةرمانذةوايةيت كةرمي
مانذةواياين ئةفشار و زةند و ساآلين دةسپثكي پاشايةيت قاجارييةكان بةبث فةر

پسانةوه بؤ سةر مثژينةي مثژوويـي و دةزگـا و دامـةزراوةكاين     گةذانةوةي بث
  ١.سةردةمي سةفةوي نةگوجناو دةنوثنث

چاوثك به ديوي شـاراوةي سـةدةي كؤتـايي ژيـاين     وةختايةك ئادةميزاد   
دا دةخشثنث و تثدةگا كه ئثران لةم قؤناخةدا تـةنيا   ةويسياسي فةرمانذةواياين سةف

                                                      
  :لةم بةرهةمةدا» هثلمؤت براون«بذوانه كورتةي ـ ١

 The Muslim world, Part III, 181 – 218. 
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  خاين زةند كةرمي/       

ئةم وآلته لةبةر شوولثهةصكثشان لـه  . الشةيةكي كلؤر بووه، پتر سةري سوذ دةمثنث
دا  بـاوةذي  ذابواردن و تةذداوثين و دةمارگرژي و ئينكةبةري و خوثنذثژي و لـةرزؤك 

شي كـاره گـةوره و   كةوتبووه سةر لثواري هةصدثر و ذووخان و تةنيا بريةوةري خؤ
هثرشـي تونـدوتيژي    ٢.دان و گالنيـان پاراسـتبوو   گرانةكاين بناغةدانةراين له تـل 

ئةفغانييةكان و داگريكراين وآلت له اليـةن ئةوانـةوه، هاوكـات لةگـةص پـةالماري      
كرد و بـوو بـه هـؤي    دةوصةتاين ذووسيا و عومساين ئةو الشه كلؤرةشي تةفروتونا 

دا نادرشا به  لةپثش. آلت بكةوثته سةر لثواري دابةشبووندا و١٧٢٠ئةمةي كه له ساصي 
وشـوثين كارةكـاين وي    پـث  لـه سـةر  خـان   شثوةيةكي بريمةندانه و پاشان كةرمي

پثكةوه نا كه له زؤر بار و ذووكاري بنةذةتييةوه لةگةص ذووحي ژيانـةوةي   وآلتثكيان
  ٣.فةرمانذةوايةيت سةفةوي يةكتري نةدةگرتةوه

دا به شثوةي سياسي و  انةوةي سةفةوييةكان له پثشكار و تثكؤشاين ژي
بوونـةوةي خوازيـاراين ئةفسـانةيي جثنشـيين پاشـاكاين ئـةو        لةگةص قوت

بنةماصةيه ـ النيكةم دوازده كةسيان ـ له ماوةي پةجنا سـاص دواي داگريكـراين     
گومان هثندثك لةم داخوازةرانـه   بث ٤.ئثران به دةس ئةفغانييةكان دةردةكةوث

سةآلتپةرستةكاين ئثران ذاستةقينة و تاقمثكيش دةسكردي سةركرده دةذةسةن و 
: تني لـه يـاراين فةرمانذةوايـةيت سـةفةوي بـرث    چوار كـةس لـه خواز   .بوون

ةستثيت دةكـرد و  م و شاعةباسي سثهةم كه نادرشا سةرپةرشاتؤماسيب دووهة
ي م كه گةورةپياواين مةشةد پشتيوانييان لثدةكرد و شامسايلماين دووهةشاسلث

ايةيت لـه  وداگريكراين فةرمانذة .خاين زةند بوو سثهةم كه ئاصقةبةگوثي كةرمي
هـةوص و   .لةبةريـةك هةصـتةكاند   بانگةشـةدةرانةي اليةن نادرشا و ذيزي ئةم 

                                                      
  :ـ لثكؤصينةوةي هةمةاليةنه سةبارةت به هؤيةكاين ئةم ذووخان و داذمانه له٢

Lockhart, The Fall of the safavi Dynasty, 16 – 34 ; 
 Arunova and Ashrafyan, Gosudarstvo Nadir:                      هةروةها

shah, 5.   
:                           و مةبةستةكاين دواتـر بذواننـه،وتاري مـن     هـانـةتـؤباس سةبارةت بةم بابــ ب٣
»The last safavids« 
كراوي زياتري ئةم خوازيارانةي حكوومةت  دا، مثژوويةكي كورت ـ له هةمان سةرچاوه٤

  .٤٨٥ـ  ٤٧٨. ه خراوةته ذوو، لله اليةن كوومهةرةئييةو



  
 

 

 

 

 ٧ / دةسپثک  

تثكؤشاين پاشاي ئةفشار بؤ الداين مةزةيب شيعه و داناين چةشنثك مـةزةيب  
ةيي و كؤنبـاوي  سونين له جثي ـ كه ببوو به يةكثك لـه تومخـةكاين نةتـةو    

بـاوةذي   حكوومةيت سةفةوي ـ لةبةر دژايةيت نواندين بـريوذاي گشـيت و بـث    
سةركةوتين پـةالمارةكاين  . حكوومةيت عومساين، بةرةوذووي تثكشكان بؤوه

گومان سيستمي حكوومةيت پارثزگارانةي سـةفةوي كردبـوو بـه     نادرشا كه بث
چةشـين دةسـةآليت   بةرةو گةشةي ئاسـيايي لـه   سيستمثكي ئيمپراتؤرييةيت 

  ٥.تةميووري لةنگ، به مردين نةزؤك مايةوه
ذووحييـةيت زيندووكردنـةوةي خانـةداين    گةرچي هؤكاري ذاگـرتين  

سةفةوي پاش مردين نادرشاش سةرلةنوث كةوته بةر سرنج، بةآلم به شثوةي 
ذةنگه له بةشي . خان بنةبذ كرا و تثكةوه پثچرا دةسيت كةرمي له سةريةكجارةكي 
قاجارييةكان ياين . ثبةكةدا ئةم باسه به شثوةيةكي ذوونتر دةرببذينسثهةمي كت

ئاخرين تريةي قزصباش ئةگةرچي له ذوانگةي ذووداونووسـييةوه بـه دوايـني    
دا وةك مرياتگـري   چةشين ئةم جووآلنةوانه دادةندران، بةآلم به باري دةرووين

ةور و زةمانةدا خةصك لةم د. ذاستةقينةي فةرمانذةواياين سةفةوي دةهاتنه ژمار
ـ به چاوي دوژمنثكي داگريكةر دةيانذواني ه دةسـةآلت و پاشـايةيت نادرشـا و    ي

خانيش وةك حكوومةيت ئةفغاين و ئةفشارييةكان بـه   جثنشيين مريثيت كةرمي
ئامـانج و بـث    داسةپاو دادةندرا و ئةم فةرمانذةوايانه به كةسانثكي زاصم و بـث 

ــ  ــه ل ــردران ك ــةت دةژمث ــةكي تايب ــةآلتقوتاخبانةي ــه دةس . ةخؤوه گةيبوون
وشوثين ياساكاين  پث له سةرقاجارييةكان له ذوانگةي تثئؤريكي و كردةوةيي 

ئاغاحمةممـةدخان و  . شةرعي، زجنريه پاشايةتييةكي زاصـمانةيان دامةزرانـد  
شا بـه وةبـةرچاو نـةگرتين جيـاوازي كةسـايةتييان، دةكـرث بـه         فةتعةيل

هةصبةت ئةم  .سي يةكةم دابندرثنسةرهةصدانةوةي سياسي شامسايل و شاعةبا
بةر له دةسـپثكي   .مةبةسته پةيوةندييةكي به ئاماجني ئثمةوه نيه لةم كتثبةدا

مثژووي زةندييةكان دةبث باسي قؤناخثكي مثژوويي تر بثنينه گؤذ كه ئـةويش  
برثتييه له سةربوردةي جثنشيناين يةك لةدواي يةكي نادرشا لـه خوراسـاين   

                                                      
  :دةسكةوتةكاين نادرشا به دوورودرثژي لةم بةرهةمةداـ ٥

Lochart, Nadir shah, 266 – 281; but cf. Arunova and Ashrafyan, 
Gosudarstvo, 255 - 264 
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  خاين زةند كةرمي/       

خوراســان دواي مــةرگي نــادر  ٦. پاشــاي ئةفشــارناوةنــدي ئيمپراتؤرييــةيت
جثنشيناين نادر  . ومةرجي پارثزگايةكي دابذاو له ناوةند خودبةخود كةوته هةل

بــارودؤخثكي وايــان پثكهثنــا كــه تةنانــةت چوونــه ژثــر باصــي پاشــايةيت  
  . تازةدامةزراوي ئةفغانييةكان

ك و چةوساندنةوه و غةدري نادر له بواري وةرگـرتين خـةرج و پيتـا   
دا، له ذوانگـةي   لثهةصثناين به باري كوشتاري خةصك له بنةباين دةسةآليت پث

تاتؤرثكي قثزةون و هةصدةگوت، كردبوويه ديك ئةم ژثردةستانةي ذؤژگارثكي پثيان
لـه  . دا گةلثك ذاپـةذين ذوويـان دا   ةمذةوي ئيمپراتؤرييةكةيله قةص. سامناك

ـ  ) ١(خـاين  قوصـي  عةيلپارثزگاي سيستان  ه سـةركرده و ذاسـپثراوي   بـرازاي ك
ر بـةدگوماين  تر بوو، هةسيت كرد كه كةوتؤتـه بـة   سةركويت سةرهةصدانثكي

توندي فةرمانذةواي نةخؤش و نالةسةرةخؤ، هةر بؤيـه وثـذاي ذاپـةذيواين    
سيستاين و بلووچ و ئةفغان كه لةگةصي تثكهةصچووبوون، گةآلصةي ذاپةذينثكي 

 كؤتايي حكوومةيت سةركةوتووي ناذةزامةندي خةصك له ساآلين. گشيت داذشت
لةشكري ذاپةذيوان بةرةو خوراسان كشا و . ئةفشار يةكتري گرتةوه و بنةي دانا

نادرشا تازه لـه دوايـني    دا لةو دةمي. دا گةيشته شاري هريات١٧٤٧له ئاوريلي 
له سةر ذثي گةذانـةوةي بـؤ مةشـةد    . هثرشي بؤ سةر ذؤژاواي ئثران گةذابؤوه

 )قووچـان ( »خةبووشان«ةنةكاوي جووآلنةوةي ئةوساي بةرةوذووي مةترسي ل
دا سپاي نادرشا  له شةوي بيسيت ژووةن. ذاوةستان لثيان وةخؤكةوت بؤوه و بث

ي قووچـان  »فـةحتاباد «كه برثيت بوو له شازده هـةزار پيـاوي شـةذكةر لـه     
مةوداي نثـوان هؤردووگـا و بنكـه و شـووره و مةتـةرثزي      . هؤردووبةزي كرد

  .ذث بوو يا دووسةعاتهذاپةذيوان تةن
دوژمنايةيت كؤين نثوان قزصباش و ئةفغاين و ئؤزبةكان كـه نـادر حـةويل    

. ئثستا گةيبووه ئةوپةذي خؤي ،دا بيشارثتةوه تؤرةمةي  دابوو له ذيزي لةشكري چةن
تازه نةيـدةتواين بـذوا بـه سـةركرده      ،نادردا زاص ببوو به سةربةپثي ئةو ترسةي 

                                                      
6. Lochart, Nadir shah, 259 – 260; Arunova and Ashrafyan, 
Gosudarstvo, 223 – 225; cf. Brieven 2617 (1749), 43 – 45. 

  ؛٢٠ـ  ٨، ٥» مومجةلوتتةواريخ«داستاين ذووداوةكاين دوايي لةم بةشةدا كورتةيةكي 
Bazin, 35 – 53 ;  LocKhart, Nadir shah. 260 – 263.  



  
 

 

 

 

 ٩ / دةسپثک  

له شوثن ئةمحةدخاين ئةبداصـي و سـةركردةكاين ديكـةي     ناردي. ئثرانييةكاين بكا
نيزيكايةيت و ذووگةرمي نادر لةگةص ئةم سةركردةيه يةكثك له گرينگتـرين  . ئةفغان

نادر فةرماين دا به . هؤيةكاين تؤران و بثزراين هاوكاراين ئثراين پاشاي ئةفشار بوو
ـ ئةفغانةكان كه سبةينث سةركرده گةورةكاين ئثـراين قؤصبةسـت ب   ةن و هةركـةس  ك

ئـةم مةبةسـته لـه اليـةن سـيخوذثكةوه گةيشـته الي       . ژنبةربةركاين كـرد بيكـو  
قؤرقلـووي  ) ٢(سةركردةكاين ئثراين كه له اليةن ساصةخاين. قوربانييةكاين داهاتوو

ئثرةوانييةوه سةركردايةيت دةكـران، تـةمايان   ) ٣(ئةفشار و حمةممةدخاين قاجاري
بوونةوةيان به شصـةژانةوه   نيزيك. كتاتؤر بكوژنگرت هةر ئةوشةوه فةرمانذةواي دي

ةي هـاوار بكـا و ياريكـاري بـوث،     وبةآلم بـةر لـة   ،قوربانييةكةي وةخؤ هثنايةوه
خـان   قوصي عةيلحمةممةدخاين قاجار سةري بذي و وثذاي تكا له . ساصةخان كوشيت

هؤردووگـاي  . بؤ دانيشـتنه سـةر تـةخيت فةرمانذةوايـةيت، سةرةكةشـي بؤنـارد      
كـةس لـه    ودو. ، بـةآلم حةرةخمانةكـةي پـارثزرا   ريي ئةفشار تـاآلن كـرا  انگيهج

ن، بةآلم يةكثك له وةزيرةكاين بـه نـاوي   كوژراوةزيرةكاين نادريش لةم ذووداوةدا 
خؤشـي   كه سةبارةت به پيالنگثذان ذووي) ٤(خاين موعةيريوملةماليك عةيل حوسثن

كةسانةي خةريكي ذؤيشنت و ئثرانييةكان بوونه بةرهةصسيت ئةو . نواندبوو، بةخشرا
  . گواستنةوةي ذيزةكانيان بوون، بةتايبةت ئةفغانييةكان

اي ئةم گشته پارثزگارييه، چوارهةزار سوارةي شةذكةري بةهثزي سةرةذ
. ئـةفغاين بـه سـةركردايةيت ئةمحـةدخان الي بـةياين بـةم پيالنـةيان زاين       

چاو بثزراوةكان پامشاوةي لةشكرةكه يةكثيت خؤيان پاراست، ئةفغانييه لةبةر
لةبـةروةي ئثرانييـةكان    .هةليان له چارةنووسي شومي ئةربابةكـةيان هثنـا  

ــوون  دابوويانــه دةري  ،بةيانــةي ئــةوذؤژه گوثبيســيت ذزگــاري خؤيــان بب
ئةمحةدخان هةموو پياوةكاين كؤكردةوه هةتا به قوونةشةذ بـؤي   ،تثكةولثكه
 ةدخانـةوه بـة  بابـةت ئةمح  بـه گـوثرةي ئـةم نووسـراوانةي لـة      .دةربازبث

ئةفغانييةكان تةواوي تؤپخانةي لةشكريان فذاند، چةند كةسثكي  ،دةستةوةن
بةندكراويشيان لةگةص خؤيانا برد و بةزؤري دذيان به لةشكر دا و چؤن چاكـه  

بوونـةوةي شـارةكاين    ئاوا به پذتاو بةرةو باشوور ئاژاوتيان هةتا له نيزيك
ئةمحـةدخان  . ه بوو، خؤبپارثزنخانةو قوصي عةيلدةس  مةشةد و هريات كه بة

. لةشكري بچووكي خؤي بةرةو توربةيت حةيدةرييه و تـوون و قـائني ئـاژاوت   
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خان لـه قـائني دواي ماوةيـةك خـؤذاگري      قوصي ةكاين سةربازگةي عةيلوپيا
شـارةدا كـارواين    سةركردةي ئةفغان لثرةوه چوو بؤ قةندهار و لـةو . هةآلتن

له هيندةوه بةرةو هؤردووگاي نادر بةذثوه  گواستنةوةي ئةو زثذ و جةواهثراتةي
دا سةركردةي گةجني ئةبداصي وةك پاشاي ١٧٤٧له ئؤكتؤبري . هثنا بوو وةچنگ

ي وةرگرت »دوذان«دانيشت و نازناوي  ئةفغانستان لة سةر تةخيت پاشايةيت لثي
  ٧.و بناغةي فةرمانذةايةيت دوذاين و ئةفغانستاين تازةي ذؤنا

لـه  . وپثـك درا  اش كوژراين بةتةواوثيت تثكلةشكرگاي نادر ذؤژثك پ
ــكري و    ــةكاين لةش ــذان و تاقم ــةرفرةواين كارگث ــةربزثوي ب ــه س ــةد ك مةش

نةدةگريا، بةپارثزةوه ئيزين سةربازگةي زمةتكاراين هؤردووگا چاكي بةر پثخ
دةسـةآليت شـار يـاين     ئةفغانييةكاين مةشةد درا كه به سةرپةرستثيت خاوةن

داري نةزرگـةي پـريؤزي ئيمـام ذةزا بـوو، ئـةوث      مريسةيدحمةممةد كه پةردة
بةيعـةيت بـه كـوذاين گـةورةي نـادر يـاين       مريسـةيدحمةممةد  . وةرگرثتةوه

كـار   له سـةر خان سةيدي  قوصي عةيل. مريزا نةكرد قوصي نةسروصآلمريزا و ئيمام
دا دابةش كرد  النةدا، پووص و پارةيةكي زؤري لة نثو سةركردة و پياواين لةشكري

پاشان هثزثكي هاوبةشـي شـةذكةراين   . دا ذايانكثشث الي خؤي انث بةهةتا بتو
خان به  به سةركردايةيت غوالمي گورجي خؤي ياين سؤهراب) ٥(خثصي بةختياري

نةهاتووي كـةالت كـه كـوذاين نـادر پـةنايان       مةبةسيت گرتين قةآلي لةگريان
دا  ئةم قةآليةش گـريا، چونكـه لـه وةخـيت گـةمارؤداين     . كرد بؤبردبوو، بةذث

بةهةصكةوت يان به دانسته و دةهؤ و پيالنگثذي نـةرديوانثك بـه تاشـةبةردي    
تةواوي مناآلين نادر بة ديل گريان و زگيـان دذا،  . پةناي قةآلوه هةصپةسثرابوو

تةنانةت ژنان و كةنيزاين ئةفشار كه پثشيان وابـوو دووگيـانن كةوتنـه بـةر     
ذا نةوةيةكي  ناوبراو له كوذان .مريزا بوو تةنيا كةسثكي نةكوژرا شاروخ. شريان

حوسـثين سـةفةوي    چواردةساآلنةي ديكتاتؤر و له كچانةوه نةوةي شاسوصتان
بؤيه ئةم شازادةيان هثشتةوه هةتا ئةگةر هاتوو خةصك پاشايةيت يةكثك . بوو

خـان باشـتر بـوو،     قوصي له پاشةوارةكاين خانةداين سةفةوييان پث له عةيل
دا ١٧٤٧ي جـووالي ساصـي   ٦لـه ذؤژي  . ذثننبتوانن وةك داردةسـت هةصيسـوو  

                                                      
7- See esp. al Hosayni, 12 a – 13 b ;  Ferrier,  68 – 69. 
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  ٨.ذؤنيشته سةر تةخيت پاشايةيت» عادصشا«خان به ناوي  قوصي عةيل
وه دةنووسث كه  ه»بةندةر عةباس«نووسةر و ذووداونووسي هولةندي له 

تةواوي ئثراين و غةوارةكان وةك يةك اليان وايه كه به نةماين نادرشا هيواي 
بـةآلم   ٩.دا زيندوو بؤتـةوه   له دص و دةروونانپاشايةيت هثور بوونةوةي ذةويت

پاشاي تازه سةرةذاي دةرخستين كةسايةتييةكي جةماوةري و ذوانگةيةكي بةرز 
ساآلنةي وآلت، نيشاين دا كه  و ئاوةآل سةبارةت به بةخشيين خةرج و پيتاكي سث

تةواو ئةو بذشت و لثزانينـه ذةوشـتييانةي بـؤ كؤكردنـةوه و بـةذثوةبردين      
ئةگـةرچي  . وپثكي مامي نيـه  ؤرثيت لثكهةصوةشاو و بةرفرةوان و ناذثكئيمپرات

ودوو  ئاشكرا دةگوثيان سرةواند كه بةرةو ئيسفةهان ببزوث و بث سث زؤرجاران به
خـاين برابچـووكي    له پايتةخيت پثشووي سةفةوي بنةگر بث، ديشانيش برامي

چـاره لـه   هان هةتا چةن مانگثك كـه خـؤي نا  ةكرده سةرداري پارثزگاي ئيسف
خـان و   قوصي خواردنةوةكاين عةيل مةي. مةشةد مبثنثتةوه، ئةوث بةذثوه بةرث

خاين غوالمي كه خةصك تثكذا ناخؤشيان دةويست و هةروابثتةوه  بووين سؤهراب
پةرةم بـووين خةصـكي مةشـةد و     هؤي پةرةم بوو بة ،گراين و  لةشكري گةوره

ك فةرماين دا به كوردةكـاين  چةندجارث ١٠.قذي پةيدا بوو و  گوندةكاين و قايت
ودان و دانةوثصةي پاشةكةوتيان به مةبةسيت دابـيين خةصـكي    قووچان كه دةغص

دا  بةآلم ئةم كوردانه كه لـه سـةردةمي نـادريش    ،پايتةخت ذاگوثزنه وثندةرث
سةرثكي ئةوتؤيان وةبةر حكومةت نةهثنابوو، هيچ مـةيلثكيان بـؤ هاوكـاري    

بةرةو قووچان بزووت و شووره و قةآلي  ١٧٤٧ عادصشا پايزي ساصي. نيشان نةدا
دواي  .دا مابوو كوشـيت  كورداين تثكذووخاند و هةركةس له سةربازگةي ئةوث

                                                      
 .داود ، تةزكةرةي ئايل٩٧ـ  ٩٦كتثيب مةرعةشي، ل : ـ هةروةها بذواننه ٨

9 – Brieven 2647 (1749), 177.cf. Gombroon Diary, 12 October 
1747. 
زؤربةي ذووداوةكاين ئةم بةشه له كتثيب جيهانگوشاي ئةسـتةرئابادي وةرگـرياوه،   

؛   ٥٨ـ   ٥٤هـةروةها ل  . ٧١٨ـ   ٧١١دوذذةي نـادري ل  : ؛  بذواننه ٣٣٢ـ   ٣٢٨ل : بذواننه
تةوارخيي مةرعةشي، ل تمةمجةعو: ؛ بذواننه ٣٢ـ   ٢٤خ، ل وتتةواريمومجةل: بذواننه

 .٧٦ـ ب  ٨٢داود، دةقي ب  تةزكةرةي ئايل: ؛ بذواننه ١٠٣ـ  ٩٨و   ٨٥
10. Gombroon Diavy, VI, 16 October, 7. November 1747 



١٢ 

    
  

      
  

  
  خاين زةند كةرمي/       

گةذانةوةي بؤ مةشةد چةند كةس له سةركردةكاين خؤي به تؤمةيت بةدگوماين 
يان لــه ســپادا كوشــت و بــؤ وثنــه دةكــرث نــاوي انســةبارةت بــه پيالنگثــذ
  .يةكثك له بكوژاين نادر دادةندرا به ناوبراو ؛ه گؤذحمةممةدخاين قاجار بثت

تؤوتؤرةمة ذةنگاوذةنگةكاين وةك  ان ئثلجاذيلةم ذؤژگارانةدا چةكدار
ئةفغانيياين ئةبداصي كه چووبوونـه ذثـزي سـپاي نـادر يـان بـؤ پاراسـتين        

، سةري خؤيان هةصگرت و بةرةو مةوتةنيان سنوورةكاين خوراسان نثردرابوون
خـان سـةركردايةيت    مـةردان  ي خثصي بةختياري كه عةيلةه سوارپؤل. گةذانةوه

دةكردن، وةختايةك ديتيان شا هيچ مةيلي نيه بةرةو ئيسفةهان ببزوث، ئيزنيان 
بةآلم عادصشا له ترسي  ؛خواست هةتا بگةذثنةوه بو وآليت كوثستاين خؤيان لث

وازةكـةي  دةكةوث، داخ وةي كه هثزثكي يةكانگري و بةهثز له پايتةختةوه وةذث
بةختياري له كلكـةي ساصـي   ئثلجاذي كةچي تةواوي چةكداراين  ؛بردنةوه پاش

 ٦٠ذةوين و خؤدزينةوةيان وةختايةك ئاشكرا بوو كه نزيكةي . دا ذايانكرد١٧٤٧
خاين بـه   زريو سؤهرابشاي غة. ةشةدةوه دوور كةوتبوونةوهميترثك له مؤكيل

خان  واتر كه ذثيان له سؤهرابذؤژي د. گرانةوه خسته شوثنيان و  هثزثكي گةوره
. ثشـثواوي پـةالماريان بـدا   لگرت، ناچار بوو كه بث خؤئامادةكردن و به سةر

شةذكةراين كؤنةكاري بةختياري كه بؤ تثكهةصچووين وا تةواو بةتوانا بوون، 
خان و پامشاوةي  سؤهراب. هثرشةكانيان تثكشكاند و به هثوري درثژةي ذثيان دا

وتةرا و دابذاوي  له گةذانةوةدا خةصكي تاك. گةذانةوه لةشكرةكةي بةرةو مةشةد
بةختياري و نابةختيارييان به ديل گرت و سةريان بذين هةتا هةم تـووذةيي و  

پارةيةك خةآلت  و هةميش بؤ هةر سةرثكي بذاو بذه ننثناهومثدي خؤيان داسةكن
و هةروةها دواي گةذانةوةيان بؤ مةشةد سةري تةواوي ئـة . له عادصشا وةرگرن

كوژراوةكان وةك ذانةيان بذي كه لةم شارةدا نيشتةجث ببوون، هةتا ژمارةي ول
  ١١.شتثكي بةرچاو خؤبنوثنث

پثي خؤي  خان كه خةريكي قامي و پتةوكردين شوثن و شوثن لةم كاتةدا برامي
ي حـاكمي شـرياز كـرد كـه     »بـةيات «دا، داواي له ساصةخاين  بوو له ئثراقي عةجةم
وثـدةچث لـةم بةينـةدا لةگـةص     . بنثـرث بـؤ سـپاكةي   وچؤص  خوردوخؤراك و چةك

خاين سةرداري نادر له ئازةرباجيـان كـه    هاوپةمياين داهاتووي ياين ئةمريئةسآلن

                                                      
11. Ibid, Bazin, 55 – 57 ;  Olivier V, 456 – 457. 
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واوثـدةچث كـه   . بةيعةيت به عادصشاش نةكردبوو به نةهثين نامـةيان گؤذيبثتـةوه  
دصشا عا. كردنثكي خثراي لثكةوتبثتةوه ثكةصت گوماين براكةي سةرةجنام وةها دةسبةد
وپةل پثداويسـتييةكاين   كؤكراوه و كةل جةواهثرايت و ي سثپتامربدا تةواوي زيذ٨له 

هـةر كـه گةيشـته    . كؤشكةكاين مةشةدي بؤ ناردن بةرةو ئيسفةهان حـازر كردبـوو  
دةگوترث بثهشةهر، بنكةيةكي دامةزراند  مازةندةران له شاري ئةشرةف كه ئثستا پثي

لةخؤذا پثنج مانگي ديكةي له . وپثك كرد اين ذثكهةو رثگاوباين نثوان مةشةد و ئيسف
. خـان  ةدحةسـةن ژياين تةرخاين شةذي تايفةي قاجار كرد به سةركردايةيت حمةمم

  ١٢.ناوبراو له سةردةمي نادرشاوه تا ئثستاش ذاكردوو بوو
ن له ان خؤي و هثزةكاين قاجار ـ توركماكايت گةذانةوةي له شةذي نثو

خاين به ديل گرت  چوارساآلنةي حمةممةدحةسةنلثواري ذووباري سيمبار كوذي 
وثذاي تةواوي ئةم هثرش و پةالمارانه نةيتواين كه . و فةرماين يةختةكردين دا

دا بـةرةو  ١٧٤٨خاين قاجار خباته داو يـان بيبـةزثنث و بـةناچار لـه ساصـي      
  .درثژةي ذثيةي داهةرمثةكاين ذؤژاوا بزووت و 

بارةت به بانگ كرانيـان بـؤ بارگـاي    خان كه سة مريزا و ئةمريئةسآلن برامي
 ؛پاشا خؤيان گثل كردبوو، ئاخرييةكـةي بـه ئاشـكرا ذاپـةذيين خؤيـان ذاگةيانـد      

خـاين   سـؤهراب ) ٦(مـريزاش  خان نثردراوةكاين شاي كوشـت و بـرامي   ئةمريئةسآلن
هان ةلةرچاوبثزراوي كه له اليةن شاوه بـةدزي و بـؤ سـيخوذي هـاتبووه ئيسـف     

مريزا هثزثكي به دژي سةربازگةي بةهثزي كرماشـان و   ن براميپاشا ١٣.وگوم كرد شرت
سةركويت ئةو شاره بةذث كرد، بةآلم نةيتواين تةوژمثكي ئةوتؤ خباتـه سـةر ئـةو    
قةآليةي پثشتر بنكه و قؤرخانةي نادر بـوو لـه هةرمثـةكاين ذؤژاوا بـه مةبةسـيت      

 حمةممةدتـةقي  بةآلم سةركردةكاين قةآلكـه يـاين مـريزا    . پاراستين ئثراقي عةجةم
مةست، وايان به بةرژةوةند زاين كه بةذواصـةت   ميش ستانه و ئةمريخاين عةرةبگوص

زؤر توانيبوويـان   و  مريزا كةم هثزه ذاپةذيوةكاين برامي .مريزا بثنن سةر وةبةر برامي
بةشثك له هثزه پةرتةوازةكاين نادري له ذؤژاواي ئثران كه برثيت بوون سـةربازاين  

سـي   مريزا بةم هثزةوه كه ذةنگه بيست برامي ؛ين بؤالي خؤيان ذاكثشنئثراين و ئةفغا
هــةزار شــةذكةرثك بووبــث بــةرةو بــاكوور كةوتــه ذث هــةتا لةگــةص هثزةكــاين 

                                                      
12. Gombroon Diary, VI, 18 and 2, 3 . December 1747 
13. Gombroon Diary, VI, 11 June 1748 ;  Hanway II, 592 - 594 
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  .خان يةكتر بگرثتةوه ئةمريئةسآلن
و به پةلـه لـه    ثكار ب سةرةجنام عادصشا ناچار بوو كه خؤي دةس بة

له شوثنثكي . ثكةوتةذ) االيت خةمسهئةي(ثنجينةكان گيالنةوه بةرةو پارثزگا پ
مابةيين زةجنان و سوصتانييةدا به خؤي و هثزي كةمي كةوته نثوان دوو لةشكري 

مريزا  دا، وةختايةك شةذكةراين برامي١٧٤٨هثندثك دواتر له ژووةين . سةربزثو
لثي نيزيك بوونةوه، زؤرثك له سةركردةكاين سـپاكةي هـةر لةگـةص يةكـةم     

مريزا تةنانةت  ژمن، وثذاي چةكدارةكانيان ذايانكرد و براميپةالماري لةشكري دو
عادصشـا  . بث شةذ و لثكدانثكي بةرچاو سـةركةوتنثكي گـةورةي وةدةس هثنـا   

مـريزا   بـرامي . حاكمي تاران گريت و دايةوه دةس براكـةي ذايكرده تاران، بةآلم 
  ١٤.ثكماوةي پاشايةيت عادصشا نةگةيشته ساص. فةرماين دا كه براكةي كوثر كةن
نـةكراو بـؤ   خان وةك هاوپـةميانثكي بذواپث  نلةم كاتةدا ئةمري ئةسآل

مـريزا لـه نزيـك مةراغـه بـه تونـدي        دواي ئةوةي برامي ؛مريزا دادةندرا برامي
بـه مةبةسـيت پةنابـةرثيت بـؤ قةراچـةداغ، لةگـةص       ،)٧(هثزةكاين تثكشكاند

گريت و دايةوه خان  خاين قةراچةداغي ذووي كرده ئةو هةرمثه، بةآلم كازم كازم
ئثستا كه بةذواصةت . دةس فةرمانذةواي ئةفشار و پاشان به فةرماين وي كوژرا

مريزا بةرةو تةورثز بزووت و له  تةواوي دژ و خةنيمةكان تثداچووبوون، برامي
بةآلم ديسـانةوه  . دانيشت دا لة سةر تةخيت پاشايةيت لثي١٧٤٨ي دثسامربي ٢٠

ي ئؤكتـؤبردا بـه هـؤي    ١لةمةوبـةر لـه    نؤ حـةوتوو . گةآلصةي پيالنثك داذژا
كةمتةرخةمي مري له خوراسان سةرلةنوث خوازيارثكي ديكةي تةخيت پاشايةيت 

  ١٥.بؤ گةيشنت به مايف خؤي ذاپةذي
ؤك و وبةسته و فثص و دةهؤي سةر يارمةيت دةسته مريزاي الو بة شاروخ

دةژيان  كاين كورد و بةيات كه له مةشةدت سةرؤسةركردةكاين خوراسان بةتايبة
مريزا بةر له ذاگةيانـدين پاشـايةيت    برامي. له سةر تةخيت پاشايةيت دانيشت

گـرتن لـةم ذووداوه تةتـةرثكي نـارده مةشـةد و بـه مةبةسـيت         خؤي بـؤ ذث 
مـريزاي بـؤ ئيسـفةهان     دا شـاروخ  له جثژين تاج لـه سـةرناين  بةشداربووين 
نگثك مانةوه له دواي چةند ما. نةگرت دةهؤي ئاشكراي وي جثي. بانگثشنت كرد

                                                      
14. See Hanway II, 596, Brosset, 229. 

15. See Poole, 90; Saidmuradov ;  58, SP 98,34,48. 
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كردين بناغه و كؤصةكةي دةسةآليت هةروا له هةرمثي  تةورثز به مةبةسيت قامي
دا،  ئازةرباجيان مايةوه و به زياد كردين پياواين شةذكةر لـه ذيـزي سـپاكةي   

بارگةوبنـةي قـورس و ئـةو    . بةهاري ساصـي داهـاتوو بـةرةو مةشـةد كشـا     
لةم شارةدا سـةربازگةيةكي  . هثشنت يزيندانييانةي لةگةصي بوون له قوم بةجث

تثكةص له پياواين ئثراين، ئةفغان و ئؤزبةك هةبوو كه عادصشا دابوويـه دةس  
دا گةيشـتنه گونـدي   ١٧٤٩مريزا له جووالي  هثزةكاين برامي. مري سةيدحمةممةد

مـريزا لـه ئةسـتةراباد و     شاروخ قؤشةينئةگةرچي . سورخه له نيزيك مسنان
لةشكره فره تؤرةمةكـةي مـريزا لةبةريـةك     سةدوپةجنا مايلثك دوور بوون،

باشي كه له كرماشانةوه هاتبوو و ياريدةي دةدا،  ئةمريخاين تؤپچي. هةصوةشا
دا پثكهاتن  ووثژي لةگةص شاروخ پثش كوتاي و له وتوبةرةتؤپخانةوه ذؤژثك به 

مريزا دةنگ دا و  و تؤپخانه و پؤله سوارةكاين بةرةو پامشاوةي لةشكري برامي
مريزا بةرةو شاري  برامي. وپثكي شكاندن ايةكي تةفروتوناي كردن و تثكهةر خثر

ئةم پياوه هةر كه هةواصي . قوم ذةوي،بةآلم كارگثذي شار نةيهثشت وةژووركةوث
مريزاي پثگةيشت، ئثرانييةكاين له دةوري خؤي كـؤ   تثكشكاين هثزةكاين برامي

شاري بؤ بةربةرةكاين كردةوه و پياواين ئةفغاين و ئؤزبةكي له چةك داماصي و 
مريزاش پشتيان تثكرد  لةم كاتةدا تةنانةت هاوذثياين ئةفغاين برامي. ئاماده كرد

تةنيايان هثشتةوه، بؤيه ناوبراو ناچار بوو پةنا بةرثته بـةر قةآليـةكي    و بة
چةكداراين سةربازگةي قةآلكه گرتيان و دايانةوه دةس پياواين . نيزيكي قةزوثن

كراوي  زينداين و قورباينرماين شاروخ كوثريان كرد و وثذاي به فة. مريزا شاروخ
. كران و نثردران بؤ بةندخيانـه  پثشووي خؤي واته عادصشا بةرةو مةشةد بةذث

مـريزا   بـةآلم بـرامي   ،عادصشا ماوةيةك دواتر هةر كة گةيشتنه مةشـةد كـوژرا  
  .)٨(تةنانةت نةيتواين ئةم ذثگايه ببذث و بةر لةوةي بگاته مةشةد تثداچوو

به گشيت پله و پايه و الوثـيت شـاي تـازه لـه سـةرةتاوه بـه بـاري        
سـةرةذاي   .دا گةلثكي هيواداري بةدي هثنا سةقامگريبووين دةسةآلتثكي تؤكمه

 ،پثداگري پةيتاپةيتاي به مةبةسـيت گوثزتنـةوةي پايتـةخت بـؤ ئيسـفةهان     
سةركردةكاين هثزي تايبةيت مريي وايـان بـه بـاش دةزاين كـه لـه مةشـةد       
بيپارثزن، چونكه ئةوان له مةشةد زؤر به هاساين دةيانتواين شا و خةزثنةكاين 

بذثكي بةرچاو . وةچووين ئاماجنةكاين خؤيان خبةنه ژثر ذكثف نادري بؤ پثش
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له زثذ و جةواهثرايت نادري و تاقمثك له چةكدار و زيندانييةكان پاش تثكشكان 
ش له قوم له ژثر چـاوةدثري  پاشا هثشتا و ذووخاين دةسةآليت عادصشا و برامي

ناوبراو وةك يـةكثك لـه نـةوةكاين شاسـلثماين     . سةيدحمةممةد مابوونةوه
به كةسـثكي خـاوةن بذشـت و دةسـةآلت      سةفةوي له شارةكاين قوم و مةشةد

دةناسرا و به مةترسييةكي سياسي دادةندرا كه دةبوايه هـةس بدرثتـةوه يـان    
ند و ئةصآل و وةصآل و دصنياكرنةوه و بؤيه شاروخ به هةزار سوث هةر. سوذي ون بث

  ١٦.پاراستين گياين و بةشداربووين له كاري حكوومةتا بانگهثشيت مةشةدي كرد
الگري و گـريؤدةي خؤشةويسـيت خانـةداين سـةفةوي     زياتر ئةوانةي 

بوون، سةيديان هان دةدا كه به پشتيواين ئةوان لـه ئيسـفةهان بچثتـه سـةر     
دا خـؤي بـه    خؤي دةپاراست و لةو سةردةميتةخيت پاشايةيت، بةآلم ناوبراو 

يةكثك له وةفاداراين شاروخ دادةنا و لةگـةص تـةواوي سـةروةت و سـامان و     
حةرةخمانةي پثشووي ئةفشارييةكان له قومةوه بؤ يةزد و لةوثوه بؤ داوثـين  

له مةشةد بةذواصةت تةواوي خةصك به نيازپاكي و . كةوت و مةشةد وةذث» كةوير«
دواي زيارةيت مةرقةدي ئيمام ذةزا چـوو بـؤ   . رةوپريي چوونذووذاستييةوه بة

لثرةدا لةپذ ئةو و شاروخ زانيان كه تـةنيا  . ميواين له باغي كؤشكي پاشايةيت
 و هاتين چةكداراين اليةنگري پثشوو و پارثزةري حةرةم و كةسـايةيت گـةورة  

ةداري پـةرد  .)٩(گراين مامي ئةوي له پيالنثكي لةپثشا داذثژراو ذزگار كـردووه 
ئيمام خؤي به قامي و پتةوكردين دةسةآلت و بذشيت خؤيـةوه خـةريك كـرد و    
سةرةذاي بؤچووين ئةو نووسةرانةي ژياننامةيان نووسيوةتةوه و هةميشه به 

تةنانـةت ئةگـةر بـؤ     ،پياوچاكيان داناوه و كةوتوونه پثداهةصدان و تاريفايت
  .نگثذانپاراستين گياين خؤشي بووبث، ذةنگه كةوتبثته سةر پيال
گومـان بـه فـةرماين     هةوص و تةقةالي پةجنا كةس لةو غوالمانةي بـث 

                                                      
ـ  ١٦ ـ ــ به مةبةسـيت وردةك : ر سـةبارةت بـه بنةچةكـةي سـةيد بذواننـه     ـاري زيات

كوومهةرةئي : هةروةها. مةرعةشي؛ هةروةها تةزكةرةي ئايل داودمةمجةعوتتةوارخيي 
ذووداوه بةرچاوةكاين ئةم بةشه پتر له مةمجةعوتتةوارخيي مةرعةشـي  . ٣٩٩ـ   ٣٩٦ل 

ـ  ٣٨تةزكةرةي ئايل داود، ل : بذواننه. ١٣٨ـ  ١١٩و  ١١٥ـ  ١٠٣و  ٩٠ـ  ٨٨وةرگرياوه، ل 
واننـه مةتلةعوششةمسـي   ، بذ١٧٥١؛ هةروةها كتـثيب بريـون، چـاپي    ١١٦ـ   ١٠٩و  ٨٣

 .٤٧٦ـ  ٤٧٤لةگةص ئؤليويه، ل  ٣٥٠ـ  ٣٤١تةنه، ل ئيعتيمادوسسةن



  
 

 

 

 

 ١٧ / دةسپثک  

شاي گةنج  ؛شاروخ پةالماري هةرمثي حةرةميان دابوو، بةرةو شكست بوويةوه
ةركردةكاين بـه نـاوي بثهبوودخـاين    سةرلةنوث بةرتيلثكي دايه يةكثك له س

م داوايه بادا چونكه بثهبوودخان سةري له ئاست ئة. ةتةكي هةتا سةيد بكوژثئ
شـثكي  بوو به هؤي هةصگريساين ئـاگري شؤر  ئةم ذووداوه). ١٠(خرايه سياچاص

گشيت له نثو ئةو سةركردانةي كه حازر نةبوون سةر بؤ شاروخ نـةوي كـةن،   
نريي  له ژثرورده مةترسيدار بووه و خةريكه  چونكه دةيانبيين كه شاروخ ورده

خـاين عـةرةب    يت ئةمريعةلـةم پؤلثك به سةرپةرستث. دةسةآلتيان دةردةكةوث
خةزميه له كؤشكةوه بةرةو حةرةمي ئيمام ذةزا بـزووتن، جـةماوةري خةصـك    
كؤبوونةوه و سةرةذاي ناذةزامةندثيت فثصبازانه يا ذاستةقينةي سـةيد بـةرةو   

گچكـةي   يو لةوث پثـنج بـرا  شاروخ هةآلته نثو ئةندةرووين . كؤشك كوتايان
سةيد ويسـت و خواسـيت   . هثشتا مابوون كه) ١١(مريزاي كوشت عادصشا و برامي

گشيت سةبارةت به كوشتين شاروخ بردةوه پاش و تةنيا له بةند توندكردين به 
بث  ١٧٤٩ي دثسامربي ساصي ٣٠مريسةيدحمةممةد هةر ئةو ذؤژه، واته . ذةوا دانا

هيچ سةرثشةيةك گةيشته دةسةآلت و حةوتةيةك دواتر ياين پثنجةمي مـانگي  
  ).١٢(لثماين دووهةمي سةفةوي چووه سةر تةخيت پاشايةيتسةفةر به ناوي شاس

ژينه و پثشينةي هةبوو، بيانوويان ثاليةنگراين شاي تازه، هةروةك م
ئـةوان لـه شـوثن و پلـةي بـةرز      . وةدةس هثنا انبؤ خؤتثوةردان له كاروبار

جللةي پياواين مفتةخؤري بارگاي شا كه به هؤي تثذژاين خزم و  ؛دامةزرابوون
 ،يةك كةصـةكه ببـوو  له سـةر اشاي سةفةوي و خزمةتكارةكاين پتر كةساين پ

ساآلنه شـاآلوثكي   هؤي فةرماين هةصگرياين خةرج و پيتاكي سث هةركامةيان بة
 .هةصچؤذانةكاين نـادري بـه پثويسـت دةزاين    ديكةيان بؤ سةر خةزثنه بةرةو

ر و ئةگةرچي كؤمةصثك فةرمان بؤ سةرؤك و سةردار و حاكماين بةذواصةت وةفادا
بةآلم الي هةمووان ذوون ببـؤوه كـه    ،به حكوومةيت خوراسان دةنثردران سةر

بـةربآلوي نـادري لثكهةصوةشـاوه و تـازةش سـةرنج      گومان ئيمپراتؤرثيت  بث
هان ةبـؤ گوثزتنـةوةي پايتـةخت بـؤ ئيسـف     نةدةدرايه ئةم داوايـةي كـه شـا    

ةوه دةسـيت  لةم ذوژگارةدا هةذةشةي ذاستةقينة له الي ذؤژهةآلت. ببزثوث دةس
شاسلثمان چةند نثردراوثكي . پثكرد و ئةمحةدشاي دوذاين هريايت داگري كردبوو

نارده قةندةهار و به چةن نووسراو و نامةيةكي ئةوتؤ كه پاشايان دةينووسن بؤ 
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وپؤ و پةيوةندي نثوان خانـةداين سـةفةوي و    ژثردةستانيان، چؤنيةيت ذايةص
فةرماين دا به ئةمحةدخان كـه شـاري    ذعثته ئةفغانييةكاين وةبري هثنايةوه و

وآلمـي پاشـاي   . هريات بداته دةس بثهبوودخاين ئةتةكي سةرداري خوراسـان 
ذ و و قـةآلي هـريات و خؤسـازدان بـؤ شـة      ئةفغان قامي و پتةوكردين شـوورة 

سةرةتا وثدةچوو كـه هةذةشةوگوذةشـةكاين شاسـلثماين    . بةربةرةكاين بوو
خؤي ذانـةدةدي كـه هثـز     شا هثشتا لةدووهةم جثيان گرتبث، چونكه ئةمحةد

ـ  بثهبوودخـان و فةرمانـدةراين پـاش گةماذؤيـةكي     . ر خوراسـان ةبنثرثته س
ماوه هرياتيان گرت و بث ئةوةي كـه خةسـارثك بگةيةننـه شـةذكةراين      كورت

  ).١٣(تةقثنن تثيئةفغاين، ئيزنيان دان كه بةرةو نيشتماين خؤيان قةندةهار 
باصـي بـة سـةر پايتةتـةخت كثشـابث،      واوثدةچوو كه ئيـدي هثمنايـةيت   

بةآلم هةر ) ١٤(ذؤژثك پشووي دا و بؤ ذاو ذووي كرده چيمةين ذادكان شاسلثماين چةند
ماوةيةك دواي ئةوةي له مةشةد دةركةوت، ناكؤكييه نةبذاوةكاين نثـوان سـةركرده   

خــاين  ئةمريعةلــةم: بــةرزةكاين ئــةم پيــاوه لثوةشــاوه خــؤي دةرخســت لــووت
مـريزا خـؤي لـه بابـةت      دةس نةدا و به كوثركردين شاروخ يل لةه هةلوةكيلوددةو

شاسـلثمان خثـرا   . ذاپةذيين بةرهةصستكارانةي ئةفشـارييةكانةوه خاترجـةم كـرد   
 لـه  شارةدا خؤي حةشار دا و هةذةشةي كـرد كـه   گةذايةوه مةشةد و سث ذؤژان لةو

زاين  بةكـةم بةوپةذي خؤخان و هاوسةنگةراين  ئةمريعةلةم). ١٥(دةسةآلت دةكشثتةوه
بري خـؤي بـردةوه و سـةرلةنوث     داواي لثبووردنيان كرد، ئةويش ذووداوةكاين لة

ئيدي  .وةرنةگرتنةوهپايةي لث و  ان دامةزراندةوه و پلههةمووياين له شوثين پثشووي
به اليةنگراين زياتريان بداتث و ئةمه خؤي بوو بـه   شا نةيدةتواين لةوةندي داوثيت

چونكـه لـه اليـةك تاآلنكـةراين      ؛انـدن و دوژمنايـةيت  يةكثك له هؤيـةكاين بوغز 
وبةرجي سةيد خةزثنةكان هةصچؤذثنث و له  جةواهثرايت نادري لةوه دةترسان خةرج

كه نادر گلي » وةقف«اگرتين ماص و دارايي دبةسةر نةدان بؤ دةس اليةكي ديكةشةوه ذث
خؤپاراسـتين  هـةروةها  . دابوونةوه و لةشكري پث بةخثو دةكرا خراپي ذةنگ دايةوه

زؤرةملـي و   داگريكـردين مـاص و دارايـي بـة     يسةيد لـه دةركـردين فـةرماين بـاو    
چةوساندنةوةي خةصك و هةصگرتين خةرج و پيتاكي حكوومةيت كه خؤي لـه ترسـي   
ذاپةذين و سةرهةصدانةوةي ئةفشارييةكان گةآلصةي بؤ داذشتبوو، كثشةكاين قووصتر 

  .كردةوه
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خـاين جـةالير    عـةيل  يبةت له يؤسفلةم كةسانه بةتا) ١٦(ژين شاروخ
پثشـوويان  ئةمةگي ئةواين سةبارةت به مةزن و سايةچةوري  نيزيك بؤوه و بث

ذابردووه، بةآلم با ئةمةش  زه هةرچي بووهاهثنان كه تسةركؤنه كرد و بذواي پث
پيالنثـك بـه بةشـداري زؤربـةي     . دا شاروخ كوثر نـةكراوه  بزانن كه له ذاسيت

ي ٢٠لـه  : ستين قةسر و كاربةدةسـتاين پلةيةكـةم داذژا  چةكداراين بنكةي پارا
ــي  ــگ و  ١٧٥٠مارس ــوثنه گرين ــو ش ــه نث ــان خزين ــذان و پياوةكاني دا پيالنگث

خـان بؤخـؤي پـةالماري ژووري     عةيل يؤسف. بارناسكةكاين كؤشك و گرتيان
پاشاي دا و چاوي له قاپثلكان دةرهثنا، پاشان ذاپةذيوان چوون و شاروخيان له 

لةم وةختانةدا بوو كه پةالماردةران تثگةيشنت . ئةندةروون ئازاد كرد زينداين نثو
كار  لة شاروخيش چةشين ئةم قوربانييةي ئثستاكه كوثر كراوه، بةآلم تازه كار

. ذاي گشيت وا ئاگادار كرابوو كه شازادةي الو سآلمةته و چاوي ساخن. ترازابوو
ذاسـانثكي لـةخؤوه و   و سةركردةكاين سپاي شاسلثمان پاش خان  ئةمريعةلةم

سـةيد پـاش   . دا وةدةركـةوتن و ذةويـن   پةالمارداين كؤشك بـه ذث و ذثچكـان  
پاشايةتييةكي پذكارةسات كه نيزيكةي هةشتاذؤژثكي كثشا، بوو به كابرايةكي 

شاروخيش لةم ئةندةروونةوه . دا كوثري زينداين له ئةندةرووين كؤشكي مريي
  .سةرلةنوث هاتةوه سةر تةخيت پاشايةيت

و خان و اليةنگراين هةر زوو تثگةيشنت كه بةم بذه لةشكر  عةيل ؤسفي
دراوةوه، وةدةس گرتين دةسةآليت سياسي له هةرمثي خوراسـان   خةزثنه لثس

وةك . بةري هةصثن دةبث لة ،كارثكي بثهوودةيه و لةبري ئةوةي بكةونه شوثين
ثنـةوه  دةگثذنةوه خاين جةالير به خؤي و پامشاوةي زثذ و جـةواهثرايت خةز 

ــي  وةذث ــةالت تث ــةرةو ك ــةوت و ب ــد ك ــةص   .تةقان ــةآلش لةگ ــه دةرةوةي ق ل
خاين جـةالير و هاوكارانيـان بـةر لـه كـوژران       .خان تثكهةصچوو ئةمريعةلةم

خان خؤي له بةذثوةبردين مةشةد پاراست و لةگةص  عةلةم). ١٧(گثذايةوه مةشةد
ين خوراساين كراوي پثشووي و هاوپةميانه كورده بةهثزةكا شاروخي قورباين

هةر لةم ذؤژانةدا ئةمحةدشا خـؤي بـؤ پـةالماري    . گةيشته ذثككةوتنثكي دژوار
دا هـريايت گـةماذؤ دا و   ١٧٥٠و لـه كؤتـايي ساصـي    ) ١٨(خوراسان ئاماده كـرد 
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  ١٧.سةرلةنوث گرتييةوه
سةرةذاي پةيدابووين وةرزي زسـتان سـپاي ئـةفغان بـةرةو مةشـةد      

انن ئومثـدي سـةركةوتنثكي خثـرا    شوورةي ئةم شاره ئةوةندةي بتـو كوتاي، 
شاروخ هةصنةچوو و پـارثزي  . وةنائومثدي بگثذن، قامي و پتةو و خؤذاگر بوون

كرد و سةركردةي ئةفغانيش وةختايةك زاين مةشةد هثزثكي ئةوتؤي تثدا نيه كه 
دا بـه نيـازي   ١٧٥١ذا گةمارؤي بدا، لـةوثوه بـزووت و لـه ژووةين     له پشتةوه
خةصكي ئـةم شـاره بـه سـةرؤكايةيت     . ري دةنگ دالةشك نةيشابوورگةمارؤي 

جةعفةرخاين بةيات و پاش مردين بـه سـةركردايةيت كـوذي گـةجني حةضـده      
و بةربةرةكانييـةكي ئازايانـةيان كـرد، ئةفغانييـةكان لةبـةر       ساآلنةي شةذ

دةس  نةكراو نيوةي هثزي سةرةكي خؤيان لة گةمارؤيةكي خوثناوي و چاوةذوان
ؤيل باي سـاردي نثوةذاسـت مـانگي زسـتان، تووشـي      دا و لةبةر هاتين شةپ

ذاوةسـتان خؤيـان    پةلـه و بـث   سةرمايةكي سةخت هاتن و ناچار بوون كه بة
  ١٨.بگةيةننه ناوچه دوورةدةستةكاين دةوروبةري هريات

ئةمحةدشا بؤ ماوةي سـث ساصـي ديكـةش لـه هةرمثـه داگريكراوةكـاين       
خـان بـه تـةنيايي     عةلـةم هيندووستان خةريكي شةذ و تثكهةصـچوون بـوو و ئةمري  

ئةمحةدشـا سـةرلةنوث    ١٧٥٤بةهاري ساصـي  . حكوومةيت خؤي به زؤرةملي پاراست
اراين داگريكـردين  ي گةماذؤ دايةوه كه هةميشه دةروازةي له ذووي خوازينةيشابوور

هةر كه ئةمحةدشا دووهةمني هثرشي خؤي له ذثگـاي قـائني و   . داخوراسان گاصه دة
خان كه برثيت بوون  تاقمةكاين سپاي عةلةم ،دةس پثكرد تةبةسةوه بةرةو خوراسان

هةر كه هةستيان به مةترسي كرد، جصةويان هةصـةنگاوت و   ،له كوردةكاين قووچان
ئةمحةدشا به سةر كورد و . خان ذايكرده سةبزةوار مليان نةدا بؤ شةذ و بةناچار عةلةم

ين پـةيامثكي  دا لـه هـةرمثي خوراسـان زاص بـوو و بـه نـارد       خةنيمةكاين ديكـةي 
                                                      

 ١٧٧، تةزكةرةي ئايل داود،ل ٤٢٢ـ  ١٣٨مةمجةعوتتةوارخيي مةرعةشي،ل : ـ بذواننه١٧
: بذواننـه . ,Quellenstudien «Mann«؛ هةروةها٦٦ـ ٦٢؛ مومجةلوتتةواريخ،ل٢٢٠ـ 
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 ٢١ / دةسپثک  

خان بوو له سةبزةوارةوه و  سةركةوتووانه خوازياري گثذانةوه و ناردرانةوةي عةلةم
دا ديسـان   سةركردةي ئةفغان له مانگي جـووالي . پاشان بؤ كوژران دايه دةس كوردان

  ).١٩(مةشةدي گةمارؤ دايةوه
قـذي   و  مةشةد بؤ ماوةي پثنج مانگان كةوته گةمارؤيـةكي تـةواو و قـايت   

شاروخ و فةرماندةكاين وثذاي تـةواوي خةصـك بـه شـثوةيةكي بـةربآلو      . وتتثكة
دةستيان دايه كاري بةكةلك و قازانج و خؤ بةخت كردنيان لـه هـةر ذوانگةيةكـةوه    

وةختايةك بةهاري ساصي داهـاتوو ئةمحةدشـا بـه    . شاياين ذثز و چاولثكةري بوو
خي لـه سـةر تـةخيت    ذةمسي شارو پثي نايه ذكثف، به نةيشابوورمةبةسيت گرتين 

پاشايةيت خوراسان هثشتةوه و خؤي بوو به دمذاست و چاوةدثري، هةروةها نوثنةره 
  ١٩.هثشتةربازگةيةكي بچووك له مةشةد بةجثئةفغانييةكةي خؤي لةگةص س

ذثـي پثشـذةوي بـؤ هـةرمث و مةصـبةندةكاين ذؤژاوا       له سـةر پاشان 
گرتن له  مةبةسيت ذثلةشكرثكي به سةركردايةيت شاپةسندخاين عوشاقزايي به 

ئةمانه كةساين خثصةكي، دةوصـةمةنداين  . هورووژمي بةرچاوي پةنابةران نارد
خان بـوون،   و سةبزةوار و اليةنگراين پثشووي ئةمري عةلةم نةيشابوورشاري 

وةك گثذاويانةتةوه ئةم تاقمه له سةر پثشنياري . خاين بوغايري چةشين برامي
جار بؤ پـةنا بردنـه بـةر ئةسـتةراباد     خثصي قا خاين سةرؤك حمةممةدحةسةن

ناردين ئـةم لةشـكره بـوو بـه بذوبيانوويـةك بـؤ       . ذايانكرده ئةو مةصبةنده
مثژوونووساين قاجار و گةوره كردنةوةي ذووداوةكان و توانيان كه پاشةكشةي 
ئةمحةدشا له مةوداي دووهةمني لةشكركثشي بؤ ئثران پثكـةوه گـرث بـدةن و    

مةبةسـته بكةنـه هـؤي ذزگـاري ذؤژاواي ئثـران و      بيانبةنةوه سةريةك و ئةم 
پــارثزراين لــه چنــگ داگريكرانــةوةي دووبــارةي لــه اليــةن پــةالماردةراين 

يةك ئةم هثرشـه دوايـني پـةالمار و تثكهةصـچووين     له سةر). ٢٠(ئةفغانييةوه
ئـةم دابةشـينه   . كراوي نـادري بـوو   ذؤژهةآلت و ذؤژاواي ئيمپراتؤرثيت دابةش

هثرشه به شـثويةكي ذوون و ئاشـكرا خـؤي نوانـد و تـا       كراوه دواي ئةم باس
 تـر خوراسـان كةوتـه دةس كـوذي خواجـةي      جارثكيوةختايةكي سةرةجنام 

له نيزيك مةزينان كه كةوتؤته شثست . خان، وةك خؤي مايةوه حمةممةدحةسةن
                                                      

»  Quellenstudien« 328 – 323 ,184 – 178 .ب ؛ ٣٨ـ  ب٢٢ـ ئةحلوسثين، ل ١٩
Mann  ٧٤ـ٦٧و مومجةلوتتةواريخ، ل.  
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گـرتن لـه    نةكاو بـؤ ذث  بزةوار، پياوةكاين شاپةسندخان لهمايلي ذؤژاواي سة
گةيان گرت، بةآلم زؤر درةنگ پثيـان زاين كـه ئـةوان    ةن بةرشةپؤيل ذاكردووا

چوونه نثو يةكثك لـه بنكـه و بارگاكـاين خثصـي قاجـار بـه سـةركردايةيت        
خان ئةم لةشكرةي بؤ پشـتيواين   حمةممةدحةسةن). ٢١(لووةلوةخاين د حوسثن

دواي ئـةم تثكهةصـچوونه   . دانةوةي ئةفغانييـةكان نـاردبوو   وان و هةسدوذاكر
ورت و سةخت له نثوان چةندسةد كةس له هثزةكاين بةرايي هةر دوو شةذثكي ك
و بـه كـوژراو و برينـدارثكي زؤرةوه     ئةفغانييةكان شكستيان هثنا. ال ذووي دا

  ٢٠.ذايانكرد نةيشابووربةرةو 
 نةيشـابوور شكسيت هثزةكاين ئةفغان، بوو به هؤي ذاپةذيين خةصكي 

 بةرژةوةنـدي سـةريان وةبـةر     له ترسان و لةبةر پاراستينئةو كايتكه هةتا 
ذاپةذينةكه به كوشتارثكي بةربآلو و پذكارةسات كؤتايي پثهات و شار ؛ هثنابوون

هـيچ   تاآلن كرا، بةآلم ئةمحةدخاين ئةفغان ئـةو ذووداو و كارةسـاتانةي بـة   
ذثگـاي پثوةنـدي هثزةكـاين خسـته     »خـةواف «دانةنا، هةتاكوو سةرهةصداين 

بكـا بـه    ثسـتا كـايت ئـةوه هـاتووه دةس    ئةودةمي تثگةيشـت كـه ئ  . مةترسي
دواي ئةوةي ئةمريخاين دا ١٧٥٥يزي ساصي پاله  .پاشةكشةيةكي شةرافةمتةندانه

گةذايـةوه   ،هاوپةميان و سنوورپارثزي كرده سـةرؤكي خوراسـان  ) ٢٢(قةرايي
  ٢١.هريات و لةوثوه بةرةو قةندهار چوو

ـ    ران، دوور سةرةذاي ئةم دةنگؤيانةي كـةوتبووه هةرمثـةكاين ذؤژاواي ئث
  .دةنوثنث كه ئةمحةدشا شثلگريانه خؤي بـؤ پـةالمارداين ئيسـفةهان سـاز كردبـث     

شاآلوةكاين بـؤ سـةر سـةبزةوار و مـةزينان بـه مةبةسـيت ناسـاندين سـنووره         
وكةويت ئـةو لةگـةص شـاروخيش ئـةم      هةلس. سروشتييةكاين خوراسان ذوويان دا

                                                      
  .ب٣٨ب ـ ٢٢حلوسثين ـ ئة٢٠

Mann, 329-330 ;  Ferrier, 81, Gombroon Diary, 31 August 1755. 
22b-38b. 
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 ٢٣ / دةسپثک  

شـاروخ وةك لةمپـةرثك   مةبةسته دةسةملثنث كه دةيويست هـةرمثي قةصـةمذةوي   
ذؤژاواي  بازنـةي بكةوثته نثوان ئيمپراتؤرثيت بةرةو گووراين خؤي و پاشـاگةرداين  

هاوكات لةگةص هةوصةكاين ئةمحةدشاي دوذاين كه دوازده ساص دواتر هةلثكي بؤ . وآلت
گةرمه خؤي  خانيش به سةقامگري كردين دةسةآليت له خوراسان وةدةس هثنا، كةرمي

  .كثفي ذؤژاواي ئثرانةوه سةرقاص كردبووبه هثنانه ژثر ذ
ذةنگه هةر بؤيـه بـث كـه ئثمـه خؤمـان لـه لثكؤصـينةوه سـةبارةت بـه          

ذووداوةكان به . دا پاراستووه وكووذييةكاين خوراسان له ماوةي نيوسةدةي دوايي كةم
ورووژثن و پذ له پيالن و غةدر سةبارةت به شاروخي نابينـا و   شثوةيةكي تاص و خةم

كةساين خؤشةويست و كوذاين ذكةبةري ياين نةسروصآلمريزا و نادرمريزا سةركرده و 
كراوةكان و كوژران و تـاآلين شـاروخي پـري لـه ساصـي       و گريانةوةي هةرمثه وثران

هةر بـه هةصـكةوت و   . دا، به دةسيت ئاغا حمةممةدخاين قاجار، كؤتايي پثهات١٧٩٦
لـه ذؤژاواي ئثـران    ،نذثكةويت چاك هاوكات لةگةص حكوومةيت شاروخ له خوراسا

  ). ٢٣(ذؤژگارثكي بةپيت و بةرةكةت دةسيت پثكردبوو
  

  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 
  
ذا كردؤتـه   ئةم كتثبةي له ئينگليسي ١٩٨٥حمةممةد ساكي ساصي  عةيل *

ـ    فارسي و له كؤتايي هةر بابةتثك يين و دا ئةوةندةث بة پثويسـيت زانيـوه تثب
بوونةوةي داوه كـه لـةم    گةلثك يارمةيت ذوون پةذاوثزي خستؤته بةر دةست و

  )وةرگثذ. (خراونه ذوو» تثبيين و پةذاوثزةكاين ساكي«بةرهةمةدا به ناوي 
خاين زةهريوددةوله و بـرازاي   خاين ئةفشار كوذي برامي قوصي ـ عةيل١

دژي  هةصگةذايةوه و بة چونكه پثي وابوو نادرشا لثي دووشكه، لثي. بوو نادرشا
بـةزةيي مناصـةكاين    وژراين نادرشادا شوثين گثذا و بةوپةذي بـث له ك. ذاپةذي
ي ١١٦٢يازده مانگ پاشايةيت كرد و مانگي جيمادييولئةووةيل ساصـي  . تثدابرد

له مـانگي جيمادييوسسـاين   . مريزاي براي و كوثر كرا كؤچي كةوته داوي برامي
صـةي  مريزا دايه دةس حةرةخمانةي نادري و بـه تؤ  ي كؤچي شاروخ١١٦٢ساصي 

سكةكةي  له سةرئاواي . چووپل كرا و به ئةشكةجنه تثدا مي پلخوثين مناآلين ما
برةوي پةيدا (سكه سلطنت به نام علي / يزيل  گشت رايج به حكم مل: نووسرابوو
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  ).، سكةي شايةيت به ناوي عةيل»مل يزيل« كرد به فةرماين 
ـ  دا دةنووسث كه عـةيل  ئاراي نادري ةمحمةممةدكازم له عال خـان   يقوص

خـؤش نـةبوو مـامي     بةناچاري كةوته ذثزةي ذاپةذيواين دژي نادر و بةدص پثي
بكوژرث، بةآلم چونكه بريوذاي گشيت خستبوويه نثـو شـةپؤيل هةسـيت دژي    

دا  ذق هةصبةت نادر لثـي بـة  ) ٢٤٦، ل ٣بةرگي .( نادري و ذاپثچي دابوو، ملي دا
  .ئةستاند چووبوو و سةدهةزار متةين تاوان لث

ةخاين ئةفشار له تؤرةمةي قؤرقلووي ئةفشـار و يـةكثك لـه    ـ ساص٢
خاين  دا به هاودةسيت حمةممةدقوصي له پيالنثك. سةركردةكاين سپاي نادر بوو

باشـي و حمةممـةدخاين ئثـرةواين خـةزووري نـادر و مووسـاخاين        كثشكچي
بةگي  ئةفشاري تاروومي و قؤجةبةگي گوندوزلووي ئةفشاري ئوورمي و حوسثن

لةبةروةي عةليشا دواي ماوةيةك دةسيت كرد بـه  . ادرشايان كوشتن ،شاسوار
خاين بـه دةسـيت ژنـاين حةرةخمانـه      كوشتين بكوژاين نادر و حمةممةدقوصي

ماوةيـةك لـه هةزارجـةرييب    . مريزا الي براميوپةت كرد، تؤقي و ذايكرده  لةت
  .قةزوثن لةگةص تاقمثكي چةكداراين چاوةذواين ذةويت ذووداوةكان مايةوه

  .مريزا ـ حمةممةدخاين ئثرةواين قاجاريش پاش مةرگي دايه پاص براي٣
) ناسـراو بـه موعةيريوملـةمالك   (خـاين بةسـتامي    عـةيل  ـ حوسثن٤

دواوه لـه كاروبـاري    باوةگةورةي خانةداين موعةيريي بوو و لةو سةردةمه بة
حوسـثن و   له زةمـاين شاسوصـتان  . دا پياوي گةورةيان لثهةصكةوت حكوومةيت

خاين كوذي له زةماين  دؤستاصي. دةسةآلت و بذشتثكي باآل بوو ادا خاوةننادرش
ئةم بنةماصةيه پشتاوپشت دةچنةوه سةر . فةحتعةليشادا خةزنةداري وآلت بوو

، نـاوي بـه   »گوصستانه«بةسنت به  به پشت» پثري«ذثزدار . بايةزيدي بةستامي
  .يه عةيل تؤمار كردووه كه هةصه حةسةن

  .خاين بةختياري بوون چةكداراين سؤهراب ـ تةنيا تاقمثك له٥
ـ كةصةوةكثشي نثوخؤي بارگاي عادصشـا بـوو بـة هـؤي نثـردراين      ٦
مـريزا لـه    خان بـه فـةرماين بـرامي    خان بؤ ئثراقي عةجةم و سؤهراب سؤهراب

  .گةرماودا كوژرا
ذا پـوورزاي نادرشـا و دواي    خاين ئةفشار له بـاوكي  ـ ئةمري ئةسآلن٧

سةرةتا لةگةص . زةهريوددةوله بوو به حاكمي ئازةرباجيانخاين  كوژراين برامي
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مـريزا لةشـكري    مريزا بوو به هاوپةميان، بةآلم ماوةيةك دواتر كه برامي برامي
لةبـةروةي سـپاكةي لـه    . بكاتـةوه  نارده سةر ئازةرباجيان، ناچار بوو دةس
ـ  مةيداين شةذا پشتيان تثكرد، لةگةص كازم . اخاين قةراچةداغي پةناي برده چي

. مريزا پاش چةند سةعاتثك گريت و ناردييه الي برامي. خان ميوانداري كرد كازم
مةرعةشـي ئـةو بـه    . به پةت خنكثندرانخان و سارؤخاين براي  ئةمري ئةسآلن

  .خوشكةزا و گوصستانه به پوورزاي نادرشاي دةزانث
 مـريزا  مريزاي گرت و به فةرماين شاروخ پةناخاين قةآلبذي، برامي ـ  ٨

خاين  مةمجةعوتتةواريخ نووسيويةيت كه سةليم. دا كوشيت ي كرد و له ذثكوثر
  .ةيهقلووي ئةفشار كوثري كردووه كه هةصقؤر

بـةگي   شـاروخ بةذواصـةت ذةسـووص   : ـ چريؤكي پيالنةكه ئـاوا بـوو  ٩
مريئاخوذي لةگةص پةجنا غوالمثك به مةبةسيت وةرگرتين عادصشـاي كـوثر و   

دا دةيهةويسـت سـةيد    پثشوازي و له ذاسيت مريزا نارده كوذةي نةخؤشي برامي
دا هاته نثو شاري مةشةد و پيالنةكةي شـاروخ   بةآلم سةيد به كوثرةذث. بكوژث

  .نةيگرت
ر، باسـي  وـ بثهبوودخان پاش وةرگرتين حوكمي چوونـه سةرسـنو  ١٠

شـاروخ دةرهةصـبوو و فـةرماين دا كـه     . مووچه و مانگانةي سپاي هثنايه گؤذ
ردةكان كـه بةمـةيان زانيبـوو بـه گوثيـان نـةكرد و       سـةرك . بيخةنه زينـدان 

بثهبوودخان . بثهبوودخانيان ئازاد كرد و چوونه الي سةيد و شاروخيان لثخست
ا لةگـةص ئـةمريخاين   دله سةردةمي پاشايةيت سةيد. له بنةماصةي ئةتةك بوو

شاسـلثماين  (دواي كـوثركراين سـةيد   . مةست هرياتيان داگري گرد عةرةب ميش
يانويست هريات بةدةستةوه بدةن، بـةآلم خةصـك ناذةزامةنـدييان    دة) دووهةم

ئةمحةدشاي دوذاين دةسبةسةري پاش شةذ . دةربذي و بةناچار دةستيان كردةوه
  .كردن

. سةبارةت به كوژراين پثنج كـةس هةصـةيه  » پثري«ـ بذواي ذثزدار ١١
ان و خنكثنيان كةن، ذاپةذيوان گةيشتنه سةري وةختايةك شاروخ فةرماين دا پةت

مريزا ذزگـار   مريزا و ذةحيم به يارمةيت حةكيمان دوو كةسيان بة ناوي حوسثن
خـان   پاشا و نةوةي بـرامي  هثندثك له مثژووةكان ئةمانه به كوذاين برامي. كرد

  .پاشا ذةنگه ئةوانه براي بووبن بةآلم به گوثرةي تةمةين برامي. دةزانن
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دا، بوو  ي كؤچي١١٦٣ـ مري سةيدحمةممةد له پثنجي سةفةري ساصي ١٢
 لـه سـةر  و ناوي ئيمامةكان، ئةم شـثعرةش  » ال اله اال اهللا«جگه له . به پادشا

شــه / زد از لطــف حــق ســكة كــامراني : سـكةي نووســرابوو 
 گستر سليمان ثاني عدل

به لوتفي خواوه سكةي بةختةوةري لثدا، شاي دادپـةروةر سـلثماين   (
ي ١١٧٧لـه ساصـي   . و كوثر كرالثخرا  ١١٦٣سساين له يازدةي ذةبيعو). دووهةم

  .دا به نةخؤشي ئازارةباريكه له مةشةد مرد كؤچي
ئةمحةدخان بوو كه پاشان به ناوي  ـ حاكمي هريات تةميووري كوذي١٣

ئثرانييةكان پثكهاتن كه گةماذؤي سةر . تةميوورشا گةيشته لووتكةي دةسةآلت
  .از بثهةصگرن هةتا لةشكري ئةفغان بث شةذ دةرب» گةرشةك«دةروازةي 
خـاين خةزميـةي عـةرةب و     ـ شاروخ به فـةرماين ئـةمري عةلـةم   ١٤

شاسلثماين دووهةم تؤقيو لـةم ذووداوه،  . سةرداراين تري خوراسان كوثر كرا
خةريك بوو دةس له كـار بكثشـثتةوه، بـةآلم سـةركرده ناوبراوةكـان داواي      

تـةنيا   دا كوثر كرا و ئةودةمي ي كؤچي١١٦٣شاروخ له ساصي . لثبووردنيان كرد
ــوو  ــةن ب ــي تةم ــده ساص ــي . حةض ــوذي ذةزاقوص ــاوبراو ك ــاتوو  ن ــريزا و خ م

  . حوسثين سةفةوي بوو بةگمي كچي شاسوصتان سوصتان فامته
ـ   ئةمري عةلةمـ ١٥ ةرؤكي ئـةركاين سـپاي   خان، حمةممةدذةزابـةگ س

خاين  حوسثن. به بيانوويةك بانگ كردة الي خؤيري شاروخي كؤشك و پارثزة
كراوي نثو حةرةخمانةيان  خاين نازر، شاروخي زينداين هرابقةرايي و ئةمري مث

خان  عةيل دا يؤسف خان مرد و له ناشتين چةند ذؤژ دواتر ئةمري مثهراب. كوثر كرد
  .شاسلثماين كوثر كرد

ــةالير   ١٦ ــتاين ج ــاين سوص ــي مريزاخ ــاروخ كچ ــ ژين ش ــةو ـ ص لةگ
  .بوو خاين جةالير خزم عةيل يؤسف

ئةتةكي بيسيت كه شاسلثمان كوثر كراوه ـ وةختايةك بثهبوودخاين ١٧
خان دةيويست بؤ تـةمث   عةيل يؤسف. و زمانيشي بذاوه له شاروخ هةصگةذايةوه
خان ذثـي پثگـرتن و غوالمـاين شـاي      كردين بچثته هريات، بةآلم ئةمري عةلةم

خان حةوت  عةيل يؤسف. كوثريش ذةمشةي ئةسپةكةيان ذاكثشا و برديانه مةشةد
بـةآلم ئـةمري   » كـةالت «و جـةواهثرايت مـريي ذاگوثزتـه     باري يةستراين زثذ

ـ ياي گرت و بـؤ تؤصـه ئةسـتاندنةوه دا   خاين بر خان خؤي و زاص عةلةم ه دةس ن
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خان  شاسلثمان سزاي نةدان، بةآلم ئةمري عةلةم. شاسلثماين كوثري لثكةوتوو
  .نسوذي ون كرد

ــان  ـ  ١٨ ــه خوراس ــاران هات ــةدخان زؤرج ــوثركراين . ئةمح دواي ك
لـه يةكـةم گـةمارؤي مةشـةدا خةصـك و      . اين دووهةم هرياتيشي گرتشاسلثم
دا  ي كــؤچي١١٦٨لــه ساصــي . مــريزا زؤر ئازايانــه دةســتيان كــردةوه شــاروخ

شـكاين  . خاين بةيايت حاكمي شار دةرهثنا قوصي ي له دةس عةباسنةيشابوور
خـان لـه پثشـذةوي     دةس پياوةكـاين حمةممةدحةسـةن   هثزةكاين ئةفغان بة

ئةمحةدشا حةويل دةدا كه حكوومةيت شاروخ له مابـةيين  . ردنةوهپةشيماين ك
پاش . خؤي و مثرخاساين شةذلثقةوماوي ذؤژاواي ئثران وةك لةمپةرثك ذابگرث

له گرتين مةشةد شاروخ بوو به فةرمانذةواي ژثرچاوةدثري ئةمحةدشا و ئاواي 
  :سكةكةي نووسرابوو سةر

  گاه شاهي تكيه شاهرخ بر ختت/ يافت از الطاف امحد پادشاه 
  )له سةر تةخيت شايةيت پاصي داوه له چاكةي ئةمحةدشاوه، شاروخ(

له بابةت نازناوي ئةمحةدخانةوه ياين دوذاين جگه له نووسراوةكةي 
ثك پثشبيين كرد دةصثن دةروثش. كي ديكةش دةگثذنةوه، حيكايةتث»پثري«بةذثز 

وشةي دةوران سواوه ! كه ئةم سةرداره دةبثته پاتشا و گويت تؤ پاتشاي دةوراين
بذواننه كتثيب ژياننامةي سةرداري كابويل، به قةصةمي كةيوان . (و بؤته دوذان
بةآلم گؤيا گوارةي دوذ و مروارييان كردؤته گوث، بؤيه پثيان ). (٣٧سةميعي، ل 

  ).گوتوون دوذاين ـ وةرگثذ
خـان، بـةوجؤرةي گوصسـتانه     چؤنيةيت كوژراين ئـةمري عةلـةم  ـ ١٩

دةسـةآليت   خان لـه سـةردةمي كـةم    ئةمري عةلةم: ذاستر دةنوثنثنووسيويةيت 
ي لةگةص جةعفـةرخان و  له بةرةوذوو بوونةوة. ر بةهثز ببوومريزاوه زؤ شاروخ

. ينو كوشت نسةركردةكاين تر گةلثكي توندوتيژي نواند و زؤربةياين كوثر كرد
ون كةسثك دةبوون، وةخـيت تثكهةصـچو   ٢٥٠٠٠خان كه  هثزةكاين ئةمري عةلةم

. لةگةص لةشكري ئةمحةدشا، پشتيان تثكرد و ناچار بوو ذابكاته قـةآلي تـوون  
خاين براي لةوث دانا و بؤخـؤي چـووه الي خـةزووري يـاين      ئةمري مةعسووم

. سةركردةي كورد پثشنياري كرد كه بچثته سةبزةوار. خاين كوردي شادلوو يلدؤ
شـاروخ كـه   . شـاروخ ديليان گرت و نارديانه خزمةت  له نزيكي شار كوردان بة
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ئــةوي بــه بةرپرســي كــوثركراين خــؤي دةزاين، كــوثري كــرد و دايــه دةس 
  .داران لثدا هةتا مرد لةوث ئةوةندةيان بة. خان جةعفةر

واين خوراسان بؤ باشووري ئثران، واي كرد كه له ورووژمي ذاكردـ ه٢٠
ةوه نةيشـابوور دا شاپةسندخاين ئةفغان له سـةبزةوار و   ي كؤچي١١٦٧ساصي 

بـاش و   خـاين قاجـاري يووخـاري    حمةممـةدوةيل . و ئةستةراباد بـاژوث ةرةب
  .خاين براي لةشكرةكةيان تثكشكاند حوسثن

خـان و بـه    خاين دةوةللوو يةكه خةنيمي حمةمةدحةسـةن  ـ حوسثن٢١
  .هؤكاري سةرةكي شكسيت ئةو دادةندرا

ي خوراسان و له دةوصةتاوا »بةرالس«ـ ئةمريخاين قةرايي له تريةي ٢٢
بةآلم شاروخ قبووصـي  . مريي له اليةن ئةمحةدشاوه كرابوو به جثنشيين. يادةژ

خاين گورجي كه غوالمي  نةكرد و ئةركةكاين خؤي خسته سةرشاين فةرةيدوون
  .بوو

دا ئاغاحمةممةدخان پثي نايه خوراسان و به  ي كؤچي١٢١٠ـ له ساصي ٢٣
هثرايت نـادري  مريزا، چي زثذ و جةوا داين شاروخ چؤصةپثچ كردن و ئةشكةجنه

هةمووه سـووكايةتييةي   شازادةي پري كه تابشيت ئةو. بوو له دةسيت دةرهثنا
  .نةبوو، له ذثگاي تاراوگةدا بةرةو دامغان دصي تؤقي



  

  
  
  

  بةشي يةكةم
  

  هثناين دةسةآلت خةبات له پثناو وةدةس
  دا له ئثراين خؤراوايي

  )١٧٤٧ـ  ١٧٣٦(
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١  

  ندبةختياري و زة مريي  جثنشيين
  
  
  بارودؤخي گشيت  ١ـ١

  
لةو ذؤژگارانةدا كه پاشايةيت ئةفشارييةكان له خوراسـان كـةتبووه   

ببـذ شـةذ و دووبـةرةكي نثوخؤيـان بـةهؤي هثـرش و        سةرةولثژي، ببـذاي 
هثناين دةسةآلت له  هثزي تازه بؤ وةدةس. پةالمارةكاين ئةمحةدشا نةبذايةوه

لةوپةذي دةسةآليت . ري هةصدانثو پامشاوه و هةرةسي ئيمپراتؤرثيت نادري سة
جيهانگريي ئةفشاردا تةواوي هةرمثـةكاين ذؤژاواي ئثـران چةشـين زجنـريه     

دا له ناوةندي مةشةدةوه تيشك و  مةصبةندثك كه به باري جوغرافيايي و سياسي
له ئازةرباجيانـةوه بـؤ كوردسـتان،    . تاويان دةخرايه سةر، چاويان لثدةكرا

پارثزگاكاين نثو بازنةي كؤمةصه شـاخان و   لوذستان، فارس، الر، سيستان و
بةرةوبةري ذؤخي دةريـاي خـةزةر و    ناوچه مةزراكاين نيزيك دةرودةشيت ئةم

وبانةكاين تاران، دامغان، سةبزةوار، ذثگاي خؤصةپؤتةي يـةزد،   گورگان، ذث
تةبةس و قةهثستان كه بؤ پايتـةخيت نـادر وةك ديوارثـك وابـوون، هـةموو      

. مةشةد ذووگةي هةسيت مةزةيب و نةتةوةخوازانةيان بوودةستيان تثكگرتبوو و 
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دا بـه هـؤي    وثكدانه له زةماين پاشـاياين سـةفةوي   بناغه و بنچينةي ئةم پاص
تاريفاتيان له بابةت مةشةدةوه وةك يةكةناوةنـدي زيـارةيت شـيعةكان بـؤ     
قةرةبووي له دةس چووين كةربةال و نةجةف و دوژمنايةيت عومسانييةكان خؤي 

ذاكثشي نادري تةواوي ئةم تاقم و دةسته و هةرمثه  ثز و دةسةآليت سةرنجه. گرت
بةربآلوانةيان هةتا چةنـد سـاص دواي مةرگيشـي، وثـذاي نيگةرانييـةكانيان      

لـه مـاوةي   . سةبارةت به چارةنووسي جثنشيناين، بةرةو مةشةد ذاكثشـابوو 
ـ  ةرييت تةواوي ئةم دةورانةدا تامةزرؤيي سروشيت خةصك سةبارةت به داب و ن

تؤكمه و پتةوي سةفةوي و خةبايت نةهثين بؤ پاراستين مةزةب و ذثبازي تازه 
ورده ذوون بـووه هيچكـام لـه خوازيـاراين      هةروةك دواتر ورده. هةروا مابوو

دا  جثنشيين نادر خاوةين هثزي كثشنده و كةسايةيت ئةو نـةبوون، لـه ئاكـام   
ايانداوه سةر حكوومةيت هةستانةوه ب هةرمثةكاين ذؤژاوايي به ذووگرژي و ذق

به شثوةيةكي وا كه تةوةرةيةك به درثژايي چياكاين زاگـرؤس بـةرةو   . پثشوو
. تةورثز و بةندةرعةباس بةدي هات كه نثوك و ناوةندي شاري ئيسفةهان بـوو 

ئةم تةوةرةية وةك ذووپةذي سةعات كـةوتبووه نثـوان ناوچـةكاين شـرياز و     
  .تاران، كه دواتر بوونه پايتةخت

صبةندةكاين دةورةي ئةم جةغزه، سيستان به شثوةيةكي بةرچاو له مة
له ئثران دوور كةوتبووه و له ژثر سـةرؤكايةيت سـةركرده بلووچـةكاين وةك    

تا ذادةيةكي ديار له بازنةي دةسةآليت ئةمحةدشاي ئةفغان ترازاو ) ١(نةسريخان
ييـةكي  وگؤذةكاين كرمان و يـةزد پةيوةند  لةبةر وةي كه ئاص ١.و سةربةخؤ بوو

ذاستةوخؤي به ذووداوةكاين بةرباسي ئثمةوه نيه، ذةنگـه وةك هةرمثـةكاين   
لـه قؤصـثكي ديكـةي    . ذؤخي كةنداوي فارس و خووزستان خبرثته بةشثكي تـر 

خـاين   وآلتةوه هةرمثةكاين گيالن و مازةندةران بـه دةسـيت حمةممةدحةسـةن   
قاز و قاجارةوه بوون و هـةروةها لـةم چاخـةدا ناوچـةكاين خـوارووي قـةف      

ئازةرباجيان هةل و بةستثين ئةمةيان تثدا ذةخسابوو كـه بچنـه نثـو ذيـزي     
بابةيت سةر به هـةردووي ئـةم پرسـانه بـه     . جووآلنةوةي ئازادخاين ئةفغان

ذووداوه سةرةكييةكاين كتثب تايبةيت بـه  . دةكرثنةوه وردةكاري زياترةوه شي
اوثـين زاگـرؤس و   جةرگةي هةرمثةكاين ئثراين ذؤژاوا، ياين پارثزگاكـاين د 

                                                      
1- See Frye, "Balucistan", Ei2 1,1005 – 6. 
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دةگوترث  دا ـ كه لةم ذؤژگارةدا پثي ئثراقي عةجةم له مابةيين كوردستان و فارس
پارثزگاي پثنجةم ـ و لةم ناوچانةدا هةوص و تثكؤشان به مةبةسيت هثنانه ژثر  

  .ذكثفي گةورةترين بةشي ئيمپراتؤرثيت نادري دةسيت پثكردبوو
زانةيان گثذا و چـاوةذثي  له كوژراين نادردا شارةكان دةورثكي بةپارث

بؤ وثنه له خوراسان بذياريان دا كه له پشت . ئاكامي كار و كاردانةوةكان مانةوه
دةروازة گاصةدراوةكان مات بن و تةنيا به اليةنگري ذواصةتييانه لـه بةرامبـةر   
دارودةسته پةالماردةرةكاين ئةفشارةوه خؤ بنـوثنن هـةتا ذوون بثتـةوه كـث     

ونةوةي هةواصي نـةماين ديكتـاتؤر هثنـدثك شـادي و     به بآلوبو. سةردةكةوث
بريجةنـد لـه ژثـر چنگـي يـةكثك لـه داسـةپاوه        . شادماين ذةنگـي دايـةوه  

) ٢(خـاين خوراسـاين   له ئيسـفةهان مريحوسـثن  . دا بوو قثزةوةنةكاين نادري
سةرؤك دارؤغةي هؤردووي نادري كه بةم زووانه توانيبووي خةرج و پيتاكثكي 

كاتـةوه، بـه بيسـتين مـةرگي سـةركردةكةي، مـريزا       زياتر لةم هةرمثـه كؤ 
حوسـثين   سةيدذةزاخاين حاكمي ئيسفةهاين كه له ژنانةوة خزمي شاسوصـتان 

سةفةوي بوو گرت و خستييه زيندان و به يارمةيت هثزةكاين به سةر ئةم شارةدا 
دا نـاوبراو وةك كابرايـةكي شـةراخبؤر و     له ذاپؤرتةكاين گثمربوون. زاص بوو

و خوثنمژ باسي كراوه كه ويستوويةيت خؤي تاجني پاشـايةيت لـه   بةرز  لووت
هةرچؤنثك بث ئةم پياوه توانيبووي شاري ئيسفةهان لـه بةرامبـةر   . سةر بنث

  .پةالمار و هةصمةيت تاقمثك له ئةفغانييةكاين بةردةسيت ئةصآليارخان بپارثزث
ئةصآليارخان خـؤي بـه مةبةسـيت تثكـةص بـوون لةگـةص هثزةكـاين        

وةختايـةك   ،خاين قؤرقلووي ئةفشار بةرةو ئازةرباجيان دةچوو آلنئةمريئةس
بؤيه لثبذا كه بچثته كوردستان و  .هةواصي مةرگي نادر بآلو بؤوه له قةزوين بوو

له ذثيةدا تووشـي ئـةو    .تثكةص به هثزةكاين ئةفغاين مريزا حمةممةدتةقي بث
ت كـه  پثيـان گـو   .سوصـتان سـةركردايةيت دةكـردن    تاقمة هات كـه ئةشـرةف  

حمةممةدتةقي خان وازي لثهثناون هةتا بگةذثنةوه مةوتةين خؤيان و خؤشـي  
ئثستا خةصكي شارةكان كـه ماوةيـةكي دوورودرثـژ بـة دةس     . چؤته كرماشان

هثزةكاين غةوارةي نادري چةوسابوونةوه، به مةبةسـيت تؤصةئةسـتاندنةوه   
ان دةسـتيان  ئةفغانييةكان له هةمةد ،ذادةپةذين؛ له مابةين شارةكاين سةرذث

دواي سث ذؤژان ئةم هثزه دةهةزاركةسييه هةمةدانيان  .كرد به كوشت و كوشتار
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دا پةالماري شاريان دا و دوو ذؤژيان كوشـتارثكي   له ذؤژثكي هةيين. گةمارؤ دا
پاشان بةرةو ئيسفةهان كةوتنه ذث و له سةر  ٢.قورس كرد و ئةوثيان سووتاند

خان تةنيا به خؤي و سةد  مريحوسثن. تارذثگايان دةستيان برد بؤ تاآلن و كوش
غوالمثكةوه كةوته شةذ و پاراستين شار؛ به كؤكردنـةوة و دةسـذثژي تثكـذاي    
تفةنگان و بـه تثكـةص كـردين قريوةقريـوي چةكـداران و قرمـةقرمي تـةپص و        

) ٣(تووذةتوووذي زوذنا ترسثكي واي خسته نثودصي پةالماردةران كه ناچار بوون
هةر ئةو كات . نن و هثرش بةرنه ناوچةكاين دةوروبةري شارواز له ئيسفةهان بث

ماوةيـةكي كـورت دواي ئـةم     ٣.كـةوتن  بؤ خاپووركردين قـوم و كاشـان وةذث  
ذووداوانه، جووآلنةوه و ذاپةذيين خةصك بؤ پشتگريي عادصشا بوو به هؤي له 

زا مري خان و هاوپةمياين و له مانگي ئؤكتؤبردا برامي سةر كار الداين مريحوسثن
  ٤.بةرةو ئيسفةهان بزووت تا به ناوي براكةي ئةم شاره داگري بكا

لةم سةردةمةدا ذؤژاواي ئثران بـةدةس دووكـةس لـه سـةركردةكاين     
مـريزا لـه    خاين قؤرقلـووي لـه تـةورثز و بـرامي     ئةفشار ياين ئةمري ئةسآلن

لةشكره چةكدارةكاين ئةم دوو سةركردةيه پثكهاتبوون لـه  . ئيسفةهانةوه بوو
                                                      

، بامـداد،  ١٣٦ـ   ١٣٥؛  مومجةلوتتـةواريخ، ل  ٤٢٨ـ جيهانگوشاي ئةستةرابادي، ل ٢
 .٣٠، ل ٥بةرگي 

و                     ١٣٧ــ   ١٣٦، ل ؛  مـوجـمـةلـوتتـةواريـخ ٢٢٨ـ   ٢٢٧ستةموتـتةواريـخ، ل ـ ذؤ٣
GD 30 December 1747     ئاماژه به ذووداوةكـاين ئيسـفةهان دةكـا و دةنووسـث :

ئيسفةهان كةوتبووه مةترسي داگريكران له اليةن دةهةزار شةذكةري ئؤزبةك و ئةفغان 
. مريزا له ئيسفةهان نةبوو، شار كةوته چنگـي  پاشان سةرةذاي ئةمةي برامي. و بلووچ

ك دةگثذنةوه ئةفغانييةكان دايانه پاص سةربازگةي شار، بةآلم تاقمثكيشيان لةوث وة
ذةنگـه ذؤسـتةموحلوكةما   . ذؤيشنت و له مانگي نـوامربدا لـه دةوري شـار دامـةزران    

تثكچووبث كه دةصث ئةو حاكمي نادر بوو  خاين ئؤزبةك لث عةتائوصآلخاين لةگةص برامي
بةآلم ئةصآليارخاين . كةوتبوو اآلين فارس وةذثله شاري الهوور و بؤ خاپووركردن و ت

بةآلم . دةزانث» غةجلايي«به » بامداد«ئةبداصي له زةماين نادردا حاكمي هريات بووه و 
دا ١٥٥يش له كتثيب نادرشا، ل »لؤكهارت«هةصبةت زةكةرياخان حاكمي الهوور بووه و 

چارةنووسـي  هةصـةيةكي ئـةوتؤش سـةبارةت بـه     . ئاماژةيةك دةكاته ئةم مةبةسته
 .ئةصآليارخان و سپا ئةفغانييةكةي وةبةرچاو دث

  .١٣٠و مومجةلوتتةواريخ، ل  GD VI, 16 October 1747ـ ٤
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مةكاين ئةفشار، ئةفغان، ئؤزبةك و بلووچ، ياين پامشـاوةي سـةربازاين   تاق
. ئةمانه خةريكي كؤكردنـةوةي هـثز و ذاووذووتــي خــةصك بــوون   . نادري

حةوت هةزار كةس له هثزةكاين حمةممةدذةزاخاين قؤرقلووش هةرمثي فارسيان 
آلخاين ئةفغاين و عةتائوص) ئةتةكي(بثهبوودخاين هووتةكي . وةتةنگ هثنابوو

مـريزا؛ عةتائوصـآلخان پياوةكـاين     ئؤزبةك له ئيسفةهان دايانـه پـاص بـرامي   
بةجثهثشت و خؤي به مةبةسـيت گةيشـتنه مازةنـدةران و سـةروةبةرهثنان و     

لةم بةينةدا  ٥.دةربذيين هةسيت خزمةتكاري بؤ عادصشا به غار و پذتاو كةوتة ذث
يةكـةي بـه دژي براكـةي    مريزا وةك بةشثك له بةرنامه سياسييه نةهثني برامي

دةسيت كرد به دصخؤشي دانةوة و ذاكثشاين خثصةكان و وةختايةك له بـةهاري  
كةوت،  دا بةئاشكرا دژي براكةي ذاپةذي و بةرةو ئازةرباجيان وةذث١٧٤٨ساصي 

. لةنگي بةختياري وةك جثنشيين خؤي له ئيسفةهان دانا خاين حةوت ئةبولفةتح
مريزا، خاين بـةختياري لـه    عادصشا و برامي له ساآلين دواي نةماين دةسةآليت

  ٦.مريزاشةوه، له شوثن و پلةي خؤي داندرايةوه اليةن شاروخ
باشـي سـةرئةفرازبةگي    يةكثكي تر لـه سـةرداراين نـادر يـاين مـني     

كه لةشكرثكي هةزاركةسي له ژثر ذكثفي دابـوو، بـؤ گـرتين    ) ٤(خودابةندةلوو
. اراين خثصي شاسةوةين تثكشكاندهةزار كةس له چةكد هةمةدان كةوتةذث و سث

ئاكـام بـه دژي قـةرةگوثزلووةكان و تةقـةال بـه       پاش حةوت مانگ شةذي بـث 
مةبةسيت بةربآلوكردين قةصةمذةوي حكوومةتةكةي، سةرةجنام شكسيت هثنا و 

برووجثـرد لةبـةر   . بآلوبـوو  خؤشي گريا و كوژرا و هثزةكةي به تةواوي لثـك 
) ٥(ايةيت كةسثك به ناوي كائيد كةلبعـةيل بووين تاقمثك ذثگر به سةركرد زاص

ئةم پياوه بةر لةوةي گريؤدةي چارةنووسي تاصي بـث بـه   . كةوتبووه مةترسي
مـريزا لـه ئثراقـي     سـةركردةي بـرامي   ،خاين قؤرقلووي ئةفشاري دةس سةليم

دا، لةشكرثكي دوازدةهةزار كةسي شةذكةري پثكهثنابوو و لةو ناوچـةدا   عةجةم
  ٧.ؤوهترس و دصةذاوكةي ناب

                                                      
خـاين   نووسيويةيت كـةرمي ( دا٤٢٩ـ   ٤٢٨ـ ئةستةرابادي له جيهانگوشاي نادري، ل ٥

  .٢٠٢فةسايي، بةرگي يةكةم، ل  .٣٣٧؛ بامداد، بةرگي دووهةم، ل )ئةفغان
 .١٤٦تةواريخ، ل ـ مومجةلوت٦
 .١٤٤، ١٣٧، ١٣٢ـ  ١٣٠ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٧
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  كرماشان و سنوورةكاين سةر به كوردستان٢ـ١

لةشكري ـ  كرماشان دواي ئيسفةهان به دووهةمني شاري گرينگي سياسي
ئـةم قةآليـه   . گرينگايةيت كرماشان دةگةذايةوه سةر قةآل گةورةكـةي . دادةندرا

شةش كيلؤميترثك له شارةوه دوور بوو و به بنكةي هثزةكاين نادري، ناوةندي 
زاخةي چةك و جبةخانةي دةروازةي ذؤژاوا و شـوثين ذثكخسـتين    قؤرخانه و

ذيزةكـاين تؤپخانـه و زاخـةكاين    . لةشكر به دژي سپاي عومسـاين دادةنـدرا  
باذوويت ئةم قةآليه بؤ ئـةو كةسـانةي ئارةزوويـان بـوو بگةنـه دةسـةآلت،       

جگــه لــه هةصــكةوتين لــةباري شــوثنةكه بــؤ . بةهرةيــةكي خــودادادي بــوو
ــوان ذثلةشكركثشــي، قةآل ــةوتبووه نث ــه ك ــاين ذؤژهــةآليت ـ ذؤژاواي    ك وب

كةوشةنةكاين ئثراق و ئازةرباجيان بؤ جةرگةي ئثراقـي عةجـةم و ذثگاكـاين    
ئاباد كـه دةشـتةكاين    باكووري ـ باشووري ئازةرباجيان بةرةو سنه و خوذةم 

خووزسـتان كردبوويانـه شـتثك وةك دةمـاري هةرةباشـي پةيوةندييـةكاين       
له كايت مةرگي نادرشادا شاري كرماشـان بـه دةسـيت    . كهسةرانسةري ناوچة

ناسـراو بـه   ) ٦(خان كةسثك له پارثزةراين بارگاي پاشايةيت به ناوي حوسثن
. ي تايفةي زةنگةنه دادةنـدرا، گـريا  »حاج«باشي ، كه له بةرةبةبايب  چاووش

بةگوثرةي نووسراوي گوصستانه، ناوبراو بةر لةم ذؤژگاره به هؤي بةدگوماين 
. ارةت به تثكةص بووين لةگةص خةيانةتثك بـه فـةرماين نـادر كـوثر كـرا     سةب

هةزار كةسي له تايفةي خـؤي و تـري و    خاين زةنگةنه لةشكرثكي پازده حوسثن
پثكهثنا و دةسيت به سةر ماص و دارايي بازرگانةكاين شاردا » وةند«تؤرةمةكاين 

ودي برده بةر شاري سو پةالمارثكي بث. گرت و لةشكرةكةي به تؤپخانه تةيار كرد
  .دا تووشي مةيداندارثكي تازه هات هةمةدان، بةآلم له كايت گةذانةوةي

خان كه مامي گوصستانةي مثژوونووس بوو، لةگةص  تةقي مريزا حمةممةد
هةزاركةسي له چةكداره ئةفغانييةكاين نادرشا، له سنه سةرقاصي  تاقمثكي پثنج

وگوذي سياسي خؤي واته  گةرمكؤكردنةوةي خةرج و پيتاك بوو له خانةخوثي 
كـه هةواصـي   ) ٧(خان، حاكمي پشتاوپشيت قةصةمذةوي ئةردةآلن وثردي سوحبان

هـاوذث باوةذپثنـةكراوةكاين   .كوژراين سايةچةور و سةروةرةكةي پثگةيشـت 
بةرةصآل كرد و لةگةص نؤكةر و غوالمان و بارگه و بنةي خؤي بةرةو كرماشان كه 



٣٧ 

 
 

  
 
 

 /مريي بةختياري و زةند  جثنشيين                                                                       

بـه هةصـكةوتثكي سـةير و ئةوپـةذ      .كـةوت  پثشتر لةوث خةزثنةدار بوو وةذث
بةگ  وثردي ذزگاري بوو كه دةيانگوت سوحبان) ٨(سروشيت له چنگ تاقمثك زةند

وگوذ بـةآلم گومانـاوي پثشـوازي     خان به شثوةيةكي گةرم حوسثن .هاين داون
لةم ذؤژانةدا له اليةن عادصشـاوه سـةركردةيةك بـةناوي ئـةمريخاين     . لثكرد

بــةگوثرةي . بــؤ قــةآلي كرماشــان هةصــبژثردرا) ســةرتؤپچي(باشــي  تــؤپچي
خان زؤر بةگةرمي  سةرچاوةكان ئةو گةيبووه نيزيك بثستوون كه حمةممةدتةقي

خـاين زةنگةنـه كـه چةكـداره وةرزي و خثآلتييـةكاين       حوسثن. بةخثري هثنا
مـريزا لـه    بآلوةيان لثكردبوو، هةآلت و تةماي گرت كه خؤي بگةيةنثته بـرامي 

. زاين و ئاواتةكاين شازاده هةصسةنگثنث ه و چؤنيةيت خؤبةزلئيسفةهان تا ذاد
خان فةرماين هةصبژاردين يةكثك له خزماين ژثرباصـي خـؤي بـؤ حكوومـةيت     

خان له هةمةدان چةن هثزثكي كؤكردةوه و  حوسثن. كرماشان له شازاده وةرگرت
به لةشكرثكي چوارپثنج هةزاركةسي تايفةي خؤيةوه ديسانةوه بةرةو كرماشان 

ئةمريخان حةوت هةزار چةكدار و چوار تؤپي ئاگرباري نـارده سـةر   . گةذاةوه
ذثي، بةآلم سپاي زةنگةنه پثشاوبذكةي هثزه نثردراوةكانيان دايةوه و له قةآلي 

ئـةمريخان كـه لـةم بةينانـةدا     . نيزيك هةمـةدان تثكيانشـكاندن  ) ٩(وشتراين
خـان   حمةممةدتـةقي  ، وثذاي مريزا)١٠(خاين نةوةي دابوويه پاصي عةبدولعةيل

مريزا بؤ پشتيواين له حاكمي  برامي. وپثك كرد كاروباري پاراستين شاريان ذثك
پاش . هةصبژثراوي تايفةي زةنگةنه هثزثكي زؤروزةوةندي بةذث كرده كرماشان

سث حةوتوو گةمارؤ و شةذ و بةربةرةكاين خؤذاگرانه، ئةمريخان بـةناچاري  
  .پاشةكشةي كرد
هةستيان ) ١١(دا، هاوكاراين ئةمريخان ا پذمةترسيومةرجثكي ئاو لة هةل

كرد كه ئةگةر ژيانيشيان نةكةوثته مةترسـي، النيكـةم دةبـث لـه داهـاتوودا      
وگؤذةكاين بةرةوذوو بدةنةوه، هةر بؤيه تةمايان گرت روو بكةنه  خةساري ئاص

له . مريزا كه شانس و بةخيت زياتر بوو بؤ ئةوةي براكةي له سةر كار البا برامي
دواي . دا وايان كرد كه ئةمريخان به نابةدصي سةر وةبةر ئيسفةهان بثنـث  ئاكام

ماوةيةكي كةم كؤت و بةنديان خسته دةست و پثـي ئـةمريخان و وةك ديلثـك    
بـةآلم  . مريزا كردنةوةي چارةنووسي بيدةنه دةس برامي ذايانگرت هةتا بؤ ذوون

ةص عادصشادا كـردي بـه   له شةذ لةگ ،مريزا كه قةدري ئةمريخاين دةزاين برامي
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پارثزةري كرماشانيش خثرايةكي كةوته  هةصبةت شاري بث. فةرماندةري تؤپخانه
ناوبراو سةبارةت به سةركرده دووتؤوةكاين قةآل باش . ژثر چنگي خاين زةنگةنه

ئاشكرا له  بةآلم مريزا حمةممةدتةقي به ،جووآليةوه و ذووي خؤشي نيشان دان
هثنـاين تـةخيت ئيمپراتـؤرثيت     مريزا بؤ وةدةس ئاكامي سةركةوتنةكاين برامي

» ذةزةوي«كردنةوةي سةيدثكي  به بيانووي بةذث .دا بوو ئثران، ترسثكي له دصي
كه له زيارةيت مةرقةدي ئيمامان دةگةذايةوه و دةيةويست يةكذاست بچثتـةوه  

مريزا حمةممةدتةقي بة پةله به . هةمةداين زثدي، دةسيت له كارةكةي كثشايةوه
لةم شـارةدا لـه   . دا له هةمةدان الي نةدا و ذاستةوخؤ چووه ئيسفةهان يانالذث

خاين قؤرقلووي كؤنةدؤسيت كه له بابةت سةركةوتين به  چاكه و پياوةيت سةليم
ساز بوو، تواين سكاآلي خؤي له بابةت كردةوةي  دا كةيف سةر كائيد كةلبعةيل

اي لثبكا كه فةرمان بداته مريزا و و خان بگةيةنثته گوثي برامي ناشرييين حوسثن
  .خان تا له كرماشاين وةدةرنثن خؤي و سةليم

ئاخرين پةردةي شـانؤي گاصـتةچييانةي ئاهـةنگني و مةشـةدييانةي     
خـان بـه    خان بؤ شةذ لةگـةص سـةليم   حوسثن: البردين حاكم خثرا كةوته گةذ

،بةآلم سةركردةي ئةفشار ٨هةزار كةسييةوه بةرةوپريي چوو شةش هثزثكي پثنج
. ؤي له تثكهةصچوون پاراست و له پشتةوةذا پةالماري كرماشـاين دا و گـريت  خ

وفثصـثكي نوانـد و دصـنياي     پاشان بؤ گثذانةوةي سةرؤكي تايفةي زةنگةنه فرت
مريزايـه و بةصـثين    كردةوه كه هثشتاش بـاوةذپثكراو و خؤشةويسـيت بـرامي   

شـثوةيةكي  تةكينـةوه، بـه    وةختايةك ياراين لثـي . پارثزراين گيانيشي دايه
  .خائينانه كوشيت و جارثكي تر مريزاحمةممةدتةقي بردةوه سةر حوكم

  
  تايفةي زةند   ٣ـ١

  
هؤي سةرةكي پاشاگةرداين ساآلين سةرةتاي دواي مةرگي نادرشا زياتر 

وگؤذي لةشكرةكاين له قووچان و جثگؤذةكةي چةكداراين  دةگةذثتةوه سةر ئاص
دا متمانـه و   لةذاسيت. ارثزةري سنووربنكه و ناوةندي پارثزگاكان و پياواين پ

                                                      
 .١٤٥ـ  ١٣٢مومجةلوتتةوارخيي گوصستانه، ل  ـ ٨
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يةكانگريي ئةم قؤشةنه وثذاي هؤكاري پةيدابوونيان، لةگةص سـةركردةكانيان  
دذدؤنگي سةبارةت به هاوذثياين پثشوو كه ئثستا تثكذا له كةسايةيت . تثداچوو

هةروةها چونكه له ذوانگةي  .ئةخالقي و خثصةكييانةيان گةيبوون، خؤي دةنواند
وپثكي دوژمنان  وذةي شارنشينةوه لةشكري نادر پتر له هثزي ذثكجةماوةري تو

نةياندةهثشت پث بنثتـه   ،نيشانةي زوصم و دةسدرثژي و شاباصي سامناكي بوو
ئةمه واي كردبوو كـه هـةر تاقمـةي لـه دةوري سـةركردةيةكي       .شارةكانةوه

ا باوةذپثكراوي خؤي كؤبثتةوه و تثكذا بگةذثنةوه مةصبةندةكاين خؤيان و خثـر 
لةم دةستةيه دةكرث . بةختيان له هةرمثثكي ئاشنا و دؤستانةتردا تاقي بكةنةوه

ــي   نــاوي ئةبداصــييةكاين ســةر بــه ئةمحةدشــا و بةختيارييــةكاين ژثرذكثف
  .كردنيان له خوراسانةوه كراوه خان يثته گؤذ كه پثشتر باسي كؤچ مةردان عةيل

مانـه تـاقمثكي   تايفةي زةنديش دةكرث له ذثزةي ئةمانه دابندرثن؛ ئة 
خؤبژيوي مةذدار بوون كه له مةزرا و لةوةذگةكاين داوثين زاگذؤسةوه هاتبوونه 

زؤربةي سةرچاوةكان زةنديان به  ٩.گوندةكاين پةري و كومازان له نزيك مةالير
تايفةيةكي هؤزي لةكي لوذستان كه كةصهوذ و زةنگةنه و مـايف و باجـةآلنيش   

ئثراين و غةوارةش ئةوانيان وةك تايفةكاين داناوه و نووسةراين ) ١٢(دةگرثتةوه
هؤكاري ئةم سةرشثوان و بؤچوونـه جياوازانـةش   . دراوسثيان به كورد داناوه

چونكه له قةراغ ئةو خةت و . دةگةذثتةوه سةر شوثين دانيشنت و بنةگربوونيان
كووزةي كه له كرماشانةوه تثدةپةذث و بـه شـثوةيةكي كؤنبـاو لوذسـتان و     

ونـةريت و فةرهـةنگي لـوذي و     ا دةكاتةوه، بـةكردةوه داب كوردستان لثك جي
كوردي و زاراوةكانيان تثكةآلون، هثندثك نيشانةش ئةمه دةسةملثنن، بةآلم هةر 
چؤنثك بث زةند خؤيان له دراوسييةكاين ديكةيان جوث كردؤتةوه يان ئةوانيان 

                                                      
دا دةنووسث ٣٧٤ پةذهفةرهةنگي جوغرافيايي سپا، بةرگي پثنجةم كه له ال: ـ بذواننه٩

. پةري كةوتؤته سي كيلؤميتري باشووري ذؤژهةآليت مـةالير و سـةر ذثگـاي ئـةراك    
ئةم دوو گونده لةگةص چةند دثي تر ناوچةي لةكستانيان . نيش دثيةكه له الي ويكومازا

دا شـوثين  ١٨١٨له ساصي : دا دةنووسث٨٣ـ   ٨٢له بةرگي دووهةم، ل » پؤرتر«پثكدثنا؛ 
يش، ـئةةرـوومهـك: بذواننه. خاين لةوث ديوه كه هةر وا ماوه نيشتةجث بووين كةرمي

  :روةهابةشي يازدةهةم و هة» بري«؛ ٤٥٢ل  
Roschanzamir, Zand – Dynastie , 13,24 note I. 
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 و جارجـارثكيش وةك ) ١٣(هثندثك جار وةك لـوذي فـةيلي   .به بثگانه داناوه
ــراوه  ــيان ك ــةردةآلن باس ــوردي ئ ــه زاراوه و  . ك ــةك ك ــؤزي ل ــةكاين ه تايف

شك له ناوچـةكاين   بث ،تايبةمتةندييةكانيان پتر چةشين كورداين لثكردوون
باكووري لوذستانةوه باريان كردووه يـان بـه دةسـيت شاعةباسـي سـةفةوي      

يان دا ناو ذاگوثزراونه دةوروبةري مةالير و له ئاخروئؤخري سةردةمي سةفةوي
  ١٠.به لةك و لوذ هاتؤته گؤذ

دا دةورثكي چاالكانةيان وةئةستؤ گرت،  خان زةندةكان له زةماين مةهدي
ناوبراو يةكثك له ذثگراين خؤوآليت بوو كه پـاش هثـرش و پـةالماري ساصـي     

ي ئةفغانييةكان كه سةردةمثكي ئاصؤزبصؤزي وةك ساآلين سةرةتاي مةرگي ١٧٢٠
لةم سـاآلنةدا تركـاين عومسـانيش    . هةصدا نادرشاي به شوثنةوه بوو، سةري

خـان لــه زثــدي   هةلةكـةيان قؤزتــةوه و كرماشــانيان داگـري كــرد و مةهــدي  

                                                      
ين، بؤستانوسـيياحةي  ثي قـةزو ١٤٠ل : ـ له بابةت تؤرةمةي تايفةي زةند بذواننه١٠

، ناوبراو به يـةكثك لـه تايفـةكاين لوذيـان     ٤٥١، كوومهةرةئي، ل ٥٦٢شريواين،ل 
و  ٢٨ي سلثماين، ل بةگ، مثژوو ، ئةمني زةكي٥٤ـ  ٥٣شةرةفنامةي بدليسي، ل . دةزانث

له بابةت تايفةكاين هؤزي لةكةوه . دا به كورديان دةزانن»كوردةكان«نيكيتني له كتثيب 
 Minorsky , articles in Eil III, 10-11 (Lak) ; 41-46:                   بذواننـه 

(Lur)  
And Lambtons Ei2 III , 1102 (Ilat). 

هثندثك تؤرةمه و تايفه هةن كه پثيـان   هثشتاش له لوذستاين باكووري و كوردستان
ذابينؤ له كتثيب كوردستان ل ) يان النيكةم هةتا زةماين ئثمه هةبوون(، »زةند«دةصثن 

ئـةم  ). ١٩٠٠ساصـي  (نيشـتةجث بـوون   » بـاقال «دا ئاماژه بةمه دةكا كه له ناوچـةي  ٤٠
  . خان دةزانن، وايان گوتووه زةندييانةي خؤيان به تؤرةمةي كةرمي

(Eastern  Persian  Irak, 48) schindler  ئاماژه به تايفةيةكي لوذان دةكا كه له
دا باسـي  ١٨لـه ژمـارةي   » بـري «). ١٨٩٠ساصـي  (نزيك قوم نيشتةجثن و ناويان زةنده

ئامـاژةي لـةم چةشـنه    . دا پامشاوةي تايفةي زةندي بةگله دةكا له لوذستاين فـةيلي 
. بةگـةوه كـراوه   زةكي يكيتني و ئةمنيسةبارةت به كوردبوونيان له اليةن ئيدمؤندز، ن

ي »زةنـد «دا سةبارةت بةمةي كه ئةوان ئةركداري پاراستين ١٢٢بؤچووين مثلكؤم له ل 
ئاوثستاي زةردةشت بوون، ذةنگه وةك سةرچاوةي دؤزينةوةي بنج و بناواين وشةكه 

  .كةلكي هةبث
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باووباپرياين له پةري و كومازان به خؤي و حةوسةد كةس له پياوةكاين دةسيت 
وةختايـةك  . بذانةوه و شةذي پـارتيزاين بـه دژيـان    دايه زةبروةشاندنثكي بث
وةك دةگثذنةوه ئةوةي وا له تـاآلن و  . دةبرده كثوثكدةكةوتنه شوثين پةناي 

پةروةرانـةي خـةرج    دزي وةچنگي دثنا له لةشكر و خةبايت بثگةردي نيشـتمان 
نادرشا دواي لةشكركثشي به مةبةسيت دةمكويت ياغييةكاين  ١٧٣٢ساصي . دةكرد

بـؤ  . له كرماشان بذياري دا كه ئةم ذثگرانـه بةتونـدي سـزا بـدا     ،بةختياري
دين ئـةم مةبةسـته هثزةكـاين ژثـر فـةرماين باباخـاين چاووشـلوو        ذاپةذان

باباخان به فثص له سةرؤكاين زةند خؤش بوو، پاشان  .)١٤(ي ذاسپارد)چاپشلوو(
خان و چوارسةد كةس له ياراين دايه بةر دمي مششريان و تةواوي خثوةت  مةهدي

ي بـه  به تـاآلن بـردن و سـةركردةكان و كؤمةصـثكي بـةرچاو      ١١و ماص و دارايي
خاوخثزانةوه دوور خستنةوه بؤ خوراسان و له ئةبيوةرد و دةرگـةزي نيزيـك   

زةندةكان هةتا پازده ساص دواي ئةم ذووداوه، هةر لـه  . كةالت نيشتةجثي كردن
دا تابشتيان هثنـا و كـةم و زؤر    تاراوگه بوون و له بةرامبةر هثرشي توركمانان

ادردا كه لـه شـوثنثكةوه بـؤ    نثوبذ له هؤردووي ن تةواوي سةرؤكاين تايفه بث
  .وچؤ دابوون، خزمةتيان دةكرد شوثنثكي تر له بةغداوه بگره تا دثهلي له هات

لةو وةختةدا كه نادرشا كوژرا، زةندةكاين دانيشتووي دةرگةز سةرجةم 
. دوو برا به ناوي ئيناق و بوداق سةرؤكي ئةم تايفه بوون. چل ماصثك دةبوون سي

رمي و سادق و بوداقي براگچكة باوكي ئةسـكةندةر و  ئيناقي براگةوره باوكي كة
لةو ذؤژگارةدا كه ئثمه باسي دةكةين جصةوكثشي هـةردك بـةرةباب   . زةكي بوو

گةذابوونةوه زثدي باب و باپريان و » نامي«مردن يان بةگوثرةي روون كردنةوةي 
 بةگي كوذي ئيناق به سةرؤكي كةرمي. كوذةكانيان سةرؤكايةيت تايفةكةيان دةكرد

ئةم مةبةسته كه داخوا كؤچ و كؤچباري ئةوان بةر يان له  .يةكةمي تايفه دادةندرا
دا ذووي داوه هـةروا لـه پـةردةدا     ومـةرجثك  دواي كوژراين نادر و لـه چ هـةل  

                                                      
؛ سارةوي، ل ٤٥؛ تارخيي گييت گوشاي زةنديه، ل ١٤٧ـ  ١٤٦مومجةلوتتةواريخ، ل ـ ١١
 .٦٥كهارت، كتثيب نادرشا، ل ؤ، ل١٧
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ذةنگه ئةگةر وا دابندرث كه كؤچي سةرلةنوثي زةندان بؤ الي مةالير  ١٢.ماوةتةوه
. له ذاستييةوه نيزيكتر بث ،دابث ذاست له يةكةم ساصي كوژراين نادرشادا ذووي

خـاين   مـةردان  سةربازاين ئثلجاذي تايفةش ذةنگه هةر لةودةمـةدا كـه عـةيل   
كـردين مةترسـي    بةختياري له مةشةد ذايكرد، بةبث ئثزين عادصشا و به قبووص

سزادان له بابةت وةالناين خزمةت و هثندثك كثشةي ترةوه گةذابنةوه ناوچةي 
تر وةك سـةرؤك و سـةركردةي تايفـه ناوبانگيـان     ئةو كةسانةي دوا. خؤيان

بــراي و  دةركــرد، بةتايبــةت كــةرمي و ســادقي بــراي و ئةســكةندةري دايــك
ئامؤزاكانيان حمةممةد و شثخاصي، بناغه و بنچينةي هثز و توانسيت تايفةيان 

ئةوةي لثرةدا شاياين باسه نيازپاكي و متمانةيةكي دوواليةنةيه كه ئةم . داذشت
بةكار بوونةوه سةبارةت به يـةكتر   ه، له يةكةم قؤناخةكاين دةسدوو بةرةباب

  .بوويان
  

  خان كةرمي   ٤ـ  ١
  

بةگ دواي گةذانةوةي بؤ مةوتـةين خـؤي، هـيچ هـةلثكي بـؤ       كةرمي
خؤتثوةردان له ملمالنثي نثوان سةرؤك هؤز و تايفةكاين ذؤژاواي ئثران كه بـه  

ازنؤكةي دةسةآلتيان بوون، مريزا له ئيسفةهان خةريكي سازداين ب دنةي برامي
، ناوبراويش به نؤرةي خؤي گةآلصةيةكي گـةورةي بـؤ داهـاتوو    ١٣بةفيذؤ نةدا

                                                      
  گوشا و گوصستانه وةختايةك تايفه گةذايـةوه زثـدي   ـ بةگوثرةي دةقي تارخيي گييت١٢

  نامي دةصث كه ئـةوان بـه دصـخوازي عادصشـا لـه     . خان ببوو به سةرؤكي خؤي كه كةرمي
مةبةسـت ناذاسـت    كاروباري لةشكري الدران، بةآلم به ئيزن نةداين بةختيارييةكان ئةم

  ، يـاين پـاش  ١٧٤٩/ي كـؤچي ١١٦٢دا، ساصـي  ٤٥١دةنوثنث، چونكه كوومهةرةئي لـه ل  
  شك ئةم مثـژووةش  بث. مريزا به زةماين گةذانةوةيان دادةنث چوونه سةرتةخيت شاروخ

  له ذووي ئةم هةصكةوت و ذووداوانةي كه گوصسـتانه و نـامي باسـيان كـردوون، دةبـث     
 .ثذؤژگاري دواي ئةودةمي بووب

باسـي بـارودؤخثكي    ٤٥١، كوومهـةرةئي، ل  ٨گوشاي زةنديـه، ل   ـ تارخيي گييت١٣
شـةذواناين زةنـد سـةركةوتووانه سـپاي     . زاين دةكا كةچي و خؤبةكةم پثچةوانةي مل
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داهثناين سةرؤك تايفةكاين تر  مريزا بؤ بةچؤك وةك دةگثذنةوه برامي .داذشت
ي دايه سةرؤكي تايفةي »خان«خان دةكرد و شانازي نازناوي  پشتيواين له كةرمي

نازنـاوثكي  ) خـان (ستانه ذاسـت بـث، ئـةم نـاوه     ئةگةر ئةو قسةي گوص. زةند
 ١٤.نثوخؤيي و ناذةمسي بووه كه هاوشاناين لـه تايفـةدا قبووصـيان كـردووه    

ناوي دةهات و پثيان ) ١٥(يش»توومشاص«خان به نازناوي لوذي  هةروةها كةرمي
وا دياره نازناوي توومشاصيان بؤ سةرؤكاين گـةوره و   .كةرمي دةگوت توومشاص

  ١٥.ين لوذستاين باكووري بةكار دثناگچكةي تايفةكا
بةملـه و زؤرانبازييـةكي ذاسـتةوخؤ كـه دژي پـةرةگرتين       يةكةم مـل 

ذا هاتة ١٦»تةكلوو«خاين  له اليةن مثهرعةيل ،خان دةسيت پثكرد دةسةآليت كةرمي
مريزاوه كرابـوو بـه حـاكمي هةمـةدان و لةبـةر       ناوبراو له اليةن شاروخ .گؤذ

ــكرثكي دو ــتةوةبووين لةشـ ــوو بةدةسـ ــوور ببـ ــي غللـ ــةزار كةسـ  .ازدةهـ
 .وگوذي لةگةص تايفةي زةند بووه سوصتاين باوكي پةيوةندييةكي گةرم نةزةرعةيل

                                                                                                                             
مريزايان ذةتاند، چةند تؤپثكيان لـه قـةدةداران سـاز كـرد كـه خذكةبـةرديان        برامي

 .پثداويشنت
 .٤٠٩؛ مومجةلوتتةواريخ، ل ٢٠٥ـ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ١٤
ب؛ مينؤرسكي لثكدانةوةيةكي سةبارةت  ١٧؛ سارةوي، ل ٢٤٦ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ١٥

دا نووسيوةتةوه و ئـةوي بـه هاومانـاي مريكابـان      بةم وشةيه له سةردةمي سةفةوي
ي هثناوه؛ به زماين گورجي شوثين چثشتخانه »مريخوان«وشةداين دثهخودا به . (داناوه
توومشيل ياين .) دا مةغووليية دةصث كه ئةم وشةيه له ذاسيت. ةگوترث توومشاصيپثي د

دا بؤ سةرؤك دةكار دةكرث، بةآلم ناحـةزاين   پياوي باوةذپثكراو كه له زاراوةي لوذي
دا  ي كتثيب كرماشـان ٣٩ذابينؤ له ل . خان بؤ سووكايةيت پثكردين وايان دةگوت كةرمي

 .وشةي توومشاص دةبثته پثشگري ناويان دةنووسث كه خانةكاين لةك ئةغصةب
ـ تةكلوو يةكثك له ترية سةرةكييةكاين تركانن و بةگشيت به قزصباش ناسـراون و  ١٦

هةمزةمريزا هثزي ئةم تايفةيـةي بنةبـذ كـرد و    . اليةنگري شامسايلي سةفةوي بوون
ست، چةند بنةماصةيةك ئةم ناوةيان پارا. ك له تايفةكاين ديكهثذا بوونه بةش لةودةمي

  .بةآلم ئيتر وةك تايفه نةمان
 ,Hotum Schindler, Eastern Persian Irak, 49; Rohrborn       :  بذواننـه (

135.(  
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خـان   خانيش پثشـنياري يـةكگرتين پثكـردن؛ دةبـث وآلمـي كـةرمي       مثهرعةيل
 .يةختـةكردين نثردراوةكــاين و گثذانــةوةيان بــة دةســيت بةتاصــةوه بووبــث 

هةزارسـواره و   وةختةدا لةشكرثكي پثـنج هةستاوي تةكلوو لةم  سةركردةي ذق
لةشكري نثردراو به لة دةس داين سـث تـؤپ    .يةكةيةكي تؤپخانةي نارده سةر

سپاي زةند لثبـذا كـه پـةالماري     ،دواي ئةم شةذه بوثرانةي شادهثنه .تثكشكا
ئاماجنيان زةكةرياخاين حاكمي برووجثرد و . دوژمناين بدا له باشووري ناوچه

بةآلم هةر لةذثوه . ان وابوو ذةنگه ببثته هؤي گةمارؤ درانيانكةززاز بوو كه پثي
خـان دةركـةوتووه و دةيـةوث تؤصـةيان لثبكاتـةوه،       كه بيستيان مثهرعـةيل 

خـان لـه قـةآلي     خـان شكسـيت هثنـا و كـةرمي     دووباره مثهرعةيل .گةذانةوه
ي تةگبريثكي كرد و عةبدولغةففاري برا) ١٦(خان مثهرعةيل .دةوري دا) وةالشگثرد(

خاين ئةردةآلن حاكمي كوردستان  عةيل نارده الي حةسةن ،بؤ يارمةيت خواسنت
و هثزةكاين زةند ناچار بوون كه بـه داذژاين لـةناكاوي لةشـكري بـةهثزتري     

  ١٧.كورد، دةس له گةمارؤي قةآلكه هةصگرن
خان لةگةص تايفـةي زةنـد، زيـاتر     عةيل يةكةم تثكهةصچووين حةسةن

ذاوه سةر دصـةذاوكةي بةرةوسـةري سـةبارةت بـه     هةصكةوتثك بوو و پتر دةگة
مريزا كه پيالنةكةي بؤ فريوداين شاروخ شكسـيت   برامي. چارةنووسي كرماشان

هثنابوو، پامشاوةي سپاكةشي كه ذاستةوخؤ نةياندابوويه پاص هثزةكاين شا، 
دا، له هؤردووگاكةي ذايانكرد هةتا بتوانن ئةوةندةي  ١٧٤٩له نثوةذاسيت ساصي 

له نثو ئةم تاقمانةدا، دةستةيةكيش بـه  . كرث هثزةكانيان ذزگار كةنبؤيان دة
وپثنج ساصةي زةنگةنه وةبةرچاو  خان سةركردةي بيست قوصي سةرؤكايةيت ئيمام

ئةم تاقمه له نيزيك بثستوون گريؤدةي شةذ و تثكهةصـچوونثك هـاتن   . دةهات
ــةرؤكايةيت      ــه س ــة ب ــةكانگريي ناوچةك ــةكي ي ــه تايةفةي ــةص كؤمةص لةگ

وپذا  خان شةوثكي له هثرشثكي كوت قوصي ئيمام) . ١٧(خاين كةصهوذ قوصي ةفنةج
پاشـان سـةرجني كةوتـه سـةر قـةآلي       .تثكيشكاندن و شاري كرماشاين گرت

                                                      
بةپثي نووسيين دثهگان وةالشگثرد . ٥٨؛ دثهگان، ل ١٥٠ـ  ١٤٧ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٧

.) ٣٨٤بذواننه نةخشةي كـةيهان، بـةرگي دووهـةم، ل    . (ه»فةراهان«له ) وةالشجثرد(
 .لثرةدا مةبةست ئةو وةالشگثردةي نيزيك هةمةدان نيه
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له  .خانةوة بوو كرماشان كه هةروا بة دةس مريزاحمةممةدتةقي و عةبدولعةيل
و تايفةكاين دا لةشكرثكي تازةپشووي له تايفةي زةنگةنه  ماوةي سث حةوتووان

له ژثر شةپؤيل تةوژمي  .پثكهثنا كه يازدةهةزار كةسثك دةبوون» وةند«ديكةي 
 ،ئةم هةذةشةيةدا مريزاحمةممةدتةقي داواي يارمةيت له حاكمي كوردستان كرد

هةزار  وپثنج حاكميش به ناسةرسةنگي و لةوپةذي ساوةساودا به هثزثكي بيست
   .پياوي شةذكةرةوه بةرةو كرماشان بزووت

خان خثرايةكي پةالماري قؤصي سةرةكي لةشـكرةكةي دا لـه    قوصي ئيمام
ئةگةرچي زؤر . لةم هةصمةتةدا تةنيا هةزار كةسي لةگةص بوو). ١٨(كةيل بيلةوار

وپثكي هثزةكاين دوژمـن تثكشـكا و بـة     ئازايانه شةذي كرد، بةآلم لةبةر ذثك
زاين كه ئيتـر   پثي لةم شاره. سآلمةت بؤي دةرباز بوو و بةرةو كرماشان ذايكرد

كةس پشتيواين لثناكا و ناچار بةرةو چياكان پاشةكشةي كـرد تـا ديسـانيش    
  ١٨.هثزي تازةپشوو لة نثو تايفةي وةنددا كؤ كاتةوه

پاش ديدارثكي كورت لةگةص فةرمانده منـةتبارةكان، لـه   ) حاكم(وايل 
ــه    ــگثرد و ب ــةآلي وةالش ــاركردين ق ــيت ذزگ ــه مةبةس ــانةوه ب ــةآلي كرماش ق

خان كه له دةسپثكي  وةچووين ناوةخت به نيازي وآلمي داخوازي مثهرعةيلدةنگة
خان بـةپارثزةوه بـةرةو    كةرمي. گةمارؤوه هاواري يارمةيت كردبوو، كةوتةذث

دا ژن و مناصي  لةپثش. كومازان كشايةوه، بةآلم چةكداراين كورد كةوتنه شوثين
شةذةي خؤي كةيفي  پاشان دةسيت كرد بةو شثوه. ناردنه جثيةكي پةنا و هثور

ذؤژثـك دواي   وةشاندن و ذاكردين شةوانه و ماوةي چـل  دةهات، ياين دةس  پثي
ئةوةي خؤي له تثكهةصچووين ذاستةوخؤي هثزه دامةزراوةكان پاراست، دوژمين 

لـةم ناوچـةدا چةنـد هةواصـثك بآلوبـؤوه كـه نيشـاين دةدا        . وةتةنگ هثنـا 
 له كوردستاين ذؤژاوا، كـه  حاكمي پثشووي عومساين) ١٩(پاشاي بابان سةليم

بةم زووانه له كار الدرابوو، بةگوثرةي باو بةرةو كوردستاين ئثران ذايكردووه و 
خؤي له تاقمثكي مةترسيداري ژثردةستةي حاكم كـه ناحـةزي بـوون نيزيـك     

. خـان لـةذثوه گةذايـةوه    عـةيل  حةسـةن . كردؤتةوه و بةرةو سـنه دةيكوتـث  

                                                      
بيلةوار ـ گوصستانه نووسـيويةيت بـيالوةر ـ     . ١٥٨ـ   ١٥٠مومجةلوتتةواريخ، ل  ـ  ١٨

 .سنووري ئةردةآلن و كرماشان له سةركةوتؤته باشووري ذؤژاواي كامياران 
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پةران له سةر ذثگا بؤسةيان بؤ نايةوه و  نسوارةكاين زةند به شثوةيةكي پةرا
تةنانةت له حةشارگةكاين توويسريكان بةشثك له خةزثنةكةيان به خةنيمةت 

ديسانيش دوژمنثكي ديكةي سامناك خاصـه الوازةكـاين دةركـةوتبوون و    . گرت
  . بثنث خان كيسيان لث دةبوو خثرا كةرمي
كثك لـه  خاين تةكلووش كـه دةسـيت دابوويـه دةسـيت يـة      مثهرعةيل

خــاين كؤســةي  مــريزا، واتــه مورتةزاقوصــي ســةركردةكاين پثشــووي بــرامي
ئةمانه . ئةمحةدلووي ئةفشار، سةرجةم لةشكرةكةي سثزدةهةزار كةسثك دةبوو

خانـةوه   گةرمي له اليةن مـريزا حمةممةدتـةقي و عةبدولعـةيل    له كرماشان به
و ) ٢٠(انيان فريو داخ قوصي پثشوازييان لثكرا؛ سةرداراين يةكگرتوو پاشان ئيمام

بانگثشتنيان كرد تا به شثوةيةكي يةكسان دةسةآلت له مابةيين خؤيانا دابةش 
  ١٩.بةآلم هةركه هات گرتيان و كوثريان كرد و خستيانه سياچاصةوه. كةن

  

  گرياين ئيسفةهان ٥ـ  ١
خان بـه داگريكـردين بةشـي هـةرةزؤري ذؤژهـةآليت       ئثستا كه كةرمي

 خؤي پتةو داذشتبوو، حاكماين گچكةي هةرمثةكه كرماشان بناغةي دةسةآليت
وايان به بةرژةوةند زاين كه خؤيان خبةنه داوثـين دةسـةآليت بةرةوگةشـةي    

بةگي ئـازةر،   كه خاصؤزاي لوتفعةيل) ٢١(خاين بيگديل شاملوو ئاغاسي. زةندان
بوو، بنةماصةكةي هةتا نةماين نادر لـه  ) ئاورگا(نووسةري كتثيب ئاتةشكةده 

وةختايةك كه شاروخ فةرماين حكوومـةيت ئـةم   . وي هةمةدان دةژيانقةصةمذة
دةسـتةيةك لـه   . ، لـةذثوة دايـه پاصـي   ٢٠خان نـارد  مةصبةندةي بؤ مثهرعةيل

خان بؤ  له يةكةم دةسپثكي هرووژمي كةرمي. هاوپةميانان سةريان وةبةر نةهثنا
هان خاين زةند يةكثك له مةيدانداراين خةصكي فـةرا  سةر وةالشگثرد، عةليوس

بؤ بةدبةختييان عليوس له مـاوةي هةصـمةتةكةدا كـوژرا و    ). ٢٢(چووه مةيدان
تايفةي زةند دةستيان كرد به قسةي پذوپووچ به دژي خةصكي فـةراهان و پـاش   

بـةم جـؤره   . كةوتنه شوثنيان ٢١پةالمارثك هةتا مةتةرثزةكانيان له ئثنجثدان

                                                      
 .١٦٩ـ  ١٥٩ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٩
 .٦١ـ دثهگان، ل ٢٠
 .١٤٩ةلوتتةواريخ، ل ـ مومج٢١
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كوتا كه دوايه دةبث به بنةذةيت دوژمنايةتييةك له ذؤژهةآليت كومازان بنجي دا
خان گرتين جةرگةي ذؤژاواي ئثران  ئاماجني دوايةي كةرمي. وردي شي بكرثتةوه

خان خؤي گةيانده زةكةرياخاين دوژمين پثشووي و پياوثك به ناوي  كةرمي. بوو
شابازخان كه دووهـةزار سـواري تايفـةي قـةرةگوثزلوويان لـه ناوچـةكاين       

پاشان بةرةو باشووري ذؤژهةآليت . دا بوو دةوروبةري هةمةدان له ژثر فةرماين
لةم . پثي به ذكثفةوه نا هةتا گوصپايةگان و خوانسار له سةرذثي ئيسفةهان بگرث

خاين بةختياري كه تازه  مةردان جار لةگةص هثزةكاين عةيل  ناوچةيةدا بؤ يةكةم
گــةذابؤوه و لــه چياكــاين بــةختياري نيزيــك گوصــپايةگان  ٢٢لــه خوراســان
خـان بـه    مةردان عةيل.  فةرمانذةوايةيت دانابوو، بةرةوذوو بوودةورودووكاين

 ٢٣گرتن له هرووژمي خاين زةنـد نـاردين، لـه نيزيـك كةمـةره      مةبةسيت ذث
تثكشكان و زؤريان بريندار و كوژراو كةوته سةر دةسيت و گةلثكيان ديل لثگريا و 

  .يشي گرتخان گوصپايةگان لةم ذؤژانةدا كةرمي. خةنيمةتثكي باشيان بةجثهثشت
خان به نةرمي لةگـةص خةصـكي گوصـپايةگان جووآليـةوه و بـؤ       كةرمي

جار له دةرةوةي زثدي خؤي سةرجني خةصكي ذاكثشا و ذثـي بـةرفرةوان    يةكةم
لةم وةختةدا كؤمةصـه هةواصـثك سـةبارةت بـه     . كردين قةصةمذةوي خؤش كرد

و خاين تةكلوو گةيشته دةسـيت و ناچـار بـوو بـه پـذتا      پثشذةوي مثهرعةيل
به چوارذؤژان له گوصپايةگانةوه خؤي گةيانده قةآلي وةالشگثرد . وةرسووذثتةوه

خاين شكسـت دا و پثـي نايـه هةمـةدان ناوةنـدي سـةركردايةيت        و مثهرعةيل
خان  له هةمةدان چةند كةسثكي تايفةي بةختياري كه مثهرعةيل. هثزةكاين ئةو

ري و خةآلتـةوه  ئةسري و زينداين كردبوون ئـازادي كـردن و بـه كؤصـثك ديـا     
خان دةيويست كه سةرةتاي پثكهثنـاين   دا كةرمي لةو كايت. بةرةوماصي كردنةوه

بـةآلم  . بناغةي يةكثتييةك لةگةص تايفـةي بةدةسـةآليت بـةختياري دابـذثژث    
 ،خان هةلثكي له دةس دابوو، چونكه پاش بادانةوةي بؤ سـةر هةمـةدان   كةرمي

                                                      
دةنووسث كه ) GD. )VI, 30 December 1747دا، ١٧٤٧ـ ذةنگه له نثوةذاستةكاين نوامربي ٢٢

پازدةهةزار خثزاين بةختياري له خوراسانةوه بةرةو ئيسفةهان هةنگاويان نا كه دةستيان دايـه  
  .گةورةترين ئاكاري دزثو و ناشريين

كةمـةره ناوچةيةكـه كةوتؤتـه نثـوان     : ، دةنووسـث ١٦٩ـ مومجةلوتتـةواريخ، ل  ٢٣
 .٣٣٤برووجثرد و گوصپايةگان؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل 
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صپايةگاين گرت و گةمارؤي بؤ خان دةسيت خؤي ذةپثش خست و گو مةردان عةيل
   ٢٤.ئيسفةهان ئاماده بوو

كه ) ٢٤(خان و ئةبولفةتح) ٢٣(خان مةردان ملمالنثي سياسي له نثوان عةيل
 ،ي ئيسفةهان)مةزن/گةوره(بةذةمسي له اليةن شاروخةوه كرابوو به بةگلةربةگ 

ناخؤشي خؤيان و تايفةكانيان و بةخاتري داگريكردين پايتـةخيت   لةبةر نثوان
ئـةم دووه لـه ذثـزةي گـةورةپياواين     . پثشووي سةفةوي پتـري دةتةنييـةوه  
لةنگ و  خان له سةرؤكاين تايفةي حةوت بةختياري دادةندران، بةآلم ئةبولفةتح

دا خاوةين پلةيةكي باآل بوو، چونكه  به باري مةزنايةيت بةختياري و ذةگةزداري
ي شثخ سـةفييةدديين  له دايكةوه دةبوو به نةتيژةي شثخ زاهيدي گيالين، پري

خان له سةرؤكاين  مةردان عةيل. ئةردةوثصي، باپريةگةورةي خانةداين سةفةوي
بةرز بوو كه لةبةر كاربةدةست  تايفةي چوارلةنگ و پياوثكي لةخؤذازي و لووت

ئثستا بؤ هةموو اليةك ذوون . ٢٥بووين له بارگاي نادرشادا ناوبانگثكي دةركرد
دا نيـه و   ؤي فةرمانذةواياين مةشةد له گؤذثببؤوه كه خؤتثوةرداين ذآستةوخ

بث ئاوا دةتوانث كةلك له هثزةكاين تايفةي بةختياري  هةركةس چؤين مةيل لث
و شةپؤيل هةسيت گشيت بؤ الگريي لـه خانـةداين سـةفةوي وةربگـرث و لـه      

  .دا هةلةكان بقؤزثتةوه ذؤژاواي ئثران
دا بـه  ١٧٥٠خـان لـه بـةهاري ساصـي      مـةردان  يةكةم هةوصةكاين عةيل
پـؤلثكي بـةهثزي چةكـداراين سـةربازگةي      :شثوةيةكي ئاشكرا شكسيت هثنـا 

ئيسفةهان له دةوروبةري موورچةخورت ذثيان پثگرت و نةياثشت بثتـه نثـو   
بةناچار گوذمي بةسته اليةكي ديكه و بـؤ   .شار و بةرةو گوصپايةگان ذاويان نا

هةژده كيلؤميترثكي لةگةص داگري كرد كه تةنيا ) ٢٦(ي»گةز«ماوةيةكي كةم شاري 
بـةآلم پـارثزةراين    ،ي دا»جولفا«باكووري ئيسفةهان مةودا هةيه و پةالماري 

گـةذثن   ئيسفةهان و سةربازگةي وث زؤر لةوه بةهثزتر بوون كه تةنانةت لثـي 

                                                      
 .١٧٠ـ  ١٦٨ـ مومجةلوتتةواريخ، ٢٤
خاين  مةردان ، نابث عةيل٤٨، ذؤستةمـوتـتـةواريـخ، ل ١٧٠ـ مـوجـمةلـوتـتةواريـخ، ل ٢٥

دا له شةذي ١٧٢٢ه ساصي كه ل) ٢٥(خاين فةيلي، حاكمي لوذستان مةردان بةختيارميان لةگةص عةيل
  :بذواننه. تثكچث ئاباد بةشدار بوو، لث گصؤن

Lockhart, safavi Dynasty, 130 – 134. 
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 ،بؤيه چةند نوثنةرثكي نارده الي ذقةبةراين له ناوچـةدا . ٢٦گةمارؤي شار بدا
و داواي لثكردن كه ذثگا خؤش بكةن بؤ پثكهثناين  خان و زةكةرياخان وةك كةرمي

به هاتن و ذثككةوتنيان هثزةكةي گةيشته  .دا يةكثتييةك له نثوان خؤي و ئةوان
دا بـةرةو دةشـيت    كراو له كؤتايي مانگي مـةي  قؤشةين باس .هةزاركةس بيست

له الي ذؤژهةآليت ئيسفةهان كشا تا پةالماري سپاي ئيسفةهان بـدا،   ٢٧كةرثزه
هةزار پياوي شةذكةريان  لةشكرانه هثزثكي سامناك بوون كه النيكةم پازده ئةم

ئةو فةرمانده بةجةرگانةي كه النيكةم دةكةسيان خاوةن پلـة و  . له خؤ دةگرت
 ،پايةي حكوومةيت زةماين ئةفشار و پثشتر له خزمةت نادرشادا ئةركدار بوون

ثكيان له كوژراين نادردا ئةم فةرماندانه دةست .سةركردايةيت ئةم هثزةيان دةكرد
هةبوو و سةرةجنام به دووذوويي دواتريشيان له دياري كـردين چارةنووسـي   

  .پاشادا دةورثكيان گثذابوو عادصشا و برامي
هةصمةيت لوذان و بةختيارييـةكان بـوو بـه هـؤي تثكشـكاين هثـزه       

خـاين قؤرقلـوو و    سةليم. نثردراوةكاين ئيسفةهان و پاشةكشةيان بةرةو شار
مـريزا و هثنـدثك لـه     ه چةند كةس له فةرمانـدةرةكاين پثشـووي بـرامي   ذةنگ

 .٢٨پياوةكانيان بؤ پةنا بردنه قةآليةكي بةردةسيت له نيزيك قةزوثن تاويان دا
دواي ئةوه ئيسفةهان بؤ ماوةي چةند ذؤژان دةورةدرا و تؤپباران كرا؛ ئةم هثرشه 

دا شـار بـه هرووژمـي    به ذادةيةك ورةي پارثزةراين هثنايه خوار كه ئيزنيان 
خان دةروازةي گةورةي شاري  مةردان عةيل .هثرشكةران بكةوثته ژثر چةپؤكيان

 ٢٩.خان به پةذينةوه له پردي خواجوو له ناوچةي جولفا دابـةزي  گرت و كةرمي
خائينان و لةبنةوةبذاين بةختياري دةروازةكاين » بازين«بةگوثرةي گثذانةوةي 

دا ئيسفةهان گريا ١٧٥٠كةمي مانگي مةي ساصي وية شاريان كردةوه و له ذؤژي سي

                                                      
26- Bazin, 68 – 70 ; Olivier VI, 25 – 26. 

ـ  ١٧٠مومجةلوتتةواريخ له ل . ، نووسيويةيت قثهيز١٣ـ  ١٢گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٢٧
كيلـؤميتري   ٧٥كةهريزجان بـث كـه كةوتؤتـه    ذةنگه ئثره . ي نووسيوه»كةرثز«دا ١٧١

كةرثزةيةكي ديكةش ) ١٥٠ل  ١٠فةرهةنگي جوغرافيايي ئثران، بةرگي (ذؤژاواي ئيسفةهان 
 .كيلؤميتري باشووري ذؤژاواي جولفايه ٤٠له 
 .٤٧٧؛ تارخيي بةختياري، ل ١٨گوشا، ل  گييت ـ ٢٨
 .١٧٢ـ  ١٧٠ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٢٩
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   .٣٠و خؤي دا به دةستةوه
خان و سةركردةكاين ديكةي بةختياري بؤ پاراستين ئـةرگ   ئةبولفةتح

خان پثشنيارثكي چاكي هثنـا   مةردان بةآلم عةيل .ي شار ئاماده بوون)قةآلچكه(
لةگـةص   گؤذ و گويت ئةگةر هاوكاري بكةن هثندةي پثناچث كه بةشدار بوونيـان 

  .٣١دةسةآلتداري تازه له كاروباري حكوومةتا وةكردةوه دةگثذث 
  قؤصي ةمياين سثپ ٦ـ  ١

  
خان به خؤي و هثزه شةذكةرةكانييةوه شاري بة  مةردان ئةگةرچي عةيل

دةستةوه بوو، بةآلم به ذووين بؤي دةركةوت كه ناتوانث بث هاوكاري و ياريدةي 
. ذاگريكردين درثژخايةين ئةوث هـةبث خان ئومثدي به  بةشاين ئةبولفةتح شان

خان له اليةن تاقمةكاين اليةنگري حكوومـةيت سـةفةوي و    وثدةچي ئةبولفةتح
الگرياين شاروخةوه كه له سةريةك زؤرينةيةكي تةواويان پثكدثنا، پشتيواين 

خان بـه يارمـةيت    مةردان له نثو ئةو تايفة يةكگرتووانةي كه عةيل. لثوةكرابث
ةس هثناين پامشاوةي ذؤژاواي ئثراين له دآل بوو، ئةگةرچي ئةوان ئاوايت وةد

خان خاوةين مثژينةيةكي ناديار بوو، بةآلم سةروگةردنثك لـةواين تـر    كةرمي
كةسه هةر له سةرةتاوه دةستةيةكيان ساز كرد كه بـذوا و   ئةم سث. سةرتر بوو

ي دا دةكةوتـه پلـة   متمانة پثككردن له چؤنيـةيت پةيوةنـدي و پلـة و پايـةيان    
  .دووهةمي گرينگايةيت

لةمسـيت خانـةداين    يةكةم كاريان دةبووا دؤزينةوةي پاشايةكي گـوث 
سةفةوي بووبا، هةتا توانيبايان به هؤي ئـةوةوه ذةوايـةيت ياسـايي بدةنـه     

كةس له شـازادةكاين ئـةم بنةماصـةيه     دوو يان وثدةچث سث. دةسةآليت خؤيان
كثك له كاربةدةستاين باآلي ئةمانه كوذاين ية. هثشتاش له ئيسفةهان مابوون

حوسـثن ئـاخرين    بارگـاي پاشـا بـه نـاوي مورتـةزا و كچـةزاي شاسوصـتان       

                                                      
30- Bazin, 70 ; Grimood, 345 – 346. GD VI, 10 September 1750. 

دا هةآلتؤته  نامةيةك له ذثزدار گريووز نوثنةري كؤمپانيا وةبةرچاو دث كه لةو زةماين
ياغييــةكاين بــةختياري : دا ئــاواي تثــدا نووســيوه ي مــانگي مــةي٢٥يــةزد و لــه 

  .توجارةختانةيان تاآلن كرد
     .Bazin, 70؛ ١٥ـ  ١٤گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٣١
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الوتر يان الوترينيان كوذثكي حةضده ساصه بوو به . فةرمانذةواي سةفةوي بوون
. كه وةك لثوةشاوةترين پاآلوتةي پاشايةيت هةصبژثردرا) ٢٧(ناوي ئةبووتوراب

وتوراب هثمن و دوورةپةرثزتريين شازادةكان خان، ئةبو مةردان به بذواي عةيل
دا به مةبةسيت  ي ژووةن١٢بوو كه سةرةذاي داد و هاوار و گرياين دايكي له ذؤژي 

 ٣٢ذاكثشاين سةرجني زؤربةي جةماوةر سةرةتا به نـاوي شـامسايلي دووهـةم   
پثكةوه هةصسةنگاندين ئةو لةگـةص باپريةگـةورةي   . حكوومةتةكةي ذاگةياندرا

شامسايل، واي كردبوو كه خةصكي ديكةش وةك گريوز نوثنـةري   هاوناوي واته
شتثكي وا نيه جگه له ناوثكي « : كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت، ئاواي بنرخثنن

خان بـه مةبةسـيت بـرةوي زيـاتري حكوومـةيت       مةردان لثكراو كه عةيل گومان
 بةختيارييةكان له ماوةي چةنـد حـةوتوو  » .ديكتاتؤرانةي خؤي كايةي پثدةكا

نـة تـةنيا   . دواي گرياين ئيسفةهان، ئةوثيان گريؤدةي ترس و تؤقني كردبـوو 
كؤمپانياي ئابـذووداري هينـدي ذؤژهـةآليت، بةصـكوو شـانده ئايينييـةكاين       
ژثزووئيت، ئاگؤستينني و كاپووچي به شوو لثهةصكثشاين شصةژاوانه و كردةوةي 

بازين . ر ذابكةندزثويان تووشي گرفتاري و سةرثشه هاتن كه ناچاربوون له شا
داين زثـو   كه لةم ذؤژانةدا الي ژثزووئيتةكان بووه، ناچاره كرا كـه دوو شـةم  

كةوته بوو،  ذثبةري ژثزووئيتةكان كه پياوثكي پري و پةك. لةبري پاره بداته وان
. ٣٣حةوتةيةك دواتر كه به مةبةسيت داذووتانـدين زيـاتر فةالقـه كـرا، مـرد     

ين داهاتةكاين ئاسايي ذانةدةوةستا و حوكمي خان تةنيا به چصپاند مةردان عةيل
كارگثذاين كؤمپانياكـه وةزيـري   . دةكرده سةر تةواوي بازرگان و دةوصةمةندان

                                                      
ـ ٣٢ ـ ـگ يــ تارخيي گيت ـ ـاي زةنـوش ـ ـةلـومجـ؛ م١٦ه، ل ـدي   و  ١٧٦تةواريخ، ل ـوت

GD VI , 10 September.  . دا ئـةبووتوراب بـه الوتـريين ئـةم     ٧٢ـ   ٧١بازين له ل
. ذةچـةآلك دةزانـث   كةسه دةزانث، گريووز ئةو به دووهةمني كةس له كةساين گوم سث

. ، به يةكثك له دوو كوذةكاين مريزا موذتةزاي دةزانث٢٢ ـ  ٢١، ل ٦ئؤليويه له بةشي 
دا باسي ئةمحةدمريزاي براي هثناوةته گـؤذ و   ي مةمجةعوتتةواريخ٨٣مةرعةشي له ل 

گريووز . بازين تةمةنيشي نووسيوه. دةصث تةنيا ئةم دووه كوذاين مريزا موذتةزا بوون
. كؤمپانيـا ديتـووه   به ئاشكرا دةصث كه شاي تازةي چوارمانـگ پثشـتر لـه شـوثين    

له سةرچاوةكاين ئثراين زؤربةيان پثي دةصثن شامسايلي دووهةم و شايةك بةم ناوه كه 
  .له ئثران حكوومةيت كردووه، وةبةرچاو ناهثنن ١٥٧٧ـ  ١٥٧٦مابةيين ساآلين 

33- Grimood , 356 – 359. 
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به مةرجثك ئيزين چوونه دةرةوةي ) ٢٨(تازة داندراوي شار به ناوي زةكةرياخان
لـه  . ٣٤بـةدزي بـةرةو يـةزد خوشـني     ،متـةين بـةرتيل بـدةنث    ٥٧٠دةدان كه 

دا، له ذؤژثكي پريؤزدا كه ١٧٥٠ي ژووةين ٢٩ا تثكةولثكةدا، له بارودؤخثكي ئاو
شامسايلي سـثهةم   ،سةرئةستثرةناس بؤ تاج له سةرنان به مةبارةكي دانابوو

  .٣٥تاجني پاشايةيت ئثراين كرده سةري
ي بـه خـؤي   »وةكيلوددةولـة «خان پلـةي   مةردان نةخوايي عةيل خوايي

ه شوثن پلة و پايةيـةكي چةشـين   تايبةت دابوو، هةروةها ئاشكراشي كرد كه ب
. مـريي بـث بـؤ شـاي الو     ييةوةيه و دةبث جثنشيين)مةزنه وةزير(» ئةتابةك«

كران، بوو به حاكمي لوذستان و سةركردةي هثزةكاين   خان وثذاي خةآلت كةرمي
خان كرا  ئةبولفةتح. ئيسفةهان و ذاسپثردرا كه درثژه به هثنانه بةرباري وآلت بدا

تا ويسيت اليةنگراين دابني بث، بـةآلم هـيچ دةسـةآلتثكي     به حاكمي پايتةخت
خاصـي پذمةترسـي لـه ذوانگـةي چوارچثـوةي چـاالكي و دةسـةآليت        . نةبوو
. خانةوه، ناكؤك بووين بوو لةگةص هاوپةمياين بـةهثزي زةنـدي   مةردان عةيل

خان ناچار بوو كه زؤربةي سـپاكةي خباتـه    ئةگةرچي دواي هةصبژثراين كةرمي
ةو، بةآلم وريا بوو كه ئةگةر ناشتوانث هةموو هثزةكةي الي خـؤي  بةردةسيت ئ

گل داتةوه، النيكةم سواراين تايبـةيت بـةختياري بـه مةبةسـيت ذاپةذانـدين      
خانيش له بةرامبةردا سؤزي دابوو  كةرمي. ئاماجنه تايبةتييةكاين خؤي بپارثزث

. نةهثصث جث كه خاين بةختياري دةبث كارةكةي تايبةت به ناوةند بث و پايتةخت
خـان وةك يـةكثك لـه ئةنـداماين      هةروةها زؤري پثخؤش بوو كه ئةبولفةتح

قؤصي بةذثوةبردين حكوومةت له سةر كار ذابگـرث هـةتا پارسـةنگثك بـة      سث
  . بثنث دا بةدي خان له نثو تايفةي بةختياري مةردان زةرةدي عةيل

و قؤصي بـه سـوثندخواردين وةفـاداري ذةوايـةيت پثـدرا       پةمياين سث
. سؤزيان دا كه بةبث ذاوثژي يةكتر له كاروباري حكوومةتا هيچ كارثك نةكـةن 

ئةم دابةشيين دةسةآلته خودبةخود كةش و هةوايةكي نابةدصي بؤ دووكةس لـه  

                                                      
  .١٧٢و مونتةزةمي ناسري، ل  .GD VI , 10 September 1750ـ ٣٤
) ي ژووةن، به ذؤژمثري كـؤن ١٨(ئةم مثژووة  .GD VI , 10 September 1750ـ ٣٥

 .ي كؤچي١١٦٣ي ذةجةيب ساصي ٢٥دةبثته 
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  .و خثرايةكي دؤخي ئةم دوو هاوپةميانةش ذوون بؤوه ٣٦هاوپةميانان بةدي هثنا
  

  هثرش بؤ سةر هةمةدان و كرماشان و كوردستان ٧ـ  ١
خان بؤ گرتين هةرمثةكان ئةمـه   سةرةتاوه ويست و گةآلصةي كةرميله 

خان و حاكمي ئةردةآلن كه كؤنةدوژمين بوون بگرثته ژثر ذكثفي  بوو تا مثهرعةيل
ئةگةر سـةركةوتنثكي ئـاواي وةچنـگ هثنابـا دةيتـواين كـه فـارس و        . خؤي

. ٣٧زههةرمثةكاين دراوسثي و سةرةجنام خوراسانيش خباته سةر حكوومةيت تا
خان بة تةنيا بـؤ   مةردان وا ذثككةوت كه به قازاجني هةردووكيان بذايةوه؛ عةيل

گومان لثـي   هثنانه ژثرذكثفي زثد و نيشتماين مايةوه و سةركردةي زةنديش بث
سوور بوو چونكه بةشي هةرةزؤري سپاي بة دةستةوةيه، ئاخرييةكةي دةتوانث 

ةسيت باآلدةسيت تريةي زةند بةشي باكووري ئثراقي عةجةم كه هةميشه به مةب
ومةرجثكي گةلثك لةبار و بةهثزتر  لةبةر چاوي بوو، بگريث و ئةو كات به هةل

  .له پثشوو كه ئيسفةهاين جثهثشت، بگةذثتةوه ئةو شاره
خـان بـةرةو هةمـةدان     كـةرمي  ٣٨چل ذؤژثك پاش گـرياين ئيسـفةهان  

پةالمار بؤ سةر خان لةذثوه دةسيت كرد به هةصمةت و  مةردان عةيل. كةوت وةذث
پثي خؤي قامي كا، له دووهةمي  شارةكاين دةوروبةري ئيسفةهان هةتا تةواو جث

هةتا شاري قومشه كه ئثستا پثي دةگوتري ) ٢٩(دا بةرةو باشوور بزووت جووالي
  .٣٩شاذةزا، داگري بكا، دوو حةوته دواتر بث سةركةوتن گةذايةوه

مريزا كرابوو  مي شاروخخاين تةكلوو كه به حوك لةم ذؤژانةدا مثهرعةيل
هةزار پياوي شةذكةر و چةند تؤپثكي  حةوت به حاكمي هةمةدان و نيزيكةي شةش

بؤ جاري سثهةم و ئاخرين كةذةت له مةيداين شةذا بةرةوذووي ،بةدةستةوه بوو
بةآلم زؤر پيس شكا و گةلثك چـةك و جبةخانـه و بةشـثكي     .خاين زةند بؤوه

                                                      
 .١٨٠ـ  ١٧٢؛ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٦ـ  ١٥گوشا،ل  ـ تارخيي گييت٣٦
 .١٨٠و  ١٧٢ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٣٧
. ةهان بـووه چل ذؤژ دواي گرياين ئيسف: دا دةنووسث١٧٢مومجةلوتتةواريخ له ل  ـ  ٣٨

ي جووال، ١٠ئةم ژمارةيه وةك هةميشه جثي گومانه، بةآلم ذةنگه تةواو هاوكات لةگةص 
 .خان بؤ سةر قومشه بووبث مةردان ياين ذؤژثك بةر له هثرشي عةيل

39- G  D  Loc. Cit. ( 30 June Old style).  
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و سةرةجنام ناوةندي حكوومةتةكةشي گريا و بةرفرةواين ناوچةكاين لة دةس دا 
خان له باكوورةوه دةسـيت   به گرتين ئةم شاره كةرمي .٤٠خان كةوته دةس كةرمي

گةيشته قةزوين و تاران و له باشوورةوه كرماشان و تواين گةشه به دةسةآليت 
  .٤١بدا، بةآلم ديسانيش نةيدةتواين تةواوي قةآل سةختةكاين ئةم ناوچه بگرث

خان له دةرةوةي شاري كرماشان دابةزيبوو، پؤلثك  كةرميوةختايةك 
بنه و بارةگايان بوو، هاتبوونه ) ٣٠(ئاوا له سةرؤكاين تريةي كةصهوذ كه هاذوون

ذووداونووسي گةجني ئثمه، . كةچي خؤيان دةرببذن الي هةتا ئةوپةذي ذثز و مل
نثو ئةم خان بوو، له  ئةبوحلةسةين گوصستانةش كه زاواي مريزا حمةممةدتةقي

ئةگةرچي خاين زةند ناوبراوي بةگـةرمي وةرگـرت،   . پؤلةدا وةبةرچاو دةهات
بةآلم نيزيك ماوةي مانگثك، ياين تةواوي ئةو بةينةي كه له قةآلي كرماشـان  

مـريزا  . دا ذايگـرت  ووثژيان لةگةص مامي دةكـرد، لـةنثو هـؤردووي خـؤي     وت
دةيةويست . ةآل دةركةوثووثژةكان حازر نةبوو له ق حمةممةدتةقي بؤ درثژةي وت

ووثژةكـان بـه    ئاكـامي وت . كه وثذاي ذثز و له سةرةخؤيي، وةختةكه بكـوژث 
خان به باشي كؤتايي پثهـات،   ناردين چوار ئةسپي جواين پثشكثشي بؤ كةرمي

چونكه سةرداري طةند ناچار بوو به وةرگرتين ئةم ديارييانه پثش به قةوماين 
 وةرزي زسـتان بـه مةبةسـيت چوونـه     شةذ بگرث هةتا بتوانث بةر له هـاتين 

كوردستان و ئةو لةشكركثشييه گةورةوگرانةي له پثشي دابوو، لـةم هةرمثـه   
گوصستانةي گةجني وةك بارمته گل دايةوه و بردي، بـةآلم مانگثـك   . دةركةوث

خان تةنيا ذؤژةذثيةكي تا سنه مابوو، بـه بيـانووي    دواتر، وةختايةك كةرمي

                                                      
خان  ةيل، ناوي سةركردةي تةكلووي به حمةممةدع١٧ـ   ١٦گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٤٠

 .نووسيوه
خان  له ماوةي ئةم هثرشةدا كةرمي: دا دةنووسث١٧٧و  ١٧٥ـ مومجةلوتتةواريخ له ل ٤١

حاجي توغيان . ص شةذي پاذتيزاين كچي حاجي توغياين فةراهاين بةرةوذوو ببووةلةگ
خان نةهثنا و گازي كرد بـؤ شـةذي    له مةصبةندي فةراهان دةژيا، سةري وةبةر كةرمي

خان تةماي گرت ئةم پثشنياره قةبووص   با بؤم بثته مةيدانث، كةرميدةستةويةخه گويت
دا، شـانازييةك وةدةس نـةدةهات و ئةگـةر     نةكا، چونكه له شةذ و شكاندين ژنثـك 

هؤي شةرمةزاري؛ بؤيه گةذاوه كرماشان و كچةي بؤ بةرةوةر  شكسيت هثنابا دةبوو بة
 .٦٨ـ  ٦٧؛ دثهگان، ل ١٧٧ـ  ١٧٦ مومجةلوتتةواريخ، ل. بوون له سةربةخؤيي واز لثهثنا
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خاين  خان به مورتةزاقوصي ياندين ذاسپاردةي كةرميهثناين هثزي پشتيوان و گة
زةنگةنه له كرماشان به مةبةسيت ناردين بةشه چةكداري سةرشاين، خؤي له 

ئةو كات خاين زةنـد تـةمايان گـرت بـؤ ئـارام      . هؤردووبةزي خان ذزگار كرد
  .٤٢بةرةو ئةوث بكةونةذث ،كردنةوةي مةصبةندي سةرسنووري گيالين ذؤژاوا

وجث بوو  اين نادرشادا، حاكمي ئةردةآلن، پياوثكي بةذثله وةخيت كوژر
/     ي كـؤچي  ١١٤٣ناوبراو لـه ساصـي   ). ٣١(خاين مامؤيي وثردي به ناوي سوحبان

دا  خايـةن  ذا خاوةين ئةم پلةيه بوو و تـةنيا لـه سـث قؤنـاخي كـةم     ١٧٢٩ـ   ٣٠
ئاخرييةكـةي ئةمحـةدخان وةبـةر    . حكوومةت درايه دةس ئةمحةدخاين كوذي

و تووذةيي پاشاي ئةفشار كةوت و لةبةر دابةشيين گةمني نثو عةمباري  غةزةب
ساآلن تووشي قايت و  سپاي نادري به سةر خةصكي كوردستانا كه بؤ ماوةي سث
خان  وثردي سوحبان. قذي هاتبوون، ناچار بوو له شوثين حكوومةتةكةي ذابكا

تان، كةوتـه  كه پاش هةآلتين كوذةكةي بؤ ئاخرين جار كرايةوه حاكمي كوردس
ژثر تةوژمي فةرماندةي خؤبيين سةربازگةي سنه و هةزاركةسثك له چةكداراين 

له ترسي تؤصةي نادرشـا، ناچـار بـوو كـه ئـةم      . ئةفغاين و سواراين كوردي
خؤشةوه قبووص بكا و تةنانةت له بةرامبةر هؤزه تؤراو و  ومةرجه به ذووي هةل

واين له چةكداراين سةربازگه بثزراوةكان له سيستمي حكوومةيت نادريش، پشتي
دواي سث ساص كه هةواصي ذووخاين حكوومةيت زاصمانةي نادري بآلو بؤوه، . بكا

خان وثذاي كةيف سازبوون بةم ذووداوه، گةلثكي دياري ماآلوايي  وثردي سوحبان
به سةر سپاي ناخؤشةويست و بثزراوي سةربازگةي شارا دآبةشي و ئامؤژگاري 

بةر لةوةي خةصكي ناوچةكان بةو خةبةرانـه بـزانن،    كردن كه هةر ئةو شةوه،
گرتن له كورداين تووذةي هةصچوو كه به مةبةسيت  ذث. بگةذثنةوه ماصي خؤيان

. ذاكردنةكةيانيان زانيبوو و دةيانةويست بكةونه شوثنيان كارثكي ئاستةم بوو
دا كـؤچي  ١٧٤٧ئةم حاكمه ئاقصمةند و لةسةرةخؤيه شةش مانگ دواتر له ساصي 

  .٤٣خاين خزمةت خؤي له جثي دانا عةيل يي كرد و عادصشا و حةسةندوا

                                                      
  .١٧٩ـ  ١٧٧ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٢

43- Nikitine, ((Les Valis d Ardelan)) 87 – 89 ; Rabino , Kurdistan 82.  
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حاكمي تازه ئةگةرچي بةذواصةت پياوثكي لثوةشاوه و سـةركردةيةكي  
مناسب بوو، بةآلم لةوث اليةنگرثكي واي نةبوو و نةيتواين خثرا وةك حـاكمي  

وةختايـةكي   .پثشوو سةرنج و خؤشةويسـيت گشـيت بـؤ الي خـؤي ذاكثشـث     
ـ  عةيل حةسةن ان بـه مةبةسـيت تثكهةصـچوون لةگـةص زةنـدان كوردسـتاين       خ

پاشا به  دا به ناوي سةليم بةجثهثشت، حاكمي دراوسثي له كوردستاين عومساين
 ،پاشاي هاوناوي لـه بةغـدا   پاشاي ئامؤزاي و يارمةيت سةليم دةسيت سلثمان

دةرپةذثندرا و ناچار كرا كه لةگةص پؤلثك لـه اليـةنگراين پـةنا بثنثتـه بـةر      
خـاين   عـةيل  ئةو لثره دژبةران و ناحةزاين حةسةن). ٣٢(صةمذةوي ئةردةآلنقة

لةبـةر  . ٤٤لثكؤبؤوه و واي لثهات شان بداته بةر ذووخانـدين دةسـةآليت سـنه   
پــةالماري پارتيزانانــةي هثزةكــاين زةنــد، تاقمثــك لــه چةكــداراين تــري  

لةگـةص  خان ذايانكرد و ناچار بوو كه به پذتاو بؤ بةربـةرةكاين   عةيل حةسةن
پاشا كه هثشتا خةريكي كؤكردنةوةي هثزي پشتيوان بوو، بـةرةو سـنه    سةليم
ئاشكرانيه كه داخوا هةر له دةسپثكي كارةوه سـةركةوتووه يـان وةك   . باژوث

گوصستانه باس دةكا لةپثشا بةتوندي شكسيت هثنا و بةرةو كوثستانان ذةوي و 
ةر وةرزي بانةمةذ هثزيان پاشا لةب پاشان وةختايةكي اليةنگراين خثصةكي سةليم

پاشا  لةبةردا نةمابوو و ناوبراويش له ترسي ئامؤزا و جثنشينةكةي واته سلثمان
پشتيواين له ناوچةكاين ديكةدا بةرةو ئازادخان كه له ئازةرباجيان دةژيا،  و بث

خان گةذابثتةوه سنه و سةرلةنوث  عةيل وثدةچث لةم كاتةدا حةسةن. كةوتةذث
  . ٤٥دةستةوه گرتبثتةوه جصةوي حكوومةيت بة

                                                                                                                             
دا؛ گوصستانه له مومجةلوتتةواريخ، ٢٣٠بةگ له كتثيب كورد و كوردستان، ل  زةكي ئةمني

، خان دةركرابوو وثردي به دةس سوحبان كه خان عةيل حةسةن: دا دةنووسث١٦٨ – ١٦٧ل 
  ).٤٥ژماره  پةذاوثزي. (ئةم هةلةي قؤزتؤتةوه

44- Longrigg , 178 – 179 ; Zaki. Solaymania. 73 – 75.  
گوصستانه ئاشكراي دةكـا كـه كـايت ذاكـردين     . ١٦٨ـ   ١٦٦ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٥

خان كرد كه له ئيسفةهان  رديوث پاشا، خانةكاين ئةردةآلن، داوايان له سوحبان سةليم
. چاوةذواين ذؤژثكي وابوو، بثتةوه و سةرلةنوث جصةوي حكومةت به دةستةوه بگـرث 

ناوبراو قبووصي كرد و جووآل، بةآلم چي واي پثنةچوو كه مرد و خوسرةوخاين نةوةي له 
 ئةم وتةيه. دا، ئةو حاكمي كوردستان بوو خان جثي دانيشت و له زةماين پةالماري كةرمي
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خـان تـةواو لـه سـنه دانةمـةزرابوو كـه سـپاي         عةيل هثشتا حةسةن
لةبةروةي دةيزاين لـه قةصـةمذةوي    .خان له نيزيك ئةم شاره هةصقوصي كةرمي

واي بةباش زاين كه لـه ناوةنـدي    ،دا تواناي بةربةرةكاين نيه حكوومةتةكةي
خـان كـه مـةيلي لـه      كةرمي .اخان بك پارثزگا چؤن چاكه ئاوا ميوانداري كةرمي

له . تةساصحه نةبوو، فةرماين دا كه هثزةكاين پةالماري سنه بدةن و تاآلين كةن
وايل  .٤٦دا ئةم شارةيان ئاگردا و بةشي زؤري دةوروبةرةكةيان خاپوور كرد ئاكام

خان بةر لةوةي چةند ذؤژ  شثخاصي). ٣٣(پةناي برده بةر قةآلي قةراتؤرث) حاكم(
  .٤٧بثصن، لةخؤوه گةمارؤي قةراتؤرثي دا ين زةند كوردستان جثدواتر شةذكةرا

 .١٧٥٠٤٨ئثستا هاوكات بوو لةگةص مانگي ئؤكتؤبر يان نوامربي ساصـي  

                                                                                                                             
خـان زؤر بـةر لـةم     وثردي له ذوانگةي ذابينؤ و نيكيتينةوه ناذاسته، چونكه سوحبان

نـاميش لـه   . نةبوو به حاكم ١٧٥٤مثژووه مردووه و خوسرةوخانيش قةت هةتا ساصي 
گوشادا به ذووين دةصث كه كايت هرووژمـي هثزةكـاين زةنـد بـؤ سـةر       تارخيي گييت
  .ه بووهدةسةآلتداري سن خان عةيل حةسةنكوردستان، 

 .١٧گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٨٠ـ  ١٧٩ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٦
گونـدي قـةراتؤرث كةوتؤتـه      .Nikitine, op.Cit, 90 ; Rabino, op. Cit, 82ـ ٤٧

ي ئثران، ل يبةرگي پثنجةمي فةرهةنگي جوغرافيا: سةدكيلؤميتري باكووري سنه؛ بذواننه
 .و نةخشةكاين ٣١٧
ـ   ١٧٥٠/ ي كؤچي ١١٦٨م هثرش و پةالمارانه ـ به گوتةي ذابينؤ ساصي  ذثكةويت ئة ـ  ٤٨

ـ تةنيا وةختايةك دةتوانث ذاست١٧٥١ ي زاييين، ١٧٥٠بث كه مانگي دثسامربي  ي زاييين 
دان  به سةرنج. مثژووي بةرباس .ي كؤچي١١٦٤بةرامبةر بووبث لةگةص حمةذذةمي ساصي 

انوييـةي ساصـي دوايـي بـه ذثكـةويت      وون سةرةتاي ژي گثمرب٦٢به يادداشيت ژماره 
. ، ئــةم مةبةســته وثناچــث وابــثدادةنــث خــان بــؤ ئيســفةهان گةذانــةوةي كــةرمي

دا  گوشاي زةنديه رووداونووسينةكاين ئةم چاخه تايبةته له مومجةلوتتةواريخ و گييت
فةسايي . هثنده ورد وةبةرچاو نةگرياون و بوونه هؤي هةصةي مثژوونووساين دواييش

ي كؤچي، ١١٦٥ي صخان بؤ سةر فارس به بةهاري سا مةردان كركثشي عةيلهثرش و لةش
مانگ درةنگتـر لـةوةي لـه يادداشـتةكاين      ١٨دةزانث، ياين  ١٧٥٢بةرامبةر به ساصي 

و بؤچوون و  گؤترهبنةماي  له سةرئةو مثژووةي كه هاتؤته گؤذ . دا نووسراوه گثمربوون
 .له ذووي يادداشتةكاين گثمربوونةوه داندراون
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خان له وةرزي زستانا گةذايةوه زثدي خؤي مةالير هةتا سةر به تـريه و   كةرمي
ا تايفةكاين قةرةگوثزلوو و خودابةندةلووي دةرة و دةشيت الي هةمةدان نةوي ك

لـةم كاتانـةدا لثكدالثكـدا لـه      .بسـتثنث  و پؤله سةربازي تازةپشـوويان لـث  
ــانيان دةدا     ــه نيش ــات ك ــةري واي بؤدةه ــاوةذپثكراوذا خةب ــةرچاوةي ب س

بؤيه ناچار بوو دةسيت خؤي  .خان پةمياين مابةينياين شكاندووه مةردان عةيل
وه و سـةركردةكاين كـؤكردة   .ذةپثش خا هةتا پلةي بةرزةوةبوويان بپـارثزث 

شـگثين   وثذاي دةرخسنت و ذثزگرتين كؤمةصـثك شـاآلو و پذكثشـي و پـةميان    
سةملاندن كـه هـةرچي زووه دةبـث بـةرةو ئيسـفةهان       خان، پثي مةردان عةيل

  .٤٩ببزوون
خان زوصم و  مةردان خان ئيسفةهاين جثهثشتبوو عةيل لةو كاتةوه كةرمي

ا تاص و ناخؤشـيان  زؤرداري و ملهوذي دووهثنده بةرز كردبؤوه و خةصكي جولف
ذادةبوارد؛ چونكه ناوبراو به هةموو چةشنثك دوولكي دةخسته سةرملي خةصك و 

وةك سـةرچاوةكاين ئةرمـةين گثذاويانةتــةوه،   . ٥٠ماصـي بـه تـاآلن دةبــردن   
بةخشيبوو و  خان جولفاي پث خان لةبةر كار و خزمةتةكاين كةرمي مةردان عةيل

خان بةر لـه پـةالمار و    مةردان عةيلئةويش كارگثذ و پارثزةري لثدانابوون كه 
  .٥١تاآلين شار ئةواين دةسبةسةر كردبوو

خـان،   عةيل ئةوةي ذوون و مانادارتر خؤي نواند ئةمه بوو كه حةسةن
بـةم  ). ٣٤(خاين كؤنةذةقييب لثخست و كوثري كرد و پاشان كوشيت ئةبولفةتح

ان لـه  شثوةيه ئاخرين بةرهةصسيت حكوومةيت ديكتاتؤرانةي خؤي له ئيسفةه
سـةرةجنام پـاش ئـةوةي    . باباخاين مامي له جثي دانا سةر ذث البرد و حاجي

سوثند و پةمياين خؤي شكاند، سةربةخؤ بةرةو شرياز ئـاژاويت و پارثزگـاي   
  .٥٢فارسي گريؤدةي ذاووذووت و تاآلن كرد

  

                                                      
 .١٨گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٨٠ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٩

50- GD   VI, 25  August 1750; Olivier VI, 39. 
51- Hovhanyants, 281. 

  .١٨٠؛ مومجةلوتتةواريخ، ل ٨گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٥٢
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  فارس له سةردةمي مةرگي نادرةوه بةرةو دوا ٨ـ  ١
  

ـ   خـاين   ةذيين لـةزةبري تـةقي  فارس و ناوةندةكةي كه له مـاوةي ذاپ
ي زايينييةوه، كةوتبووه بةر كؤمةصـثك پـةالمار و   ١٧٤٤له ساصي ) ٣٥(شريازي

، دواي نةماين نادر گثرة و كثشـه و  ٥٣شاآلوي قورس و گراين نادرشاي ئةفشار
ي )شـارةوان (كةآلنتةر ) ٣٦(مريزاحمةممةد. شصةژاين زياتر باصيان به سةر كثشا

دا كه بنچينـةي نووسـراوةكاين    بريةوةرييةكاين داهاتووي فارس له ناميلكةي
يه، قامكي له سةر زؤربـةي ئـةم ذووداو و گريوگرفتانـه     نامةي فةسايي فارس
لةو وةختةدا كه هةواصي مـةرگي نـادر بـآلو ببـؤوه و هةلپةرةسـتاين      . داناوه

چاوچنؤك بؤ پثشكةويت كـاري خؤيـان بـه داشـكاندنةوه و لثـداين خةصـك       
ةن، مريزاحمةممةد له شرياز نةبووه و بؤ كؤكردنةوةي دةيانويست ذث خؤش بك

پيتاك لةگةص هةزارسوارثكي حكوومةيت ذووي كردبووه ناوچةكاين دةوروبةري 
ــار ــةص    . ش ــرياز لةگ ــه ش ــادر ل ــةركردةي ن ــي س ــةدخاين شاترباش حمةمم

ي )خاوةن دةسةآلت(ئيختيار  بةگي حاكمي الر پيالنثكيان بؤ ساحثب حمةممةدعةيل
مـريزا  . دةسةآلتدار مامي دايكي مريزاحمةممـةد بـوو  . بيكوژن فارس داذشت كه

بةآلم . حمةممةدحوسثن به يارمةيت هاوذثياين دةستيان به سةر خةزثنة داگرت
كراو له تاقمةكاين ئةفغان  هثناين پشتيوانثيت چاوةذوان ئةوان له بابةت وةدةس

ان بوون، ذايةصي حمةممةدذةزابةگي قةرةچؤرلووي سةركردةي و ئؤزبةك كه گوث
اليـةن نةمانـةوه و حمةممةدذةزابـةگ دواي     چونكه ئةوان بـث . شكستيان هثنا

گةذانةوةي مريزا حمةممةد هثزي ديكةي هاتةبةر و ئةم دوو سةربزثوةيان خـپ  
پاشان دارايي خةزثنةيان له مابـةيين چةكـداراين ئثـراين و    . كرد و كوشتيانن

  .ر ماص و حاصي خؤيانئةفغان و ئؤزبةكا دابةش كرد هةتا بگةذثنةوه سة
خوازانـةي   سةربةسـيت  ماوةيةك دواتر عادصشـا لةبـةر هةصـآلوبگري   

داچوو و ساصةخاين  شريازييةكان به ذثبةرايةيت سةركردةكانيان، لثيان بة ذق

                                                      
ذووداوةكـاين ئـةم بةشـة پتـر پوختـةي       .see Lockhart, Nadir shah, 242ـ ٥٣

.                    ٢٠٧ـ   ٢٠١؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٤٥ـ   ٤١ه، ل »كةآلنتةر«ي  ابةتةكاين ذؤژنامهب
)., 37 - 38)1751(Brieven 2685  ( ٤٧٥تارخيي بةختياري ل.  
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ساصةخان زيرةكانه سةنگ و سةنگبايي  ٥٤.بةيايت وةك سةرؤكي فارس ناردةوه
رايـةكي خـؤي لةگـةص    ئيختيار و برازاكـةي هاتـه دةسـت و خث    گشيت ساحثب

مـانگي  . داخوازةكاين ذثكخسنت و لةگةص دارودةستةي نـادري دژايـةيت نوانـد   
كاربةدةسيت هةصبژثراوي عادصشا، ) ٣٧(داهاتوو كه مريزا ئةبوحلةسةين شريازي

دا بؤ  ئةركي خؤي وةك سةرؤكي شار دةس پثكرد، له گةذانةوةي يةكةم گةشيت
ئيختيار  داري مريزاحمةممةد و ساحثبالر، بةرةوذووي يةكثتييةك بؤوه به بةش

ئةم تاقمه زؤر مةتني و بةذثزانه، بـةآلم قـامي و پتـةو، ئـةويان     . و ساصةخان
مريزا  دا برامي١٧٤٨ـ  ١٧٤٧له درثژةي وةرزي زستاين ساصي . گثذايةوه ئيسفةهان

كردين  خوردوخؤراكي لةشكرةكةي له ئيسفةهان، زؤري غةدر له شرياز  بؤ دابني
وةختايةك كه له زستاين ساصي داهاتوودا له تةورثز تـاجي نايـة    كرد، بةآلم

سةر، ساصةخان بةذةمسي داين پثدانةهثنا و ئةم ذثبازه سياسييةي ئةو كاتثك 
ئاشكرا دةركةوت كه نثردراواين شاروخ فةرماين هةصبژثرانةوةي دووبـارةي   به

  .خؤي و دووكةس له هاوكارانيان دايه دةسيت
. مـريزا بؤيـان جثگـاي مةترسـي بـوو      بـرامي لةگةص ئةوةدا هثشتاش 

هاوكاراين به مةبةسيت كؤكردنةوةي بةشة چةكداري دياري كراوي هةرمثةكه به 
دا ئةم هةصسووذانه بـه   له بريةوةرييةكاين ذؤژانةي» كةآلنتةر«وآلت وةركرد و 

دا ساصـةخان خـؤي حـازر     چةشنثك فثص و دةهؤ دةزانث، چونكه هةر لةو كايت
بـؤ  . تـةقثنث  امشاوةي خةزثنةكانةوه بـةرةو خوراسـان تثـي   كردبوو كه به پ

لثره خةصك كه خؤيان له داين نان و . بةذثوةبردين پالنةكةي بةرةو داراب مجي
ذةنگـه ئـةم   ). ٣٨(وپةيل پثويسيت ذثيه دةبـوارد، ماتصـيان كـرد    پثخؤر و كةل

خـان   تـةقي  حمةممـةد . دا ذووي دابث ي زاييين١٧٤٩هةصكةوته له ژووةين ساصي 
مريزا، بةبث بةرةوذووبوون لةگـةص   كراوي برامي نيشان بوغايري سةرؤكي دةس

                                                      
ساصةخان وةك يةكثك لـه سـةرؤك    .GD  VI, 12 February, 2 March 1784ـ ٥٤

ي نادر كرابوو له دةشيت )ئةجنومةين پريان(تايفةكاين خوراسان بانگهثشتين قوروصتا 
ــي    ــؤ ساص ــةوه ب ــةم ذووداوه دةگةذثت ــان و ئ ــه. ١٧٣٦موغ ــان، ل : بذوانن ؛ ٥٤دثهگ

كة وايـه ذةنگـه ئـةم دوو كةسـه بـةر لـه       . مريزاحمةممةدي كةآلنتةر چووبوو بؤ وث
  .هةصبژثراين ساصةخان بؤ فةرمانذةوايةيت شرياز يةكتريان ديتبث
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هاوكـاراين تـووذه و   . ٥٥هيچ دژايةيت و ناذةزامةندييـةك پثـي نايـه شـرياز    
نـاوبراو بـه يارمـةيت سـپاي     . ناذةحةيت ساصـةخان هـاين گةذانـةوةيان دا   
پاشـان  . امريزاي له شار وةدةرن تازةتةياري ئةوان دةست و پثوةندةكاين برامي

خـاين ئةفشـاري بـؤ     مريزا، فةحتعـةيل  سؤزةي چةند هةواصثك كه گؤيا برامي
دةيانگوت كه . كردووه، دةهاته گوث هثوركردنةوةي شرياز بةرةو ئةم شاره بةذث

ئيختيـار   سـاحثب . ناوبراو ئثستا به هثزثكي تةيارةوه لةذثي ئيسفةهانةوه دث
بـؤ ياريـدةداين شـار، هثـزي     كرا، هةتا  ديسانةوه بةرةو دةرةوةي شار بةذث

تازةتةيار كؤكاتةوه، ساصةخان ذايكرده يةزد و مريزاحمةممةد، خؤي له چوونه 
  . وگؤذةكان مايةوه باشوور دزييةوه و له فريووزئاباد چاوةذواين ئاص

لةم . خان بث ئةوةي تووشي هيچ كؤسپثك بث شريازي گرت فةحتعةيل
ار چةكـداري تازةپشـووي   شـةش هـةز   ئيختيار، لةگـةص پثـنج   كاتةدا ساحثب

گةرمةسثري به سةركردايةيت عةبدولعةيل دةشتستاين بـةرةو مةصـبةندةكاين   
فةحتعةيل سةملاندي وةك چؤن سةربازثكي ئازا و ذاهاتووه، . باكووري كوتاي

وةختايةك سپاي . ئاواش سياسةمتةدارثكي وريايه و بةرژةوةندي كاران دةزانث
ي شرياز بةرةگةيان لثگرت، دةسيت كرد ئيختيار له نيزيك چوار فرسةخ ساحثب
. ووثژ لةگةصيان هةتا به تةساصحةيةكي ذةزامةندانه كثشـةكه ببذثتـةوه   به وت

كرايـةوه نثـو تايفةكـةي خـؤي و      عةبدولعةيل بـه نازنـاوي خانـةوه بـةذث    
خان چؤوه شرياز هةتا له كاروباري  بةشاين فةحتعةيل ئيختياريش شان ساحثب

  . ري بثحكوومةتا بةشدار و هاوكا
مـريزا هةصوةشـا،    له هاويين ئةوساصةدا وةختايةك حكوومةيت برامي

مريزا حمةممةد و ساصةخان له حةشارگةكانيان له يةزد بةرةو ئةبةرقوو چوون و 
ذثگاي نثوان شرياز ـ ئيسفةهانيان به هؤي هةزار سوارثكةوه بةست كه حاكمي  

ثگرتنيان له شـرياز  خان به مةبةسيت ذث ل ئةوث كؤي كردبوونةوه، فةحتعةيل
دواي ماوةيةكي كةم لـه  . وبآلو بكا دةركةوت هةتا ئةم ناوةندي مةترسييه پرش

شوثين خؤي بزووت، بةآلم لةم كاتةدا عةبدولعةيل دةشتستاين خـؤي خسـته   
. شرياز و ماص و بارگه و بنةي تاآلن كرد و خاوخثزان و دؤستةكاين زينداين كرد

خاين ئةفشار واي بة باش . اين بؤ گثذايةوهئيختيار خثرا خاوخثز بةآلم ساحثب
                                                      

 July 1749 (Brieven 2658, 162 7.(و ٣٦ـ  ٣٥ةر، ل  ـ ذؤژنامةي كةآلنت٥٥
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زاين كه سةري خؤي هةصـگرث و نةكةوثتـه تثكهةصـچوون لةگـةص هثزةكـاين      
  . ساصةخان و بكشثتةوه بؤ ئيسفةهان

ئيختياري مامي  ساصةخاين بةيات به يارمةيت مريزاحمةممةد و ساحثب
اوةدا بؤ سةرلةنوث له كؤشكي فةرمانذةوايي لثي دانيشت و لةو بارودؤخه شصةژ

خاين بةختياري بؤ شرياز،  مةردان ماوةي هةژدةمانگ، ياين هةتا هاتين عةيل
  .٥٦حكوومةيت كرد
خان لةگةص لةشكرثكي نيزيك پازدةهةزاركةسي و وثـذاي   مةردان عةيل

دا، گةيشـته  ١٧٥٠پاشاي ئاصقةبةگوثي له نثوةذاست مانگي ئؤكتـؤبري ساصـي   
دخيوازي ساصةخان دةوريان بةردا، هاوكاراين گةلثك بةرژةوةن. ٥٧قةراخ شرياز

. قؤشةنثكي تثكةصيان كؤكردةوه و پثشنياريان كرد بثته اليان هةتا دةربازي كةن
ساصةخان هةتا چةند ذؤژثكي ديكه هةوساري شاري بة دةستةوه بوو و پاشـان  

خان شريازي بث پارثزوان و چاوسووري گرت و  مةردان عةيل. ذايكرده ئيسفةهان
دا ئةم جنثوةي بـؤ   كةآلنتةر له ذؤژنامةكةي! (و بيژووه سةگهلةوي بة دواوه ئة

بـؤ مـاوةي چـوار مانگـان فـارس و      .) ديكتاتؤري جثنشيين مـريي هةصداشـت  
ــد  ــا داذووتان ــةموو بارثك ــةذي بةه ــبةندةكاين گةذانگ ــه . مةص ــةر وةي ك لةب

هثندثكي تثبيين لـه بابـةت هـةژاري و دةسـكوريت خةصـك      » ئيختيار ساحثب«
                                                      

زانينةوه كه بوويةيت، ناچار بووه كـه   ـ كةآلنتةر به كؤصثك تايبةمتةندي خؤبةزل٥٦
  تاوانةكاين خؤي و ماميشي خباته ئةستؤي ساصةخان و گةوره كاربةدةستاين ديكـه، 

  
  

يي، اليـان وايـه   شاهيداين هاوچةرخي ئورووپا. بؤيه تووشي الري و خليسكان بووه
ساصةخان دةسةآليت يةكةم و سةرةكي شرياز و فارس و تةنانةت بةندةرعةباس بووه، 

)Brieven 2658, 214(  
فةسـايي لـه بـةرگي      .GD  VI 24 october , 3 and 4 November 1750ــ  ٥٧

خان له  مةردان دةيسةملثنث، دةصث عةيل) ٤٧٥ل (دا كه تارخيي بةختياريش ٢٠٧يةكةم، ل 
دا پثي نايه شرياز و شةش مانگ ١٧٥٢ي جيمادييوسساين بةرامبةري مانگي مةي يازدة

. لةوث ماوه؛ بةآلم سةرچاوةكاين ئينگليسي و هولةندي ذاپؤريت شياوتريان خسته ذوو
جگه لةمه كةآلنتةر ئةمةش دةخاتةوه بـري كـه زوصـم و زؤرةملـي و چةوسـاندنةوةي      

  .خان له زستانا ذوويان داوه مةردان عةيل
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سةر كاري الدا و ساصةخاين دارؤغةي حاكمي ئاصقةبةگوثي له بؤخستةذوو، له 
ساصي داهاتوو و هةروةها هثندثك دياري و  پاشان خةرج و پيتاكي سث. جثي دانا

پثشكثشي به كةصةگايةيت كه بايي چوارهةزار متةنثك دةبوو، لـه خةصـك داوا   
ملي نا له دةسبةسةراگرتين ئاسـن، خةصـووز، گـوريس و ئةسـپ، بـؤ      . كرد

ذثژي و ـ چودةن كانزايةكه له ئاسين نةپاآلوتـه و تثكةصـةي خةصـووز      ةنچود
له ماوةي سـث  . سازدةكرث و بؤ قالب داذشنت كةلكي زؤره ـ ذاگوثزتين تؤپان 

هةزار متةين بة زؤري و زؤرداري له خةصك ئةستاند و  حةوتوودا نيزيكةي شةش
وةرگـرتين   بؤ. ئةمةش تةنيا نرخي كةرةسةي خاو و دةسكردي جؤراوجؤر بوو

كرانه ناوچـه و مةصـبةندةكاين پارثزگاكـاين     خةرج و پيتاك پياوةكاين بةذث
تؤنثكي دةغص و دان دةكرد لـه   ٩٠باشوور و ذؤژهةآلت و تةنانةت كرمان؛ داواي 

هثنـدثك دواتـر هـةزاران    . ٥٨شاري الر بؤ پاشةكةويت ئازووخةي لةشكرةكةي
زؤربةي پياوةكاين ئةگةرچي . چةكداري لةشكري ئةم دةغص و دانةيان هةصلووشي

چةكداري تةيار بوون، بث وةرگرتين پيتاك له چياكاين فـارس و دةشـتةكاين   
بةناچار بـه  . لثوارةوه گةذانةوه و تةقةالكانيان ئاكامي پثچةوانةي لثكةوتةوه

مةبةسيت دةمكوت و سزاداين سةربزثواين مةصبةندةكاين سةرلثوار خؤي پثـي  
دةسـةآليت كـه خةصـك بـه نـاوي ئـةو        ي بـث بـةگوث  نايه ذكثف و شاي ئاصـقه 

  .٥٩دادةذووتان، به دواي خؤيا ذةكثش دةكرد
خاين ئةفشاري وةك  عةيل دا مةعسووم له ماوةي ئةم هثرش و پةالمارانه

تةنانةت . وبذؤ بدا بريكار له جثي خؤي دادةنا، هةتا درثژه به خراپكاري و تاآلن
يت تري بـؤ خوردوخـؤراكي   و ش) ٣٩(ديسانيش داواي پرتةقاص و شةراب و ليمؤ

سةربازاين دةكرد و بؤ كةلك وةرگرتن له قةآلشكةري باغـان، دةسـتيان دايـه    
يةكاين شريازيشـي   دةسدرثژي لةم چةشنه، شوثنةواره مثژوويي. بذيين داران

دصـي ئةويشـيان   » خواجه حافز«گرتةوه و ذةنگه به خراپ كردين گومبةزةكةي 
دا كــه  ةيت و كــةخيوداي گونــدانلــة نثــو كاربةدةســتاين حكوومــ. شــكاندبث

                                                      
58- GD  VI , 13 and 21  November 1750. 
59- GD  VI , 1 December 1750; Brieven 2679 (1752) , 55 – 61. 

لـةم ناوچةيـه   . خان بؤخؤي له بةندةرعةباس نيزيـك نـةبؤوه   مةردان بؤ وثنة عةيل
حوكمذاين ئـةو شـوثنه و    به سةرعةبدوصآلخاين كارگثذي نةيتواين داخوازةكاين وي 

  . دا بسةپثين ووپايياين ئوربازرگان
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نةكردبووه هيچ شوثنثك، له ماوةي ئةم دةسةآلته سـامناكةدا، النيكـةم    ذايان
  .٦٠دوازده كةسيان هةركام چاوثكيان لة دةس دا

  
  خان له ئيسفةهان حكوومةيت سةربةخؤي كةرمي ٩ـ  ١

  
خاين تؤصةئةستثن دةهاته  پةيتاپةيتا هةواصي نيزيك بوونةوةي كةرمي

) ٤٠(خـاين قؤرقلـووي   لةشكري بةرچاوي له مةالير به هـؤي سـةليم   .بةرگوث
خان پثشـتر لـه مةيـداين شـةذي      سةليم. ئةفشارةوه پتر هثزي وةبةر هاتبوو

كةرثزه ذايكرد و له قةآليةكي نيزيـك قـةزوثن بنـةي خسـت و ئثسـتا خـؤي       
هـةزار   خـان بـةخؤي و لةشـكرثكي بيسـت     كـةرمي . گةياندبووه سةرؤكي زةند

. ٦٢ذث دا بةرةو ئيسـفةهان كةوتـه  ١٧٥١له ئاخري ژانوييةي ساصي  ٦١كةسييةوه
باباخان خؤي پثذانةگريا و شار به هاساين كةوته گةمارؤ و دةسيت ئةو و  حاجي
لةبـةر كـردةوةي   . ٦٣خاين براي كه ئثستا ببوو به بةگلةربةگي ئيسفةهان سادق

سةرةتاي  خان سةبارةت به ئةرمةنييةكان له وةخيت گرتين جولفا و باشي كةرمي
ديسـانيش  . خؤ بةدةستةوةداين ئةم شوثنةدا، هةميشه به چاكه باسـي دةكـرا  

جولفاي گرتةوه و هةموو چني و توثژةكاين خةصك له حةيف و ناخؤشةويسيت 
  .٦٤خان، بةذاسيت ذةگةصي كةوتن مةردان عةيل

له سةرةتاي . خان وةرگثذابوو مةردان له فارسيش بةخت ذووي له عةيل
لـه ذثگـاي    .و تـاآلين كـرد   ٦٥يكوتايه سةر شاري كـازروون دا هةص١٧٥١ساصي 

دا بــؤ شــرياز لــه كــةلثكي تةنگةبــةر و خليســكي مةنشــوور بــه  گةذانــةوةي
دوختةر تاقمثك لـه چةكـداراين ناوچةكـه بـه سـةركردايةيت مـةزارع        كوتةل

كوثخاي گوندي خشت ماتةيان هةصـگرتبوو و ذثيـان   ) ٤١(حمةممةدعةيل خشيت

                                                      
60- see also GD  VI, 4 April 1751; sp 97/35 ( 1751 – 1752), 44b. 
61- So Brieven 2679 (1752). 62; cf. Gombroon Diary VI, 7 
December 1759, 23 January 1751. 
62- GD  13 January 1751. 
 

  .١٩گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦٣
64- GD  VI. 15 May 1751. Hovhanyants, 281; Malcolm, 177. 
65- Breiven, 1753, 20. 
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 ،ئةو ماص و شذةوبذةي له تاآلين كازروون وةچنگي هثنابووتةواوي . بذيبؤوه لث
بؤيه ناچار كرا . دؤذاندي و سثسةد كةس له پياوةكاين كوژران يان به ديل گريان

دا شـؤذبؤوه   بـه كوثسـتانةذثي فـةهليان   . بگةذثتةوه كازرووين خـاپووركراو 
واين چـاوةذ  .هةتا لةو ذثيةوه بگاته ئيسفةهان) زةردكثو(دؤصةكاين زةردكووه 

ئةمةي دةكرد كه له درثژةي ذثگادا النيكةم بتوانث يارمةيت له پياوةكاين تايفةي 
 .خؤي وةربگرث كه له هاوينةهةوار و لةوةذگاكاين خووزستانيانةوه دةگةذانةوه

 ،خاين ئةفشـار  عةيل لةم كاتةدا مريزا حمةممةد لةبةر تني بؤهثناين مةعسووم
بـووين خثـرا و لةپـذي      سـةرخنوون و چـاوةذواين ) مةمثند(ذايكرده مةميةند 

خـان كـه بـه جووصـه و      له ئيسفةهان كـةرمي  .٦٦خان بؤي دانيشت مةردان عةيل
هاري ئةو ساصه دةنگي لةشكري  سةرةبه ،خاين زانيبوو مةردان گوثزةگوثزي عةيل

ئاتةگ و داوثنةكاين زةردكثو له  .دا هةتا له وآليت خؤي لةگةصي بةرةوذوو بث
روون و دةوروبةري باشووري ذؤژاوايي بـه چوارحمـاص   سةرچاوةي ذووباري كا

  .٦٧ناسراوه
ئاكامةكه پثشبيين دةكرا؛ گةلثك له پياوةكاين خـاين بـةختياري لـه    

كاتثك شاي گةنج و زةكةرياخاين وةزير و چةند : ذاپةذيبوون» خةوي غةفصةت«
كةسي تر له سةركردةكاين سپاكةي هةستيان كـرد كـه دةرةقـةيت هثزةكـاين     

هثزةكـاين  . نايةن، هةموويان تثكـذا ذوويـان كـرده خـاين زةنـد      خان كةرمي
خاين  خان و نيزيكاين، بؤ وثنه مسايل مةردان بةختياري تؤقني و هةآلتن؛ عةيل

حاكمي لوذستان بةرةو دةشتةكاين ذؤژاواي خووزستان تثيانتةقاند تا ) ٤٢(فةيلي
دةكاين چةند كـةس لـه سـةركر   . بؤ وةختايةكي تر خؤيان بؤ شةذ تةيار كةن

                                                      
  .٢٠٧؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٤٦ـ  ٤٤ـ ذؤژنامةي كةآلنتةر، ل ٦٦
؛ ٢١گوشـا، ل   دا يةكثك له هاوذثياين بـووه؛ گـييت   خان مةردان عةيلـ ئازةر له ئؤردووي ٦٧

كوورن به  دا، ئاب٦٨٢انيانتز، له ل هاوه. ٤٧٧؛ تارخيي بةختياري، ل ١٨٢مومجةلوتتةواريخ، ل 
كيلؤميتري باشووري ذؤژاواي شاري  ٢٨شوثين قةوماين شةذةكه دادةنث، كه دثيةكه كةوتؤته 

يان هةروةك ئازةر دةصث شةذ له لثـواري  . بث» ئاب كاروون«وثشدةچث ئةم ناوه سواوي . كورد
ماوه و ئةم شوثنه له داغاوي گوصستانه دةصث شةذ له ذؤخي زايةندةذوود قةو. ذووبار ذووي داوه

 هةصبةت تثكذاي گثذانةوةكان شوثين شةذةكه له ئيسفةهان بة. وث، كةوتؤته نيزيك ئيسفةهان
  .ئةم مةبةسته پاش هاتين ذاپؤريت ئةم سةرچاوةي خوارةوه بؤ كرمان، سةملا. دوور نازانن

See GD VI , 19 Juhe and July 1751. 
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لةگةص چةكـداراين بـةختياريش   . سةربزثوان گريان و كوژران و يان كوثر كران
هةروةك خةصكي ديكه وا بة باشي جووآلنةوه كه هةرگيز چاوةذواين ئةمة نةبوون 

دا وةك داب و نـةريتثك خـؤي    خـان  و ئةم ذةوته له ذثبـازي سياسـي كـةرمي   
ةخوازي گرتين ناوچـه و  خان ئاشكراي كرد كه ئاوات ،هةروةها كةرمي٦٨دةنواند

 پاش سةركةوتن لةذثوه داواي باجي كرد. مةصبةنده شاخاوييةكاين بةختيارييه
گورجييـةكاين  . له تةواوي جـةماوةري دانيشـتووي ناوچـه و دراوسـييةكاين    

بةشاين  دانيشتووي گوندةكاين ئاخوذه سةريان له حاند ئةم داوايه بادا و شان
. ةســتيان كــرد بــه شــةذي چةكــدارينشــيين پــةنايان د دثيـةكاين ئةرمــةين 

زؤرثك له جووتياران كوژران و بـه  . خانيش به هثزي چةك پةالماري دان كةرمي
ديل گريان و ذثبةراين گورجي گوللـةباران كـران و خـاين زةنـد دواي گـرتين      

  .٦٩ئةسريثكي زؤر لةوث دةركةوت
بةگوثرةي نووسيين نـامي يـةكثك لـةو كةسـانةي كـه دواي شـةذي       

وةك گثذاويانةتةوه . خاين قؤرقلووي ئةفشار بوو ر كرا، سةليمچوارحماص كوث
خـاين بـةختياري؛ بـةآلم ئـةم      مـةردان  بةر له ئثستا پةناي بردبووه بةر عةيل

ذاپؤرتانةي كه له بةندةرعةباسةوه نثردراون، واي دةردةخةن كـه كـوثركراين   
ةرةتاي ناوبراو پةيوةندي به هةصآلوبگري ئيسفةهانةوه نةبووه له پايز يان س

گؤيا دةستةيةك له اليـةنگران و تاقمثـك لـه دژبـةراين     . زستاين ئةو ساصةدا
دا پثكهةصدةپذژثن؛ پازده تـا بيسـت كـةس لـه      خان له ميوانييةكي گشيت كةرمي

خانيش كه لـه سـةردةمي نـادردا     سةركردةكاين ذاپةذيوان دةكوژرثن و سةليم

                                                      
  .٢٤ـ  ٢١گوشا، ل  رخيي گييت، تا١٨٢مومجةلوتتةواريخ، ل  ـ ٦٨
كيلـؤميتري   ٢٥ه شـارؤچكةيه لـه   ردةنووسث كه ئاخو   Hovhanyants (282)ـ ٦٩

فةرهـةنگي جوغرافيـايي   .(ذؤژاواي داران و زؤرثك له دانيشتوواين به ذةگةز گورجني
باسي گوندي . ، باپريانيان به دةس شاعةباس لثره نيشتةجث كراون)،٥سپا، بةرگي 

خونـگ، سـةنگباران،   : تني لـه ثديكةش كراوه، كه گرينگةكانيان بـر نشيين  ئةرمةين
فةرهـةنگي جوغرافيـايي   . (شابوآلغ و ميالگرد كه كةوتوونه باكووري ذؤژاواي ئاخوذه

  ). و نةخشةكاين ٥ئثران، بةرگي 
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لـه هـةموو اليـةك     ئثستا. ٧٠چاوثكي لة دةس دابوو، چاوةكةي ديكةشي دةچث
ذوون ببؤوه كـه خـاين زةنـد توانسـيت الدان و دةرپةذانـدين هاوپـةمياناين       

  ).٤٣(باوةذپثنةكراويشي هةيه
شرياز به هةصبژاردنةوةي سةرلةنوثي حاكمي پثشووي عادصشـا يـاين   

خـاين   عـةيل  مةعسـووم . خاين شريازي قةصةمذةوي بةرينتر بؤوه ئةبوحلةسةن
به مةبةسيت ديداري حاكمي تازه له  ،خان بوو ردانمة ئةفشار كه نوثنةري عةيل

شار دةركةوت و به شثوةيةكي ذةمسي چوو بؤ پثشوازي،بةآلم لةذثوه كـؤت و  
خةصكي شرياز بـه سـةركردايةيت    ؛زجنريي خسته دةس و پثي و هثنايةوه شار

خانيـان ذزگـار كـرد و ئـاخرين      حمةممةدعةيل خشيت ذاپةذين و ئةبوحلةسةن
: هةصآل و بشثوي تريش ذوويان دا .ةواي زاصمي خؤيان تثدابردنوثنةري فةرمانذ

حاكمي تازةش كوژرا و كاروباري حكوومةيت به شثوةيةكي كايت كةوتـه دةس  
ئةجمارةيان ذاپةذينثكي ديكه له اليـةن  . خان سةركردةي سپاي نثردراوي كةرمي

سةر كوردةكان و تايفةي بةياتةوه سةري هةصدا و ئاخرين حاكمي شاريشيان له 
گةلثك تـاقم و دةسـتةي خـاوةن دةسـةآلت كـه پـاش شصـةژاوي و        . ٧١كار الدا

پاشاگةردانييةكان دذندانه گةشةيان كردبوو، حازر نةدةبوون به هاساين سةر 
  .وةبةر ناوةند يان تاقه سةركردةيةك بنثن

خاين خسته  دوازده مانگي ذابردوو، سةردةمثكي قةيراناوي بوو كه كةرمي
ناوبراو لة نثو تاقم و دةسته دز و ذثگرةكـاين  . ةزنايةيتسةر ذث و ذةوگةي م

خؤوآليت سةري هةصدا و به ذثي تثكةصي و پةيوةندييةكي ترسناك و سةداقةتثكي 
ئاشكرادا كه تثكةص به بذشـت و ميانـةذةوي سياسـي بـوو، بـوو بـه پيـاوي        

هثناين دوو  لةم كاتةدا به وةچنگ. سةركةوتووي، سةركةشاين ئثراين خؤراوايي
ي كـه پثشـتر   »وةكيلوددةولة«ؤكاري سةرةكي واته پايتةخت و شا، نازناوي ه

چةند فةرمانثكي دةركرد و چةن . خان، تايبةت دا به خؤي مةردان درابوويه عةيل

                                                      
              .GD  VI, 20 December, 1751:؛ هةروةها٢٤گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٧٠
   

  ؛ مثهـراز، ٢٠٨ـ   ٢٠٧؛ فةسايي، بةرگي يةكـةم، ل  ٤٧ـ   ٤٦آلنتةر، ل ـ ذؤژنامةي كة٧١
  .٣٥ـ  ٣٤ل  
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ــوان    ــةكاين نث ــبةند و هةرمث ــه و مةص ــةواوي ناوچ ــبژارد و ت ــاكمثكي هةص ح
امؤزاي كـرده  خاين ئ شثخاصي. ئازةرباجيان و بةندةرةكاين كةنداوي داگري كرد

بووين تايفةي زةند  حاكم و سةرداري هةرمثةكاين باكووري و شوثين نيشتةجث
). ٤٤(و حمةممةدخان له پارثزگاكاين ذؤژاواي داوثين زاگرؤس سـةقامگري بـوو  

به سةركردايةيت دووهةزار سوارةوه نارده كرماشـان تـا   ) ٤٥(خاين براي سادق
ةور بــدا و بيخاتــه ژثــر قــةآلي هثشــتا خؤبةدةســتةوةنةداوي ئــةو شــاره د

  .٧٢چاوةدثري

                                                      
 .١٩٣و ١٩٢و ١٨٣ـ  ١٨٢ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٧٢
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  »ساكي«اوثزةكاين تثبيين و پةذ
  

ـ نةسريخاين بلووچ له زةماين نادردا حاكمي سيستان و بلووچستان ١
  .دا يارمةيت دا له سةردةمي هثرشي ئةمحةدشاش. بوو

ي هـؤردووي نـادري بـوو    »دارؤغةبازاذ«دا  خان لةپثش ـ مريحةسةن٢
لةبةر دةصةچةيي كرا به . ةوةي باجي ئيسفةهانپاشان بوو به سةركاري كؤكردن

له وةخيت مردين نـادرا، مريزاسـةيدذةزاي زاواي   . بةگلةربةگي ئةو پارثزگايه
چونكه خوازياري پاشايةيت بوو به دژي . حوسثين خسته زيندانةوه شاسوصتان

  .ولووتةكاين شاري ئيسفةهان كوژرا عادصشا ذاپةذي و سةرةجنام بة دةس الت
هةزار چةكداري ئةفغاين بـوو لـه    رخان، سةركردةي حةوتـ ئةصآليا٣

  .سوصتان هةمةداين وثران كرد بةشاين ئةشرةف شان. بنكةي قةزوثن
ـ سةرئةفرازبةگي خودابةندةلوو له گوندةكاين مابةيين كرماشـان و  ٤
لةگةص شاسةيوانةكان پثكهات ). باشي مني(دا سةركردةي هةزاركةس بوو هةمةدان

به تةگبريي سةرؤكاين . ةسبةسةرداگرتين ذؤژاواي ئثران بووو له خوازياراين د
  .قةرةگوثزلوو كوژرا

به . ـ كائيد كةلبعةيل يةكثك له الت و شذةخؤرةكاين برووجثرد بوو٥
خاين قؤرقلـووي ئةفشـار لـه     سةليم. شةذةنگثزي ئةو ناوچةيةي شصةقاندبوو

كائيد . يةكي زؤر كوژرادواي ئازايةتي. كردين نثردرا پاشاوه بؤ دةمكوت اليةن برامي
له لوذستان . ي هةيه)قائيد(دا مانايةكي وةك كةخيودا و ذثبةر  له زاراوةي لوذي

  .يش هةن)ذةمحةت كائيد«تريةي كائيد و 
. خاين زةنگةنه له سةرداراين كوثركراوي چةرخي نادري بوو ـ حوسثن٦

لةبـةر   .ي نادر و له خزمةت ذكثفي دابوو)سةركاروان(باشي  دا چاووش له پثش
سـةركردةكاين  . پاش مةرگي نادر زؤري تاآلن و بذؤ كرد. شةذةنگثزي كوثر كرا

  .قةآلي كرماشان خستيانه داو و كوشتيان
خاين ئـةردةآلن و   قوصي خاين ئةردةآلن كوذي عةباس وثردي ـ سوحبان٧
پاش وي ئةمحـةدخاين  . دا حكوومةيت بة دةستةوه گرت ي كؤچي١١٤٣له ساصي 

. خاين ئةردةآلن جثي گرتةوه عةيل كوردستان بةآلم حةسةن كوذي كرايه حاكمي
ــوحبان   ــه س ــنه ك ــةربازگةي س ــةرؤكي س ــردي س ــرد،   وث ــاري ك ــان ذزگ خ

  .ي گورجي بوو»باباكةرمي«حمةممةدذةزابةگي كوذي 
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ـ ئةم تاقمه زةندةكاين بـاكووري كوردسـتانن و بـه زةنـدي بةگلـه      ٨
و بـه زاراوةي لـةكي    ئادينةخان و ئةمحةدخان سةرؤكيان بـوون . بةناوبانگن

  .دةدوان
ذوودي  يةكثك له گوندةكاين ناوچـةي خـوذةم  ) وشتران(ـ ئوشتوران ٩

سةرژمثري ساصـي  . (كةسي جةماوةره ١٥١٧سةر خثزانه و  ٢٨٤توويسريكانه و 
  ).هةتاوي ١٣٥٥

مةسـت پـاش    خاين عةرةب مـيش  خاين كوذي خةليل ـ عةبدولعةيل١٠
باشـي   و چووه الي ئةمريخاين تـؤپچي  مةرگي نادر له ئةراكةوه هاته كرماشان

. هةتا زةماين گرياين قةآلي كرماشان ياريدةي مريزا حمةممةدتةقي دا. پلكةزاي
مريزا  دواتر چووه الي شاروخ. دواي گرياين قةآلي شاين دايه پاص شاين ئازادخان

دا لـه وةخـيت گةذانـةوه     ي كـؤچي ١٢٠٣و سةرةجنام هاته شرياز و له ساصـي  
  .لةحةجةوه مرد

كـوذي  ) عـامريي (مةسـت   باشي عـةرةب مـيش   ـ ئةمريخاين تؤپچي١١
پاش كؤچي نادر . سةرتؤپچي نادر بوو» ميهماندؤست«خان و له شةذي  ياربةگ

مريزا و له ئـاخردا سـةري وةبـةر     خان و برامي قوصي سةرةتا الي دايه الي عةيل
  .دواي گرياين هريات الي ئةمحةدشا مايةوه. شاروخ هثنا
زةنگةنه، مايف و باجةآلن كه چةنـد ناوچةيـةكي نثـوان    ـ كةصهوذ، ١٢

باجةآلنةكان . يه»لةكي«دا نيشتةجثن و ئاخاوتنيان  ئيالم و كرماشان و لوذستان
خان  دا له شارستاين برووجثرد به سةرؤكايةيت ئةفراسياب له سةردةمي قاجاران

  .ئاغا ئاغا و ذؤستةم زةنگةنه دةبنه دوو تريةي فارس. شؤرشثكيان هةصگريساند
مةبةست له لوذاين . ذا بؤته باو ـ ئةم زاراوةيه له ذؤژگاري سةفةوي١٣

  .فةيلي ئةو كةسانةن كه زاراوةيان لوذييه و به شثوازي لةكي نادوثن
دا له اليةن نادرةوه بوو  ي كؤچي١١٤٤ـ باباخاين چاپشلوو له ساصي ١٤

ؤرثـك لـه   كؤچي به زؤرةملي ز. به سةركردةي سةركويت ئاژاوةكاين لوذستان
ئةگةرچي چاپشلووةكان به يةكثك لـه  . تايفةكان به فةرماين ئةو بةذثوه چوو

يـةكاين  »قارش قـووزي «دا له  تؤرةمةكاين ئةفشار دادةندرثن، بةآلم له ذاسيت
ئثستاكه . پاشان شامسايل له ئازةرباجيانةوه بؤ خوراسان كؤچي دان. بوخاران

  .اوا و دةرگةز نيشتةجثنله ناوچةكاين چاپشلوو، نةوخةندان، حمةممةدئ
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تـةش  . دا به ماناي كةخيودايـه  ـ وشةي توومشاص له شثوازي لوذي١٥
ه به ماناي خواوةند و خاوةن و سةرؤك، مـاص يـاين   »تاش«سوارةي ) تووش(

به باري گةوره . كةوايه توومشاص ياين خاوةن و سةرؤكي ئاوايي. ئاوايي و تاقم
ئـاخرين  . و له خـان خـوارتر بـوو   دا، له كةخيودا سةرتر  و چكؤصةيي خثآليت

توومشاصثكي كه مـن لـه لوذسـتان بـه منداصـي ديتوومه،كةسـثك بـووه لـه         
حكوومةت كردبوويه . توومشاصةكاين باآلگريوه و ناوي توومشاص حمةممةد بوو

  .شارنشني و پياوثكي لةسةرةخؤ و ئاقصمةند بوو
قزصباش ـ تةكلووةكان له هةمةدان دةژيان و به تايفه سةرةكييةكاين ١٦
  .دادةندران

ـ كةصهوذ تايفةيةكه له مابةيين كرماشان و ئيالم و ناوةندي گةورة و ١٧
ــالم ــةرچاويان، ئيس ــةري   ب ــت و دةوروب ــيالين ذؤژاوا ، ماهيدةش ــاد، گ ئاب

ئـةواين گرينگـي   . بةرةبايب هةيـه  ٢٠تايفةيةكي گةورةيه كه . شريينه قةسري
كةلـةپا، كةلـةجؤ،    ئةلوةنـدي، مةنسـووري، قـوي، گركـا،    : برثتني له

خاين و  بةگي، زةيناص گري، بوداق ئاوايي، شاهني، مووش ماهيدةشيت، هاذوون
دا لةبةر تثكةصي داودخان سةرؤكي ئـةم   له سةردةمي مةشرووتةخوازي. كةمةره

خثصه لةگةص ساالروددةوله، گثرة و كثشةيةكي سةير سةري هةصدا كه بـوو بـه   
  .هؤي كوژراين داودخان له بثستوون

گثذانةوةي مثژوونووساين كورد زؤر لةگةص نووسةراين تـر لثـك    ـ١٨
خان  يل خان له سپاي حةسةنعه قوصي مةردؤخ الي وايه كه هثزةكاين ئيمام. دوورن

. زياتر بوون و تةنيا ئازايةيت كوردان كةمايةيت ئـةواين قـةرةبوو كردؤتـةوه   
  .شوثين شةذةكه بيلةوار بووه

ش ناويـان دث، كـوردي شـاري    »بةبـة «ـ بابان كه جاري وايه بـه  ١٩
  .سلثمانني

سـةري لـه ئاسـت    . خـان پيـاوثكي چاونـةترس بـوو     قوصي ـ ئيمام٢٠
ئةوان تةمايان گرتبـوو هةصـيفريوثنن، هـةر بؤيـه     . سةركردةكاين قةآل بادةدا

سوثنديان بؤ خوارد كه گياين پارثزراوه و پثويسته بث و له كاروباري حكوومةتا 
 كؤسةي ئةمحةدلووي ئةفشار گـريت و كـوثري   خاين مورتةزاقوصي. بةشدار بث

  .كرد
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خاين شاملوو، باپريةگةورةي خانةكاين مةالير له قـةآلي   ـ ئاغاسي٢١
شاملووةكان كه تؤرةمةي تركاين سپاي قزصباش . ي كومازان دةژيا»خؤره خان«

بوون، دةستيان كـرد بـه كةصةوةكثشـي و دژايـةيت لةگـةص تايفـةي زةنـدي        
  .كومازانةوه دةريانپةذاندن بؤ پةري دانيشتووي مةالير و له

وةيـس،   ـ ذووداونووساين ئثراين ئةم ناوةيان بـه شـثوةي عـةيل   ٢٢
ئووةيس نووسيوه و بةذثز پثريش هةرواي دابةزاندووه، بةآلم سواوه بـه   عةيل

هـةواي  . له لوذستان تؤرةمةي عةلييوس و پياوي بةم نـاوه زؤرن . عةلييوس
  .ووه به ناوي عةلييوسش هي كابرايةك ب»عةلييوسي«خؤشي 

خان له تايفةي چوارلـةنگي بـةرةبايب كونورسـي و     مةردان ـ عةيل٢٣
كـوذثكي  . خان و ناوي باوكي حةيدةرئاغاي بـةختياري بـووه   تؤرةمةي زةمان

نةما، بةآلم ئامؤزاكاين چـةن سـاآلن سـةرؤكايةيت     لثوةشاوةي له پاش بةجث
ذةشيدخان لةبةر تثكةصي و حمةممةدتةقي كوذي . بةختيارييان بة ئةستؤوه بوو

  .ي ئينگليسي ناوبانگثكي دةركردبوو»اليارد«دؤستايةيت لةگةص 
لةنگ و له بـةرةبايب   خان له سةرؤكاين تايفةي حةوت ـ ئةبولفةتح٢٤

بثهداروةندةكان لـه سـةردةمي حمةممةدشـادا    . بوو) بةختياروةند«بثهداروةند 
يـدةرپاپي لـه لـوذاين    سةرؤكايةيت خثصي بةختيارييان دايه دةس كـوذاين حة 

چونكه يةكثك له خانةكانيان له شةذ لةگةص ئةرشةدوددةولةدا ئةسـري  . فةيلي
ــران   ــةوه ناس ــه و پثي ــان داي ــةم نازناوةي ــرا، ئ ــةرؤكه  . ك ــه س ــةكثك ل ي

ذةزاخاين ئةرشةد بوو لـه ئاغاكـاين    ناوبةدةرةوةكانيان خوالثخؤشبوو غوآلم
  ).دوو چؤمان(دوذوود 

يلي له سةرداراين مةشهووري ئـاخروئؤخري  خاين فة مةردان ـ عةيل٢٥
ئةو كوذي مةنووچثهرخانه . حكوومةيت سةفةوييه و بةگلةربةگي لوذستان بووه
له سةردةمي نادرشادا وةك . و له لوذستان شوثنةواري چاكي له پاش بةجثماوه

كه چاوي ون بـوو  . باصوثزي ئثران له وآليت عومساين، لوذستاين بةجثهثشت
ةكـةي  »مـؤر «ئـاواي لـه سـةر    . پـةالماري لوذسـتاين دا   باباخاين چاپشلوو

  :نووسرابوو
مشـرقني    مردان لر كلب امام شد علي/ از حـسني و شاهوردي و منوچهر و حسني 

ي لوذ بـوو بـه    مةردان عةيل/ له حوسثن و شاوثردي و مةنووچثهر و حوسثن (
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  ).سةگي ئيمامي ذؤژهةآلتان
ي ئيسفةهان و بـةگوثرةي  ـ گةز، شارةدثيةكه له ناوچةي بةرخوار٢٦

دا، لـه سـةردةمي    ي كتـثيب ئيسـفةهان  ٥٣له ل » هونةرفةر«نووسيين دوكتؤر 
ئثسـتاش مزگـةويت زةمـاين سـةجلووقي و     . دا ئاورگاي لثبووه ساسانييةكان

  .كاروانسةراي شاعةباسي گةز هةرماوه
مريزا كوذي مريزا مورتةزاخاين سةدروسسـدوور لـه    ـ ئةبووتوراب٢٧

دا لـه   ي كؤچي١١٦٣له ساصي . حوسثين سةفةوي بوو ي شاسوصتاندايكةوه نةوة
اليةن سةركردةكاين هاوپةميانةوه به ناوي شامسايلي دووهةم لـه ئيسـفةهان   

وةختايـةك  . دا كةوت خان خان به الي كةرمي مةردان پاش شكاين عةيل. كرايه شا
دواي بةزيين . دا شكا ذايكرده الي ئةو خان خان له بةرامبةر حمةممةدحوسثن كةرمي

ئةجمارةيان وةكيـل  . خان خان سةرلةنوث گةذايةوه الي كةرمي حمةممةدحوسثن
بؤ هةميشه ناچـار  . نةناس گازي كرد خؤيةكي واي تثنةگةياند و به شاي منةك

  .دا مرد ي كؤچي١١٧٨له ساصي . بوو له ئاباده نيشتةجث بث
ـ   ٢٨ ه ـ زةكةرياخاين كةززازي يةكثك له سةركردةكاين نـادري بـوو ك

مريزا ئةركي وةزارةت و حكوومةيت ناوچةكاين  سةردةمي فةرمانذةوايةيت برامي
ئـةو واي لـه   . كةله، كةزاز، كةمةره، چاپلق و برووجثردي به ئةستؤوه بـوو 

شامسايلي دووهةم كردبوو هةر تاوةي له سةر هةوايةك بث و هةر ذؤژةي بؤ الي 
خان خؤيان كردبوويانه  نمةردا خان و عةيل كةرمي. سةركردةيةكي پاص پثوةدةنا

لــه ئــاخرين ئةوبةرةوبــةرةكثن و ذاكــردين لــه هؤردووگــاي . وةزيــري شــا
  .ذا، ذووي كرده قةآلي كةله و لةوث نؤكةرةكاين كوشتيان خان حمةممةدحوسثن

خـان لـه قومشـه و     مةردان ـ سةركاراين كؤكردنةوةي پيتاكي عةيل٢٩
ثنا و خةصك له شـار و  زؤربةي ناوچةكاين فارس سةركةوتنثكيان وةدةس نةه

  .گوندان دةريانكردن
  .ئاواي ئثستايه ئاوا، ئيسالم ـ هاذوون٣٠
مامؤسـتا  . ـ ذثزدار پثري ئةم ناوبانگةي له گوصستانة وةرگرتـووه ٣١

مودةذذيسي ذةزةوي كه كؤبه و پةذاوثزي بؤ كتثيب مومجةلوتتةواريخ نووسيوه 
مـامؤيي نووسـيوه و   بـه  » مةئمووين«و هةصةي بؤ ذاست كردؤتةوه، به هةصه 
بؤيـه بـه حاكمـةكاين ئـةردةآلنيان     . ئةويش ئةم هةصةيةي دووپات كردؤتةوه
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گوتووه مةئمووين، چونكه ئةوان له ذةگةزي مةئمووين كوذي مـونزير كـوذي   
پيالن كوذي حةسةن كوذي خدر كوذي ئةلياس كوذي خدر كوذي قةلـةق كـوذي   

  .ؤخمثژووي كوردستاين مةرد: بذواننه. ن»بابا ئةردةص«
خان نةبوو، بةصكوو  وثردي خان كاربةدةسيت سوحبان عةيل ـ حةسةن٣٢

پاشـاش،   هؤكاري هثرشي سةليم. ئامؤزاي يان به قةويل مةردؤخ برازاي بووه
  .پاشاي باباين كؤنةذةقييب بووه  خان له سلثمان عةيل پشتيواين كردين حةسةن

و ـ قةراتؤرث يةكثك لـه گونـدةكاين ناوچـةي قـةراتؤرثي سـنه      ٣٣
خثزاين لث ژيـاوه و ذثـژةي    ٨٧٠ي هةتاوي ١٣٥٥بةگوثرةي سةرژمثري ساصي 

  .كةس بووه ٤٠٢٩جةماوةري 
ـ نووسـراوةي ذؤستةمولـحوكـةمــا سةبــارةت بـه كوژرانــي      ٣٤
ئـةو دةنووسـث   . خان لةگةص سـةرچاوةكاين تـر جيـاوازي هةيـه     ئةبولفةتح
ةكـةدا لـه شـرياز    فليقان خان له بةزم و ميوانييةكي سـةركرده سـث   ئةبولفةتح

بـةآلم  . كوژراوه، چونكه لةبةر نثربازي دووكةسيان تري و تانـةي تثگرتـوون  
دا خةريكي لةشكركثشـي بـوو لـه     خان لةو دةمي ذاستييةكةي ئةمةيه كه كةرمي

لةنگ بوو  ناخؤشي تريةكاين چوارلةنگ و حةوت ناكؤكي و نثوان. ذؤژاواي ئثران
  .دا كوثر كرد و پاشان كوشتيان ثشخانيان لةپ ئةبولفةتح. به هؤي كوژراين

خاين شريازي يةكثك له سةرداراين سةربةگثچةصي نادرشـا   ـ تةقي٣٥
خاين كؤسةي  وةخيت چوونه شةذي داغستان له شرياز ذاپةذي و كةلبعةيل. بوو

خاين ئةفشاري تةرةكةمه  براي شاي كوشت و حمةممةدحوسثن ئةمحةدلووي ژن
. نارده سةري و شريازيان دةوره دا و گرتيانپةجناهةزار سوارثكي  نادر چل. كرد

خان بة كؤصيين چاوثك و يةختةكراين سزا  تةقي. خةصكثكي زؤري شريازي كوژران
دواي دوو ساآلن شا لثي خؤش بوو و كردي به حوكمـذاين كـابول، بـةآلم    . درا

پـاش كـوژراين نـادر كةوتـه گـةص يـاراين       . ديسانيش شؤرشي كرد و تثكشكا
خان يةكثك بوو له  دا بؤ سةر ئثران، تةقي و له هثرشةكاين ئةمحةدشاي دوذاين

  .سةركردةكاين
ـ مريزا حمةممةدي كةآلنتـةر كـوذي ئةبولقاسـم و نـةوةي سـةيد      ٣٦

دا له شرياز پثي نايـه جـةغزي    ي كؤچي١١٣٢موحةممةدي مودةذذيس له ساصي 
خـاين   پاش نةماين حمةممةدحوسثن. دا كؤچي دوايي كرد١٢٠٠ژيان و له ساصي 
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وةختايـةك ساصـةخاين بـةيات    . ئيختياري خاصي، جثي ئةوي گرتةوه ساحثب
خان داخست و بوو به حةوشةكي، دةسيت  دةروازةكاين شريازي لة ذووي كةرمي

  . خان و دةروازةكاين شاري لة ذووي لةشكري كردةوه دايه دةسيت كةرمي
ـ مـريزا ئةبوحلةسـةين شـريازي لـه سةرةتــاي كـاري وةكيـل        ٣٧

خاين ئةفشار گـريت، بـةآلم    عةيل مةعسووم. دا، حاكمي شرياز بوو)خان كةرمي(
چةند مانـگ دواتـر   . خانيش كوژرا عةيل خةصك ذاپةذين و ئازاد كرا و مةعسووم

خاين خشيت كه جصةوكثشي ذاپةذيين خةصك بوو، نثواين  لةگةص حمةممةدعةيل
  . تثكچوو و به فييت وي كوژرا

  ). ٣٧ـ  ٣٤ل (ساصةخاين كردووه ـ كةآلنتةر به درثژي باسي دووذوويي٣٨
خـان لـه شـرياز بـوو بـه هـؤي بثـزراين         مةردان ـ كردةوةي عةيل٣٩

وپةيل پثويسـيت سـپاكةي لـه خةصـك دةسـتاند و       تةواوي كةل. شريازييةكان
دةگوت ئارةقي  تةنانةت دةبوو له خؤشاو و ئارةقي گياوگؤصي شرياز كه خؤي پثي

بةي دارةبةرييـةكاين شـريازي بـؤ    زؤر. كةنةوه ئاوليمؤ، بةشي سپاكةي جوث
  : سووتةمةين بذي، كةآلنتةر سةبارةت بةوي ئاوا دةصث

  پثچةوانةي ئاييين پثشينه داينا/ بناغثكي ئةو دوژمين دينه داينا 
  شةو له ترساين حةرام بوو خةو/ له ذؤژگاري ئةوا ذؤژي خةصك شةو 

چوونه ئةم وثك. خانه ـ له مثژووي ئةفشاردا دووكةس ناويان سةليم٤٠
  :هةصةي ساز كردووه

خاين ئةفشاري قوتةلوو له گةورةگةورةكاين ئةفشـار و    سةليم: ئةلف
لـه قـةزوثن   . مريزا كردي به وةكيلوددةولةي خؤي سةرداري نادر بوو كه برامي

لـه كووژاندنـةوةي ئـاژاوةي    . دةگوت ئامؤزا دادةنيشت و شازادةي ئةفشار پثي
له ساصي . لةشكرةكةي بة ئةستؤوه بوودا سةركردايةيت  كةلبعةيل برووجثردي

» نامي«وايه  پثم. خان لةگةص چةند كةسي ديكه كوثري كرد  دا كةرمي ي كؤچي١١٦٥
  .گوشاي زةنديةدا، به هةصه قؤرقلووي كردبثته قوتةلوو له كتثيب گييت

دارؤغةي  خاين ئةفشاري قؤرقلوو له اليةن شاروخةوه سةرؤك سةليم: ب
دواي شةذي كةرثزه چووه قةزوثن و . خاين دا بولفةتحياريدةي ئة.ئيسفةهان بوو

ي ١١٦٥له ساصي . نادرشا پثشتر چاوثكي دةرهثنابوو. خان پاشان دايه پاص كةرمي
بةآلم . خان فةرماين دا چاوةكةي ديكةشيان كؤصي و دواتر كوشيت دا كةرمي كؤچي
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يـه  دوور ن. له نثو تؤرةمةكاين ئةفشاردا بةرةبابثك به نـاوي قوتـةلوو نيـه   
دووه،   وثكچـووين چارةنووسـي ئـةم   . هةردووكيان له تايفةي قؤرقلوو بووبن

نووسان و نووسندةكان لـةم بـارةوه    گومانثكي وا سازدةكا كه ذةنگه بريةوةري
خـاين قؤرقلـوو لـه مثـژووي      هةصةيان كردبث و تةنيا كةسثك به ناوي سةليم

  .دا بووبث ئةفشارييةكان
خـاين خشـيت خةصـكي     ذي زاصـ مةزارع حمةممةدعةيل خشـيت كـو  ٤١

حـاكمثكي زاصـمي   . ي فارس بوو كه تايفةكةيان كؤچي كردبوو بؤ خشت»جةذة«
له بةرامبةر زؤرةملـي  . نادري له خشت دةريپةذاند و بوو به سةرؤكي ناوچةكه

خان  كةرمي. وبآلو كرد دا ذاپةذي و سپاكةي لث پرش خاين بةختياري مةردان عةيل
  .ي دايه»خان«نازناوي 

ـ ٤٢ خـاين والــي و دواي    خـاين فةيــلي كـوذي حوسثــن     ـايلـ مس
بنةماصةي وايل له ساصـي  . خان هةصكةوتةترين وايل لوذستان بوو مةردان عةيل
لةبةروةي تايفةي . ي هةتاوي فةرمانذةواي لوذستان بوون١٣٠٨ي كؤچي تا ١٠٠٥

خـان،   خان بوون، پاش پثشكةويت كاري كةرمي زةند پثشتر ژثردةستةي مسايل
خان حازر نةبوو سةر وةبةر خزمةتكاري پثشووي بثنـث و لـه تـةواوي     لمساي

خانيش چووه  دوايي كةرمي پاش كؤچي. دا هةر دژايةيت كرد خان سةردةمي كةرمي
  .نثو ذيزةكاين ئاغاحمةممةدخان

خان كةلكي له تثكهةصچووين دوو تاقمي چةكدار وةرگرت بؤ  ـ كةرمي٤٣
  .كردنةوةي دژبةران پاك

پثچةوانةي  خان بوو و به اين زةند زاوا و ئامؤزاي كةرميـ حمةممةدخ٤٤
وا وثـدةچث لةبـةر ئازايـةيت بـةم     . نووسيين ذؤستةموحلوكةما براي نةبووه

. نازناوه ناودثر كرابث، نةك لةبةر وةي كه مششثر بةشثك له سةري داتاشيبث
  .دا له مازةندةران كوژرا ي كؤچي له كايت ديلثيت١١٧٢له ساصي 

خـاين بـراي وةكيـل     خـاين زةنـده، حمةممةدسـادق    قـ ئـةم سـاد  ٤٥
ئةو براي حمةممةدخان و كابرايةكي ئةندام ورديلةي ناشريين . نيه) خان كةرمي(

دا شكستس هثنا  لةبةر لثنةوةشاوةيي له وةخيت گةمارؤي قةآلي كرماشان. بووه
خان ئةو و  خان، زةكي پاش مةرگي كةرمي. و حةرةخمانةكةي كةوته دةس دوژمن

  .كةي لةگةص سةركردةكاين ديكةي زةند گؤذةهوو كردكوذة



  
  
  
  

  
  

٢  
  

  خاين وةكيل كةرمي
  
  خووزستان له سةردةمي مةرگي نادرةوه ١ـ  ٢

  
ــي    ــه ئثراق ــل ل ــةركةوتنةكاين وةكي ــةواوي س ــذاي ت ــةت وث   تةنان

خان هثشـتاش لةگـةص لةشـكري گـةورة و گـراين لـه        مةردان دا، عةيل عةجةم
ئـةم  . تايفةي بةختياري لـه خووزسـتان دةژيـا   هاوينةهةوار و لةوةذگةكاين 

پارثزگايه كه به دوورتريين ناوچةكاين ئثران له مةشةدةوه دادةندرا، تةنانةت 
بةر له مةرگي نادريش له ذووي سيستمي بةذثوةبةرايةيت و ئيدارييةوه تووشي 

پلةي حوكمذانثيت عةرةبستان لـه بنةماصـةي سـةيدةكاين    . پاشاگةرداين بووه
دا، پثشينةيةكي سثسةدساصة و پشتاوپشـيت   مةزةيب ئةوث شيعهموشةعشةعي 

وپـؤ داكوتانـةوه بـه ناوچـةي      موشةعشةعييةكان له سـةرةتاي پـةل  . هةبوو
نادر به پةيذةو . حةوثزةدا خزانه هةموو پارثزگاكه و سةرلةبةرييان داگري كرد

ي كردين ذةوت و ذثبازي ديكتاتؤرانةي خؤي دةسيت دايه ذووخاندن و تواندنةوة
دةسةآلتةكاين كؤين بنةماصةيي پارثزگاكان و الداين سةركردةكاين لةشـكري و  

حاكمـاين هةرمثـةكان ذاسـتةوخؤ لـه     . داناين ئةو كةسانةي دصخوازي بـوون 
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 خاين زةند كةرمي/        

دا، نادر دوو دايب تازةي ١٧٣٠له درثژةي ساصي . دا بةرپرسيار بوون بةرامبةري
ه كؤهكيلؤيه دادةندران دا وةك بةشثك ل دزفوول و شووشتةري كه لة پثش: داهثنا

و به دةس حاكمةكاين دانـدراوي خـؤي بـةذثوة دةچـوون وةسـةر پارثزگـاي       
عةرةبستاين خسنت و ئةو حاكمه تازةيةي كه حةوثزه ناوةندي دةسةآليت بوو، 
كردي به سةرؤكي ئةم شارانه، سةيد فةرةجوصآلي موشةعشةعيشي لثخست و بة 

  ).١(دةوةرةق ماصةوه بةرةو باشوور دووري خستةوه ناوچةي
ئةم كاره سةرسةرييه سةبارةت به ناوةنـدي كـؤين پارثزگـا ئاكـامي     
پثچةوانةي لثكةوتةوه و هثز و دةسةآليت تايفه ذكةبةرةكاين عةرةب، بةتايبةت 

پثهةآلبرد و بذشت و سرشيت دذندانةي ئةواين پتر » كةعيب بين«و » ئايل كةسري«
ودان لـه كؤتـايي ساصـي     دةغـص دوابةدواي ذثژةوي چاكي بةرهةم و . گةشة پثدا

دا ويشكةساصي ملي پثوةنا و قايت و گراين و پةتا و نةخؤشي گشيت قـوت  ١٧٣٠
تةنينةوةي شةپؤيل چارةذةشي و درثژةي وةرگرياين خةرج و پيتاك . بوونةوه

به شثوةيةكي كةصةزةذييانه و نةبووين دةسةآلتثكي ناوةندي له بنةباين ساصي 
ين دةورةيةكي تةوژم و چةوسانةوةي تثكـذايي و  دا، هؤكارةكاين بةديهات١٧٤٠

  .١ساصةي دواي مةرگي نادري پثكهثنا  نافةرمانييةكاين حةوت
له باوكةوه نةوةي ) ٢(ي»مةوال موتةلليب«دا، ١٧٤٧له سةرةتاي ساصي 

زاين خةزثنةي پارثزگا به ناوي  سةيد فةرةجوصآل، به هاوكاري بةرپرسي خؤبةزل
نادرشاي له سـةر كـار الدا و خـؤي لـه جثـي       خان، بةگلةربةگي قوصي عةباس
دواتر مةوال موتةلليب هثزةكاين تثكةصةي حمةممةدذةزابةگي حـاكمي  . دانيشت

مريزاي تثكشكاند كه تازه له اليةن عادصشاي برايةوه كرابوويه  شووشتةر و برامي
مةوال دواي دوو مانگ گةمارؤي شووشتةر دةسيت به سةر  .حوكمذاين ئيسفةهان

اش ئةوةي نادرشا كوژرا، يةكثك لةم يادگارانةي عادصشا له دواي خؤي پ .داگرت
مةوال موتةلليبيش . گثذانةوةي سيستمي ئيداري سةفةوييةكان بوو ،بةجثهثشت

به ناوي حوكمذاين شووشتةر ) ٣(خان قوصي عةباس .كرا به حوكمذاين عةرةبستان

                                                      
  .١٤٢ـ  ١٤١؛ كةسرةوي، ل ٩١٢ـ تةزكةرةي شووشتةري، ل ١

c f. Oppenheim VI. Part 1, 13, 32. 
  :بؤ مثژووي سةرةتاي دةركةوتين موشةعشةعييةكان، بذواننه

Minorsky in EI 2    supplement, 160 - 163 
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موشةعشـةعي  بةآلم گثرة و كثشةكاين ناوچـةيي حاكمـةي   . دةسيت كرد به كار
ي ئايل كةسري له »سةعد«بةرةو حةوثزه پاشةكشه پثكرد و ساصي داهاتوو شثخ 

ــداين شــةذا شكســيت دا ــردين  . مةي ــه مةبةســيت الب پاشــان شــثخ ســةعد ب
ذا جصـةوي   خان له سةر دةسةآليت شووشتةر ذاپةذي و لـةو دةمـي   قوصي عةباس

و » كةرخه« هةردووك شاري له بنكةي خؤيةوه له سةحراي نثوان ذووبارةكاين
كةسـري و اليـةنگراين    تثكهةصـچووين شـثخي ئـايل   . دا بةدةستةوه گرت»دثز«

يش له اليةكي ديكةوه هةر »الم بين«شارنشيين لةگةص داژداراين موشةعشةعي و 
ــةوه ــين. نةبذاي ــي  ب ــه ساص ــؤچي ١١٦٧الم ل ــيين١٧٥٣/ ي ك ــةص  ي زاي دا، لةگ

ئةم مةبةسته وثذاي . وهخان كةوته شةذثكي گةرمة قوصي سةرهةصدانةوةي عةباس
كةعب كه ئثستا بةرةو دةوةرةق ياين تاراوگةي پثشووي حاكم  تاآلين تايفةي بين

پسانةوه دةبوو بة هـؤي خةسـارةت بـؤ سـةر      له حةوثزة كةوتبوونه ذث، بث
  .وكاصي بةذثژةوترين بةشي پارثزگاكه كشت

 له ساآلين سةرةتاي ئةم ذؤژگارةدا به وريايي سياسي و) ٤(شثخ سةعد
دا بووي، سةربةسيت نثوخؤيي  لثزانينثكي لةم چةشنةش كه له بواري لةشكري

دا شامرادبةگي گوندوزلووي ئةفشاري حاكمي هةصبژثراوي  له شةذثك. دابني كرد
مريزا،  وةختايةكيش له سةر فةرماين شاروخ. پاشاي له شووشتةر بةزاند برامي

ي حمةممةدذةزابـةگي  ساصةخاين بةيات له شاري شرياز فةرماين دامةزرانـةوة 
وپؤ  ،نوثنةراين شثخ له شووشتةر و دزفوول بةئاشكرا ئةوةندةيان پةل٢ذاگةياند

داكوتابوو كه بتوانن بةرةوذووي حكوومةيت ذاستةقينةي ئثراقي عةجةم ببنةوه و 
خـاين بـةختياري كـه     مةردان جووصه و خؤنواندنةكانيان بةرنةوه پاش ؛ عةيل

بوو، فةرمانثكي وردبينانةتري دةركرد و شثخ شامسايلي سثهةمي بة دةستةوه 
  . ي عةرةبستان به ذةمسي ناسي)حوكمذان(سةعدي وةك وايل 

دا، وةك ١٧٥١سةرةجنام ئةو كاتةي كه فةرماندةي بةختياري له ساصي 
پةنابةرثكي شـكاو هاتـه شووشـتةر، تـواين بـه يارمـةيت و كةخيودايـةيت        

) ةي پثشـوو لثتـان تيكنـةچث   لةگةص حاكمةك( ،)٥(سةيدفةرةجوصآلي كةآلنتةر

                                                      
  : ؛ هةروةها بذواننه١٥٢ـ  ١٤٢؛ كةسرةوي، ل ١٦٣و١١٣، ٩٨ـ تةزكةرةي شووشتةري، ل ٢

Oppenheim VI, Part 1, 13, 33, 52- 53.                                                   
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پاشـان  . كةسـري وةدةس بثنـث   ئةوپةذي ميواندارثيت و پشتيواين شثخي ئايل
كارثكي كرد كه ساصي دواتر چةكدارثكي زؤري ئثلجاذي عةرةب به سةركردايةيت 

ي كوذي شثخ سةعد، لةبري سواراين تثداچووي لوذي خباته ژثر »شثخ عةلوان«
، له ١٧٥٢انه بوو كه وثدةچث بةهاري ساصي بةم شثوةيه لةگةص ئةم هثز. ذكثفي

چونكـه مـريزا حمةممةدتـةقي و    . ٣لوذستان دةركةوتبث و چووبثته كرماشـان 
كرانيـان لـه اليـةن     خان كه هثشتاش مةترسي پةالماردران و تاآلن عةبدولعةيل

هثزةكاين زةندةوه لـه سـةر بـوو، بـؤ ذاكثشـاين يارمـةيت ئازادخـان لـه         
  .خان له خووزستان داخوازي لةم چةشنةيان ناردبوو انمةرد ئازةرباجيان و عةيل

  
  شةذي نةهاوةند ٢ـ  ٢

  
خـان و لـوذه    سةرداري بـةختياري لـه ذثگـادا كةوتـه گـةص مسايـل      

سواراين پثشةنگي پثوةندييةكي دؤسـتانةيان لةگـةص   . فةيلييةكاين ژثر ذكثفي
ئةوان و  دانيشتواين قةآل سازكرد، چونكه هثزةكاين زةند نةكةوتبوونه مابةيين

كيلؤميتري ذؤژاواي  ٦قةآل و ناوةندي سةركردايةتييان لةو كاتةدا له پردي شا له 
بـةگوثرةي نووسـيين   . كرماشان و له قةراخ ذووبـاري قةرةسـوو دامـةزرابوو   

خان ساصي ذابردووي تةرخاين ئارامي و هثمنايةيت فـارس و   گوصستانه، كةرمي
شاي ناوبراو ئثستا لةگةص . ةويئثراق كردبوو به ناوي شاي ئاصقةبةگوثي سةف

غوالمان و خزمةتكاراين تايبةيت له ئيسفةهان دادةنيشت و مووچه و مانگانةي 
پاشايةيت وةردةگـرت، بـةآلم هـيچ دةورثكـي لـه ذووداو و گريوگرفتـةكاين       

                                                      
؛ مومجةلوتتةواريخ له ١٤٦؛ كةسرةوي، ل ١٥٤و  ١١٥ـ  ١١٤، ل يـ تةزكةرةي شووشتةر٣

هةزار  خان تواين، هةشت مةردان دا عةيل مانگان  دا دةنووسث كه له ماوةي هةشت١٩٢ل 
بةآلم هةتا سةرةتاي فثوريية جگه له . كةسثك شةذكةر له سةرذثي ذةوگةي كؤكاتةوه

 بـث وا هةصبةت ئةوه وثناچـث . (ناوچةي چوارحماص له هةموو شوثنثك شةذي كردبوو
دانـه شـةذي    رنجةبه س.) چونكه ذةوگةكاين زةردكثو گرفتاري بةفر و بؤران ببوونةوه

نةهاوةند كه له ئاخري هاوين يان سةرةتاي پايز ذووي دا، دةبث قبووصي بكـةين كـه   
به مةبةسيت باسي زياتر سةبارةت . ساصثكي بذثك زياتر پثچووبوو كه خؤي ئاماده كرد

 .٢٤و  ١٥ي كؤچي، بذواننه پةذاوثزةكاين ژماره ١١٦٦ـ  ١١٦٥به مثژووي ساآلين 



٨١ 

 
 

  
 
 

 /خانی  وةکيل  ميرکة                                                                       

خان  كايت مانةوه له ئيسفةهان كةرمي. بةذثوةبةرايةيت وآلت به ئةستؤوه نةبوو
ةي بؤخؤي گل دايةوه و زؤرينـةي لةشـكرةكةي بـه    تةنيا سةربازگةيةكي گچك

دا ناردبوو بؤ كرماشـان تـا    سةركردايةيت حمةممةدخاين زةند به ذثي هةمةدان
وةختايةك حمةممةدخان له هةمةدان تثپةذي به چاونةترسي . شةذ هةصگريسثنث

باوي خؤي به پذتاو لةگةص حةفتا سواري سووكةصةچةكةوه گةيشته پةنايان و 
دةسيت دايه پةالمارثكي سةرسوذهثن بؤ سةر هؤردووگاي دوژمن و بةرةبةياين 

قةرةوصةكان گوذمي بةست و نةذاندي و فيشقاندي و پالري تثگرتن  هةتا الي پثش
و خؤي به چةكداراين خووزستاين ناسـاند و گـةيف كـرد ئةگـةر بثتـوو خـؤ       

هةذةشةكاين كاريان نةكرده سةر سـپاي  . بةدةستةوه نةدةن هةمووان دةكوژث
. تثكچوو و گـذي گـرت و تاقةسـواره تـاوي دانـث      دوژمن، هةر بؤيه زؤري پث

. ئةسپةكةيان ئـةنگاوت و وةختايـةك تثكهةصـگال و خـان پـةذي، القـي شـكا       
ــرن   ــي بگ ــه ديل ــا ب ــردث ت ــان ب ــذا هرووژمي ــةكان وثك ــةدا . عةرةب ــةم كات ل

خاين . كوشنت چل كةسي لث گوللةبةذةصآليةك بةرميله باذووتثكي ئةنگاوت و سي
. گثذايةوه الي هاوذثياين و تثكذا بـةرةو هةمـةدان گةذانـةوه   ) ٦(اشكاويشيانپ

سـةركرده   ماوةيةك دواتر به سةرذةو وةك هةزارةزيله و پؤله چةكدارثكي بـث 
خان دةستثكي به سةر  مةردان لةم كاتةدا عةيل. هةوصيان دةدا لةوث دوور كةونةوه

ك و بـةجثماوي سـپاي   وبنـةي بةكـةل   دا هثنـا و بارگـه   و پؤتذاكي هثزةكـاين 
ئاوا به تـاآلن بـرد و    ورةدؤذاوي دوژمين له شةش فرسةخثك ئةوالتر له حاجي

نؤسةدكةسثكي لث به ديل گرتن و خؤي له پامشاوةكـةيان نةگةيانـد كـه بـه     
  .٤وكويت لةگةص سةركردةكةيان دةگةذانةوة پةري شةل

ن، خـا  دان و پثداگري مريزا حمةممةدتةقي و عةبدولعةيل سةرةذاي هان
سةرداري بةختياري ملي نةدا كه بةم سةركةوتنه گذ بگـرث و بكةوثتـه شـوثن    

سةركردةكاين قةآلي كرماشان بةئاشكرا خوازياري ئةمه بوون كه يةكثك . دوژمن
. له يةكثك هان بدةن و نةياندةويست خؤيان گريؤدةي كةصةگايةكي تازه بكـةن 

و كه دووباره سپاكةي به خان النيكةم لة سةر ئةم هةوايه بو مةردان كةچي عةيل
پـاش وةرگـرتين دوازده   . چةك و جبةخانةي زؤروزةوةندي قةآل تةيار بكاتةوه

دةزگا تؤپ، چل ذؤژ دواتر به مةبةسيت گرتين نيشتماين زةند كه حمةممةدخان 
                                                      

  .١٩٧ـ  ١٩٢ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤
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كه پثشتر سـةر بـه   ) ٧(خاين نةهاوةندي توراب. پاشةكشةي بؤ كردبوو بزووت
نثوان دوو هثزي خةنيم، كةوته بةر وثـزةي  خاين زةند بوو و ئثستا كةوتبووه 

خان و ناوبراوي وةپثش خؤي دا و به زؤري كـردي بـه چاوسـاغ و     مةردان عةيل
  .ذثنوثين هثزةكاين

دا، گةيشـته نيزيـك   ١٧٥٢وةختايةك، ذةنگه له مـانگي مـةي ساصـي    
لةشكري سةرلةنوث گردةوةبووي زةند، مةوداي ئـةم ذؤژه شـةذ و لثكـدانيان    

خان به خـؤي و هثزثكـي    خان دةيزاين كه كةرمي توراب. كةوتةوهئاكامثكي لثنة
ذا وةذث كةوتووه و پثداگر بـوو كـه هـةتا مةترسـي      پشتيوانةوه له ئيسفةهان

يةكترگرتنةوةي دوو لةشكري زةند سـةري هةصـنةداوةتةوه، دةسـيت خؤيـان     
هةزار چةكداري داخـواز   ئةو شةوه سث. دا بدةن وةپثش خبةن و شةو به سةريان

خان لةخؤوه هةوصي دةدا كه سةرداري بةختياري له  ماده ذاوةستابوون و تورابئا
خةوي ناوةخيت هةستثنث، الي بةياين تثگةيي كه تازه بؤ پةالمارداين دوژمـن  

له ماوةي دووهةم ذؤژي شةذ و تثكهةصچوونا، هاوپةمياناين . زؤر درةنگ بووه
و هثزةكاين ئازايةتييةكي خان  خان، بةتايبةت عةبدولعةيل مةردان عةرةيب عةيل

خان ذاسـتةوخؤ بـه فريـاي هثزةكـاين زةنـد       زؤريان نواند، بةآلم تازه كةرمي
تةماي گرت كه دةستةيةك له سوارةكاين بنثرثته پشت بةرةي دوژمن كه . هاتبوو

ذا بـه   وپةليان لةوث بـوو، هاوكـات لـه بـةرةي پشـتةوةش      بارگةوبنه و كةل
خان  مةردان هثزةكاين عةيل. بكا به پةالماروپثك ذاستةوخؤ دةس  شثوةيةكي ذثك

خان خؤي  خان هةآلتةوه قةآلي كرماشان و توراب بةزين و ذايانكرد؛ عةبدولعةيل
خان جارثكي تر ئاوارةي چيا  مةردان عةيل. خان و بةخشرا خسته تةويلةي كةرمي

خان زؤر له جاراين پثشوو  دا لةگةص كةرمي و چؤالن بووه و له دووهةمني شةذي
خـان و   لـةم بةينـةدا حمةممةدتـةقي   . ٥تر له ئاماجنـةكاين دوور كـةوتبؤوه  پ

خايـةين ديكـةيان بـؤ پاراسـتين      خان ديسانيش ماوةيةكي كـةم  عةبدولعةيل
سةربةخؤيي ئينكةبةرانةيان دةس كةوت هةتا له مةوداي تةقةاليةكي ترا خؤيان 

يه بـة پةلـه   ئةمانه دةبوا. له ژثر پثخوسيت هثزه پثكهةصپذژاوةكان دوور بگرن
خؤيان الدةن له بةرةوذوو بوونةوةي ئةو ذةوتةي كه بـؤ مـاوةي چـل سـاآلن     

  .مثژووي ئثراين به شثوةيةكي بةرچاو خستبووه ژثر چؤكي خؤي
                                                      

  .١٥٤؛ تةزكةرةي شووشتةري، ل ٢٠٠ـ  ١٩٧ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٥
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  قاجارييةكان ٣ـ  ٢

  
قاجار يةكثك لةو گةله هؤز و تايفه تؤرةمه توركانه بوون كه بةر لـه  

سةحرانشيناين ئاسياي ناوةندي هاتن يان دوا به دواي يةكثك له هرووژمةكاين 
مثژووي ژياين . بةرةو ئثران سةرةولثژ بوون و ذةنگه له ذةگةزي مةغووالن بن

كةوتؤته ژثر پةردةي  ٦كؤمةآليةتييان هةتا ذؤژگاري دةسةآليت تةميووري لةنگ
بـةگوثرةي گثذانـةوةكاين مثژوويـي نـاوبراو     . مژةكوثرةيةكي ذةش و تاريك

پةرةمي  دا پةرةم رياوه كؤچ دا و له ناوچه جياجياكانسةدهةزار توركماين له سوو
لـةم كؤچةرانـه پؤلثـك بـؤ توركيـا و تـاقمثكيش ذادرانـه قـةفقاز و         . كردن

. دا بوون كه كةوتنه ئازةرباجيان قاجارةكان له نثو ئةو دةستةيه. ئازةرباجيان
ي هثندثك جاريش وايان داناوه كه ئةم خثصه له پامشاوةي ئةو ديالنه بن كه دوا

له ) ٨(عةيل كوذي سةفييةدديين ئةردةوثصي شةذي ئانكارا به نثوبژيواين سوصتان
چنگ تـةميوور ذزگـار كـراون و لةبـةر ئـةم كةخيودايـةيت و خؤذاگرييـةي        

عةيل، دواي جووآلنةوةي شامسايلي سةفةوي وةك يةكثك له حـةوت   سوصتان
باسي گةوره شاعة. تايفةي قزصباش بؤ سةرخستين سةفةوييةكان دةورثكيان گثذا

. ٧كردين به سث دةسته هةتا سنوورةكاين گةجنه و مةرو و ئةستةرئاباد بپارثزن
ئابادي ئاوةدان كردةوه و به مةبةسيت پارثزگاري وآلت دايه دةس  قةآلي مبارةك

شووره و ديوار و سازكراوي ئةم قةآليه هي . تاقمي ذاسپثردراو له ئةستةرئاباد
اشـووري لثـواري ذووبـاري گورگـان     سةردةمي شاتؤماسـيب يةكـةم و لـه ب   

دوو تريةي قاجاران له ئةستةرئاباد لةبةر چؤنيةيت هةصكةوتين . هةصكةوتبوو
و ئاشـاقةباش  ) سةرةوةي چـؤمي (باش  لةوةذگاكانيان پثيان دةگوتن يوخاري

. بةملـةيان دةكـرد   و لـه سـةر سـةرؤكايةيت تايفـه مـل     ) خوارةوةي چـؤمي (
حوسثن،ئاخرين  هةتا ذؤژگاري شاسوصتان سةرؤكايةيت هةر دوو تريةي تايفةكه
حوسثن ئةم  باشةكان بوو، بةآلم شاسوصتان پاشاي سةفةوي له ئةستؤي يوخاري

                                                      
دا مثژوونووساين سةردةمي قاجار به درثژي لةم بابةتةوه دواون؛ لةم  ـ لةگةص ئةمةش٦

 .٩ـ  ٤، ل ٩ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي: بارةوه بذواننه
7- cf Perry, (( Forced  Miyration)) 205 - 206 
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مريزادا  له زةماين تؤماسب. خاين ئاشاقةباش سةرؤكايةتييةي دا به فةحتعةيل
باوةذي ناوبراو  خان بوو به يةكثك له گةورةترين سةركردةكاين جث فةحتعةيل
بةآلم وةك دةگثذنةوه لـه ساصـي   . ٨دژي ئةفغانييةكاين داگريكةردا  له خةبايت

مـريزا بـه دةس نـادر     دا به شثوةيةكي خائينانه و به ذةزامةندي تؤماسب١٧٦٦
ئةم تايفةيه لةبةر داذشتين پيالين كوژراين، له نادري پاواخنواز بثزراو . كوژرا

زا، مةيل و پةلةي مري دا نادر زياتر له تؤماسب و بثزار بوون، چونكه له ذاسيت
  .٩لةم كارةدا نواندبوو

باشـةكان، بـه    پاش بةذثوةچووين ئةم گةآلصةيه سةرلةنوث يوخـاري 
خـان و   حمةممةدحةسـةن . بـةگ بوونـةوه سـةرؤكي تايفـه     ذثبةرايةيت زةمان

خـان پـاش كـوثرةوةري و دةرد و     خان، كـوذاين فةحتعـةيل   حمةممةدحوسثن
ســةحرا و  ي توركمــان»قــةبچاق« ١٠ي»مياندةشــت«مــةرةدثكي زؤر ذايــانكرده 

ي ژانوييةي ١٦له . خان كه براي گچكةتر بوو ماوةيةك دواتر مرد حمةممةدحوسثن
خــان بــه خــؤي و هثزثكــي تثكةصــةي شــةذكةراين  دا، حمةممةدحوســثن١٧٤٤

بةگي ناچار  گةذايةوه و ئاخرييةكةي زةمان» يةمووت«ئاشاقةباش و توركماين 
ر له ناردين بثهبوودخاين ئةتةكي له اليـةن  به كوريت بة. كرد پةنا بةرثته شار

خان له ئةستةرئاباد و ذاكـردين بـةرةو    نادرةوه و دةركردين حمةممةدحةسةن
پـاش چةنـد   . دةشتةكاين وثندةرث، ناوبراو خؤي كرده سةرؤكي خثصي قاجـار 

 ،مانگان سةرؤكي ذاكردووي تايفةي قاجار و هاوكاراين لـه تـريةي يـةمووت   
مريزاي برازاي  قوصي نادرشا عةيل .ئاژاوةيةكيان نايةوه جارثكي تر له خوارةزم

 .لةگـــةص بثهبوودخـــاين ئةتـــةكي بـــه مةبةســـيت ســـةركوتيان گـــاص دا

                                                      
؛ مثـژووي  ٣مسـتةويف، ل   ؛٤٤گوشا، ل  ؛ گييت١٢ـ   ٩ذةوزةتوسسةفاي ناسري، ل  ـ  ٨

      .Rabino, Mazandaran and Astarabad, 80. ١٢٥ـ  ١٢٢كؤم، ل ئثران، مثل
 ,Lockhart, Nadir Shah, 14 – 16؛ ٣، مسـتةويف، ل  ٩يل، مةئاسر، ل وـ دونب٩

26.  
؛ سارةوي ١٣ل  ،٩؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ١٠ـ دونبويل، مةئاسر، ل ١٠

  و ١٣بةرگي يةكةم، ل 
Malcolm (127 ff.), Bakikhanov (174) and sykes (277) Confuse the 
sons, marking Mohammad Hosayn the surviver. 
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خاين ناچار كرد به تةنث بؤي بچثته مةيدان و  قوصي عةيل ،خان حمةممةدحةسةن
له كايت مـةرگي  . ١١دةسيت لثوةشاند، بةآلم ديسانيش ناچار بوو پاشةكشه بكا

باش كه حاكمي هةصبژثراوي ئةو بوو له  خاين يوخاري ةممةدحوسثننادرشادا حم
خان له سـةر كـار الدرا و    ئةستةرئاباد، به دةسيت اليةنگراين حمةممةدحةسةن

ئاشاقةباشي تايفةي گةيشته ئةو كؤمةصه داخوازةي تا ئثستا به چـاوي مـايف   
ثنـدةي  بـةآلم ه . ١٢پسانةوه خةبايت بؤ كردبـوون  هةصدةذوانني و بث ذةواي تثي

خان ذايكـردةوه ئةسـتةرئاباد، چونكـه لةگـةص      پثنةچوو كه حمةممةدحةسةن
له . دةگوترا عادصشا بةرةوذوو ببوو خاين كؤنةدوژمين كه ئثستا پثي قوصي عةيل

دا، عادصشا له ناوچةي ئةشرةف بـه دژي تايفـةي   ١٧٤٩ـ   ١٧٤٨زستاين ساصي 
. وه ئةستةرئابادي گرتقاجار دةسيت كرد به هثرش و پةالمارثكي ناشياو و لةذث

خان ياين ئاغاحمةممـةدخاين داهـاتووي    كوذةي چوارساصةي حمةممةدحةسةن
  .١٣ئةسري و يةختة كرد

بـاوةذي لـه نثـوان     خان ديوارثكي له بثزران و بث قوصي هةصمةيت عةيل
سةرةذاي هةوص و تثكؤشاين . سةرداري قاجار و خانةداين ئةفشارييةدا ساز كرد

و سـةر وةبـةر    ١٤وةدةس هثنانةوةي دصي خاين قاجارشاسلثمان به مةبةسيت 
هثنانةوةيان و ذاسپاردين بؤ وةرگرتين دةسةآلتثك، ناوبراو خـؤي لـه هـةر    
چةشنه پةيوةندييةك لةگةص پاشايةيت بةرةو توانةوه و پووكانةوةي خوراسان 

دا مـةيل و وازي لـه پثكهثنـاين     پاراست و نيشاين دا كه له ئثـراين ذؤژاوايـي  
پثي خؤي  سةرةجنام دةسيت كرد به قامي و پتةو كردين شوثن و شوثن .حكوومةته

و به هثمين گيالن و مازةندةراين خسته ژثر ذكثفي؛ ئةم دوو پارثزگايه له ئثران 
دا خةريكي بةربةرةكانييةكي نةهثين  كةم و زؤر له بةرامبةر دةسةآليت ناوةندي

رفرةوانـةكاين لثـواري   بوون و به بووين لثذةواري سامناك و چيا و تاآلوه بة
. بــه قةآليــةك دادةنــدران ،دةريــا، بــؤ هــةر خانــةدانثكي سةربةســتيخواز

وردةكارييــةكي ئــةوتؤ ســةبارةت بــه تةنينــةوةي دةســةآلت و قةصــةمذةوي 
                                                      

11- see Lockhart, Nadir shah, 245 – 246. 
  .١٥ – ١٤، ل ٩ـ رةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ١٢
  .٤٧مومجةلوتتةواريخ، ل  ، ٤٤؛ گوصشةين مراد، ل ٧٧ود، ل ـ تةزكةرةي ئايل دا١٣
 .٤٧ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٤
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بة گوثرةي  .خان هةتا سةردةمي گرتين ذةشت نةنووسراوةتةوه حمةممةدحةسةن
ذا،  ١٧٥٠له ساصـي   حاكمي ذةشت) ٩(حاجي جةمايل فوومةين» نامي«نووسيين 

سةرةذاي گةمارؤي شار هةر لةوث مايةوه، بةآلم ئاخرييةكةي اليةنگراين خاين 
ــوثنه     ــةم ش ــرتين ئ ــاش گ ــردةوه و پ ــان ك ــه دةروازةكاني ــار خائينان قاج

خان حازر بوو سةرلةنوث بيكاتةوه حاكم، بةم مةرجةي ئةويش  حمةممةدحةسةن
ر به ذةمسي بناسث و يةكثك له الوئةوالي قاجا سةرؤكايةيت و حكوومةيت بث ئةم

خـاين قاجـار پاشـان قـةزوثين گـرت و گةذايـةوه       . ١٥خوشكةكانيشي بداتثيه
پثي خؤي بووبث لـه   كردين جث ذةنگه ساصي دواتريش خةريكي قامي. مازةندةران

ئاخرييةكةشــي تــةماي گــرت كــه لــه وآلمــي داخــوازي يارمــةيت  . قــةزوثن
  .١٦اشان ذوو بكاته ئةو شوثنهخان و سةركردةكاين قةآلي كرم مةردان عةيل

  
  خان بؤ سةر ئةستةرئاباد يةكةم هةصمةيت كةرمي ٤ـ ٢

  
خاين تثكشكاند،فةرماين  مةردان خان هثزةكاين عةيل پاش ئةوةي كةرمي

دا قةآلي كرماشان ـ كه ديسانيش قامي كرابؤوه و بـه ورةيـةكي زؤر بـةرزةوه     
اين كه لةشـكري قاجـار ـ    لةم كاتةدا پثي ز. پارثزگاري لثدةكرا ـ گةمارؤ دةن 

. خان تةنيا ذؤژةذثيةكيان تا هؤردووبةزي ئةو ماوه توركماين حمةممةدحوسثن
هةر بؤيه كاري گةمارؤي دايه دةس تايفةي زةنگةنه و كةصهوذ و فةرماين دا كه 

، لةگةص بةشي ١٧٥٢ئةو كات خؤي سةرةتاي پايزي ساصي . دةوري قةآل بةرنةدةن
سةركردةي قاجار وةختايةك . و بةرةگةيان لثگرت هةرةزؤري هثزةكاين داگةذان

                                                      
؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، ٤٥؛ گوصشةين مراد، ل ٢٦ـ   ٢٥گوشا، ل  ـ تارخيي گييت١٥

  و  ٢٩٩ل  ، مونتةزةمي ناسري،١٦، ل ٩بةرگي 
Rabino , Mazandaran and astarabad 472 – 473     ذابينـؤ چـاوي لـه ،

  .بووه ١٧٥١نووسراوةي نامي كردووه و پثي وايه مثژووي ذووداوةكه ئاخري نوامربي 
However, GD  records on 12 July 1751 that Mohammad Hassan 
Khan, ((Fatty Cajar son,)) has taken Rasht and is ready to march on 
karim khan. 

  .٢٠٥ـ  ٢٠٣ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٦
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خاين ئامادةي شةذ و تثكذاچوون بيين  پاش ئةم مالنةي تازةيان ديسانيش كةرمي
سةرداري زةند ئةم كشـانةوةي بـه   . داترووسكا، بؤيه دةسيت كرد به پاشةكشه

الوازي لثكدايةوه و كةوته سةري، بةآلم خاين قاجار خؤي له شةذ دةپاراست و 
  .شوو بةرةو ئةستةرئاباد دةيئاژاوتپ بث

هةذةيت هةصمةت بة باشي تثدةپةذي، بةآلم واديار بوو كه وةكيل بذياري 
نةكراوه زياترين كةلك وةربگرث و له تـايف گةشـةي    داوه لةم هةله چاوةذوان

بـث ئـةوةي بةذواصـةت    . دوژمين خودبةخود قني له زگي، زةبرثكي تثسرةوثنث
هـةر  . ناوچةيي بث هةتا ئةسـتةرئاباد كوتـاي   تووشي هيچ بةربةرةكانييةكي

الوه گةمارؤ دا، اليةكةي ديكةي كـةوتبووه   لةذثوه قةآلي ئةستةرئابادي له سث
ذا يارمـةيت درابـان، وةبـةرچاو     سةر ذووبار و ئةگةر پـارثزةران لـةو قؤصـي   

بـؤ  . خان ديسانيش هةر خؤي لـه شـةذ ال دةگـرت    حمةممةدحةسةن. نةدةهات
ؤكي زةند كؤمةصثك پثشنياري دةخسته ذوو و حازر بوو كه تةساصحه لةگةص سةر

سةد سةر ئةسپي ذةسةن بكاته پثشكثش و ئاغاحمةممةدخاين كوذي به سثسةد 
خان، بةآلم وةكيـل زؤر قـامي و پتـةو     سوارةوه وةك بارمته بنثرثته الي كةرمي

  .١٧ذاوةستا و خؤي شل نةكرد و دةوري بنكةكةي سةخت تةين و تيين بؤ هثنا
لـه  . قاجار بةناچار هثزه تايبةته پشتيوانةكاين هثنايه مةيدان خاين

دا چةن هرووژم و پةالمارثك له اليةن دانيشـتوواين قـةآلوه    ماوةي دوومانگثك
كرايه سةر خاين زةند و هةصمةتبةراين توركمانيش بـه وردي لـه دةشـتةكاين    

شـي  چةكـداراين زةنـد لـه بابـةت تفاقـةوه توو     . گورگانةوه پثشذةوييان كرد
سةرةگثژه ببوون، چونكه چةكداراين توركمان يةسترةكانيان له لـةوةذگايان  

هثزي زةند ناچار . وچؤي گةمارؤدرانيان نائةمني كردبوو دةفذاند و ذثگاي هات
. بوو بؤ پاراسنت و ئاگاداري يةكسمةكاين پؤلثك چةكداري ئازايان لةگةص بنثرث

ن و هةم چةكدارةكانيان شرودذ بةآلم توركمانةكان هةم ذةوة و ئةسپةكانيان بد
وپةيل سةرةتايي به شثوةيةكي ترسناك  پاشةكةويت خواردةمةين و كةل. كردن

سةرةجنام سـةركردةي  . رةو تةواو بوون دةچوون و زستانيش نيزيك دةبؤوه به
قاجار گةآلصةي پةالمارثكي له ژوورةوةي قةآلوه داذشت و خؤي سـازدا كـه لـه    

بةگوثرةي گةآلصةكه دةبوو پؤلثكي زؤر . ثته مةيدانبةرامبةر هثزةكاين دوژمنا ب
                                                      

  .٢٠٩ـ  ٢٠٥و ل  ٢٠٢ـ جممةلوتتةواريخ، ل ١٧
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دا حةشاردةن، پاشان خؤي  له توركمانةكان خؤيان له قؤصثكي بةره و مةتةرثزان
هرووژم بثنث و لةذثوه بكشثتةوه هةتا هثزةكاين زةند بكةونه شوثين و هاوكات 

شاآلوي توركمانةكان بؤ سةر سـةنگةري  . داوةكان هةصكوتنه سةريان خؤمةآلس
دوژمن و تاآلين بارگةوبنةي لةشكر و پةالمارةكانيان له پشيت بةرةوه بوو بـه  

وةكيل ناچـار بـوو   . وكوت بوونيان هؤي سةرلثشثواوي هثزةكاين زةند و لةت
لةبـةر خـؤذاگري و   . قوولثنـث  ئةوةندةي دةرفـةت مـاوه بـةرةو تـاران تثـي     

ـ    اخاين بةربةرةكاين پؤلةسوارةي پاشةنگي سپاكةي بـه سـةركردايةيت مووس
ئـةم  . خان وةبـةر چـاوي دوژمـن نـةهات     ئةفشار، بادانةوه و ذاكردين كةرمي

مووساخانه براي ئةمريگؤنةخاين ئةفشار بوو كه وةكيل دواي خزماين له هةموو 
  .كةسي زياتر متمانه پثدةكرد

وكوت و كوژراوي و ديلي  خان پتر له نيوةي لةشكرةكةي به شةل كةرمي
له نيوةي كوژراوةكانيش له وةخيت گةمارؤ و  له پاش خؤي بةجثهثشت؛ زياتر

دا زؤر  ئةوةي لـةو وةخـيت  . ١٨بةر له دةسپثكي شةذي ذاستةقينه تثداچووبوون
گرينگ دياري دةدا، شامسايل بوو كه خؤي جصةوكثشي جثنشيين مريايةتييةكةي 

هةصبةت به فييت زةكةرياخاين وةزير، . دةكرد و لثره دايةوه دةس خاين قاجار
و خؤي دابوويه دةس خاين قاجـار و زؤريـش بـه ذووي خؤشـةوه     شاي ناوبرا

ماوةيةك دواتر كه خثصي قاجار ذةشيت هثنايه ژثر چنگي خؤي، . پثشوازي لثكرا
ســةير ئــةوه بــوو كــه . ١٩چةنـد چةشــن ســكه بــه نــاوي شـامسايل لثــدران  

                                                      
؛ ١٤ـ   ١٣؛ سـارةوي، ل  ٢٩ـ   ٢٨گوشـا، ل   ؛ گييت٢١٣ـ   ٢٠٩مومجةلوتتةواريخ،ل  ـ  ١٨

ژمارةي كوژراو و بريندارةكان پثكةوه . ١٧ـ   ١٦، ل ٩ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي
گوصستانه دةنووسث . وازن و يةكتر ناگرنةوه و وثدةچث هةموويان زؤريان پثوة نابثجيا

هةزار كةس بوو له دةس دا و ژمارةي ٤٥خان نيزيكةي هةموو لةشكرةكةي كه  كه كةرمي
. هةزار چةكدار دادةنث٣٠خان دةكرد به  ئةو توركمانانةي كه شةذيان بؤ حمةممةدحةسةن

هةزار كةس له مـاوةي  ١٥هةزار كوژراوةي زةنديه، ٤٥ سارةوي الي وايه كه بثجگه لةو
هةزاري ديكةش له وةخيت كؤكردنـةوةي تفـاق و ئازووخـةدا    ١٥چل ذؤژةي گةمارؤ و 

كوژران، هةروةها پاش ئاخرين شةذ و لثكدان دةپازدةهةزار كةسـثكيان لـث بـه ديـل     
  .گرياوه

  و ٢٠، ل ٩ي ؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگ٢١٥ – ٢١٤ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٩
11 August 1754; Rabino, Coins, Medals and seals, 48. 
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. بذاو و هةر ئاواي واز لثهثنا خان نةكةوته شوثن دوژمين بذست حمةممةدحةسةن
اوپةمياناين توركماين له بةر وةدةس هثناين دةسكةوتةكاين شـةذ و  ذةنگه ه

گرتين ديالن كه كـاري لةمثژينـةيان بـوو، هـةر بةوةنـدةيان واز هثنابـث و       
ــه   ــان نةدابثت ــث و گوثي ــةحرا كردب ــي س ــةكانيان ذاپثچ ســةربةخؤ خةنيمةت

خان زؤر به نةرمي و بةزةيي لةگةص ئةسريةكان  حمةممةدحةسةن. ٢٠فةرمانةكاين
. دا كردين به سةرپشك وآليةوه و بؤ مانةوه و نةمانةوةيان له هؤردووي خؤيجو

نووسراوةكاين نامي وا نيشان دةدةن كه زؤربةي ديلةكان مةيليان وابـووه كـه   
. خان و به كوثرةوةري گةذانةوه تـاران  بچنةوه نثو پامشاوةي هثزةكاين كةرمي

خسـت و چـاوةذواين    هثزةكاين زةند دوو مانگي ديكةش له تاران لةنگـةريان 
  .٢١تثپةذيين زستان و ساذثژ بوونةوةي برينةكان مانةوه

خان سـةبارةت بـه    نةرم جووآلنةوةي له ذادةبةدةري حمةممةدحةسةن
ركةوتنثكي وةها پرشـنگدار لـه    كذينةوةي ديلةكان له اليةن دوژمنةوه دواي سه

ذانـةوةي  دا، تةنيا نيشانةي تؤزثك الوازييه لةبـةر گة  يةكةم تثكهةصچوونيان
وا وثدةچث كه به مةبةسيت ذثككةوتين بـاوي سياسـي هـيچ     .سپاي توركماين

خـان هـةتا    هةوصثك نةدرابث و ذةنگه خاين قاجار لثي حاصي بووبث كه كـةرمي 
زةمانثكي مةترسييةكي وةها گران له داوثنةكاين ئةلبورز تثكنةشكثنث ناتوانث 

لوددةوله شاي ئاصقةبةگوثي لةم كاتةدا كه وةكي .بثدةنگ دانيشث و بسرةوثتةوه
خان له چيا  مةردان هةواصثكي واي پثگةيشت كه گؤيا ديسان عةيل ،له كيس دابوو

ذا داگةذاوه تا دةگژي ذاچث،بؤيه بةپـذتاو بـةرةو    و كوثستانةكاين بةختياري

                                                                                                                             
، ل ١ساصي حةوتةم، ژماره »توثژينةوةكاين مثژوويي«سوحباين وتاريكي له گؤضاري 

  دا نووسيوه٢٥٨
؛ خاين قاجار بؤخؤي چةكداراين توركماين ناردةوه سةر ٢١٥ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٢٠

داين فةرماندةكاين دا به مةبةسيت پةيكةردةي دوژمـن   نله بةرامبةر ها. ماص و حاصيان
ذاوةستا و گويت دةيهةوث له مازةندةران وةمثنث و ناوچةكاين داگريكردووي ئـةهوةن  

دا گوتوويةيت كه ديلةكاين له ٢١٤كاتةوه و پايةكاين دةسةآليت قامي بكا؛ هةروةها له ل 
دن و توركمانـةكانيش  سةر حيسايب كيسةي خؤي به پووصثك كذينةوه و ئـازادي كـر  

  .تةقاند خؤيان دزييةوه و بةرةو سةحرا تثيان
  .٣٠گوشا، ل  ؛ تارخيي گييت٢١٥ـ  ٢١٤ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٢١
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  .٢٢دوايه گةذايةوه هةتا باآلدةسيت خؤي له كثوةكاين زاگرؤسا بپارثزث
  

  شانگةمارؤي قةآلي كرما  ٥ـ  ٢
  

تابشتةوه خؤي  به له درثژةي ئةم ماوةيةدا قةآلي دةورةدراوي كرماشان
تايفةكاين زةنگةنه و كةصهوذ سةرةتا مـةذ و گـاذاين دانيشـتوواين    . ذاگرتبوو

و ســةرةذاي تؤپبــاراين ذؤژانــة و شــاآلوةكاين ) ١٠(قــةآليان ذادا و ذفانــديان
ئةگةرچي .  ٢٣رؤ دامانگثك ئةوثيان به شثوةيةكي سةخت گةما پارثزةران شةش

خوردوخؤراك و ئازؤخةيان خةريك بوو بنةي دةهات، بةآلم گةمارؤدراوان هةروا 
دا سامانثكي مفت و مةرحةبايان به ١٧٥٢ي نوامربي ١٦له ذؤژي . ورةيان بةرز بوو

كاروانــه تفــاقثكي خةصــكي قــةآل كةوتــه بؤســه و تاقمثــك لــه . ٢٤ســةردا ذژا

                                                      
  .٣٠گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٢٢
ـ ــ ذووداوثكي ناسةرةك٢٣ كةيه كـه دوابـةدواي شـةذي كرماشـان و كـوژراين      ـي دي

الي گوصسـتانه ذةنگـي داوةتـةوه     دانـةر لـه   خان به شـثوةيةكي شـوثن   مةردان عةيل
نووسةر خؤي له نثو گةمارؤدراواين قةآلدا ژياوه و ). ٢١٧ـ ٢١٦مومجةلوتتةواريخ، ل (

ئـةو نةقصـه   . دا ئةنـدامي شـاندةكه بـووه    ووثژةكاين بةدةسـتةوةداين قـةآلش   له وت
سةير ئةمةيه .دوورودرثژةي ئةو نووسيويةيت، تةنيا بةصگةيةكي بةردةسته لةم بارةوه

ودووبةآلش باسيان  كام له سةرچاوه باوةذپثكراوةكان و مثژوونووسان هةر بة حاص چهي
ئةم  وا دياره. نةكردووه و بةصگةكاين ئورووپاييش ئاماژةيةكيان نةداوةته ئةم مةبةسته

خــان بــؤ ســةر ئةســتةرئاباد و بةزانــدين  هةصــكةوته لــةچاو لةشكركثشــي كــةرمي
به هةرحاص هةر له سةرةتاوه قةآل . ي نةبووهخان گرينگايةتييةكي ئةوتؤ مةردان عةيل

خان له دةسپثكي كاري خؤيةوه، زؤري بايخ  شوثنثكي بارناسك و گرينگ بوو كه كةرمي
دا كه زةند  خةوش نيه و بؤ وثنه له هةردووك شةذان گثذانةوةي گوصستانه بث. بؤ دادةنا

وةكاين گثذاوةتةوه ؤمانتيك ذووداذلةگةص دانيشتوواين قةآل تثكهةصچوون به شثوةيةكي 
دا زؤر دةبيندرث كه دةبـث وةبـةرچاو    و لةم چةشنه مةبةسته پذهةستانه له كتثبةكةي

  .نةگريثن
 ٢١٨مومجةلوتتةواريخ، ل (ـ له دةقي بآلوكراوه به دةس ذثزدار مودةذذيسي ذةزةوي ٢٤

دا له نثو ذووداوةكاين ئةم ذؤژانةدا تةنيا بـؤ ئـةم هةصـكةوته،    )٥و يادداشيت ژماره 
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شـه و هةرايـةك لـه مابـةيين ئـةوان و      گةمارؤدراوان هرووژميان بؤ برد و كث
گةمارؤدراوانا قةوما و عةبدولعةيل خان وثـذاي دووسـةد كةسـثك لـه قـةآل      

له سةر ئةم مةبةسته شةذثك ذووي دا و له اليةن . دةركةوت هةتا ذزگاريان بكا
قؤصي ذاسيت شـةذكةراين كةصـهوذ   . خان پشيت قامي كرا قةآلشةوه عةبدولعةيل

تةواوي هثزةكاين دوژمن بؤ وثنه سةرؤكي ). ١١(اص نرانبةرةو شار و دةرةوه ذةپ
ئاوا كه له  خان هةتا وآليت خؤيان هاروون قوصي كوثري تايفةي زةنگةنه نةجةف

هةر فرسةخثك نيزيـك شـةش   . (كرماشانةوه شةش فرسةخثك دووره ذايانكرد
تؤپيـان هاويشـت و    ٣٥٠پارثزواناين سةرمةست لةم سـةركةوتنه  .) كيلؤميتره

ــة ــةرةو  ســبةي ب ــةوةي بؤشــايي پاشــةكةوته ب ــه مةبةســيت پذكذدن ياين ب
ــةي   ــةتاص كــرد و زؤرب تةواوبوونــةكانيان هــةموو عــةمبارةكاين شــاريان ب

. شارنشيناين ماقووص و باآلدةستيشيان دنه دا تا ئازووخةيان لةگةص بگوثزنةوه
بةآلم حةوتووي دواتر لةپذ شارنشينان هةصگةذانةوه و چاكةي پثشوويان وةالنا 

وا دياره . به دةسيت زؤر ذاسپثراوان و كارگثذاين تاآلين عةمبارةكانيان دةركردو 
تايفةي زةنگةنه كه له وةخيت گةمارؤدا وةك پثويست چاوةدثرييان نةكردبوو، 
بــه مةبةســيت داين ذاپــؤريت پاشةكشــةيان بــة پةلــه چووبوونــه خزمــةت  

ئةركةكانيان لـه  حمةممةدخاين زةند هةتا بةر له توثژينةوه له سةر ذووداو و 
نيزيكةوه، پياوةكاين تايفةي كةصهوذ تؤمةتبار بكةن؛ بؤ تؤصـه ئةسـتاندنةوه   

دا هةواصي  خان به خؤي و هةزار سوارةوه بةذث كرا، ئةو هةر له پثش خثرا سادق
دا  وازي و دةمدةمي شار نارد و له ئاكام نيزيك بوونةوةي خؤي بؤ خةصكي وازي

  .٢٥ئةوان كاريان تثكرا
آل كةوته گةمارؤ، هيچكام له دةورگثذان متمانةيةكي تةواويان ديسان قة

شةذكةراين پارثزةري قةآل دةترسان ديسـانيش ئـةم   . نةبوو بؤ ديدار و گفتوگؤ

                                                                                                                             
ي حمـةذذةمي  ٩شـةممةي   كي دياري كردووه و دةصث ئةم ذووداوه له ذؤژي سثذثكةوتث

 ذثكـةويت بةآلم ذةزةوي . دا قةوماوه١٧٥١ي نوامربي ٢٨ي كؤچي بةرامبةري ١١١٥ساصي 
ي ١١١٥ذةنگه مثژووي دروسيت ذوودانةكه ساصي . ي وةك سةرةوه ذاست كردؤتةوه١١١٥

بةگوثرةي دةقي سةرةكي كتثبةكه . اوةند بثمانگ پاش شةذي نةه كؤچي و النيكةم شةش
  .ذووي داوه ي زاييين١٧٥٢ /ي كؤچي ١١١٦هةصكةوته بةر له ساصي ئةم 
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. وگؤذانه بياخناته نثو گثژاوي قايت و قذي و دةيانويست دةستيان بگاته شار ئاص
واتـر ديـداري   خان كه ذؤژي د خان ذاسپاردةيةكي نارده الي سادق عةبدولعةيل

خاين زةنـد بـه پـارثزةوه پثشـنيارةكةي قبـووص كـرد،        سادق). ١٢(لةگةص بكا
وفرتثك له گؤذث دابوو بةآلم ذةنگه ئـةوان سـةبارةت بـه     ئةگةرچي ترسي فثص

بـه هثرشـي چةكدارانـةي    . شوثنكةويت كارةكان له ذاده بةدةر بةپارثز بووبن
قةراخ شار پاشةكشةيان پثكرا خان تا نثو باغةكاين  سةربازگةي قةآل سپاي سادق

هؤردووگايان تاآلن كرا و گةلثكيان به . پةرةم بوون و دابذدابذيان تثكةوت و پةرةم
ديل گريان و لثرةدا دةكرث باسي پؤله ژنـةي نثـو لةشـكر بكـرث كـه پاشـان       

خان به  سادق. ئةوةي كةس دةستيان بكاتث بؤي ناردنةوه  خان بث عةبدولعةيل
حمةممـةدخاين تـووذه خـؤي لةگـةص دةهـةزار      . ٢٦پةريشةرمةزاري گةذايةوه 
  .ذث هةتا چاوةدثري كاري گةمارؤ بث شةذكةري زةند كةوته

گــةمارؤدراوان شــووره و مةتــةرثزةكانيان قــامي كــرد، ســث هــاوةن 
. بـوو ) كيلؤ٣٦(پؤند ٨٠يان دامةزراندبوو كه كثشي هةر گوللةيةكيان )خؤمپاره(

نگةرثكي بةر دةروازةي گةوره بوون كه ئةمانه پشتيواين ئةم سث تؤپةي نثو سة
حمةممةدخان به چةشنثكي ئاقآلنه دةسيت كرد . كيلؤ بوو ١٨سةنگي گوللةكانيان 

تـاقمثكي چةكـدار نـارده    . به شثوة شةذي پارتيزانانةي تايبةيت تايفةي زةند
بةرةوه تا خؤيان مةآلس دةن و سبةي بةياين وةختايةك ذةوه دةچوو بؤ لةوةذ، 

حمةممـةدخان هـةر كـه دامـةزرابوو،     . اين سـةربازگةيان دزي نيوةي ئةسپةك
وةرگرتن له هثزي   سةرلةنوث تايفةكاين زةنگةنه و كةصهوذي به مةبةسيت كةلك

ذاگةياندراوثكي بآلو كردةوه و وةبريي هثنايةوه كه . هثشتبوو شةذكةرانيان بانگ
ان بردةوه  وةختايةك پثشنيارةكةي. خان دةبث قةآل بدرثته دةس هثزةكاين كةرمي

پاشان لـه  . دواوه تا مانگي داهاتوو به شثوةيةكي چذوپذ دةوري قةآليان تةين
چوار هةزار  سث. دا نةخشةي پةالماري بؤ سةر قةآل داذشت١٧٥٣سةرةتاي ساصي 

لةو اليةش كـه بـةرةوذووي شـاري    . سوار له سث الي قةآلوه خؤيان حةشار دا
له . ديوارةكان دةستيان تثكگرتكرماشان بوو، چاردةهةزار شةذكةرثك له پشت 

كايت ذؤژاوادا كه سةربازگةي قةآل خةريكي حةسانةوة و پشوودان بوو و كةمتر 
چاوةدثري بارودؤخةكه دةكرا، هثرشثكي ذثك و پثك و هاوكات دةسيت پثكـرد؛  
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كردنـةوةي شـوثن و كـاركردي     ئةگةرچي سوارةكاين زةند به مةبةسـيت كـةم  
دوور  وبـذي تؤپـةكاين قـةآل تؤزثـك لثـك     نث هثشـوو و بـث   گوللةكاين چةشن

يـان   دةذؤيشنت، وةختايةك گةيشتنه بةر تريپةذي تؤپچييـةكان، پةالمارةكـه  
پاش ئةم شـاآلوه حمةممـةدخان سـةنگةربةندييةكي الر و كـؤمي بـه      . تثكشكا

تاقمثك پيادةي ئازا و حؤذاگري كرده بةرپرسـي  . شثوةيةكي وةستايانه سازدا
ه پارثزةران چارده مانگثكي تر كةوتنه بةر دةسذثژي بةم شثوةي. بةذثوةبردنيان

تفةنگچييةكان، بةآلم له سـايةي بـورج و شـوورةي قـاميي قـةآلوه تووشـي       
  .٢٧خةسارثكي كةم هاتن

پارثزةران و بةرگران جارثكي تر بـةرةوذووي تارمـايي قـايت و قـذي     
ه سةرةجنام دوو كةسي شووشتةري كرثكاري قؤرخانه به مةل. وردةورده بوونةوه

له ذووباري قةرةسووي پةناي قةآلكه پةذينةوه و خؤيان گةيانده بنكةي سـةر  
وةختايةك كؤمةصه هةواصـثك  . خاين بةختياري له لوذستان مةردان چياي عةيل

خان له مازةندةرانـةوه بـآلو بوونـةوه،     سةبارةت به گةذانةوةي تازةي كةرمي
ارثزةراين قةآل، بةآلم سةرداري بةختياري خؤي بةناچار زاين كه بكةوثته بريي پ

لةشكرثكي تةياري ئةوتؤ كه بتوانث ياريدةي سـةربازگةي كرماشـان بـدا بـه     
دا گويت كه هةتا دوو مانگي داهاتوو  كةچي له وآلمي فرياخوازان. دةستةوه نةبوو

به يارمةيت وةرگرتن له هثزةكاين پاشاي بةغدا بةرةو ئةو ناوچةيه دةكةوثته 
به چةنـد بـارة تـووتن و خوثـوه نـاردةوه الي       هةروةها ئةم دوو كةسةي. ذث

و ئةم نثوان و پثوةندييـه بـه شـثوةيةكي ئاشـكرا دنـةي      ) ١٣(شةذكةراين قةآل
  .خؤذاگري پارثزةراين دا

نووسةري مومجةلوتتةواريخ دةنووسث كه خؤي گةآلصةيةكي پثشـنيار  
كردبوو كه بـه مةبةسـيت بـةذثوةچووين حـةفتا سـوار هةصـيانكوتايه سـةر        

كاين پثشةوةي دوژمن و تةواو خافصگرييان كـردن و توانيـان پـؤلثكي    سةنگةرة
كـه  ) ١٤(بـةآلم كةمـةرخان  . بةرچاو بكوژن و تاقمثكيش به كةمةند ئةسري بكةن

يةكثك له چاالكترين شةذواناين زةند بوو تاقمثك له سـةربازاين لـه شـاري    
ـ  وتيژي دةس كرماشانةوه دةنگ دا و دژةپةالمارثكي توند مةتبةران پثكرد كه هةص

دوو دةستةي شةذكةر . ناچار بوون بكشثنةوه و ذاكةنةوه نثو خةندةكةكاين قةآل
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خـان لـه ترسـي چوونـه ژوورةوةي      وا لثك نيزيك ببوونةوه كه عةبدولعةيل
. هثزةكاين زةند لةگةص چةكداراين خؤي و گـرتين قـةآل، دةروازةي نـةكردةوه   

ـ      وثين تثكهاصـقاين  سةرةجنام پاش هةلثكي ناسـك و تةنگـةتاو لثبـذا كـه ش
شةذكةراين هـةردووال بداتـه بـةر تؤپـان و سـةير ئةمةيـه پةالمارةكـةي وا        

بةردا و ذةوي، بةآلم پياوةكاين خؤي  ذثكخستبوو كه لةشكري زةند دةسيت لثك
لـه  . تووشي خةسار نةهاتن و پاش تةقةي تؤپان خثرا خؤيان به قةآلدا كردةوه

اوةيةكي زؤر له پةنا شـووره و  حةيفي سةرنةكةوتين دژةهثرش و هةصمةيت، م
ديواري قةآل، لةو شوثنةي كةوا چةكدارةكاين ئةستاندبوويانةوه، ذاوةستابوو و 
گوثي نةدةدايه ئةو هةموو بانگ و هـاوارةي فةرمانـدةكاين كـه لـه مـةوداي      
تريپةذي دوژمن ال كةوث و بچثته نثو ذيزي ئةوان، بةصكوو له بةرامبةر گرمه و 

ســةركردةكاين ســپا كــه بثبــاكي و . ك نةكشــايةوهئــاگري تؤپــان هــةنگاوث
بوثرييةكةي كاري تثكردبوون، هةوصيان دةدا هةرچؤنثك دةكرث لةوثي ببزثون؛ 
بةآلم تةنيا وةختايةك خاين غةمگني و دصشكسته دةسيت له چةقني هةصگرت كه 

  .٢٨حمةممةدخان بؤخؤي هاته پثش و به هثمين هاين گةذانةوةي دا
رثزةكاين وا بةربآلو كردبـوو كـه تةنانـةت    حمةممةدخان ئثستا مةتة

هةشت خؤمپارةهاوثژ كه . بةستثين ذووباري قةرةسووي پةنا قةآلشي دةگرتةوه
كيلؤ بوو، يةكبني بةرةو قـةآل خرمژنيـان    ١٨٠سةنگي هةركام له گوللةكانيان 

دةكرد و بةم زةبرانه خةسارثكي زؤر بةر شووره و زاخةكاين جبةخانه دةكةوت و 
كثشـةي   ،گرفتثكي كةوا ئثستا سةري هةصـدابوو . كةسيش كوژران وچوار بيست

ئةمانةيان له ناوةندي قةآلوه ذاگوثزته گؤشةيةكي الي . قؤرخانه و باذووت بوو
هةزار گوللة ٨٠دا سةريان داپؤشني و لثژةيةكي  دةروازةي باكوور و له قوصكةيةك

چـةكي دوژمـن   تؤپيان له سةر كةصةكه كردن هةتا باره باذووتةكان له زةبـري  

                                                      
: دا ئازايةيت نوانـد  ةذانخان له چةند ش كةمةر. ٢٣٧ـ   ٢٣١مومجةلوتتةواريخ، ل  ـ  ٢٨

، ئـةو دوو كـةس لـه    ١٩، ل ٩بةگوثرةي نووسيين ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي 
، بـةآلم دوايـه بـه دةس    ي له شةذي ئةستةرئاباد گؤذةهوو كـرد پاصةوانةكاين قاجار

گومان لةم شةذدا  بةو پثيةي كه بث. ذا كرا به دوولةت خان له كةمةري حمةممةدحةسةن
نگه نووسراوةكةي ذةوزةتوسسةفا لةبةر يةكترگرتنةوةي جةمسةري زيندوو بووه، ذة

  .)ةوةيه»كةمةر«مةبةست ناوي كةمةرخان و لةت بووين له . (قسةكان ذثكخرابث
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 .به مةبةسيت قةرةبووي تؤپبارانةكه هثرشثكي درةوشاوةي تر ذثكخرا .بپارثزن
دووسةدوپةجنا كةس كه بةرگي سةرتاپا سپي و چةشين جلـي ئـةفغانييانيان   
پؤشيبوو و به زاراوةي ئـةفغاين دةدوان لـه پـةنا شـوثين دامـةزراين تؤپـه       

و لـه قـةآل دةركـةوتن و    شة. گچكةكاين الي ذؤژهةآليت قةآل كؤمةصةيان بةست
هثرشيان برد؛ پياواين نثو مةتةرثز كه ئةم دميةنةيان بيين، پثيان وابـوو كـه   
ئازادخان و سةربازةكاين به هاواري گةمارؤدراوانةوه هاتوون، بؤيـه سـةري   

قووچاند و هثرشـبةران ئـةم تؤپـه مةترسـيدارانةيان      خؤيان هةصگرت و تثيان
  .وةچنگ كةوت و لةوث دامةزران

ذومحانه سزا دا و لةم بارودؤخه نالةبارةدا  ممةدخان ذاكردوواين بثحمة
جارثكي دي پةيامي بؤ سةربازگةي قةآل نارد و ذايسپارد ئةگةر بثتوو دةس بدةن 

ئةگةرچي پثنج مانگثك به سةر چذكردنـةوةي  . به ذووي خؤشةوه وةردةگريثن
ةوةنده بةهثز و گةمارؤدا تثپةذ ببوو، بةآلم هثشتاش بارودؤخي دةورةدراوان ئ

لةگـةص  . بةمتمانه و دصخؤشكةره بوو كه بتوانن پثشنيارةكاين بةرنـةوه پـاش  
دا كةم بووين ئازؤخه و دصنيا نةبوون لـه بابـةت بةصـثنه خؤشـةكاين      ئةمةش

دوو مةلةوانـه  . خان، شةپؤلثكي ئاژاوه و دصةذاوكةي ساز كردبوو مةردان عةيل
 ٢٥٠ا تثپةذين و ذةوين، مةوداي شووشتةرييةكه سةرلةنوث به نثو سپاي زةند

خـان   مـةردان  عـةيل . ٢٩مايلةي نثوان كرماشان و بةغدايان به پثنج ذؤژان بـذي 
ماوةيةك بوو لـةم شـاره دةژيـا و خـةريكي داذشـتين پالنثكـي وا بـوو كـه         

ــةرمي   ــةر ك ــه س ــةكجارةكي ب ــةركةوتين ي ــث س ــةي بتوان ــان ئاخرييةك   دا خ
  .بؤ مسؤگةر بكا

  

  دووهةم حوسثين شاسوصتان  ٦ـ  ٢
  

پاشاي ذووناكبري و وريا وةك ناوةندي  بةغدا به سةركردايةيت سلثمان
بةتايبةت . پةنابةرثيت خةسارمةنداين ساآلين كؤتايي ژياين نادرشاي لثهاتبوو

ببوو به پةنا و پةسيوي ئةو ذاكردووانةي كه له سةردةمي دةسةآليت جثنشيناين 
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ربآلو يان به خاتري پةيوةنـدي  نادرةوه لةبةر كؤمةصثك ئاژاوه و نائةميين بة
مةيلي سةبارةت بـه درثـژةي ژيـان لـه ئثرانـا، ئـةم وآلتـةيان         سياسي و بث

خـاين ئةسـتةرئابادي،    لةم تاقمه دةكـرث نـاوي مـريزا مةهـدي    . جثهثشتبوو
و مسـتةفاخاين بيگـديل   » دوذذةي نـادري «نووسةري كتثيب زؤر بـةناوبانگي  

وةك باصـوثز بـه مةبةسـيت نـوث      نادرشا ئةم دوو كةسةي. شاملوو بثته گؤذ
، ناردبووه الي سوصتاين ١٧٤٦كردنةوة و ئيمزاي گةآلصةي پةمياين ئاشيت ساصي 

وةختايةك هةواصي كوژراين نادرشايان پثگةيشت كـه لـه بةغـداوه    . عومساين
خان دواي بيستين ئـةم هةواصـه    بةرةو ئيستامبووص كةوتبوونةذث؛ مريزامةهدي

ةفاخان بةصگةي نةچوونةوةي خسـته بـةر دةسـيت    گةذايةوه ئثران، بةآلم مست
بارگاي سوصتاين عومساين و حازر بوو كه وةك ميوانثكي ماقووص الي پاشـاي  

  .٣٠بةغدا وةمثنث هةتا سةرةجنام لثي حاصي بث كه خؤر له كام الوة هةصدث
خاين فةيلي كـه دوو   خان و مسايل مةردان ماوةيةك بةر له هاتين عةيل

كاين زةنديةدا بةزيبوون، پةنابةرثكي ديكه له بةغدا پةيدا جار له بةرامبةر هثزة
مستةفاخان بذواي وابـوو كـه   . ٣١ببوو كه دةيگوت كوذي شاتؤماسيب دووهةمه

هةموو مناصةكاين شاتؤماسيب دووهةم به دةسيت مةمحوودي غةجلايي و پـاش  
بـةآلم   ،ئةويش به دةس نادرشا كوژراون، هةر بؤيه گوثي بةم داوايه نةبزووت

مةصثكي زؤري خةصكي ئاسايي و پةنابةراين ئثراين سةرجنيان كةتبووه سةري كؤ
بـاوةذي بـةم داوايـه     ،١٧٥١و خودي پاشاش النيكةم بةر لـه ژووةين ساصـي   

ــابوو ــةكاين    . هثن ــةر ئاماجن ــاش لةب ــه پاش ــه ك ــيچ دوور ني ــبةت ه هةص

                                                      
  .٢٤٢، مومجةلوتتةواريخ، ل ٣٢گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٣٠

Sp 97, 33 (1751 – 1752), 203. See 15.3, below. 
ئةم خوازيارةش وةك يةكثك له . ١٧و  ١١؛ دونبويل، ل ٣٤٣ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٣١

، وا ديـاره لةگـةص   )٣١گوشا، ل  گييت(حوسثن ناوبانگي ذؤيشتووه  كوذاين شاسوصتان
دا دةنووسـث كـه   ٨٤و  ٨٢مةرعةشي له ل . ناوثكي پاشايةيت پةسةندكراو تثكةص بووه

  .بووه شاتؤماسيب دووهةم تةنيا دوو كوذي
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وثـدةچث مسـتةفاخان و    .٣٢لةشكري لةم ذثبازةدا پثشـقةدةم بووبـث  ـ  سياسي
خان بةر له بزووتن بةرةو خوزستان يان هةرنةبث بةر له شكسيت  مةردان عةيل

ومةرج و  تازةي خاين بةختياري چةند جار پثوةندييان به يةكترةوه كردبث و هةل
هثنان لـه   بؤيه خثرا كةوتبوونه بريي دةرفةت ،توانستةكانيان هةصسةنگاندبث

ةيت و كؤكردنةوةي گةآلصةي هاوكاري نثوان خؤيان و ئةم هةصوثستاوةي پاشاي
پاشـا بـه مةبةسـيت     مسـتةفاخان و سـلثمان  . هثز و دامةزرانيان له لوذستان

ذاكثشاين دةنگي ذةزامةندي ئثرانييـةكان لـه بةغـدا و ناوچـةكاين سـنووري      
  .دةستيان كردبوو به چاالكي

بةگوثرةي نووسيين گوصستانه، چريؤكي ئةم خوازيار و داواكارةي تاج 
ــة  ــةنيا وةختاي ــه ت ــه    و تةخت ــتةفاخاين ذاذا ك ــي مس ــةر دص ــه ب ك كةوت

باشي يةكثك له سةركردةكاين پثشووي سـةفةوي و   حمةممةدذةزاخاين قؤرچي
كارناسي تؤرةمةناسي ئةو خانةدانه كه لةم بارةوه به يةكثك لـه شـياوترين   

بةپثي گوتةي . كةسان دادندرا، ئؤباصي بؤ ذاسيت  و دروسيت داخوازةكةي كثشا
وبذي شازادةكاين سةفةوي  وست هةشت مانگ دواي قةصتئةم خؤبةمرياتگره، در

دا، خواجةيةكي بارگاي پاشايةيت ١٧٥٢به دةس مةمحوودي غةجلايي له ساصي 
. ئةو و دايكي ئةسپاردةي غوالمثكي گورجي كـردووه بـه نـاوي مةمحوودبـةگ    

غوالمةي ناوبراو له ذثي ئازةرباجيان و داغستانةوه بردووين بؤ گورجسـتان،  
. ةي نووسيين گوصستانه له ذثي ذةشت و دةرياوه چوونـه ذووسـيا  يان بةگوثر

هةتا زةماين كوژراين نادرشا وةك دوورخراوةيةك وابوون بةآلم پاش ئةو بةرةو 
بةغدا بزووتووه و ئثستا به هثنانـه گـؤذي داواكارييةكـةي، خـؤي خسـتؤته      

خـوداين وآلت بـه يارمـةيت دةوصـةيت      مةترسي و دةيهةوث تاج و تـةخيت بـث  
له كةربةال يةكثك له  .مساين يان النيكةم ئثرانييه كؤچةرةكان وةدةس بثنثعو

                                                      
پاشاي بةغدايي به ذثبةراين ئثراين  دةنووسث كه سلثمان GD VI,12 July 1751ـ ٣٢

ذاگةياندووه كه كوذي شاتؤماسب الي ئةوه و دةخوازث به هثزي چةك بيگثذثتةوه سةر 
  .تةخيت پاشايةيت
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بـه ديـتين    ٣٣حوسثين سـةفةوي بـوو   بثوةژناين نادرشا كه كچثكي شاسوصتان
قؤصبةندةكةي باوكي له قؤصي كوذةي الودا و مؤر و قةباصةي زةماوةندي دايكـي  

و گويت برازكةي كوذه، بذواي به ذاسيت و دروسيت ذةسةنايةيت تؤرةمةي هثنا 
دروشم و نيشانةيةكي هةيه و پةجنةي دةسيت بةپةردةيه و زثدةگؤشيت كةوتؤته 

به گشيت مستةفاخان چ بـاوةذي بـه كـوذةي گـةنج كردبـث و       .٣٤نثو قامكاين
نةكردبث، دةيبيين كه وا دياره دةكرث لةم تازةدابةزيوه وةك سةمبولثكي بةنرخ 

ارمــةيت ســپايةكي هاوبةشــي و پيـاوثكي دةورگثــذ كــةلك وةرگــريث و بــه ي 
  .خان و پاشا و به ناوي ئةو گةذايةوه ئثران مةردان عةيل

خان به دةرفةتثكي خودادادي دادةندرا  مةردان بووين ئةم كةسه بؤ عةيل
خان كه شاي دةستندةخؤري خؤي بةم زووانه دابووه  هةتا بتوانث لةگةص كةرمي

دةي بةختياري هةميشه سةركر. دةس سةركردةي قاجار، بكةوثته بةربةرةكاين
خاين له ژثر ذكثفي دابوو؛  هثزثكي بةرچاوي خثصي خؤي و لوذاين فةيلي مسايل

زاده ذةسةنةي سةفةويش دةبـوو بـه هـؤي     هةروةها بووين ئةم شازاده وةجاخ
له بةهاري . پشووي زياتر له ناوچه دووردةستةكانةوه ذاكثشاين كةساين تازه

ئةوان سـازبوون و ئـةم گةجنـةيان بـه      دا، ي زاييين١٧٥٣/ي كؤچي١١٦٦ساصي 
مستةفاخان سةركةوتين خـؤي وةك  . ٣٥حوسثين دووهةم ناودثر كرد شاسوصتان

                                                      
بةگم بووبث كـه   ذةنگه ئةم ژنه ذازيه. ٤٧٥؛ كوومهةرةئي، ل ٧٥ـ   ٧٣ـ قةزويين، ل ٣٣

 ,Lockhart, Nadir shah: بذواننـه . زةماوةندي لةگةص كردبوو ١٧٣٠ساصي نادرشا 
42.  

. ٢٤٧ـ   ٢٤٣؛ مومجةلوتتـةواريخ، ل  ٤٧٣؛ كوومهـةرةئي، ل  ٧٥ـ   ٧٣ـ قةزوثين، ل ٣٤
؛ ذؤستةموحلوكةما باسثكي درثژي سةبارةت به شازاده ١٩٨ـ  ١٩٧ذؤستةموتتةواريخ، ل 

بـه  . گومان له گوصسـتانةي وةرگرتـووه   م بثذازاندؤتةوه و زؤري فوو لثكردووه، بةآل
كوريت دةصث شازاده پةناي بردؤته بةر سـايةي قةيسـةري ذووسـيا و پـاش ئـةوةي      

مةيلي ئيزنيان داوه بؤ وةرگرتنةوةي مايف خؤي به  بةسةرهايت خؤي گثذاوةتةوه، به بث
ئةويان بةآلم مثژوونووساين زةنديه و قاجاري . سواري لؤتكه له پايتةختةوه بگةذثتةوه

  .به كابرايةكي كآلوبازي تةصةكةچي زانيوه
 ,Rabino, Coins, Seals and Medals.  ٢٤٩ـ   ٢٤٧ــ مومجةلوتتـةواريخ، ل   ٣٥

45,his 
Regnal name is confirmed in sp 97, 37 (1753 – 1754), 15 December 
1753.   
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ذاوثژكار و كةخيوداي خزمةت ذكثفي شازاده چةسپاند و بؤ پشتيواين له شازاده 
لـةم كاتـةدا   . پاشـا داوا كـرد   هثزثكي شـةذكةري زؤروزةوةنـدي لـه سـلثمان    

ثزثكي به فةرماين شاي تازةوه حةواصةي كرماشان خان چةند باصو مةردان عةيل
كرد و هةواصي نارد كه بةم زووانه لةشكري پاشايةيت دةگاتـث و دصـخورتةيان   

  .٣٦دةبذثتةوه
  

  گرياين قةآلي كرماشان  ٧ـ  ٢
  

پارثزةراين چؤصةپثچ كراوي قةآل سةبارةت بـه داهاتوويـةكي ذوون و   
حمةممةدخاين زةند هـةر  . نئةوةي كه ذووي دابوو، نوقمي كةيف و شادي بوو

زؤروكةم گوثي نةدةدايـه ئـةم دةنگؤيانـةي كـه ذةنگبـوو بـةم زووانـه وةك        
كردنةوةيةكي له سةر ذووداوةكان  ذوون. ذاستةقينةيةكي مةترسيدار خؤ بنوثنن

ئثسـتا گـةمارؤي قـةآل ساصـثكي     . خان نووسي و ناردي بؤ ئيسفةهان بؤ كةرمي
يةكثك لةم ناذازييانه . دا بةدي هاتبوونپثچووبوو و كؤمةصثك ناذةزامةندي تث

كابرايةكي تؤپچي بوو و دةيةويست زةبرثك له گةمارؤدراوان بدا و خةآلتثك له 
به نةهثين پصيتةيةكي داگريساوي له زاخةيةكي باذووتة خؤص و . زةنديه وةربگرث

گوللةتؤپ وةسةركراوةكانا نايةوه و لـه شـوثنثكي كـه پثـي وابـوو بـاش و       
ه، له پةنا كآلوقووچكةيةكي قةآل به الي ذووبـاري قةرةسـوودا   دوورةمةترسيي

  .ماتةي هةصگرت و چاوةذواين ئاكامي كارةكةي مايةوه
تةقينةوةيةكي سامناك ذووي دا و بوو به هؤي هةصـتةكيين شـوورةي   
دةوري كآلوقووچكةي قةآل و ذووخاين ديواري نثوانيان و تةواوي ئةو شـتانةي  

گريا و گوللةتؤپةكان وةها لثك بآلو بوون كـه لـه   ذثگاي خةندةك . دابوون تثي
دةورةدراوان و . دا بـارين  سةرانسةري قةآلدا وةك باران بـه سـةر پارثزوانـان   

چةكداراين سةربازگةي قةآل گثژووثژ و تؤقيـو، پثيـان وابـوو كـه پـةالماري      
هةمةاليةنةي دوژمن دةسيت پثكردووه، بؤيه بث ئامانج و سةرلثشثواو دةستيان 

دا ترساو  پياواين لةشكري زةند بةتثكذا له سةنگةرةكانيان. تةقةي تؤپان كرد به
و داچصةكاو پثيان وابوو كه بوودذيان بؤ مةتـةرثزةكانيان لثـداوه، بؤيـه بـه     

                                                      
  .٢٥٠ـ  ٢٤٩ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٣٦
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لـه  . كراوي دوژمنـا كشـانةوه   مةبةسيت ذاكردن له بةرامبةر هثرشي چاوةذوان
تا ئـةو دةمـةي    تةما دامـابوو، هـة   شاري كرماشان حمةممةدخانيش تثما و بث

كابراي پيالنگثذ كه له حةشارگةيةوه به شـةپؤيل تةقينةوةكـه فذثدرابوويـه    
ماته خؤي گةيانده الي، تا ذاپؤريت تةصه و داوي بؤ  ذووبار به زگةخشكه و ماته

حمةممةدخان كه سـةبارةت بـه   . كراو وةربگرث خباته ذوو و خةآليت چاوةذوان
وپةيت بكا، بةآلم  دةيةويست لةت ،يبووشةرمي ئةو پياوه غةزر خراپةكاري و بث

پــاش تاوثــك هــةر بةوةنــده ذازي بــوو جــارث بيكــوتن و بيخةنــه كــؤت و  
  .)١٥(زجنريةوه

ئةگةرچي گةمارؤدراوان زةبرثكي قورسيان وثكةوتبوو، بةآلم هةر دواي 
قةصـش و كةلةبـةر و    ،تاوثك هاتنةوه سةرخؤ و تا خؤرهـةآلت كاريـان كـرد   

به هةر شتثكي دةكرا كونبذيان كردن و پاشان كةوتنـه  داذووخاوانيان تةنني و 
چةكداراين تةيار سةرانسةري شةو له سةر هةست مانةوه هةتا  .پاراستين قةآل

   ،بثـنن  ئةگةر هاتوو هثزةكاين زةند ويستيان لـةو ماوةيـةدا دةرفـةتيان لـث    
وه دةس بثن، بةآلم تا بةري بةياين كه گـةمارؤدراوان دوو تؤپيـان لـه پـةنا     

ئـاگري ئةنگثوانـةي تـؤپي    . وخاوةكان دامةزراند، هيچ شتثك ذووي نـةدا الذو
پارثزةران، هرووژمي سواراين تثكشكاند و هةر لةذثوةش تؤپچييةكان كوژران و 

دا پياواين سةربازخانه توانيـان داذووخاوةكـان سـاز     له ماوةي حةوتوويةك
شـتين  حمةممةدخان ماوةيـةك دواتـر بـه گةي   . كةنةوه و خةندةك دةردةنةوه

شازدةهةزار كةس هثزي پشتيوان له ئيسفةهانةوه، سةرلةنوث درثژةي ذةويت 
  .٣٧گةمارؤي دا، بةآلم پثشكةوتثكي ذاستةقينه وةدةس نةهات

پاشـاي   بـةذةمسي لـه سـلثمان   » بايب عايل«ذةنگه هةر لةم ماوةيةدا 
ذاسپاردبث كه سةبارةت به بةذثوةبردين گةآلصةكةي به مةبةسيت گرتين ماسي 

ذاوي وآليت دراوسث خؤبپارثزث، چونكه هثشـتاش باصـوثزةكاين ئثـران    له قو
بؤيه سةبارةت به نـاردين لةشـكري   . ووثژ بوون لةگةص ئةو وآلته خةريكي وت

مةيلي نواند، بةآلم مستةفاخان كه حازر  ياريدةر بؤ مستةفاخان و هاوذثياين بث
هةزار كةسثك بؤ ٦داگرت كه تةنيا  نةبوو چي ديكه حباوثتةوه و شان داخبا، پثي

                                                      
  .٢٦٣و  ٢٥٩ـ  ٢٥١ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٣٧
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كردين لةشكري خوازةري تاج و تةخت هةتا سنوورةكاين ئثران لةگةصيان  بةذث
بةم شثوةيه پثيان نايـه ذكثـف،   . بن و هةر كه گةيشتنه كوردستان بگةذثنةوه

  .پاشان داوايان له ئازادخاين كؤنةدؤسيت مستةفاخانيش كرد كه ياريدةيان بدا
نةكراو خةساري گةياندة تةواوي  له سنووري ئثران هؤكارثكي چاوةذوان

شاسوصتان حوسثين دووهةم شيت واي كرد : دابوون ئةو كاره گةورانةي له پثش
ــث  ــاوثكي ب ــه وةك پي ــتةفاخان و   ك ــةيتواين مس ــةوت و ن ــةرم و دذ دةرك ش

خان خباته ژثر قورسايي كةسايةيت خؤي و ئةمانه وةها نائومثـد   مةردان عةيل
بةگوثرةي نووسيين . ٣٨سةر دةسةآليت البةرنببوون كه تةنانةت دةيانويست له 

گوصستانه بةدزي كةسثكيان نارده ئازةرباجيان هةتا له ذابردووي ژيـاين ئـةم   
دايكي هثشتا : پاش ماوةيةك ئاكامي توثژينةوةكان ئاوا بوو. پياوه بكؤصثتةوه

بؤيه . ماوه و ژنثكي ئةرمةنييه، باوكيشي له تركاين دانيشتووي ئازةرباجيانه
ن گرت هةتا ذزگاربووين يةكجارةكي له چنگ گثرة و كثشةي جارث ئةم تةمايا

پثشذةوي لةشكر وردةورده شل . بآلو بث ذازه نةدركثنن، نةكا لةشكرةكةيان لثك
بؤوه و داماوي ذووي تثكردن، چونكه چاوةذواين هاتين هثزي پشتيواين لوذ و 

خـان و   مـةردان  وةك گثذاويانةتةوه سةرةتا عةيل. بةختياري و ئازادخان بوون
پاشان مستةفاخان تةمايان گـرت كـه خؤيـان لـه بةنـد و داوي ئـةم ئةركـه        
پذشةرمةزارييه دةربازكةن و به بيانووي چارةسةري نةخؤشي شثيت، ژارثكي وا 

ورده له بنةي بثنث؛ بةآلم ئةو كةسةي بؤ  دةرخواردي شاي ساخته بدةن كه ورده
تـا لـةبري ژارةكـه، دةرمـانثكي      واي به باش زاين) ١٦(ئةم ئةركه ذاسپثرابوو

. سةرةجنام سةربازاين ئثلجاذي تايفةكان داوةريـن و هـاتن  . زةرةدي بداتث بث
لةبةر بـة دةسـتةوه   . فةرماندةكان به بذوبيانؤوه نةياندةبرنه خزمةت شازاده

نةبووين نةخشةيةكي ذوون، وةختايةك كه سپا له پثچ و گةوةي كوثستانةكاين 
ه نائومثد و شةكةت بوون و قوونةدزةيان كرد و كةم لوذستان تثپةذي، خةصكةك

سةرةجنام لةبةر لثنةوةشاوةيي بةرچاوي سةركردةكانيان دامـان و  . بوونةوه
دابذدابذ و دابةش بوون و بةرةو ماصي خؤيان ذةوين و دةيانگوت شازادةيةك له 

                                                      
زؤر وةك خةصـكي  ... ذا  له قسه و ئاكاري نالةباري«: ٢٦٠مومجةلوتتةواريخ، ل  ـ  ٣٨

  »...ذةمةكي و كؤمةصي گوندةكي دةچوو
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  .٣٩دا نيه و ئةگةر هةشبث پياوثكي كآلوبازه گؤذث
صـمةت و چـاالكي كؤنـةدوژمين خـؤي و     خان كه به باشي له هة كةرمي

ومـةرجي كةسـةرباري نثـو     هاوپةمياناين ذاهاتبوو و ذةنگه ئاگايةكي له هةل
ودوو  به گوتةي گةشبينانةي گوصستانه، بـه خـؤي و چـل   . لةشكرگايان بووبث

دا لـه ئيسـفةهانةوه بـةرةو    ١٧٥٣هةزار چةكدارثكةوه له مانگي مـةي ساصـي   
ــزووت  ــاين ب ــران و عومس ــةين ئث ــؤ   كةوش ــةيت ب ــةرج و دةرف ــاخرين م و ئ

ئثستا هةروةك هةردووال دةيانزاين كةمترين . گةمارؤدراواين قةآلي كرماشان دانا
مةترسي له الي شـاي سـاختةوه كـه گرينگتـرين هؤكـاري پثوةنـدي نثـوان        

دوو سـاص  . هثنابوو، له گؤذا نيـه  خاين بةدي مةردان دةورةدراوان و سپاي عةيل
ــارثكي ــةمارؤ زةرةد و خةس ــاش   گ ــوو و پ ــارثزةراين داب ــةآل و پ ــه ق زؤري ل

كؤبوونةوةيةكي گشيت به بةشداري فةرمانده ناذةزامةندةكاين قةآل، بذيار درا 
ــةن    ــووص بك ــد قب ــةرداري زةن ــتيخوازانةكةي س ــه ئاش ــه مةرج ــودي . ك خ

خاين گوصستانه وةك يةكثك له ئةنـداماين شـاندةكه نثـردرا و     ئةبوحلةسةن
. خان بوو سةبارةت به پاراستين خاوخثزانيـان  شاهيدي سوثندخواردين كةرمي

دا ملي نةدةدا سةبارةت به بةخشيين مامي  وةك گوصستانه دةصث وةكيل له پثش
خـان، بيـدا بـةويش، بـةآلم ئـةم       بةصثنييةكي وةك دابووي بـه عةبدولعـةيل  

و ) ١٧(خـؤش بـوو   خان پثي مثژوونووسه شثعرثكي بةجثي خوثندةوه كه كةرمي
فةرماندةكاين خاوةن . ين وةكيل سةبارةت به مامي وةربگرثتواين گفيت لثبوورد

. خـان هثنـا   دوو ذوانگةي جياواز خؤيان وةدةركةوتن و سةريان وةبةر كـةرمي 
خان بـةرةو   ومةرجةكةيان قبووص كرد و عةبدولعةيل تاقمةكاين لةشكريش هةل

. خان له شاري كرماشـان نـةبزووت   ئيسفةهان كةوتةذث، بةآلم حمةممةدتةقي
مرادخاين زةند وةك حوكمذاين شار و قةآل لةوث مايةوه و ذةنگه بذانةوةي  عةيل

خان تةواو به سةرسووكي شاآلوي  ئةم تةنگةژةيه بووبثته هؤي ئةوةي تا كةرمي
بردبثته سةر سنوورةكاين ذؤژاوايي به مةبةسيت پةالمارداين پامشاوةي سپاي 

  .٤٠نثردراوي بةغدا
  

                                                      
  .٧؛ گوصشةين مراد ل ٢٦٢ـ  ٢٦١ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٣٩
  .٢٦٧ـ  ٢٦٢ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٠
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  شةذي كرماشان  ٨ـ  ٢
  

اين قةآلي كرماشان بوو به هـؤي ئاصـؤزكاوي و دابـةزيين    هةواصي گري
يـةكثك لـه ئومثـدةكاين    . خـان  مـةردان  ورةي زياتري تاقمةكاين سپاي عةيل

سةرداري بةختياري ئازادخان بوو كه خةبةري ناردبوو ئةوا لةگةص هاوپةميانه 
ذثـك لـةم   . ئازةرباجيانييةكاين له مةوداي دوومزصـةي كرماشـان دامـةزراوه   

. خان تةنيا چوارسةعاتثكي لةگةص ئةوان نثوانـه  ا خةبةر هات كه كةرميذؤژانةد
. خان و مستةفاخان دةرفةتثكي وايان بؤ هةصگريساين شةذ نـةبوو  مةردان عةيل

گةآلصةي چةشناوچةشن هاتنه گؤذ، بؤ وثنه كؤمةصثك زثرةوانيان بؤ شازادةي 
بـارودؤخي   الو بةجثهثشت، چونكه ئةگةر تووشي گرفت و كارةساتثك بووبا،

پاشايان دنه  هةزار سواري نثردراوي سلثمان پثنج. مةيداين شةذ هةصدةگةذايةوه
دا يان تةماحيان وةبةر نان تا بةشداري شةذ بن و وةك هثـزي بـةرايي بـةره    

خاين زةند  شثخاصي. لةپذ چةكداراين زةند شاآلويان بردنه سةر. دايامنةزراندن
دانةوةي چةكداراين بةغدايي  بؤ هةسپثنسةد سواري له پثشقةرةوصةكاين خؤي 

. تاكورتيـان پاشةكشـةي پثكـردن و تثكشـكان     نارد و سةرةذاي تةقةيةكي كةم
خـان   مةردان عةيل. پامشاوةي سپاي شاي تازةي سةفةوي به هاساين ذايانكرد

ذووي كردةوه شاخستان و شاي ساختةي لةگةص خؤي برد؛ مستةفاخان كـه بـه   
بةغار ذايدةكرد، به زةبري ) ١٨(ي پاشاي بةغداسواري ماينثكي ذةسةين پثشكثش

خان  كةرمي. خان چةكدارثكي زةند بريندار بوو و گريا و وةك ديل درايه دةس كةرمي
و ) ١٩(كـان »ذيكا«خستييه نثو جةللةي . زؤري پةند و سووكايةيت به سةر هثنا

جل و كآلوي ئةواين كرده بةر و سةري و كآلو و وةكـازي پثـشووي باصـوثزثيت  
سامان و دارايي و ئـةوةي لـه سـةردةماين    . ئةستاندةوه و ئاواي تةمث كرد لث

باصوثزثتييةوه وةچنگي هثنابوو به ماصي تـاآلين دانـدران و درانـه خةزثنـةي     
  .٤١حكوومةيت

                                                      
ديارييةكاين نادر كه بـةرةو  . ٣٣گوشا، ل  ؛ گييت٢٦٧ـ   ٢٥٩ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤١

ــثش    ــه پ ــوون، ل ــةذثوة ب ــتان ب ــاي سوص ــتثكي  بارگ ــه دةس كاربةدةس   دا درابوون
ــدا       ــه بةغ ــران ل ــوثزي ئث ــداري باص ــووه دي ــه چووب ــاين ك ــيت عومس   .باآلدةس

 )[1751–1752 ], 203 Hatt - Humayun, NO. 15a ;sp 97/35  ( ناوي شوثين
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ئةم شةذه كه لةبةر شوثين قةوماين بـه شـةذي كرماشـان ناوبـانگي     
سثهةمني و  ،ووي دابثدا ذ١٧٥٣دةركرد و ذةنگه له مانگي مةي يان ژووةين ساصي 

خاين بؤ بـة دةسـتةوة گـرتين جصـةوي      مةردان ئاخرين هةوص و تةقةالي عةيل
ئثستا شاي دةستندةخؤري تةنيا بارثكي  .كاروباري ئثران به تةواوثيت لةبار برد

و ئيزين دا كـه سـةري خـؤي    ) ٢٠(بةرهةم بوو و ماوةيةك دواتر كوثري كرد بث
ي مةزاري پريوزي ئيمامان له ئثراق و لةوث هةصگرث و بچثته الي شيعان و پةنا

سـةرداري   .٤٢پةروةر به دوورةپةرثزي ژياين تثپـةذ بكـا   به ناوي پياوثكي دين
. بةختياري ناچار بوو لثره به دوا وةك پةنابةرثكي پةيكةرده ذؤژگاري ذابوثرث

دا بـوو و   گومان ديسانيش چةند گةآلصةيةكي بؤ ساصي داهـاتوو لـه مثشـك    بث
ذةنگبـوو  . سانثكي تازةپشووي خثصةكي زياتر له خؤي كؤكاتـةوه دةيويست كة

خاين كؤنـةدوژمين   بتوانث ديسانيش بةر لةوةي كه داذووخث زةبرثك له كةرمي
  . بسرةوثنث كه له اليةن ئازادخانةوه زؤري تني بؤ هاتبوو

ســةربوردةي ئــةم پيــاوه يــةكثك لــه سةرســوذهثنترين و هــةروةها 
وي زةنده و وا باشتره كـه لثـرةدا بيـدركثنني و    باوةذترين بةشةكاين مثژو جث

  .خان پثكةوه بنثني مةردان پةروةندةي عةيل

                                                                                                                             
و ذابينؤش له كتثيب  ٤٧٩ـ   ٤٧٨ياري له ل تارخيي بةخت. شةذةكه به ذووين نةهاتووه

بةشـي يةكـةم،   : بذواننـه . (دا، بيلةوار به شوثين شةذةكه دةزانـن ٨٣كوردستان، ل 
وجث نةبووين گثذانةوةكاين ديكةيان، دوودصي  به ذثلةبةر ، بةآلم )١٨ي ژماره پةذاوثز

  .پةيدا دةبث
حوسـثنه بـه دةس    اندا دةنووسث كه ئةم شاسوصت١٦٤ـ تةزكةرةي شووشتةري له ل ٤٢

. كه چؤته نةجةف به شووشتةردا تثپةذيوه ١٧٥٣خان كوثر كراوه و ساصي  مةردان عةيل
. دا له نةجةف مردووه١٧٧٤ناوبراو له ساصي ) ٤٧٧كوومهةرةئي، ل (ين ثبه گوتةي قةزو

دا دةژيـا و   حمةممةدي كوذي كه هاندةري قةزوثين بوو، له بةرگي دةروثشـان  سوصتان
. و پةژارةوه ئةوي له خؤ تثوةردان له كاروباري سياسي هةس دةدايةوه باوكي به خةم

لةم شارةدا به گةرمي له اليةن شاروخةوه وةرگريا . له كايت مردين باوكي له مةشةد بوو
دا حةجي كرد و دووسـاص دوايـه   ١٧٩١له ساصي . و به شثوةيةكي بةربآلو به ئثرانا گةذا
دا  مةغوول يان كؤمپانيـاي هينـدي ذؤژهـةآليت   چووه هيند و ژياين له ديلثيت بارگاي 

  .كؤتايي پثهات
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  خان مةردان مردين عةيل  ٩ـ  ٢

پاش زجنريةيةك تثكشكاين سةخت و پذئازار كه هثزةكاين زةند دواي 
سةركةوتين كرماشان له اليةن ئازادخانةوه تووشي هاتن، ئةم زةبرانه كردين 

وةختايةك لـه  . ي جؤراوجؤر به سةركردايةيت خانةكاين تايفهبه چةند تاقمثك
خان بـةرةو پارثزگاكـاين    دا كةرمي ي زاييين١٧٥٤/ ي كؤچي ١١٦٧بةهاري ساصي 

خـان بـةو هيوايـه كـه      باشووري و شرياز ذايدةكرد، حمةممةدخان و شثخاصي
ديسانيش هثزة پةرتةوازةكانيان كؤكةنةوه، لـه چةمچـةماص كـه يـةكثك لـه      

لةگـةص   خـان  مـةردان  عـةيل . اين ذؤژهةآليت كرماشانه بنةيان لثخستناوچةك
هثزةكاين له چةمچةماص تووشي پؤلثكيان بوو، بةآلم به ناردين پةيامي دؤسيت 

  . و يةكثيت بةري به قةوماين شةذ گرت
لثكراوه  خانةكاين زةنديش جگه لةوةي لةگةص ئةم خؤشةويستييه گومان

هةر ئةو شةوه پثيان نايه لةشكربةزي خاين . كايه بكةن چارةيةكي تريان نةبوو
ــدا  ــةرا هةص ــثكي تةنگةب ــه دؤص ــةكانيان ل ــةختياري و خثوةت ــي . ب ذؤژي دواي

خـاين فـةيلي لةگـةص     و هاوپةمياين پايةداري واتـه مسايـل   خان مةردان عةيل
ميوانــاين زةنــديان ســةبارةت بــه مــةيلي زيندووكردنــةوةي دؤســتايةيت و  

خان و دةرپةذاندين هثرشكةري تازه ياين  ةص كةرمييةكگرتوويي لةمثژينةيان لةگ
خان كه له تايفةي زةندا بـه   شثخاصي. ئازادخاين ئةفغان به دوورودرثژي دوان

ووثژانةي قبووص  پياوثكي زيرةك و وريا ناسرابوو، بةذواصةت ئةم پثشنيار و وت
 سةرةجنام تواين ئيزنيان لث خبوازث كه. ٤٣دةكرد و له گةرووي دةچوونه خوار

خةوشـي ئـةو    خان و قايلي بكةن لـه سـةر ذاسـيت و بـث     بگةذثتةوه الي كةرمي
دا تثپـةذي و   كاتثك دوو مانگ بة سـةرچوونةوةي . مةبةستانةي باسيان كراوه

هيچ هةست و خوست و خةبةرثك نةبوو، خاين بةختياري به هةصةي خؤي زاين 
ا مابوونةوه، د خان كه له سپاكةي و دةسيت كرد به خراپه دژي خزمةكاين كةرمي

چونكه لثي سوور ببؤوه كه ئةم تاقمه بـاخيي ئةمـةيان نيـه وةك نثچريثـك     

                                                      
كـةس تـاي   دا بؤ ئاقص و فام و زانايي  له نثو زةندان«: ٢٩٤ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٣

  ».نةدةكرد
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 خان مةردان عةيلحمةممةدخان له بابةت باس و بذياري . ٤٤كةلكيان لثوةربگريث
ئثستا باوةذي هثنـابوو  . و فةرماندةكاين سةبارةت به خؤيان ئاگادار كرايةوه

ةيةكي ئازايانه و دلثرانةيه هةتا بةر تةنيا ذثگاي ذزگاري پةنا بردنه بةر كردةو
سـةرةجنام هـةر كـه    . لةوةي دوژمن كةوصي بكا، ئةو لـه كةوصـي كـذيار بـث    

دةسيت كـرد بـه تونـدوتيژي، حمةممـةدخان و هاوذثيـاين       خان مةردان عةيل
گلةيي حمةممةدخان . دا نةخشةي بؤ داذژابوو دةستيان برد بؤ كارثكي كه له پثش

وبذيان  ناين كؤمةصثكي زؤري هاوذثياين دةيهةوث قةصتلةم بارةوه كه ئةو به هث
تاقمؤكـةي  . كا، واي كردبوو كه خؤ له هثنـاين چةكـدار و نيگابـان بپـارثزث    

، لـه  خان مةردان عةيلووثژي نثوان ئةو و  هاوذثياين حمةممةدخان وةخيت وت
لةپذ به ئاماژةي حمةممةدخان خةجنةر . پشت سةريان بؤ ذثزلثنان چةقيبوون

انةوه و دةس و پثي چوارخانةي بةختياري بةستران، ئةو كات هةذايان برووسك
حمةممةدخان به خةجنةرةكةي خودي دوژمن كةوته . كرده نؤكةران و ذاويان نان

چوار ديلةكةيان لةگةص خؤيان . گياين و چؤكي له سةر سينگي دادا و سةري بذي
. ؤصةكه باصيان گرتبرد و وثذاي چةكدار و ژنان وةك تريي تيژپةذ بةرةو زاركي د

بـةآلم  . بةختيارييةكان به بيسـتين هةواصـي كـوژراين سـةرؤكيان ئاصـؤزكان     
خان و چةكداره لوذستانييةكاين لةگةص دةستةيةك تفةنگچي كةوتنه سةر  مسايل

فذيين زةندان وةها توند و خثرا بوو كه سةرةجنام دةركةوت تـةنيا  . ذاكردووان
  .گوللةي گةرم كوژراوهخان به  مراد كةسثكيان به ناوي عةيل

پؤلةسواري ذاكردووي زةند له دؤصـةكة تثپـةذ بـوون و بـه باسـك و      
تةقانـد هـةتا گةيشـتنه     دا بةرةو چياكاين ذؤژاوايي تثيـان  بةندةين بةختياري

ئةم تاقمـه پـاش چةنـدين    . سنوورةكاين الي سةرپثلي زةهاو و گيالين ذؤژاوا
خـان و بةگـةرمي پثشـوازي     ذووداوي ديكه ئاخرييةكةي گةيشتنةوه الي كةرمي

ــردن ــةيي   . ٤٥لثك ــةري هةميش ــؤذاگرترين ذقةب ــةترين و خ ــةجمار لةمثژين ئ

                                                      
  .٢٩٤ـ  ٢٩٢ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٤
  ؛ گوصشـةين مـراد،  ٤٤گوشـا، ل   ؛ تارخيي گييت٢٩٩ـ   ٢٩٤ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٥
دا لةگـةص   ئةم نووسراوةي سةرةوه لـه دةقـي بابةتـةكان   . ١٧٤تةورثزي، ل  ؛ ٨ـ   ٧ل 

  له بابةت ئةو باسةي مونتةزةمي ناسري كه لـه . مومجةلوتتةواريخ يةكتر دةگرثتةوه
دا نةمابوو و خؤي  خان ذاپةذيبوو يان له خزمةيت دا دةصث حمةممةدخان دژي كةرمي٣٠١ل 
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  .تثداچووبوو
  

  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 
  
لـه  . ي پثشـوو بـووه  »سوورةك«ـ دةوةرةق، ناوةندي شادگان ياين ١

دا دةنووسـث دةوةرةق شـارثكي گـةورة و ئاوةدانـه لـه باشـووري       ٤١٣الپةذة 
  .و كةوتؤته سةر لثواري چؤم بةروذووي وآليت ئثراقخووزستان 

ـ مةوال موتةلليب نةوةي سةيد فةرةجوصآلي حاكمي دةوةرةق و باوكي ٢
ي كؤچي له سةردةمي پاشـايةيت  ١١٦٠له ساصي . ناوي سةيدحمةممةدخان بووه

. خاين خةزثنةداري خووزستانيش پاصي وةپاصي دا قوصي عةباس. نادرشادا ذاپةذي
ــةدخان  ــرامي حمةمم ــرت و ب ــتاين گ ــةگي خووزس ــد و  بةگلةرب ــريزاي بةزان م

عادصشـاي كـرد بـه    . حمةممةدذةزاخاين حاكمي شووشتةري له بةند توند كرد
كةسري بةزانديان و سةرةجنام ساصي  دا ئايل١١٦١له ساصي . حوكمذاين خووزستان

حمةممـةدخاين زةنـد گـريت و دايـه دةس كـوذاين شـثخ سـةعدي         عةيل ١١٧٦
سةيد فةرةجوصآلش كوذي . ةتا به تؤصةي خوثين باوكيان بيكوژنكةسري ه ئايل

  .خان بوو و نادر له سةر كاري الدا و تةنيا كردي به حاكمي دةوةرةق سةيدعةيل
خان، سةركار و خةزثنةداري خووزستان بوو كـه لـه    قوصي ـ عةباس٣

  .دا يارمةيت ئةوي دا شؤرشي مةوال موتةلليب
ئـايل مـةزكووري حوكمـذاين     ـ شثخ سةعدوون كوذي شثخ نةسـري ٤

بـاوك و  . له شةذ لةگةص مريمةهنادا باوكي ناردبووي بؤ خارك. بووشثهر بوو
باپرياين شثخ هةر به ذةگةز عوماين بوون و تايفةكةيان پثـي دةگـوترا ئـايل    

شثخ نةسـري كـوذي شـثخ مـةزكووري ئـةبوومهريي كةشـتيواين       . بوومهريه
شثخ سةعدوون له بةستين پةمياين  .كةشتييةكاين نادر بوو له كةنداوي فارس

  .دا لةگةص ئينگلستان نوثنةري دةوصةيت ئثران بوو بازرگاين
ي كةآلنتةري »حمةممةدسادق«ـ سةيد فةرةجوصآل كةآلنتةر كوذي سةيد ٥

                                                                                                                             
خان يا دواتر پةشيمان بؤتةوه و سةرداري  مةردان كردبوو به شةريكي چارةنووسي عةيل

  .بةختياري كوشتووه، بةصگةيةكمان به دةستةوه نيه
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هثناين دةسةآلت، حمةممةدذةزابةگي حـاكمي   شووشتةري به مةبةسيت وةدةس
ةممةدخان زينـدوو بـوو،   دةوصةيت له شووشتةر دةركرد، هةتا زةماين ئاغاحم

خـان گةيشـتنه    پاش خؤي كوذةكاين واته سةيد ئةسةدوصآل و سةيد ئةبولفةتح
كةآلنتةرةكان له دووبةرةكي حةيدةري و نيعمةيت شووشتةرا دةوري . دةسةآلت

  .پثچةوانةي سةيدةكاين مةرعةشييان دةگثذا
  .بةگي زةنگةنه بوو ـ ناوي ذزگاريدةرةكةي كةرمي٦
له سـةرةتاي  . تايفةي چگين و حاكمي نةهاوةند بوو خان له ـ توراب٧

دا شاين وةشاين دا، پاشان له سةر قسةي خؤي ذانةوةسـتا و   خان كاري كةرمي
خاين بةختياري و پاش شكاين ناوبراو پةناي برده بةر  مةردان ذووي كرده عةيل

 ،خـان كـوژرا   ي كؤچي كه به فةرماين كةرمي١١٧٥هةتا ساصي . مةيتةري وةكيل
و   گؤيـا لـه شوغصـي زثـرةواين     .ين چةندين لثپرسراوثيت بارناسك بووخاوة

دا سـةبارةت بـه پاراسـتين حةرةخمانـه تووشـي       خان پارثزةري ژناين كةرمي
  .هةصةيةك ببوو و كوژرا

ـ سوصـتان عـةيل كـوذي شـثخ سـةدرةددين مووسـا كـوذي شـثخ           ٨
گةص ئةمري سةفييةدديين ئةردةوثصي سةرجةللةي سؤفييةكاين ئازةرباجيان و لة

ئـةمري  ) ٣٧ل (بـةپثي نووسـيين ريازوسسـياحه     .تةميوور ديدارثكي كـردووه 
سوصتان عةيل لـه ساصـي   . تةميوور به تكاي وي ديلةكاين عومساين ئازاد كرد

  .دا مردووه ي كؤچي٨٣٢
ئاغـا جـةمايل فوومـةين كـوذي ئـةمري دةبـاجي گـيالين         ـ حـاجي ٩

خـاين قاجـارا    حمةممةدحةسـةن له بةرامبةر هثرشي . فةرمانذةواي گيالن بوو
دةسيت كردةوه، تاقمثك له پياوةكاين غةيانةتيان پثكرد و بـةناچار ملـي بـؤ    

هثندثك دواتر . خان مةرجةكاين ئاشيت ذاكثشا و خوشكي دا به حمةممةدحةسةن
خانيش خوشكثكي خؤي دا به  جةمال، حمةممةدحةسةن وگوذي حاجي لةبةر گةرم

دا لـه   وصآلخان له زةمـاين ئاغاحمةممـةدخان  هيدايةت. هيدايةتوصآلخاين كوذي
  .ئةنزةيل كوژرا

  .ـ به گوتةي گوصستانه بةشثكي كةميان فذاندن١٠
ـ دووبةرةكي نثوان زةنگةنه و كةصهوذ واي كردبوو كه هاوكاري يةكتر ١١

بةر له ذاكردين كةصهوذ، تايفةي زةنگةنه بةهةشتاو لـه بثسـتوونةوه   . نةكةن
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  .پاشةكشةي كردبوو
خان بة فةرماين حمةممةدخان به مةبةسـيت خةصـةتاندنيان    ـ سادق١٢

وريايي بانگثشيت قةآليان كرد،  باسي ديدار و ذثككةوتين كردبوو، ئةمانةش به
وا دياره هةرچؤنثك بث هةردك ال ويستوويانه . بةآلم خاين زةند قبووصي نةكرد

  .يةكتر فريو دةن
و تووتنيـان   ـ بؤيه ئةم دوو پثداويستييةيان نـارد، چونكـه خـوث   ١٣

كةسي  هةروةها سث. گوصستانه دةنووسث پتثك تووتن دة شايي دةكرد. لثبذابوو
  .خةصكي لوذستانيان لةگةص هاتبوو كه ذثزدار پثري ئاماژةيةكي پثنةكردوون

ـ كةمةرخان برازاي حمةممةدخان و پةيذةوي ئةسكةندةرخاين زةند ١٤
 .وارثكي ئةفغاين كـوژرا له دووئاوي سيالخور لةبةر تثكهاصقان لةگةص س. بوو

ــةوه لــه بــةرگي   ي ٩هيدايــةت هــةر بــؤ ئــةوةي ماســتاوثكي ســارد كردبثت
خان له شةذثكا دوولةيت كرد و  ذةوزةتوسسةفادا دةنووسث كه حمةممةدحةسةن

ش لـه مثـژووي   »نةفيسـي «خوالثخؤشـبوو   .خـان هثنـاوه   ناويشي به كةرةم
خاين  :اي گثذاوةتةوهكؤمةآليةيت قاجاردا له ذووي نووسينةكةي هيدايةت ئاو

بةرزةجث لةبةر ئازايةيت خؤي پثذانةگريا و ذكثفي له يةكسمي خؤشبةزي دا و 
هةصيكثشا شريي و هةصيسووذاند و وةهاي له تؤقي سةري كةمةرخان ذاكثشا كه 
كآلوخوود و زرث و باآلپؤشي گةوچين پؤآلي دادذي و هةتا سةرپشـتثندي گـري   

  ).٩ذةوزةتوسسةفا، بةرگي . (نةبوو
ـ ذثزدار پثري ئةگةرچي بابةتةكـةي لـه گوصسـتانة وةرگرتـووه،     ١٥

له حاصـثكا  . دةنووسث كه تؤپچي لةبةر خاتري وةرگرتين خةآلت قةآلي ئاگر دا
به هاندةر دةزانث و زيادي » هاوذةگةزي و خثآليةيت«گوصستانه له پلةي يةكةما 

بوو و گويت له لةبةر ئةم خزمةته شايانه حمةممةدخان شاد و دصفةريح «دةكا كه 
نثو بةند و باوي جيهانا ناوم دةذوا و به يةكثك له يةكذةنگان و دةوصةختوازاين 

  ».خان ناودثر دةكرمث بةندةي كةرمي
حوسثن بوو ناوي  ـ ئةو حةكيمةي كه ذاسپثراوي كوشتين شاسوصتان١٦

  .مريزا ئةمحةدي حةكيمي ئيسفةهاين بوو
مـاژةي پثكـردووه، لـه    ـ ئةو شثعره بةجثيةي كه ذثزدار پثـري ئا ١٧

  :دا ئاوايه ي گوصستانه٧٠الپةذةي 
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  بر بيگناه منت خبشش چه اليق است/ خبشيدن گناه، بود اليق شهان 
تاوان منةيت بةخشيين چي لـه   يان دةوةشثتةوه بةخشيين تاوان، بث»شا«له (

  )سةر دةكرث
  .پاشا بوو ـ پاشاي بةغدا لةم سةردةمةدا سلثمان ١٨
  ين شؤخ و شةنگ بوون كه وثذاي شاتران و يةساوآلين پثشپؤلةكوذا» ذيكا«ـ ١٩

بةآلم به لثكؤصينةوةي كؤمةآليـةيت مثـژووي   ... كةژاوةي پاشا هةنگاويان دةنا
سةردةمي زةنديه، وا دةردةكةوث كه ئةم تاقمه ئـةركثكي هاوشـاين كرثكـاري    

ـ . و خاوثين شار  شارةوانييان له سةر شان بووه بؤ پاك ه كآلوةكاين ئةم تاقم
  .ذيشوودار بووه

حــوسثين دووهةمـةوه، زؤربـةي     ـ دةربـارةي كوثــركردين شــاسوصتان   ٢٠
بةآلم گوصستانه  ،خان كوشتوويةيت مةردان سةرچاوةكان نووسيويانه كه عةيل

سةرداري  ،زادةكاين بةختياري دةسيت ذثزيان لثدةنا دةنووسث چونكه نةجيب
خاوةين تةزكـةرةي  . يمامانبةختياري كوثري كرد و نارديه ئاستانةي بةرزي ئ

شووشتةري ئةوي به كوثري ديتووه و دةنووسـث دوو كـوذي بـووه بـه نـاوي      
مريزا و حةوت مانگي پاشايةيت كردووه و لـه ساصـي    حمةممةدمريزا و تؤماسب

  .دا مردووه ي كؤچي١١٨٩
  



  
  
  
٣  
  

  ئازادخاين ئةفغان
  
  هثناين دةسةآلت له ئازةرباجيان ئازادخان و وةدةس ١ـ  ٣

  
. و سةربوردةي ئازادخان ١٧٥٣ئثستا دةگةذثينةوه سةر هاويين ساصي 

له كاتثكا مةوداي سةركردةي ئةفغان تا كرماشان دوو ذؤژةذث بـوو، دلثـراين   
خـان و   مةردان كردنةوةي پامشاوةي دوايني لةشكرگاي عةيل زةند خةريكي پاك

شةذكةري  هةزار حةوت يان هةشت. ژماردين خةنيمةتةكانيان بوون لةو شارةدا
زيلةي شكاو و دواكةوته و  بةركثي گةيشتنه سةر هةزاره ئةفغان و ئةفشار له كث

وگـؤذي نامبـارةكي بـةخيت خؤيانـا      دذدؤنگ دةهاژان، كه له بةرامبـةر ئـاص  
بــارودؤخي ئازادخــانيش ذاســت وةك باروهــةواي هــةژدةمانگ . وثســتابوون

بؤيه ئةويش وةك  .خاين قاجاري لث به سةرهاتبوو لثرةوبةري حمةممةدحةسةن
سةرؤكي قاجار واي بـه بةرژةوةنـد زاين كـه لثگـةذث سـپاكةي بـةپارثزةوه       

  .١بگةذثتةوه شووره و قةآلكاين له ورمث
                                                      

  .٢٦٩؛ مومجةلوتتةواريخ، ل ٦٤گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت١
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ئازادخان كوذي سلثمان له ئةفغانييةكاين كابول و له تايفةي غةجلايي 
دا كه ئةم شاره كةوته ژثر ذكثفي نادرشا، ناوبراو له ١٧٣٨ذةنگه له ساصي . بوو

دا بوو به  له كلكةي دةسةآليت نادري. ةت جيهانگريي ئةفشاردا حازر بووبثخزم
خـاين قؤرقلـووي ئةفشـار، فةرمانـدةي لةشـكري       جثنشيين ئـةمري ئةسـآلن  

ئازةرباجيان و لـه شـةذثكي كارةسـاتباردا كـه لـه نثـوان سـةركردةكةي و        
چووه  مريزادا قةوما، ئةويش يةكثك لةو كةسانه بوو كه پةمياين شكاند و برامي

پاص شازادةي ئةفشار و شةذةكةي يةكال كردةوه و لةبري ئةم خزمةته نازناوي 
وةختايةك كه شـازادةي نـاوبراو لـه گةذانـةوةي شـةذي      . ٢ي وةرگرت»خان«
 دا بةرةو قوم ذايكرد، ئازادخان الي مايةوه، بةآلم كاتثـك مريسـةيد  »سورخه«

سي و له اليةن خؤي و حمةممةد ذثي نةدا بچنه شاري قومةوه، كاغةزثكي بؤ نوو
سةيد فةرماين پثدا كه . پازدةهةزار ئةفغانييةوه ذايگةياند كه ئامادةي خزمةته

بةرةو ساوه بكشثتةوه و چاوةذواين فةرمانةكاين تر بـث، چونكـه بـاوةذثكي    
له سةرةتادا بةذواصـةت هثزةكـاين   . ٣ئةوتؤي به وةفاداري و سةداقةيت نةبوو

وون لةگةص سةيد يان شاسلثماين داهاتوو كـه  كؤكردةوه، بةآلم لةبري تثكةص ب
له سةر سنووري  ٤بةرةو مةشةد دةچوو، واي به باش زاين كه بچثته شارةزوور

ئثران و عومساين و بةخيت خؤي لةوث بـةتاقي بكاتـةوه، چونكـه هةرنـةبث     
لةوث، خؤي و لةشكرةكةي وةك مةشةد لةبةر سونين بوون له بةرامبةر ئازار و 

  .پةنا نةبوون دا، بث خةصكپةالماري تثكذاي 
گةلثك خزمةيت شاياين به خاليدپاشاي حاكمي ئـةو  ) ١(له شارةزوور

خـاين قـامسلووي ئةفشـار     هةرمثه كرد و پةميانثكي دؤستايةيت لةگةص نـةقي 
خان و  ئازاد .خاين بةگلةربةگي ئازةرباجيان بوو خان براي مةهدي نةقي. بةست

                                                      
. ١٨٤ـ  ١٨٣؛ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٩١ـ ئازةر؛ دونبويل، تةجرةبه، بةرگي يةكةم، ل ٢

: ايفةي ئازادخان بـه چةنـد شـثوه نووسـراوه    ت) Olivier,18.(؛ ٤٦٥كوومهةرةئي، ل 
ــه . غــةجلايي، كةليشــايي، غــةليزايي و قــةليزايي ــةت ل ــه بةتايب ئــةم جياوازيي

  .دا دةبيندرث نووسراوةكاين نووسةراين ذؤژاوايي
  ، مومجةلوتتـةواريخ، ٨٢ـ   ٨٠، تةزكةرةي ئـايل داود، ل  ١٠٣ـ   ١٠٠ـ مةرعةشي، ل ٣
  .١٨٤ـ  ١٨٣ل 
  .٤٦٥مهةرةئي، ل ؛ كوو٢٠٤ـ  ٢٠٣زةنديه، ل گوشاي  ييتـ تارخيي گ٤
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رانيان لةشكرثكي تثكةصيان كؤكردةوه خان له دةوري كؤمةصةي سةرةكي يا  نةقي
خان له اليـةن خةصـكي شـاري تـةورثز و       مةهدي. و بةرةو تةورثز كةوتنةذث

خـاين   خاين كوثري قةراچةداغي، پةنا  سةرؤكاين هؤز و كةسانثكي وةك كازم
يـةوه پشـتيواين لثـدةكرا و زؤر تـاقم و     »شـوقاقي «خاين   جةوانشثر و عةيل

پةالماردةران به هثرشـي لةنـةكاويان زةبرثكـي     .دةستةي له دةوري هاآلبوون
هةزار كةس  گورچووبذيان له هثزةكاين دا و وةك گثذاويانةتةوه نيزيكةي پثنج

وكـوين   له هاوذثياين كوژراون و ئةوي ماويشن تؤقيوانه خؤيان خزاندؤته كةل
خان جصةوي شارةكاين تةورثز  دا ئازاد١٧٥٠له ئاخروئؤخري ساصي . كارثزانةوه

ي )ســةردار(خــاين كــرده بةگلةربــةگ  ثــي بــة دةســتةوه گــرت و نــةقيو ورم
وثذاي چاوةدثرييةكي توند به سةر نـاوبراودا دةسـيت كـرد بـه     . ئازةرباجيان

له . ذاكثشان و تثوةگالندين پياوماقووآلن و سةرؤكةكاين ديكةي تايفةي ئةفشار
وي خـاين ئورشـلو    نثو هةصكةوتةتريين ئةم پياوانه دةكرث نـاوي فةحتعـةيل  

  .٥ئةفشار و سةرؤكاين تريةكاين چيانشني وةك شابازخان بثته گؤذ
گثذانةوةي . دا بوو ومةرجثكي لةرزؤك سةركردةي ئةفغاين هثشتا له هةل

مةرعةشي كه دةصث كؤمةصةي سةرةكي لةشكرةكةي واته ئةفغانييةكاين غةجلايي 
ييةكي هثشتاش سةرژمثر.٦پازدةهةزار پياوثكي شةذكةر بوون، زؤر فوولثكردنه

يةكان ياين دوژمناين گةورةي سةرةتاي پاشـايةيت   دروست دةرباري غةجلايي
نادر وةدةس نةهاتووه هةتا ذوون بثتةوه كه داخـوا پازدةهـةزار كةسـيان لـه     

يةكاين سةر به وي له نثو  دا غةجلايي له ذاسيت. دا بوون يان نا خزمةت ئازادخان
ئةم تايفانه برثيت بوون لـه   .مةزةبا چوخسابوون زماين شيعه تايفةكاين ترك

قزصباشةكاين ذةسةن و هثشتاش له سةر ذةوت و ذثبازي شيعةگةري و بريوذاي 
. قزصباشاين سةفةوي و دژايةيت مةزةيب و نةتةوةيي ئةفغانييةكان سوور بوون

                                                      
 Nikitine ((Afsars)) 77, 106؛ ٤٩٢ـ  ٤٩١تةجرةبة، بةرگي يةكةم، ل ،ـ دونبويل٥

 ,Butkov,1.238;IIIو؛ ١٨٥ـ  ١٨٤؛ مومجةلوتتةواريخ،ل ٣٤ـ ٣٣گوشا،ل  تارخيي گييت
88. 

6- cf . Lockhart, Nadir shah, 120; Quzanlu II, 676. Olivier (VI, 17). 
شـي  ئؤزبةكي يوا دياره ئازادخان سةربازي ئثلجاذ. ئؤليويه دةنووسث دةهةزار كةس

  .٢٤پةذاوثزي ژماره : بووه؛ بذواننة
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هةصبةت نابث وا بري بكرثتةوه كه تايفةي ئةفشـاري ورمـث لةگـةص نادرشـا و     
نيكيـتني باسـي چةنـد    . ةكي تايبـةتيان بـووه  جثنشيناين تثكةصي و پثوةنديي

نيشانةيةكي سووكايةيت ئةوان سةبارةت به نادرقوصـي دةگثذثتـةوه و دةصـث    
ئةمانه نادريان به يةكثك له كوردةكـاين قووچـان دةزاين كـه بـه مةبةسـيت      
بةرزكردنــةوةي پلــه و پايــةي كؤمةآليــةيت، خــؤي بــه ئةفشــاري قؤرقلــوو 

  .٧ناساندووه
ه كـه ئازادخـان هةميشـه مـةيلي بـزووتن بـةرةو       ذاستييةكةي ئةمةي

گوصسـتانه ئـةم   . باشووري ئثران و دانان و دامةزراندين بنكةيةكي پتةوي بووه
ئازادخــان لةگــةص مريزاحمةممةدتــةقي و   : ئــاوا گثذاوةتــةوه   بابةتــةي

خان كه له قةآلي كرماشان دادةنيشنت پثوةندييةكي سـازكردبوو و   عةبدولعةيل
وآلمـي  . به مةبةسيت يةكثيت و هاوپـةمياين هثنايـه گـؤذ   پاشان پثشنيارثكي 

قنيايت پثهثنا كه له ئثستادا پثشنيارةكةي ئاكـامي پثويسـيت   ) ٢(زيرةكانةيان
  .٨لثناكةوثتةه

دا  ماوةيةك دواتر مةترسييةكي ذاستةوخؤي تازه له بةرامبةر ئازادخان
اركثـل  ئةم مةترسييه له اليةن تةميوورس پاشـاي گورجسـتان و ئ  . قوت بؤوه

ناوبراو كةمثك دواي كووژراين پاشاي . ي كوذييةوه بوو)هثراكليوس ،ئاركثلي(
هاويشنت و بةرفراوان كردنةوةي قةصةمذةوي خؤي له  ئةفشار دةسيت دابوويه پةل

چاالكييةكاين ئاركثـل بـةكردةوه لـه سـةر بنـةذةيت       .سنوورةكاين باكووري
پاشاگةردانييةكاين باشووري  ئيستراتژي بةرگرييةكي قامي دامةزرابوون و لةبةر

بزووتنـةكاين زيـاتر پاراسـنت و چةشـنثك بةربـةرةكاين       ،ذووباري ئـاراز 
چونكــه هاصــؤزييةكاين باشــووري ئــازار پارثزگاكــاين ،٩ســةرةتايي بــوون

                                                      
7- Nikitine ((Les Afshars)) 88. Koprulu ( Afshars, Ei 2, 1, 240.) 
ئةم نووسةره الي وايه كه نادر له تايفةي قؤرقلووي ئةفشاري نيشتةجثي ئـةبيوةردي  

  .وراسان بووهخ
  .١٨٦ـ  ١٨٥مومجةلوتتةواريخ، ل  ـ  ٨

9- MAE Perse VII, NO. 81 ("Plastost Pour deffendre son Pays que 
pour faire des conquestes"): a report from a Swedish officer 
included in a report of the Comte Desalleurs, ambassador at 
istanbul, dated 1 February 1753. 
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نشيين باكووري ئةوثي دةخسـته ژثـر سـثبةري هةذةشـةي تـاآلن و       مةسيحي
ةسپثكي پةالمارةكةي ئةگـةر  لةگةص د. ئاركثل ذاماصي برده الي تةورثز. كوشتار

نةشث بگوترث تةواوي ئةفغانييةكان، النيكةم دةكرث بگوترث كه زؤربةيان بـه  
ومةرجةي بـةدي هـاتبوو    به ديتين ئةم هةل. دصخواز چوونه ذيزي لةشكرةكةي

بةگوثرةي نووسيين . ئازادخان تةماي گرت بؤ تةمث كردين لةشكري بكاته سةر
ــةف  ــتةكاين ئ ــاقم و دةس ــه ت ــرةوانئؤليوي ــرتين ئث ــه گ ــي غاين ل   دا دةورثك

  .١٠بةرچاويان گثذا
دا ١٧٥١هةر لةبةر ئةم ذووداوه ماوةيةك دواتر، له سـةرةتاي ساصـي   

ئازادخان گةمارؤي ئثرةواين دا و ئاركثل كه له بابةت برةوي هثز و دةسـةآليت  
پياوه ئةفغانييةكانييـةوه ترسـي ذثنيشـتبوو، بـه پاصپشـيت ئةرمةنييـةكان       

. ١١ر ئازادخان و وثذاي كوشتارثكي بةربآلو،پةالمارةكةي تثكشكاندهةصيكرده سة
بةگوثرةي نووسيين گوصستانه، ئازادخان دواي ئةوةي تةميوورس پثشنيارةكةي 
له بابةت يةكثيت و هاوپةمياين له ذثي زةماوةنـدةوه بـردةوه پـاش هثرشـي     

ةكي ئاركثل به مةبةسيت گرتين خودي تةورثز داوةري و سـةربازگةي . ١٢كردووه
سةرةجنام يةكثيت خانةكاين قةفقاز له پشتةوةذا مةترسي بؤ ساز كرد و . لثدانا

هةصمةت و شاآلوي تر لةم ناوچانةوه ئاخرييةكةي له . بةناچار پاشةكشةي كرد
   .١٣دا،ئاركثلي ناچار كرد ذوو بكاتةوه تفليس١٧٥١ساصي 

 ئازادخان دةرفةيت لةم شثوه سةركةوتنه هثنا و به زةماوةنـد لةگـةص  
دا لوويت  خوشكي ئاركثل و سازكردين خزمايةيت له ژنانةوه كه ئاركثل له پثش

سـةرةجنام تـواين دةسـةآليت    . پثدانةهثنابوو، پةيوةندةكةي توندوتؤص كـرد 
ئةم  .١٤دا له تةورثز دابةزي١٧٥٢باوثتةوه سةر ورمث و پاشان له ژانوييةي ساصي 

ةرباجيان و قةصةمذةوي له ساصه ساصي چصةپؤپةي دةسةآليت ئازادخان بوو له ئاز
  سةرانســـةري ناوچـــةكاين باشـــووري ئـــاراز تـــا ئـــةردةوثص و ورمـــث

                                                      
10- Olivier VI, 17. 
11- peyssonnel part II, 119 – 124; Brosset, 156, 163; Butkov I, 
238; III, 88. 

  .١٨٧ـ  ١٨٦ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٢
13- peyssonnel part II, 125 – 133; Olivier VI, 18 – 19. 

  .١٨٨ـ  ١٨٧مومجةلوتتةواريخ، ل  Olivier VI,18 – 19ـ ١٤
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بةشــاين چــؤمي ئــاراز هــةتا پارثزگــاي  پــةرةي گــرت و ناوچــةكاين شــان 
  .١٥يش كةوته ژثر ذكثفي»نةخجةوان«

ــه     ــةكي و هاوپةميان ــاين ش ــةن خ ــه الي ــةش ل ــةيةكي ديك هةذةش
ن شاي گورجسـتان و خانـةكاين   يةكانييةوه بوو به هؤي يةكثيت نثوا»لةزگي«

دا  »شـةكي «ئةم يةكثتييه له يةكةم هثرشي خاين . قةراباغ و شووشا و ئثرةوان
ي ٣١دا ئاركثل و چةكداره قةفقازييةكاين سةرةجنام يه  لةگةص ئةمةش. تثكقرما

دا هثرشبةرانيان بةزاند و وثذاي قةآلچؤيةكي سامناك هةتا ١٧٥٢ئاگؤسيت ساصي 
ــةآليت ــيانبذينناوچــةكاين ذؤژه ــتين  . ١٦ هةص ــةتري پاراس ــه چ ــان ك ئازادخ

هثنان بؤ ناوچةكاين بـاكوور لـه دةس دابـوو،     لةزگييةكاين به مةبةسيت تني
دا ذةزامةندي دةربـذي تـا    ناچار بوو مل بؤ كؤمةصه مةرجثك ذاكثشث كه تثيان

وا دةردةكـةوث كـه ئـةم    . ١٧قةصةمذةوي تةنيا هةر باشووري ئـاراز بگرثتـةوه  
ةري خستبثته سةر پةيوةندي تار و تةماوي نثوان ئةو و تايفةي پاشةكشةيه سثب

بؤيه ئازادخان لثدةبذث كه له بـةهاري  . ئةفشار و تريةكاين تري ئازةرباجيان
تـاقي   دا بةخيت خؤي له سثسةد مايل خـوارتري ئازةرباجيـان بـه   ١٧٥٣ساصي 

ئثستا  ناوبراو. خاين زةند ئةم ناوچانه كةوتبوونه قةصةمذةوي كةرمي. بكاتةوه
خـان و هاوپـةمياناين و وا    مـةردان  خةريكي شةذ و لثكدان بوو لةگـةص عـةيل  

  .وثدةچوو كه هةرمثي دةسةآليت زةنديه له سةر لثكهةصوةشانةوةيه
  

  گرياين پةري و ئيسفةهان  ٢ـ  ٣
  

خـان   ئازادخان له بةخيت بةدي زةمانثكي دةنگي لةشكري دا كه كـةرمي 
لةشكري نارده پثش ئازادخان كه به فيت و . توانسيت شةذ و بةربةرةكاين هةبوو

خـان   دنةي هاوپةميانه ئازةرباجيانييةكاين له چةند مزصةي لةشكرگاي كةرمي
ئازادخان به مةبةسيت ذاگرتين شةذ و پثكهاتين ئاشـيت  . هؤردووبةزي كردبوو

خان عوزرهثنانةوةكةي قبووص نةكرد  چةند كةخيودايةكي نارده الي، بةآلم كةرمي

                                                      
15- MAE Peres VII, NO. 81; Olivier VI, 35. 
16- Olivier VI, 35; Bakikhanov, 161; cf. 13 . 30 
17- Peyssonnel part II, 143 – 152; Brosset, 175 – 177, 212 – 214. 
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ثستا كه زانيويانه خوازياري پاشايةيت و دةستندةخؤري سـةركردةي  و گويت ئ
بترازثنن،  بةختياري پياوثكي فثصةباز و درؤزنه، دةياةوث به هاساين شاين لث

ئةم . بووين ئازادخان و وةرگرتين باج ذازي نابث جا كةوايه به كةمتر له تةسليم
شار و ئةفغان خؤيان بؤ سووكايةتييه زؤر لةوه زياتر بوو كه هاوپةمياناين ئةف

  .١٨بؤيه ساز بوون بؤ خؤذاگري و بةربةرةكاين. قبووص كردين ئاماده كردبوو
بةآلم تةنانةت بةر لةوةي شةذثك بقـةومث، هثزةكـاين زةنـد لةبـةر     

گومـان حمةممـةدخان و    بـث . دووبةرةكي نثوخؤ به قورسي زةبريـان وثكـةوت  
ينــةتباري پــاري خــان بــه وةبريهثنانــةوةي ذووداوي شكســيت مة شثخاصــي

ئةستةرئاباد ـ لةوثش حمةممةدخان داخوازي سـازاين كردبـوو ـ كـه تـةنيا        
وذاست گوتيان  دةگةذايةوه سةر شةذ و پةيكةردةي ئازايانةي سپاي قاجار، ذث

خانيان هان دا كه لثگةذث سپاي ئازادخان  لةگةص ئازادخان تثكهةصناچن و كةرمي
هؤكارةكاين ئةم دووبةرةكييه ئةوة بوو به گوتةي نامي يةكثكي تر له . بكشثتةوه

بةسنت به سـةربازاين   دا لةبري پشت چونكه سةرداري زةند لةو شةذةي ئاخري
ئثلجاذي و پياواين تايفةي زةند پشيت به چةكدار و قؤرخانةچييـةكاين پيـاده   
بةستبوو به مةبةسيت وةفادارمانةوةيان بةشثكي زياتري دةسكةويت به سـةرا  

كاين دصشكسـتةي سـوارةي زةنـد ئةگـةرچي بةئاشـكرا      سـةركردة . ١٩دابةشني
نةياندايه الين سةركثشي و دةرهةصبوون، بةآلم النيكةم حازر نةبوون كـه وةك  

خان و حمةممةدخاين زةند ئيزنيان دا  شثخاصي. شةذةكاين پثشوويان خؤذابگرن
به پياوةكانيان كه بةر له وةخيت خؤي واز له ذاسپثراوثيت لةشكرييان بثنن و 

ئةسكةندةرخانيش كه وةك هةميشه ئازايةيت دةنواند، خؤي له . وةي لثبكةنبآل
خان پاراست و ناوبراو ناچار بوو كه فةرماين پاشةكشه  يارمةيت داين شثخاصي

سةرةجنام هةردوو تةنيشت و دةورةي بارگةوبنةي هثزةكاين . بدا به هثزةكاين
پةمياين ئازادخان بوو خاين بابان كه له كورداين هاو زةند لةبةر هثرشي سةليم

خـان تثكشـكانثكي    تةواو تةندرا و تةگبريي نةسازاين ويشـك و ذةقـي كـةرمي   
ئابذووبةرانةي لثكةوتةوه؛ ماوةيةك بةر له ذؤژاوا بوون ئازادخان هةوسـاري  

                                                      
  .٢٧٢ـ  ٢٧٠مومجةلوتتةواريخ، ل  ـ  ١٨
  .٣٥گوشا، ل  ـ تارخيي گييت١٩
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  .٢٠مةيداين شةذي به دةستةوه گرتبوو
سةركردةكاين زةند بةرةو زثـد و نيشـتماين خؤيـان و قـةآلي پـةري      

خان و حمةممةدخان به مةبةسيت پاراستين قـةآل مانـةوه و    ثخاصيذايانكرد، ش
كةرمي و سادق و ئةسكةندةرخان گةذانةوه ئيسفةهان هةتا سةرةتاي پاراستين 

هةواصي شكاين هثزةكاين زةند بةر لةوةي ئةوان بگةنـه  . پايتةخت خؤش بكةن
نةوةي برووسكا. ئيسفةهان بآلو بؤوه و تاقمي ناذازي لثرولةوث سةريان هةصدا

تيخي دةسةآلت و كوشتاري به پةلةپذووزث و بةكؤمـةص، سـةربزثوييةكانيان   
ومـةرج بـؤ كؤكردنـةوةي     دا وةكيل تثگةيي كـه هـةل   لةگةص ئةمةش. ذؤمركاند

چةكداري ئثلجاذي و پاراستين شار لةبار نيه، بؤيه پاش چةند ذؤژان ئةوثي به 
  .٢١مةبةسيت چوونه شرياز بةجثهثشت

ژمثرثكا ئيمپراتـؤرثيت يـةكگرتووي زةنديـه لةبـةر     له ماوةي چةند كاتـة 
ئازادخان دةرفةيت لة دةس . بةرچاوتةنگي بريتةسكانه گةيبووه سةر لثواري هةصدثر

لثرةدا مريزا . بوونيان هةصبذي هثزةكاين پاشةنگي زةندي هةتا شوثين نيشتةجث. نةدا
، ذايانگةياند خان بوون خان كه وةك بارمته الي كةرمي حمةممةدتةقي و عةبدولعةيل

ئازادخانيش پةجنا . كه له ذةوكردين هثزةكاين زةند بةرةو ذؤژهةآلت لةگةصيان ناچن
ئةو كات لةذثوه به مةبةسيت گرتين . كةسي ذةگةص خسنت تا بةرةو كرماشان ببزوون

  .٢٢سةنگةر و شووره و قةآلي زةنديه له پةري كةوتةذث
ژ گـةمارؤ و  له پةري داخوازةكـاين قبـووص نـةكران، پـاش چةنـد ذؤ     

قـازي عةسـكةري   . سةركةوتن تةماي گـرت هةصـيانفريوثنث   تثكهةصچووين بث
وةك باصوثز نارده اليان تا هانيان بدا بةر له كشانةوه و گةذانةوةي ) ٣(ورياي

. ئازادخان بةرةو هةرمثي ئازةرباجيان ديدارثكي دؤستانةي لةگةص ئةجنام بدةن
خان هـيچ شانسـثكي    ن تازه كةرميذةنگه پثيان گوتنب كه پاش گرياين ئيسفةها

دا خؤيان له پثكدادان پاراستووه، نابث  نةماوه و چونكه ئةوان لةو شةذي دوايي
  . له بابةت ديداري ئازادخانةوه دصيان بترسث

سةرؤكاين تايفةي زةند چوون و هةركه گةيشـتنه بارگـاي ئازادخـان    
                                                      

  .١٧٣؛ تةورثزي، ب ٢٧٣ـ  ٢٧٢تتةواريخ، ل ؛ مومجةلو٣٦ـ  ٣٥ل  گوشا ـ تارخيي گييت٢٠
     .Hovhanyants, 286؛ ٣٧ـ  ٣٦گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٢١
  .٢٧٥ـ  ٢٧٤ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٢٢
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آل خـرانــه نثــو   لةذثوه وثذاي پازده كةسي تر له ژنان و پياوانـي ژووري قة
 .خـانيش بكـرث   دا دةشث باسي دايكي كـةرمي  له نثو ديلةكان. كؤت و زجنريةوه

مـاص و  . هةروةها خةزثنه و عةمبارةكاين قةآلي پةريش كةوتنه دةس ئازادخان
 .دارايي و ديلةكان بؤ خاين ئةفغان سامانثكي گةوره و ديارييةكي ذووحي بوون

خاين ئـامؤزاي ئازادخـان و بـه     ت عةلةمزينداين و خةنيمةتةكانيان دايه دةس
لةم ذؤژانةدا ئازادخـانيش  . كرانة ورمث حةوسةد سوارةي سكؤريت ئازاوه بةذث

  .٢٣داژدار كةوتةذث  بةرةو ئيسفةهاين بث
ئةم شاره له مانگي سـثپتامرب يـان سـةرةتاي ئؤكتـؤبردا بـث هـيچ       

يةكسمةكاين  .ئازادخان وةرزي زستاين لةوث ذابوارد. كردنةوةيةك كؤصي دا دةس
. دا بنةي دانـا  ستوون له كليساي ئاگؤستينني تاقةت كرد و خؤي له كؤشكي چل

هةزارمتـةين لـه   ٨هـةزار متـةين خسـته سةرشـاين خةصـك كـه       ٦٠باجثكي 
   .دانيشتوواين جولفا وةرگريا

بــةگوثرةي نووســني و گثذانــةوةي ذووداونووســاين ئةرمــةين     
شةآلن كةوتنه گياين مةسيحييةكاين ئةستثنةكان وةك ئاورثكي بةربثته قامي باج«

ژن و پياويان له شةقام و كؤآلنـان بةسـتبوونةوه و داواي پارةيـان     ؛بث داژدار
. له هةموو شتثك خراپتر بنةگر بووين ئؤزبةكان بـوو لـه جولفـا   » .لثدةكردن

ئيسفةهان بؤ دووهةم جار له ماوةي كةمتر له سث ساآلن داگري كـرا و تووشـي   
  .٢٤يةكي سةخت بووهكؤصةمةرگي و هةژاري

ئازادخان كـه دصپةرؤشـي دوايـني هثرشـي بةهارانـةي بـوو بؤسـةر        

                                                      
 ,Hovhanyants؛ ٢٧٧ـ   ٢٤٧؛ مومجةلوتتـةواريخ، ل  ٣٧گوشا،ل  ـ تارخيي گييت٢٣

282.  
لةبةر گرياين پةري بووه تا  خان له ئيسفةهان زياتر وايه ذاكردين كةرمي گوصستانه پثي

  .نةسازان و ناذةزامةندي خةصك
ــ ٢٤ ــتةموتتةواريخ، ل  .Garmelites, 685; Hovhanyants, 286ـ ، ٢٦٣ذؤس

. باسي زيندانييةك دةكا كه قةشةيةكي مةسيحي بووه) ١٠ـ  ٩،ل يتةزكةرةي شووشتةر(
ته ماص و يةووپاشان برد. خودي نووسةر پووصثكي داوه و كذيوثتةوه و ئازادي كردووه

  .وهقةشه ئينجيلي بؤ خوثندؤتة
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وپةل و ئازؤخه نارده  چةند تاقمثكي به مةبةسيت كؤكردنةوةي كةل ،خان كةرمي
نشيين دةوروبةري  گوندةكاين ئةرمةين .ناوچه دووردةستةكاين ژثرذكثفي خؤي
  . ٢٥پةري سةركةوتووانه دةستيان كردةوه

دا ناوچةي بةذثژةو و بةرةكةيت قومشه كه خاوةين  ژانةشذاست لةم ذؤ
خـاين   فةحتعـةيل . قةآليةكي قامي بوو ملي بؤ خواستةكاين ئازادخان ذانةكثشا

ئةفشار به لةشكرثكةوه پةالماري قومشةي دا و ئةو شارةي خسته بةر شةپؤيل 
  .٢٦و كوشتار  تاآلن و بذؤ و دةسدرثژي بؤ سةر شةرةف و كوشت

  

  قومشه شةذي   ٣ـ  ٣
  

خـان   كراو لةگـةص كـةرمي   ئازادخان ناچار بوو كه بةرله زةماين دياري
خاين بةيات لـه   وةختايةك كه وةكيل گةيشته قةراخ شرياز، هاشم. تثكهةصچث
دا  خان داين بـه دةسـةآليت   دا شريازي خسته ژثر چنگي خؤي و كةرمي كؤدتايةك

لةبةر وةي كه خاين ). ٤(ناوبراويش دةروازةكاين شاري لة ذوو داخست. ٢٧نةهثنا
ژمارةيـةك شـةذكةري ناوچـه    . زةنديش تاقمثكي واي لةگةص نةبوو گةذايـةوه 

پشتيان گرت و هثزيان دايه بةر و ئثستاكه چةندهةزار چةكدارثكي به دةستةوه 
لـه پـةالماري   . بوو، بؤ دةگژذاچووين ئازادخان بةرةو باكووري شرياز بزووت

لثكرد، چونكه هةستيان دةكـرد كـه لـه    قومشةدا خةصك به گةرمي پشتيوانيان 
. ٢٨دا شتثكيان نيـه تـا بيـدؤذثنن    ئاخرين خؤذاگري له بةرامبةر ئةفغانييةكان

خان ژناين نارده شوثنثكي پةنا و ئةمني له كوثستانان و قةآلي قومشةي  كةرمي
دا  له ماوةي دوومانگةي زستان. كرده ناوةندي سةركردايةيت شةذ و تثكهةصچوون

پارتيزان به مةبةسيت بذيين هةوداي پثوةندي و تاآلين گيا و گيشه چةند پؤلثكي 
ذاگرتين ئازادخان سةبارةت به  ذةنگه دةس. ٢٩كرد و كادثن و تفاقي ئازادخان بةذث

                                                      
25- Hovhanyants, 280. 

  .٢٦٢ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢٦
  .٤٨ـ ذؤژنامةي كةآلنتةر، ل ٢٧
  .٣٨گوشا، ل  تارخيي گييت ـ  ٢٨
  .٢٨٧ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٢٩
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شاآلوي يةكجارةكي و بذينةوةي ذةقييب الوازكراو لةبةر ئةم هةواآلنه بووبث كه 
باكووري قةصـةمذةوي  خاين قاجار پةالماري ناوچةكاين  گؤيا حمةممةدحةسةن

خاين به خؤي و هثزثكـي   هةرچؤنثك بث ئاخرييةكةي فةحتعةيل. ٣٠ئةوي داوه
ــت ــةي     هةش ــه زرگةت ــا هثالن ــه ت ــةر قومش ــارده س ــييةوه ن ــةزار كةس   ه

  .ئةو شاره خاشةبذ بكا
هـةزار چةكـداري هثنابوويـه مةيـدان كـه       خان تةنيا سـث  گؤيا كةرمي

ن، بـةآلم دووسـةد كـةس لـه     زؤرثكيان خةصكي مةشق پثنةكراوي شارةكي بوو
بـراي، ئازايانـه    سواراين زةند به سةركردايةيت ئةسكةندةرخاين الوي دايـك 

خاين ئةفشاريان دا كه ناچار بوو داوا له ئازادخـان   پةالماري سپاي فةحتعةيل
پاش داوةريين سپاي ئازادخـان بـارودؤخ وا   . ٣١بكا بؤخؤي بثته مةيداين شةذ

ن ويسيت له دةسپثكي شةذا هةصـكوتثته سـةر   وتوون بوو كه ئةسكةندةرخا تاص
. وةكيل به نابةدصي پثشـنياري براكـةي قبـووص كـرد    . خاين ئةفغان و بيكوژث

سةرةتا . ئةسكةندةرخان ذاستةوخؤ ذكثفكوت به نثو هثزةكاين دوژمنا تثپةذي
اليان وابوو كه نثردراوثكه و به مةبةسيت سةروةبةرهثنان و دةس دان هاتؤتـه  

پــاش وةشــاندين زةبرثــك . ن دا و ذثگايــان بــؤ كــردةوهپــثش، بؤيــه دذيــا
 ،وةرسووذايةوه و ئثستا بؤ لةشكري دوژمن كه له سةرسوذمان خةلةسـتبوون 

ئاماجنثكي لةبار بوو؛ وةختايةك گةيشتةوه نثو سپاي براكـةي هـةتا كورتـه    
بةآلم ئـةو بـه    .له بةرپثي وةكيل گياين دةرچوو ،ذاپؤريت ذووداوه بگثذثتةوه

ئثستا بةرگر و بةرهةصستثك له سـةر ذثـي    .ايةكي ديكةي كوشتبووهةصه كابر
خاين زةند لةگةص كوژراين بـراي گةجنيشـي بـه مـةتيين     . ئةفغانةكان نةبوو

دا ذكثفـي بـةرةو باشـووري ذؤژاوايـي كوتـا و      »گةمنان«جووآليةوه و به ذثي 
  .٣٢كشايةوه نثو زجنريه چياكاين ناوچةي كؤهكيلؤيه

                                                      
30- Hovhanyants, 287. 

؛ ئةم كتثبةي ئاخري ٢٥٠؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢٨٨ـ   ٢٨٧ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٣١
بـةآلم  . هـةزاريان دادةنـث   گوصستانه به چل. هةزار كةس بوو دةصث سپاي ئازادخان سي

  .هةردوو ژمارةكه وةك پثهةآلبردن دةچث
؛ نووسيين نامي له ٣٩، ل يهگوشاي زةند ؛ گييت٢٨٩ـ   ٢٨٨، ل اريخةلوتتةومومج ـ٣٢

بـه گوتـةي نـامي    . بابةت مـةرگي ئةسـكةندةرخانةوه لةگـةص گوصسـتانه جيـاوازه     
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خان له بابةت ناردين هثز بؤ نثـو چياكـاين   سةرةذاي نيگةراين ئازاد
خاين ئـةفغان لةگـةص تـاقمثكي     خاين ئةفشار و شاروخ بةختياري، فةحتعةيل

رةكاين خؤذاگرانةي ئةو  خان، بةآلم بةربه چةكدارةكانيان كةوتنه شوثن كةرمي
له شـةذثكي دةسـتةويةخةدا شـاروخي    . بوو به هؤي ذزگاري گياين ذاكردووان

خان دواي ئةوه خةشي دصي خؤي به گيان و ماصـي خةصـكي    كوشت و فةحتعةيل
  .٣٣گةذايةوه ئيسفةهان) ٥(گةمنان ذشت

خان پامشاوةي زستاين ئةو ساصةي لـه چياكـاين لوذسـتان و     كةرمي
دا ذابوارد و دةسيت كرد به كؤكردنةوةي سپاي تازةپشوو له پامشاوةي  بةختياري

ـ . هثزةكاين تثكشكاوي زةند و خـثآليت پشـتيواين   ةي حكوومةتةكـةي لـه   بنك
ئابـاد   لة خوذةم. ئاباد كه ناوةندي پارثزگاي لوذستاين فةيلي بوو دانا خوذةم

ئازادخـان لـه ئيسـفةهان    . ٣٤خةصك به گةرمي و ميوانگري لةگةصي جووآلنةوه
مايةوه و هيچ كارثكي نةكرد، بةآلم لـةم كاتـةدا ذووداوثـك قـةوما كـه ورةي      

  .هثزةكاين زةندي بةرز كردةوه
  

  ذاكردين ديالين زةند و شةذي دووئاو  ٤ـ  ٣
  

گرياين حةضده كةس له خانةكاين زةند وثذاي پةجنا سةر ژن و منداصيان 
له پـةري و دةس بـه سـةراگرتين بـث سةرثشـةي ئيسـفةهان و ناوچـةكاين        

به دابذيين سةركردهكاين . دةوروبةري، دةسكةويت سةركةوتين ئازادخان بوون

                                                                                                                             
ئةسكةندةرخان له شةذثكي مةينةتباري تثكةص بـه پاشةكشـةي زةنديـه، بـه دةسـت      

  .داوي پشت گاشةبةردثك به گوللة كوژرا ئةفغانييةكي خؤمةآلس
ئةگةرچي گوصستانه چؤنيةيت ذووداوةكةي له . ٢٩٢ـ   ٢٨٩ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٣٣

اشةكشـةي پـاش ذاكـردين لـه     نامي وةرگرتووه، ديسانيش باسي شةذي قومشه و پ
يادداشـتةكاين گثمـربوون بـؤ ئـةم     . دا هثناوةتة گؤذ بةرامبةر ئازادخان له لوذستان

نيه و هةصبةت هيچكام له سةرچاوةكاين هاوچةرخيش زانيارييـةكي   دةورةيه چيان پث
مـن بـؤ ئـةم    . بةنرخيان له بابةت زجنريةي ذووداوةكانةوه به ذثكي نيشـان نـةداوه  

  ...مان ساز دةكةنوم پث باشتره له گوصستانه كه گ»نامي« مةبةسته كتثيب
  .٤٠گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٣٤
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، ٣٥خانيان تثدا بةدي دةكرا ممةدخان و شثخاصيتايفةي زةند كه پياوي وةك حمة
ومةرجي خؤي پث له نادر سةرتر بووبـث،   زؤر وثدةچي كه ئازادخان پله و هةل

چونكه دوورخستنةوةي سةرؤكاين زةند كؤتايي كاري ئةواين وةك دةسةآلتثك 
  .دا به شوثنةوه بوو له زجنريه چياكاين زاگرؤس

گرفتـاري نةهامـةيت و   ئةسريةكان كه بـةرةو ورمـث بـةذثوه بـوون     
 ٣٦دا لـه چـوارةم ذؤژي سـةفةرةكةيان   . كـران هـاتبوون   چاوةدثري و چؤصةپثچ

دزي باس و ذاوثژ بكةن و له  خان وايان ذثكخست كه به حمةممةدخان و شثخاصي
. دا تةمايان گرت كه به دةربازبووين تثكذايي خؤ بدةنه بةر كارثكي گةوره ئاكام

ارةي پاسدثران، خؤيان له بةند و داوان ذزگار هثنان له سةرخةوي ئثو به دةرفةت
كرد و به هثوري و هثمين زيندانييةكاين ديكةشيان ئازاد كرد و ژنانيشـيان لـه   

خاين زةنـد بـه    خان و شوكرعةيل ئةو كات سةفةرعةيل. مةبةستةكه حاصي كرد
خانيـان دا و   دةمانچه و مششريثكي كه حةشـاريان دابـوون پـةالماري عةلـةم    

خان و لةشكرةكةي گةيشتوونه  پاشان هاواريان كرد كه كةرمي.كرد وجنذوجنذيان
پاشي ئةم هةرا و زةنازةنايه ژنان و پياواين زةند به مششري و نثـزه  . سةريان

و له ئةستوندةكي خثوةتةوه  ٣٧هرووژميان كرده سةر سةربازاين گثژ و خةواصوو
له خؤبردوويي بگره تا هةر شتثكي وةبةر دةستيان هات نائومثدانه و بةوپةذي 

                                                      
خانيش به يةكثك له بةندييةكان دةزانث و دةصث ئـةو بـه نـاوي     ـ گوصستانه سادق٣٥

كوته يةسكثكي ديتةوه كه حمةممةدخان كةندري . خزمةتكاري حمةممةدخان ناوي نةدركا
خـان لـه ذاكـردن بـؤ      گوشا دةنووسث كه سادق م گييتبةآل. بذي بةند و داوي خؤي پث

  .خان بووه ئيسفةهان پاش يةكةم شةذ لةگةص ئازادخان، وثذاي كةرمي
داناوه؛ ذةنگه ئةم جثيه » زاغه«ي كتثبةكةي ئةم شوثنةي به ٢٩٧ـ گوصستانه له الپةذه ٣٦

سپا،  يفةرهةنگي جوغرافياي: بذواننه. (زاغةي ئونووج بث له شثست كيلؤميتري پةري
 .)و نةخشةكاين ٢١٠، ل ٥بةرگي 

گوشـا لـه    ؛ تارخيي گـييت ٢٦١؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢٧٩ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٣٧
ص ئةم دةقه هةيه و دةصث ژنان ذثي ذزگاري پياوانيان ةدا جياوازييةكي كةمي لةگ٤٠ پةذهال

هةصبةت  دا، ژنان دةوري بةرچاويان هةيه و له دةقي ذؤستةموتتةوارخييش. خؤش كرد
خـان   هـةروةها دةصـث عةلـةم   . نووسةر هثندثك وتةكان دةذازثنثتةوه و زياديان دةكا

 .وةختايةك كوژرا كه چووبووه سةر پثشاو
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حةفتا سةر يةستري بارگةوبنةي پاسـدثرانيان ذفانـد و بـةر    . شةذيان پثكردن
  .قووالند ديالين سواره بةرةو ئازادي تثيان ،لةوةي ئةفغانييةكان وةخؤ بثنةوه

ئةم پؤله سواره بؤ خؤپاراسنت له ناوچةي پةري كه ذةنگبوو هثشتاش 
لـه  . ور و ناوچـةي برووجثـرد  بة دةس ئازادخانةوه بث ذةويان برده الي باشو

مةوداي ذثگادا تووشي ئةو تاقمه شةذكةره كورد و لوذه فةيلييانـه بـوون كـه    
دةيانويست بؤ شةذ دژي ئةم داگريكةره تازانةي ئةفغاين بچنه نثـو لةشـكري   

ئاباد بوو كه هةواصي ئؤخژنبةخشـي ذاكـردين    خان له خوذةم كةرمي. خان كةرمي
گومـان ئـةم شـاكاره     بـث . د چاوي پثيان كةوتديالين پثگةيشت و له برووجثر

هةصكةوتةيه شوثين باشي له سةر ئةو تايفةيه دانا كه هثشـتا سـةبارةت بـه    
خان دوودص بوون و نه تةنيا بوو به هؤي دصگةرمي  چوونه نثو ذيزي سپاي كةرمي

دةرة و ) ٦(هؤزةكاين كورد و لـوذ، بةصـكوو قـةرةگوثزلوو و خودابةنـدةلووي    
  .٣٨كثشا و ذيزةكاين شةذكةراين خاين زةندي چذتذ كردةوهدةشتةكانيشي ذا

خـان،   ئازادخان به مةبةسيت وةشاندين زةبـري يةكالكـةرةوه لـه كـةرمي    
ئاباد، كةچي هثزةكاين زةنـد   عةبدوصآلخاين ئةفغاين سةركردةي خؤي نارده خوذةم

بـةآلم بـارودؤخ واي هةصـدةگرت كـه     . پةالماري ئةم لةشـكرةيان دا و تثكيانشـكاند  
و  ٣٩ثزةكاين زةند و تايفةكاين هاوپةمياين وةرزي زستان به نةهثين تثپـةذ بكـةن  ه

له بةهاري . لةم ماوةيةدا به كوثرةوةري خةريكي كؤكردنةوةي چةكداري تازةپشوو بن
دا، ئازادخان لةشكريياين تازةتةيار و تثروپذي  ي زاييين١٧٥٤/ ي كؤچي ١١٦٧ساصي 

بةآلم وةكيل . خان ئةفشار نارده شةذي كةرميخاين  خؤي به فةرماندةرثيت فةحتعةيل
هثشتاش كه سةرقاصي كؤكردنةوه و خذهةصـداين هثـزي پثويسـت بـوو، كشـايةوه      

كه زؤر له برووجثردةوه دوور نيه، ئاخرين  ٤٠ي سيالخؤر)٧(له دووئاو. كوثستانةكان
وةكيـل لةگـةص   . هاوپةميانةكاين خؤيان لث الذي كرد و بةرةو مـاص پثيـان پثوةنـا   

ذ بـه مةبةسـيت    صثك له پياواين دةسكةرةوةي زةند دةسيت كرد بـه قوونةشـه  كؤمة
                                                      

  .٢٨٣مومجةلوتتةواريخ، ل  ـ  ٣٨
 .٤٢ـ  ٤١گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٣٩
  ثهگـان، د: بذواننـه . كيلؤميتري باشووري ذؤژاواي برووجثرد٧٥ـ دووئاو كةوتؤته ٤٠
و نةخشـةي ئـةراك؛ ناوچـةي     ١١٦، ل ١١سپا، بـةرگي   ي؛ فةرهةنگي جوغرافياي٧٣ل 

 .دا نيشان دراوه)نةخشه( ٤٦٦ل  بةرگي دووهةمي جوغرافيايي كةيهان لهسيالخؤر له 
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لـةم شـوثنةدا    .بةرهةصسيت دوژمنان و دووركةوتنـةوةي ژن و منـداص و بارگةوبنـه   
كةمةرخاين زةند لةبةر ئازايةيت به تاقةسواره چووبووه مةيدان و خةريكي سةرقاص 

له شةذثكي بةگةرمةدا بؤ يةكـةم  : كردين دوژمن بوو و ژيانيشي لةم ذثيةدا بةخت كرد
شةذكةري ئةفغان چووه مةيدان، هةر دوو به سواري ئةسپ لينگيان دا و پثكيان دادا و 
گلني، هةردك سوار يان تاسان يان كوژران، سوارثكي ديكةي ئـةفغاين هةصـيكوتايه   

يةكثك له سوارةكاين زةنديش هةذاي . مةيدان و سةري كةمةرخاين گؤشاوگؤش بذي
پةذيوي ئةفغاين و سةري بذي، بةآلم ئـةم كردةيـه لـةچاو     سوارةي لةپث كرده سةر

نةماين قارةمانثكي ئاوا، ئةويش هةر ماوةيةك پاش مةرگي ئةسكةندةرخان، تـةنيا  
خان لةم ذؤژةدا خؤي تاوي دايه مةيـدان و وةك   كةرمي. تؤصةيةكي كةم و ناچيزه بوو

وبذ كرد و له ئاكـامي ئـةم    قةصتگثذاويانةتةوه چواركةس له پاصةوانةكاين ئةفغاين 
خـاين ئةفشـار فـةرماين     هاوتايةي بوو كـه فةحتعـةيل   چاونةترسي و بوثرييه بث

زةنديه پاش تثكهةصچوون لةگةص دوژمـن بـةرةو چةمچـةماص    . هةصمةيت بةكؤمةصي دا
دوژمنيش بةر لةوةي له بريي تةوژم و پةيكةردةي هثزةكاين زةندا بث، له . كشانةوه

  .٤١و كؤكردنةوةي خةنيمةت و مةذوماآليت تاآلين دابووفكري نيگاداري 
حمةممـةدخان و  . خان سث ذؤژ دواتر گةذايـةوه ئيسـفةهان   فةحتعةيل

خاين زةند و تاقمةكةيان هةركام بةجوث لةگةص جةماوةرثكي زؤر هاتنه  شثخاصي
خاين  مةردان لةم ناوچةيةدا تينيان بؤهثنان هةتا بچنه الي عةيل). ٨(چةمچةماص

ماوةيةك دواتر هةر له هاويين ئةو ساصةدا سةركردةي بةختياري به . ريبةختيا
  .دةسيت حمةممةدخاين زةند كوژرا

  

  خاپووركراين قةآلي كرماشان  ٥ـ  ٣
  

خــان و حمةممــةدخاين زةنــد كــه دوو جــار دةربــازبووين  شثخاصــي
وچان  سةرسوذهثن تاسةي نةشكاندبوون، لثبذان تا سةرةتايةك بؤ هثرشي بث

                                                      
ـ ٤١ ـ ــ تارخي ـ ـتـوتـةلـمـوجـ؛ م٤٤ـ   ٤٢گوشـا، ل   يـي گيت . ٢٨٦ـ   ٢٨٤خ، ل ـةواري

زادخـان لـةم شـةذةدا بؤخـؤي سـةركردايةيت      مومجةلوتتةواريخ نووسيويةيت كه ئا
  .خاين ئةفشار لةشكري له ئةستؤ بووه نةك فةحتعةيل
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دا بـةرةو   به ذثگاي سنووري. يت شةكةت كردين ئازادخان خؤش بكةنبه مةبةس
تةقاند و چوونه ديدةين سةرؤكاين تايفةي زةند و زةنگةنه  ناوچةي زةهاو تثيان

و كةهلوذ و كاتثك لةشكرثكي دةهةزار كةسييان كؤكردةوه، هاتنه الي مةصبةندي 
اكمي زةهـاو بـوو   عةبدوصآلخان كه له اليةن پاشاي بةغداوه ح. زةهاو سةرپثصي

ئةسـتوورانةي   لةبـةر سـةرباداين ذق  . داواي باجي له هثزةكاين زةنديه دةكرد
ي خؤي و تايفةي جاف كؤكردةوه تا »باجةآلن«حمةممةدخان سپايةكي له تايفةي 

هةزار  لةم ذؤژانةدا لةبةر هاتنةوةي شةش. به زؤري چةك فةرمانةكةي بثنثته دي
ه له خوراسانةوه گةذابوونةوه ذيزةكاين كه تاز) ٩(سةر خثزان كوردي شوقاقي

گومـان نادرشـا كـورداين شـوقاقي پـةذةوازةي       بث. سپاي زةند بةهثزتر بوون
ئةمانه سةرةتا دةيانويست كه له ئيسفةهان تثكةصي لةشكري . خوراسان كردبوو

ئازادخان بن، بةآلم كار و كرداري ناوبراو لةم تةمايةي سارد كردنةوه، بؤيه به 
خؤش  زةهاو زؤر كةيف بةري ئةم شارةيان جثهثشت و له سةرپثصيبيانووي كؤچ

بـةآلم  . خـان بـوون   بوون كه بةخت ياريدةي داون و تثكةصي نوثنةراين كـةرمي 
دا نةهاتـةگؤذ،   تثكهةصچوونثكي وا له مابةيين عةبدوصآلپاشا و حمةممـةدخان 

. چونكه وا ديـار بـوو كـه لةشـكري خـاين زةنـد درز و نـاكؤكي تثكـةوتووه        
. كـارثكي نةفامانـةي كـرد   ) ١٠(خـاين وةنـد   ممةدخان سةبارةت به كـةرةم حمة

خان تووذةي كرد و فةرماين دا كه ئةو و ماميان  زاين و ئازايةيت كةرةم خؤبةزل
مةذ له نثوةذاستةوه شةق كرد و پاشان سةريان  له دار دا و الشةيان وةك كةالكه

شثكي زؤري شةذكةراين شك ئةم سزادانه بوو به هؤي ذق و بثزاري بة بث. بذين
وةند و كةصهوذي هاوپةمياين و هةروةها بزووتين حمةممةدخان و پامشـاوةي  

  .٤٢هثزةكاين بةرةو كرماشان له مانگي داهاتوودا
خـان لـه    پثويست به وةبريهثنانةوةيه كه پاش يةكةم شكسيت كـةرمي 

خـان كـه    خـاين عـةرةب و حمةممةدتـةقي    دا، عةبدولعةيل بةرامبةر ئازادخان
كردةكاين پثشووي قةآلي كرماشان بوون، هؤردووبةزي سةرةكي زةنـديان  سةر

خان بوو بـه   عةبدولعةيل. جثهثشت و تاقمثكيان سوارةي سكؤرت ذةگةص خسنت
  .خانيش كرايه حوكمذاين كرماشان هاوهةنگاوي ئازادخان و حمةممةدتةقي

ژمارةيةك لةو ترية و تايفانةي كه له هثـرش بـؤ سـةر كرماشـان و     
                                                      

  .٣٠٢ـ  ٣٠٠ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٢
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دا ببوونـه هاوپـةمياين    خـاين بـةختياري و ئازادخـاين ئـةفغان     ردانمة عةيل
سةرداراين زةند و گرينگترينيان تايفةي زةند بوو به سةرؤكايةيت حةيدةرخان، 

دزكه مةيداين شةذيان چؤل كرد و ذةوين و گةذانةوه سـةر مـاص و حاصـي     به پث
دا  ةممةدخانئثستا ساصثك بة سةر ئةو ذؤژه و ذاكردين حم. ٤٣خؤيان له كوثستان

تثپةذيبوو، حةيدةرخان تثگةيي كـه حمةممـةدخان بـه مةبةسـيت پـةالماري      
سةربازگةي قةآلي كرماشاين هاوپةمياين ئازادخان خةريكي كؤكردنةوةي هثزي 

دا به  تازةپشوويه، بؤيه پثشنياري سةرؤكي تايفةي زةنگةنه به باري لةشكري
تؤصـةي كـوثركراين    قازاجني زةنـد بـوو، ئةگـةرچي نـاوبراويش دةيتـواين     

خـان بكاتـةوه كـه لةگـةص      خاين زةنگةنةي خزمي له حمةممةدتةقي قوصي ئيمام
  .خاين تةكلوو كاكةوبرالةي كردبوو مورتةزاقوصي ئةفشار و مثهرعةيل

ئازادخان به مةبةسيت به دةستةوةبووين دةسةآليت كرماشـان مـريزا   
ئـةم  . گري كردبـوو هةزار سوارةوه له سةربازگةي قةآلدا جـث ٥حمةممةدتةقي به 

گـرتن لـه تايفـةكاين     سةربازگةيه لةبةر سةپاندين كوثرةوةري زؤر و بارمته
جاذدان و . هثنابوو زةنگةنه و كةصهوذ شةپؤيل بثزاري و تووذةيي ئةواين بةدي

هةزار كةسـي لـه تايفـةكاين لـةك و دةوروبـةري      ٣٥كؤكردنةوةي لةشكرثكي 
تايبـةت مـريزا حمةممةدتـةقي    كرماشان بؤ حةيدةرخان زؤر دژوار نـةبوو، بة 

سةرةتا پثي وابوو كه هثزةكاين ئةوان لك و پـؤي سـپاي زةنـدن و بؤيـه تـا      
بةآلم ئثستا جگه له تثكةص بوون لةگةص . ذادةيةك چاوةذواين دؤستايةيت هةبوو

حةيدةرخان و كةوتنه شوثن كؤچي بةكؤمةصي دانيشـتووان و چوونـه سـنوور    
كي شار ذايانكرده كثوةكـان و زةهـاو و   زؤرثك له خةص. چارةيةكي تري نةبوو

تةنانةت بةغدا؛ گةلثك ماص و مةتةرثز وثران كران و ذثگاوبان دابذان و هثزةكاين 
نةبوو كةوتنه دواي كؤچبةران هةتا لـه سـةر    زةنگةنه ئةگةرچي مةيليشيان لث

  .٤٤سنوور بگةنه حمةممةدخان
ئةبوحلةسةين نووسـةري مثـژووي گوصسـتانه هـةقي بـوو كـه لـه        

وكةويت حةيدةرخان بكةوثته گومانةوه و له يةكةم دةرفةتا بةرةو بةغدا  صسهة
. بذةوث؛ مامي نةيدةويست يان نةيدةتواين كـه لـةم كـارةدا هاوذثيـةيت بكـا     

                                                      
  .٣٠٠ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٣
  .٣١١ـ  ٣٠٤ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٤
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حةيدةرخاين زةنگةنه كه لةگةص حمةممةدخان پةيوةنـدي و نثـواين هـةبوو،    
رةي بـةگوث (ماوةيةك دواتر مـريزا حمةممةدتـةقي بانـگ كـرده خثوةتةكـةي      

نووسيين گوصستانه حمةممةدخان ئةم فيتنةيةي نابؤوه و دنةي حةيـدةرخاين  
مـاص و دارايـي   . لثره حمةممةدتةقي دايه بةر گوللة و كوشيت.) زةنگةنةي دابوو

خانيش  براكاين حمةممةدتةقي. خزمةكانيشي تاآلن كران و خؤشيان به ديل گريان
. بـةرةو سـنوور ذايـانكرد    ئةسري بوون، بةآلم وا ذثككةوت كه لـه زيندانـةوه  

عةبدوصآلپاشاي باجةآلن كه هثشتا نيگةراين شاآلو و چاالكي هثزةكـاين زةنـد   
فةرمانيان دايه تا بةر بـةو هثزانـه   . بوو، ذاپؤريت ذووداوةكاين بؤ بةغدا نارد

وشوثين كةساين سةر به گوصستانه و له سنوور دةپةذنةوه  بگرث كه دةكةونه پث
ين چةند هثزثك بث به مةبةسيت تةمث كردين تايفةكاين و هةروةها خةريكي نارد

بةآلم حمةممةدخان كةمثك دواتر چووه كرماشان و به يارمةيت . ٤٥زةند و زةنگةنه
دةسيت بةسةر ماص و دارايي . دا شاري وثران كرد ذؤژان حةيدةرخان له ماوةي سث

تةواوي ئةو كةسانه داگـرت كـه لـه شـار مابوونـةوه؛ تـةواوي كآلوقووچـه        
وپةيل تؤپخانةي كه  ةذووخاوةكاين قةآلي ذووخاند و ژمارةيةك ئامراز و كةلن

گةورةترين تؤپخانةي ئثراين ذؤژاوايي بوو، تثكقرچاند و ذشـتييه ذووبـاري   
وةختايةك ئةم كارانه كران، باردانه باذووت و پامشاوةي چةكةكان . قةرةسوو

ثوةيه بنكه و ناوةنـدي  بةم ش. و تةواوي قةآل تؤپباران كرا ٤٦گةذثندرانةوه شار
بةهثزي ذؤژاواي نادرشا و چواربةندةي سةرةكي شةذةكاين ناوچةي زاگرؤس له 

  .ماوةي حةوت ساصي ذابردوودا تةفروتونا بوو
  

  كارةكاين تري حمةممةدخان  ٦ـ  ٣
  

حمةممةدخان لةو ماوةيةدا كه له سـنوورةكاين پارثزگـاي كرماشـان    
. ه وابوو بؤ سپاي ئازادخان له ورمـث بنةگر ببوو، وةك مةترسييةكي ذاستةقين

با لـه بريمـان نـةچث كـه حمةممـةدخان بةمـةيلي خـؤي ئـةو ناوچةيـةي          (
لـه مـانگي   . خاين زةند دةرفةتثكي چاكي لةم بارودؤخة دثنا.) هةصنةبژاردبوو

چةنــد هةواصــثكي لــه اليــةن ) ١١(دا نةســريخاين الري١٧٥٤ئاگؤســيت ساصــي 
                                                      

  .٣١٤ـ  ٣١١ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٥
 .٣٠٢ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٦
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دا حمةممةدخان و پياواين ذاكردووي هةر خانةوه پثگةيشت كه نيشاين دة كةرمي
پاشـاي   خانيان كؤتايي پثهثناوه، بةصـكوو سـةليم   مةردان نة تةنيا كاري عةيل

له . ٤٧بابان يةكثك له هاوپةمياناين ئازادخانيشيان له هةمةدان تثكشكاندووه
مانگي ژانوييةدا ذاپؤرت درابوو كه پووصثكي چاك له اليـةن ئازادخانـةوه بـه    

دا دةنثردرثته ورمث؛ ئةم كاروانةش چةشين قافصةي ديالين  ونبويلشابازخاين د
زةنــد هــةرگيز نةگةيشــتنه جــث، چونكــه حمةممــةدخان ســةرذثي پثگــرت و 

گومان ذووداوي پةالماري  بث. ٤٨سكؤرتةكاين خسته داو و دراوةكةي بةتاآلن برد
. تري لةم شثوةيه كاريان كردبووه سةر لةرزؤك بووين دةسـةآليت ئازادخـان  

دا سةركةوتنثكي ئةوتؤي به  يش١٧٥٤ثرش و هرووژمي ئةو له ئاگؤسيت ساصي ه
قـايت و گـراين ئيسـفةهان كـه     . شوثنةوه نةبوو و بةناچار پاشةكشـةي كـرد  

كردن دا لةگةص زجنريه شاآلوثكي تر كه حمةممةدخان پشـيت   شارةكةي به چؤل
خؤي لةم  لثنةكردةوه، بوو به هؤي الوازي و توانةوةي و به مةبةسيت ذزگاري

  .گثژاوه چووه ئازةرباجيان
قةآلي وةالشگثرد ياين كؤنةدژي تايفةي تةكلوو لـه نيزيـك هةمـةدان    

ي ١٧٥٥/ ي كـؤچي  ١١٦٨زسـتاين ساصـي   . دوايني ئاماجني حمةممـةدخان بـوو  
سوصتان و عةبدوجلةببار سث برالةي  گومان عةبدولغةففار و ئاغاسي زاييين، بث
و سايةقةي ئةم ناوچةيه كه دةبوو به ذثگـر   خان به پاصپشيت سةرما مثهرعةيل

لةبةر دةم گةمارؤي درثژخايةين قةآل له اليةن هثزةكـاين زةنـدةوه، كةوتنـه    
حمةممةدخانيش بةم مةبةستةي دةزاين، بؤيه بؤ بةربةرةكاين . پارثزگاري كردن

لةگةصيان فةرماين سازكردين چةندين نةرديواين بصيندي قةآلگرتين دا، پاشان 
دةرةوةي قةآليةي به شووص و كا پذ كردنةوه و نةرديوانـةكاين پـاص   خةندةكي 

ئةگةرچي كوشـته و برينـدارثكي زؤر   . وةديواري قةآل دا و ئاوا پةالماري بؤ برد
چةكداراين سةربازگه كوژران و . كةوته سةردةستان بةآلم هةر ئةوذؤژه قةآل گريا

. خاپوور كـرا  ،نواندقةآل كه وةك دذكثكي تر له چاوي خانةداين زةندا خؤي دة
پاش ئةوةي دةركةوت جةماوةري ئثراين باكووري ذؤژاوايي ياريدةي ئازادخان 
دةدةن، پثش يةكگرتين لةگةص وةكيل له فارس بـه مةبةسـيت تـاآلن و بـذؤي     

                                                      
47- GD  VII, 4 September 1754. 
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  .٤٩پاشةكةويت تر سةرلةنوث بةرةو خووزستان كةوتةذث
  

  شةذي كةمارةج و گرياين شرياز  ٧ـ  ٣
  

دا خؤي لـه چوونـه شـريازةوه     صي ذابردووشخان له ماوةي سا كةرمي
پاراست، بةآلم دةيويست كه بةر له هاتين ئازادخان پثي بگاته وث تا ئـاوا بـه   
شثوةيةكي ذثسامةند خؤي به ئاغا و خاوةين تةواوي چيـا و كوثسـتانةكاين   

هةر بؤيه دةسيت كرد بـه  . زاگرؤس له قةفقازةوه بگره تا كةنداوي فارس دابنث
بؤ . دا زي تازةپشوو له نثو دانيشتوواين ناوچةكاين گةرمةسثريكؤكردنةوةي هث

گةيشنت بةم ئاكامه سةركةوتنثكي وةدةس نةهثنا، چونكه ئازادخان له ئاگؤسيت 
ئازادخان بةر لةوةي بگاته شرياز لـه ناوچـةي   . دا پثي نايه شرياز١٧٥٤ساصي 

ةگـةص  پريسپؤليس بةرةوذووي تثكهةصچوونثكي كورت و سةرنةكةوتوو بؤوه ل
بـه  ) ١٢(ئةمحـةدلوو و كورباصـي   دووهةزار كةس له سوارةكاين لةشةين، ماص

سةركردايةيت عةبدوملتةللييب كورباصـي، بـةآلم ئةمانـه هةصخةصـةتان و لـه      
دا بةقورسي تثكشكان؛ »مةرودةشت«و له پثدةشيت  ٥٠سةنگةرةكانيان دةركةوتن

خان، لةم ناوچةية  عةبدوملتةلليب پاش ئةم شكانه به مةبةسيت دانه پاص كةرمي
وةك گثذاويانةتةوه ئةفغانييةكان چوارهةزار كةس لـه دانيشـتوواين   . ذايكرد

دةسـكردنةوةيةكي كةمتاكورتــيش   . چةكي ئةم قةآل بچووكةيان قةآلچؤ كرد بث
ذووي دا، بةآلم هةرچؤنثك بث هثزةكاين ئـةفغان كـه بـه هثنـدثك بؤچـوون      

  .٥١دوازدةهةزار كةسثك دةبوون شريازيان گرت
اش ماوةيةكي كورت دووهةزار شةذكةري تازةپشـوو بـه هثزةكـاين    پ

داواي يارمةيت له نةسريخاين الري كرد و پةيامثكي بؤ . خانةوه زياد بوو كةرمي
بةآلم خاين الر كه ذؤژگارثكي درثژ له پةنا سثبةري هةصوثست و سياسةيت . نارد

                                                      
  .٣٠٣ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٩
  ؛٢٠٩؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٤٩ـ  ٤٨ـ ذؤژنامةي كةآلنتةر،ل ٥٠

GD  VII, 22 August. 4 September 1754. 
هـةزار كـةس كـه     يذؤژنامةي كةآلنتةر دةنووسث س GD 9 september 1754.ـ ٥١

  .هيچكاميان ژمثرةيةكي ذاستةقينه نني. هةزار سثفةسايي دةيكاته 



١٣١ 

 
 

  
 
 

 /ئازادخانی ئةفغان                                                                        

و لةگـةص   ئاقآلنه و شووره و قةآلي پؤآلييين، سةربةسـيت خـؤي پاراسـتبوو   
ذاپـؤريت  . كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت نثواين خؤش بـوو، چورتـةي نـةكرد   

دوايني هةواصـةكاين بـؤ كؤمپانيـا نـارده بةندةرعـةباس و داواي بـاذووت و       
نةسريخان لةم ذؤژانةدا بةذواصةت سةري وةبةر ئازادخـان  . وچؤصي لثكرد چةك

بـوو و چ هةمثتـثكي هثنابوو كه حوكمي حكوومةيت لةنگةرگـاكـانـي بـؤ نارد
بةآلم بـه چـاوي   . خان نةدةدا و به يةكثك له پاشكؤياين خؤي دادةنا وه كةرمي

نيگةرانةوه ورياي باروهةواي ئةم دوو كةسه بوو و هةرگيز حازر نـةدةبوو كـه   
بـه مةبةسـيت سـپاس و پثـزانني     . خؤي خباته نثو تةصه و جـةغزي ناچـاري  
لةنگةرگاكان، كؤمةصثك دياري نارد  سةبارةت  به دةركردين فةرماين حكوومةيت
هةزار كةسي كه زؤربةيان عةرةيب ١٤بؤ ئازادخان، بةآلم چةكداراين قؤشةنثكي 

لثوارةكاين كةنداوي فارس بوون، تةياري كردن و تةماي گرت ئةگةر نـاوبراو  
  .٥٢خبوازث بةرةو الرستان جبووصث، بةرةي لثبگرث

بــؤ . ين نــةدةكرابــةآلم كــار و كــردةي داهــاتووي ئازادخــان پثشــبي
له مـانگي سـثپتامربدا سـپاي    . خان چووه كازروون بةربةرةكاين لةگةص كةرمي

خـاين   قوصـي  بچووكي وةكيل و هاوپةمياناين كه شارنشيناين سةر بـه عـةيل  
كازرووين و سةربازاين ئثلجاذي دةشتستاين بوون بةناچار شاريان چؤل كرد و 

مةودايةكي » كةيل كةمارةج«گوندي خشت لةگةص . بةرةو گوندي خشت كشانةوه
ماوةيةك بةر له ئثستا چوارهةزار تفةنگچي به سةركردايةيت مريزا . وايان نيه

بةگي خوورمؤوجي و ذةيـيس ئةمحةدشـا تةنگسـتاين چووبوونـه پـاص       عةيل
سوصتاين كوثخادثي خشت چي لة دةس هات بؤ يارمةيت ئةم  ذؤستةم. خان كةرمي

لـه نيـوةي دووهـةمي مـانگي      ٥٣.ني كردنهثزانه كردي و خوردوخؤراكي بؤ داب
خاين ئةفشار وثذاي تاقمثك له چةكداراين ئازادخـان   قوصي سثپتامربدا نةجةف

به تاواين پةناداين هثزةكاين زةند كـةوكوژيان لـه    .بةرةو كازروون كةوتةذث
سـاص پـاش هرووژمـي      پامشاوةي خةصكي شار كرد و هةر شـوثنثكي كـه سـث   

ه، دووباره وثران كرايةوه و ئاخرييةكةشي بةرةو خان سازكرابؤو مةردان عةيل

                                                      
52- GD  VII, 4 and 9 September 1754. 

  ، ذؤسـتةموتتةواريخ، ٢٠٩؛ فةسايي بةرگي يةكـةم، ل  ٤٩ـ ذؤژنامةي كةآلنتةر، ل ٥٣
      .GD  VII, 12 October 1754و  ٢٦١ل 
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  .٥٤ناوچةي خشت بزووت
دا ئـاوا   خان تةنانةت له كايت گـرياين ئيسـفةهانيش   بارودؤخي كةرمي

پشوو شـةذ بكـا، بـةآلم هـةموو      لةم ذؤژانةدا ناچار بوو بث. مةينةتبار نةبوو
ةي ذؤژيش به شوثن هةر شةذثكةوه شكستثكي تازةي دةكةوته سةرشان و زؤرب

كارةكاين . جاران فيداكاري و چاالكي پاشةنگي سپا ذثي دةربازي بؤ خؤش دةكرد
يةك بوو كه  حمةممةدخان كه ئثستا پثي زانيبوون، تةنيا برووسكةي ذووناكايي

هثشتاش دةدرةوشا؛ بةآلم هثزةكاين حمةممةدخان له شوثنثكي نثوان كرماشان و 
اخرين پةناگةي لـه بـانووي   فارس و سپاي بچووكي وةكيل له كةلثكي كه به ئ

فذي به  ئةگةر كةمارةج گريابا وةك چؤن خؤي قةل. ئثران دادةندرا، بنةگر ببوون
خان كردبوو، ئازادخانيش ئاواي به سةر دثنا و دةيتاراند و ناچار  مةردان عةيل

دةبوو كه له ذثي دةر و دةشيت خووزستان و داوثنةكاين زاگرؤسةوه دةس بداته 
، ئةگـةر وا بوايـه تـةنيا بـذه هيوايـةكي بـه مةبةسـيت        چاالكي پـارتيزاين 

چـووي بـؤ    كؤكردنةوةي لةشكري مناسب و وةرگرتنةوةي پايتةخيت لـه دةس 
نةسريخاين الري كه گوثي نةدابوويه دة هانةوةچووين و ئامـادةش  . دةمايةوه

بكةوث، به مةبةسيت پاراستين قازانج و بةرژةوةندي خؤي له  نةببوو چاوي پثي
اوةذوان و گوثقوآلغي ذووداوةكان ذاوةستابوو؛ شثخي بةندةري ذيگ و الرستان چ

جةماوةري دةشتستانيش بةرلةوةي دصپةرؤشي بارودؤخي لةشكري زةنديه بن، 
له بريي پةرةپثدان و گةشةي لةنگةرگادا بوون و زؤربةي بازرگاناين لةنگةرگاش 

ـ    اين خـارك  ماص و سامانيان كؤكردةوة و بةرةو نيزيكترين دوذگـةي كةنـداو ي
خاصثكي كه دةربارةي ذووداوةكـاين ئـةم ذؤژانـةدا كـةمثك دوور     . ٥٥كةوتنةذث

دةنوثنث و جثي ذامانه و مثلكؤم ئاماژةيةكي پثدةكا، ئةمةيه كـه خـاين زةنـد    
بةر دةرد و پةژارةي شكستةكاين و به دةستةوه نةماين قةآلي پةري و هةروةها  له

ين بـه مةبةسـيت گةيشـتنه سـةر     ئاكامـةكا  هةوص و تةقةال دوور و درثژ و بـث 
دةسةآلت، دةيويست هـةتا دةرفـةت مـاوه لـةم وآلتـه دةربـاز بـث و بچثتـه         

بةآلم هاوپةمياناين تازةي . دا بسةكنث هيندووستان و له نثو پةنابةراين ئثراين
بةشاين خؤيان ذاگرت و به داذشتين  سوصتان شثلگريانه و شان بةتايبةت ذؤستةم

                                                      
54- GD VII, 18 and 24 September 1754. 

  .٥٤ـ هةمان، ژماره ٥٥
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  .پةك خست) ١٣(يان له كوتةل كةمارةجنةخشةيةك، پثشذةوي دوژمن
كةمارةج دوو مايلثك دةبوو كه له هثندثك شوثنان هةر ) كةيل(كوتةل 

كؤمةصـة كثـوثكي لثـژ و    . ئةوةنده بةرين بوو كـه ئـادةميزادثكي تثوةدةچـوو   
سوصـتان و   ذؤسـتةم . خيزكةآلن و خذكةبةرداوي تةنيشيت ذةوگـةيان تـةنيبوو  

ئةم شوثنه و له پشت تاشةبةردان مةآلس  چةكداراين خشيت خؤيان له مةوداي
وةختايةك سوارةكاين زةند و تفةنگداراين دةشتستاين بؤ بةربةرةكاين . دابوو

خان  دا كه تا گةرووي كةل ذاكشابوو، مةتةرثزيان گرت، فةحتعةيل له بةرةيةك
ذاستةوخؤ به مةبةسيت پةالماردانيان خؤي خسته دواوه؛ هثزةكاين كةوتنه نثوان 

لـه  . ووازي شةذكةراين نثو بؤسة و به شصةژاوي تثكيااويشت قي تاقوتؤ تةق
دا پثشةنگةكان گةذانةوه دوا و پاشةنگي سواران به مةبةسيت يارمةيت داين  ئاكام

ئةوانـةي كـه توانييـان لـةم باريكـةذث      . هثزةكاين پثشةوه هرووژميان هثنا
خان  ين كةرميمةرگاوييةش بةرةو دةرودةشيت ذووبةذوو بكشثن، به دةس سوارا

نةخشه و گةآلصةي شةذي سةركردةكاين خشيت لةگةص هةصمةيت پثشوو . كوژران
خـاين بـةختياري بةسـتبوو،     مةردان دوختةر ذثيان له عةيل) كةيل(له كؤتةل 

خـان و ئاغـا    يةكتري دةخوثندةوه و يةكسةر مةيداين شـةذي بـؤ فةحتعـةيل   
ز هثزةكـةيان ذاماصـي و   ئةفغانييةكةي هةصگثذايةوه؛ له كازروونةوه تا شـريا 

لةبـةر   .٥٦ده ذؤژ پاش ئةم شةذه ئازادخان له شرياز دةركةوت. كةوتنه شوثين
بآلوبوونةوةي شةذي كةمارةج خةصك يةكجار زؤر له ئةفغانييـةكان بثـزران و   

نـاوبراويش باشـتر لـه     .ساصةخاين بةيات دووباره هاتـةوه سـةر دةسـةآلت   

                                                      
؛ ٤٩؛ كةآلنتـةر، ل  ٣١٥؛ مومجةلوتتـةواريخ، ل  ٤٥ـ   ٤٤گوشـا، ل   تـارخيي گـييت  ـ ٥٦

  ؛٢٠٩فةسايي بةرگي يةكةم، ل 
GD  VII, 25, 29, 30 October, 8 and 9 November, 7 Desember 1754;  

         
 Brieven  2753 (1753); Malcolm. 123 – 125; ،فةرهةنگي جوغرافيايي سپا ،

كؤم ، شوثين شةذةكةي به مثل١٨٠٠ساصي  سوصتان له ةوةي ذؤستةم؛ ن١٨٨، ل ٨بةرگي 
. عةيل هثناوه ي به حمةممةدكوومهةرةئي ناوي سةركردةي خشيت شةذةكة. نيشان داوه

كـةمارةج ئثسـتاش بـه كةمـةرةي      هةورازي كؤتةل :دا دةصث١٧٤و  ١٧١له ل  »بينينگ«
  .١٨٥٠ساصي  ثره؛ئازادخان ناود
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 .خـاين زةنـد ئامـاده نـةكردبوو    ومةرجي بؤ دابةزيين  خاين خزمي هةل هاشم
خان و سواراين زةند و مةمةسةين و كازرووين و خشـيت ـ لـةم كاتـةدا      كةرمي

دةشتستانييةكان گةذابوونةوه سةر مـاص و حاصـي خؤيـان ـ ماوةيـةك پـاش       
قةوماين شةذ له مانگي ئؤكتؤبر يا نوامربدا گةيشتنه قةراخ شرياز و هةوصيان دا 

. ئةم تةمايه بةرةوذووي شكست بوويةوه. بنثنه شار ووثژةوه پث كه له ذثگاي وت
بزانث و ناچار بـث   بةناچار خان دةوري شاري دا هةتا بةر لةوةي ئازادخان پث

ئيختيار له كاربةدةستاين ساصـةخان و   پياوةكاين ساحثب. بگةذثتةوه، بيگرث
خـان لـه    ئازادخان ذةجنابوون و ذوويان كرده ناوةندي سـةركردايةيت كـةرمي  

له حافزييه مريزاحمةممةد به وةرگرتين بةصثين لثبووردن و بـاش  . »يهحافزي«
تايفةكاين بةيات و لةشةين نثو . جووآلنةوه، گفيت دا كه شار بداته دةس وةكيل

خاين لةشةين سـةركردايةيت دةكـردن،    كه هادي) قةآلچكه(سةربازگةي ئةرگ 
. ةند كردةوهنةخشةيةكيان كثشا و دةروازةي ئيسفةهانيان له ذووي لةشكري ز

دا ئةم كارةيان كرد و ساصـةخان كـه دةيهةويسـت    ١٧٥٤ي نوامربي ساصي ٢٩له 
تةنيشت ) ١٤(خان له پةنا گومبةزي مريهةمزةي ذابكا، به زةبري گورزي شثخاصي

وزاص و قوذوقـاص و   دةروازةي ئيسفةهان كوژرا و الشةكةي فذثدرايـه نثـو زبـص   
خـان لـه ئيسـفةهان،     كـةرمي تةواو ساصثك پاش ذاكردين . ٥٧بةردةمي سةگان

  .ناوبراو پثي نايه شريازي پايتةخيت داهاتووي
  

  گرتنةوةي ئيسفةهان  ٨ـ  ٣
  

خـان لـه چةنـد بارانـةوه ذاگريكـردين       كةرمي ١٧٥٥ـ   ١٧٥٤زستاين ساصي 
وبةستةي دوژمـن لـه شـارا     شريازي به پذمةترسي دةزاين، چونكه هثشتاش دةسته

ــةي ذاذا و  ــذاين جةماوةرةك ــةبوون و پ ــوون ه ــتةكاين . دووذوو ب ــزة سةربةس هث
نةسريخانيش له پاي سةري چةقيبوون و ئازادخان لـه ئيسـفةهان چةنـد هثزثكـي     

ماوةيـةك  . بؤيه لثبذا كه سةرةتا له الي سةرووي دصنيا بث. تازةپشووي كؤكردبؤوه
باروهةواي ئازادخـان  . دواتر كه هةذةيت لةشكركثشي هات بةرةو الرستان كةوته ذث

                                                      
؛ فةسايي، بـةرگي  ٤٦ـ   ٤٥گوشا، ل  ؛ تارخيي گييت٥٢ـ   ٤٩ـ ذؤژنامةي كةآلنتةر،ل ٥٧

 .٢١٠ـ  ٢٠٩يةكةم، ل 
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باوةذ  خان سةبارةت به خةصكي فارس بث بوو و تةنانةت ئةوةندةي كةرمي لةو خراپتر
. بوو، ئازادخان زياتر له بابةت كؤمـةآلين ئثراقـي عةجةمـةوه بـريي ئاصـؤز بـوو      

مةيلي جةماوةري ئيسفةهان و تـةورثز و قـةزوثين    ذووداوةكاين ماوةيةك دواتر بث
خـاين قاجـار    ةممةدحةسـةن لةم ذؤژانةدا حم. سةبارةت به ئازادخان ئاشكراتر كرد

خـاين دةوةللـووي    بةهةذةمه كةوته سةر بريي هثرش و تؤصه كردنةوه لـه حوسـثن  
خان له خزمـةت شـامسايلي    حمةممةدحةسةن. باش له ئةستةرئاباد حاكمي يوخاري

ر  دا له ئةشرةف جثگري ببوو و هةميشه له پشتةوةذا هةذةشةيةك بوو بؤ سـه  دووهةم
ةي كه ئةمحةدشاي دوذاين له كلكةي مانگي ژووةين ساصي بةآلم ئاخرييةك. ئازادخان

دا بةرةو نةيشابوور كشا، خؤشي له پشتةوةذا كةوته بةر گةضي دوژمن و ناچار ١٧٥٥
سةرةذاي ئةمانةش تاقمثكي سپاي زةند بـه  . ٥٨بوو كه بةرةو ئةستةرئاباد بكشثتةوه

ـ  ةخؤ و هثـزي  سةرؤكايةيت حمةممةدخان له دةسةآليت ئازادخان له هةمةدان كةوتن
  .٥٩خاين ئةفشاري سةركردةكةيان له بةهاري ئةم ساصةدا تثكشكاند فةحتعةيل

وگؤذةكاين ئثراين ذؤژاوايي و باكووري له  ئةم زانيارييانةي كه له بابةت ئاص
درثژةي ئةم مةودايةدا لـه سـةرچاوةكاين نثوخـؤ و دةرةكـي بـه دةسـتمانةوةن،       

ـ  . وبآلو و تـةماوين  هةموويان پرش ه نيشـانه و دياردانـةي لـه بابـةت     ئـةو كؤمةص
سةركردةكاين ذكةبةر و دةورگثذاين شانؤكان خراونه ذوو ئةم مةبةسته دةسـةملثنن  
كه ئةوان پتر وازيان له پاراسنت و پةرةپثداين قةصةمذةوي دةسةآلت و ناوچـه تـازه   

خـاين قاجـار    لـه مـانگي سـثپتامربدا حمةممةدحةسـةن    . داگريكراوةكانيان بـووه 
بآلو كرد و بوو به هؤي پاشةكشةي  ثرشكةري ئةمحةدشاي دوذاين لثكپؤلةسواري ه
سپاي قاجار لةبـةر هرووژمـي ذاكـردوواين كـورد لـه ذيـزي هثـزه        . له خوراسان

وردةورده زياديان دةكرد و خاين قاجار دةسيت له بابةت  ٦٠پةالماردةرةكةي پثشووذا
ئابـاد و   فـةرةح  شـارةكاين . گرتين پارثزگاكاين لثواري دةريـاي خـةزةر كرابـؤوه   

خـاين   بـةآلم سـةبزعةيل  . ئةشرةف و ساري سةريان وةبةرهثنا و بةيعةتيان پثكرد
باش بةگلةربةگي زةنديـه لـه قةآليةكـةي خـؤي لـه پـةنا سـاري كةوتـه          يوخاري

خاين سارةوي حاكمي ساري بؤ تةمث كـردين گـاص    خاين قاجار موقيم. بةربةرةكاين

                                                      
  .٤٩گوشاي زةنديه، ل  و تارخيي گييت    Butkov I, 410 – 413 ـ  ٥٨

59- Butkov I, 412; GD   13 and 15 April; VIII, 31 August 1755. 
60- Butkov I, 411, 415. 
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مول هـةتا شـارةكه بگـرث و سـةربزثواين     خاين نارده ئا پاشان حمةممةدوةيل ،دا
نـاوبراو نيشـاين دا كـه    . دابثنـث  ووثژ يـان شـةذةوه بـةچؤك    خؤماصي له ذثي وت

بةدبةختانه كةسثكي زاصم و دژي گةلييه و و هؤكاري ذاپةذيين جـةماوةري شـاران و   
. خست و له بةندي تونـد كـرد   خان لثي حمةممةدحةسةن. چيانشيناين بةدي هثنابوو

خانةوه پةسـندي   كه نةيدةتواين يان نةيدةويست له بابةت حمةممةدوةيلخان  موقيم
خان بكا، به يارمةيت ياغييةكان ئاگري شؤرشي گشيت  ئةم كردةوةي حمةممةدحةسةن

خـان لـه ئةشـرةفةوه     حمةممةدحةسـةن . هةصگريساند و خؤشي له سـاري دامـةزرا  
شـةذثكي سـامناك و   پـاش  . كةوتةذث و له نيزيك ئةم شاره پةالماري ذاپةذيواين دا

ساري ديسانيش گريايةوه، . خان بوو به قورباين گوللةيةكي گةرم ذومحانه موقيم بث
سةركردةكاين شؤرش كوژران يان زينداين كران و مازةندةران تةواو كةوته ژثر چنگي 

له مانگي ئؤكتـؤبردا حـاجي جـةمايل فوومـةين لـه ذةشـت و       . ٦١باشةكان ئاشاقه
دا مايةوه و دةسيت كرد  خان ژثر فةرماين حمةممةدحةسةن گوندةكاين گيالن هةروا له

قةزوثنيش دةسـيت دا و  . ٦٢به تاآلن و بذؤي دذندانةي ئازؤخه و ماص و ساماين خةصك
ئثستا قةصةمذةوي خاين قاجار بةرةو جـةغزي  . كةوته بةر شاآلوي تاآلن و ذةشةدزي

  .دةسةآليت ئازادخان پةرةي دةگرت
بةر شـاآلوي ذاپـةذيواين قـةزوثن كـه     ئةگةرچي ئازادخان سةرةتا لة

ي لةوث تثپةذ كردبوو، وةتةنگ هاتبوو، ١٧٥٥بةشثكي بةهار و هاويين ساصي 
ذةنگـه هثـزي   . ٦٣دا پاراسـتبوو  بةآلم هةروا دةسةآليت خؤي به سةر ئيسـفةهان 

تازةپشووي له ئازةرباجيانيشةوه هاتبثته هاناي و ذيزةكاين لةشكري پتةوتر 
يةن نةسريخاين الرييةوه كه به پةرةگرتين قةصةمذةوي بووبث، بةتايبةت له ال

 .قاجارييةكاين نةزانيبوو و به نيگةرانييـةوه دةيذوانييـه بـارودؤخي فـارس    
خاين ئةفشاري  دا فةحتعةيل لةپثش .داواي لثكرا بچثته سةر شرياز ئازادخان

وه ماوةيةك دواتر ئةم قؤشةنانه له اليةن ئازادخانة(هةزار شةذكةرةوه نارد١٢به 

                                                      
؛ ٣٠١؛ مونتـةزةمي ناسـري، ل   ٢٨ـ   ٢٧ل ، ٩ـ ذةوزةتوسسةفاي ناسـري، بـةرگي   ٦١

  .٣٤نةفيسي، ل 
 Butkov I, 416, 417؛ ٢٨ـ  ٢٧، ل ٩ـ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٦٢

63- Butkov  I, 414; GD  VII, 13, 15, and 29 April, 19 June 1755; 
VIII, 31 August 1755; SP 97, 38, 25 May 1755. 
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هةزار چةكداري ٢٠بةهثزكران و يان بةگوثرةي دةنگؤيةكي تر، هةر سةرةتا خؤي 
ذؤژي سـثزدةي مـانگي نـوامرب ئازادخـان بـه خـؤي و هـةموو        .) لةگةص بـوو 

پياوةكانييةوه ئيسفةهاين چؤل كرد و وةك له گؤتره گوتوويانه، لةشكرةكةي 
ه ئةرمةنييةكاين هةزار متةين ل٢٠بةر له بزووتين . ٦٤هةزار كةسثك٤٧گةيوةته 

وةرگرت بةآلم له خثر و چاكةي كةخيودايةيت پزيشكه فةرةنگييةكـةي   ٦٥جولفا
ئةم دوكتؤره ناوي سـينيؤر سـيمؤن و   . يةكان وةرنةگرت شتثكي له ئورووپايي

پياوي دةزگاي پاراستين نةهثين فةرانسه بوو و تـازه هـاتبووه ئيسـفةهان و    
  ٦٦.)پاشكؤ: بذواننه.(مةرگ ذزگار كرد دا ئازادخاين له لةبةر چازاين له كارةكةي

ئةو ذووداوةي كه ماوةيةك دواتر قةوما، بؤچوون و چاوةذوانييةكاين 
ئازادخان له ئيسفةهانةوه تةنيا به مةبةسـيت  . نةسريخاين كرده بصقي سةرئاو

چوونه شرياز پثي نةنابوويه ئاوزةنگث، بةصكوو دةيةويسـت بچثتـه كاشـان،    
ئةفشار پاش تاآلين شار، له اليةن تاقمثك له زةند خاين  چونكه لثره فةحتعةيل

خان كه ئةو سةروبةنده  كةرمي.  ٦٧يا قاجارانةوه به شةپؤيل شاآلوثك تثكشكابوو
پةالماري كرمـاين دابـوو، وةختايـةك بـةم هةواصـةي زاين پـاش چـوار ذؤژ        

بةشـي سـةرةكي   . كوتان، لةپذ ذةوگةي بزووتين گؤذي بـةرةو ئيسـفةهان   ذث
زادخان لةم شارةدا كه سثسةدكةسثك دةبوون پةنايان برده بـةر  سةربازگةي ئا

ي دثسامربدا ١٧بةم شثوةيه ئيسفةهان بث هيچ دةسكردنةوةيةك له . خاين زةند
سةرؤكي زةند . ياين مانگثك پاش دةركةوتين ئازادخان كةوته ژثر چنگي وةكيل

كـةس  ٢٨تةنيا دوو ذؤژ لةم شارة مايةوه و هةر ئةوةندةي دةرفـةت هثنـا كـه    
دوايه به مةبةسيت پةيكةردةي  .لةوانةي يارمةيت ئةفغانييةكانيان دابوو بكوژث

هثزةكاين ئازادخان كه ئثستا له تاران مؤصيان خواردبوو،  .ئازادخان كةوتةذث
ئازادخـان و هاوپـةمياناين   . كةوتبوونه نثوان كوتك و سنداين زةند و قاجـار 

                                                      
64- GD VIII, 5 September, 17 October, 23 Nonember, 18 and 21 
December 1755; Carmelites, 661. 
65- Hovhanyants, 287; GD VIII, 18 and 21 December 1755. 
66- GD 18, 21 and 22 December 1755, the Last Recording a Letter 
from Simon himself.  

67- GD VIII, 22 December 1755 ( from Simons Letter, noming 
Mohammad and shaykh Ali, the Zand khans, as the victors); 
Carmelites, 661 (naming Mohammad Hassan khan Qajar). 
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ؤيان هةصگرن و بگةذثنةوه، بؤيه لثبذان كه بةر له هاتين وةرزي زستان سةري خ
  .٦٨، چةشين تةيري تيژباص، بةرةو ورمث فذين١٧٥٦بةر له دةسپثكي ساصي 

  
  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 

  
ي ٥٧ساصـي  (ـ شارةزوور له سـةردةمي ژيـاين يـاقوويت حةمـةوي     ١

دا ئـةم نـاوه    دا هةر بةم ناوه ناسراوه و له شثعري شاعرياين فارسيش)كؤچي
ئثستا كةوتؤته باشووري ذؤژهةآليت سلثماين و نيزيك سنووري . دثوةبةرچاو 

زاناين كؤن بـذوايان وابـوو كـه     خةصكةكةي كوردن و جوغرايف. ئثران و ئثراق
لـه ذوانگـةي پةيـذةواين    . ئةم شارةي سـازكردووه » زوحاك«ي كوذي »زوور«
ه شارةزوور خاوةين شوثن و پلةيةكي بةرزه و ذؤژي دنياذابوون لـةوثو »هةقة«

كراو بةم  هةصبةت ئثستا ئةم شاره نةماوه و تةواوي ناوچةي باس. (دةس پثدةكا
  .)ناوه دةناسرث

دا دانيشتوواين قةآل بيانووي وةك دووري ذثگا،  ـ له وآلمي ئازادخان٢
كايت بةهات و نةهات و پاراستين قةآليان هثناية گؤذ و خؤيان بؤ شل نـةكرد؛  

  .ي گوصستانهي مومجةلوتتةوارخي٨٦بذواننه الپةذه 
ـ قازي عةسكةري ئازادخان ناوي قازي عومةر بوو و گوصسـتانه لـه   ٣

ئةم قازي عومةره پياوثكي سـاختةچي بـوو كـه لـه     «: دا دةنووسث٢٧٥الپةذه 
دا  لووســي و گــزي دا ســةد هثنــدي شــةيتاين دةزاين و لــه زمــان وفــثص فــرت

  ».ي زةماين خؤي بوو»عةمروعاس«
خـاين شـريازي    ئةبوحلةسـةن  خـاين بـةيات پـاش مـردين     ـ هاشم٤

سوصتاين كوومهةرةئي دةسةآلتيان به سةر شريازدا پةيدا  بةشاين ئةشرةف شان
  كـــرد و ساصـــةخاين دارؤغـــةيان كـــوثر كـــرد و يةكثتييـــةكيان لةگـــةص

ئةم پياوه له دةوراين ساصةخاين . خانةكاين كورد و بةيات و قةشقايي پثكهثنا
  .دا جثگري بوو بةيات

                                                      
68- GD  VIII, 30  December 1755; 5, 13 and 20 January, 24 
February, 21 March 1756. 
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لـه مـاوةي   . خان له گةمنان سةرسوذهثن بوو يلـ كردةوةي فةحتعة٥
حةضده ذؤژدا تةواوي مـاص و سـاماين خةصـكي تـاآلن كـرد و گةسـكي لثـدا و        

  .»گةسكةخان«هثنا كه پثيان دةگوت  ومةرجثكي واي بةدي هةل
ـ قةرةگوثزلوو و خودابةندةلوو دوو خثصن له خثصةكاين تركي ذؤژاواي ٦

له سةردةمي . مةدان و جةزين نيشتةجثنقةرةگوثزلوو له دةوروبةري هة. ئثران
خودابةنـدةلوو لقثكـي خثصـي    . قاچارييةدا پيـاوي گـةورةيان لثهةصـكةوتووه   

شارةدثيةك به نـاوي  » سةحنه«له . شاسةيوانن و له الي خةمسه بنةگر ببوون
ئةم تايفةيه له چةند دثي ئـةم ناوچةيـه بآلوبوونـةوه و    . خودابةندةلوو هةيه
  .يه»گرشاكةن«ناوةندي گرينگيان 

ي سـيالخوره كـه هـةتا كؤتـايي     »دووذوود«ـ مةبةسـت نــاوچةي   ٧
سـةرچاوةي ئـاوي بـةحرةين    . يشي پثـدةگوترا »بةحرةين«حكوومةيت قاجار 

  .كةوتؤته باكووري ذؤژاواي برووجثرد
ـ چةمچـةماص يـةكثك لـه شـارةدثيةكاين سـةحنةي كرماشـانه و       ٨

سـتين ذثگاوبـان و   خاين زةنگةنةيـه بـه مةبةسـيت پارا    مةوقووفةي شثخاصي
وةقفنامةكةي له كثوي بثستوون . كاروانسةراي چةمچةماص كه له پةنا بثستوونه

ئاوةكاين كوليايي و . ئاوا پثشتر به ناوةندةكةيان دةگوت سوصتان. هةصكةندراوه
وزارةكاين ئةم ناوچةيه پـاراو دةكـةن و بـةگوثرةي     كةنگاوةر و دينةوةر زةوي

 ١١١كةس جةماوةر و  ٢٦٥١٣سةرخثزان و  ٤٧٠٧ي هةتاوي ١٣٥٥سةرژمثري ساصي 
  .)باسي چةمچةماصي كوردستاين ئثراقه نةك ئثران. (گوندي بووه

ـ كوردةكاين شوقاقي دانيشتووي ئازةرباجيانن كه لةبةر دراوسثيةيت ٩
  ...بذواننه كتثيب كورد و ذيشـةي نـةژادي  (  .لةگةص شاسةيوانان شيعه مةزةبن

  .)ي، به قةصةمي ذةشيد ياسةم١٣٣ل 
وةنـد   .خاين به وةنـد نووسـيوه   ـ ذثزدار پثري ناوي تريةي كةرةم١٠

خـان لـه تايفـةي     ه و كـةرةم »لـةك «پاشگري تايبـةيت تـةواوي تايفـةكاين    
وةنـد   جـةالل  .ي شارستاين كرماشان بووه»هوليالن«وةندي شارؤچكةي  جةالل

سةر  خان دةگةذثتةوه هؤكاري كوژراين كةرةم. بوون» هةقه«پةيذةوي بذواداري 
خاين كةصهوذ دةخوذي،  قوصي زاين خؤي كه زؤر به تايفةكةي و نةجةف خؤبةزل

  .ي مامي بووه»سوصتان سادق«خان ژين  قوصي چونكه خوشكي نةجةف
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بووين ئةفغانييةكان لةگةص براكةي كـه   ـ نةسريخاين الري پاش زاص١١
ي الرسـتان بـوو، كؤمةصـثكيان لـه     »فاص«ي ناوچةي »كاص«دانيشتووي گوندي 

نادرشا بـه  . دةوري خؤيان كؤكردةوه و دةسةآلتيان خسته سةر دةوروبةري الر
خةصكي شاري الر كه حاكمي خؤيان كوشتبوو داوايان لثكرد . ي ناودثر كرد»خان«

خان بثنث، بةآلم  خاين الر قةت ئاماده نةبوو سةر وةبةر كةرمي. ببثته حاكميان
پـاش ئـةو   . نثردرايه شريازدا  ي كؤچي١١٧٩ئاخرييةكةي دةسيت دا و له ساصي 

خان سةرةجنام  ئيزين دا  كةرمي. خاين ئامؤزاي حكوومةيت الرستان درايه مةسيح
  بگةذثتةوه شارةكةي، بةآلم بـه دةسكيسـي حكوومـةت كابرايـةكي گونـدةكي     

  .دا و كوشيت لثي
ئةمحـةدلوو و لةشـةين دانيشـتووي دةوروبـةري      ـ تايفةكاين ماص١٢

ةيةكه كه هؤزةكاين گةذانگةذي پثيـان دةگـوترث   شريازن و كورباص ناوي ناوچ
  .كورباصي

لـه  . سةر به خشته و لثي نزيكـه ) كةيل كةمارةج(ـ كوتةل كةمارةج ١٣
  .سةر ذثي كازروونه

ـ تةرمي سةيد ئةمريعةيل كوذي هةمزةي كوذي مووساي كازم لة ژثر ١٤
. شـوثنةكةي دةروازةي ئيسـفةهاين شـاري شـريازه    . ئةم گومبةزةدا نثـژراوه 

دا به  ي كؤچي مانگي٢٢٠له ساصي » مةزارايت شرياز«ةگوثرةي گثذانةوةي كتثيب ب
شثوةي نةناسياو دثته شـرياز و لـه ئةشـكةوتثكا بنـةگر دةبـث، پياوةكـاين       

دةيانگوت كه پاش مردن سةري خـؤي بـة   . عةباس دةيناسنةوه و دةيكوژن بين
  .)١٥٤، ل ٢فةسايي، بةرگي. (دةستةوه گرت و ملي نا بةرةو شرياز



  
  
  
٤  
  

  خاين قاجار حمةممةدحةسةن
  

  چووين سپاي قاجار بؤ نثو ئيسفةهان ١ـ  ٤
  

لةگةص دةركةوتين بةناچاري ئازادخان  له ئثراين ناوةنـدي، تايفـةي   
لةم ذؤژانةدا كه دةكةوثته . قاجار و زةند سةرلةنوث بةرةوذووي يةكتر بوونةوه

ايني ديداري نادرشا له و نيزيكةي بيست ساصثك به سةر دو ١٧٥٦سةرةتاي ساصي 
ئيسفةهان تثدةپةذث، ئةم شاره پتر له هةر ناوچةيـةكي ديكـةي وآليت ئثـران    
كةوتبووه بةر شةپؤيل شةذ و شـاآلو و تـاآلن و بـذؤ و وا ديـاره شـارةكاين      

له ماوةي زستاين ئةم ساصةدا سـپاي زةنـد   . گةذانگةذي هثندثك هثورتر بوون
وپةالنةي خؤي بوو  ةي ئةو ئامراز و كةلكردنةوه و وةدةس هثنانةو خةريكي چاك

. كه له بذه پامشاوةي تاآلن و پةالمار و كوشتارةكاين ئازادخـان بـةجثمابوون  
هةزار متةن ويشكةپووص و بايي هةزارمتـةنيان مشـةك    خةصكي كرمان بذي سث

يارمةيت دا؛ بؤ ئيسفةهان بذي پةجناهةزار متةن و بؤ يةزد نيوةي ئةمه پيتـاك  
حمةممةدخاين زةند شاري يـةزدي بـه مةبةسـيت وةرگـرتين      يلعة. دياري كرا

خـاين بـافقي حـاكمي ئـةو شـاره،       كراو دةوره دا، بةآلم تـةقي  پيتاكي دياري
  .١تثكيشكاند و ناچاري كرد بگةذثتةوه ئيسفةهان

                                                      
1- GD  1  February, 15 and 31 March 1756. 
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حوكمذاناين ناوچه جؤراوجؤرةكـاين ئثراقـي عةجـةم كـه نيگـةراين      
ةوةيان بـوون ـ ئةگـةر كرابـا     وةرگـرتين فـةرماين داندرانـةوه و هةصـبژاردن    

دةيانويست بةشه پيتاكيان كةم كةنةوه ـ خؤيان گةيانـده بارگـاي پاشـا تـا      
له نثو ئةم پؤلةدا مريزا موعيززةدديين غـةففاري  . كةچي و وةفاداري بنوثنن مل

ئةو باوكي غةففاري ذووداونووس بوو كه به حاكمي . كاشانيش وةبةرچاو دةهات
  .٢جوشقان هةصبژثراقوم و كاشان و نةتةنز و 

زؤربةي خةصكي ئيسفةهان لةوةي كه ناچار بوون هةر جـارةي لةگـةص   
يةكثك له سةركةوتوواين زاصم كه پاش هاتنه جثي دةسةآليت پثشوو تثدةكؤشن 

بـةآلم گـةورةترين   . واي بنوثنن كه لةوي باشترن، هاوكاري بكةن جاذز بـوون 
له اليةن ئةو دةسـته و  خاين خستبووه مةترسي  هةذةشةيةك كه بةخيت كةرمي

نةدرخاين زةندي بة . تاقمانةي سپاكةيةوه بوو كه شاريان له ژثر چنگي دابوو
خؤي و هةزار سوارةوه له سةربازگةي ئةم شاره دانابوو تا بـةر بـه شـاآلوي    

خاين به دووهةزار سـوارةوه   هثرشكةراين مةمةسةين و قةشقايي بگرث؛ توراب
المارداين حاكمي الر سـةربازي ئثلجـاذي و   نارده كةنگان هةتا به مةبةسيت پة

خواردةمةين و ئازؤخةيان بـؤ لـه شـثخاين سـةر لثـواري كةنـداوي فـارس        
سةرةذاي ئةمه له يةزد و كرمانيش گريوگرفتثكي هةبوو؛ تةواوي ئةم . ٣وةربگرث

هةصمةت و چاآلكييانة تا ذادةيةكي زؤر دةگةذايةوه سةر كةللـةذةقي سـواراين   
دا بةشثكي زؤري لةشكرةكةي كه برثيت  له ئاكام. ةفادار پثيانزةند و تايفةكاين و

بوون له چةكداري پيادةي عةرةب و دووساص پثشتر له ناوچة گةرمةسـثرةكاين  
فارس و دةشتستان له ئيسفةهان خستبوونييه ژثر ذكثف، لةبةر درثژةي ماوةي 

سةرماوسؤصـي نابـاوي   . خزمةتيان دةستيان كرد به دةربـذيين ناذةزامةنـدي  
زستاين ئةوساصه له بـانووي ئثـران و ذةنگـه وةدرةنـگ كـةوتين مووچـه و       

دةسةآليت هثزةكـاين زةنـدا دةسـتيان تثكگرتبـوو و      مانگانةيان له ماوةي كةم
خـان كـه واي    كـةرمي . ئةمانه دةيانويست بگةذثنةوه سةر ماص و حاصي خؤيـان 

بث،  خاين قاجار تووشي تثكهةصچوون بؤدةچوو ذةنگه لةگةص حمةممةدحةسةن
  ).١(داخوازةكةي بردنةوه پاش

                                                      
  .٧، ل ـ گوصشةين مراد٢
  .٦و گوصشةين مراد، ل  GD  VIII, 20 January 1756ـ  ٣
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خانةوه بـه   ي مانگي مارسا نثردراوثك له اليةن حمةممةدحةسةن٢٠له 
لةم پثشنيارةدا خاين . بؤنةي جثژين نةورؤز هاتبوو كه پثشنيارثكيشي هثنابوو

خـان دان بـه پاشـايةيت شـامسايلي      قاجار وةبريي هثنابؤوه كه ئةگةر كةرمي
گةص خاين قاجار له پامشاوةي خاكي ئثراين ژثـر  دا بثنث كه ئثستاش لة سثهةم

دا فةرمانذةوايةيت دةكرد، كارثكي وا دةكـا كـه    خان دةسةآليت حمةممةدحةسةن
دةنا . فةرماين هةصبژثراين به بةگلةربةگي ناوچةكاين گةرمةسثري بؤ وةربگرث

ئةم گةفه واي كرد . نا بةپثچةوانة نابث چاوةذواين كةمترين ذوحم و بةزةيي بث
دا پتـر   خان له بابةت نةناردنةوةي چةكداراين دةشتستاين و فارسـي  كةرمي كه
ذاپـةذيوان لـه شـةقامةكاين    . دا ئاگري شؤرش هةآلييسا دابگرث و له ئاكام پث

ئيسفةهان مةتةرثزيان گرت و ماوةي سث يان چوار ذؤژان ذووي تفةنگيان كرده 
  . ةرةكاينئةو تاقم و پؤالنةي نثردرابوونه شةذيان و كةوتنه بةرب

ئةم شؤرشه تةنيا وةختايةك كؤتايي پثهات كـه پـاش هةصگريسـاين    
شةذي نثوشار، سةرداري زةند دةستةيةك تفةنگچي نارده سةربانان هةتا تةقه 

سةرةجنام سةركردةكاين ذاپةذيواين دنه دا تا بةصثين . له سةنگةرةكانيان بكةن
بةآلم . ٤قبووص بكةن لثبووردين گشيت كه خؤي شةرافةمتةندانه بةرعؤدةي بوو،

ئيسـفةهان گـريؤدةي   . تازه خةسار و تثـداچوونثك كـةوتبووه سةردةسـتان   
پـةراين   بارودؤخثكي نالةبار هات و لةشكري زةند له دةرةوةي شار بـه پـةران  

تووشي دووبةرةكي وا هات كه له بةرامبةر هرووژمي هثزي پةالماردةري قاجاردا 
  .دةستثكي ئةوتؤي پثنةكرايةوه

انةدا ئازادخانيش له تةورثز گريؤدةي گرژي و ئاصـؤزييةكي  لةم وةخت
لةم چةشنه ببؤوه كه ذثي به تةوژم و بزووتين دةگرت بةرةو تاران و قةزوثن يان 

خان پارثزي كرد و شـامسايلي   حمةممةدحةسةن. پثشذةوي بؤ الي قوم و كاشان
ـ   شثخاصي .٥سثهةمي له مازةندةران بةجثهثشت يت خاين زةند كه گؤيا لـه وةخ

                                                      
  و  ٢١٠؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٥٠گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٤

GD  VIII, 2 April 1756; Saldanha. 100 (from a letter to Bombay 
from Bandar RiGDated 3 May 1756); Hovhanyants, 287.                    
                 

  .٨و گوصشةين مراد، ل    GD  VIII, 21 and 31 March 1756ـ ٥
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دووهــةمني هرووژمــي هثزةكــاين قاجــار لــه فــةراهان بــوو لــه اليةكــةوه و 
خان به دووهـةزار   حمةممةدخاين زةنديش له قؤصثكي ديكةوه به فةرماين كةرمي

كةسةوه خثرا به مةبةسيت يارمةيت داين نثردرا هةتا بؤ پثشـاوبذكةي سـپاي   
) ٢(ي»سـةجنان «هةردووكـةس گةيشـتنه ناوچـةي    . قاجار بچنـه ئيسـفةهان  

ي مانگي مارسا، له كاتثكا بةفر و سةهؤصـبةندان و  ٢٧و له  ٦مةصبةندي كةززاز
بوو . خان ذؤچوون وةيشوومه وآليت داگرتبوو، دةگژ هثزةكاين حمةممةدحةسةن

چةكداراين زةند كه زؤر كةمتر بوون لـه هثزةكـاين   . به شةذي دةستةوخةجنةر
ةكاين هةرچؤنثك بوو له خان و پازدة كةس له پياو شثخاصي. قاجار تةواو شكان

مةيداين شةذ ذايانكرد، بةآلم چوار سةركردةي تر بؤ وثنـه حمةممـةدخان كـه    
  .٧ئةسپةكةي ئةنگوابوو به دةس چةكداراين دوژمن به ديل گريان

 ،لةذثوه حمةممةدخانيان نارده مازةندةران هةتا خبرثته بةندخيانـه 
كي سةبارةت به شكاين دا، چةند هةواصث١٧٥٨بةآلم وةختايةك له هاويين ساصي 

گةآلصةي دةربازبووين داذشت و به  ،هثزةكاين قاجار له شرياز كةوته بةرگوث
تاقمي پةيكةردةي كه له اليةن حمةممةدبةگي حاكمي مازةندةرانةوه . شةو ذايكرد

كةتبوونه شوثين خثرا دؤزييانةوه و نارديانـه سـاري و چةنـد مانـگ دواتـر      
ةســكةندةرخان و كةمــةرخاين زةنــد و لــةم ذؤژگــارةدا ئ .ســوذيان ون كــرد
لـه چنـگ   » پـةري «كه قارةماين ذاكردين ديلـةكاين   ٨كةللة حمةممةدخاين بث

خاين بةختياري و گةلثك شاكاري تر بوون لـه   مةردان ئازادخان و بكوژي عةيل
  .ماوةي چةند ساص و دوابةدواي يةكتر له دةس خاين زةند چوونةدةر

                                                      
 ياييو پةذاوثزةكاين؛ فةرهةنگي جوغراف ٧٨و  ٧٥دثهگان، ل : ـ لةم بابةتةوه بذواننه٦

 ٣٨٤كةيهان، بةرگي دووهةم، ل  و نةخشةكةي؛ جوغرافياي ٢٣٠ةم، ل سپا، بةرگي دووه
 .و نةخشةكةي 

  ب و  ١٦، سارةوي، ل ٥٣گوشا، ل  ؛ تارخيي گييت٨ـ  ٧د، ل ـ گوصشةين مرا٧
                   GD  VIII, 31 March, 17 April 1756; MAE Perse VII,  NO. 

91.   
ـ ـمـ؛ كووه٣٨گوصشةين مـراد، ل   ـ   ٨ ـ ٤١٤ي، ل ـةرةئ ؛ ٣١٧ومجةلوتتةواريخ، ل ـ؛ م

ه تثكذا نووسيويانه كه چونكه ب؛ ئةم كتثبان١٦و سارةوي، ل  ٢٥٧ذؤستةموتتةواريخ، ل 
 .كةللة حمةممةدخان تؤقي سةري له شةذا هةصگريابوو، پثيان دةگوت بث
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چونكه  ،راندةوري كاشان مايةوهخان ماوةيةك له دةو حمةممةدحةسةن
خان كـه   كةرمي. دا نةمابوو ئيتر هيچ بةرهةصستثك له مابةيين ئةو و ئيسفةهان

خؤي لةبةر گةمارؤي شار ذانةدةگرت لةگةص پـؤلثكي كؤنةشـةذكةراين زةنـد    
سـةد كـةس    هثندثك سةرچاوه ئةم تاقمةيان به هةشت ـئيسفةهاين جثهثشت 

 .ه چةند فرسةخي ذؤژهةآليت ذثگاي يةزد بـزووت ئاباد ل و بةرةو گصؤن ـداناوه  
ئاباد شةذگةي ئثرانييةكان بوو به دژي تايفـةي غـةجلايي و ئـةم شـةذه      گصؤن

لـه ذؤژي يةكـةمي مـانگي     .٩پاشايةيت خانةداين سةفةوي بةرةو نـةمان بـرد  
خان گةيشته سةري و هثزي بچووكي تثكشكاند  دا حمةممةدحةسةن١٧٥٦ئاوريلي 

  .١٠ث بةربةرةكاين يان بةرهةصستثك پثي نايه ئيسفةهانو هةر ئةو ذؤژه ب

                                                      
؛ جوغرافياي ئثران، كةيهان، ١٧، ل ١٠فةرهةنگي جوغرافيايي سپا، بةرگي : ـ بذواننه٩

ئابـاد،   ئابـاد، جـوالن   ئةم گونده ئثستا به ناوي جؤلـؤن  .)نةخشه( ٤١٠، ل ٢بةرگي 
 Braun, 199; Lockhart, Safavi Dynasty, 130: شهووره؛ بذواننهئاباد مة گلؤن

–143.  
  ؛٥٤ـ  ٥٣گوشا، ل  ؛ تارخيي گييت٩ـ گوصشةين مراد، ل ١٠

GD  VIII, 17, 21 and 25 April 1756; Saldanha, 100.  
و نامي لةبةر هاتين ذؤژي جثژين نةورؤز تووشي هةصه بووبن كه ئةم  غةففاريذةنگه 

 .دا هثنـاوه  ي كـؤچي ١١٦٨ارةيان له ذيزي ذووداوه بةرچاوةكاين ساصي هثرش و پةالم
بةآلم  ،)حةويت جيمادييوسساين(دادةنث  ١١٦٨نةورؤزي  له سةردةس  غةففاريگةرچي 

يةكتر دةگرثتةوه و ئةو ذووداوانةي كه باسيان دةكا  ١٧٥٥لةگةص  ١١٦٨دا ساصي  له ذاسيت
بثن  ١٧٥٦دةبث وثذاي ذووداوةكاين ساصي دةكةونه ذيزي هةصكةوتةكاين ساصي دوايي و 
ئةم هةصةيه بوو به هـؤي   .داناوه له سةركه سةرچاوةكاين ئورووپاييش ئةنگوستيان 

بـؤ وثنـه ذثكـةويت شـةذي      .هاتين گريوگرفتثك له ذووداونووسينةوةي ئـةودا  بةدي
ي ٥لةگـةص   ١١٦٨ي جيمادييوسساين دروسته و ئةگةر بربثته ساصي ٢٢ئاباد ياين  گصؤن

مانگي ئاوريل يةكتر دةخوثنثتةوه و ناچار دةبث بگوترث كه ئةم شـةذه پـاش شـةذي    
تةنانـةت دةكةوثتـه    ،ي مارس٢٤ياين  ١١٦٩كةززاز قةوماوه؛ ئةگةريش بربثته ساصي 

دا بـؤ شـةذي    يـةكان  ئةم ذثكةوتةي كه له سةرچاوه ئورووپـايي . دواي شةذي كةززاز
دا  ي مارس تـا سـةرةتاي ئاوريـل   ٢٤ه نثوان ئاباد و گرياين ئيسفةهان داندراوه ل گصؤن

ذثكةويت يةكةمي ئاوريل ئاخرين مثژووي بةردةسته كـه لـه ذاپـؤريت     .جثگؤذكه دةكا
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  ئازادخان سةرلةنوث دةس پثدةكاتةوه  ٢ـ  ٤
  

هةزار كـةس اليـةنگراين پـاش شـكان و تـةقيين       خان و دووسث كةرمي
شار لةگةص . تازةيان بةرةو شرياز كشانةوه و ده ذؤژ دواتر چوونه ئةم شارةوه

خـان   ي وةفادار مابوويةوه و كةرميسةربازگةي ژثر فةرماين نةدرخان هةروا پث
خان كه  حمةممةدحةسةن. بةگةرمه و هةذةمه كةوته دابةستين شووره و ديواري

ساز بوو، چةند  دا كةيف له بابةت زاصبووين به سةر شارةكاين ئثراين ناوةندي
خان و ئازادخـان   مانگثك خؤي بةو شتانةوه سةرقاص كردبوو كه له پاش كةرمي

ئةنوا بوون، بةناچار وايان  نييةكاين جولفا كه هةميشه بثئةرمة. بةجثمابوون
وپةيل كليساكان و زثذ و زثوي پةمسةندةيان بفرؤشن هةتا بتوانن  لثهات كه كةل

الفـاوي پةنابـةران لـه جولفـا و     . ١١هةزارمتةين بـاج بـؤ كؤبكةنـةوه    هةشت
كـه لـه ژثـر    (ئيسفةهانةوه بةرةو خوراسان و كرمان و يةزد و ئثراقي عـةرةب  

خاين قاجار گوثقوآلغ و نيگةران . لووزةوي بةست ١٢)دا بوو دةسةآليت عومساين
دا بـوو بـه    له مانگي مـةي . دةيذوانييه زؤربةي جووصه و چورتةكاين ئازادخان

خـان هثزثكـي    دةنگؤ كه خاين ئةفغان بؤ گرتين قةصةمذةوي حمةممةدحةسـةن 
بةآلم ماوةيةك . ناردؤته ذةشت و ئامادةي هثرشثكي تازةيه بؤ سةر ئيسفةهان

كه خؤي )  ٣(دواتر خةبةر هات كه پاش شكاين له شةذثكي بةرةوذووي شاسلثمان
به مرياتگري تةخيت پاشايةيت دةزانث و دةصـث كـوذي شاتؤماسـيب گـةورةي     

  .١٣سةفةوييه، بةرةو ورمث پاشةكشةي كردووه
خان پثي وابوو هـةل   دا حمةممةدحةسةن هثندثك دواتر له مانگي ژووةن

بؤيـه دةسـةآليت ئيسـفةهاين دايـه دةس     . بؤ بـزووتن بـةرةو شـرياز   لةباره 
ئريلووي ئةفشار و بث هيچ بةرهةصست و بةربةرةكانييةك ) ٤(ئةمريگؤنةخاين

                                                                                                                             
 سةر وةذاسـيت ذثـزدار   ذثكةويت... ةوه نثردراوه»يگذ«دا له لةنگةرگاي »دضؤ«ذثزدار 

ووهةمني ذةنگه لةگةص ذثكةويت د .دثنثته گؤذ ١٧٥٦ز داويةيت كه ئاگؤسيت هاوهانيانت
  .گريانةوةي ئيسفةهان به دةس ئازادخان شثوابث

11- Hovhanyants 288 – 290. 
12- GD 21 May, 22 June; 1756; Saldanha, 100. 
13- Saldanha, 100; GD  VIII, 29 May, 8 June 1756. 
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له شرياز تثگةيي كه ئـةم شـاره لـةوةي    . ي فارس)پارثزگا(پثي نايه ئةيالةت 
 چاالكي تريش پاش حةوتةيةك تثكؤشـاين . قاميتره بث تؤپ و تؤپخانه بگريث

. بثهووده به مةبةسيت ذاكثشاين هثزةكاين زةند بؤ تثكهةصچوونثكي گشيت ذاگريا
خـاين   لةم كاتةدا ئةم هةواآلنه بآلو بوونةوه كه گؤيا ئازادخـان و فةحتعـةيل  

ئةفشار به سةركردايةيت هثزثكي گةورةي تازةوه هةتا نيزيك قوم پثشذةوييان 
بـه مةبةسـيت پاراسـتين     خان ناچار بوو كه لةذثوه حمةممةدحةسةن. كردووه

ي مانگي جووالي بـه خـؤي و هثـزي    ١١ذؤژي . ئيسفةهان له شرياز بگةذثتةوه
. گةيشـتةوه ئيسـفةهان   ١٤هةزار كةسييةوه وتؤزاوي و هةشت پةذتووكاو و تةپ

خـان بتوانـث    حةسـةن  نةسريخاين الري الي وابوو كه پتر وثـدةچث حمةممـةد  
خـان و ئازادخـان، بؤيـه هةركـه      دا بشكث هةتا كةرمي دةسةآليت به سةر فارس

كراين له اليةن ناوبراوذا گةيشته دةس خثرا ملي دا و به هثزثكةوه  فةرماين بانگ
دا لـه ذثيـه هةواصـي پاشةكشـةي      بةرةو شرياز كةوتةذث، بةآلم هةر لةو كايت

  .١٥وپذي خاين قاجاري بيست و به سةرشؤذي بةرةو داراب گةذايةوه كت
ري قاجار بؤ ئيسفةهان ژمارةي هثزةكاين ده ذؤژ پاش گةذانةوةي سةردا

. هةزار كةس و تؤپخانةيةكيشي تةيار و ئاماده كرد گةيشتنه هةژده هةتا بيست
هةزاركةسثكي پياوي شةذكةر  ئةو كات بؤ شةذ لةگةص ئازادخان كه دةيانگوت چل

وا ديار بوو دةيويست لـةم ناوچةيـةدا   . به دةستةوةيه بةرةو كاشان كةوتةذث
خاين خةلةجي كه چوارپثنج هةزار  ته سةركردةكاين تري و عةيلخؤي بگةيةنث

خاين ئةفشـار بـه لةشـكرثكي     فةحتعةيل. دا بوو كةسثكي چةكدار له ژثر ذكثف
خاين قاجار  .خاين خةلةجي پةالماري دايه و ناچاري كرد ذابكا دووهثندي عةيل

ؤي تثگةيي وةختايةك كار بكةوثته شةذي دةستةويةخه نابث ئومثـدثكي ئـةوت  
بؤيه هثزةكاين بةرةو كاشان گثذايةوه تا به ذثگاي قـةراخ ذؤژهـةآليت    ،هةبث

 .دا خؤي بگةيةنثته قؤصي فريووزكؤ و سـاري )دةشيت شؤرةكات(كةويري منةك 
  لــه مــاوةي. وچــان بــةرةو كاشــان و ئيســفةهان كوتــاي ئازادخــانيش بــث

                                                      
14- MAE Perse VIII,  NO. 94 ( a letter from Simon dated 28 August 
1756). 

  .١٥ـ  ١٤؛ گوصشةين مراد، ل ٥٤گوشاي زةنديه، ل  رخيي گييتهةروةها تا
15- GD  VIII, 20 July, IX, 7 August 1756; Brieven 2777 (1757), 3. 
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ـ   ١٧٥٦كةمتر له ساصثك، له نثوةذاست مـانگي ئاگؤسـيت    ار دا بـؤ دووهـةم ج
  .١٦ئيسفةهاين گرتةوه

ئازادخان بؤ ماوةيةكي كةم له ئيسفةهان مايةوه، مانةوكةةشي بؤيـه  
ذؤبث و دايـذووتثنث و بـةتاآلين    زؤري نةخاياند چونكه شتثكي وا نةمابوو تثي

. بةرث و ژمارةي دانيشتوواين شـارةكةش لـةم سـاآلنةدا زؤري كـةم كردبـوو     
ه ماوةي داگريكراين شـار بـةدةس   كارمليتةكاين وث واي بؤ دةچن كه تةنيا ل(

بةآلم ئةوساصه ذةوين  ١٧.)هةزار كةس له جولفا ذايانكردبوو١٤٠هثزةكاين قاجار 
ــر لــه ترســي تــؤف و بةنــدي زســتان بــوو تــا    و كــؤچي خةصــكي شــار پت

ئـةو  . خان له بريان بچثتةوه لةم سةردةمةدا دةكرا كةرمي. خان حمةممةدحةسةن
ين خؤي كه له مانگي ئؤكتؤبرا هثزةكاين هثشتاش لةگةص اليةنگراين دةشتستا

ئةم تاقمه هةتا مانگي . بةملةي دةكرد خانيان تثكشكاندبوو، هةر وا مل شثخاصي
دا، ئازادخان جارثكي تر  له ئاكام. ١٨دثسامربيش حازر نةبوون سةري وةبةربثنن

. تيژ بةرةو باكوور كةوته ذث، بةآلم كؤمةصثك پيالن كؤسپيان خسـته بـةرپثي  
قمثك تفةنگچي ئةو ناوچةيه پةالماري فةراهاين دا و سةري به قـةآلي  لةگةص تا

نةوي كرد كه بةگوثرةي هةندثك سـةرچاوه كچـه   ) ٥(حاجي توغياين فةراهاين
  . ١٩خان نابؤوه ئازاكةي شةش ساصثك سةرثشةي بؤ كةرمي
خـاين ئةفشـاري ذاسـپاردبوو كـه      ئازادخان لةم ذؤژانةدا فةحتعـةيل 

خان تواين له  فةحتعةيل. خان له فريووزكؤ ةدحةسةنبكةوثته پةيكةردةي حمةمم
دا بگرث و بـه پـذتاو و    خان كاشان دةس به سةر بارگة و بنةي حمةممةدحةسةن

دا ذووي كـرده بـاكوور و دةيةويسـت ذثگـاي      ذاستةوخؤ بة ذثي خاكي وةرامني
بـةآلم   .و گةوةي كةل  پاشةكشةي هثزةكاين قاجار بگرث بةر لةوةي بگةنه پثچ

                                                      
16-MAE Perse VIII, NO. 94; GD IX, 2 and 20 September 1756. 

  ٥٥گوشاي زةنديه، ل  هةروةها تارخيي گييت
17- GD  IV, 28 September (citikg) letters from the carmelites at 
Ispahan dated 30 August. The figures is groosly inflated; cf. 14. 5 
and table 1. 
18- GD  IV, 20 and October 1756, 9 January 1757; Hovhanyants, 
288. 

  .٤١؛ بذواننه بةشي يةكةم، يادداشيت ژماره ١٦ـ گوصشةين مراد، ل ١٩
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خان ئثستا هثزثكي كارامةي به  حمةممةدحةسةن. ةگبريه وه درةنگ كةوتبووئةم ت
سةركردايةيت حمةممةدخاين قاجاري قوانلووي مامي لة ژثر فةرماين دابوو كه 

ئةم هثـزه چةنـد    ؛دةيتواين ذثگاي فريووزكؤ و ذةوگةكاين تري ئةلبورز بگرث
زةكـاين ئةفشـار   ئاباد بنةي داكوتابوو و چاوةذواين هث حةوتوويةك له عةيل

نانـه زجنـريه چياكـاين     مابؤوه كـه ذةنگبـوو خؤيـان خبةنـه مةترسـي پـث      
ــةلبورزةوه ــةيل   . ٢٠ئ ــةوةي فةحتع ــاش ئ ــةآلم پ ــةقي    ب ــا و چ ــان تثم خ

لـه مـانگي ئؤكتـؤبرا ئازادخـان     . خان گةذايةوه ئةستةرئاباد حمةممةدحةسةن
و له  بةناچار سةركردةكاين بانگ هثشت و ذاستةوذاست له قةزوثنةوه تثپةذي

. ةوه له درثژةي لثوارةكاين گيالن پةالماري سپاي قاجاري دا»سفيدذوود«دؤصي 
خاين ئةفشار به دوازدةهةزار چةكـدارةوه سـپاي    ي نوامرب فةحتعةيل١٩ذؤژي 

خاين له شاري ذةشت تثكشكاند و  ئةمريگؤنةخاين سةركردةي حمةممةدحةسةن
دا ئازادخان سةرقاصـي  له ئاخري مانگي دثسامرب. سث ذؤژ دواتر شارةكةي گرت

گرتين تةواوي هةرمثةكاين باكووري بوو و بؤ ئةم مةبةستةش چةند لؤتكةيةكي 
  . ٢١بؤ گواستنةوه و گةياندين سپاكةي ئاماده كرد

  

  سةركةوتنةكاين قاجارييان له باكوور  ٣ـ  ٤
  

. خــان گرتبــوو نيگةرانييــةكي ديكــه بــةربينگي بــه حمةممةدحةســةن
بةر و نوثنةري له نثو تايفةي قاجاردا، لةوةتـةي  خاين دةوةللوو ذقة حوسثن

ديار نةبوو، واي نواندبوو كه دةيهةوث دةسةآليت داگريكةرانةي  چاوي ئةوي لث
نانةوه له  بري بؤسة بؤيه واي بة پثويست دةزاين له. خؤي بة سةر خثآل بسةپثنث

دواي گةذانـةوةي  . كـةوث  سةر ذثي ئازادخان، خثرا بةرةو ئةسـتةرئاباد وةذث 
                                                      

لةم شوثنةدا ذثگاي فريووزكؤ دةكةوثته سةرذثي ذؤخي . وترث شاهيـ ئثستا پثي دةگ٢٠
، ٣فةرهـةنگي جوغرافيـايي ئثـران، بـةرگي     : بذواننـه . دةريا كه بةرةو ساري دةذوا
 .Butkov 1, 422 – 423; III, 95: نةخشةي ساري و هةروةها

،ذةوزةتوسسةفاي ناسـري،  ٥٥گوشا، ل  ؛ تارخيي گييت١٨ـ   ١٧ـ گوصشةين مراد،ل ٢١
  .٩بةرگي 

 :MAE Perse VII Nos. 96, 97 (from Simon at Julfa, 9 January 1757)  
Butkov  I; 242, 243, 418, t 19: III, 94. 
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خان تةواوي هثز و سةرجني  بوونةوه و حمةممةدحةسةن  خثراي سةرةجنام ئاشت
بةرةو ساري ذكثفي . ٢٢خؤي خسته سةر مةترسي ئازادخان له ناوچةكاين ذؤژاوا

كوتا و لةم شارةدا ديسانيش شاي دةستندةخؤري خؤي واته مسايلي سـثهةمي  
زةپشـووي  لةم شـارةدا تاقمثـك شـةذكةري تا   . هةصگرت و بةرةو ئامول ذؤيي

به . خاين بوغايري پاصيان وةپاصي دا خاين كورد و برامي خوراساين بؤ وثنه عةيل
لؤتكةي بةكرث گرت هةتا بتوانث  ٣٠٠مةبةسيت بذيين مةوداي لثوارةكاين دةريا 

. كـراو دةس پثبكـا   پةالماري سةرةكي و گرينگي خـؤي بـةر لـه كـايت ديـاري     
زار كةس له شةذكةراين زةبرثكي هة نةخشةيةكي واي كثشا كه به يارمةيت حةوت

  .گورچووبذ له سةنگةرةكاين پثشةوةي دوژمن له ذوودسةر بوةشثنث
هثشتا هةر وةرزي زستان بوو كه ئازادخـان وةك عـادةيت هةميشـةي    

چاوةذواين ئةمة نةبوو كه دوژمن النيكةم تـا  . چووه ذةشت و لةوث بنةي خست
هثرشي خثـراي  . بآلو بكاتةوهمانگثكي تر بتوانث لةم ناوچةيةدا بةرةيةكي بةر

ــةياين ذؤژي   ــه بةرةب ــي ســواران ل ــة١٠شــةوانة و هرووژم ــي  ي فثوريي دا ذث
دةسكردنةوة و بةربةرةكاين پثشـةنگي بـةرةي ذوودسـةري گاصـه دا و سـپاي      

خـان و پياوةكـاين ذايـانكرد،     عةبدولعـةيل . ئازادخان بةتةواوي غافصگري كرا
لثذةوار و دةريا و بـة دةس هثـزي    چةكدارةكاين كةوتنه تةصةي تةندراوي نثو

قؤصي دووهةمي پاراسنت و بةرةگةگرتين ئةفغانييةكان كه . قاجار گريان و كوژران
تووشـي  ) ٦(هةزار كةس دةبوون به سةركردايةيت خوسـرةوخاين مـوكري   پثنج

له الهيجـانيش سـپاي   . گرژي و ئاصؤزي هات و بةرةو الهيجان پاشةكشةي كرد
هـةزار چةكـدارثك    شابازخاين دونبويل كه هةشت سةربازگه به سةركردايةيت

دةبوو، لةبةر تـؤقني سـةبارةت بـه شـكاين بةرةگـةي پثشـةنگ بـث هـيچ         
كردنةوه و خؤذاگرتنثك بةرةو دؤصي سفيدذوود كشـايةوه و شـةو لةبـةر     دةس

ئةفغاين و ئةفشـار و كـورد و   . شاآلوي هةشتسةد سواري قاجار وةتةنگ هات
هـةزار ذايـانكرد و    صيين پاشاين دوژمـن هـةزار  گورجي له ماوةي هثرش و ذاما

  . خؤيان له شةذگه بوارد
كردين ذةشت  ئازادخان له كؤتايي ئةم كارةساته سامناكةدا جگه له چؤل

                                                      
  .١٨ـ  ١٥ـ گوصشةين مراد، ل ٢٢
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 ،و خؤگةياندنه سپاي شابازخان و سةركردةكاين تري هيچ چارةيةكي نـةبوو 
شيت چونكه كؤمةصةبةستين لةشكر له دةوري يةكتر دةيتواين ترس و تؤقيين گ

هةروةها له كايت پاشةكشةدا بةرةو قةزوثن دةستةيةك كةخيودا و . كةم بكاتةوه
له قةزوثنيش ياراين به  .سپي ناوچةكةيان وةك بارمته لةگةص خؤيان برد ذدثن
هثناين مةرگ و وثراين له بناره بةفراوييةكاين ئةلبورزا خةشي خؤيـان   بةدي
  ي فثورييـه ١٦خـان ذؤژي   نذاست لةو وةختانةدا بوو كه حمةممةدحةسة .ذشت

  .٢٣پثي نايه شاري ذةشت
دا دةسيت دايه تؤكمه كردين  سةرداري قاجار خثرا له پامشاوةي زستان

لـه الي باشـووري   ) ئاسـتاذا (ئاغاج  و قزص) ٧(دةسكةوتةكاين له گيالن و تالش
و ئـةم لةنگـةر گرتنـه هـةيل بـؤ پـةالماري هثـزه ژاكـاو و          ٢٤دةشيت موغان

لةم هةرمثةدا شارةكاين . ادخان بةرةو باشوور ذةخساندشذوپةتوورةكاين ئاز
وپثـك و تـةوژم و    ئثراقي عةجةم بؤ ماوةيةكي كورت له تـاآلن و بـذؤي ذثـك   

. سةركرده شةذخوازةكةي بة دوور مـابوون   قورسايي پيتاك و شةذي نثوان سث
  ٢٥.) تةنانةت ذاكردووان هةواصيان دابوو كه خةريكي گةذانةوةن بؤ ئيسفةهان(

ئازادخان چاوةذوان بـووه كـه سـةرداري قاجـار بـه مةبةسـيت        گؤيا
هةصگرتين بةرةو باشوور باژوث و بؤيه ئةويش بةئانقةست ئةم بريةي تثدا  شوثن

دا ماوةي مانگثك له دةشيت موغان به ناوي شاي تازةي  له ذاسيت. بةهثز دةكرد
ـ  د، سةفةوي بؤ كؤكردنةوةي هثزي تازةپشوو له نثو خاناين شووشي، دةربةن

لةم ماوةيـةدا تـةنيا حـاكمي    . قةراچةداغ و شاسةيوان حةولثكي بثهوودةي دا
. خاين قةراچةداغي داواكـةي قبـووص كـرد    نيزيكترين ناوچةي پةناي واته كازم

پاشان له وةرزي بةهاردا سةرانسةري ئازةرباجياين بذي و بةرةو قةآلي سةخت 
لةم  .ةسكردنةوه گرياتةورثز بث د. و سةرةكي ئازادخان له ورمث گوذمي بةست

                                                      
ــ ٢٣ ــراد، ل ـ ــةين م ــييت١٩ـ   ١٨گوصش ــارخيي گ ــه، ل  ؛ ت ــاي زةندي ؛ ٥٧ـ   ٥٦گوش

  ؛٣٣ـ  ٣٢، ل ٩ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي 
Butkov  I, 419 – 420; III, 95;MAE Perse VIII, No. 97; GD IX, 20 
March 1757.  

                       Butko I, 420؛٥٧گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٩گوصشةين مراد، ل  ـ٢٤
25 - GD IX, April 1757. 
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 .شارةدا ژمارةيةكي زؤر سةربازي به بثگارگرياوي هثنايـه ژثـر ذكثفـي خـؤي    
يارخاين ئةفشار شاري مةراغةيان دايه بةر  خاين بوغايري و سةيف قوصي عةباس

چةند ذؤژ دواتر بارگةوبنةي له شوثنثكي دوورتر له ورمث دايه  .شةپؤيل تاآلن
خاين هووتةكي  يؤسف.خؤي گةمارؤي شاري دا و) ٨(خاين قةراچةداغي دةس كازم

كؤمةصثك پةيامي بة پةله و  .ئةفغان حاكمي ئاصقةبةگوثي ئازادخان بوو له ورمث
  .٢٦تةنگةتاوي بؤ فةرماندةكةي ناردو خؤي دةروازةي گاصه دا و چاوةذوان مايةوه

  

  شةذي ورمث  ٤ـ  ٤
  

ةرگري بوو لةم ذؤژانةدا ئازادخان خةريكي سةركويت تاقم و شانةكاين ب
هثنانه ژثر ذكثفي ئةم ناوچةيه بةر له چووين بـةرةو  . له دةوروبةري فةراهان

هاتين هةواصي گةمارؤي ورمث واي كرد هثزةكاين . ٢٧گيالن سةرجني ذاكثشابوو
دا له ئيسفةهان كؤچباري لثنـا و  ١٧٥٧ي مانگي ئاوريلي ساصي ١٥كؤكاتةه و له 

  .ساز چارةنووسلثبذا كه خؤي بداته شةذثكي يةكجارةكي و 
خةريكن دةبـزووين و  «: دا بةگةرمه نووسي سيمؤن له بريةوةرييةكاين

  ».خان دةذؤين بؤ شةذ لةگةص حمةممةدحةسةن
سةركردةي قاجار لةگةص كوذةكةي و ژين سيغةكراوي له باكووري ئثران 
شةذثكي دژي ئةفغانييةكان هةصگريساند كه ئيتـر قـةت وثنـةي وةبـةر چـاو      

و موكري و گةلثكي چةكداري ) ٩(گةيشته ناوچةي گةذووسسةرةجنام . ٢٨نةهات
) ١٠(پاشـاي ئـةردةآلن   تازةپشوو له نثو كوردان كؤكردةوه و به يارمةيت سةليم

پثگةيةكي قاميي دانا و پاراستنةكةي خسته ئةستؤي سةربازاين ئثلجاذي هؤزي 
خـان   ماوةيةك دواتر حمةممةدحةسـةن . پثوةنا بصباس و خؤي بةرةو ورمث پثي

هةزار كةسي به مةبةسيت گةمارؤي ورمث  ند كاري ديكةي كرد،سپايةكي پثنجچة
دا  بةجثهثشت و خؤي پثشاوبذةي ئازادخاين دايةوه و له نثوةذاست مانگي ژووةن

                                                      
وشاي زةنديه، گ ؛ گييت٢٠ـ  ١٩گوصـشةين مراد، ل   .Butko I, 243, 420 - 422; III, 95ـ ٢٦
  .٥٩ل 
  .٥٩گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٢٧

28-MAE Perse VII, Nos. 100, 101. 
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  .٢٩له شةش فرسةخي ورمث تثكهةصةنگووتن
خـاين بوغـايري هاوپـةمياناين     قوصي خان و عةيل خان و عةباس برامي

ذاسـتةذثي  . ار سوار و پيادةوه كةوتنه قؤصي ذاستخاين قاجار هةركام به هةز
هةزار  حةوت. خاين خةلةجي كرد به هثزثكي بارتةقاي ئةوانةوه ئةسپاردةي عةيل

خاين قاجار پشتيواين ئةم هثزانةي  كةسي ديكه به سةركردايةيت حمةممةدوةيل
خؤشي لةگةص پياوان و غوالماين تايبةيت لـه سـةر تةپؤصـكةيةكي كـه     . دةكرد
له بةرامبةر ئةم هثزةدا كـه  . انييه ذيزي مةتةرثزةكاين شةذ بنةي داكوتادةيذو

ئةگةر خؤي كوشتبا تثكذا نةدةگةيشـته پازدةهـةزار كـةس، ئةفغانييـةكاين     
خـاين ئةفشـار و    سـپاي فةحتعـةيل  . ئازادخان و تؤپخانةكـةي دامـةزرابوون  

تاقمــةكاين ئازةرباجيــاين لــه قؤصــي ذاســت و قةلةنــدةرخاين ئــةفغان بــه 
به . ةركردايةيت پؤلثك ئؤزبةك و ئةفغان له قؤصي چةپ مةتةرثزيان گرتبووس

پثشـبيين  . هةزار كةسـثك دةبـوون   گوتةي سارةوي سةرجةم ئةم هثزانه بيست
دةكرا كه ئةگةر بارودؤخ هةروا بذواته پثش، هثندةي پثناچث سپاي ئازادخـان  

ـ  تـاقمثكي  . ثچونكه به ژماره زياتره ئةوذؤژه سةركةوتووي مةيداين شةذ دةب
سپاي قاجار ترس و دصةذاوكةي دةنواند، كورد و بلووچ و ئةفغاين مةيليان له 
چؤل كـردين مةيـداين شـةذ و ذاكـذدن بـوو و تـةنيا تـؤقني لـه تـةورزيين          

له بةرامبةر ئـةم لةشـكره تثكةصـه    . دا، خؤي پثذادةگرتن خان حمةممةدحةسةن
ـ     نالةبارةي حمةممةدحةسةن ه سـةركردايةيت  خـان، شـابازخاين دونبـويل ك

خاين له ئةستؤ بوو، لةگةص هثزةكةي  ئازةرباجيانييةكاين سةر به فةحتعةيل
دايه پاص ذيزةكاين خاين قاجار؛ كةسانثكي ديكةش كه زؤريان ذق له هثزةكاين 

دا ئازادخـاين كةللـةذةق تـؤقي و لـه      له ئاكـام . ئةفغان بوو، كةوتنه شوثين
وثين خستين بارگةوبنه هةصيبذين و سپاي قاجار هةتا ش. مةيداين شةذ ذايكرد

ئةو كـات شـةذكةران و   . دةسيت به سةر بةشي زؤري ساماين بةجثماوي داگرت
وبـآلوي كـؤكردةوه و بـه مةبةسـيت گـةمارؤي ورمـث        ديالين هؤردووي پـرش 

                                                      
29- G M, 20 ; T G G, 59 ; Butkov I, 422 – 423, III, 95. 



١٥٤ 

   
  
  
  
  

  
 خاين زةند كةرمي/  

  .٣٠ذث كةوته
ئةگةرچي هيچ ئومثدثك له بابةت هـاتين هثـزي يارمةتيـدةر بـةدي     

كردةوه و   هووتةكي چةند ذؤژي تري دةس خاين نةدةكرا، بةآلم ديسانيش يؤسف
ومةرجثكي ئاشتييانه دا  دا قةآلي به هةل ي مانگي جووالي١٩سةرةجنام له ذؤژي 

خان چوارهةزار كةسثكي شةذكةري ئؤزبةك و ئةفغان له  ژثر  يؤسف. بةدةستةوه
هاوكات تةواوي ئةو . فةرماين دابوو كه وا قةرار كرا بچنه ذيزي لةشكري قاجار

درانه مازةندةران هةتا  صه ئةفغانييانةي كه چوارهةزاركةسثك دةبوون كؤچبنةما
شثوةيه بنكه و پثگه و خةزثنةكاين ئازادخان و زؤرينـةي    بةم. لةوث بنةگر بن

خاين ئةفشار ذايكردبووه   فةحتعةيل. خان سپاكةي كةوته دةس حمةممةدحةسةن
دا ئةويش وةك ئـةوان  خاين بوغايري نامةيةكي بؤ نارد و دنةي  برامي. »خؤي«

ئازادخانيش لةگةص تاقمثكي . دةس هةصبگرث و بچثته ذيزي سپاي خاين قاجار
  .٣١هاوذثياين ذووي كرده شارةزوور هةتا لةوثوه پةنا بةرثته بةغدا) ١١(كةمي 

خانيش له ورمث و تةورثز چةشين ئازادخان  بارودؤخي حمةممةدحةسةن
دراوسثي له باكوور هةذةشةي له لةبةر بووين حاكماين سةربةخؤ و چيانشيين 

سةري شووره و ديواري قاميي قةآلي  پةناخاين جةوانشثر له سايةي. سةر بوو
دةسةآليت قاجاري له سـةر گةجنـه و قـةرةباغ بـه ذةمسـي      ) شيشه(شووشي 

خان واي پةالماري قـةآلي   دا، حمةممةدحةسةن١٧٥٧له پايزي ساصي . نةدةناسي
ذثي گةيشتين يارمةيت هاوپةمياناين تازةي دا كه ببثته كؤسپ له سةر  شووشي

و ئاركثل ئةگةر ) تةميوورس(تةمهوورس . و كةوتنه نثو جةذومةنگةنةي خؤيةوة
تا ئثستا به مةبةسيت هاوپةميانثيت له خاين قاجار نيزيك ببوونةوه، خؤيان 

خـان بـه سـةروةبةرهثنان و بةيعـةيت سـةرةتايي       حمةممةدحةسةن. كةنار دا

                                                      
  ؛ سـارةوي،  ٦٠گوشـاي زةنديـه، ل    ؛ تـارخيي گـييت  ٢٣ـ   ٢٠ـ گوصشةين مـراد، ل  ٣٠
؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، ٢١ـ  ٢٠ل  ؛ دونبويل، تةجرةبه، بةرگي دووهةم،١٨ـ  ١٧ل 

  .٣٥٣؛ سةعيد نةفيسي، ل ٣٧ـ  ٣٥، ل ٩بةرگي 
  :؛ هةروةها٦٠گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت٢٣ـ گوصشةين مراد، ل ٣١

MAE Perse VII, No. 104 ; Garmelites, 661 ; GD I X, 9 and 30 July; X, 
10 September 1757 ; SP 97/30, 1 October 1757 ; SP 97/40, 16 
January 1758 ; Brosset, 200 
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. ٣٢و ئثرةوان و زيادئؤغصـووي قاجـاري گةجنـة ذازي بـوو    سةرؤكاين شريوان 
دا تثپةذي،  سةرةجنام سةركردةي قاجار بؤ گةذانةوه تةورثز به دةشيت موغان

دةستةيةكي هةصمةتبةري خةصكي قةرةباغ و شةكي پةالماري لةشكرةكةيان دا و 
لـه ئاكـامي ئـةم    : زؤريان خةسار و كوژراو و برينـدار خسـته سـةر دةسـيت    

ةدا گةلثك له ياراين شاسـةيوان و اليـةنگراين تـري ئازةرباجيـاين     پةالماران
بةم شثوةيه سةرداري قاجار به  .وحاصي خؤيان كشانةوه و گةذانةوه سةر ماص لثي

  .٣٣هثزثكي كةمةوه بؤ پةالمارداين سپاي زةند مايةوه
  
ــةن     ٥ـ   ٤ ــه الي ــةم ل ــاري دووه ــؤ ج ــفةهان ب ــرياين ئيس گ

  خانةوه ةممةدحةسةنحم
  

خان و ئازادخانيش هةژده  حةسةنحمةممةدالكةرةوةي نثوان شةذي يةك
مانگي وةخيت سةرداري قاجاري تا ئةو دةمةي هثرشي بثهوودةي بؤ سةر فارس 

خان ذةخساند  تثپةذيين ئةم ماوةيه هةيل بؤ كةرمي. دةسپثكرد لةخؤي شةتةك دا
 و هةتا خةريكي زجنريةيةك هةصمةت و چاالكي بث و پةل بداته كثشانه بةر نري

يةكاين كؤهكيلؤيه و  دةستةمؤ كردين ناوچةكاين نثوخؤ له شريازةوه بؤ بةرزايي
له مةصبةندةكاين گةرمييانةوه بةرةو دةرودةشيت خووزسـتان و دةشتسـتان و   
لةنگةرگاكاين كةنداوي فارس و له بةندر ذثگةوه بؤ بووشثهر و بةندةرعةباس و 

دوابةدواي ئةم شاآلوانه له  شةذثك كه. قةصةمذةوي شاخستاين نةسريخاين الري
خان بؤ پـذ   حةسةنحمةممةدهثنا كه ئثستا  يةكي بةدي ئيسفةهان قةوما بؤشايي

                                                      
، ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٦٠گوشا، ل  ؛ تارخيي گييت٢٣ـ گوصشةين مراد، ل ٣٢

  .٣٩ـ  ٣٨، ل ٩
Butkov I, 243 ; III, 96 ; The Zeyad – Oghlu Clan of the Gajars had 
provided the Beglerbegi of Qarabagh under the safavids ;See 
Bakikhanov, 106 ; Rohrborn, 95. 
33- Butkov  I, 244, 243.                                                                            

دةنگؤيةكي به  ١٧٥٧ي دثسامربي ٢٨ه بؤ بةندةرعةباس له وهاتين ذاپؤرتثك له كرمانة
ان شكاوه و گةذاوةتةوه بـؤ  خان له ئازةرباجي شوثنةوه بوو كه گؤيا حمةممةدحةسةن

  .بؤ قبووص كردين ئةم دةنگؤيه دةبث چاو له ذاپؤرته پثچةوانةكاين بكرث. مازةندةران
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  .كردنةوةي كةوتبووه بارودؤخثكي تايبةت
ئيسفةهان پاش پةالماري ساصـي پـاري ئازادخـان بـه دةس پيـاواين      
دةستندةخؤري واته جةعفةرمريزا و تاهريسوصـتان هةصدةسـووذا، ئةگـةرچي    

خؤشي خؤي دةرببـذث كـه    دا كةيف دةيتواين له مانگي ژووةن» نيكةن فريهدؤم«
ذةنگـه لةبـةر چةوسـاندنةوةي    . دةمثك له دةس ديكتاتؤرثيت ذزگاريان بووه

وچاين ئةم خةصكه و داذووتانديان به ناوي كؤكردنةوةي قةرزوقؤصةي پيتاك و  بث
هةصـمژيين   جةرميه و كؤچي ذؤژانةي ئةرمةنييةكاين جولفا كه بـه مةبةسـيت  

خان ذوويان كردبووه شـرياز،   هةواي ئازادي زياتري سثبةري دةسةآليت كةرمي
پاش ئةوةي هةواصي شكسيت ئازادخان له ورمث گةيشته . ٣٤ئاوا هةسيت بزاوتبث

خان و  هةزار كةس له شةذكةراين  به سةركردايةيت شثخاصي٥خان، تواين  كةرمي
. پايتةخيت پثشووي خؤي بنثرثخاين براي به مةبةسيت گرتنةوةي  نةزةرعةيل

هةر كـه ئـةم هثزانـه سـؤراغيان پةيـدا بـوو ئةمريگؤنـةخاين ئةفشـار كـه          
فةرماندةرثيت پامشاوةي سةربازگةي ئازادخاين لـه ئةسـتؤ بـوو، لـه ذثـي      

خان  وگؤذه تازانه شثخاصي به دةركةوتين ئةم ئاص. ئةردستانةوه پاشةكشةي كرد
لـةم  . بـراي خـؤي گـاص دا    ٣٥رووجثـرد به مةبةسيت گرتنةوةي گوصپايةگان و ب

هةزار تفةنگچي له ذثي ٢٠خان  ذؤژانةدا دةنگةشه بآلو ببؤوه كه حمةممةدحةسةن
سـته  ئـةم مةبة . ٣٦كرماشانةوه به مةبةسيت پةالماري هثزةكاين زةند ناردووه

خان كه له شـةذي   حمةممةدحةسةننيشانةي پةالماري زستانه بوون و تايبةيت 
پاشان دةركةوت كه ئةگةر تةنانةت لـةم ذثگايةشـةوه   . ذدا هثنايه گؤ ئازادخان

هةصمةت نةهثنث، بذياري له سةر يةكالكردنـةوةي مالنـةي نثـوان زةنـدان و     
  .قاجاران داوه

حمةممةدخاين تـازةالوي كـوذي كـه چةنـد      تةورثزي دايه دةس ئاغا
هةزار كةسي لةگةص بـوو و   پثكراو و سةربازگةيةكي هةشت ذاوثژكارثكي متمانه 

ئةو دةيةويست به شثوةي ئاصقه تثكبةزاندن، دژي سپاي زةندي . ي كةوتةذثخؤ
خاين ماوةيةك دواتر نارد تا پثشةنگ بث  حمةممةدوةيل. برووجثرد بثته كايةوه

                                                      
34-MAE Perse VII, No. 101 ( Letter from Raymond Berselli, dated 1 
Juan 1757): Carmelites, 611. 

  .٢٩ـ  ٢٨و گوصشةين مراد، ل  .GD  X, 22 September 1757ـ   ٣٥
36- GD  X, 10 September 1757. 
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و له ذثگاي ساوةذا هرووژم بـةرث و هاوكـات خؤشـي ذاسـتةوخؤ لـه قؤصـي       
دا بةرةو  خؤيخان تواين له كايت  نةزةرعةيل. خةمسةوه پةالماري هةمةدان بدا

دوو هثـزي نثـردراوي قاجارييـه لـه خـاكي سـيالخؤر       . ئيسفةهان بكشثتةوه
ئـةم  . گةيشتنةوة يةكتر و هثزةكاين شابازخاين دونبوليش بوونه پشتيوانيان

خان كه به  شثخاصي .لةشكره گةورة و گرانه ذاستةوذاست بةرةو ئيسفةهان كوتاي
خؤشي  ،شي ناردبووه شريازهثزي كةمييةوه شاري چؤل كردبوو و سةرؤكةكاني

كةس له ياراين  ي دثسامرب بةپارثزةوه ئيسفةهاين جثهثشت و لةگةص سي٩ذؤژي 
دا، بـؤ جـاري   ١٧٥٧ي دثسامربي ساصـي  ١٥سةركردةي قاجار له . هاته شرياز

  .٣٧دووهةم سةرلةنوث پثي نايةوه ئيسفةهان
نانـه ئيسـفةهان خثـرا چةنـد هثزثكـي بـه سـةركردايةيت         پاش پـث 

مـريزا  . ئاغـاي قؤيونلـوو بـه مةبةسـيت گـرتين كاشـان گـاص دا        سةفةرعةيل
موعيززةددين غةففاري كه له اليةن زةنديةذا كرابوويه حاكمي كاشان، بذياري 

خـاين   عـةيل  بةربةرةكاين دا و خؤي بؤ گةمارؤدان ئاماده كرد؛ بـةآلم حوسـثن  
ين شار مريزاوه حوكمذا كه سةردةمايةكي له اليةن برامي) ١٢(قامسلووي ئةفشار

بةكار بووين مريزا موعيززةددين به پلةيـةكي نـزم الي ئـةو      بوو و پاش دةس
اليـةنگران و  . مابوويةوه، خةيانةيت پثكرد و سپاي قاجاري داكثشايه نثو شار

كاربةدةستاين باآلي زةند له گؤشه و كةناران ديل و زينداين كران و ماوةيـةك  
  .٣٨سفةهاين به دةستةوه گرتخان جصةوي پارثزگاي ئي دواتر حمةممةدحةسةن

ومةرجثكي قـامي و   دا كةوتبووه هةل سةركردةي قاجار به باري لةشكري
پسانةوةي لةشكري ذقةبةران له ذؤژگاري نادرشاوه و  شاآلو و پذكثشي بث. پتةو

                                                      
  ؛٦٠؛ تارخيي گييت گوشاي زةنديه، ل ٣٠ـ  ٢٩ـ گوصشةين مراد، ل ٣٧

Butko, I,244, 242; GD X, 30 Desember 1757, 29 Januay, 26 February 1758. 
دا هثزةكاين زةند به  ي كتثبةكةي٢٢٠كه ئةو كايت له بةندةرعةباس بوو، له ل » ئيوز«

 ،ادةنث، بةآلم ئةم ژمارةيةي تةنيا له ذووي بيسـترانةوه نووسـيووه  هةزار كةس د١٣
هةزار كةسيان ٥٠بؤ وثنه ئةم ذاپؤرته به . سپاي قاجاريش ژمارةي چةشناوچةشين هةيه
. هةزار كةس٤٠تا  ٣٠دا دةنووسث ٤١، ل ١٠دادةنث و ذةوزةتوسسةفاي ناسري له بةرگي 

  .هةزار كةسيان دادةنث٣٠تا  ٢٠به  بةآلم ذاپؤرتةكاين نثردراو له بةندةرعةباسةوه
  .٣٠گوصشةين مراد، ل  ـ  ٣٨
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نة تةنيا پـووص و  . دا جووصةي له پايتةخيت سةفةوييه بذيبوو له ماوةي دةساص
بةصكوو مةزرا و لةوةذگاش  ،به تاآلن چووبوونشتوومةك به شثوةيةكي زاصمانه 

بةرهةم كةتبوونةوه و به شوثن كؤچي داخوازةرانةي خةصـكي شـار    بةيار و بث
شةپؤيل كؤچ وا تيژ و خثرا تةنييةوه  .ذثژةي جةماوةرةكةي يةكجار دابةزيبوو

ژمارتر بوو له تةواوي قؤناخةكاين ذاگواستين  كه شوثنكةويت وثرانييةكاين بث
وكاص و  ترووسكةي ژياندنةوةي كشت .ةملي سةردةمي سةفةوي و نادرشابه زؤر

وكـاص   سةرةجنام كؤمةصثك مصؤزم له بةرهةمي كشت .سنعات ذثك تثداچووبوو
دا حاسآليت سةرانسةري ئثراين ناوةنـدي و باشـووري   ١٧٥٧نيشنت و له ساصي 

نانـةت  بؤ ئةم شاره كه تة .ئثستا له ئيسفةهان قايت پتر پثوةدةچوو. تثداچوو
تثركـردين   ،مردووي خؤي دابني بكـا  نةيدةتواين پاشةواري زيندووةكاين جةم

وةك . بةجث نـةدةبوو  دارودةستةي تاآلنچي و دذندةخووي قاجاري قةت بؤ جث
دا، خةصكي ئةم شاره ناچار ببوون ١٧٢٢زةماين گةمارؤي ئةفغانييةكان له ساصي 

ـ      ك و تةنانـةت  دةس بكةن به خـواردين گؤشـيت سـةگ و پشـيله و جرجةمش
وا . تاقمثكيان مناصةكانيان بؤ وةچنگ هثنـاين هثنـدثك دانةوثصـه دةفرؤشـت    

جـار داگريكـراين    بةراورد كراوه كه له ماوةي حةوت مانگ قايت و قذي و سـث 
هةزار كةس دانيشتووي وث تةنيا له  ويةك به دةس سپاي قاجار، دوازده تا بيست

الشةي مردووةكـان ئةوةنـده لـه    . وونبرسان يا لةبةر تثهةصدران به هيالك چ
الشةكانيان پتر له . وبان و كؤآلنان دةمانةوه كه دةبوونه خؤراكي جانةوةران ذث

چونكــه «خةنــدةك يــان كؤنةكاولــةكاين دةوروبــةردا دةخســته ســةريةك، 
  ».٤٠هةصكةندين گؤذ و وةدةس هثناين كثل و بةرديش بووزي نةدةخوارد

و قـذي    اگرتن و كةم كردنةوةي قايتگوماين تثدا نيه كه به مةبةسيت ذ
خان هةصسووذداسووذثكي كرد؛ كةچي گةلثك ئاكـاري دزثـو و    حمةممةدحةسةن

نالةباريشي به ئةستؤدا بذا كه بةشثكيان ئةگةر هةمووشي نةبث دةگةذاوه سةر 
ئةو تاقم و دةسته بةهثزانةي كه لـةم دوايـةدا لـه ئازادخـان هةصـبذابوون و      

                                                      
ـ ٣١ـ   ٣٠ـ گوصشةين مـراد، ل  ٣٩ ـ ـ؛ تاري ـ  يـخي گيت ـ ـوشاي زةنـگ ؛ ٦٢ـ   ٦١ه، ل ـدي

  :و هةروةها ٢٨٥ذؤستةموتتةواريخ، ل 
GD  X, 21 July 1758; Hovhanyants, 290. 
40- Hovhanyants, 290. 
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ري ئةم تاقمانةي لةم شةذةي ئاخردا به پووص كذيبوو و وةفادا .دابوويانه پاصي
لةساف  ئثستاش كه هيچ پارةيةكيان نةدةدرايه و دةيانبيين كه ئيسفةهان ساف

ــت   ــان بةجثدةهثش ــزي هؤردووي ــراوه، ذي ــاآلن ك ــا   .٤١ت ــانگي مارس ــه م ل
خان تثگةيي كه ئيتر مانةوه له ئيسفةهان ناتوانث به قازانج و  حمةممةدحةسةن

خاين دةوةللووي كرده حـاكمي شـار و خؤشـي     بؤيه حوسثن ،بثبث سةرثشه 
لةگةص لةشكري گـةوره و گـران و دةسـبزثوي بـه مةبةسـيت گـرتين شـرياز        

  .٤٢كةوتةذث
  

  گةمارؤي شرياز   ٦ـ  ٤
  

خان به مةبةسيت بةروذوو بوونةوه لةگةص هةذةشـةي لةشـكري    كةرمي
سـتاش ذاسـت   هةرچؤنثك بث هةصـمةيت ئث . قاجار هيچ كةترةخةمي نةكردبوو

. دووپايت هثرشي پثرار بوو و دةبوايه هةر بةو هةوايـه قرمـي لثخـؤش كرابـا    
ماوةيةكي كةم پاش گرياين ئيسـفةهان تـاقمثكي بچـووكي سـپاي قاجـار بـه       

له شـرياز نـاردرابوون، بـةآلم ئـةم      ٤٣مةبةسيت پةالماري فارس و چاوةدثري
دةكرا لةم شـاره  ذووداوه بةرهةصسيت كؤكردنةوةي ئازؤخةي سپاي زةندي پثنة

خاين زةند ذايسپاردبوو كه هةركةس له دةوروبةري شار سث . بةپيت و ذثژةوةدا
ــةكةويت   ــص و دان و پاش ــةموو دةغ ــه ه ــث ب ــوار ذؤژةذث دووره، دةب ــان چ   ي

خان كاروانثكي كه دةچوو بؤ يةزد و  سادق. وكاصييةوه بةرةو شرياز تثبكشث كشت
بوو، ذووت كـرد و خسـتييه سـةر    وپةل پث هةزار متةنثكي كةل شةش بايي پثنج

سةرةذاي ئةمةش لـه نثوةذاسـت مـانگي    . ٤٤پةمسةندةي سپاي زةند له شرياز
ژانوييةدا ذاپؤرت درابوويه بةندةرعةباس كـه سـةركردةكاين دةهـةزار كـةس     
لةشكري زةند النيكةم به باري داين مووچه و مانگانه و خوردوخـؤراكي سـپاي   

                                                      
41- GD  10 February 1758; Butkov I, 423; III, 96. 

  :و هةروةها ٦٣ـ  ٦٢گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٤٢
Butkov  I, 424; GD  X, 14 April 1758; Hovhanyants, 290. 
43 - GD  X 28 February 1758. 
44- GD  19  February 1758. 
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كه ) ١٣(خاين زةند سةفةرعةيل .ةژه دانخان له تةنگ بارتةقاي حمةممةدحةسةن
بؤچوون وابوو كه كةساين ديكةش چاوي  ،پثشتر بةرةو سپاي قاجار ملي نابوو

خان جـارثكي تـر بـه فـةرمانثك      حمةممةدحةسةن .٤٥لثبكةن و بكةونه شوثين
نةسريخاين الري كردةوه بةگلةربةگي فارس و ئـةويش دووبـاره بـه خـؤي و     

  .٤٦يت چوونه پاص سپاي قاجار كةوتةذثدووهةزار سوارةوه، به مةبةس
دا »ئابـاده «بـه ذثـي    .لةشكري قاجـار لـه سـةرةخؤ دةهاتـه پـثش     

ئـةم ناوچانـه پثگةيـةكي    . يةكاين بةيزا، فةهلةيان و كازرووين بـذي  بةرزايي
ناوبراو له . خان لةوث دادةنيشت گرينگي گةرمةسثري زةنديه بوون كه شثخاصي

خـاين   خـان و بـرامي   كةسـةي فةحتعـةيل  هةزار بةرامبةر هرووژمي هثزي پثنج
له كازروون سةرؤكي قاجار خـؤي دصـنيا   . دا دةسيت كرد به كشانةوه بوغايري

وپةل و پاشةكةويت گةمارؤي پثدةبث و وةك پار  كردةوه كه ئةمساص ئامراز و كةل
ئةجمارةشيان لـه كوتـةل   . به ناكامي ناگةذثتةوه و درثژةي دا به جووآلنةوةي

هثنـابوو،   خاين بـةدي  مةردان ثشتر هؤكاري گرفتاري عةيلدوختةري شوم كه پ
ئاخرييةكةي سپاي سةركردةي قاجار گةيشـته  . تووشي تةقه و لثكدانثك هات

شرياز و هثزةكاين ژثر فةرماين نةدرخاين زةندي له دةرةوةي شار تثكشكاند و 
مانگثـك دواتـر   . بارگه و بنةي لثگرت و پاشان دةسيت كرد به دةورةداين باژثر

لةم بةينانةدا وثدةچوو كه پثشكةوتثكي كـةم و  . نةسريخاين الري گةيشته الي
بووين لةوةذ و تفـاق و   كوريت وةدةس كةوتبث، بةآلم ماوةيةك بوو لةبةر كةم

  .٤٧ئازؤقه تووشي كوثرةوةري و گرفتاري هاتبوو
ئامراز و كةرةسةي تايبةيت گةمارؤي سپاي قاجار ئةوةنده كةم بوو كه 

                                                      
45- GD  19  February 1758. 

گوشـاي   رخيي گـييت و تـا  GD 15 February, 14 April, 28 June 1758ــ  ٤٦
ــه،   زةنديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هةزار و سةعيد نةفيسـي   ژمارةي سث ٢١٠؛ فارسنامةي فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٦٤ل 
  .كةسيان نووسيوه ٦٠٠٠

؛ فارسنامةي ٦٤ـ   ٦٣گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت ٣٤ـ   ٣٣ـ گوصشةين مراد، ل ٤٧
     .GD X, 9 June, 10 July 1758؛  ٢١١فةسايي، بةرگي يةكةم، ل 
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. دةكرده سةر شوورةي تازه دابةستراوه و خةندةكي شاري شريازهيچ كارثكي نة
خاين زةند واي كردبوو  پةالماري ذؤژانةي شةذكةران به سةركردايةيت شثخاصي

هةروةها بـةذثوةبردين ورد و بـاريكي    .كه شار به تةواوي نةكةوثته گةمارؤوه
وةي مانـة  شةذئةزمووين زةوي سووتاو له گةذانگةذي شار ببوو به هؤي برسي

دةورةداين شـرياز زؤر وةك   ،پاش چـةن حـةوتوو  . هثزةكان و يةكسمةكانيان
ئاكامي چةند ساص لثرةوبـةري ئةسـتةرئاباد دةچـوو لـه اليـةن       گةمارؤي بث

پارثزةران شاريان بـه باشـي دةپاراسـت و چـي پثويسـته بـه        .خانةوه كةرمي
. اوي دةكردلثگري دةستيانةوه بوو و بةكردةوه گةمارؤدةرانيان تووشي داوي ذث

وةختايـةك سـپاي قاجـار     .مثژوو به هةموو وردةكارييةكييةوه دووپات ببؤوه
تةماي گرت ذةوةي دةدوازدةهةزار سةر ئةسپ و بارگني و يةستري بـؤ لـةوةذ   

تـاقمي   ،بنثرثته ناوچةي ئةردةكان كه تا لةشـكرگا شثسـت مايلثـك دةبـوو    
ذةوةيه له ئةسـتؤي  پاراستين ئةم . خان كةوته شوثنيان زةبروةشثين شثخاصي

. خان بوو سةركردةي زثرةواناين تايبةيت حمةممةدحةسةن) ١٤(خان ئةبولقاسم
سـةرةجناميش   .پارتيزانان خافصگرييان كردن و سثسةد كةسيان بة ديـل گـرت  

لةگةص بةشي زؤري ئةم نيگابانانه له پردي دزةك تثكهةصچوون و لـه شـةذثكي   
. م ورةدؤذانةيان گرت و ذةوةيان ذادازياري تثكذاي ئة دا له ناوچةي دوژمن قورس

ئةم ذووداوه بوو به هؤي . خان تةواوي خةنيمةتةكان له شرياز درانه دةس كةرمي
  .٤٨شادي گةمارؤدراوان و پةژارةي گةمارؤدةران

تاقمةكاين ئةفغان وردةورده تاقةت و تواناي خؤيان له درثـژةي ئـةم   
ــةك ــةمارؤ ي ــةس  گ ــوو و ه ــه دةس داب ــه ل ــةوةي ت اليةن ــژي دان ــد و تي ون
. ئاكامةدا پتري دةبثزراندن خانيش له بةرامبةر ئةم گةمارؤ بث حمةممةدحةسةن

ي ١٧٥٨ي جـووالي ساصـي   ٣/ ي كـؤچي  ١١٧١ي شةشةكاين ساصـي  ٢٦له شةوي 
دا بةشي زؤري هثزةكاين ئةفغان و ئؤزبةك هؤردووي قاجاريان تاآلن كرد  زاييين

                                                      
  و  ٦٥ـ  ٦٤گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت٤٦ـ  ٤٥گوصشةين مراد، ل  ـ  ٤٨

Hovhanyants, 291.    پثيـان وايـه   غـةففاري و  ٢١١فةسايي، بـةرگي يةكـةم، ل ،
و  ٩ـ   ٢ل : بذواننه. (خاين بووربوور بووه پارثزةري ذةوه، كةرمي يفةرماندةي قاجار
  .ةوتؤته باكووري ذؤژاواي ئةردةكانزياري ك ناوچةي دوژمن). ٧٢يادداشيت ژماره 
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كورت لـه ذووداوي ديكـةدا    و بةكؤمةص لةشكرگايان جثهثشت و پاش ماوةيةكي
خان ئثستا دةيبيين كـه   حمةممةدحةسةن). ١٥(هثنا ٤٩خان سةريان وةبةر كةرمي

جگه له تاقمثكي كةم بةشي زؤري لةشكرةكةي لثي بوونةوه و ئةوةندةشي ئةسپ 
هةر ئةو ذؤژه پامشاوةي سپاكةي دةنگ . وشوثنيان به دةستةوه نيه بكةوثته پث

  .٥٠اوي بةرةو باكوور ذايكرددا و به سةرشؤذي و ئابذووتك
وةك گثذاويانةتةوه دةبث سةرداري قاجار و يـاراين كـةمي، مـةوداي    

ذؤژا بـذيبث، بـةآلم    سثسةدمايلي نثوان شرياز ـ ئيسفةهانيان له مـاوةي سـث   
. بآلو بووين هؤردووةكةي زووتر له خؤي گةيبووه هةموو شوثنثك هةواصي لثك

بازگةي ئيسفةهان بوو ئةم شـارةي  خاين دةوةللوو كه فةرماندةي سةر حوسثن
هةصبةت چونكه به وريايي پثشـبيين  . تةقاند چؤل كرد و بةرةو مازةندةران تثي

پاشةكشه و هاتين سةركردةكةياين له شريازةوه كردبوو، لـه مـاوةي چةنـد    
بـاش و   وةك گثذاويانةتةوه سةرداري يوخـاري . وبردي نواندبوو دا دةس ذؤژان

له وةخيت پاشةكشةي شةذ لةگـةص ئازادخـان لـه    ياراين بةر لةم سةردةمةش 
دا دژي ئةو پيالنيان گثذابوو، بةآلم خـاين قاجـار كـه لـةو     ١٧٥٦پايزي ساصي 
وتوونةدا وازي له ساز كـردين قينةبـةري و دووبـةرةكي نـةبوو،      ذؤژگاره تاص

بـةآلم گؤيـا ئثسـتا    . خاين ذازي كردبوو كه ديسـانيش ياريـدةي بـدا    حوسثن
ذادةدي كه بتوانث ئةسـتةرئاباد بگـرث و ذةقيـب خباتـه     خان له خؤي  حوسثن

بـةم بؤنةيـةوه   . تةنگةژةي هثزةكاين شوثنگثذي زةند و پياوةكاين خؤييـةوه 
خان كايت له ئيسفةهان به فيذؤ نةدا و لةذثوه بةرةو كاشـان   حمةممةدحةسةن

خـاين قؤيونلـووي حـاكمي پثـي وةفـادار       لةم شارةدا سةفةرعةيل. ذث كةوته
  .٥١خان بگرث نانةوةي حوسثن و دةيةويست بةر به دووبةرةكيمابوويةوه 

                                                      
  .ـ من نةمتوانيوه بزامن پردي دزةك له كوث هةصكةوتووه٤٩
    .GD X, 24 July 1758; Malcolm, 131.٦٦گوشاي زةنديه، ل  تارخيي گييت ـ٥٠
   

نـاوي تـةواوي   . ٢٩١گوشـاي زةنديـه، ل    ؛ تـارخيي گـييت  ٣٢ـ گوصشةين مراد، ل ٥١
دا كـوريت   وسثن بوو، بةآلم له زؤربةي سـةرچاوةكان لوو حمةممةدحةوةلسةركردةي د

ئـةم  . خـان تثكنـةچن   خان تا لةگـةص حمةممةدحةسـةن   دةكةنةوه و دةنووسن حوسثن
  .شثوةيةش لةم كتثبةدا وةبةرچاو گرياوه
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  پةيكةردةي حمةممةدحةسةخنان هةتا مازةندةران  ٧ـ  ٤

  
له كايت كشانةوةي له شرياز، سةرداري قاجار تةتـةرثكي نـارده الي   

مازةندةران و بارودؤخي خؤي بؤ ) سةرداري(حمةممةدبةگي قوانلوو بةگلةربةگي 
كه وا باشه سةبارةت بةو كؤمةصه زؤره ئةفغانييانةي  ذوون كردةوه و ذايسپارد

كه پاش شكاين ئازادخان له شاري ساري مابوونةوه يان خةريكي خزمةت بوون، 
بةر لـةوةي بـه نـاجوامثري و ذوووةرگثـذاين هاووآلتييانيـان بـزانن، لـةم        

دا ١٧٥٨ي جووالي ساصي ١٣له . ومةرجةدا هةصوثستثكي شايان و بةجث بگرث هةل
نـاوبراويش لـةذثوه   . ٥٢اش ده ذؤژ ذاسپاردةكةي گةيشته حمةممةدبةگياين پ

ــه ذووداوه   يؤســف ــةريان ل خــاين هووتــةكي و گــةورةپياواين تــر كــه خةب
  .پذشةرمةزارييةكاين شرياز نةبوو بانگهثشته ناوةندي سةركردايةيت و گرتين

چونكه بةگوثرةي نووسيين نامي، حوكمذان : ومةرجثكي ناسك بوو هةل
ةين شثست حةفتا كةس چةكدار بوو له سةربازگةدا و تثكهةصـچوون  تةنيا خاو

تا . لةگةص هةزاران ئةفغاين دانيشتووي پارثزگاي مازةندةران كارثكي دژوار بوو
خـان بـآلو نـةببؤوه     دووذؤژ دواتر كه هثشتا هةواصي شكسيت حمةممةدحةسةن

رايـةيت  وةختايةك خةبةر هات كه تايفةي دةوةللو بـه ذثبة . لةگةصيان پثكهات
ذث و تاقمثـك ئةفغانيشـي    خان ذاپةذيوه و بةرةو فريووزكؤ كةوتؤتـه  حوسثن

خانةوه  سةرةتا له يؤسف. يةك هثنايه دةر ذةگةص كةوتوون، زيندانييةكاين يةك
. دةس پثكرا و ئةوشةوه هةر پةجنا زيندانييةكةي ئةسپاردةي دةسي جةلالد كرد

مةترسييةكةيان زاين و دةستيان  لةم كاتةدا هثزةكاين ئةفغاين و كةساين تر به
حمةممةدخان چةكداراين ذؤژاين تةنگةتاوي . كرد به سةنگةرگرتن و بةربةرةكاين

بانگهثشت و وثذاي ئةم چوارهةزار كةس مازةندةرانيية بةرةوپثش تاوي دا و له 
ذؤژي دووهةمي هةصمةتا ئةفغانييةكان كوژران و بـه ديـل گـريان يـان مـاص و      

پاشةوارةكانيشيان پةنايان برده لثذةواران و . چوو و ذايانكردسامانيان به تاآلن 

                                                      
 ١١٧٢ئةم دةقه مثژووي ئةو ساصةيان به . ب ١٩؛ سارةوي، ل ٣٧ـ گوصشةين مراد، ل ٥٢

  .٤٩يت ژماره نووسيوه، بةآلم بذواننه يادداش
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بـه بيسـتين   . ٥٣بةم شثوةيه مةترسـي هةميشـه ئامـادةي ئـةفغانييان ذةوي    
خـاين دةوةللـوو بـه مةبةسـيت تثپـةذين لـه سـاري و         ذووداوةكان حوسـثن 

پووالدحمةللة و هثرش بةرةو ئةستةرئاباد كه تايفةكـةي چـاوةذواين بـوون،    
خان  پاش بزووتين ناوبراو حمةممةدحةسةن. ه سةر ئةو ناوچةيهسةرجني كةوت

كـةس لـه    لـه تـاران وثـذاي دووسـث    . به خؤي و هثزي كةمي پثي نايه تـاران 
خاين ئةفشار و شابازخاين دونبويل كه وةك  فةحتعةيل. سةركردةكاين ذايكرد

 مرياتثك له ئازادخانةوه درابوونه دةسيت، ئثستا خؤيان به ئـازاد زاين و بـؤ  
پاش بآلوبوونةوةي . گرتين خاكي ئازةرباجيان بةرةو ذؤژاواي ئثران باصيان گرت

. هةواصي شكاين خاين قاجار سةربازگةي ورمث لةپذ تثكييةوةپثچا و چؤيل كرد
كه هيچ قازاجنثكي له خزمةت ئةفشـار و  ) ١٦(خاين بوغايري لةم ذؤژانةدا برامي

خؤي دامغـان و چـاوةذواين    قاجاران وةگري نةكةوتبوو گةذايةوه خاك و زثدي
  .٥٤هثزه سةركةوتووةكاين زةند مايةوه كه دةبوو پاشان سةريان وةبةربثنث

حمةممةدبةگي قوانلوو و دوازدةكـةس لـه سـةركردةكاين قاجـار بـه       
مةبةسيت پاراستين خؤيان له چنگ تـاآلن و بـذؤي ئةفغانييـةكان، هثزثكـي     

اباد به سپايةكي چةند هةزار ئ هةر زوويةكي له عةيل. يان كؤكردؤتةوه ناوچةيي
. و هةتا ساري لةگةصي هاتن ٥٥خان كةسييةوه خؤيان گةيانده حمةممةدحةسةن

باشةكان  خاين دةوةللوو نةيتوانيوه كؤدةتاي يوخاري زاين كه حوسثن لثره پثيان
له ئةستةرئاباد ذثك خبا و ناچار بووه كه لةگةص ياران و خاوخثزان و ئةوةي وا 

خان وةگريي كةوتووه بةرةو دامغـان ذابكـا و    حةسةن ممةدله خةزثنةكاين حمة
خان تواين كه  حةسةن ئةو كات حمةممةد. خاين بوغايري هاوار بةرثته بةر برامي

سپاي تازه كؤكراوةي له مازةندةرانةوه بنثرثته ئةستةرئاباد و ذثكخستنةكاين 
ةبةسيت وپثك بكا و پاشان خؤشي به هثزي سوارةيةوه به م پاراستين ئةوث ذثك

                                                      
ب؛ ١٩؛ سارةوي، ل ٣٢؛ گوصشةين مراد، ل ٦٨ـ  ٦٧گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت ٥٣

دةصث حمةممةدبةگ سةرؤكاين  غةففاري؛ ٥٥ـ  ٥٤، ل ٩ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي 
  .ئةفغاين بانگهثشنت كردبوو

  .٣٠٤؛ مونتةزةمي ناسري، ل ٧٠ـ  ٦٩گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٥٤
  چوارهةزار چةكدار دةكا؛ ناسـري،  ، باسي سث٧٠گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٥٥
 .هةزار كةس دةكا باسي شةش ٣٠٤ل 
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  .خان كةوتةذث حوسثن تؤصةكردنةوه له حمةممةد
دا تثنةپةذيبوو كه كؤمةصـثك   هثشتا ماوةيةك به سةر گةمارؤي دامغان

خـان كـه بـه فـةرماين      هةواصي تازه دةربارةي هثزة بـةرچاوةكاين شثخاصـي  
ئةگةر هثزةكـاين  . خان له شريازةوه چووبووه فريووزكؤ، هاته بةرگوث كةرمي

)  ١٧(بـةگ كـه زيـاتر    يـان دابـا، حمةممـةد   »ساري«پةالماري زةند ذاستةوخؤ 
نيگةراين ماين دةسةآليت بوو، ذةنگه لةبـةر سـةودا و مامةصـةيةك چووبايـه     
پثشوازييان؛ ا ذووداوثكي وا قةومابا، هيچ هثزثـك ئةسـتةرئابادي ذزگـار    

 دا و بؤيه دةسيت له گةمارؤي دامغان بةردا، پاش تثپةذين به كؤساران. نةدةكرد
بةر لةوةي زةنديه بچنه نثو ساري، بةذثي پووالدحمةللةدا، بة پـذتاو خـؤي   

بةگ پثشتر له ساري ذايكردبوو و شار بة دةس  گؤيا حمةممةد. گةيانده ئةو شاره
وةفــا و خودبةســةري خثصــي قاجــار يــاين  شــةذوانان و هاوپــةمياناين بــث

خان كـه   سةنحة حمةممةد. يةمووتةكاين توركمان تووشي پاشاگةرداين هاتبوو
نةيدةتواين بةر به شاآلوي ئةمانه بگرث، لةگةص شـاي دةسـتندةخؤري واتـه    
مسايلي سثهةم كه هثشتا له ساري بوو، وثذاي تاقمثك له غوالماين وةفاداري 

  .ذايكرده ئةستةرئاباد
خاين بوغايري به  خاين دةوةللوو و برامي خان كه ئثستا حوسثن شثخاصي

ـ  سـازييةوه هةواصـي    ةوه هـاتبوون، بـه كـةيف   مةبةسيت دانةپاصي له دامغان
خؤبةدةستةوةدان و سةروةبةرهثناين حمةممةدبـةگ و زؤربـووين هثزةكـاين    

بةگلةربـةگ وثـذاي   . غةيري قاجاري كه دةچوونه ذيزي سـپاكةي، پثگةيشـت  
له بةرامبةردا به . وةرگرتين خةآلت و نازناوي خان له سةر كاري خؤي مايةوه

ساري به دةسـتةوه دا و سـيخوذي بـه وآلتـةوه     مةبةسيت ئةمةگناسي ئةويش 
خاين گـرت و لةبـةر دصـي     حةسةن وةركردن و ذثي حةشارگةي ياراين حمةممةد

به ذةچاوكردين سياسةتثكي نوثي ئةوتؤ . سةرداري زةند كةوته قةآلچؤكردنيان
له اليةن دةوةللووةكاين ذوووةرگثذاوي پشووي تـازه وةبـةرهاتووي خـاوةن    

پاراسـتين يةكسـاين بـؤ هـةموو اليـةك، جگـه لـه        حاكمي خؤماصـي و بـه   
خان لةذثوه بوو به مةزين مازةندةران  گثرةشثوثنةكاين وةك توركمان، شثخاصي
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  .٥٦و ئاماده بوو كه له خودي ئةستةرئاباد مل بنثته بةرملي سةركردةي قاجار
  

  پتةوكردين بنةماصةكاين دةسةآلت له شريازةوه تا تاران  ٨ـ  ٤
  

دا زؤري  له ماوةي گـةمارؤي شـرياز و دواتـريش    خان سياسةيت كةرمي
له زةماين يةكةم هثرشي سةرداري قاجار بؤ سةر شرياز له . خثروبثر لثكةوتةوه

دا، خاين زةند به مةبةسيت نزيكايةيت لـه خةصـكي بـاژثر    ١٧٥٦هاويين ساصي 
له وةخيت شةذي شريازدا واي دةنواند كه بةر . گةلثكي تاصي و سوثري چثشتبوو

اراستين شاري به مةبةسيت ذاگرتين بنكه و ناوةندي سةرةكي سپاكةي لةوةي پ
بوث، پتر پاراسنت و باص به سةركثشاين جةماوةري شاري لةبةر چاوه و ئـةم  

ئةو ذاكردووانةي كه له دةس زوصم و . ٥٧شوثنةي به پايتةخيت خؤي ناودثر دةكرد
وويـان  خان لـه ئيسـفةهاين خـاپوورةوه ذ    زؤري ئازادخان و حمةممةدحةسةن

قةصـةمي مةينـةتباري نووسـةري    . دةكرده ئةم شاره، خثـرا ئـؤگري دةبـوون   
ذاپؤرتةكاين بةندةرعةباس، ليستةيةكي سةبارةت به شوولثهةصكثشان و پيتاكي 

ــةيل   ــراين ع ــورس و گ ــةردان ق ــةيل  م ــان، فةحتع ــان و   خ ــان، ئازادخ خ
و  خان هثناوةته گؤذ كه به سةر ماصةكاين ئيسـفةهان و يـةزد   حمةممةدحةسةن

دا زؤر كـةم   كرمان و شريازدا سةپيبوون، بةآلم هةروةك له سث شـاري يةكـةم  
خان وةبةرچاو دث، له بابةت شريازيشةوه واتره و  دياردةي چةپةصكاري كةرمي

ياراين تايبـةيت دةوراين نوشسـيت وةكيـل چةشـين     . زثدةذةوي بةدي ناكرث
ئةو دوژمنانةي  .شةذكةراين خشيت و كازرووين بةوپةذي دآلوايي خةآلت دةكران

له نثو ئـةم   .سةريان وةبةر دثنا دةيانتواين به بةخشني و بةزةي ئومثدوار بن
دا دةكرث باسي ئةو ئةفغانييانة بثته گؤذ كه سپاي قاجاريان جثهثشت و   تاقمانه

هاتنه پاص لةشكري زةندةوه و بةگشيت تةواوي پؤل و دةسـتةكاين خؤماصـي و   
دا هةصوثستثكي نادياريـان بـوو،    هثرشكةرانئةوانةي له بةرةوذوو بوونةوةي 

ذووين » نـامي «دا وةك  لةگـةص ئةمـةش  . دةكةوتنه ژثر سثبةري ئةم بارودؤخه
                                                      

ـ  ـ تارخيي گـييت ٥٦ ـ ـگ ـ ـ؛ گ٧٢ـ   ٧٠ديه، ل ـوشاي زةن ، ٣٩ـ   ٣٨ي مـراد، ل  ـوصشةن
  .٣٠٤؛ مونتةزةمي ناسري، ل ٥٨ـ  ٥٦، ل ٩ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي 

58- GD  VIII, 20 July 1765. 



١٦٧ 

 

 

 

 

   
 /خاين قاجار  حمةممةدحةسةن                                                                            

دةكاتةوه و باوةذيشي پثدةكرث خاين زةند لةم بابةتةوه زياتر لـةوه نـةرمي   
ــث  ــه پ ــه بكةوثت ــد ك ــان  نوان ــؤي ذابردووي ــو ذؤژي خ ــك و ب ــوثين خةص   وش

يان دوورةپةرثز ذاوةستاوة و كثهـةيان يارمـةيت   لةبةرچاو بگرث و بزانث كامة
  .٥٨خاين قاجاري داوه

دوو مانــگ ذابــرد تــا شــار و پارثزگــا ذثكخرايــةوه و ســپايةك بــه 
خـان بـه مةبةسـيت چـاوةدثري بـه سـةر هثزةكـاين         سةركردايةيت شثخاصي

/ ي كؤچي ١١٧١سةرةجنام له ئاخرين ذؤژي ساصي . پةيكةردةي دوژمن ئاماده كرا
خان به سـةركردايةيت لةشـكرةكةي لـه     دا، كةرمي١٧٥٨ي ساصي ي سثپتامرب٣

خان كرايه  سادق ،خان لةوث نةبوو ئةم ماوةيةي كةرمي. شريازةوه وةدةركةوت
بـاغي  «قؤشـةين نثـردراو لـه     .ثبةگلةربةگي فارس و پارثزگاكاين سـةربةو 

وذةمسي ذؤژي عاشوورا بةذثوةبةرث و پاشان  دا هؤردووبةزي كرد تا ذث»دصگوشا
وةكيل . ٥٩ي سثپتامرب،بةرةو تاران كةوتةذث١٤/ي موحةذذةم ١١ذؤژي دوايي واته 

هاوكات لةگةص پثشذةوي لةشكر ديداري شارةكاين ئثراين ناوةندي كرد هـةتا  
جثي بةتاصي حاكمي ئةو شوثنانةي لةبـةر پاشةكشـةي جووتـةي ذقةبـةراين     

اين خـؤي پـذ   كارةكانيان جثهثشتبوو به كةسانثكي هةصبژاردةي نثو ذيزي يار
دا ١٧٥٨ي مانگي دثسامربي ساصي ٧ـ  ٦خان بةر لةوةي له ذؤژاين  كةرمي. بكاتةوه

وةختايـةك  . خاين دةوةللوو كرد بچثته كاشان ديداري لةگةص حمةممةدحوسثن
بةشـاين   خان كـه شـان   چةند ذؤژ دواتر پثي نايه قوم، فةرماين دا به شثخاصي

ـ    هثزةكاين حوسثن لـه  . ٦٠ه سـةر ئةسـتةرئاباد  خاين دةوةللـوو هثـرش بكةن
نثوةذاست مانگي دثسامربا له تاران بنةي داكوتا و چـاوةذواين ئاكـامي ئـةم    

  .پةالماره مايةوه
  

                                                      
  .٧٣ـ  ٧٢گوشاي زةنديه، ل  تارخيي گييت ـ  ٥٨
؛ فةسـايي،  ٤٠ـ   ٣٩؛ گوصشةين مـراد، ل  ٧٥ـ   ٧٤گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٥٩

  .٢١١بةرگي يةكةم، ل 
؛ باوكي غةففاري سةرلةنوث كرايةوه حاكمي كاشان و له ٤٣ـ  ٤٢ـ گوصشةين مراد، ل ٦٠

  .كاشان، خانةخوثي ئةو بوو ماوةي ديداري تيژتثپةذي وةكيل له
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  خان شكست و مةرگي حمةممةدحةسةن  ٩ـ  ٤
  

خان له وةرزي زستاين باراناوي ناوچةكاين لثـواري   حمةممةدحةسةن
ي شـاري ئةشـرةف   دةرياي خةزةر، له ئةستةرئابادةوه كةوتةذث و بةرةوذوو

خاين بنةگر لـه   دةسيت كرد به سةنگةر دابةسنت هةتا دةگژ هثزةكاين شثخاصي
ذا وةخؤ كةوتن و بزووتن و  مايلي لةشكريياين زةند له مةوداي سي. ساري ذؤبچث

سةرةتا به يارمةيت ئاگري تؤپخانه . بةرةوذووي پثشةنگي هثزةكاين بوونةوه
دوژمن تثكشكثنن و سپاي قاجـار لـه    لةخؤوه هةوصيان دا كه بةرةي پثشةوةي

پاشـان كـه شـةو داهـات هثزةكـاين زةنـد لـه        . مةتةرثزةكانيان دةرپـةذثنن 
سةنگةرةكانيان نيزيك بوونةوه و ناوچةكاين گةذانگةذيان گةمارؤ دا و تةمايان 
گرت كه به زةبري شةوانه و هرووژمي سواران، پارثزةران بةرةو دةرودةشـتان  

سـةرةجنام  . ةش سـةركةوتين بـه شـوثنةوه نـةبوو    ذادةن، بةآلم ئةم شـثواز 
لةشكرةكةي لةبةر هاتين سةربازاين : خان ذثيةكي ئازايانةي گرتةبةر شثخاصي

ئثلجاذي كورد و ئةفغاين ذقةوةن ئةوةنده بةهثز ببوو كه بتوانث به پاصپشـيت  
ژمارةي زياتري چةكدارةكاين دةس بةرث بؤ زةبرثكي پذمةترسـي، بؤيـه لـه    

ئـةم اليـه بةذواصـةت    . ماري قؤصي ذاسـيت بـةرةي قاجـاري دا   تةنيشتةوه پةال
نةدةگةيشتةوه تاآلوةكاين لثواري دةريا و له ذثي سـةخيت كـةنارةوه بـةرةو    

خان ناچاركرا كه بة پةله سةنگةرةكاين  حمةممةدحةسةن. ئةستةرئاباد بزووت
دا چؤل بكا هةتا بتوانث سةرقاصـي   پثشةوةي به ذثگاي تةواو ئاسايي نثوخؤيي

دا گريؤدةي بـارودؤخثكي شـذ و    پاراستين پايتةخيت بث كه به باري پارثزگاري
  .نالةبار هاتبوو

گؤيا هةر بةهةصكةوت بوو كه هثزةكاين هةردك ال به شثوةي هاوتةريب 
زةنديه له ذؤخي دةريـا و سـپاي   . له مةوداي چوارفرسةخي يةكتر دابةزيبوون

ن و تةنيا لثذةوارثك به قووآليي قاجار له زةوي و زارةكاين گوصباد جثگري ببوو
پثشـقةرةوآلن و  . مـةوداي خسـتبوونه نثـوان   ) شةش كيلؤميترثك(فرسةخثك 

چةند فيشةكيان به . دةسيت ئةوي تر مةيتةراين هةركام پثيان نايه لةوةذگاي بن
. يةكترةوه نا و كثشةيةكي تةواو بةهةصكةوت بوو به شةذثكي ذاسيت و بةگةرمه

. و به شصةژاوي و ئاصؤزكاوي بةرةو ئةستةرئاباد ذةوي سپاي قاجار شكسيت هثنا
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دانةوةي خافصگريكراين هثزةكاين و به سةرنج دان بـه   خان بؤ بةرپةرچ شثخاصي
دا، بةر له هةر كردةيةكي مةترسـيدار و   بارودؤخي لؤژثستيكي له خاكي دوژمن

  .٦١گةمارؤيةكي ناوةخت گةذايةوه ئةشرةف
انه بـوو بـه ئـاخرين قؤنـاخي     هثندةي پثنةچوو كه ئـةم لةشـكرلثكر  

پياواين . باشي خثصي قاجار باش و ئاشاقة دوژمنايةيت نثوان دوو تريةي يوخاري
. خان هـةركام دةوري ذثبـةراين خؤيـان گـرت     خان و حمةممةدحةسةن حوسثن

خان خثرايـةكي بـه مةبةسـيت بـةهثزكردين سـپاكةي داواي       حمةممةدحةسةن
خـان و   وةيل. و دةشيت قـةپچاق كـرد  يارمةيت له تريه و تايفةكاين خوراسان 

خان به دةهـةزار چةكـداري كـوردي شـادلوو و نيزيكـةي چوارهـةزار        نةجةف
ــاي  ــه هان ــةوه چوون ــةذكةري توركمان ــةنگري و  . ش ــاري الي ــواراين قاج س

تفةنگچييةكاين ئةستةرئابادي شانيان وة شاين دا و لةشكرةكةي تا هةژدةهةزار 
ي نةهثين و هةميشةئامادةي خؤفرؤشي كةسثك پثهةآلچوو، بةآلم لةبةر هؤكار

دا سةري هةصدا، پامشاوةكـاين هثزةكـاين    ئاصؤزكاوييةك لة نثو لةشكرةكةي
خاين دةوةللوو و براكةيةوه سةركردايةيت  باش له اليةن حمةممةدوةيل يوخاري

خان بةدزي تةماي گرت كه تؤوي دووبةرةكي لـه نثـو    حمةممةدحةسةن. دةكران
ار بچثنث و لثكيان بترازثنث هةتا خؤي له تثكهةصچووين تاقمه ذقةبةرةكاين قاج

  .ذاستةوخؤي ذقةبةران قوتار بث
) ١٨(خاين شامبةيايت به مةبةسيت بة ئةجنام گةياندين ئةم بريه سةبزعةيل

ئــةم پيــاوه، . باشــي بانگهثشــته ئةســتةرئاباد كــه پاصــي وةپاصــي بــدا  ئاشــاقه
تا ئةم سةردةمه له دةشيت قةپچاق خان يان باوكي، بابيان كوشتبوو و  حمةممةدوةيل

خان له ئةسـتةرئاباد زؤر بةگـةرمي    سةبزعةيل. بؤ تؤصةكردنةوة خؤي مةآلس دابوو
دا ذةنگه  باشةكان ئثستا له نثو ذيزي پياواين پارثزةري خان يوخاري. پثشوازي لثكرا

خان مةوداي نةدا و  خةريكي پيالن يان دژةكؤدةتايةك بووبن، بةآلم حمةممةدحةسةن
هثناين  لةگةص تاقمثك له پياوةكاين ئامادةي وةدي  سةبزعةيل: ةكةم زةبري وةشاندي

خاين دوژمين بابةكوشتةي وي بانگ كرده بنكـةي   حمةممةدوةيل. ئاماجنةكةي بوون
                                                      

؛ گوصشةين ٦٣ـ   ٥٩، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفا، بةرگي ٨٣ـ   ٨٠گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٦١
، لـه بابـةت   ٢٣٩، ل ٣فةرهـةنگي جوغرافيـايي سـپا، بـةرگي     : ؛ بذواننه٤٦مراد، ل 

  .ةوه»گوصباد«
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وةختايةك . وذاي پثبكا بةذواصةت دةيةويست سةبارةت به كاروباري شةذ پرس. خؤي
خـان، خـؤي لـةوث     ماري سـةبزعةيل كه خثوةيت دانيشتنةكةيان كةوته بـةر پـةال  

ــةدوةيل ــةوت و حمةمم ــران  دةرك ــةخيت زةوي ك ــاين ت ــان و هاوذثي ــةي . خ زؤرب
چةكدارةكاين كوژران يان گريان، ساماين بةرچاويان بـه تـاآلن ذؤيـي و خؤشـيان     

ماصــيان وةك خةنيمــةت درايــه دةس كوردةكــاين هاوپــةمياين     . تثــداچوون
  .٦٢خان و ياراين تري حمةممةدحةسةن

خان به مةبةسـيت ئاكـام    پاكتاوي ئةستةرئاباد حمةممةدحةسةنپاش 
دا، ١٧٥٩خان له ئاخري مانگي ژانويـةي   وةرگرتن و تةفروتونا كردين شثخاصي

ئاشـكرايه كـه حمةممةدحةسـةن    . لةگةص سپاكةي له ئةستةرئاباد وةدةركةوت
خؤش بوو هثزي زةند پثشذةوي بكا و وةك ساصي ذابردوو گةمارؤي شووره و  پثي

ةتةرثزةكاين بدا هةتا به يارمةيت پارتيزاناين توركمان و پةالماري چةكداراين م
خـان   قاجار دةستةشكاويان بكا و ذثگاي پةيوةندييان لثبگرث؛ بـةآلم شثخاصـي  

خان  زيرةكانه له ئةشرةف نةبزووت و چاوةذواين هاتين هثزي پشتيواين كةرمي
ن دةيةويست بيهارووژثنث خا حمةممةدحةسةن. مايةوه كه له تاران دابةزيبوون

بؤيه ئةوةندةي بـؤي  . هةتا بةر له هاتين هثزي يارمةتيدةر شةذ هةصگريسثنث
كـةم و زؤر لةشـكرةكةي ذؤژث فرسـةخثكي    . دةلوا به ئارامي پثشذةوي دةكرد

خان وةسةر خؤي نةدثنا؛ تـةنيا وةختايـةك فـةرماين     دةبذي، بةآلم شثخاصي
كه سپاي قاجار دووحةوتوو دواتر تـا  بزووتن و پثشذةوي و دةسپثكي شةذي دا 
دةريـا و لثـذةوار پـةنا و پـةرژيين     . دوو مايلي شاري ئةشرةف كوتابوويـان 

  .دووقؤصي لةشكر بوون
سپاي قاجار . ، شةذ هةصگريسا١٧٥٩ي فثورييةي ساصي ١٤بةرةبةياين 

به ژماره كةمتر بوون له لةشكري زةند و چةكداراين ئةفغاين، ياين به حيسثب 
 ،كرثگرياواين كورديش تةنيا دةبوونه دوو له سةر سثي هثزي دوژمنكردين بة

كوردةكان كه كةوتبوونـه قؤصـي   : كةوايه بةخيت سةركةوتنيان دووري دةنواند

                                                      
؛ ٦٤ـ   ٦٣، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفا، بـةرگي  ٨٣ـ   ٨٠گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦٢

خاين  خان نووسيويةيت شثرعةيل ؛ نامي لةبري سةبزعةيل٤٧ـ    ٤٦گوصشةين مراد، ل 
  ئةم بةرةبابه له تايفةي بةيات و يةكثك له تؤرةمةكاين خثصي قاجار بوو؛. شامبةيايت

c f . Summer, ((Bayat, )) E i2  1, 1117, XXIII. 
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سةرداري  ،دا ذايانكرد خان له بةرامبةر هثرشي هثزةكاين شثخاصي) ١٩(چةپي سپا
دةسـيت   ،وهقاجار كه لةگةص سوارةكاين تايفةي خؤي و دةستةيةك پياده مابؤ

بـةناچار   .چونكه ئيتر نةيدةتواين لةوة زياتر خؤي ذابگرث ،كرد به پاشةكشه
له مةوداي ذثگاي هةصتةكاوي قـةراخي دةريـا كـه     .بةرةو ئةستةرئاباد ذايكرد

چةند كةسثك  .دابوو، تاقمثك سواري زةند كةوتنه شوثين شاعةباسي گةوره لثي
براي ) ٢٠(حمةممةدعةيل دةوةللووله نؤكةراين غةياين قاجار به سةركردايةيت 

وةختايـةك   .خان و سةبزعةيل كورد ئـةم تاقمـةيان ذثنـوثين دةكـرد     حوسثن
گةيشتنه سةر ذاكردووان پردي ذووخاو ناچاري كردبوون كه ذةوگـةي خؤيـان   

ئةسـپي   .بگؤذن بـؤ نثـو قـوذ و زةلـةقي تةنيشـت لثـذةوار و قـةراخ ذثگـا        
و سةبزعةيل كـورد بـه زةبرثـك    خان لةم شوثنه سةرمسي دا  حمةممةدحةسةن

  .٦٣تثكيگالند
  

  گرياين ئةستةرئاباد  ١٠ـ  ٤
  

بةم شثوةيه مةترسيدارترين و كةللةذةقترين و خؤذاگرتريين ذكةبةراين 
له بابةت سةرداري قاجـارةوه گـةلثك   . خان تؤماري تةمةين پثچرايةوه كةرمي

سي و لةشكري و توانايي سيا .دميةن و كردار و ئاكار جثي ئافةرين وةبةرچاو دث
كةسايةيت و دآلوايي و دووربيين و تةنانةت سص نةبوونةكةي كه قةت نةيهثشت 

لـه سـةريةك سـةرةذاي     .بكةوثته گثژاوي ذقةوةين، شياوي هةصوثسته كردنه
تةواوي ئةم ديارده و نيشانانه بةپثچةوانةي ذقةبةري زةندي ئاكامثكي وةدةس 

ـ  . نةكةوت اوي ذقةبـةرثكي باخيـدار لـه    وةك گوتوويانه ئةم دوو كةسه بـه چ
ذؤستةموحلوكةما وثذاي نووسيين بابةتثك سـةبارةت بـه   . يةكتريان ذوانيوه

خـان بـه    شةذي قومشه دةصث سةرؤكي قاجار ذايگةيانـدبوو هةركـةس كـةرمي   
خان  ودؤغر گوتبووي نة كةس دةرةقةيت كةرمي دةق. زيندوويي بگرث خةآليت دةكا

                                                      
 :توسسةفا ؛ ذةوزة٢٠وي، ل ؛ سارة٤٩ـ  ٤٧؛ گوصشةين مراد، ل ٤٧ـ ٤٥گوشا،ل  ـ گييت٦٣

  .١٣٢؛تارخيي ئثران،مثلكؤم،ل ٣٠٥؛مونتةزةمي ناسري،ل ٧١ـ٦٤،ل ٩بةرگي 
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خان به  بةستةي كه بؤچي حمةممةدحةسةنئةم مة. ٦٤دث و نه كةسي لث ئازاتره
پووص و ماصي خؤي ديالين زةنـدي لـه يـاراين توركمـاين كـذيبووه كـه وةك       

  . خةنيمةت فرؤشتبوويانن، هةميشه جثي باس و سةرسوذمان بووه
خان سةبارةت به سةرداري قاجار بگةذثتةوه  وا وثدةچث كه ئؤگري كةرمي

له توثژينةوةي بةسةرهايت زجنريه بةذاسيت . سةر ئةو چاكانةي لةگةصي كراوه
خان و  قوصي خان، حوسثن حمةممةدحةسةن: سةركرده بةهثزةكاين تايفةي قاجار

حمةممةدخانا كه بوو به پاشـا، ئـادةميزاد تةنانـةت بـه خوثندنـةوةي       ئاغا
بةرهةمي نووسةراين قاجاري كه باسي ذووداوةكاين مةوداي نثـوان ذووخـاين   

دا، واي ١٧٩٦ردةسةآليت قاجار دةكةن له ساصي حكوومةيت سةفةوي و هاتنه سة
بةدةستانةي دةرباري له بابةت داوةري سةبارةت به  لثدث كه لةگةص ئةم قةصةم

ناذةسةين بنةچةكةي خانةداين ئةفشار و زةند، سـةرةذاي بـووين ذثبـةراين    
ذا ١٧٣٠هةروةها وا بزانث كه ئةوان لـه ساصـي   . هةصكةوتةيان، يةكدصي بنوثنث

پاشايةيت ئثران بوون كه نةيانتواين درثـژه بـه فةرمانذةوايـةيت    داگريكةري 
خان ئةگةرچي هةر تواين ماوةيةكي كةم حكوومةت بكا،  فةحتعةيل. خؤيان بدةن

خاين كـوذي   حمةممةدحةسةن. بةآلم بةذاسيت چي واي له نادرشا كةمتر نةبوو
دصشا، پياوثكي تةواو و وثدةچث جثنشينثكي درةوشاوه بووبث؛ پاش نةماين عا

ئاغاحمةممةدخان كه خؤذاگرتين له ژثر باري قورسي يةختةكراين به الوه دژوار 
بوو و دياليةيت ساآلين دواييش تةواوثك ذووح و ذةواين ذووشاندبوو، تووشي 

له ساصـي  ) دووهةم(شاي  ذقةوةنييةكي نابةرپرسيارانه هات؛ مردين فةحتعةيل
ةيت پذشنگداري قاجار و هاتين دا دميةين تثپةذيين سةدةيةك فةرمانذةواي١٨٣٤

  .نيزيك سةدةيةك فةرمانذةوايةيت تري داهاتووي ئاشكرا كرد
سـةري  . بةآلم هات و نةهاتةكاين مثژوويي چةشـين چؤلگةيـةك وان  

خاين زةند كرد، ئةويش سـةرةكةي   بذاوي خاين قاجاريان پثشكةشي شثخاصي
بـةگوثرةي  بـه دوور لـه سةرسـوذمان،    . خان لـه تـاران   نارده خزمةت كةرمي

خاين زةنـد بـة داخ و كةسـةرةوه     ،نووسيين تةواوي سةرچاوةكاين مثژوويي
گويت كه قةت ذازي به مةرگي دوژمنثكي ئاوا لثوةشاوه نةبووه كه دةيتواين وةك 

                                                      
  .٢٧٦ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٦٤
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سةردارثكي مةزن خؤي بنوثنث و ذووداوةكةي پثناخؤشه، پاشان بة دةسيت خؤي 
وي پثداكرد و ناردييـةوه  سةري خوثناوي و قةمتاغةبةستووي شؤردةوه و گوآل

  .٦٥هةتا لةگةص پامشاوةي الشةكةي لةوث بينثژن) ٢١(ئةستةرئاباد
وةختايةك هةواصي ئةم مةينةته گةيشته ئةستةرئاباد، حمةممةدخاين 
قوانلوو كه وةك حوكمذاين ئةو ناوچةيه لةوث حكوومةيت دةكرد، وثذاي كوذةي 

ي برده بةر دةشيت قةپچاق حمةممةدخان هانا گةجني سةرداري قاجار ياين ئاغا
باش كه خؤيان  پياواين يوخاري. كه پةناگاي هةميشةيي سةرؤكاين قاجار بوو

شاردبؤوه يان گريابوون لةم ذؤژانةدا بؤي قوتار بوون و دةستيان كرد به كوشنت 
هاوكـات  . باشـةكان  وزار و دارايي ئاشاقه و تاآلن و وثراين و داگريكردين زةوي

وهؤل و له  خانيش هاته نثو شاري تةواوثك چؤل شثخاصي لةگةص ئةم ذووداوانه
قةآلي حكوومةيت بنةي دانا هةتا چاوةدثري به سةر ذاگواستين مـاص و دارايـي   

سةرةجنام . ئةم كاره بوو به هؤي كوژران و گرياين جةماوةرثكي زؤر. دوژمنا بكا
تاران كراوي قاجارياين بةرةو  پاش تثپةذيين حةوتوويةك ماص و ساماين تاآلن

خاين دةوةللوو وةك بةرپرسـي پاكتـاوكردن و هثمنايـةيت     كرد و حوسثن بةذث
خان پاش گةذانةوةي له ئةستةرئاباد و چـووين بـؤ تـاران،     شثخاصي. مايةوه

ئةسـتةرئاباد چـؤيل   . ٦٦بةرةوذووي پثشوازي سةركةوتووانةي وةكيل بوويةوه
مازةنـدةران و   كرد، ماوةيةك پاش تؤصة ئةستاندنةوه له زؤربةي ناوچةكاين

                                                      
؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، ٤٩؛ گوصشةين مراد، ل ٨٨ـ   ٨٧گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٦٥

سةره بذاوةكةي وايه كه  غةففاري پثي. ٣٠٥؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٧٠ـ   ٦٩، ل ٩بةرگي 
ناردؤته مةرقةدي شاعةبدولعةزمي له شاري ذةي؛ ذؤستةموحلوكةما دةنووسث كه لـه  

بـه بـذواي مةنشـووري    . زاده قاسم له يـةك فرسـةخي تـاران نثـژرا     مةرقةدي ئيمام
ي لـة سـةر  خـان كةل  كـةرمي ) ٢٨، ل ٥٥مةنسووري، خواندنيها، ژماره (قاجارييةكان 

ةترثك بؤخنؤشتر نيه له و سوثندي خوارد كه هيچ عبووي به ئيشتياوه هةصمژي  بؤگةن
  .ي دوژمنبؤين كةالك

؛ ذةوزةتوسسةفاي ٥١ـ   ٥٠؛ گوصشةين مراد، ل ٨٨گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦٦
  ؛٧٢، ل ٩ناسري، بةرگي 

Hovhanyants (291) asserts that karim replaced Shaykh  - Ali from 
Astarabad for fear that might rebel, an idea which in view of later 
development (6.2) is not to be rejected out of hand. 
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شاآلو بؤ سةر پياواين ئاشاقةباش، سثبةري ترس و تؤقني هـةموو شـوثنثكي   
لةم كاتةدا كه زةنديه هؤش و فكريان تـةواو كـةوتبووه سـةر ذؤژاواي    . داگرت
دا  ، وازيـان لــه ئاشاقةباشـةكان هثنــا كـه لــه بةرامبـةر ذقةبــةران    ٦٧ئثـران 

  ).٢٢(بكةنةوه دةس
  

  »ساكي«ين و پةذاوثزةكاين تثبي
  
ـ ئةگةرچي زؤربةي مثژوونووسـان ئـاژاوه و شـثواوي نثـو سـپاي      ١

خان له ئيسفةهان به تـؤف و بةنـدي زسـتان و هةصـگذاين جـةماوةري       كةرمي
» نيبوور«ناوچةكاين گةرمةسثرييةوه دةبةستنةوه، بةآلم بةگوثرةي نووسيين 

ــثين و دةم  ــةلثك بةص ــن گ ــة دوژم ــةر ب ــاين س ــه  خؤفرؤش ــةيان دا ب چةوران
  .انيان و بارودؤخةكةي پث ئاصؤزكاسةركردةك
. دةگوترا فايق، كةوتؤته باشووري شاري ئةراك ـ كةززاز كه قةدمي پثي٢

» قةرةشـوو «يـان  » شـةرا «ناوچةيةكي شاخستانييه و سةرچاوةي ذووبـاري  
كه بةشثك لـه  » قةرةكةرثز«قةآلي فةرزين له كةززاز بووه و ناوچةي . لةوثيه

سنجان گوندثكه . ه ناوچةيةكي كةززاز دادةندراشاري ئةراكي تثدا هةصكةوتووه ب
  .و له پةنا ئةراكه

دا كةسـثك بـه نـاوي     ـ له نثو خوازياراين تاج و تةخيت پاشـايةيت ٣
ئةگةر مةبةست شاسلثماين دووهةم بث، . شاسلثماين كوذي شاتؤماسب نةبووه

تةنيا كةسثكي كه . ئةو كوذي مريزا داود و خوشكةزاي شاتؤماسيب دووهةم بووه
حوسـثين   مريزاي ناسراو به سوصـتان  به ناوي شاتؤماسبةوه ذاپةذي، حوسثن

  .دووهةمه كه حةوت مانگ ناوي شاي له خؤي نا
ـ ئةمري گؤنةخاين ئةفشـاري ئريلـووي تـارؤمي يـةكثك بـوو لـه       ٤

دا كةوته نثو شؤرش و تةقه  سةركردةكاين نادر و له چةند هةصكةوت و ذووداوان
ــر  ــةكاين ذؤژاواي ئث ــي  . انو لثكدان ــه ساص ــؤچي١١٦٩ل ــةن   ي ك ــه الي دا، ل

پاش ماوةيـةك چـووه نثـو    . خانةوه كرايه حاكمي ئيسفةهان حمةممةدحةسةن

                                                      
  .٧٦، ل ٩ذةوزةتوسسةفاي ناسري،بةرگي ـ ٦٧
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خاين ئةفشار و به نووسراوةيةك لةگةص  ذيزةكاين سپاي ئازادخان و فةحتعةيل
. خان قةراري دانـابوو تـا سـپاكةي لـه داوثـين شـارةوه بثنثتـة ژوور        كةرمي

وةكيليش له خزمةت ئةم خانةدانة دابوو، بةآلم پاش  خان پاش مةرگي ئةمريگونه
  .ذاكردين جةعفةرخان دةسيت لثبةردا

ـ قةآلي حاجي توغيان كةوتبووه فةراهان و ئةم كچـه چةنـد سـاآلن    ٥
سةرؤكايةيت قةصةمذةوي باوكي له ئةستؤ بوو، بةآلم ئاخرييةكةي له هثرشـي  

  .دا كوژرا لةشكري عومساين
 ،يةكي پان و بةرينه و شارةكاين نةغـةده ناوچة) موكريان(ـ موكري ٦

شنؤ، پريانشار، سةردةشت، مةهاباد و بةشثك له خاكي بانه و سةقز لـةخؤ  
مامـةش،   ،مةزةبن و هؤز و تريةكاين مةنگوذ دانيشتووانةكةي سونين. دةگرث

مةهاباد به ناوةندي . پريان، گةورك، دثبوكري و فةيزوصآلبةگي لث نيشتةجثن
م ذاستةوپاسته كرد و »ساكي«بةناچار تثبينييةكاين ذثزدار . (موكريان ناسراوه

  .)چي پثويست بوو پثوةم زياد كرد ـ وةرگثذ
ـ تالش ناوچةيةكه له باكووري ئثران، بةآلم تالش شوثين تايفـةي  ٧
وايه تـالش گـؤذدراوي    ه و خوالثخؤشبوو كةسرةوي پثي »كادووس«لةمثژيين 

  .يةك نني» گيل«تالشي و . ه»كادووس«وشةي 
خان سةرةتا يةساوصي نادرشا و پاشان دارؤغةي نووسينگةي  ـ  كازم  ٨

وةختايةك پاشاي ئةفشـار چووبـووه شـةذي لةزگييـةكان لـه      . تايبةيت بوو
دا  خان له سةردةمي دةسةآليت ئةمريئةسآلن. داچوو و كوثري كرد ذق خان به كازم

براو شكسـيت  له ئازةرباجيان سةر به وي بوو، ماوةيةك دواتر كه ئةمريي ناو
خـان و   دا ئةمريئةسـآلن  سارؤخان له بانگثشـتنثك . هثنا لةگةصي ذايكرده چيا

  .مريزا ئةم دووكةسةي كوشت برامي. براكةي گرت و داينةوه دةس دوژمن
ه و كةوتؤتـه نثـوان قةيـدار و    »گةذووس«ـ بيجار ناوةندي ناوچةي ٩

ردسـتان و  نيشاين زةجنـان، تيكـايب مةراغـه، ديوانـدةره و قـوروةي كو      ماه
سث چؤمي گرينگ له خاكي گـةذووس  . ميهرةبان و كةبووتةرئاهةنگي هةمةدان

  )وشةداين دثهخودا. (بيجار يةكثك له بةرزترين شارةكاين ئثرانه. خوار دينه
دا كةسـثك بـه نـاوي     ـ لـه مثـژووي فةرمانـذةواياين كوردسـتان    ١٠

نگه نووسـةر  ذة. پاشاي ئةردةآلن كه هاوچةرخي ئةم قؤناخه بث نةبووه سةليم
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خانةوه حوكمذاين شارةزوور  پاشاي بةبه بث كه له اليةن كةرمي مةبةسيت سلثمان
پاشاي بةبه و وةرگـرتين   بوو، بةآلم ئازادخان له چوونه سةردةسةآليت سةليم

پاشاي بةبـةي دانيشـتووي    حكوومةيت ئةردةآلن يارمةيت دا و مةبةست سةليم
  .ئةردآلنه

ئثـران سـةرةتا چـووه شـارةزوور و      ـ ئازادخان پاش دةركةوتن له١١
لةوثشةوه وثذاي خاوخثزاين ذووي كرده بةغدا و سةرةجنام لةوثشةوه بةرةو 

هةوصةكاين ئازادخان پاش چوونه دةرةوه نـةزؤك مانـةوه،   . تفليس باري كرد
خاين ئةفشـاريش لـه ئازةرباجيـان پشـيت تثكـرد و داواي       چونكه فةحتعةيل

اين پثشـووي ئازادخـان چوونـه پـاص     تـةواوي سـةردار  . سةربةخؤيي دةكـرد 
  .خان فةحتعةيل
ـ قامسلووةكان له تريةي ئةفشارن و دانيشتووي قـةآلكاين ميـاب،   ١٢

خثصةكاين دانيشتووي (ئاباد و دةرةگةزن  كةبكان، دةستجثرد، نةوخةندان، جةژن
  .)دةرةگةز

دا هيچ شتثك سـةبارةت بـه خةيانـةيت     ـ له سةرچاوةكاين ئثراين١٣
خان وةخيت گةمارؤي پةري  سةفةرعةيل .وةبةرچاو نةهاتووه خان سةفةرعةيل

لةگةص سةركردةكاين تر له اليةن هثزةكاين ئازادخانةوه به ديل گريا و نثردرايه 
خانيش له ذاكردنةكةدا دةورثكي بةرچاويان گثذا  ئةو و شوكرعةيل. ئازةرباجيان

  .خاين بةو دةمانچه كوشت كه حةشاري دابوو و ئةمريعةلةم
خان و سةرؤكي  ةبولقاسم سةركردةي زثرةواناين حمةممةدحةسةنـ ئ١٤

  .مريغةزةباين بوو
الي وايـه كـه   » نيبـوور «ـ سةبارةت به ذاكردين هـؤردووي قاجـار   ١٥

  .خان به داين بةرتيل لةبةريةكي بآلو كردن كةرمي
خاين بوغايري له زةمـاين كـوژراين نادرشـا و حكوومـةيت      ـ برامي١٦

خــان و  ةمحةدشــا و شـةذةكاين حمةممةدحةسـةن  جثنشـينةكاين و هثرشـي ئ  
. سةرداراين ديكةذا لـه قـةوماين ذووداوةكـاين مثـژووي ئثرانـا دةوري گثـذا      

خاين قاجاري دةوةللوو يةكي گرت و دةگـژ   سةرةجنام لةگةص حمةممةدحوسثن
. ماوةيةك الي ئازادخان مايةوه و هاوپةمياين بوو. خان ذاچوو حمةممةدحةسةن

خـان و ئثسـتاش    كردين ئازادخـان، الي دايـه الي كـةرمي   ئاخرييةكةي پاش ذا
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خاين عةمارلوو به پيالنةكةي  ذؤستةم. خان وةخؤ كةوث دةيةويست دژي كةرمي
  مــراد و كاكاخــاين زةنــد لــه ميوانــداري و بــةزم و ذابــوارنثكي زاين و شــثخ

  .دا كوشتيان خان كةرمي
كه زياتر  ـ له مثژووي قاجاردا دوو حمةممةدخان و حمةممةدبةگ هةن١٧

بــه مةبةســيت خؤپاراســنت لــه هةصــه، حمةممــةدخاين قوانلــووي ئــامؤزاي 
بةگ و حمةممةدخاين دادوثـي   دةگوترث حمةممةدخان خان پثي حمةممةدحةسةن

لـةم ذؤژگـارةدا حمةممـةدخاين    . سةوادكووهي به حمةممةدبةگ ناودثر دةكرث
ـ   ةت دذدؤنگـي  قوانلوو حاكمي مازةندةران بوو و بؤچووين ذثزدار پثري لـه باب

  خــان ســةبارةت بــه خةيانــةيت ئــةو هةصــةيه و هــةروةك  حمةممةدحةســةن
خان  ئاشكرايه حمةممةدخان هةتا ئاخري عومري به بنةماصةي حمةممةدحةسةن

  .وةفادار بوو
خـان بـاوكي    دا حمةممـةدوةيل  ـ  لـه تثـكهةصــچوونثكي تايفـةيي   ١٨
دوو بنةماصـةيةدا  خاين شامبةيايت كوشت و ئاگرثك له نثوان ئـةم   سةبزعةيل
خـان خـؤي بـاوكي     نامي و هيدايةت دةنووسن كـه حمةممـةدوةيل   .هةصگريسا

خان به بكوژ  بةآلم ناسيخوتتةواريخ باوكي حمةممةدوةيل ،سةبزعةيل كوشتبوو
خان له ترسي سةرداري دةوةللوو نةيدةوثرا بثته نثو سپاي  سةبزعةيل. دةزانث

  .ين پيالنةكه دصنيا كرايةوهخان، بةآلم به مةبةسيت گثذا حمةممةدحةسةن
به ) خوراسان(ـ دةهةزار كةس له كورداين باكووري ذؤژهةآليت ئثران ١٩

خاين كوردي شادلوو له خزمةت سةرداري قاجاردا خةريكي  سةرؤكايةيت نةجةف
  .ذاپةذاندين ئةركي لةشكري بوون

ئاغـا بـوو و بـه زةبـري مششـثر       ـ ئةم كةسه ناوي حمةممةدعةيل٢٠
ئةم شةقه جؤگةي . مردوو كرد خاين چةقيوي نثو قوذوقاصي متةق حمةممةدحةسةن

خاين بةست،  كه پردةكةي پسابوو و ذثي پةذينةوه و ذاكردين حمةممةدحةسةن
  .ي نثوان ئةشرةف و گوصباد بوو»مةالساقان«شةقةجؤي 
دا باسـي   ـ خودي نووسةراين دةورةي قاجارييه له نووسراوةكانيان٢١

دةكةن سةبارةت به سةري بذاوي دوژمن، بةآلم وةك خان  ذثز و كرنؤشي كةرمي
بةگوثرةي دةقـي نووسـراوي   . دياره نووسراوةكان جاري وايه يةكتر ناگرنةوه

خان لةبةر ساصگاران بيابانگـةردي مـووي    ذؤستةموتتةواريخ حمةممةدحةسةن
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سةري وةريبوو و كاكؤصي نةبوو، كةچي باسي شـانةكراين سـةري لـه اليـةن     
  .ه گؤذث دايهخانيشةوه ل كةرمي

دا، سامانثكي  باشةكان له ماوةي دةسةآليت چةند ساصةيان ـ يوخاري٢٢
. چاكيان وةسةر يةك نابوو كه هةمووي درا بـه كـوردان و هاوپـةمياناين تـر    

زؤربةي ديلةكاين ذانةگوثزراوي ناوچه كوژران و تةنيا كةسـانثك لـه مـةرگ    
ـ  خةلةسنت كه الي حوسثن تاره بـوو بـه هـؤي    خان بوون، بةآلم هةر ئةم كوش

ــص ــه      س ــةيان ب ــازه متمان ــورد و ت ــةكرثگرياواين ك ــاتري ب ــةوةي زي   بوون
  .خاين قاجار نةما



  
  
٥  
  

  ييانئةفغانييان و ئةفشار
  
  قةآلچؤكراين ئةفغانييةكان  ١ـ  ٥

  
له ماوةي چةندساصي ذابردوودا زجنريةيةك هةصمةت و شاآلوي نةپساوه 

. ر و اليـةنگرانيان ذووي دابـوو  له اليةن هثزةكـاين زةنـد و قاجـار و ئةفشـا    
وةشاندين شةذثكي  خؤش بوو كه چاالكي و دةس خان بةدص پثي حمةممةدحةسةن

وذاست له مةوداي زسـتانا درثـژةي هـةبث، بـةآلم ئاخرييةكـةي       نثوبذ ذث بث
خان و سةركردةكاين پثشاوبذةيان دايةوه، به چةشـنثك كـه سـةرةتاي     كةرمي

ركةوتوو و هـةم تثشـكاوي مانـدوو و    ي زاييين هـةم سـة  ١٧٥٩بةهاري ساصي 
خـان بـه    كةرمي. ذاگرتن بوون نيگةران، خوازياري خولثك تةقةوةستان و دةس

وةگريهثناين شامسايلي سثهةم له ساري ديسانيش تواين كه جثژنثكي شايانه 
  .له تاران ساز كا و توانايي كاروباري لةشكري خؤي بنوثنث و هثزي وةبةربثنث

نةدان و خؤذاگري نـةهثين هةسـت     قاجاردا مل هثشتاش له نثو تايفةي
خان لـه مـانگي    هثندةي پثنةچوو كه شثخاصي: پثدةكران كه دةبوو بنةبذ بكرثن

خاين وةك سةركرده نارده سةر  مارسا له ئةستةرئابادةوه بانگ كرايةوه و زةكي
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كردوو بوو كه له  خاين دةوةللووي كؤچ ناوبراو براي حوسثن. ١خاين قاجار ذةفيع
وخؤ و دةوروبةري ئةستةرئاباد تاقمثك پشتيوانييان لثدةكرد و به مةبةسيت نث

خان واي  زةكي. خان دةركةوتبوو بةربةرةكاين هثزي گچكةي يارمةتيدةري زةكي
دانا سةرةتا بچثته مسنان و شووره و ديوار و مةتةرثزةكاين دابةستث، بةآلم وا 

بـه خؤيـةوه    ١٧٦٠ ساصـي  دياره سةرهةصداين ئةم ذاپةذينه لةنةكاو تا هاويين
  . ٢خةريك كردبوو

ئازادخـان  : وزؤر دياري كرابوون خاصة مةترسيدارةكاين داهاتووش كةم
هةروا له ئثراقي عومساين بنةي داكوتابوو و سةرقاصي دؤزينةوةي يارانثك بوو 

خان و شابازخان  فةحتعةيل. ٣دا له نثو هؤز و خثآليت كوردستان و ئازةرباجيان
تداري ورمث بوون، بةآلم وا وثدةچوو كه دةبوو ئةفغانييةكاين هثشتاش دةسةآل

  .دانيشتووي مازةندةران به مةترسي سةرةكي دابندرثن
له ماوةي قؤناخي دوازدةساصةي پاش كوژراين نادر بووين مةترسييةكي 
ئةوتؤ هةميشه هةست پثدةكرا، چونكه تاقم و دةستةكاين ئةفغان و ئؤزبـةكي  

پؤلثك چوونه باص . وچة و مةصبةندةكانا بآلو ببوونةوهسپاي نادري به هةموو نا
. ئةمحةدشا كه بةرةو قةندةهار ذؤيشتبوو و بناغةي ئيمپراتؤرثيت خؤي ذؤنابوو

تاقمثكيش له دةوري ئةو پؤله چةته و ذثگرانه كؤببوونةوه كه دواتر بنةماصةي 
زادخاين پاشايةتييان له ئثران دامةزراند و بةرچاوتريين ئةم گةردةنكةشانه ئا

ئـةم   ،ي ئازادخان له ئازةرباجيان١٧٥٧پاش ذاكردين ساصي . هاووآلتييان بوو
خـاين قاجـار    كةسانه دةست و مةچةك و مششثري خؤيان به حمةممةدحةسةن

فرؤشت و بوونه بةكرثگرياوي و پاش مةرگي ئةويش له شرياز و ساري دايانـه  
و و خثزانةكاين ئةفغان ئثستا تةواوي شةذكةراين بة بثگارگريا. خان پاص كةرمي

پاش بةهثز بووين سةركةوتووانةي زةنديه له فارس و . له مازةندةران دةژيان
تازه مانةوةيان  ،شؤذ كردين تايفةي قاجار بةردانةوه و مل ئثراقي عةجةم و دةس

                                                      
، نـةدرخاين زةنـدي بـه    ٧٢، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفا، بـةرگي  ٥٣ـ گوصشةين مراد، ل ١

  .خان داناوه جثنشيين شثخاصي
خـان بةئاشـكرا دژي    ذةفيـع    .GD XI, 29  July  1760. ٥٣ـ گوصشةين مـراد، ل  ٢

  .يش به اليةنگرثيت ئةوان شةذي كردبوو»قةرةچةمةن«زةنديه ذاپةذي، بةآلم له 
3- M  A  E  Perse  XIII, NO . 3; GD XI, 30  April  1760. 



١٨١ 

 

 

 

 

  
 /ئةفغانييان و ئةفشارييان                                                                                 

چ پثويست نةبوو، بةصكوو تةنيا نيشانةيةك بوون له شةرمةزاري و ذاذايـي و  
سةربازاين ئةفغاين ئثلجاذي تايبةيت . ي ئةم ذةگةزهيةكاين ذابردوو وةفايي بث

» غةففاري«هةزار كةسثك دةبوون؛ گةرچي ذاوثژي  خان پتر له حةوت خودي كةرمي
وبذ كرانيان، دةيهةوث  بةر لةوةي مةبةستثكي هةصبةستراو بث بؤ پاساوي قةصت

ةكي نيشاين بدا ئةمانه تاقمثكي تاآلنچي و ذثگر بوون كه پاش بذانةوةي يةكجار
  .٤شةذ، دؤزينةوةي چارةسةرثك پثويست بوو بؤيان

ئةو شثوازةي هاته گؤذ السايي و تةواو كردين ذةوتثكي زيرةكانه بوو 
پةيامثكي نةهثين  .)١(كه هةشت مانگثك لثرةوبةر حمةممةدبةگ بةذثوةي بردبوو

نثردرا بؤ تةواوي حوكمذانان و اليةنگراين قةصةمذةوي پاشايةيت زةنـد هـةتا   
ئةو ئةفغانييانةي كه وةك سةربازي ئثلجاذي سپا له گؤشه و كةناري  تةواوي

له . ئةم فةرمانه بةوپةذي لثوةشاوةيي بةذثوه چوو .وآلت سةرقاصن، بيانكوژن
هثنـا و وثـذاي    وذةمسي جثژين بارگا بيانوويةكي بةئانقةسيت بةدي تاران ذث

تثكـذاي  ) ٢(اخان و سـكؤريت تايبـةيت ئـةجنام در    سانثكي كه له بةردةم كةرمي
   .٥ئةفغانييةكان خرانه تةصة و كوژران

خـاين شاسـةيوان كرابـوو بـه بةرپرسـياري       له مازةنـدةران عـةيل  
قةرار ) ٣(قةآلچؤكردين ئةفغانييةكاين دانيشتووي ئةم پارثزگاية و نةدرخانيش

دا بـه   نةدرخان له حاآليت مةسيت .وابوو كه تاقمه چةكدارةكانيان خاشةبذ بكا
ه پالنةكةي خؤي ئاشكرا كرد و هـةزار كـةس لـه ئةفغانييـةكان     ئيما و ئيشار

توانيان به قوونةشةذ خؤيان لةم داوه ذزگار بكةن و ذثيان بةرةو ئةستةرئاباد 
                                                      

  .٥٣ـ گوصشةين مراد، ل ٤
فغانييه باآلبةرزه يةكثك له ئة: ، ئةم ذووداوه ئاوا دةگثذثتةوه٦١ـ   ٦٠ـ بةيزايي، ل ٥

پاشان هةصيكرده . پاصةوانةكان خؤي ذزگار كرد و سةري فةرماندةي به شريثكي پةذاند
خان لةوث له الي سةروو  سةر پارثزةراين ئثراين و گوذمي بةسته نثو دةربار كه كةرمي

نؤشـيان  خـان كر  دا كه له پةنا تةخيت كةرميم و نؤكةرانة الذاوةستابوو و دذي بةو غو
وةكيل لةسةرةخؤ ذاوةستا تا ئةو پياوه ئانگژاي بوو، خؤي لةبةر زةبرةكةي  .بردبوو

پةذانـد و فـذثي دا؛ پاشـان     الدا و به زؤري شريةكةي له چنگي دةرهثنـا و سـةري پـث   
دانيشتةوه سةر تةختةكةي و دةسيت كردةوه به قسان لةگةص ميوانان هةر وةك ئةوةي 

  .هيچ نةقةومابث
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دا دووسةد كةس له چنگ بكوژان قوتـار   له كوشتاري ئةستةرئاباديش. بكةنةوه
كوژران يان بوون و بةرةو ذووباري گورگان ذةويان برد، بةآلم ئةمانه زؤربةيان 

خان هةزارونؤسةد كةسي قةآلچؤ كـرد؛ لـةم بةينـةدا     له مسنان زةكي. ٦خنكان
. وفثص خؤي دةرباز كرد خان به فرت سةركردةي ئةفغانييةكان به ناوي شثرعةيل

لةو شارانةي وةك قوم و كاشان كـه پامشـاوةي شكسـتةي سـپاي ئازادخـان      
ةففاري دةصث له شاري كاشان غ. دا به گريؤدةيي كوژران مابوونةوه هةر لةو ذؤژي

ئةفغانييةك له ذثي دؤستثكييةوه به مةترسييةكةي زاين و ماوةي شةش مانگان 
پاشان بـه شـثوةيةكي نـةهثين لـه يةخـدانثكا       .له ماصي ئةو خؤي حةشار دا

شاردييةوه و له شاري دةرباز كرد هةتا دواتر بتوانث بؤ چوونه الي ئازادخان له 
تاقمثك به شوثن كةسي ئـاواوه بـوون؛ يـةكثك لـه      چةند. ٧ذث بةغدا بكةوثته

خانةكاين ئةفغان كه له كوشتاري تاران وةبةرنةهات و لةو شاره ذايكرد، لـه  
ژمارةي قوربانييـةكاين تـاران گةيشـته    . وشوثين و كوشتيان يةزد كةوتنه پث

  .٨نؤهةزار كةس
ئةجنامي ئةو شاآلو و كوشتاره سةبارةت به دوژمناين تثشكاو يةكثكه 

ئةگةرچي دةشكرث ئةم  .ةو پةآلنةي كه نيشتؤته سةر داوثين فةرمانذةواي زةندل
كوشتاره وةك كردةيةكي سياسي و لةشكري و پثويست كه له ذؤژگاري دةسةآليت 

لةگةص ئةوةي ئةمانه : ذيس و گوريسي بؤبثتةوه ،دا پثشينةي بووه قاجارانيش
بـةآلم   ،ان كردبـوو دا خزمـةتي  وةك چةكداري بةكرثگرياو له ذثـي ئاماجنيـان  

ئةفغانييــةكان پامشــاوةي ســةربزثواين ســپاي نــادري بــوون و بــه پيــاو و 
   .دارودةستةي ئازادخان و ئةمحةدشا دادةندران

هؤكاري هاندةري تؤصةئةسـتاندنةوةي نةتـةوةخوازيش بـه كـردةي     
چونكه ئةم كاره كةوته بةر شةپؤيل ئافـةرين و پةسـين    ،خانةوه دياره كةرمي

و شارنشيناين شيعةي ئثراين كه له سةردةمي حكوومةيت نادرشادا تريه و تايفه 
گرفتاري دةرد و مةينةت ببوونةوه و ئثستا ئةوان دةيانتواين له بابةت كةوتنة 

                                                      
  .٣٢٣ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٦
  .٥٥ـ  ٥٤؛ گوصشةين مراد، ل ٩٠ـ  ٨٩گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٧
  .٣٢٢مومجةلوتتةواريخ، ل  ـ ٨
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دا ئـةم كوشـتاره    له ذاسيت .داوي دةربازبوواين ئةفغانييةوه كةيفيان ساز بث
  .٩ةكةيلؤغان و نةورؤزانةي جـثژين نةورؤزي وةكيل بوو بؤ خةصك شايي

  
ئاشنايةيت و توثژينةوةيةكي سةرةتايي دةربارةي   ٢ـ  ٥

  دا١٧٦٠ئثران له ساصي  باكووري خؤراوايي
  

هاوين سةرةذاي گةرماي ئازاردةري ئاسايي تاران، پةتاي چاوقوصكه و 
بارگاي زةنديه بةخاتري ذاكـردن لـه دةس   . زگچوونيشي لةگةص خؤي هثنابوو

ماوةيةك دواتر . ري كرد و كةوته حةسانةوهگةرما و زگةشؤره بةرةو مشريان با
وةكيل ئةم . خان ديسانيش گةذايةوه بنكةي پثشووي كه هثندثكي فثنك كرد كةرمي

ئاخرييانة سةرجني كةوتبووه سةر تاران و دةيهةويست بؤ ماوةيةكي درثژ بـه  
مةبةسيت سةركوت و سةرپثدانةواندين ناوچةكاين باكووري ئثران كةلك لـةم  

تاران لةم ذؤژگارةدا هثشتا ئـةو ئـاوةداين و گرينگايةتييـةي    . شاره وةربگرث
بؤيـه زؤر  . بةخؤوه نةديبوو كه پاشاياين قاجار دواتر ذثيان بـؤ خـؤش كـرد   

دا  لةگةص ئةمـةش . وثدةچث لةم سةردةمةدا له قوم و كاشانيش بچووكتر بووبث
. دةبث دةسپثكي پثشكةويت تاران لةم زةمانـةذا بـةرةو دوا وةبـةرچاو بگـريث    

خان ئثستا دةسيت كردبوو به گةشه پثداين خانووبـةره و تةالرسـازي و    كةرمي
پثكةوةناين ئامرازي خزمةت و حةسانةوه كه ذةنگبوو ذؤژايةك ئةم شـاره بـؤ   

خان تواين  دا كةرمي١٧٦٠له پايزي داهاتووي ساصي . پايتةختثكي كايت ئاماده بكا
پثداويسـتييةكاين تـري    له كؤشكثك لةنگةر بگرث كه خاوةين باخ و باخچه و

تةواوي ئةمانه له ماوةيةكي زؤر كورتا سازكران و . حةسانةوه و ذابواردن بوو
دةبث ئةوه به هةنگاوي سةرةكي و داندراين بةردي بناغـةي قةسـري قةجـةري    

  .١٠دا بثته ژمار»باخي گوصستان«دواذؤژ له 
كه خان پاش تثپةذكردين زستانثكي ديكةش له تاران، تةماي گرت  كةرمي

ي ٦/  ١١٧٤ي شـاباين  ١٩ذؤژي . له ئازةرباجيان خؤ بداتـه چـاالكي لةشـكري   
                                                      

  .٨٤خاين زةند، نووسراوي نةوايي، ل  ـ كةرمي٩
  .٦٧ـ  ٦٥؛ گوصشةين مراد، ص ٩٦گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت١٠
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نايه ئةهةر، چوارذؤژ دواتر  له خةمسه دةركةوت و بةهةشتاو پثي ١٧٦٠ئاوريلي 
خـاين ئةفشـار كـه     بةآلم فةحتعةيل. له سوصتانييه تثپةذي و گةيشته تةورثز

و، چةك و جبةخانة بةشاين شابازخاين دونبويل لةو شارةدا بنةي خستبو شان
و ئامرازي پثويسيت پاراستين شاري به باشي ئاماده كردبوو؛ هثزةكاين زةند بث 

ي ئاوريل، ٢١ي ذةمةزان بةرامبةري ٥گةمارؤدانثكي تةواو و سةرذاست له ذؤژي 
حاكمي مةراغه . چةند جارثك پةالماري گةذانگةري شاريان دا و گةذانةوه مةراغه

حمةممةدي براي، لةشكرثكي له شةذكةراين  عةيل خان لةگةص حاجي قاسم حاجي
دصخواز كؤكردةوة و كةوته بةربةرةكاين، بةآلم له شةذثكي قةراخ شارا شكسيت 

ناچـار داواي لثبـووردين كـرد و سـةرلةنوث جصـةوي      . هثنا و كةوته گـةمارؤ 
  .حكوومةيت شاري درايةوه دةس

و لةباره  خان لةم بنكه خؤش بةآلم گريوگرفيت ديكه نةياثشت كةرمي
لةپذ تايفةكاين شوقاقي و شاسةيواين دانيشتووي سةراب و هةشتپةذ . وةحةسث

 .كه لةگةص هاتين وةكيل بؤ تةورثز سةري كرنؤشيان بؤ دانةواندبوو، ذاپةذين
خان بؤ خاتري نةپچذاين پثوةندييةكاين ناچار بوو كه بةشثكي بةهثزي  كةرمي

ركوته به تاآلين چةند ذةوة و كةركه ئةم سة .دانةوةيان سپاكةي بنثرثته بةرپةچ
بـةآلم بـارودؤخي    .مةذ و ماآلت و گرياين تاقمثك له سةربزثوان كؤتايي پثهات

لةشكري وي له مةراغه هثند لةبار نةبوو و ماوةيةك دواتر ناچار بوو كه چؤن 
  .١١بةپذتاو ناوچةي بذيبوو، ئاوا بگةذثتةوه تاران

                                                      
  ؛٤٥٥؛ كوومهةرةئي، ل ٥٩ـ  ٥٦؛ گوصشةين مراد، ل ٩٩ـ  ٩٧گوشا، ل  ـ  تارخيي گييت١١

GD  XI, 30 April, 29 July ; X II, 18 November 1760.                                  
ئةگةرچي يادداشتةكاين گثمـربوون  . غةففاري پامشاوةي ئةم ذووداوةي نووسيوةتةوه

دةريدةخةن كه ئـةم لةشـكر لثكردنـه لـه بـةهاري ئـةم ساصـةدا ذووي داوه، بـةآلم         
نـامي  . وةي ئثرانييةكان لةگةص پثشكةويت پةالمارةكه يـةكتر دةخوثنثتـةوه  كردنة شي

خان له خةمسه  ي كؤچي و پاش حةسانةوةي هاوينةي كةرمي١١٧٤ذثكةوتةكةي به ساصي 
خـان   دا نامي الي وايه كه كةرمي له ذاسيت. دادةنث و غةففاري به وةرزي دواتري دةزانث

. حةسـانةوة دادةنـث   ةمـه بـه گشـيت   ؤته خةمسـه، بـةآلم ئ  چ ١١٧٤نةورؤزي ساصي 
كردنةوةي غةففاري له سةر شةذي مةراغه كه نامي باسي  كةوايه شي) ٩٣گوشا، ل  گييت(

دا بةشدار بووه يةكتر دةگرثتةوه، كه ةناكا لةگةص نووسيين دونبويل كه باوكي لةو شةذ
  .سةرچاوةيةكي باوةذپثكراوي ئةو سةردةمةيه
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ان قوولـةي دةكـرد و پـةتا و    پرووكثين تـار  لةم كاتةدا گةرماي تاقةت
ي حمـةذذةمي  ٦، بؤيه له ذؤژي ١٢نةخؤشي لثوةرگر تيين بؤ لةشكرةكةي هثنا

دا به مةبةسيت تازيةداري و  ي زاييين١٧٦٠ي ئاگؤسيت ١٨/ ي كؤچي ١١٧٤ساصي 
. له مشريان، تـاراين جثهثشـت   ]ئيمام حوسثن[گثذاين چةمةري و لةخؤدان بؤ 

وه سوصتانييه و پاش حةوتوويةك گةيشـته  پثنج ذؤژ دواتر سةرلةنوث گةذاية
وثندةذث و چوارمانگي ديكةش به مةبةسيت پشووداين درثژخايةن لةوث بنـةي  

وةكيل قؤنـاخي حةسـانةوةكةي تثكـةص كـرد لةگـةص پثداچوونـةوه و       . داكوتا
وگؤذي گشيت له شثوازي بةذثوةبةرايةيت و ئيداري قةصـةمذةوي هـةرمثي    ئاص

كاشان . دؤخه لةبارةي كه له ناوندي وآلت هةيبووباكووري بةگوثرةي ئةو بارو
كـةوتين مـوعيززةدديين غـةففاري گـريؤدةي پةشـثوي و       كه لةبةر نـةخؤش 

) ٤(ئاغا ذةعنايي ئاصؤزكاوي هاتبوو، كةوته سةر ناوچةي ژثردةسةآليت حاجي
حاجي حمةممةد لـه شـةذي مةترسـيدار و يةكالكـةرةوةي     . حاكمي ئيسفةهان

له قـةزوثن  . و دارايي خؤي لة بةر دةسيت وةكيل نابوو دا تةواوي ماص كةمارةج
  .١٣خاين قةزوثين هاته سةر دةسةآلت مةوالوثردي

ذةنگه هةر لةم سةردةمةدا بووبث كـه كؤمةصـثك نثـردراو لـه اليـةن      
حاكمةكاين ئةردةآلن و بابان و شاره بچووكةكاين سةرذث به خزمةيت گةيشتنب 

لـه  . شكي هاوينةي وةكيل ذاگةياندبثكةچي و فةرمانبةرثيت خؤيان له كؤ و مل
پاص ئةم تةشريفات و گؤذينةوةي دياري و خةآلتانةدا، چةنـد گةشـتثكيش بـه    

لةم ذؤژانةدا . ١٤مةبةسيت ذاو و ذابواردن و خواردنةوةي بةربةذةآل وةبةرچاو دث
يةكةم ديارده و نيشانةي دووبةرةكي و دووذوويي له بـةرةي ئـارامي يـةكثيت    

  .زةندا خؤي نواندبنةماصةيي تايفةي 
له سةرةتاكاين دثسامربدا خاين زةند به مةبةسيت تثپةذكردين ذؤژاين 
زستان گةذايةوه قةزوثن هةتا له جةنگةي بةهارا سةرپتةي شةذثكي بةگةرمه به 

هةصـبةت لـةم بـارةوه ئازادخـاين     . خاين ئةفشار خـؤش بكـا   دژي فةحتعةيل
  .ري خاين ئةفشار بداكؤنةدوژمين پثشبذكةي دابؤوه و دةيةويست پةالما

                                                      
12- GD X II, 18 November 1760. 

  .٢٢٦؛ ئةنساري، ل ٦٥ـ  ٦٠ـ گوصشةين مراد، ل ١٣
  .٩٦ـ  ٩٥گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت١٤
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  شةذي مةراغه  ٣ـ  ٥
  

لـه بةرامبـةر    ١٧٥٧ئازادخان پاش شكاين ورمث لـه هـاويين ساصـي    
جگه لـه  . دا چةواشه بوو دا، له درثژايي سنوورةكاين ئثراقي عومساين قاجاران

كةس  لثرةدا دةكرث باسي سث. تاقمثكي كةمي ئةفسةراين، تثكذا دةستيان لثبةردا
ةي گورجي و خزم و كةسي بةرةبايب بثته گؤذ كه هـةروا لـه   له سةربازاين تري

حةرةخمانةي بةربآلوي كه برثيت بوو له كؤمةصه ژنثكي . ١٥پشيت ذاوةستابوون
خـاين غـةجلايي دووهـةمني پاشـاي      بةرچاو، بؤ وثنه ژين پثشووي ئةشرةف

دا دةبزووت، هةتا بيانگةيةنثته بةغدا و بياخناته ژثر سثبةري  ئةفغان، له پثشي
ناوبراو ژنثكي شيعةمةزةب و كچـي ئةمحةدپاشـاي حـاكمي    . »عادلةخاتوون«

. فةرمانذةواي ئثستاي ئةو هةرمثه بوو ١٦پاشاي پثشووي بةغدا و خثزاين سلثمان
وگوذ له اليةن پاشاوه هات كه سوكنايي و ئؤخژين خسته دصـي   پةيامثكي گةرم

خاين قاجـار   ةنپةنابةران، بةآلم هةركه دةنگؤ داكةوت باصوثزي حمةممةدحةس
ووثژ  كردنةوةي پةنابةران وت هاتؤته بارگاي پاشا و ذةنگه له بابةت سنوورداش

ي »قـةرةچؤرلوو «دةس پثبكا، ئازادخان سةرلةنوث گةذايةوه نثو كوردةكاين 
سـةفةرةكةي بـؤ    ١٧٥٨ي ژانوييةي ساصي ١٠چيانشني و پثنج مانگثك ياين تا 

خـان چـي    نةوةي حمةمةدحةسةنوا دياره بةرهةصست بوو. ١٧بةغدا وةدواخست
پثنةكرا، چونكه ساصي داهاتوو سـةركردةي ئـةفغان و هاوذثيـاين بـةذثزةوه     

خؤش  قةشةي كرمثلي بابل واي بؤچووه كه ئازادخان بةدص پثي.پثشوازييان لثكرا
له بةسره ) حوكمذان(بوو دةس لةم گثرة و كثشانه هةصگرث و دةيةويست پاشا 

                                                      
15- MAE  Perse X II. No. 104 (Butkov  I, 420). 

خان كاپالنقلوو بوو كه چووه ديداري قونسوويل فةرانسه  سةركردةي گورجي ناوي زاص
وو، هيچ هةواصـثك لـه بابـةت    له بةغدا و ئةگةرچي سيمؤن لةگةص ئةم پياوه ئاشنا ب

  .ةوه پاش قةوماين شةذ به دةستةوه نيهيچارةنووسي
  .٦٩ـ  ٦٨ـ گوصشةين مراد، ل ١٦

17- MAE  Perse VII. No. 104; S P 97/39, 1 October 1757, 14 July 
1758 ; S P 97/98, 16 January 1785; cf. Hatt – i  Humayun 1, 169 ( 
dated 1200, but in fact Letters from Mohammad Hassan Khan to 
solayman Pasha). 
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بةآلم گؤيـا پاشـا ويسـتوويةيت بـه      ،قةندةهار بدا و بگةذثتةوه پاپؤذثكي وث
دانةوةي بةرفرةوان كردين قةصةمذةوي سةرداري قاجار كةلكي  مةبةسيت بةرپةرچ

  .١٨لثوةربگرث
لةبةر يارمةيت پاشا يان النيكـةم پـةميان و بةصـثين بـةربآلوي ئـةو      
سةبارةت به كةلك وةرگرتن لـه ياريـدةي سـپاكاين مووسـص و كـةركووك و      

سـوور بـوو    هةزار كةسي كؤكردةوه و لثـي  زادخان لةشكرثكي سثدياربةكر، ئا
كةوث بةرةو ئازةرباجيان دةتوانث گةلثك شةذكةري تر لـه   ئةگةر بثتوو وةذث

  . دةوري خؤي هاصثنث
ئاركثل پاشاي گورجستان كـه لـه اليـةن هثزةكـاين بـةرةو گةشـةي       

ه خزمةت خانةوه كةوتبووه مةترسي، نثردراوثكي نارد خان و كةرمي فةحتعةيل
بسـةملثنث كـه ئازادخـاين هاوپـةمياين پثشـووي بنثرثتـه        پاشا هـةتا پثـي  

   .دانثكيشي بداتث ئازةرباجيان و بةصثين هةر چةشنه يارمةيت
ئازادخان لةگةص سـپاي گچكـةي    ١٧٥٩ذةنگه سةرةتاي بةهاري ساصي 

به باري دابيين دراودا مريي بةغدا لةشـكرةكةي تـةيار   . بةرةو ئثران بزووتبث
. بوو و دصنياشي كردبؤوه كه چيانشيناين قةصةمذةوي پاشا پشـيت دةگـرن  كرد

خـاين ئةفشـار،    ذوون بوو كه ياراين پثشووي واتـه فةحتعـةيل   ئازادخان لثي
پشـيت   ،هةركه لـه ورمـث نزيـك بـؤوه     ،هراكليووس و شابازخاين دونبويل

خؤي بةآلم ئاركثل بةدص تةنيا ئاوايت پاراستين سنووري قةصةمذةوي  . ١٩دةگرن
خان و شابازخانيش تازه چةند مانگثك بوو كه ذثيان له ذثـي   فةحتعةيل .بوو

تثشكاوي قاجار جودا كرابؤوه و چونكه له اليةن وةكيلةوه هةستيان بـه هـيچ   
مةترسييةك نةدةكرد دووباره كةوصي دةسةآلتيان له ئازةرباجيـان ذاخسـت و   

س بكةنةوه شةريك و بؤيه حازر نةبوون جارثكي تر كة ،كةوتنه خؤ قامي كردن
  .بةشداري دةسةآلت و حكوومةتيان

هةرمثي يةكگرتووي ئةم دوو سةركردةيه بةرةوذووي هرووژمي لةشكري 
وا دياره كه لـه   .هةزار شةذكةرثك دةبوو ئازادخان بوويةوه كه له قسان بيست

                                                      
18- MAE Perse VII, NO. 106 ; VIII. NO. 2. 

  .٧٠ـ  ٦٩و گوصشةين مراد، ل  .MAE Perse VIII, NO. 3ـ ١٩
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وةخؤكةوتن و له  دا و بةر لةوةي ئازادخان بگاته مةراغه لثي١٧٦٠هاويين ساصي 
هثزةكةيان تثكشـكاند و ناچاريـان كـرد كـه بـه      ) ٥(به ناوي شةهراز شوثنثك

پةلةپرووزي و زراوچوونةوه ذابكاتةوه نثو زجنريه چياكاين كوردسـتان و بـه   
مةبةسيت كؤكردنةوةي چةكداري تازةپشوو بؤ ساصي داهاتوو يان وةختثكي تر 

  .٢٠بكةوثته خؤ
ـ   ساصي داهاتوو كه بةر به پثشذةوي كةرمي ه تـةورثز،  خانيش گـريا ل

رداراين ئازةرباجيان تثگةيشنت كه خؤيان بؤ بذياردان لةوه حةقدارترن كه  سه
ئازادخـانيش  . لثكراو بة فيذؤ بدةن كات و ساتيان لةگةص هاوپةمياناين گومان

ئةگةر دةسيت بؤدابا هيچ دآلودصي لثنةدةكرد و بـه زةبـري زؤري قةصـةمذةوي    
دا وثـذاي لةشـكرثكي   ١٧٦٠ ساصي وا دياره له هاويين. پثشووي خؤي دةگرتةوه

هةزار كوردثكيشي پثوه هةصوثستابوو، بـةرةو   گةورة و گراين تثكةصه كه بيست
 ،هةصـةنگووت  يةكةم سپايةكي بةر لةوةي بگاته مةراغه تثي .ذث تةورثز كةوته

لةشكرثكي تثكةصةي تايفه و تاقمه بةكرثگرياوةكاين ئازةرباجيـاين بـوو بـه    
خاين ئةفشار و  م شةذكةرانه به سةركردايةيت فةحتعةيلئة .هةزار چةكدارةوه چل

شابازخاين دونبويل چوونه مةيدان و برثيت بوون له چةكداراين ژثردةسةآليت 
ــارؤمي   ــاري ت ــووي ئةفش ــةخان ئريل ــةت  (ئةمريگؤن ــه خزم ــةرةتا ل ــه س ك

                                                      
نووسراوةكاين سةبارةت بـه شـةذي مةراغـه زؤربـةيان      ،٧٠ـ گوصشةين مراد، ل ٢٠

وا   MAE Perse VIII, NO.3ثوةرؤكين .خراون گؤترةكي و له ذووي گومانةوه ذثك
خانا شكسيت  له بةرامبةر فةحتعةيل ،دا نيشان دةدا كه ئازادخان له شةذثكا لةو قؤناخه

ئـةم   .خان بـووه  خاين ئةفشاريش هاوپةمياين كةرمي) ١٧٥٩ـ   ١٧٥٨زستاين (هثناوه 
غةففاري  ة بووبث كهي بةآلم ذةنگه هةر سةبارةت بةو شةذه سةرةتايي ؛ذاپؤرته خةياآلته

خاين تا ساصي دواتر به هاوپـةمياين   يادداشتةكاين گثمربوون فةحتعةيل. باسي دةكا
. ئآبـاد دةكـا   ئازادخان داناوه؛ هةروةها ئةم ذاپؤرته باسي چووين ئازدخان بؤ خوذةم

بـه   ١٧٦١ئةگةر ذاست بث دةبث هـاوين يـان بـةهاري    ) ١٧٦٠ي ئاوريلي ٣٠، ١١ژماره (
ئةم ذثكةوته لةگةص نووسراوةكةي . داري بةكرثگرياو چووبثمةبةسيت كؤكردنةوةي چةك

لةگةص شةذي دوو ساص دواتـري   ١٧٦٠ي بةهاري  غةففاري كه شوثين سةرپتةي شةذةكه
قةرةچةمةن بة يةك دادةنث، يةكتر دةخوثنثتةوه و بةذواصةت له هةموو بؤچوونـةكان  

  .پةسندتره



١٨٩ 

 

 

 

 

  
 /ئةفغانييان و ئةفشارييان                                                                                 

خاين  قوصي نةجةف) خان خانا بوو پاشان چووه ژثر ذكثفي كةرمي حةسةن حمةممةد
) عةبـدوذذةزاقي دونبـويل   ،وذي شاباز و باوكي نووسةري ئثراينك(دونبويل 

  .داغي خاين قةراچة خاين شوقاقي و كازم عةيل
وشـوثنثكي لةشـكري كةوتـه     بـةري ذث  ئازادخان به تةگبري و گرتنـه 

باروهةوايةكي باش و بةم كاره پشيت كرده شار و تاقمةكاين كورد و ئةفغاين له 
ئثراين به سةركردايةيت مـةمحوودي كـوذي   قؤصي ذاست و شةذكةراين خثآليت 

پاشاي بابان له قؤصي چةپ دامـةزران و چةكـداراين تـركيش كةوتنـه      سلثمان
خان وثكذا لةگـةص   بةشاين كازم خانيش شان خودي فةحتعةيل. جةرگةي مةيدان

سپايةكي تثكةصةي ئةفشاري و قةراچةداغي و نةخجةواين كةوتبوونه نثو چةقي 
خان كـه   ت كوردةكاين شوقاقي و شةذكةراين ئةمريگؤنهله الي ذاس. لةشكرةوه

دةسـتةي تؤپخانـه   . ٢١غةففاري الي وايه تـرك و ئـةفغاين بـوون، دامـةزران    
سـةرؤكي  . كةوتبوونه پشتةوةي فةحتعةيل، بةآلم ئازادخان تؤپخانةي نـةبوو 

ئةفغان شاآلوي شةذي له الي ذاسـتةوه بـه هثـرش بـؤ سـةر ذيـزي سـواران        
دا نةيتواين پثشذةوي  ه بةرامبةر ديواري پتةوي دونبولييةكانپثكرد، بةآلم ل دةس

خان لـه قؤصـي ذاسـيت دوژمنـةوه پـةالماري دا و بـةهثزةوه        بكا و ئةمريگؤنه
بـةر و بـه    خانيش له جةرگةي سپادا ئةم شثوازةي گرته فةحتعةيل. تثكيشكاند

ن و ئازادخـا  .پشتيواين ئاگري تؤپخانه پةالماري نثرينةي لةشكري دوژمين دا
سپاي هةصبژآردةي پارثزةراين تايبةيت خؤي لة هثرشثكي توندوتيژدا گورميان 

دا  لةو كايت .خان و دووفرسةخثك ذاويان نان بةستة جةرگةي سپاي فةحتعةيل
واوثدةچوو كه ئازادان شةذي بردؤتةوة، بةآلم لةم وةختةدا هثزةكاين دونبويل 

ان نيزيك ببوونةوه، تاويان خ كه بؤ پذ كردنةوةي جثي بةتاصي سپاي فةحتعةيل
 .چةكداراين پيادةي مةمحوودي بابان دةستيان دا يـان هـةآلتن  . دايه ئازادخان

 ،پامشاوةكاين لةشكري ئازادخان بةر لةوةي هثصـي بـةرةيان پـةالمار بـدرث    
وةختايةك ئازادخان له پةيكةردةي بثهوودةي جةرگةي سـپاي دوژمـن    .تؤقني

هةزار كةس له سواراين خةنيم له جثي  يستدةگةذايةوه، تثگةيي كه هثشتاش ب
                                                      

رچي دونبولييـةكان بـه ذةگـةز    ؛ نيكيتني دةصث، ئةگـة ٧١ـ   ٧٠ـ گوصشةين مراد، ل ٢١
  .ييةكي توندوتؤصيان لةگةص تركاين ناوچه هةيهدكوردن، بةآلم پثوةن
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بؤيه جگه له  ،خؤيانن، بةآلم تاقمه چةشناوچةشنةكاين ياراين خؤي تثكشكان
خـان پـاش    ةحتعـةيل  .ذاكردن بـؤ كوردسـتان هـيچ ذثيـةكي لةبـةر نـةبوو      

كةوتنثكي لةخؤذا دةسيت له كؤص كـردةوه هـةتا ئاكـام و دةسـكةويت      وةشوثن
  .٢٢ه و بگةذثتةوه تةورثزسةركةوتين خؤي بةسةر بكاتةو

هثنـاين   ئةمه دوايني دةرفةيت ئازادخـان بـوو بـه مةبةسـيت وةدةس    
له كرماشان هةوصي دا هةتا سپايةكي تازةپشـوو لـه نثـو    . دةسةآلت له ئثران

لوذةكاين فةيلي و خةصكي هةمةدان كؤبكاتةوه، بةآلم سةرةجنام ناچار بوو كه 
پاشا بكا و بـه   ارمةيت له سلثمانبگةذثتةوه ناوچةكاين سنووري هةتا داواي ي

پاشـا كـه   . پشتيواين عادلةخاتوون خوازياري هثزي يارمةتيـدةري پتـر بـث   
سةرةذاي يارمةتييةكاين به مةبةسيت بةشدار بـوون لـه كايةيـةكي ئـةوتؤدا     

ئازادخـان بـه خـؤي و    . تواناي دةهاته بةرچاو، داخوازةكةي بردةوه پـاش  بث
انةيةوه بةغداي جثهثشت و به مووسص و هةزاروسثسةد كةس ئةفغاين و حةرةخم

له تفلـيس ئةگـةرچي   . دا تثپةذي و چووه تفليس كةركووك و گةجنه و ئثرةوان
خؤش نةبوو له بابةت گرتين ئازةرباجيانةوه چاالكانه پشـتيواين   ئاركثل پثي

دايـه و لـه مـاوةي دوو ساصـي       لثبكا، بةآلم له بارگاي خؤي شوثنثكي خؤشي
  .٢٣ددا خزمةيت كر دوايي

                                                      
ــراد، ل ٢٢ ــةين م ــ گوصش ــه٧٢ـ   ٧١ـ ــويل، تةجرةب ــةرگي  ،؛ دونب ؛ ٣٥ـ   ٣١، ل ٢ب

غةففاري شةذةكةي له زمان شةذكةرانةوه گثذاوةتـةوه،  . ٤٦٨ـ   ٤٦٧كوومهةرةئي، ل 
  .تةوه نةداوهدةس بةآلم هيچ سةرچاوةيةكي بة

  ؛ ٣٩، ل ٢؛ دونبويل، تةجرةبه، بةرگي ١١١و  ٧٣ـ  ٧٢ـ گوصشةين مراد، ل ٢٣
Butkov I, 249; III, 99 ; SP 97/41, 172a – Gmelin (397 – 398) 

بانگةشةي ئةمه دةكا وةختايةك ئاركثل لةگـةص هاوذثيـاين   ) Gmelin(ئةم نووسةره 
ي ئازادخاين پةنابـةر لـه دةرةوةي   ماقووص و ئثسكؤرتثكي هةزاركةسي چووه پثشواز

شار، له ديدارةكةدا ئازادخان به زماين پةشتوو فةرماين دا به ياراين كه هاوذثيـاين  
ئاركثل تثگةيي و لةذثوه به زماين گورجي له پياوةكاين خؤي خوذي كه . ئاركثل بگرن

ايـه  ئةم كـاره كـرا و ئازادخـان خر   . پارثزةراين ئةفغاين ئازادخان بگرن و بيانكوژن
بةندةوه، كةچي پاشان ئازاد كرا و تةنانةت كرايه حوكمذاين يةكثك له پارثزگاكـاين  

  .خان بةآلم لةبةر كردةي نالةباري تري گريا و درايه دةس كةرمي. كوثستاين
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  خاين ئةفشار فةحتعةيل  ٤ـ  ٥
  

له بابةت پثشينةي تايفةي ئةفشاري ئوروومي و كار و پلةي سةرةتايي 
خانةوه كورته توثژينةوةيةكمان كردبوو، بةآلم ئثستا دةمانةوث لةم  فةحتعةيل

خان به مةبةسيت هثنانه ژثرذكثفي ئةوان كه  بارةوه پاش ئاخرين پةالماري كةرمي
ةندي پارثزگا بنةگر بن، خؤ بدةينه خوثندنةوةيـةكي ورد و  ناچار كران له ناو

  .باريكتر
لـه سـةدةي دوازدةي   . ئةفشارةكان به لقثكي خثصي ئؤغوز دادةنـدرثن 

زايينييةوه هاتوونه ئثران و چارده بةرةبابن و سـةربةدةرةوةترينيان ـ يـاين    
ةت له دا له چاخي سةفةوي و تةنان ئةوانةي كه له ناوچه جؤراوجؤرةكاين ئثران

دا تا خويل دواتريش كاريان نةپسايةوه و حوكمذاين مةصبةنده  هةندثك بابةتان
قامسلوو، ئريلوو، : چةشناوچةشنةكاين ئثرانيان بة دةستةوه بوو ـ برثتني له

ئةفشاري ئوروومي يةكةم جار له سـةردةمي  . ئؤرشلوو، قؤرقلوو و گوندوزلوو
بوون، كةچي سةبارةت بـه   پاشايةيت شاعةباسي گةورةدا لةم شاره نيشتةجث

  .٢٤پثشينةي مثژوويي و هاتنيان كؤمةصثك ئةفسانه وةبةرچاو دثن
خودادادبةگي قامسلوو يةكةم كةس بوو له تايفةي ئةفشار كه سةردةمي 

ــةگ ــه بةگلةرب ــةآليت . حكوومــةيت ســةفةوي كراي ــاخرين ذؤژاين دةس ــه ئ ل
ورمـث پلـةي    ٢٥دا له چاكةي پةالمارداين كورداين ذاپـةذيوي  حوسثن شاسوصتان

خان  له سةردةمي پاشايةيت نادرشادا فةحتعةيل. درايه) سةردارثيت(بةگلةربةگي 
له بةرةبايب ئؤرشلووي ئةفشار بوو به سةركردةي لةشكري فارس و له مةوداي 

له  .دا كرايه حاكمي خودي ورمث ي زايينيش١٧٤٤/ ي كؤچي ١١٥٨ـ   ١١٥٧ساآلين 
ةردةمي نادرا حوكمذاين ناوچةي ئثرةوان خان كه له س كايت مةرگي نادرا مةهدي

بوو لةم ذؤژانةدا لةبةر گالندين ذقةبةري ئؤرشـلووي كةوتـه بـةر پشـتيواين     
  .سةركردةكاين ورمث

خـاين قؤرقلـوو لةبـةر بانگةشـةي      ئةمري ئةسـآلن  ،اد١٧٤٨له ساصي 

                                                      
24- Koprulu,(( Afshars)) Ei 2 I, 232, 240 ;cf Nikitine(( Les 
Afshars,)) 67 – 70. 
25- Nikitine (( Les Afshars,)) 71 – 76. 
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پاشا كـه بـةم    حكوومةيت سةربةخؤي ئازةرباجيان كةوته بةر هةذةشةي برامي
خان به مةبةسيت  كاين عادصشاي براي تثكشكاندبوو؛  ئةمري ئةسآلنزووانه هثزة

هثناين پشتيوانثيت هؤز و تايفةكاين كورد و مـوكري و موقـةددةم كـه     وةدةس
خان ئـازاد   خان كرد فةحتعةيل خان بوون، داواي له مةهدي پاصپشيت فةحتعةيل

 .تـه كـرد  خان جوايب نةداوه و تةنانةت پياواين ذاسپاردةشـي يةخ  مةهدي. بكا
خـان لةبـةر تـووذةيي و ناذةزامةنـدي گشـيت سـپايةكي بـه         ئةمري ئةسـآلن 

) ٦(بةگي گونـدوزلوو  سةركردايةيت دوو براي ناسراو به شةهرياربةگ و حاجي
هثناين داخوازةكـةي خباتـه    خان به مةبةسيت بةدي نارده مةراغه هةتا مةهدي

خان خؤي  مري ئةسآلنخان هثزةكاين تثكشكاند و ئة مةهدي. تةنگةژه و بيتؤقثنث
حةوت ذؤژ پاش قةوماين ئةم . نةكراو بيين بةرةورووي هةذةشةيةكي چاوةذوان

زانيبوو ئةم هةصآليةي له سةر كراوه، واي ذثكخست  خان كه پثي شةذه فةحتعةيل
خان بثتةوه و ئةويش كارثكي وا  بةگي باوكي مةهدي خان كه بةرةوذووي حوسثن

  . امسلوو، ئازادي بكاكراوي ق بكا كه سةرؤكي چؤصةپثچ
خان ئازادي كرد و قةرار كرا خاين ئةفشار بـؤ شـةذ    سةرةجنام مةهدي

هاوپةمياين  ،خان ياين ئةو كةسةي دةيةويست ذزگاري بكا لةگةص ئةمري ئةسآلن
ئةم ذثككةوتنه ناباوه به قازاجني هةردووال بوو؛ هةصبةت ئةم ئازادييه پتر به  .بث

خان لةبةر يةك  شريازةي سپاي ئةمري ئةسآلن .هخان بذايةو قازاجني فةحتعةيل
خان  له نثو شادماين جةماوةرا دوو ذقةبةر ئاشت بوونةوه و مةهدي ،هةصوةشا

مـريزا كـه دةچـوو بـؤ شـةذي شـاروخ؛        يانـده الي بـرامي   له تةورثز خؤي گه
  .خانيش كرايه حاكمي ورمث فةحتعةيل

اليةنگراين شاروخ مريزاش دةسيت لثكبةردا؛  ماوةيةك دواتر سپاي برامي
. )٧(خانيـان بـذي   له تةورثز هةوساري كارانيان گرته دةس و سـةري مةهـدي  

خان بةرةو تةورثز كةوتـةذث و ذاپـةذيواين تثكشـكاند و تـةواوي      فةحتعةيل
پارثزگاي ئازةرباجياين هثنايةوه ژثر ذكثف و پاش ماوةيةك لةگةص ئازادخان 

ةفشار جگه لةو خزمةتانةي له خاين ئ. ٢٦له حكوومةيت ناوچةدا بوو به شةريك
سپاي ئازادخانا ئـةجنامي دابـوون، تـواين بـه شـثوةيةكي سـةركةوتووانه       

                                                      
  .٨٢ـ  ٧٨و كاويانپوور، ل  ٧٧ـ  ٥٩ـ هةمان سةرچاوه، ل ٢٦
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بـه  . پشتيوانثيت دانيشتوواين ناوچه داگريكراوةكان به الي خؤيا بشـكثنثتةوه 
خاين قاجار و  مةبةسيت گةيشنت بةم ئاماجنه سةرةتا دايه پاص حمةممةدحةسةن

مـذانثيت پارثزگـا دةسـيت لـه سـةرؤك و      پاشان بؤ ئةوةي پثـي بگاتـه حوك  
سايةچةوري خؤي بةردا و بانگةشةي سةرؤكايةيت ئةو يةكثتييةي كرد كه خؤي 

  .دا دةوري گثذابوو له پثكهثناين
ومةرجةكة واي دةنواند كه تا هثشتاش وةكيل ناتوانث سـوود لـه    هةل

ذةنگـه هؤكـاري ئـةم    . خـان و ئازادخـان بثنـث    دووبةرةكي نثوان فةحتعـةيل 
توانينةش ئةوه بووبث كه ديسان سپاي زةند لةبةر بآلوبوونةوةي نةخؤشي و نة

شؤرش و هاصؤزكاوي ناوچه داگريكراوةكاين گيالن و مازةندةران و خةمسه الواز 
خان زثدةذةوي له وةرگرتين پيتـاكي   بةآلم له بةخيت كةرمي. و لةرزؤك بووبث

رد بوةستث و ذاماص نةبا دا والثك١٧٦١خاين له بةهاري ساصي  تازةدا، فةحتعةيل
هةزاركةسةي خاين ئةفشار پاش گرتين ئةردةوثص و ميانه واوةتر  و لةشكري سي

خان له شـةذي پـةناخاين    وا دياره له ماوةي ئةم ساصةدا فةحتعةيل. نةبزووت
دا هةندثك سةركةوتنيشي وةدةس كةوتبوو  جةوانشثر له قةآلي سةخيت شووشي

لـةم  . ٢٧ك بارمتـه وثـذاي خـؤي هثنـابوو    ئاغاي كوذي پةناخاين وة و خةليل
خان كه بـةگوثرةي ئـةو وةكيـل     بةينانةدا پثشنيارثكيشي خسته بةردةم كةرمي

دةيتواين فةرمانذةوايةيت هةرمثةكاين فارس و ناوچه گةرمةسـثرييةكاين بـه   
خـان و   بةآلم له جياتيان ئثراقي عةجةم بداتـه دةس فةحتعـةيل  . دةستةوه بث

بـةآلم تـةنيا وآلمـي    . ئازةرباجيان بة ذةمسي بناسثهةروةها دةسةآلتيشي له 
خان هةتا سةرلةنوث  وةكيل بؤ پثشنيارةكةي ئةوة بوو كه فةرماين دا به زةكي

ئةم سپايه لةم ذؤژانـةدا بـه   (بآلوبووي خودامرادخان كؤ بكاتةوه و  سپاي لثك
خــؤي بگةيةنثتــه هثزةكــاين ) مــردين ســةركردةكةيان دةســيت لثكبــةردابوو

وةختايةك . ن له هةمةدان و ئامادةي هثرش بن بؤ سةر ئازةرباجيانخا شثخاصي
وةرزي بةهار داهات جگه له كؤمةصثك هةواصي لثص و ناديار دةربارةي درثـژةي  
تثكهةصچوونيان له ناوچةيةكي نثـوان كرمـان و بةندةرعـةباس هـيچ شـتثك      

  .٢٨وةبةرگوث نةهات
                                                      

27- Bakikhanov, 162 ; Butkov I . 246. 
28- GD XII,16 April,25 June,1Octpber1761; X III,10 
December1761,21January 1762. 
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  شةذي قةرةچةمةن و گرياين تةورثز  ٥ـ  ٥
  

خان واي له سپاي خؤي  دا كةرمي١٧٦٢/  ١١٧٥بانةمةذي ساصي له مانگي 
بؤيه . ذادةدي كه دةس بداته لةشكرلثكردين گةوره و گران بؤ سةر خاين ئةفشار

بةذثوةبردين تاراين دايه دةس يةكثك له گةورةپياواين شار به نـاوي حـاجي   
حةوتوويـةك لـه   . كةوتةذث ١٧٦٢ي مانگي مةي ٢٥جةعفةرخاين ترك و ذؤژي 

ريان مايةوه هةتا پثويسيت و ئازؤقةي سپا دابني بكا، ئةو كات به ئـارامي  مش
دا ذادةي اليـةنگرثيت تـريه و    لـه وةخـيت ذاو و ذابـواردن   . پثي نايه خةمسـه 

تايفةكاين سةرذثيةي هةصسةنگاند و به البذدا چـووه قةصـةمذةوي شـوقاقي و    
دا لـه ئاسـتثكي    وةفاداري ئةم دوو تايفةيه له دوايني لةشكركثشي. شاسةيوان

خان وثذاي سةر وةبةرهثناين، بةدصخواز چةند سةرثكي مةذ  دصخواز دابوو؛ عةيل
و ئةسپ و پؤله سةربازثكي به مةبةسيت يارمةيت داين لةشكرةكةي پثشـكةش  

ماوةيةك دواتر له مانگي ژووةن يا تؤزثك بةر له جووالي، سپاي زةند له . كرد
قةرةچةمةن ئثستا به سياچةمةن ( .ةزيلةوةذگاي خؤش و دصگري قةرةچةمةن داب

ئةم مثـرگ و مثرغـوزاره كةوتؤتـه سـةد كيلـؤميتري باشـووري       .) مةنشووره
هـةزار   خان له الي تةورثزةوه هاته پثش و سي فةحتعةيل.٢٩ذؤژهةآليت تةورثز

چةكداري ذاهاتووي تةواو تةياري هثنابوو كه له اليةن تؤپخانةوه پشـتيواين  
و بارخانةي سپاكةي له شوثنثكي زةنـوثر لـه پـةنا    خان بار  كةرمي .٣٠دةكران

كثوثكي بةرز دانا و پؤله چةكدارثكي بـه سـةركردايةيت نـةدرخاين زةنـد بـؤ      
خؤشي به مةبةسيت تثكهةصچوون لةگـةص دوژمـن لـه     .پاراستنيان بةجثهثشت

خـان   شثخاصـي  .٣١نيوةي ذثگاي تـةورثز يـاين ناوچـةي ئووجـان كةوتـةذث     
                                                      

  .٦٠؛ كةآلنتةر، ل ٤٥٥؛ كوومهةرةئي، ل ٨١ـ  ٨٠ـ گوصشةين مراد، ل ٢٩
دا، باسي وردةكاري و ژمارةي شةذكةران  ي مومجةلوتتةواريخ٣٠٨صستانه له ل ـ گو٣٠

خان به شثست هةتا  فةحتعةيلي گوصشةين مرادا، سپاي ٨٢دةخاته ذوو؛ غةففاري له ل 
  .حةفتاهةزار كةس دادةنث كه وثدةچث زؤري فوو لثكردبث

بةسيت زانـيين  به مة. ٣٦، ل ٢؛ دونبويل، تةجرةبه، بةرگي ٨٢ـ گوصشةين مراد، ل ٣١
و نةخشةكاين  ٥٤، ل ٤شوثين ئووجان، بذواننه فةرهةنگي جوغرافيايي سپا، بةرگي 

ش كةوتؤته » ئاغاسي«دا كه  ي مومجةلوتتةواريخ٢٣٤هةروةها گوصستانه له ل . پاشكؤي
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خاين  ه ئةستؤ بوو، پياوةكاين ژثر فةرماين مسايلسةركردايةيت قؤصي ذاسيت ل
خاين ئامؤزاي  به بةشثكي ئةم اليه دادةندران؛ زةكي ٣٢خاين بوغايري زةند و برامي

خاين قاجاريش سةركردايةيت هثزةكاين پشتيواين  كةوتبووه بةري چةپ و ذةفيع
له جةرگةي ئةم ذيزبةنـدي و ذازانةوةيـةدا چةكـداراين حةيـدةرخان،     . دةكرد
مرادخان، كاكاخاين زةند و شةذكةراين عةمارلوو، شاسةيوان و شـاملوو   شثخ

تؤپخانه كةوته پـثش لةشـكر و نثـوان    . كةوتبوونه ژثرذكثفي خودي وةكيلةوه
هةتا ) سةرپذداران، ئةوانةي چةكي سةرپذيان پثيه(تفةنگداران و شةخماصداران 

خـاين   تفعـةيل ئـةم يةكينةيـه لـه اليـةن لو     .پشتيواين قؤصةكاين لةشكر بث
ذيزبةنـدي و ذازانـةوةي سـپاي     .سةرتؤپچي گورجييةوه سةرپةرستثيت دةكرا

شابازخاين دونبويل له قؤصي ذاسـت و  : ئةفشار هةروةك شةذي مةراغه وابوو
خان و براكـاين   خان له قؤصي چةپ و فةحتعةيل قوصي خان و نةجةف ئةمريگونه

تؤپخانةكةشيان لـه  . ابوونخان له جةرگةي لةشكر دامةزر مةردان برامي و عةيل
  .چاوةدثري دةكرا ٣٣اليةن تفةنگچييةكاين مةرةندي و ئةرمةين قةرةباغييةوه

                                                                                                                             
بانگةشةي ئةمه دةكا كه شةذةكه له ) ، يادداشيت يةكةم١٩٥ل (شوثن نووسراوةكاين ئةو 

دا  كتر، له ناوچةي خانه هاوپةميانةكان و نثوان خؤي و سةصـماس شوثنثكي زؤر نيزي
خـان بـث تثكهةصـچوون تـةورثزي گـرت،       ذووي داوه و ئةم شةذه پاش ئةوةي كةرمي

  .قةوماوه
and for Tabriz   cf. Butkov  I, 246 ; III, 104 ; GD X III, 4 September, 
17 and 18 October 1762. 

خـاين   دا ذووين دةكاتـةوه كـه بـرامي    ي كتثبةكةي٣٢٥ـ   ٣٢٤ الپةذه ـ گوصستانه له٣٢
خان قةراري دانابوو كـه هـةر    دزي لةگةص فةحتعةيلةسپثكي شةذ بةبوغايري بةر له د

وةختايةكي تثكهةصچوون دةسيت پثكرد ئةو ذووي خؤي وةرگثـذث و لـه خـاين زةنـد     
وةختايـةك  خان نةيهثشت پيالنةكةيان سةربگرث، چونكه  كةچي كةرمي. هةصگةذثتةوه

خاين سةملاند؛ بةآلم لـه   خان بةذواصةت پثشنيارةكاين برامي پالين شةذ دادةذژا كةرمي
خاين لـه شـوثنثكي تـر دامةزرانـد و بازنةيـةكي       خان برامي ذؤژي شةذا خودي كةرمي

ذووداوثكي ئاوا ناذةزامةندانه له نووسراوةكاين غةففاري و . تفةنگچي له دةوري هاآلند
بةرچاو نايا و وثدةچث ئةم هةصةيه لةبةر پيالنثكي تر كه له شـةذي  دا وة كوومهةرةئي

  .دا ذووي دابوو، بؤ گوصستانه زيندوو بووبثتةوه ورمث
 .١٠٢ـ ١٠٠ل،گوشا ؛ گييت٤٥٥؛كوومهةرةئي،ل ٦٠ل؛ كةآلنتةر،٨٤ـ٨٣شةين مراد،لـ گوص٣٣
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وتؤقي سةرةتايي تؤپخانةكان، لثشاوي هثرشي لةشكريياين  پاش تةق
ئةفشار و دونبويل الي ذاست سپاي زةندي له جثي خؤي هةصكةند و تثكيشكاند و 

سپاي ئةفشار قؤصةي شـكاوي  . شاندةوهدا پصي زؤر كةسيان له ژثر مسي ئةسپان
نةدرخاين زةند كـه ذاسـپثراوي چـاوةدثري و    . هةتا شةش فرسةخثك هةصبذي

وتؤزي سواراين هاتةبـةرچاو تـؤقي و    پاراستين باروبارخانه بوو هةركه تةپ
زاين سپاي زةند تةواو شكسيت هثناوه، بؤيه بارگةوبنةي خـؤذايي كـرد و    واي

داگرت و ئةويش لةگةص سوارةكاين بةرةو قةزوثن  ئةمريگؤنةخان دةسيت به سةر
دوازدةهةزار كةسي ئاسـايي و نالةشـكري وةك دوكتـؤر و چثشـتكةر و     . ذةوي

لةم كاتانـةدا  . خزمةتكاري هؤردووش به شوثن نةدرخانةوه لووزةويان بةست
جةرگةي سپاي زةند خؤي له بةرامبةر ترس و تؤقيين گشيت لةشكرا ذاگـرت و  

چةكداراين پيادةي قؤصي تثكشكاو . كيل له شوثين خؤي چةقيلةبةر پثداگري وة
. كــه ئةمــةيان بــيين گةذانــةوه و بةرپــةرچي زةبرةكــاين دوژمنيــان دايــةوه

خان كه خؤشي تاق كةوتبؤوه و شةذكةراين پيادةي هةرةس بردووي الي  شثخاصي
قؤصـي  . خان بث ذاسيت ذثبةرايةيت دةكرد، هةوصي دةدا تثكةصي هثزةكاين زةكي

قؤصي . به ذاگرتن و پاراستين شوثين دامةزراين كةوته پةالمار و دژةهثرش چةپ
پةرةم بوون و شابازخان لةبـةر گـالين    خان پةرةم راسيت هثزةكاين فةحتعةيل

ئةسپةكةي هةصدثرا و به ديل گريا و ديواري هثصـي بـةرگري دةسـيت كـرد بـه      
و غـوالم و   هـةزار نؤكـةر   خان وثـذاي سـث   دوايني شاآلوي شثخاصي. داذووخان

 .تاقمثك پياده دذي به نثرينـةي سـپاي ئةفشـار دا و تؤپخانـةي داگريكـردن     
بةشاين براكاين و پامشاوةي لةشكر به قوونةشةذ گةذاوه  خان شان فةحتعةيل

هةرچي له مةيداين شةذا مابؤوه بةذةصآل كرا هةتا به  .الي بنكةي سةرةكي خؤي
خـان كةوتـه    ر لةذثوةش زةكيهة .خان بنةبذ بكرث خان و شثخاصي دةس كةرمي

دووي ذاكردووان و ناچاري كردن دةس له بارگةوبنة بةردةن و ذآسـتةوخؤ بـه   
  .تةقثنن مةبةسيت خزانه پةنا ديوار و شووران بةرةو ورمث تثي

خان سةرلةنوث لةشكري سةركةوتوو بةآلم سذ و ئاصؤزي خـؤي   كةرمي
اي پؤلةسـوارةي  خان و خؤشـي وثـذ   كؤكردةوه و خستنيه ژثر ذكثفي شثخاصي

سكؤريت و غوالماين تايبةيت بـه مةبةسـيت بةسـةركرنةوةي باروبارخانـه و     
ئةمريگؤنـةخان كـه لـةذثوه بـةذاكردين      .چارةنووسي لةشكرگاي گةذايـةوه 
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پةذ  كراوي زةندي دايه دةس عةيل شةش هؤردووگاي تاآلن ،سةركردةكةي زانيبوو
ان هات و له ذثگادا ماص و خ پةذيش تووشي هثزةكاين كةرمي عةيل شةش. و هةآلت

وةكيل پاشان سـواراين سـكؤريت بـه     .دارايي و ئةسريةكاين جثهثشت و ذةوي
كرد و چةند تةتةرثكيشي نارد به شـوثن   مةبةسيت هثنانةوةي بارگةوبنة بةذث

  .نةدرخاين زةندا
سةد  شةش. ئثستا وةخيت تاآلن و دابةشيين هؤردووگاي ئةفشار هاتبوو

غي بارگةوبنةيان دةپاراست، ئةم تاقمه پـاش هثرشـي   سواري ئةرمةين قةرةبا
لةگوذي هثزةكاين زةند به ديل گـريان و وثـذاي تـاقمثكي تـر لـه سـةرپةل و       

ئةو سةركردانةي خؤيان بـه  . سةربازان بةتايبةت چةكداراين ئةفغاين كوژران
خان هثنا بةگـةرمي وةرگـريان و چاكـةيان     دةستةوه دا و سةريان وةبةر كةرمي

بؤ وثنه شابازخان وثذاي خةآلت كران حوكمي حكوومـةيت خـؤي و   . لةگةص كرا
دونبويل كـه هـةتا سـنوورةكاين      قوصي لةم كاتةدا نةجةف. ٣٤سةصماسي درايه

خان كرد كه بينثرثته  عومساين كةوتبوونه شوثين، سةرةجنام داواي له شثخاصي
ه پاش شةذ دا گويت هثشتا زووه و نابث لةذثو خاين زةند له وآلم. بارگاي وةكيل

پـاش  . بچثته شرياز كه لثي خؤش بث، بةآلم چةند مانگي ديكه دةتوانث وا بكـا 
قوصي و عةبدوخلالةقي تازةالوي براي و  گرياين ورمث تةواو پةنايان دايه نةجةف

  .٣٥ئةوانيش كةوتنه ذيزي غوالمان و پياواين بةرةو زيادبووين وةكيل
سةركةوتن و داواي سةر ونةرييت باو سثآلوي پريؤزبايي  بةگوثرةي داب

يةكثك لةو كةسانةي شاين نةوي كرد پةناخاين . وةبةر هثنان لووزةوي بةست
                                                      

ةآلنتةر، ل ؛ ك٣٨ـ  ٣٦، ل ٢؛ دونبويل، تةجرةبه، بةرگي ٨٧ـ  ٨٥ـ گوصشةين مراد، ل ٣٤
؛ ٣٢٧ـ   ٣٢٥؛ مومجةلوتتـةواريخ، ل  ١٠٤ـ   ١٠٢گوشـاي زةنديـه، ل    ؛ تارخيي گـييت ٦٠

؛ ذةوزةتوسسةفاي ٤٥٦؛ كوومهةرةئي، ل ٢١٣ب؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل  ١٧سارةوي 
باسـي دةنگـؤي     GD  X III, 4 September 1762و  ٧٥، ل ٩ناسـري، بـةرگي   

دا له الي تـةورثز كـه    خان خان و كةرمي عةيلقةوماين شةذثك دةكةن له مابةيين فةحت
ذاپؤريت دواتر له . وةكيل شكاوه؛ ذةنگه ئةم دةنگؤيه سةبارةت به ذاكردين نةدرخان بث

  دا ي ورمــثؤلــه گــةمار. ي ئؤكتــؤبردا هةواصــي گــرياين شــابازخاين تثدايــه١٧و  ١٧
  .٨٨ گوصشةين مراد، ل. خان وةبةرچاو دث دةنگؤيةكي تريش دةربارةي فةحتعةيل

  .٣٩ـ  ٣٨، ل ٢ـ دونبويل، تةجرةبه، بةرگي ٣٥
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تةورثز لةذثوه دةروازةكاين  .سةرؤكي قةآلي شووشي قةرةباغ بوو ،جةوانشثر
. بؤ حمةممةدذةزاخاين مةرةندي حوكمذاين هةصبژثراوي وةكيل خسته سةرپشت

خـان لـه    ه پاصپشيت ئةوةي كه فةحتعـةيل بةآلم كابرايةك به ناوي مريزابابا ب
ورمث هثزةكاين ذثكدةخاتةوه، بوو به جصةوكثشي ذاپةذينثكي گشيت له تةورثز 

دا كه مريزا شةفيعي  له دژةكؤدتايةك. خاين لثخست و حوكمذاين نثردراوي كةرمي
تةورثزي خةزثنةداري پثشووي نادرشا لـه ئازةرباجيـان گةآلصـةي كردبـوو،     

مريزاشةفيع پاش كوژراين . ووباره گةذايةوه سةر دةسةآلتحمةممةدذةزاخان د
مريزا له ساصـي   نادر وةك بةذثوةبةرثكي خودبةخودي ساكار به فةرماين برامي

دا لـه ئازةرباجيـان   ١٧٥٦و  ١٧٥٠مـريزا لـه ساصـي     و به حوكمي شاروخ ١٧٣٨
، خـان  مريزابابا و هاوكارانيان بة كؤت و زجنريةوه نارده الي كةرمي .٣٦مايةوه

  .بةآلم پاش ئةوةي فةالقه كران تواين به كةخيودايةيت ذزگاريان بكا
ي ١٧٦٢جـووالي  / ي كـؤچي  ١١٧٥له پازدةي مـانگي قوربـاين ساصـي    

خان و سپاكةي له اليـةن كاربةدةسـتان و خةصـكي تـةورثزةوه      دا كةرمي زاييين
) انشارةو( ئيختيار  سةرلةنوث مريزا شةفيع كرايةوه ساحثب. پثشوازييان لثكرا

حـةوتووي دواتـر ئـةو كةخيودايـةي     . و خةزينةدار و جثژنثكي گـةوره گـريا  
. كـةچي نـاوبراوةوه گةذايـةوه    نثردرابووه الي پةناخان به گفت و پةمياين مل

خـاين قةراچـةداغي    تةكان قبووصي كردبوو كـه پـةالماري كـازم    پةناخان يةك
وي دوژمنثكـي  و واديار بوو نةيدةويست خؤي خباته تةصـه و دا  ٣٧دراوسثي بدا

يةكثكي تر له هؤكارةكاين پثداگرتن به مةبةسيت  .ذا بةهثزي تازه له پشت سةري
) ٨(ئاغـاي  خـةليل  بوونةوه و تثكةآلوي لةگةص خاين زةند ذاگرياين برامي نيزيك

خان له ورمث كه هثشتاش وةك  كوذي بوو له ناوةندي سةركردايةيت فةحتعةيل
هثشتا چةند ذؤژ به  .اكردووش گةذايةوهنةدرخاين ذ. ٣٨بارمته لةو شاره دةژيا

ئثستا وثدةچوو كه  .خاين گةيشتث دا تثنةپةذيبوو كه تةتةري كةرمي سةر هةآلتين
سپاي  .پثزةكاين پةيوةندي و تثكةآليةيت هثندثك خؤيان گرتبث تةواوي هةودا بث

                                                      
  .وةرگرياوه ٢٨٧ـ  ٢٨٣ـ فةرمانةكان له نادرمريزا، ل ٣٦
 .٨٩ـ  ٨٨ـ گوصشةين مراد، ل ٣٧

38- Bakikhanov, 158 note, 162. 
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وپـةل و كةرةسـةي پثويسـيت     زةند پاش يازده ذؤژ مانةوةي له تةورثز به كةل
  .٣٩ئةم شارةي به مةبةسيت دةورةداين ورمث بةجثهثشت گةمارؤوه
  

  گةمارؤي ورمث ٦ـ  ٥
  

سپاي زةند به پارثزةوه هةنگاوي نايه لثواري باشووري گؤيل ورمث و 
هةزاروپثنسةد كةسي دةسـكةرةوةي ئـةم   . ذث دا سووذايةوه و كةوته به دةورةي

راستين ذثگا و عةمارلوو به مةبةسيت پا) ٩(خان لةشكره به سةركردايةيت برامي
سپاي زةند لـه   ١٧٦٢ي جووالي ٢٤ذؤژي . ذةوگةكان پثشةنگثيت له ئةستؤ بوو

وزار و باغ و باغاتثكي  زةوي. نيزيك دةوروبةري شاري ورمث هؤردووبةزي كرد
كيلؤميتر  ٣٦هةوراز و لثژ كةوتبووه نثوان لةشكر و شار؛ گؤالوثك به درثژايي 

اكشابوو؛ له قؤصي ذؤژاوا ذووبارثك بـه  له الي ذؤژهةآلتةوه له پشت سةريان ذ
بـةآلم لـه الي   . دا دةخوشـي  كيلؤميتر به نثـو مووچـه و مـةزراكان    ٩٠درثژايي 

باكوورةوه لةشكر تةنيا سةعاتةذثيةك له شـارةوه دوور بـوو كـه دةشـتثكي     
. بةذثژةوي دةكةوتـه نثـوان و خةنـدةكثكي لثـژ لةبـةر دةمـي هةصـزةقيبوو       

تؤپ و تؤپخانةيـةكي زيـاتر بـوو لـه اليـةن       خان چاوةذثي هاتين فةحتعةيل
خانيش بازنةيةكي به دةوري  كةرمي. خاين قاجار حاكمي ئثرةوانةوه عةيل حةسةن

خان لةگةص تاقمثكي تايفةي  شثخاصي. شارا كثشا هةتا بيخاته گةمارؤيةكي تةواو
زةند و تريه و تومخةكاين دانيشتووي دةرودةشيت هةمةدان ذاسپثرابوو كه لـه  

خاين شاسةيوان و سواراين فارسي لـه ژثـر    عةيل. گؤيل ورمث دامةزرثقةراخ 
ئـةركي  . خاين قاجـار لـه الي ذؤژاوا كةوتنـه سـةنگةر لثـدان      فةرماين ذةفيع

هةروةها لةم . خاين نةهاوةندي به دةستةوه گرتين بةرةي باكووري بوو توراب
گچكـةي  خـاين   مـةردان  جةللةبةسنت و دامةزرانةدا، لوذان و كـوردان و عـةيل  

كه زؤربةيان دانيشتوواين ناوچةكاين شاخستاين بوون له داوثين ) ١٠(خبتياري
  .يةكان دامةزران هةتا پشيت بةره بپارثزن بةرزايي

خـان تـاقمثكي فـرةي پيـاواين هةصـبژاردةي       لةم كاتـةدا فةحتعـةيل  
لةشكرةكةي به پاصپشيت تؤپخانه له شار نارده دةر هةتا بةر لةوةي سپاي زةند 

                                                      
    .٩٠ـ  ٨٩ـ گوصشةين مراد،ل ٣٩
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پثشذةوي بةرةو لةشكرگاي سةرةكي ئةو خؤش بكةن يـان بـه گوتـةي    ذثگاي 
تؤپخانةي . غةففاري ئاگري تؤپان بة سةر شارا دابارثنن، بةرپةرچيان بدةنةوه

خـان و   شثخاصـي . دوژمن كةوته دةسكردنةوه و سـپاي پيـاده خـؤذاگري كـرد    
سةركردةكاين تري زةند سوارةكانيان به مةبةسيت بـةگژ داچوونـةوة هثنايـه    

هثرشي بةتةوژمي دوژمن بؤ نثـو جةرگـةي سـپاي زةنـد تثكشـكا و      . ؤلالنهج
خان به تووذةيي ذووي كردةوه پةنا حةساري شار و له زاركي هةصدثر  فةحتعةيل

و هةصةموويت دةروازه دابةزي و دةسيت كرد به شةذ و الي ذؤژاوايه لةپذ بةناچار 
اين زةنـد بـث هـيچ    له ماوةي سث حةوتةي داهاتوودا هثزةك. ذايكردةوه ژوور

تةنيا لةم ماوةيةدا . ٤٠كؤسپ و سةرثشةيةك خؤيان دايه گةمارؤي چذوپذي شار
چيانشيين دةوروبةر به ) ١١(، بصباس و هةركي)ئيزةدي(هؤز و تايفةكاين يةزيدي 

نامي ئةم مةبةسته دةخاتـه  . مةبةسيت تاآلن و بذؤ پةالماري هؤردووگايان دةدا
به سونين و مسوصمان دةناسثنن، بةآلم پذاين ذوو كه ذثبةراين يةزيدي خؤيان 
ةذثكـي نـزم و نـةوين و هثندثكيشـيان هـيچ       پةيذةوانيان خـاوةين بريوبـاو  

ئةم تريه و تايفانه به هثرش و شاآلوي نةپساوةيان بـؤ سـةر   . بذوايةكيان نيه
سپاي زةند و زةبروةشاندين لةنـةكاويان بـه سـواري ئةسـپاين خؤشـبةز و      

اين ئةو پياوانةي له قووآليي خةندةك و شوثنةكاين تـر  ذيزةصةيان و پةالمارد
بةآلم سةرةجنام جةغزي گـةماذؤي  . سةرقاصي كار بوون يارمةيت دوژمنيان دةدا
  .٤١وپثك دةسيت پثكرد شار تثكبةزي و تؤپبارانثكي قورس و ذثك

پةالمارثكي ديكةش له ژووري شارةوةذا به سةركردايةيت ئةمريگؤنةخان 
وگوذةشه پثي وابوو ئةم شاآلو خاشـةي زةنديـه    به هةذةشهئةمري . ئةجنام درا
بذيار درا تاقمثكي . پثكرد بةشاين ئؤغرلووسوصتان هثرشي دةس شان. دةبذثتةوه

ترياوثژان له پشت گابـةردان خؤيـان مـةآلس دةن و پاشـان چةكـداراين       تةك
خاين گةذووسي به مةبةسيت ذاكثشاين دوژمن بـؤ نثـو بؤسـه     حمةممةدئةمني

بةآلم خةريكبوو تؤذي ماسيگرتين ئةمريگؤنةخان به تـةكاين  . ان بةرنثشاآلوي
خـان گـوذمي بةسـت و     شثخاصـي : پس بث ماسييةكي گةورةتر له تؤذ و داو پس

دانةوةي دوژمن و گةلثكي شةذكةري ئةفشار به ديل گرت و  دةسيت كرد به بةرپةرچ
                                                      

  .٩٥ـ  ٩٠ـ گوصشةين مراد، ل ٤٠
  .١٠٦ـ  ١٠٥گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٤١
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ني و ذثژنةي بؤسةگرتووان هةصزةق. كوشيت؛ پامشاوةكاين بةرةو داوگه هةصبذي
خان ئةنگوا، بةآلم سـةرداري   يةكسمي شثخاصي. دا باري گوللة به سةر خةنيمان

. زةند پثي له ئاوزةنگي ئةسپثكي ديكه قامي كـرد و چـؤوه سـةر خـواين زيـن     
  هثزةكاين پشتيوان بـةوةخت دابـارين و بؤسـةگرانيان تثكشـكاند و زؤريـان     

  .٤٢دةردةس كران
پ و نالةباري له سةر دوو بـةره  درثژةي ماوةي گةمارؤ شوثنثكي خرا

ورده وةرزي سةرماوسؤص جثي به هةواي هاوينةي ئازةرباجيان لثـژ   ورده. دانا
ئثمةدا ) ١٢(له بةرةي«خان به شادمانييةوه دةيگوت كه  ئثستا فةحتعةيل. دةكرد
هثزةكاين زةند كه له بةر سؤزي سـةرماي زسـتان و    ٤٣»...سپييةك هةيه  ذيش

بةندان و نــةبووين پــةنا و پةســيوثك حــةمجينيان بــةفر و بــاران و سةهؤصــ
لثهةصگريابوو، به مةبةسيت بةربةرةكاين لةگةص ئةم كةش و هةوايـه بـه دار و   
چرپي و حةسري و هةآلش كةپر و خانووچكةيان ساز كرد و خؤيان تثدا پةنا دا و 

سةرةذاي داباريين تؤپ له . ٤٤سةرانسةري زستان له مةتةرثزةكانيان نةكشانةوه
ن گةمارؤدراوانةوه كه به يارمةيت هةشت تؤپي دياري دةسيت عومسانييةكان الية

خان كه  ،بازنةي گةمارؤ تةنگتر بوويةوه، بةآلم تؤپخانةي كةرمي٤٥ئةجنام دةدرا
ذؤژ هةتا ئثوارث شوورةي شاريان دةدايه بةر ئاگر شوثنثكي واي نةدةكرده سةر 

ؤربووين ژمارةي تؤپةكان و سةرةجنام ز. كراوةكاين ورمث ديوار و پةناگة قامي
شـوثنثكي زؤري كـرده سـةر     ،دا ومةرجي دةمارپرووكـاوي  گوللةباران له هةل

 .دانيشتوواين شـار كـه پثيـان نابوويـه يةكـةم قؤناخـةكاين قـايت و قـذي        
خان سـةري نـةگرت، هيـواي     ئاخرييةكةي پاش ئةوةي پيالين كوژراين كةرمي

جةماوةر و له ترسي خةيانـةيت  لةبةر ويسيت  .٤٦خاين ئةفشار تةواو با بردي
                                                      

  .٩٦ـ  ٩٥گوصشةين مراد، ل  ـ ٤٢
ئثمه ذيش سپييةكمان هةيه كه لةم ذؤژانةدا «، ١٠٦گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٤٣
 . دا هةر ئةم مانايةي هثناوه١٠١غةففاري له گوصشةين مراد، ل » .دث
و فةسايي،  ١٠١ـ  ١٠٠؛ گوصشةين مراد، ل ١٠٧ـ  ١٠٦گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٤٤

  .٢٠٣م، ل بةرگي يةكة
  .٧٩ـ كوومهةرةئي، ل ٤٥
  .١٠٧، تارخيي گييت گوشاي زةنديه، ل ١٠١ـ گوصشةين مراد، ل ٤٦
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له بةرةبةياين . ٤٧ومةرجي خؤبةدةستةوةدان ذاكثــــشا هاوذثياين ملي بؤ هةل
دا، پـاش   ي زايـيين ١٧٦٣ي فثورييـةي ساصـي   ٢٠/ ي كؤچي ١١٧٦شاباين ساصي 

گةمارؤ لةگةص تاقمثكي ياراين له شار هاتةدةر و ملكةچانه خؤي  ٤٨حةوت مانگ
. خان ذثزي لثگرت و به دةوري داهات و الواندييةوه كةرمي. خان دايه دةس كةرمي

چةكداراين سةربازگةي ورمث و خةصكي شار بؤ سبةينث خاين زةنديان بيين كه 
  .نايه ئاخرين مةتةرثزي خؤذاگري ئثراين ذؤژاوايي سةركةوتووانه پثي

  
  خان له ئازةرباجيان كةرمي  ٧ـ  ٥

  
ه هثنانه ژثرذكثفـي  خان لةبةر ئةو ذةوت و ذثبازةي سةبارةت ب كةرمي

ئثراين ناوةندي و باشووري گرتبوويه بةر و واي كردبوو تا سةر بةرهةصسـيت  
ذثبةراين سياسي و لةشكري كاشان و ئيسفةهان و شرياز بث و به زةبري چةك 

دان به زةبر و چاالكي  سةر به سةربزثواين يةزد و كرمان نةوي بكا و به سةرنج
خؤي به خاوةن دةسةآليت تةواوي ئثـران   شةذي باكووري وآلت، بؤ يةكةم جار

تةنيا بابةتثكي ناوازه ئةيالةيت خوراسان بوو كه له اليةن شـازادةي  . دةزاين
ئةفشارةوه وةك نثوان و لةمپةرثك له مابةيين ئيمپراتؤرييةكاين ئةمحةدخاين 

هاوكات لةگةص لثكهةصوةشاين يـةكثيت  . خانةوه بةذثوه دةچوو دوذاين و كةرمي
ر له ماوةيةكي كوريت پاش داذووخاين دةسةآليت سةركردةي قاجار، خثصي ئةفشا

دا ببوو به بريؤكةيـةكي   بريوذاي سةروةبةرهثناين خاين زةند له ئازةرباجيان
لةم ذؤژگارةدا كثشةي الدان و گؤذيين دةسةآلتةكاين بنةماصةيي ناوچه و . گشيت

لثكراو يا  گومانبةتايبةت جثگؤذكه پثكردين سةركردةكاين تاقمي تثكشكاو يان 
ئةوانةي كه بةذواصةت ناذةزامةند بوون يـان ملكـةچي خؤيـان دةرنةبـذيبوو،     

                                                      
لةم  گؤنةخاندا به ئاشكرا دةصث كه ئةمري٢٣٩ـ گوصستانه، له مومجةلوتتةواريخ، ل ٤٧

  .قؤناخةدا كةينةوبةينةي لةگةص زةنديه بووه و پثشنياري كردبوو كه بچثته الي ئةوان
مهةرةئي، وو، ك١٠٨گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٠٣، ١٠٢ مراد، ل گوصشةين ـ ٤٨
؛ )١١٧٦كؤمةصثك مثژووي كؤن دةگثذنةوه و ئةم ذووداوه دةبةنةوه سةر ساصـي  ( ٤٥٧ل 

زؤربةي سةرچاوةكاين چوارقؤصي ماوةي گةمارؤكه . بووه ١٧٦٥بريوين پثي وايه ساصي 
 .بكةين دةبث زياتر بووبثئةگةر بذوا به غةففاري . به نؤ مانگ دةزانن
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خـاين قـامسلوو كـه     حكوومةيت ورمث درايه دةس ذؤسـتةم . پثويسيت دةنواند
خـان   ذؤستةم. ٤٩خان بوو خاين ئةفشاري باوكي كؤنةذةقييب فةحتعةيل مةهدي

ـ    ١٧٦٧ـ٦هةتا ساصي  ةماوةر بـه اليـةنگرثيت   كه به هؤي ذاپـةذيين تثكـذاي ج
پاش ئةو فةرماين حكوومةيت . خان كوژرا، هةر حاكمي ئةو شاره بوو ذةزاقوصي
دواي مردنيشـي لـه ساصـي    . خانةوه دةرچـوو  خانيش له اليةن كةرمي ذةزاقوصي

خاين كوذي كـه پثشـتر وةك    قوصي دا ئيمام ي زاييين١٧٧١ـ١٧٧٠/ ي كؤچي ١١٨٥
لـه  . ذث ثنشيين باوكي و بةرةو ورمث كةوتهبارمته نثردرابوويه شرياز كرايه ج

خان، سثبةري دةسـةآليت خثصـي    قوصي ماوةي دوازده ساص دةسةآلتدارثيت ئيمام
وةك گثذاويانةتةوه ناوبراو  خةراجي . ئةفشار بة سةر ئازةرباجيانا پةرةي گرت

. ساآلنةي له دراوسثياين ناوچةكاين سنه و سابآلغ و مةراغه و خؤي وةرگرتووه
ي سةپاندين ئةم دةسةآلته به دژواري دةيتواين نةپسـاوه بـث، بـةآلم    ئةگةرچ

دانـةوةي   واوثدةچوو كه حوكمذاين دونبويل خؤييـه بـه مةبةسـيت بةرپـةرچ    
. خان هـةبوو  قوصي دوژمناين له قةفقازي ذؤژهةآليت پثويسيت به يارمةيت ئيمام

نـاوبراو النيكـةم لـه سـةردةمي سسـيت و بؤشـايي       ] سةربةسيت[بانگةشةي 
ساصـي  . دا ذةنگي داوةتـةوه  خان له ئثراقي عةجةم دةسةآليت پاش مةرگي كةرمي

  .٥٠خاين زةند ذايكرد مراد له شةذثكي لةگةص اليةنگراين عةيل ١٧٨٣
مةصبةندي دونبويل و خؤي و سةصماس وةكوو زؤربـةي ناوةنـدةكاين   
هةرمثه دوورةدةستةكاين ئيمپراتؤرثيت نادري دژي زوصم و غةدري ئةستاندين 

بةرزبوونةوةي باجةكان  .اج و پيتاكي ئةوان سةردةمان توندوتيژ سةري هةصداب
ي سةردةمي سةفةوي، له ١٧٤٤كراوي ساصي  به شثوةيةك بوو كه پيتاكي دياري

سةرداراين دونبويل واته مورتةزاقوصي . هةزار متةن١٠٠هةزار متةنةوه گةيشته ٣
رثـژةي ناذةزامةنـدي   د .٥١خانيش يارمـةيت ذاپـةذيوانيان دةدا   قوصي و نةجةف

جةماوةر له شاي ئةفشار بـوو بـه هـؤي سةرهةصـداين كؤمةصـثك ذاپـةذيين       
سةرنةكةوتوو له نثـو جةرگـةي شـاري تـةورثز بـه نـاوي اليـةنگرثيت لـه         

                                                      
  .٧٩؛ كاويانپوور، ل ١١٣ـ گوصشةين مراد، ل ٤٩
ئـةم دوو  ( ٣٨٦ـ   ٣٨٤، دثهگـان، ل  ٢٥٥ـ   ٢٥٤، ل ٢ـ دونبويل، تةجرةبه، بـةرگي  ٥٠

  .)خاين زةند مةردان  مرادخان، به هةصه نووسيويانه عةيل كتثبةي لةبري عةيل
51- See Arunova and Ashrafyan, Gosudarstvo, 176. 
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مــريزاي داخــوازةري جثنشــيين خانــةداين ســةفةوي لــه ســةردةمي   ســةيف
كارثـك  ئازةرباجيان لةبـةر چةنـد هـؤ و هؤ   . ٥٢فةرمانذةوايي ئةو و عادصشادا

چةشين گةوهةرثكي ترووسـكةدار لـه سـةر پؤپـةي ئيمپراتـؤرثيت سـةفةوي       
حوكمذاين ئازةرباجيان له نثو گةوره سةرداران هةصدةبژثردرا و دواي : دةدرةوشا

ژمارةي لةشكريياين ئةم هةرمثـه لـه   . پاشا داهايت له هةموو كةس زياتر بوو
سـةدةدا ناوةنـدي    تةورثز له مـاوةي سـث  . ٥٣هةرمثةكاين تري ئثران پتر بوو

ترك بووه و كةوتؤته ژثر ئاآلي دةسةآليت ئثلخاناين  -ئيمپراتؤرييةكاين ئثراين
قؤينلـوو و سـةرةتاي پةيـدابووين بنةماصـةي      مةغوول و قةرةقؤينلوو و ئـاق 

سةفةوي؛ بؤيه پاش مةرگي نادرشا له خؤي ذادةدي كه النيكةم وةك ئيسفةهان و 
يان . سانيش بانگةشةي دةسةآليت بكاتةوهشرياز به توندوتيژي و خوثنذثژي دي

بـةرزةكاين   چةشين ئيسفةهان ببثته هؤي كثشمةكثشي نثوان سةركرده لـووت 
پةرةم بووين سپاي ئةفشـار بـةدي    تايفه و چةكداراين تايبةيت كه پاش پةرةم

مريزا و  هةروةك ئاشكرايه شاري تةورثز به ذيز دةوري خانةخوثي برامي .هاتبوو
دا به مةبةسيت  خاين گثذاوه له وةخيت هةوص و تةقةاليان عةيلئازادخان و فةحت

كوردةكـاين   .ژياندنةوةي ئيمپراتؤرثيت ئثران به پاصپشيت هثزةكاين خؤماصـي 
دونبويل تةنانةت له هةصكةوت و ذووداوةكاين سةدةي يازدةدا كه سةرؤكةكةيان 

وو، ذاپـةذيب  ٥٤بؤ پشتيواين كردين شثخ جونةيدي باپريي شامسايلي سةفةوي
بـه تثكشـكاين دوايـني    . ببوونه هةوثين كـار و كاردانـةوةي ئـةو سـةردةمه    

وذاســت وةك  خــان ذث داخــوازةراين تــاج و تــةخيت ئيمپراتــؤرثيت، كــةرمي
خان  قوصي به ذةچاوكردين ئةم تثبينييانه نةجةف. مريي ئثران ناسثندرا جثنشيين

ذا ١٧٤٢ةي له ساصي دا خزمةيت دةكرد و له زةماين گةذانةو كه له هؤردووي نادري

                                                      
ــةواريخ، ل  ٥٢ ــ مومجةلوتت ــةرةئي، ل ٩ـ   ٨ـ  Lockhart, Nadir؛ ٤٥٨؛ كوومه

shah,251. 
تةورثز ياين ئازةرباجيان بةكردةوه به باري   .cf . Minorsky, T M, 161, 174ـ ٥٣

پثرسيت مينؤرسكي له ذوانگـةي   بةگوثرةيدا پلةي سث و  مووچه و مانگانةي حوكمذان
ي ذؤستةموتتةوارخييش دووهةمني داهات پاش فارس ٣٢١ل . داهاتةوه پلةي دووي بووه
  .سةر بةم پارثزگايه دةزانث

 .١٩٧ـ  ١٩٦؛ ئاغاسي، ل ٤١، ل ٢ـ دونبويل، تةجرةبه، بةرگي ٥٤
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هةر جارةي لـه پلـه و دةسـةآلتثكا حكوومـةيت تـةورثزي هةصسـووذاندبوو،       
ئةمحةدخاين ماميشي له حكوومةيت . هةصيبژاردةوه به پارثزگاري ئازةرباجيان

ذا بةجثي شابازخاين  دا دةسيت كرد به كار و وثدةچث لةو دةمي خؤي و سةصماس
خودي شابازخان وثذاي كوذةي . صبراي بووبثته سةرؤك يان مةزنةسةرؤكي خث

داراين وةكيـل   خان ياين عةبدوذذةززاق چوونه ذيزي ذكثف قوصي گةجني نةجةف
خان دةسـيت   لةم ساآلنةدا عةبدوذذةززاق. ٥٥هةتا وةك بارمته له شرياز دانيشن

. دا شابازخان به نةخؤشي ئازارةباريكه مرد١٧٧٤ي مارسي ٥كرد به نووسني و له
براوي زؤر خؤشويستووه و كچثكي كردؤته بووكي خؤي و له خان ناو گؤيا كةرمي
  .٥٦خامن بووه سوصتان ئةم كچه ناوي ساحثب. خاين كوذي ماره كردووه ئةبولفةتح

به هةصبژثرانةوةي مريزا حمةممةدشةفيع وةك خةزثنةداري ئةيالـةت  
ئـةم پيـاوه   . كارةكاين بةذثوةبةرايةيت هةميشةيي زياتر بـرةوي پةيـدا كـرد   

خؤي سةبارةت به وةكيل له سةردةمي گرياين تةورثزدا نيشان دابوو؛ نيازپاكي 
بـه فـةرمانثك يـان النيكـةم بـه ذةزامةنـدي        ١٧٧١له مانگي فثورييةي ساصي 

مريزاحمةممةديش . ٥٧حمةممةدذةفيعي تةورثزي كرايه جثنشيين خان حاجي كةرمي
هةصبژثرا ) كةآلنتةر(له سةر داخوازي زؤرينةي جةماوةر وةك سةرؤكي شارةواين 

لـه سـةر داخـواز و     ١٧٧٣/ ي كـؤچي  ١١٨٧و  ١٧٦٥/ ي كؤچي ١١٧٩و له ساآلين 
مريزا خةليلي مةراغةييش له . ٥٨خان لةم پلةيةدا مايةوه قوصي ذاسپاردةي نةجةف

كرا به خةزثنـةداري   ١٧٦٣جووالي ـ ئاگؤسيت  / ي كؤچي ١١٧٧سةرةتاي ساصي 
ث به مووچه و مانگانةيةكي دا سةرلةنو ي كؤچي١١٨٦شاري مةراغه و له ساصي 

  .٥٩زؤر زياترةوه ماوةي خزمةيت درثژ كرايةوه
وگؤذه ئيدارييـه كؤتـايي پثهـات تـا بذانـةوةي       ذا ئةم ئاص لةو دةمةي

خان، ئازةرباجيان وةك پارثزگايةكي اليةنگري ئارام  پاشةواري پاشايةيت كةرمي
يت تةقةاليــةك بــه مةبةســيت دژايــة. و ســةر بــه خانــةداين زةنــد مايــةوه

                                                      
 .٢٧٢؛ نادرمريزا، ل ٨٧ـ دونبويل، تةجرةبه، بةرگي يةكةم، ل ٥٥
  .ي يادداشت١٩٧ـ ئاغاسي، ل ٥٦
  .)فةرمانةكاينذوونووسي . (٢٨٧ ـ ٢٨٣ـ نادرمريزا، ل ٥٧
  .٢٩٣ـ  ٢٩١و  ٢٧١ـ  ٢٦٨ـ هةمان، ل ٥٨
                               B. L. Ms. Or. 4935 . ٢١و  ٢٠خان، فةرمان، ژماره  ـ كةرمي٥٩
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ذووداوةكه ئاوا بوو كه  :خان له اليةن ناحةزانييةوه ذةنگي دايةوه قوصي نةجةف
ي زاييين، كـه بـؤ   ١٧٦٩نوامربي / ي كؤچي ١١٨٣دةوروبةري شةشةكاين ساصي 

دوايني كـةذةت وةرگرتنـةوةي حـوكمي هةصـبژثرانةوةي چووبـووه شـرياز،       
جني شـابازخاين  خةنيمةكانيشي كةخيودايةكيان نارده الي وةكيل هةتا به قازا

جا هةرچؤنثك بث بةر لةوةي ئةم داخوازه بثته دي، . براي له سةر كار الي بدا
خان تا كؤتايي پاشـايةيت وةكيـل كـةس كـاري      قوصي شابازخان مرد و نةجةف

وكةويت  تا درثژه به كارةكاين بدا كه له ذوانگةي دژبةرانةوه هةلس ٦٠نةبوو پثي
وةختايةك خـاين زةنـد دواتـر بـه      .چةشنثك ملهوذي و شوولثهةصكثشان بوو

مةبةسيت حةسانةوه له ژثر باصي هةواي فثنكتري هاويين خؤيـه چـووه ئـةو    
حـاكمي  ). ١٣(ي دا به ئةمحةدبةگي دونبويل»خان«مةصبةنده، شانازي نازناوي 

شارةكاين شاخستاين سنووري هةتا ئثره بث ئةوةي هيچ باج و سةربازثك بدةن 
ناسـراوتريين ئـةم    ،زارةكي خؤيان بواردبـوو تةنيا به سةروةبةرهثناين سةر

بةآلم ئثستا وايان به بةرژةوةند زاين هةركام . خاين قةراچةداغي بوو تاقمه كازم
  .٦١به ناردين سةربازي ئثلجاذي، بچنه سپاي زةندةوه

ئثستا وةخيت ئةوه هاتبوو كه زةبروزةنگثك به دژي ئاژاوةگثذاين نثو 
ان خستبووه سةر ذثگاوبانةكاين پثوةندي قةصةمذةوي زةند كه كؤسپ و تةگةرةي

حاجي جةمايل فوومةين كه جارثكي تر بـه فـةرماين   . خان نيشان بدرث كةرمي
خاين قاجار حكوومةيت گيالين وةدةس هثنابؤوه، ماوةيـةكي   حمةممةدحةسةن

هيدايةتوصآلخاين . كةم بةر له كوژراين سةركردةي قاجار ماآلوايي له ژيان كرد
خـاين   تاران، به خزمةت و لثوةشانةوةي سـةرجني كـةرمي  كوذي كه هاتبووه 
خـان و   له وةخيت تثكهةصـچووين كـةرمي  . ي وةرگرت»خان«ذاكثشا و نازناوي 

                                                      
  .٢٧٢و  ٢٧٠ـ نادرمريزا، ل ٦٠
؛ هـةردك سـةرچاوه   ١١٣؛ گوصشةين مـراد، ل  ١٠٥گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦١

دثنثتـةوه بـري    Bakikhanovبـةآلم هـةروةك   . ةر ئةم بابةتهپةناخانيش دةخةنه س
كوذةكـةي  . ئةو بةر له گةمارؤي ورمث چووبووه نثو ذيـزي هثزةكـاين زةنـد   ) ١٦٢ل(

. سةرلةنوث حكوومةيت گرتةوه دةس و به فـةرماين وةكيـل كرايـه حـاكمي قـةرةباغ     
شاره كـؤچي   پةناخان چووه ذيزي ميوانان ـ بارمتةكاين شرياز و ماوةيةك دواتر لةم 

  .دوايي كرد و مةيتةكةي بؤ ناشنت نثردرايةوه قومشه
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خاين ئةفشاردا هةلةكةي قؤزتةوة و ذايكرد و گةذايةوه شاري ذةشت و  فةحتعةيل
پاش شةذي ورمث وةكيل . حوكمذاين هةصبژثراوي خاين زةندي لةو شاره ذةتاند

هةزار كةسي  هةزاره به خؤي و هثزثكي دوازده خاين زةندي  حمةممةدحوسثنتواين
خان بةزانـدي و   حمةممةدحوسثن). ١٤(كردين بنثرثته سةري  به مةبةسيت تةمث

ئةستاند و به  خان تةنيا دوازدةهةزارمتةين تاوان لث كةرمي. گريت و هثنايه ورمث
خاين  و داناين نةزةرعةيلپياوةيت و كةخيودايةيت دؤستاين سزاي ديكةي نةدا 

زةندي ئامؤزاي به مةبةسيت پاراستين ناوچةيةكي ئاوا بارناسكي وةك گيالن به 
  .٦٢تةواو زاين

كوردةكاين بصباس و هةركي و يةزيدي تةنانـةت پـاش گـرياين ورمـث     
درثژةيان به هثرش و پةالماره نةپساوةكاين خؤيان دا، بةتايبةت وةختايـةك  

وه له هاوينةهةوارةكاين هؤزي بصباس له ناوچـةي  خان نيزيك بؤ سپاي كةرمي
خـاين   لـةم ذؤژگـارةدا فةحتعـةيل   . ي بةشي دةرودةشيت الي خؤيه»چاصدران«

ئةفشار ئةوةندةي باوةذ و دصنيايي وةكيل وةدةس هثنابوو كه به سةرؤكايةيت 
سةركردةي ئةفشار . كردين ئةم هؤز و تايفانه سپاكةي خؤي بنثردرثته سةركوت

هةزار ديل و گـةلثك مـاص و    ومةكان دان و سث شنت و ماصةكاين تثككو زؤري لث
كراوي كه برثيت بوون له دةهةزار سةر مةذ و ئةسپ لةگةص خـؤي   ساماين تاآلن

ئـةوةي  . ٦٣دا دابةش بكـا  خان هةتا به سةر لةشكرةكةي هثنا و دايه دةس كةرمي
ئثسـتاي  دةمثنثتةوه و دةبث خبرثته ذوو، ئةمةيه كـه تـازةترين ذقةبـةراين    

  .خان چؤنيان كؤتايي به ژيانيان هثنا كةرمي
  

حيسـاب بـؤ    چوونه پـاي : خان ئازادخان و فةحتعةيل ٨ـ   ٥
  ئاخرين جار

  

ئازادخان ماوةي دووساآلن له گورجستان وةك دوورخراوةيةكي تثـر و  
                                                      

  ؛ بـؤ توثژينـةوةي ذووداوةكـاين دواتـري گـيالن     ١٠٥ـ   ١٠٤ـ گوصشـةين مـراد، ل   ٦٢
  .٢ـ  ١٣ :بذواننه

غـةففاري باسـي   . ١١٧ـ   ١١٦؛ گوصشةين مراد، ل ٣٣١ـ  ٣٢٩ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٦٣
  .ةكاهةزار سةر يةكسم د٢٠هةزار سةرمةذ و ٥٠
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وپـؤي   خـان پـةل   تةسةل دةژيا و بةناچار تثگةيبوو كه ئثستا دةسةآليت كةرمي
ةرمثةكاين ئثراين ذؤژاوايي و ئومثدثكي وا نيه بؤ گةذانةوه پتةوي هاويشتؤته ه

پاش ماوةيةكي كةم وةكيل دوو كةس له خانةكاين شاملووي بـه نـاوي   . ئثران
خـان و عةبدولغةففارسوصـتان كـه ماوةيـةك لـه گورجسـتان        حمةممةدزةمان

ژيابوون، بـه دوو نامـةوه نـارده الي ئاركثـل و ئازادخـان و داواي كـرد كـه        
ي دوورخراوه بگةذثتةوه ئثـران هـةتا لـه ژثـر سـثبةري پةنايـةكي       سةركردة

ئازادخـان كـه ذقةبـةري پثشـووي بـه سةرذاسـت و       . دا بژي شةرافةمتةندانه
ئاركثل لةگةص كؤمةصثك سوارةي . بةصثن دةزاين، پثشنيارةكةي قبووص كرد خاوةن

ية وةختايةك پثي نا. كردةوه سكؤرتث و هثندثك دياري بؤ خزمةت وةكيلي بةذث
ناوةندي سةركردايةيت وةكيل هـةروةك بةصـثن درابـوو پثشـوازي لثكـرا تـا       
پامشاوةي تةمةين سةردةمي ديلثيت له پةنا كؤنةدوژمين به خثر و خؤشي تثپةذ 

دا مرد و لـه سـةر   ١٧٨١دوو ساص پاش مةرگي وةكيل له ساصي  ناوبراو يةك. بكا
غةففاري بؤ . شتيانوةسثيت خؤي مةيتةكةيان ناردةوه كابويل زثدي و لةوث نا

لةچاو : ذثزگرتن له كةسثكي كه ذقةبةري هثژاي وةكيل بوو ئاواي باس كردووه
خان پياوثكي ذةند و مةند و كةسايةتييةكي تايبةت بوو كه تثكـذاي   فةحتعةيل

دةگةذايةوه سةر ئازايةيت و دةمـاري ئةوپـةذ دلثرانـةي، بؤيـه وةختايـةك      
بارگةوبنه و ژنانيان داگـرت، داب و   سةرداراين زةندي بةزاند و دةسيت بةسةر

نةرييت جوامثري و پاكداوثين زؤرچاك ذةچاو كرد و بـةكردةوه پياوةتييـةكي   
  .٦٤وثنه و شاياين باسي لةگةص ژناين ديل نيشان دا بث

لـه   .خان له زؤر بارانةوه تةواو پثچةوانةي ئازادخان بـوو  فةحتعةيل
وو كابرايةكي هةلپةرسـت و  دا كه هةيب زؤربةي ئةو بةرپرسايةيت و شوغآلنةي

                                                      
؛ ئةم نةقصه دةگةذثتةوه سةر ئاكار و كرداري ئازادخان ١١٢ـ   ١١١ـ گوصشةين مراد، ل ٦٤

تـارخيي  : هـةروةها بذواننـه  . دا١٧٥٣لةگةص ئةسـريةكاين قـةآلي پـةري لـه ساصـي      
؛     ٣٩؛ دونبويل، تةجرةبـه، ل  ٤٥٧؛ كوومهةرةئي، ل ١١٤ـ   ١١٣گوشاي زةنديه، ل  گييت

Butkov  I, 246 ; III, 99. . دا دةصث كه ئازادخـان بؤخـؤي بـؤ    ٣٣٠گوصستانه له ل
خان هاته پثش و ئةويش پـةجنا كةسـي لـه الواين زةنـدي      داواي لثبووردن له كةرمي

برووسـه لـه ل   . متةين بؤ بذييـةوه ٣٦٠هةزارةي بؤ كرده سوارةي سكؤرتث و مانگانه 
  .دا دةصث كه ئازادخان گثذدرابؤوه ئثران ي كتثبةكةي٢٣٧
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مريزا يان ئازادخانةوه له شـرياز و   وةختايةك له اليةن برامي .نزم و مصؤزم بوو
). ١٥(دا ببوو به گاي قةشان ئيسفةهان حكوومةيت دةكرد به الين زوصم و ملهوذي

خاين قاجار بـه   پاش ذاماصيين ئازادخان و تاراندين به دةست حمةممةدحةسةن
سةرتر بووين لةچاو قوصةحاكمةكاين خؤوآليت گةذايةوه  كش و فشي ذواصةيت و

خـؤش   وةختايةك خؤي دايه دةس هثزةكاين زةند ئةوةندةي پثي. ئازةرباجيان
شثوه و بـه ژن و ژخنـوازي    خان نيزيك بؤوه و دةيويست كه بةم  بوو له كةرمي

لةگةص سةرؤكاين ئازةرباجيان پله و پايـةي خـؤي بپـارثزث، بـةآلم ئةمانـه      
 ئةوةندةي لث ذةجنابوون كه دةيانويست هةرچي زووه خؤيان له داوي بةذاسيت

تةنانةت بةر لـه ذؤيشـتين   . ٦٥لووس و مةترسيداره دةرباز كةن ئةم كابرا زمان
هةرچي . كردين لثي وةخؤكةوتن پث لةق وةكيل له ئازةرباجيان به مةبةسيت جث

دا پثي ١٧٦٤ي ي جووالي ساص٢٤خان له ذؤژي  و هةرچؤنثك بوو وةختايةك كةرمي
ي چوارحماصي ئيسفةهان، لةذثوه تةماي گـرت سـةري   »ميزدةج«نايه ناوچةي 

بؤ دؤزينةوةي بيانوويةك چةند پرسيارثكي پذماناي . خاين ئةفشار تثدا بةرث
ذاوةستاوين كوثيه؟ ئةويش به  خان ئةم جثيةي لثي هثنا گؤذ و پرسي فةحتعةيل

ديار بث، گثذايةوه كه چؤن لثره  ئةوةي پةشيماين به قسةكانييةوه ساردي و بث
تاقمثكي بچووكي چةكداراين ذاكردووي زةندي لةگةص سةركرده و پؤيل ژنانيان 

خـان   وةكيل كه به زؤربصةيي فةحتعـةيل . ذؤژثك پاش شةذي قومشه هةصبذيوه
خان  فةحتعةيل» .ئةو ذؤژي ئاوا بوو، بةآلم ئةمذؤ وا نيه«پث ببوو، گويت  چراغ

واوثدةچوو كه لثي قبووص كردووه و له دصي چؤتةدةر، بةآلم الآليةوه و سةرةتا 
الشةكةي له حةوشةي . هةر ئةو شةوه بانگي هثشت و فةرماين دا سةريان بذي

خاين هةمةداين دؤسته  جةليل. ٦٦مةرقةدي شاذةزاي قومشه تةسليم به خاك كرا
واتاي نووسـراوةكةي نـامي   . نيزيك و خؤشةويستةكةشي هةر ئةوشةوه كوژرا

داين بـةدرؤ دةربـارةي    خان لةبةر خةيانةت و شـاهيدي  ةيه كه فةحتعةيلئةم
يةكثيت سةركردةكاين ئازةرباجيان حماكمه كرا و چونكه شاياين مةرگي لةذثوه 

گثذانةوةي دوور و درثژي غةففاري له بابةت غةزريين لـةخؤذاي  . بوو، كوژرا
                                                      

دا دةنووسـث كـه    ي كتثبةكـةي ١٦٢؛ باكيخانؤف لـه ل  ١٢٢گوشا، ل  گييت ـ تارخيي٦٥
  .پةناخان له كوژراين ئةوا دةوري گثذا

  ).ئةو ذؤژيك بوو و ئةم ذؤژثكه( ١٢٦ـ  ١٢٥ـ گوصشةين مراد، ل ٦٦
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اي مـةحكووم  كردين داخـوازي كـابر   وةكيل له ذاسيت بة دووره، چونكه قبووص
سةبارةت به بةخشيين بنةماصه و كوذةكاين ياين ذةشيدبةگ و جانگريخـان و  
بةرگرتن له داذووخانيان به دةس خانةكاين تري ئازةرباجيان، خؤي له خؤيا 

وبرالـةيان بووبـث بـه مةبةسـيت كوشـتين       دةكرث نيشانةي ذقةوةين و كاكه
ذشتين له  وةكيل بؤ ذق سةرةذاي ئةمةش غةففاري دثنثتةوه بري كه. خان كةرمي

دا، سةرةتا ئازادخاين بانگ كردبوو، بةآلم ناوبراو به بيانووي  ذووداوي قومشه
ئةوةي كه ئةودةمي له ئيسفةهان بووه داواي لثبووردين كرد و سياسةمتةدارانه 

خاين داكرد و گويت ئةو خـؤي دةتوانـث وآلمـي پرسـيارةكان      بةگژ فةحتعةيل
خـانيش   له كوشتين ئاشنايةكي نالةبارا كـه كـةرمي  بداتةوه؛ كةوايه ئازادخان 

بـه  . گوث، دةستثكي بـوو  دةرخيستبوو ئثستا لثخؤشبوونةكةي خستؤته پشت
خـاين   وةبةرچاو نةگرتين تثبينييةكاين سياسي، ذووداوي كوشتين فةحتعةيل

يةكي زيـاتر خباتـه سـةر هـؤي      ئةفشار به بذياري پثشوو، ذةنگه ذووناكايي
كوژراواين زؤر و زةوةندي ئـةم چاخـه كـه لـه بةشـي       هاندةري ذاستةقينةي

  .دا شي دةكرثتةوه و دةخرثته ذوو كؤتايي
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  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 
  
ـــ مـةبـــةست حمـةممـةدخـانـــي قـــاجاري قوانلــووي ئــامؤزاي ١

. خاين قاجار و حوكمذاين هةصبژثراوي ئةوه لـه مازةنـدةران   حمةممةدحةسةن
ةوان و سةركردةي ناوبةدةرةوةي زةندي مةشهوور به حمةممةدخاين قاجار، پاص

كةللة كه دوو ساآلن الي ئةو ديل و زينـداين بـوو، لـه وةخـيت كوشـتاري       بث
  .خان كوشيت ئةفغانييةكاين گيالن به فةرماين حمةممةدحةسةن

خـان گةآلصـةيةكي تايبـةيت     دا كـةرمي  وبذي ئةفغانييةكان ـ له قةصت٢
وةخيت ساص . نةگر بووين خؤي له تاران كوشتتاقمثكي له شوثين ب. داذشتبوو

خان و موعةززةم و  خان و مريةك بوونةوه، سةرؤكاين ئةفغان وةك ئةكرةم نوث
خـان لـه مسنـان دةسـتةي      له ذؤژاين نةورؤزا زةكي. حمةممةدفارووق كوژران
سةركردةي ئةم تاقمـه ناسـراو بـه    . كةسي كوشت١٩٠٠دووهةمي كؤكردنةوه و 

  .شيعه بوو ذزگاري هاتخان چونكه  شريعةيل
لةبةر ئاشكرا بووين . نةدرخان قةرار وابوو دةستةي سثهةم خاشةبذ بكا

خان ذايانكرده  ذازةكه و لثنةوةشاوةيي نةدرخان ئةمانه به سةركردايةيت زةمان
لـه  . خاين قاجار تةنگـةژةيان نايـةوه   ئةستةرئاباد و وةخيت ذاپةذيين ذةفيع

يةزد و ئيسفةهان و گيالنـيش كوشـتاري    ناوچةكاين تري ئثران وةك كاشان و
ئةو حيكايةتةي ذثـزدار پثـري ئامـاژةي پثـدةكا     . ئةفغانييةكان دةسيت پثكرد

چونكـه  . مسوصـماين كاشـانييه   نـاوثكي زةردةشـيت نـوث    سةبارةت به سادق
غةفوورخاين براي خدرخاين غةجلايي لةگةص ناوبراو دؤستايةيت هةبوو، شةش 

اش ئةوةي هةصآل و گرمه هثدي بوونةوه، خستييه مانگ الي خؤي حةشاري دا و پ
يةغدانثكي نثو بار و بارخانةي بازرگانثيت و ئةگةرچي چاوةدثري يةكجار توند 

  .بوو ديسانيش دةربازي كرد و ناردييه بةغدا الي ئازادخان
خـاين   خان و برازاي مةهـدي  ـ نةدرخان يةكثك له ئامؤزاكاين كةرمي٣
دا ژين  خان كه له پـثش  خامن كچي كةرمي جيهان ةريپ. براي وةكيل بوو زةند و ژن

. خان كرد خوشكةزاي نةدرخان بوو مرادخان و پاشان مثردي به لوتفعةيل عةيل
لـه  . كةآلنتةر به خراپ باسي سـةردةمي حكوومةتةكـةي كـردووه لـه شـرياز     

. گوشادا كردوويانةته نادرخان كه هةصـةيه  پثداچوونةوه و هةصةبذكردين گييت
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اكاري حكوومةيت و خؤذانةگرتين له شةذي مةراغةدا زؤر وةبةر دصي لةبةر بةدئ
هثنـدثك لـه   : غةففاري سةبارةت به مردنةكـةي دةنووسـث  . وةكيل نةدةكةوت

دا بؤته ژار و خوثن قوصيت  پزيشكان اليان وابوو كه خواردنثكي گةنيو له گةدةي
ـ     ةذابثكي داوه و هثندثك پثيان وابوو كه شةوانه له كـايت خواردنـةوةدا بـه ش

  .ژاراوي دةرمانداو كراوه
به  ،ـ ئاغاحمةممةدي ذةعنايي كه له دةقي دةسخةيت گوصشةين مرادا٤

كتثبخانةي مةليك ذةهنايي نووسراوه له زةماين پاشايةيت نادرشادا يـةكثك  
كردنةوه و ذازاندنةوةي گومبةزي حـةزرةيت عـةيل    بوو له سةرپةرستاين چاك

خان له خشـت دارونـةداري بـؤ     ين كةرميوةخيت لةشكركرد. كوذي ئةبووتالب
دا كرايه  خان له سةردةمي كةرمي .تةياركردين سپا خسته بةردةسيت خاين زةند

حوكمذاين ئيسفةهان و يةزد و پاشان ناوچه و مةصبةندةكاين لثواري كةنداو و 
جثي خـؤي دا بـه مـريزا عةبـدولوةهايب مووسـةوي كـوذي مـريزا ذةحيمـي         

. ئاغاحمةممةدي ماربيين خةصكي ئيسفةهان بوو. نحوسث حةكيمباشي شاسوصتان
دا  لةپثش .ئةستاند دا زؤري ئثشاند و تاواين لث خان له وةخيت ذاپةذينةكةي زةكي

  .زثذينگةر بوو
ـ يةكثكه له گوندةكاين شارستاين مةراغه و له فةرهةنگي گوندةكاين ٥

  .وآلتا، نووسراوه شرياز
سـةردةمي سـةفةوييةدا    ـ يةكثكه له بةرةبابـةكاين ئةفشـار و لـه   ٦

بةشثكيان چوونه دةرةگةزي خوراسـان و پامشاوةكـةيان لـه مةصـبةندةكاين     
بةر له دةسةآليت نادرشـادا تاقمثكيـان كةوتنـه نيزيـك     . ئازةرباجيان مانةوه

  .دةگوترث گؤندوز شووشتةر و ئثستاش يةكثك له ناوچةكاين شووشتةر پثي
پاشـاوه   ه اليةن براميخان ل خان پاش كوشتين ئةمريئةسآلن ـ مةهدي٧

بـراي  . ذث كرايه حوكمذاين ئازةرباجيان و خؤي بؤ شـةذ دژي شـاروخ كةوتـه   
. بچووكي كه بريكاري حكوومةت بوو زؤر لةگةص خةصكي شار ناحةز دةجووآليةوه

خان دةست و  مريزا حمةممةدذةزا ئةفشار وةزيري حكوومةت كه ذؤژايةكي مةهدي
ؤدتايةكي به يارمةيت جةماوةري خةصـكي  زماين باوكي پةذاندبوو، سةرةتاي ك

شةوثك خؤيـان ئامـادةي پـةالمار كـرد و الي بـةياين كـه       . كرد تةورثز خؤش
خـان و   مةهـدي . »داروحلكوومـه «نيگابانان له خةوا بوون هثرشيان كرده سةر 
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خاين براشي بـه تؤصـةي ئـةو     بةپثچةوانةي بةذثز پثري نةقي. براكةي كوژران
شا و له اليةن خؤيةوه ئازادخاين كـرده حوكمـذاين   ذاپةذي و بكوژاين خاشةكث

قةآل  پاش ئةوةي ئازادخان ذاپةذي يةكثك له سةرداراين ئةفشاري سايني. تةورثز
خان كؤدتاي كرد و گريت و ئازادخان چنگي هاويشته سةر  دژي نةقي) گؤندوزلوو(

خـان،   سةبارةت بـه سـةرةتاي كـاري ئازادخـان، فةحتعـةيل      .ئازةرباجيان
تارخيي ئةفشـار بـه قةصـةمي مـريزا     : خان بذواننه ان و ئةمريئةسآلنخ مةهدي

  .ذةشيدي ئةديبوششوعةرا
ئاغاكوذي پةناخاين جةوانشثر و چوارةمني سـةرؤكي   ـ برامي خةليل٨

ئةم خثصه له سةردةمي نادرشادا كؤچ درانه . سةربةدةرةوةي خثصي جةوانشثر بوو
پـةناخان قـةآلي    .گةذانـةوه خوراسان و ئةفغانستان، بةآلم پاش مةرگي نادر 

و ماوةيةكي درثژ له »پةناباد«سكةي زثويين مةنشوور بوو به . شووشي ساز كرد
خان  خةليل برامي).  پةنابادي(يان دةگوت پةناباد »دةشايي«دا به  ئثراين باكوري

بةآلم پاشان كه  ،گرژي ئثران و ذووسيادا به اليةنگري ذووسيا ذاپةذي له نثوان
  دا ؤردووي ذووس خؤي و چةكـدارةكاين لـه قـةآلي شووشـي    پةشيمان بؤوه ه

  .قةآلچؤ كرد
ي كورد و له »چةمش گزةك«ـ عةمارلوو يةكثك له تريةكاين تايفةي ٩

نادرشا دةستةيةكي لـه دووئـاوي شـاذوود و    . ناوچةكاين دةرةگةز نيشتةجثن
دةگوترا خةرگام نـاوي   ئةم ناوچةيه كه پثشتر پثي. ئوزوون نيشتةجث كردن قزص

شاعةباس پثشتر كؤمةصثك له كوردةكاين بابـاين  . ةم تريةيةي به سةردا بذائ
كوردةكاين عةمارلوو له مةجنيل، دةيلةمان و . سلثماين هثنابووه ئةم مةصبةنده

  .نيشتةجثن) هةصةمووت(ذوودباري ئةلةمووت 
خـاين   مـةردان  يان به مةبةسيت ناسينةوةي عـةيل »گچكه«ـ وشةي ١٠

لـه  . لـةنگي بةختيارييـةوه دةلكانـد    خاين حةوت ةردانم كوژراو به ناوي عةيل
لةبةر چةند هؤكارثك . دا سةردارثكي بةدةسةآلت و بذشت بوو خان بارگاي كةرمي

خـان دةسـةآليت لـةدةس     داچوو، بةآلم تا وةختايةكي كـه شثخاصـي   لثي بةذق
بةيانةي ذؤژي جثژين ذةمةزان وةختايةك كه دةچوو بـؤ  . نةدابوو، دةپارثزرا

  خــان پؤلثــك لــه تــازةالواين زةنديــه بــه فــةرماين وةكيــل  كــةرمي بارگــاي
  .دةورةيان دا و كوشتيان
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هةزار خثزانثك دةبـن و لـه ئثـران و ئثـراق و توركيـا      ٢٠ـ هةركي ١١
  .نيشتةجثن
وابوو  خان به وةبةرچاوگرتين سةرماي ئازةرباجيان پثي ـ فةحتعةيل١٢

دةمثنث، بؤيـه بـه تـوركي    خان لةبةر تؤف و بةند و سؤزي سةرما تث كه كةرمي
  .سپييةكمان هةيه كه بةم زووانه دةگاتث و دوژمنان دةردةپةذثنث ئثمه ذيش: گويت

ـ دونبولييةكان تريةيةكي كوردن و لةم زةمانـةدا لـه وآليت ئثـراق    ١٣
  )كوردستان به قةصةمي مةردؤخ. (شي پثدةگوترث»عيسابةگي«ئةم تايفةيه . دةژين

  ــ زةنـدي بةگلـه   ٢ـ زةندي هةزاره ١: نـ تايفةي زةند سث تريه بوو١٤
 ،ئينـاق . خان له تريةي زةندي بةگله بوو بنةماصةي كةرمي. ـ زةندي خةراجي٣

 .بوداق، مثهرعةيل و دوو براي تر له سـةربةدةرةوةكاين ئـةم تريةيـه بـوون    
مرادخان كـوذي   ئةصآلمراد و خوامراد له خانةكاين زةندي هةزاره بوون و عةيل

 .ذا نـةوةي بـوداق بـوو    ةيه حيسثب دةكرا و تةنيا له دايكـي ئةصآلمراد لةم بةر
مرادخان زؤربةي سةرؤكاين زةندي بةگلةي كوشت و له كايت هاتنه سـةر   عةيل

  .دا سةركردةكاين زةندي هةزاره تثداچوون خانيش دةسةآليت لوتفعةيل
خان له كايت هثرش بؤ سـةر ئيسـفةهان و فـارس لـه      ـ فةحتعةيل١٥

له گـةمنان و  .  ئازادخانا، گةلثكي توندوتيژي نواندبووبةشاين سةردةم و شان
گوصستانه له الپةذه . وحاصي خةصكي تاآلن كرد ناوچةكاين دةوروبةري شرياز ماص

دا لةبـةر   خان له نثو ئةفشار و ئؤزبةك و ئـةفغان  فةحتعةيل: دا دةنووسث٢٩٢
  ... .ناوبانگي ذؤيبوو» گةسكةخان«ذومحي و زوصم و ملهوذي به  بث

  



  
  
  

  بةشي دووهةم
  

  پتةو كردن و پةرةپثدان
  ١٧٧٩ـ  ١٧٦٣
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٦  
  دووبةرةكي نثوخؤ

  
  پاكتاوي بارگاي مريي  ١ـ  ٦

  
، وةكيل چ له ١٧٦٤تا  ١٧٥٩له ماوةي ئةم قؤناخةدا ياين مةوداي ساآلين 

دا به مةبةسيت پةالمارداين ئاخرين ذكةبةراين و چ وةختايةكي  كايت سازبووين
رجـةم ببـوو باآلدةسـيت هـةموو اليةكـه، بـةرةوذووي زجنريةيـةك        كه خات

ئةم . بةربةرةكاين نثوخؤي تاقمةي خزمان و كؤنةياراين دژي دةسةآليت ببؤوه
ـ كثشةي پيـالنـةكـاين ١: هةصوثست و جووآلنةوانه به سث شثوه خؤيان نواند

 هؤردووگاي وةكيل كه به كوشـنت و كوثرانـدن و زةوت كـردين مـاص و دارايـي     
ـ زيزبوون و ٢. خـان له ورمث كؤتايي پـثهات كةتـنگثذان بـةتـايبةت شثخاصي

ـ سةر ٣. حمةممةدخاين زةند لةگةصي خان و هاودةنگ بووين عةيل ذاكردين زةكي
ذاستبوونةوةي تايفةكاين لوذ و بةختياري و لةم چةشنه كه  وةبةر نةهثنان و لث

. ري نريي دةخستنه سـةر مـل  خان پةيتاپةيتا سةركويت دةكردن و بة زؤ كةرمي
ئثمةش هةروةك مثژوونووساين ئثراين كه چؤن ذووداو و هثرش و پةالمارةكان 
دةنووسنةوه، ئاوا بةذيز هةرسثك بابةتةكه يـةك لـه دواي يـةك دةخةينـه     

هةرچؤنثك بث ذووداونووسةكان خؤيان ذايةص و پـؤي  . بةرباس و لثكؤصينةوه
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ن خستؤته ذوو، بةآلم ئةگةر مبانةوث له ذاستةقينةي مابةيين ئةم هةصكةوتانةيا
خانةوه پتر لثكؤصينةوه بكةين به سانايي دةتوانني  بابةت ذةوت و ذثبازي كةرمي

بصثني كه دةكرث ئاكاري ئةو پياوه به پاآلوتن و پاكتـاوي هاوذثيـاين نـاودثر    
ئةم ئاكار و كردوةوانه كاردانةوةي كؤمةصثك بـةدگوماين و خؤپـارثزي   . بكرث

ثكي نيگةران و كةينةوبةينةي هةلپةرسـتان و دةسـتةيةك بارمتـةي    نثوان مري
بةرهةصسـت و ئـةم گشـته كوشـتارةي      تاوانه كه كةوتؤته سةر بارثكي بـث  بث

هةصبةت چؤنيةتييةكي ئةوتؤ هةميشه پاش دامةزراين سيسـتم و  . هثناوه بةدي
يت ذا تا كؤتايي پاشاية دةسةآلتثكي نوث، له ذؤژگاري جووآلنةوةي عةباسييان

  .نادرشا ديتراوه و ئةم خده و شثوازةش هةر تةنيا تايبةت به مثژووي ئثران نيه
يةكةم نيشانةكاين ترازان و دوبةرةكي نثوان تايفةي زةنـد لـه كـايت    

ي زاييين له ١٧٦٠/ ي كؤچي ١١٧٤گةشت و سةيراين بةهارانةي وةكيل له ساصي 
ـ . خةمسه و بةر له پةالمارداين ئازةرباجيان خؤي نوانـد  ه وةخـيت كـةيف و   ل

نةهةنگ و ذابواردنةكاين گشيت ئةم گةذانةدا له بابةت ئاكاري نابةجث و قذه و 
خاين قاجار  كثشةي ژناين حةرةخمانه و دمةتةقةكاين خوشكي حمةممةدحةسةن

وةكيل ئةگةرچي . خان ئةم ژنةي تازه هثنابوو. ذاپؤرتثك خرايه بةردةمي وةكيل
رد و بةنةرمي و لةسةرةخؤيي چـاوي بـه   زؤري پث تووذه بوو بةآلم هيچي نةك

دوا كه وثدةچوو دةسـيت لـةم   ) ١(خان بةدزي لةگةص ژين زةكي. داگثذا  كثشةكان
دا بـةرةو تـاران لةگـةص     دا بووبث؛ كاتثك كـه لـه ذثگـاي گةذانـةوةي     ذووداوه

سوصـتاين زةنـد، سـةرؤكي پاراسـتين      هاوذثياين پثي نايـه قـةزوثن، كـازم   
  .١ئةم گريوگرفتانه زاين و كوشيت ئةندةرووين به تاوانباري

غةففاري سةبارةت به چؤنيةيت ذاستةقينةي ئةم ذووداوه تاصه هيچـي  
نةدركاندووه، بةآلم ذةنگه ئةمه يةكةم دياردةي پاآلوتن و پاكتاوةكاين داهاتوو 

ئاكار و ملهوذييةكاين . خان ئثستا خؤشي دانيشتووي كاشان بوو زةكي. بووبث
ةممةدي ذةعنايي كه ئةم بةينانه سةرةذاي حكوومـةيت  ئاغاحم واي كرد كه حاج

. ئيسفةهان، قةصةمذةوي كاشانيشي خرابوويه سةر، الي وةكيل سكاآلي لثبكـا 
كردنةوةيةك  دا نارد هةتا سةبارةت به كار و كرداري ذوون خان به شوثين كةرمي

. بدا، بةآلم هيچ بةصگةيةك له سةر تةمث و سةركؤنةكردنيشي به دةستةوه نيه
                                                      

  .٦٥ـ  ٦٣ـ گوصشةين مراد، ل ١
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ةر لةم سةروبةندانةدا نةدرخاين زةنديش كه ئةركي حكوومةيت مازةندةراين له ه
ئةستؤ بوو، جثي خؤي دا به يةكثك له پياواين باوةذپثكراوي دةربار، بةآلم ئةم 
جثگؤذكةيه ناتوانث نيشانةي خةسارباركردين خزمه بثزراوةكاين بووبـث لـه   

  .٢خانةوه اليةن كةرمي
ي پيالنـه پتـةوةكانيان كـردووه و وا    غةففاري و نامي باسي سـةرةتا 

وا . ٣دا ئاشكرا بووبث وثدةچث كه يةكةمينيان بةكردةوه له ماوةي گةمارؤي ورمث
خاين بوغايري يةكثك لةو چةنـد هـاوذث    دياره سةردةستةي پيالنگثذان برامي

غـةففاري بةئاشـكرا وةبـريي هثناوةتـةوه كـه      . خؤشةويستانةي وةكيل بووه
ي زايـيين بـه مةبةسـيت    ١٧٦٠/ ي كـؤچي  ١١٧٣ي ساصي تةنانةت بةر له بةهار

خاين ئةفشـار دةسـيت تثكـةص     خةيانةت و كاكةوبراله كردن لةگةص فةحتعةيل
خان چاوپؤشي كرد، كةچي  كردبوو، بةآلم وةختايةك پيالنةكه لةقاو درا، كةرمي

دا له دوژمنان و دژبةران نيزيك  ديسانيش ناوبراو له ماوةي شةذي قةرةچةمةن
لةگةص . خان دا و دووسث جاران هةوصي پةيوةندي گرتين لةگةص فةحتعةيل ٤بؤوه

شابازخاين بةكةكي ذثككةوت و كابرايةكي ئةنگثوه به ناوي تفةنگچي و چةنـد  
كةسي ديكةيان له چةكداراين سپاي زةند فثر كرد كه له پةسيوثك خؤدابگرن و 

گـةمارؤدراوي   خان بكوژن هةتا لـه اليـةن خـاين    له دةرفةتثكي لةباردا كةرمي
يةكثك له كةتنكةران نةخشةكةي دركاند بـةآلم  . ئةفشارةوه خةآلتثك وةربگرن

پاش لثكؤصينةوه شةش كةس له پيالنگثذان : درثژةي به هاوكاري دؤستةكاين دا
پزيشكي لةشكرگاش له ذيزي ئـةو   ،كه مةوالموتةللييب كورباصي و مريزائةمني

ـ ). ٢(تاقمةدا بـوون گـريان و كـوژران    ةري ئـةم چةنـد كةسـه لةگـةص     كةللةس
. خان فذثدرانـه پـاي شـوورةي ورمـث     نووسراوةيةكي تةوساوي بؤ فةحتعةيل

  :وخوث، دةقةكةي ئاوا نووسيوه غةففاري وثذاي زيادكردين تام
داين  بةوپةذي شادمانييةوه لةگةص ئةم نامةيـه بـه مةبةسـيت نيشـان    

تـامي زاريـان    ذثزمان خاصوارثك لةم ميوه تازانه دةكةينه دياري هـةتا خـان  
                                                      

  .٦٧ـ گوصشةين مراد، ل ٢
، ذؤژنامـةي  ١٠٧ةنديـه، ل  گوشـاي ز  ؛ تـارخيي گـييت  ٩٨ـ   ٩٧ـ گوصشةين مراد، ل ٣

  .٦٠كةآلنتةر، ل 
 .ي بةشي پثنجةم٣٢يادداشيت ژماره : ؛ بذواننه٣٢٥ـ  ٣٢٤ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٤
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ذؤژي دواتــر سثســةد ســةربازي ئــازاي ئثلجــاذي بوغــايري . ٥پثخــؤش بكــا
وكاريـان   لثكراوي وةكيل بةرةو ئيسفةهان كـه كـةس   فةرماندةكوژراو و گومان

پؤلـه سـوارثكيان خرايـه شـوثن هـةتا      . دانيشتووي وثندةرث بوون ذايانكرد
  .٦پثشاوبذكةيان بدرث و به دةس حاكمي خؤوآليت خبرثنه داو

زؤر وثدةچث ئةگةر تـةواوي پيالنگثـذان بةذاسـيت نةبووبنـه فيـداي      
بةدگوماين و تؤمايت پاش ذاكردين خوثذييانةي نةدرخاين زةند و چةكـداراين  

دا، النيكةم  ئثلجاذي كثشكچي بارگةوبنةي لةشكرگا له ماوةي شةذي قةرةچةمةن
كه يـةكثك   خاين زةند نةزةرعةيل. ومةرجثكي ئةوتؤ ژمارةيةكيان كةوتبنه هةل

بوو له ذاكردوواين ئةو شةذه، بذثك دواتر و بةر له ئاشـكرابووين كةتنةكـه،   
. ذةنگه بؤ ئةوةي خؤي له وةكيل نيزيك بكاتةوه مةوالموتةللييب تؤمةتبار كرد

وةختايةك مريزا حمةممةدي كةآلنتةري فارس كه ئةويش ذايكردبـووه قـةزوثن   
لةخؤوه ناوي خةصـكاين فـارس    خاين سةركؤنه كرد كه گةذايةوه و نةزةرعةيل

خان ئةويشي به هاودةسيت پـيالين كوشـتين    دا نةزةرعةيل دةزذثنن، له جواب
بةختةوةرانه وةكيل شاين بؤ قبووص كردين ئةم تؤماته شل . وةكيل تؤمةتبار كرد

خـاين   قوصـي  نةكرد و ئةگةرچي چةند كةسثكي هةرمثي فارسي گرت وةك عةيل
ذاكردوواين شةذي قةرةچةمةن، بةآلم كةآلنتةر به  كه يةكثك بوو له) ٣(كازرووين

وةكيل پاش  ،مةبةسيت لثبووردنيان كةوته نثوان و خؤي دايه كارثكي مةترسيدار
دا پاش خواردنةوةي چةند فـذ شـةذابثك    كات و ساتثكي دژوار هةر لةو شةوي

دةرهةصبوو و گويت مريزاحمةممةد لةگةص تةواوي دوژمناين مـن دؤسـتايةيت و   
خان خؤشبوو و تةنيا  قوصي بةآلم هةر چؤنثك بث له تاواين عةيل ،هةيه نثواين

  .٧جةرميةي كرد
  

  خاين زةند كوثركردين شثخاصي ٢ـ  ٦
  

ذةويت قةوارةي سثحربازانةي ذاوي به جةللةي ئادةميزادان لـه كـايت   

                                                      
  .٩٩ـ گوصشةين مراد، ل ٥
  .٦ـ هةمان سةرچاوه، ل ٦
  .٢١٤؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٦٢ـ  ٦٠ـ ذؤژنامةي كةآلنتةر، ل ٧
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تةنانـةت  . خان پثي نايه قؤناخثكي تر دا به كوثركردين شثخاصي گةمارؤي ورمث
 زؤر قايـل و اليـةنگريش هةرچةنـدثك بياـةوث پاسـاو بـؤ       مثژوونووساين

كردةكاين وةكيل بثننةوه، ناچارن ئةم هةنگاوه بـه منوونةيـةكي پثچةوانـةي    
خـان ببـوو بـه     دا دثته بةرچاو شثخاصـي  بةآلم وةك له ئاخري. ئاكاري دابنثن

بـةرز و خودبةسـةر كـه بـؤ پلـه و دةسـةآليت        زان و لووت كابرايةكي خؤبةزل
گةرچي له هيچ جثيةك بةذاسيت تؤمايت پيالين . اكةي مةترسي دةنايةوهئامؤز

بووين كؤمةصـثك   كردين وةكيلي نةخرابوويه ئةستؤ، بةآلم كةصةكة سةرخنوون
تؤمات به دژي ئةو له ماوةي ئةم قؤناخه پذ مةترسييةدا، واي هةصـدةگرت كـه   

ةستةرئابادا بث ساصثك بةر لةم ذووداوه له كايت گرتين ئ. مةرجي پارثز ذابگريث
ئةوةي ئيزن له وةكيل وةربگرث بةشثكي زؤري لةو خةنيمةتةي وةچنگي هثنابوو 

ئةگةرچي بةم كاره خؤي خسته جةرگةي . دا داروپةخش كرد به سةر لةشكرةكةي
جگـه لةمانـه   . بةدگومانييةكي زؤر، بةآلم گةلثكي دصگةرمي دا بـه چةكـداراين  

نانـةي دةركـراون و داهـايت پارثزگـا     تاوانبار بوو كه گوثي نةداوه بةو فةرما
خاين  پةخشان كردووه و زؤربةي ذاسپاردةكاين كةرمي داگريكراوةكاين تةخشان

جووآلنةوه و دصدانةوةي كؤمةآلين خةصكي نثو بازنةي قةصةمذةوي   له بابةت باش
  .٨دةسةآليت وةبةرچاو نةگرتووه

سةنگ بث خان هاو شثوازثكي ئاوا ببوو به هؤي ئةوةي كه ناوي شثخاصي
بـةگوثرةي نووسـيين   . لةگةص زؤرةملي و چةوساندنةوه و ببثته پةندي پساتث

يةكثك له سةرچاوةكان بؤيه له ئةستةرئابادةوه بانگيان كردةوه چونكه لثـي  
له ماوةي گةمارؤي  .٩دووشك ببوون كه ذةنگه لةو ناوچةيه بكةوثته سةرهةصدان

ي وةكيلـي بـؤ الي خـؤي    دا تاقمثك له سةركرده بثزراوةكـاين بـةرچاو   ورمث
خان كه خةريكبوو  يان ذةنگه بؤيه كةوتبثته بةر ذق و تووذةيي كةرمي(ذاكثشابوو 

بارگايةكي سازكردبوو و خؤي ساين لةشكري دةبـيين كـه   .) شان له شاين بدا
كردةوةكاين بةربةرةكاين بوون دژي پله و پايةي  .١٠زياتر ئةمه كاري مريان بوو

                                                      
؛ فةسـايي، بـةرگي   ١٠٩گوشـاي زةنديـه، ل    ؛ تارخيي گييت١٠٧گوصشةين مراد، ل  ـ  ٨

  .٢٠٧؛ مونتةزةمي ناسري، ل ٢٤يةكةم، ل 
9- Hovhanyants, 291. 

  .١٠٨ـ گوصشةين مراد، ل ١٠
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نةيدةتواين تةنانةت لـه بابـةت لثوةشـاوةترين     وةكيل و ئةويش لةوه زياتر
  .گوث سةرداراين هةصكةوتةي نثو خزم و كةسانيشي كاري وا خباته پشت

زثده لةمةش پثشتر به شثوةيةكي سامناك و چذوپذ گوثي زرينگاندبؤوه 
لـةم سـثيانه   : و سث كةس له ئةنداماين گرينگي سةر بةوي لةذثوه سزا دابوو

ثر كرا، حةيدةرخاين زةند له ماصي خؤيا كـوژرا و  باباذةسووصي شاترباشي كو
ي ١١٧٦خاين گچكةي بةختياري له ذؤژي جثژين ذةمـةزاين ساصـي    مةردان عةيل

خان  دا شثخاصي لةگةص ئةمةش. دا سةري بذا ي زاييين١٧٦٣ي ئاوريلي ١٥/ كؤچي 
ئةو شةوةي كوثر كرا، سةرداري زةند له . سةرجنثكي نةدايه ئةم ئيما و نيشانانه

ابةت ئةم كارانةوه وةكيلي سةركؤنه كرد و ئةوةنده به توذةيي و گذگرتووانـه  ب
وةكيل دةگـژي ذؤهـات و خسـيت و بـه     . قسةكاين دةربذي كه هةرتكيان تةقني

يارمةيت مووساخاين زةند و ئةوانةي لةوث بوون به نووكي خةجنةر چاوي له 
  .١١قاپثلكان دةرهثنا

گه بةپثي بةجثهثناين ئةرك و ورووژثنةكةي غةففاري ذةن گثذانةوه خةم
خان نووسرابث كه وةك دةرهةصبوونثكي لةپذ  پاساوهثنانةوه بؤ كردةوةي كةرمي

گوصستانةش ئؤباص . و لةخؤوه و نابةدص و هةصچوونثكي نةكاو ذةنگي داوةتةوه
خـان بـه نـووكي خةجنـةر چـاوي       بؤ ئةم مةبةسته دةكثشث كه خودي كـةرمي 

ي نةقصةكةي وةك غةففاري گثذاوةتةوه، بةآلم نامي ئةگةرچ. ١٢سةركردةي كؤصيوه
و دةريدةخا كه وةك باو بووه شيشةيةكي » به شيش كوثري كرد«نووسيويةين 

سوورةوةبوويان به سـةر گلثنـةي سـةرداري زةنـدا كثشـاوه و ذةشـكثنةيان       
بةم شثوةيه ذووداوةكـةي نةبردؤتـةوه سـةر    . تواندؤتةوه و كوثريان كردووه

  .١٣اوپث بوونثكي لةناك چراغ
خان دةرهةق به كةسثكي تا ئةودةم له هةموو دؤستان  باشه بؤچي كةرمي

خان  و سةركردةكاين پتر باوةذي پثدةكرا غةدرثكي ئاوا زاصمانةي كرد؟ شثخاصي
ئةوةنده الي وةكيل بةذثز و خؤشةويست بوو ئةگةرچي پاش شةذي قةرةچةمةن 

و ئةم سةركردةيةي خان بؤ ذاپةذين و سةرهةصگرتن  خؤشكةري زةكي بوو به ذث
                                                      

  .١٠٩ـ  ١٠٨ـ گوصشةين مراد، ل ١١
  .٣٣٠ـ مومجةلوتتةوارخيي گوصستانه، ل ١٢
  .١٠٩ـ مومجةلوتتةوارخيي گوصستانه، ل ١٣



٢٢٣ 

 

 

 

 

  
  /دووبةرةکی نثوخؤ 

دا لةگةص دؤست و  خان له كردار و ئاكاري كةرمي. لثتةكاندةوه، بةآلم متةقي نةكرد
دوژمن خؤي وةك سياسةمتةدارثكي لثوةشاوه و بةتوانا هةصخستبوو كه دةزاين 

مرؤض تةنيا دةتوانث واي بؤبچث كه . بؤ وةرگرتين ئاكامي هةرةباش دةبث چ بكا
خان ببوو به هـؤي   ريةسةري و ئينكةبةري شثخاصيزاين و خ غلووري و خؤبةزل

ئةوةي كه حكوومةيت خؤي و يةكثيت بنةماصةكةي لةو بارودؤخه قةيراناوييةدا 
خان  بكةوثته مةترسي و سةرةذاي دؤستايةيت لةمثژين و متمانةيةكي كه كةرمي

پثي بوو ديسانيش كارثكي واي كرد تا دةس بةرث بؤ كردةيةكي تاص و توندوتيژ 
  .١٤شثوةيةكي قورس و قامي هةنگاو باوثو به 

ســةرلةنوث : خــان پاشــان ئــةم كارانــةي كــردووه وا ديــاره كــةرمي
خـاين زةنـدي بـراي     هيدايةتوصآلخاين كـردةوه حـاكمي گـيالن، نةزةرعـةيل    

خاين هاوكات لةگةص كوثركردين كاكي لثخست و هثنايـه لةشـكرگاي    شثخاصي
خان و براكةي دواي  اص شثخاصيبه هةرح. خؤي، بةآلم پاشانيش كردييةوه حاكم

وا وثدةچث لةمةودواش . ١٥چةند ذؤژان ئازاد كران و ئامؤزاكةيان دصنوايي كردن
خان نثواين لةگةص فةرمانذةواي زةند خؤش بووبث و قةت نـةبوو بـه    شثخاصي

خان پتر له  كةوتن مرد و كةرمي دا پاش نةخؤش١٧٧٣له ساصي . ماكةي سةربزثوي
  .١٦ر بووهةموو كةس بؤي تازيةدا

  
  پاكتاوي دةزگاكاين بةذثوةبةرايةيت و ئيداري  ٣ـ  ٦

  
دا له دةربارةوه دزةي كرده پارثزگاكان،  وگؤذ به الي زؤري ئةگةرچي ئاص

خان  خاين براي شثخاصي سةبزعةيل. بةآلم ديسانيش پاآلوتن كؤتايي پثنةهاتبوو
ةو تةتةرةي ئ. له سةر كارةكةي خؤي واته سةركردايةيت لوذستاين فةيلي الدرا

ئةم فةرمانةي هثنابوويه شوثين بنةگربووين ناوبراو له ئيسفةهان، لةبةروةي 
                                                      

 وةكيل اصي دةبةستثتةوه به پيالنثك كه بؤ كوژراين، سزاداين شثخ٦٦٣ـ كرمثلي، ل ١٤
  )٤يت ، بابة٦بةشي . (داذثژرابوو

  .١٠٩، گوصشةين مراد، ل ١٠٩گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت١٥
  ، ٢بامـداد، بـةرگي   : سةبارةت به كورتةي ژياين بذواننه. ١٧٣ـ گوصشةين مراد، ل ١٦
  .١٥٤ـ  ١٥٣ل 
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بؤيـه   ،هةواصثكي تاصي پثبوو نيگةران بوو له ديداري سةرداري تووذه و تؤسن
خان پياوثكي تونـدوتيژ بـوو،    خان كه خؤشي وةك سةبزعةيل حمةممةدذةفيع

خان  وةختايةك سةبزعةيل .داحازر نةبوو به خؤشي ئةم ذاسپاردةيه ئةجنام ب
دةيهةويست له دةروازةي شار وةدةركةوث كوتةكي يةكثك له غوالماين وةرگرت 

پالرةكه وه گورچووي كةوت و لةبةر ئةم زةبره بـه تـووذةيي و    .هةصكرد و تثي
خـان دا و   ذومحي نثزةيةكي له خاصيگةي ذةفيـع  هةصچوونةوه گةذايةوه و به بث

خان يان ئومثـدي بةخشـيين، خـؤي     داين كةرميله ترسي سزا .١٧كةالكي خست
گةيانده نثو سپاي زةند و لوذاين فةيلي و عةرةبةكاين سةر به دةوصةت و له ذثي 

كةسري  شووشتةرةوه به مةبةسيت كووژاندنةوةي ئاگري ذاپةذين و ئاژاوةي ئايل
هثشتا ذوون نيه كه داخوا به ئاشكرا بةخشـراوه و كراوةتـةوه    .پثشذةوي كرد

   ؟ه يان ناسةركرد
بةر لة وةي ئةويش به نؤرةي خـؤي بـه    ١٨وةك نامي ذووين دةكاتةوه

كةسري له دةرةوه بكوژرث له شةذثكي قـةراخ   عةلواين ئايل زةبري نثزةي شثخ
                                                      

ئةم كتثبةي . ٧٩ـ  ٧٨گوشاي زةنديه، ل  تارخيي گييت؛ ١١٠ـ  ١٠٩ـ گوصشةين مراد، ل ١٧
خان  قةوماوه، ياين زةمانثك كه كةرمي ١٧٥٨/  ١١٧٢وايه ذووداوةكه ساصي  ئاخري پثي

ئـةو ئةركـةكاين   . خان تازه ببوو به حاكمي ئيسفةهان بةرةو تاران دةبزووت و ذةفيع
يت هرووژمي هثزةكاين خان كا خؤي باش ذادةپةذاند و ئةو پياوماقووآلنةي كه شثخاصي

قاجار ذايگوثزتبوونه شرياز، دووباره گثذانييةوه ئيسفةهان و چي پثويست بـوو لـه   
به قسةي نـامي وةختايـةك   . ني كردن و خستنيةوه سةرباري پثشوويانبژيان بؤي دا

. دا، تووذه بوو خان له بازاذي ئيسفةهان پاش دمةقذه لةگةص بازرگانثك لثي سةبزعةيل
كردنـةوه و پـاآلوتين    ةستةكه پةيوةندي بـه پـاك  بانةوه بسةملثنني مةئةگةر ئةم گثذ

خان له ئيسفةهان دةگةذثتةوه  غةففاري دةنووسث بووين ذةفيع. دةرباري وةكيلةوه نابث
خاين براي كه به مةبةسيت هةصگريساندين شؤرش  سةر پساين پةيوةندي لةگةص زةكي

ئةگةرچي غةففاري . وبنةيان مابؤوهچووبووه برووجثرد و ئةو الي ماص و مناص و بارگة
وه، بةآلم من مةيلم وكةوت ذا كه له كاشان بووه دةس زانياري گةرمةتةندووري له باوكي

خـان لـه اليـةن     لثيه ئةم ذووداوه بةرمةوه سةر الدان و خيچاندين بةرةبايب شثخاصي
  .خان بدؤزمةوه خانةوه و بةصگةيةك بؤ له كارالداين سةبزعةيل كةرمي

 .٧٩گوشا، ل  خيي گييتـ تار١٨
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  .١٩شاري شووشتةر شكسيت هثنا
و پايـةي    نـةكراوي پلـه   هةصگةذانةوه و خنوون بوونةوةي چـاوةذوان 

ورووژثن  دا ذووداوثكي خةم يةي پاشايةيتخان له نثو ئةم بنةماصة تازة شثخاصي
خان ئةوةنده له كردةي خؤي پةشيمان ببؤوه كـه تـةواوي مـاص و     بوو و كةرمي

وماشثكي كه وا له ئثراقي عةجةم بـووي و لثـي زةوت كردبـوو،     سامان و مصك
  .٢٠داوه سةرلةنوث وثي

لةم ذؤژانةدا نةدرخاين زةند، ماكةي سةرةكي ذاكردين قةرةچةمةن به 
شةوثك پاش زثدةذؤيي له مةينؤشي و . وپذ ماآلوايي له جيهان كرد نثكي كوتمرد

دا، وةختايةك دةيانشثال و داياندةماصي تثكهةصگال و سةرةذاي  كةيف و نةهةنگ
پزيشكان واي بؤچوون كه له كـايت  . تةقةالي پزيشكان تازه وةهؤش نةهاتةوه

ةففاري بـه ئاشـكرا   دا تووشي ذخيؤصةپثچةيةكي گران هاتووه، بةآلم غ مةسيت
دةصث كه پشـكنينةكاين دواي مـةرگ نيشـانيان داوه كـه ژاري لـه ذخيؤصـةدا       

. كؤبؤتةوه و ذةنگه ژاريان لةگةص شةراب بـؤ لثكـدابث و دةرخوارديـان دابـث    
گثذانةوةي ئةم بةسةرهاتانه خوثنةر دةكاته سةرپشك تا خؤي سـةبارةت بـه   

چي هيچ وثناچث كـه زانـني و   ئةگةر. ٢١ذاسيت ذووداوةكان بكةوثته لثكؤصينةوه
زانيارييةكاين سةبارةت به پثداچوونةوةي ئةو سةردةمي شـتثكي پثچةوانـةي   

دا  ئةو مةبةستةي زؤر پذمانايه ئةمةيه كه ذاست لةو ذؤژگاري. ئةمه خباته ذوو
زؤربةي پياواين دةربار و فةرماندةران و كةسانثكي كه وةك نةدرخان بةذواصةت 

منوونةي بةرچاوي ئةم . كرابوو كوژران يان كوثر كرانچاوپؤشي له هةصةكانيان 
دةبث كةسانثكي وةك كاكاخان و پريمرادخان . خاين ئةفشاره كةسانه فةحتعةيل

گـرياين ورمـث و گةيشـتين لةشـكري      مرادخاين زةند كه سث مانگ پاش و شثخ
ئةمانه جگه له . گةوره و گران بؤ خؤيه كوثر كرابوون لةم جةللةيه زياد بكرثن

خان تاوانثكي ديكةيان نةبوو و ناچار بوون كه لـه   ستايةيت لةگةص شثخاصيدؤ
دا له بابةت كوثربوونيانةوه دةس بةردةنةوه؛  خان بةرامبةر فةرمانةكاين كةرمي

                                                      
. ١٤٧، كةسـرةوي، ل  ١٠٦؛ گوصشـةين مـراد، ل   ١١٠ـ   ١٠٩گوشـا، ل   ـ تارخيي گييت١٩

  .٧يت بابة، ٦وگؤذةكاين خووزستان، بذواننه بةشي  سةبارةت به ئاص
  .١١٠ـ گوصشةين مراد، ل ٢٠
  .١١١ـ گوصشةين مراد، ل ٢١
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گةرچي ئةمانه بةذواصةت بةخشران، بةآلم گؤيا وةختايةك كـه پـاش مـةرگي    
خان الآلنـةوه و   مينةدرخاين زةند بةهةق له گياين خؤيان ترسان و لةبةر كةر

داوايان لثكرد دان به لثبووردنةكةيان دابثنث، وةكيل هةصچوو و فةرماين دا كـه  
  .٢٢خانةوه بناصثنن ئةوانيش به چارةنووسي شثخاصي

ي ١١٧٧دا بةرةو بةرةو باشـوور لـه ساصـي     له ماوةي پثشذةوي وةكيل
بةربآلو  ي زاييين، ذاوي نثچريه تؤقيوةكان به شثوةيةكي١٧٦٤ـ   ١٧٦٣/ كؤچي 

خاين چگـين خوراسـاين كـه يـةكثك لـه       له ئيسفةهان توراب. درثژةي كثشا
خــان و سـةرخةزنةداري قةصــةمذةوي مــريي   خؤشةويسـتاين بارگــاي كـةرمي  

بوو كوثر كرا و مريزا عةقيلي ئيسفةهاين كه وةزيري ديوان ) مستةوفيوملةمالك(
نامي . دةس جةلالد و له دؤستاين ناوبراو بوو لةگةص چةندكةس له ياراين درانه

خـان هـةر هثنـدةي پثنـةچوو كـه كـوژرا و هـيچ         ذووين دةكاتةوه كه توراب
. ٢٣بةصگةيةكيش جگه له تووذةبووين وةكيل له سةر تثداچووين بة دةستةوه نادا

خـان و هثنـاين    خان لةبةر بةشداري له شؤرشـي زةكـي   غةففاري دةصث توراب
ؤمـةيت هثنـاين پيـاوان بـؤ     ت. كةسانثك بؤ ئةندةرووين وةكيل دادگـايي كـرا  
بـه  . خانةوه خرابوويه ئةستؤي ئةندةرووين له اليةن خوشكي حمةممةدحةسةن

خان بؤخؤي  تةنانةت شةوثكي كةرمي ،مةبةسيت ذوون بوونةوةي ذاسيت و درؤ
پاش ئةم ذووداوانـه پلـةي وةزارةت درايـه مـريزا      .)٤(كةوته چاوةدثري كردن

ةممــةدي برووجثــردي بــوو بــه حمةممةدجةعفــةري ئيســفةهاين و مــريزا حم
  .٢٤خةزثنةدار

  

  تاكةكةسي ايةيتسيستمي حكوومةيت يان شثت  ٤ـ  ٦
  

جةللةي گشيت كوشتار و چاوكؤصينةكاين نثوخؤ لثره بنةي هات، بةآلم 
دا پةيدا ببوو  سزاداين تاقمةكاين خثآليت كه درزثك و سستييةك له ملكةچييان

                                                      
  .١١٤ـ  ١١٣ـ گوصشةين مراد، ل ٢٢
  .٢٢٦؛ ئةنساري، ل ١١٦زةنديه، ل  گوشاي ـ تارخيي گييت٢٣
به مةبةسيت توثژينةوه سةبارةت به پله و پايةكان . ١٢٥ـ   ١٢٤ـ گوصشةين مراد، ل ٢٤

  .١٦و  ١٣، ٦، ٣دا، بذواننه پةذاوثزةكاين  له بارگاي وةكيل
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ئةم قؤناخه كه به وردي گةآلصةي . يان كةتبوونه بةر بةدگوماين، درثژةي كثشا
بؤ داذژابوو به قةآلچؤكردين ئةفغانييةكان له تاران دةسيت پثكرد و له جةنگةي 

خانا لوذةكاين فةيلي و بةختياري گرتةوه و ئةمـةش دةبـث بـه     شؤرشي زةكي
تةواوي ئةمانه گؤذاين . بةشثك له نيشانه ئاشكراكاين ئةو نةخؤشييه دابندرث

مريزاي كوذي كه بـوو بـه هـؤي     پاش كوثركردين ذةزاقوصيكةسايةيت نادرشا 
بةصگه و توندوتيژةكان دةخةنةوه ياد كه سةري خؤشي  تةنينةوةي كوشتاره بث

چلؤن دةكرث كه سةرةذاي ئةم كارانه هةصگةذانةوه و تالسابووين ئةو . تثدا برد
وثنةي بةوپـةذي چاكـه    كةسةي هةتا ئثستا بؤ باسي بةزةيي و دادپةروةري بث

  .دواوين و دوايةش له سةري دةذؤين، ذيس و گوريس بثنينةوه
خانةوه دوو بؤچوون و پاساو  وا دياره دةربارةي گؤذاين تةبيايت كةرمي

به دةستةوةيه و ئةگةر بياخنةينةوه سةريةك ذةنگه بةشـثك لـه ذاسـتةقينه    
پاش ذاوي بةرازه كثوي له سيالخؤر له دوايني حةوتةكاين ساصي . نيشان بدةن

لةم ناوچةيه گةلثك پةرؤشي مةرگي . خان زؤرتوند نةخؤش كةوت دا كةرمي١٧٦٤
/ ي كـؤچي ١١٧٨بوون و دصيان غايلةي دةكرد، بةآلم له يةكةمي مانگي ذةجـةيب  

دا، پاش دوو حةوتـه ئاگـاداري و چـاوةدثري شـةوانة و     ١٧٦٤ي ديسامربي ٢٥
 يـةكثك لـةم  . ذؤژانةي چةند حةكيمثك، له چنگ ئـةم نةخؤشـييه خةلةسـت   
دا، لـه ذيـزي    پزيشكانه مريزا حمةممةدئةمني بوو كه له كايت گةمارؤي ورمـث 

بـةآلم لةبـةر چاكـه و خزمـةيت     . دا پثوه ببوو خان پيالنگثذاين كوشتين كةرمي
نووسـاين ئثـراين هـيچ     گةرچي بريةوةري. ٢٥گرينگي پزيشكي چاوپؤشي لثكرا

 كؤمةصـي  شتثكيان سةبارةت به نةخؤشييةكةي نةنووسـيوه، بـةآلم ذاپـؤريت   
ي بةسره لةم جةنگةدا ذووين دةكاتةوه كـه بـه تـازةيي لـه چنـگ      »كرمثليت«

وةك گثذاويانةتـةوه دةبـث   . ئاوساين گورچيله ذزگاري بووه و چاك بؤتـةوه 
ئةگةر وابث دةبـث لـه   ). ٥(هثندةي ترياك كثشابث كه تووشي ئةو دةردة بووبث

دةتوانـث تثكچـووين    دا گريؤدةي ئثش و ئازارثك بووبث كه ماوةي چةند ساآلن
تةبيات و ئاكاري دادخوازانةي و گؤذاين بةرةو ذةقـةوةين و تؤسـين، پاسـاو    

خواردنةوةي بةر لةوةي به مةبةسيت  كثشان و مةي ذةنگه هثنده ترياك. بداتةوه
سةرخؤشي و ذابواردن بووبث دةكرث بؤ دامركاندين ژان و دةردثك هاتبثته گؤذ 

                                                      
  .١٢٣گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٣٧ـ  ١٣٦ـ گوصشةين مراد، ل ٢٥
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اكاري دادخوازانةي و گؤذاين بةرةو ذقةوةين كه دةتوانث تثكچووين تةبيات و ئ
دا نووسندةكاين كؤمةصي كرمثليـت   لةگةص ئةمةش. ٢٦و تؤسين، پاساو بداتةوه

ئةم مةبةسته به شثوةي جؤراوجؤر دةگثذنةوه و به پتووين پثيـان  ) كارمثليت(
. ٢٧دا بـاو بـووه   وايه كه ئةم دابه زؤروكةم له نثو فةرمانذةواياين ئةو ذؤژگاري

ةك بوو تازه وةكيل ببوو به مرؤضثكي مةترسـيدار و خوثنـذثژ كـه بـؤ     هةرچيي
تاوانثكي بچووك چاو و لووت و گوثي كةساين ژثرذكثفي دةردثنا و دةيبـذي و  

  .٢٨وبذ و ئةجننينيان بوو هةردةم ئامادةي قةصت
ذاپؤرتــه بةهةصــكةوتةكاين ذووداونووســاين ئثــراين دةريــدةخا كــه 

مانـا بـاوةي    نةبووه لةو شثيت و غةزرينة بثبةش  خانيش كةم و زؤر بث كةرمي
له ماوةي سةردةمي گةمارؤي شرياز لـه هـاويين   . تايبةيت فةرمانذةواياين تر

دا، وةكيل ناچار بوو كه بـه يارمـةيت مريزاحمةممـةدي كةآلنتـةر     ١٧٥٨ساصي 
سةبارةت به كاروباري ئازؤقه و پاشةكةوت و ياراين قةصةمذةوي دةس بةرث بؤ 

خان داواي له مريزا حمةممةد كرد كه يةكثك له  كةرمي. كي دةگمةنپثداچوونةوةية
گةورةپياواين ئةو ناوچةيه به ناوي مةال ماندگار دنه بدا تا به خؤي و مـاص  و  

وةختايةك گويت ناشث چـاوةذواين ئةمـه   . دارايي و پياوةكانييةوه بثته شرياز
ذه بـوو و  بكرث كه به نثو گةمارؤي لةشـكري قاجـاردا تثپـةذث و بـث، تـوو     

بةگوثرةي نووسيين كةآلنتةر پيـاوةيت   .)٦(هةذةشةي كوشتين له كةآلنتةر كرد
خان خؤي به  ئةوي له مةرگ ذزگار كردووه و هةروةك ديتمان توراب ٢٩خان توراب

  .خانةوه بوو تةصةي ذقي كةرمي
لةبةر ذووناكايي ئـةم ذووداوانـه، ذةنگـه ئـةم زجنـريه كوشـتار و       

وةي فةرمانذةوايـةيت پيـاوثكي چؤصـةپثچ كـراوي     سةربزثوييانه وةك دژكردة
ئةغصةب مةست بووه و ذةنگه كارتثكردين خةياآليت  .دةمارپرووكاو چاوي لثبكرث

له . دا هثنابث ماده هؤشبةرةكان پيالين خةيانةيت كةساين باوةذپثكراوي به دصي

                                                      
26- Carmelites, 665. 

وچؤ لةگـةص ئةرمـةين و    خان له زةماين تثكةآلوي و هات كةرمي Ibid, and 663ـ ٢٧
  .گورجييةكان، بةصثين دابوو كه زؤر ئارةق نةخواتةوه

28- Ibid, 666. 
  .٣٠كةآلنتةر، ل  بريةوةرييةكاينـ ذؤژنامةي ٢٩
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دةرةوةي جةغزي بارگاوه سةبارةت به پيالنةكان زؤري فوو لثكراوه بؤيـه لـه   
تةنانـةت وثـدةچث زؤربـةي    : وةري و سزادان ذثگاي توندذةوي گرتؤته بةرداد

ذووداونووساين بةرگوماين كؤمةصي كرمثلي بايةخيان بؤ ئةم چةشنه ئةفسانانه 
پسانةوه له اليةن سةرؤكاين  كةتن و پيالين نةهثين كه بث«دانابث كه گوتوويانه 

دةكا تا بةپثچةوانةي ذةمسي بارگاوه دژي ژياين وي گةآلصةي دةكرث، ناچاري 
تةبيايت ئاشتيخوازانةي تثكذاي ئةوان چ تاوانةكانيان له سةر سوور بووبثتةوه 

  ».٣٠بكوژث يان تةنيا بةرگومان بن،
  

  خان سةرهةصداين زةكي  ٥ـ  ٦
  

خانـه دژي   هةصـنةگر ذاپـةذيين پتـةوي زةكـي     تةنيا بابةتثكي حاشـا 
ةويسـيت و مثـرةواين   خان كه هةميشه له ژثر سـثبةري خؤش  دةسةآليت كةرمي

ي براي، »ئيناق«بوداق پاش مردين . ناوبراو كوذي بوداق بوو. دا ژيابوو وةكيل
خان هةروةك چؤن  خان، بؤيه زةكي ژنةكةي ماره كردةوه كه دةبثته دايكي كةرمي

خان لـه بارگـاي    ئةو و شثخاصي. براشي بوو به ئامؤزاي وةكيل دادةندرا، دايك
دا خاوةين ذثز و خؤشةويسـتييةكي تايبـةت    ةيتوةكيل و كاروباري سةركرداي

خانا نيشاين دا كابرايةكي شـةذةنگثز و   خان له كايت مةرگي كةرمي زةكي. بوون
زاصم و خاوةن سرشتثكي خوثنذثژانةيـه و هةسـيت تثگةيشـنت و سةرذاسـيت     

وثـذاي ئةمـةش   . پثويسيت بؤ دةمكويت تاسه و تامةزرؤيي و داخوازةكاين نيه
ه له ذادةبةدةر مايةي بؤ دادةنا و كردار و ئاكاري دزثوي كـه  خان هةميش كةرمي

  .زؤر له كةساين تر خراپتر بوو وةبةرچاو نةدةگرت
پــاش شــةذي قةرةچةمــةن وةك بــاو بــوو لــه پريؤزبــايي و       

خان وةك  دا كه بآلوكرايةوه، دواي ناوي وةكيل ناوي شثخاصي سةركةوتننامةيةك
. دةسپثكي شةذا الوازيـي نوانـدبوو  سةركردةي هثزةكان هاتبوو، ئةگةرچي له 

خان كه دةيبيين خؤذاگري و نةكشانةوةي ئازايانةي تةنانةت بث پةسندي  زةكي

                                                      
30- Carmelites. 663 ; cf. also p. 665. 

دا خؤنةگره، هثنـدثك جـاران    ذووحيتةبيايت دؤستايةيت و مثرةواين له «: دةنووسث
  ».دةكةوثته سةربارثكي وا خوثنذثژانه كه ناچار دةبث زؤربةيان بكوژث يان كوثر بكا
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وةكيل شكسيت دوژمين به دواوةيه و پثويسته پتري سةرنج و بـايخ پثبـدرث،   
ذث، ئةو و  وةختايةك پامشاوةي سپاي زةند بةرةو تةورثز كةوتنه. تووذه ببوو

ان دص ئثشابوو له ذثي تارانةوه گةذانةوه ئيسـفةهان و  ياراين لةبةروةي زؤري
خـان بـه    خان گوثي نةدايه پثداگري و پاذانةوةي ئةو سةردارانةي كـه كـةرمي  

وةكيل خؤي دايه دةس چارةنووس . مةبةسيت دصدانةوه و گثذانةوةي ناردبووين
 خانةوه وةك سةرداري ئثراقي عةجةم به و تاقمثكي به فةرماين هةصبژثراين زةكي

شوثنيا نارد تا بةم شثوةيه ئابذووي خؤي پاراستبث و پاشـان درثـژةي دا بـه    
  .٣١ذثگاكةي بةرةو ذؤژاوا

گةمارؤي ورمث و گرتين خثراي پامشاوةي ئازةرباجيان بري و هؤشـي  
پاش هاتنةدي ئةم ئاماجنه سةرجني كةوته سةر . وةكيلي لةخؤي شةتةك دابوو

دا وةختايةك هةواصي شاآلو و ١٧٦٣ پارثزگاكاين قةفقاز و له سثپتامربي ساصي
خان له لةشكرگاي ئةردةوثصةوه گةيشته ورمث لثبذا كه ئةم ذووداوه  چاالكي زةكي

خـان كاتثـك پثـي نايـه تـاران       زةكي. ٣٢تاصه پتر به وردي خباته بةر سةرنج
خاين براي به سـةري ذادةگةيشـت و    خاين كه نةزةرعةيل بارگةوبنةي شثخاصي

  . د و بةرةو ئيسفةهان ئاژاويتلةوث مابؤوه تاآلن كر
له ئيسفةهان چةند مانگثـك بـؤ پاراسـتين بةرژةوةنـدي، ذووكـاري      

زان و دةصةچه و ملكةچي بةخؤوه گرتبوو و واي دةنواند كه  حوكمذانثكي خؤبةكةم
بـؤ وثنـه وةختايـةك ذاكـردوواين سـةر بـه       . مةيلي له ئاشيت و تةساصحةيه

ن و هاتنه ئيسفةهان، گرتين و تـاواين  خاين بوغايري له ورمييةوه هةآلت برامي
ئةستاندن، بةآلم ماص و ساماين به خةنيمةت گرياواين به مةبةسيت ذاكثشاين  لث

هةروةها وةك  .٣٣دا دابةش كرد پشتيواين گةورةگةورةكاين ئيسفةهاين له نثويان
  سةرداري ئثراقـي عةجـةم ئةوپـةذي شـادماين خـؤي بـه گةشـت و گـةذان و         

ةصبةندةكاين پارثزگاكه و قةصةمذةوي خؤي به شثوةيةكي پشكنيين  ناوچه و م
                                                      

  .٣٢٧؛ مونتةزةمي ناسري، ل ٨٩ـ گوصشةين مراد، ل ٣١
لـةم  . ١١١ـ   ١١٠گوشـاي زةنديـه، ل    ؛ تارخيي گـييت ١١٨ـ   ١١٧ـ گوصشةين مراد، ل ٣٢

وثص چووه زيـارةيت گومبـةزي شـامسايل بناغةدانـةري     خان له ئةردة گةشتةدا كةرمي
  .)١١٧گوصشةين مراد، ل . (زجنريةي پاشايةيت سةفةوي

  .١١٨ـ گوصشةين مراد، ل ٣٣
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  .٣٤ياسايي نيشان دا
خان له پارثزگاي ئيسـفةهان   وا وثدةچث كه دؤستاين بةختياري زةكي

تةمايان گرتبوو كه له سةرهةصداين دةصةمةي خاين زةندا بةشدار بن و بكةونـه  
ان سةفةري خان بؤ دةرةوةي شاري ئيسفةه وةختايةك زةكي. ذاپةذينثكي تةواو

خان نووسي و  كردبوو، ئةمانه فةرمانثكي ساختةيان له اليةن وةكيلةوه بؤ زةكي
حمةممةدخاين زةند، حاكمي ئةوسـاي برووجثـرد    وةبرييان هثنايةوه كه عةيل

حمةممةدخانيان تثگةيانـد كـه    ئةو كات به چةشنثك عةيل. بگرث و كوثري بكا
خان هـةر كـه    گرتووه و زةكي ئةوان بةچاكه ذثي بةذثوةچووين فةرمانةكةيان

ئامانج ئةمة بوو كه ئـةويش لـه   . حوكمةكةي گةيوةته دةسيت ذةيت كردؤتةوه
حمةممةدخان قبووصي كرد كه فـةرماين پاكتـاوي    عةيل. خان بتةكثننةوه كةرمي

. وةكيل ئةويشي گرتؤتةوه و هةروةك چاوةذوان دةكـرا دايـه پـاص ذاپـةذيوان    
اي كرد كه سپاكةي لـه دةهـةزارةوه بؤتـه    خان گةذاوه تةماش وةختايةك زةكي

  .دوازدةهةزار شةذكةري بةختياري و بوغايري
خانـةوه سـپاكةي    حمةممةدخان به گرتين شار بـه نـاوي زةكـي    عةيل
ئاغا حمةممةدي ذةعنـايي سـةرؤكي شـارةواين     هةروةها حاجي. بةهثزتر كرد

به ذةزامةندي  خان زةكي .ئيسفةهان لثخرا و گريا و جةرميه كرا) ئيختيار ساحثب(
دا بـذي   ذؤژان له بابةت گةآلصةي داذژاو گةذاوه الي ذاپةذيوان و له مـاوةي سـث  

  .٣٥هةزارمتةين به كةصةگايي له خةصكي مةينةتباري ئيسفةهان ئةستاند شثست
حمةممةدخان به تاآلن و بذؤي تاران و قوم و كاشان  وةختايةك كه عةيل

                                                      
  .٣٢٧؛ مومجةلوتتةواريخ، ل ١١١گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٣٤
 ١٦٧؛ تـةورثزي، ل  ١١٩ـ   ١١٨؛ گوصشةين مراد، ل ١١٢ـ   ١١٢گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٣٥
گوصستانه بانگةشةي ئةوه دةكا كه دةرچووين . ٣٣١ـ  ٣٣٠ب؛ مومجةلوتتةواريخ، ل  ـ  ئا

حمةممةدخان له اليةن وةكيلةوه سـاخته بـووه، بـةآلم بـه      فةرماين كوثركراين عةيل
 sp) ٤٢/٩٧. ( دان به سياسةيت باوي وآلت ذوونه كه هةصكةوتثكي وا ذثي تثدةچث سةرنج

ژي وةكيل ذاپةذيبوو كه فةرماين دابـوو چواركـةس لـه    خان بؤيه د دةنووسث كه زةكي
ئـةم چواركةسـه   . سةركردةكاين لةبةر ئاكاري نالةبار له ئيسفةهان زينداين بكـرثن 

خاين  سوصتان، شةفيع و كازم حمةممةدخان، نةزةرعةيل عةيل: برثيت بوون له هدراو هان
  .بةختياري
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ئـةو  . ن خؤشي شاين دايه شاينخا اليةنگري ديكةي له خؤي كؤكردةوه، زةكي
له مـاوةي  . خاين بةختياري بؤ گرتين كاشان گاص دا كات نةزةرسوصتان و كازم

چةند ساصي ذابردوودا غةففاري پـري و پةرثشـان سـةري وةبـةر قةصـةمذةوي      
خان له پةنا ديوار و  هثزه بةختيارييةكاين زةكي. حكوومةيت ئيسفةهان هثنابوو
ن و شاآلويان برده نثو شار و دةستيان كـرد بـه   شوورةي شاري كاشان دامةزرا

مريزا موعيززةدديين غـةففاري بـذياري   ). ٧(داگريكردين ماص و ساماين خةصك
. دةسكردنةوة و بةربةرةكاين دا و گةآلصةي هثرشثكي شةوانةي دژي دوژمن داذشت

خان و سةدوهةشـتا كـةس لـه پيـاواين و ذاكـردين       ئةم پةالماره گرياين كازم
حمةممةدخاين  خان لةذثوه عةيل زةكي. نةزةرسوصتاين لثكةوتةوه بةهةشتاوي

. به لةشكرثكي گـةورة و گرانـةوه نـارده كاشـان تـا دةوري ئـةو شـاره بـدا        
نيزيك بؤوه و له دةرةوةي حةساري شـار  » ديواخنانه«حمةممةدخان له  عةيل

وه ئةم قؤصه كةمثك دواتر بةدةس تفةنگچييةكاين كاشاين گرياية. بوو بنةي دانا
و هثزةكاين پةالماردةر ناچار بوون كه فرسةخثك بكشثنةوه و پةنابةرنه بـةر  

ــني  ــارؤچكةي ف ــةآلي ش ــةربةدةرةوةيه . ق ــايةيت س ــاخي پاش ــةر ب ــني ل . ف
حمةممةدخان لةم ناوچةيةدا ذؤژانه گةآلصةي هةصمةت و شاآلوي دادةذشت  عةيل

  .٣٦هةتا كاشان خباته گةمارؤ
  

  اي ئيسفةهانگرتنةوةي دووبارةي پارثزگ  ٦ـ  ٦
  

ورده قنايةيت كردبوو كه دةبث بؤ بةرگرتن له تثوةگالين  خان ورده كةرمي
هاتووي له زؤنگاوي شصةژاوي  تةواوي هةرمثي ناوةندي ئيمپراتؤري تازه وةدةس

ژماري كـه   لةگةص لةشكري بث ١٧٦٣ي ئؤكتؤبري ١٦ذؤژي . خؤي دةس بةكار بث
 .دةبوو له ئةردةوثص وةدةركةوتهةزار كةسثك ١٥٠بةگوثرةي نووسيين غةففاري 

ئةم لةشكره هةر تةنيا چةكداراين خؤي نةبوون بةصكوو سـةربازاين ئثلجـاذي   
 .هةموو تايفه و سةركردةكاين تازه دةستةمؤبووي ئازةرباجيانيشي دةگرتةوه

تاقمثك لةم سةركرده تثكشكاوانةي ئةم پارثزگايه وثـذاي بنةماصـةكةيان بـه    

                                                      
  .١١٩گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٣٦
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بةرهثناين ناوچةكاين ژثر دةسةآلتيان لةگةصي مةبةسيت دةستةبةرثيت سةروة
خـاين قةراچـةداغي، پـةناخاين     خـاين ئةفشـار، كـازم    فةحتعةيل. هاتبوون

بةگ و شابازخاين دونبويل سةربةدةرةوةتريين ئةم  جةوانشثر، عةبدوذذةززاق
ركردايةيت مةوالسوصـتاين   هاوكات چةند هثزثكي پثشةنگ به سه. ٣٧پؤله بوون

له سةركردةكاين ئةفشار به مةبةسيت ذزگاري كاشان گاص  زةند  و دووسث كةس
هثزي زؤر و زةوةنديش له مةصبةندي خةمسةدا كةوتنه پثشذةوي و هةركام . دران

زولفـةقارخاين  . له شارةكاين خةصخاص و سوصتانييه يةكي ذؤژثكيان خؤذاگرت
  .ئريلووي ئةفشاريش نثردرايه خةمسه تا پاشةنگي لةشكري له ئةستؤ بث

وةشةوثكا هثزةكاين ذزگاريدةري كاشان گةيشـتنه نيزيـك ئـةو    له ني
پارثز فةرماين دا كه هةر ئةو شةوه هثرش  ئةزموون و بث مةوالسوصتاين بث. شاره

مورتةزاقوصي ئةفشار . دا حمةممةدخان له قةآلي فني بةرنه سةر هثزةكاين عةيل
سةرةذاي كه كؤنةشةذوانثكي بةئةزمووين سةركردةي هثزةكاين پشتيوان بوو، 

داخوازي چةند پاتةي به مةبةسـيت حةسـانةوةي سـواراين شـل و شـةكةت و      
وةك گثذاويانةتةوه هثزةكاين زةند . نةكراين بةناچار شاين بؤ نةوي كرد گوث به

حمةممةدخان هةميشه بؤ  الي بةياين پةالماريان داوه چونكه زانيبوويان كه عةيل
ةوبنةكةي له اليةن دةستةيةك حةسانةوه دةچثتةوه ئيسفةهان و كؤمةصةي بارگ

كاتثــك كــه ســواراين مانــدوو و . پاشــةنگي بــةهثزةوه ئاگــاداري لثــدةكرث
وپثكي زةند هةصـمةتيان بـرد، بـه كـوژراين هةشتاكةسـيان بـؤ وثنـه         ناذثك

وپثكي  هثزةكاين دوژمن به ذثك. مةوالسوصتان، به دةس ئةم پاشةنگانه تثكشكان
خان وةختايةك  كةرمي. انةوه ئيسفةهانتةواوةوه وثذاي هةشتا سةري بذاو گةذ

له ساوه بوو هةواصي ئةم شكسته پذشةرمةزارييةي پثگةيشت و بة پةله بـةرةو  
لةم شارةدا غةففاري پري ياين تةنيا قارةماين ذووداوةكـاين  . كاشان كةوتةذث

لـه نثـو ديلـه گرياوةكـاين سـپاي      . ئةم ذؤژگارانةي كاشان چوو به پريييةوه
ا، نؤكةس بةختياري و هـةژده كـوردي ئـةردةآلين ئـازاد     د حمةممةدخان عةيل
خان چونكه  هةواصةكاين گةيشتوو له ئيسفةهانةوه نيشاين دةدا كه زةكي. ٣٨كردن

چاوةذواين وةها بةرةوذووبوونةوةيةكي بةربآلوي نةكردبوو، تووشي دصةذاوكه 
                                                      

  .١١٤ـ  ١١٣گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٢٠ـ  ١١٩مراد، ل  ـ گوصشةين٣٧
  .١٢٢ـ  ١٢١ـ گوصشةين مراد، ل ٣٨
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اراين بؤيه وثذاي بنةماصة و بارگةوبنه و تاقمثكي زؤر له ي. و ئاصؤزكان هاتبوو
بةختياري و تاقمثك بارمتةي خاوخثزانةكاين سةر بة وةكيـل ذاسـتةوخؤ لـه    

ئيسفةهان . ئيسفةهانةوه بؤ زةردكثو و لةوثشةوه بةرةو خووزستان ذايكردبوو
  .٣٩جارثكي تر بث هيچ گرفتثك گريايةوه

ئـةم شـارؤچكةيه   . گريسايةوه» سةردةشت«خان پاش ذاكردن له  زةكي
وبنـةي سـپاكةي لـه بـاغثكي      بارگـه . اين زةردكثـو كةوتؤته ذؤژاواي داوثنةك

بةشوورةدا دانا و دةوري كرده مةتةرثز و خؤشي لةگةص زؤربـةي شـةذكةراين   
  . ٤٠ي نيزيك ئةو شوثنه»گةتوةند«گةذاوه گوندي 

خاين  هثزه نثردراوةكاين له ئيسفةهانةوه به سةركردايةيت نةزةرعةيل
ه و له قةآليةكي دووفرسـةخي  خاين شاسةيوان پثشاوبذكةيان داو زةند و عةيل

وسايت هثزةكـان بـةخيت شـةذي     پتر له مانگثكي تري كات. گةتوةندا دامةزران
ذةنگـه  . ٤١وجـؤص كةوتبوونـةوه   باوةذ و جم هةردووال بث. ولؤي ذؤژانه كرا تةك
خان لةبةر ئومثدي بةخشران له اليـةن وةكيلـةوه پتـر خـؤي نةدابثتـه       زةكي

خانيش  كةرمي .زر نةبوو خؤي بةدةستةوه بدابةربةرةكاين، بةآلم ديسانيش حا
. ٤٢خاين ذاسپاردبوو كه توندي لثنةكثشث و بـه زينـدوويي بيگـرث    نةزةرعةيل

خـاين دا بـةآلم    خـان پـةالماري سـةنگةرةكاين نةزةرعـةيل     سةرةجنام زةكـي 
خـان لـه پـاي     دژةهثرشـي نةزةرعـةيل  . بةرةوذووي خؤذاگري خـةنيم بـؤوه  

خـان ناچـار بـوو شـوثين      تةفروتونا كرد و زةكيديوارةكاين قةآل ذاپةذيواين 
   .دامةزراين چؤل بكا و وثذاي سثسةد كةس بةرةو حةوثزه ذايكرد

خـان   پاشةواري چةكدارةكان كه هةآلتبوونـه لةشـكرگاي نةزةرعـةيل   
شةذ دةستيان بةردايةوه و هاوكات لةگةص ئـازادي بارمتـةكان و بارگةوبنـه     بث

                                                      
  ؛ كةسـرةوي،  ١١٥گوشـاي زةنديـه، ل    ؛ تـارخيي گـييت  ١٢٢ـ گوصشـةين مـراد، ل   ٣٩
  .١٢٢؛ مثلكؤم، ل ١٥٣ـ  ١٥٢ل 
وري كيلؤميتري باكووري ذؤژاواي شووشتةر له لثواري باشو٢٥ـ گةتوةند كةوتؤته ٤٠

ــت ــارؤچكةي سةردةش ــة. (ش ــةرگي  : بذوانن ــران، ب ــايي ئث ــةنگي جوغرافي   ، ٦فةره
  ).و نةخشه ٣١٠ل 
  .١٢٩ـ گوصشةين مراد، ل ٤١
  .١٢٥گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٤٢



٢٣٥ 

 

 

 

 

  
  /دووبةرةکی نثوخؤ 

  .٤٣بةرةو ئيسفةهان گةذانةوه
  

  خان له خووزستان زةكي  ٧ـ  ٦
  

له ماوةي ئةم قؤناخة دةساآلنةيةدا كه ذةقييب پثشووي وةكيـل يـاين   
خان له نثو هؤز و تايفةكاين دژبةر و دةسته و دايةرةي شارةكاين  مةردان عةيل

خووزستانا دؤستان و هاوپـةميانانثكي پةيـدا كردبـوو، گثـرة و كثشـةكاين      
شثخ . هثنابوو ثكي لةم پارثزگايةدا بةديوگؤذ نثوخؤيي و دةروون خثصي چةن ئاص

له تةخيت ) ٨(ي مامي»ناسر«دا، بة دةس ١٧٥٢له ساصي   ٤٤كةسري سةعدي ئايل
ش بةذواصةت »موشةعشةعي« ٤٦مةوالموتةللييب.  ٤٥دةسةآلتةوه سةرةوخنوون كرا

واديار بوو هثندثك زثدةبةشـي و دةسـةآلتةكاين حوكمـذانثيت عةرةبسـتاين     
له حةوثزه زينداين كرا  ١٧٥٤كةسري ساصي  سةعدي ئايلشثخ . وةدةس هثنابؤوه

دا ١٧٦٣بؤيه له كلكةي ساصي . و پاشان مرد يان بة دةسيت مةوالموتةلليب كوژرا
ناسـري خزمـي    خان هاته حةوثزه نثواين حاكمي حةوثزي لةگةص شثخ كه زةكي

پارثزگار (دةبث وايل . سةعد تووشي گرژي و ناخؤشي هات نيزيك و پشتثي شثخ
به پةيـدابووين هاوپـةميانثكي ئـاوا كـةيفي سـاز بووبـث و خـاين        ) حاكمـ 

وايان بذياردا له دووذثي جياوازةوه بةرةو . ذاپةذيويش زؤري دةسيت ذثز لثنا
كةسري بةردةوام سةريان له ئاست وةكيل بادةدا و ئةو  ئايل. دزفوول بكةونه ذث

كوژراوي لوذستان خاين سةرداري  بةينةش به تثكشكاندين هثزةكاين سةبزعةيل
به مةبةسيت هاوكـاري و پـةالمار و گـرتين دزفـوول شـانيان      . بثباكتر ببوون
خاين ياغي دةيةويست ئةوةندي بووزدةخـوا و دةتـوانن   . خان دا وةشاين زةكي

بةهرةيان هةبث و هاوپةمياين زياتري عةرةب بةرثته ذيزي هثزةكاين و گـوثي  
خان چوونـه سـوثي    خان و شةفيعحمةممةد عةيل. نةدةدايه بكه و نةكةي حاكم

ئةم كاره . ي حاكمي دزفوول هةتا پاصي دةن بؤ ذيزي ذاپةذيوان»خان قوصي عةيل«

                                                      
  .١٢٩؛ گوصشةين مراد، ل ١١٦ـ  ١١٥گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٤٣

44- Oppenheim I V part 1,53. 
45- Ibid, 54 note 1 (citing the Tazkera – ye – Shushtar). 

  .١٣٠ـ گوصشةين مراد، ل ٤٦
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خان و زيـاتر بـووين هثزةكـاين     دةبوو به هؤي پارثزراين بنكه و پثگةي زةكي
خان تةماي گرت  سةرةجنام زةكي. كةسريةوه پشتيواين تر بةتايبةت له الي ئايل

بةرامبـةر تةقـةالكاين ئـةم تايفـةدا بـه دژي حـاكمي       زةبروزةنگي خـؤي لـه   
خـاين لةگـةص    حمةممـةدخان و شـةفيع   شةوثكي عـةيل . موشةعشةعي بنوثنث

چوارسةدكةس به ناوي سةردانثكي دؤستانه نارده الي حاكم و فةرماين گرياين 
لةپذ خؤيان به خثوةيت حـاكم داكـرد و خـاوخثزان و ئةنـداماين دةزگـاي      . دا

واي كرد دةسيت بگاته مايين ) حوكمذان(بةآلم خودي وايل  حكوومةتيان كوشت،
كـراوي   ئةم ماينةيان بؤ ذؤژثكي ئاوا تةنگةتاو به زين). ٩(خؤشبةز و دصخوازي

ماوةيـةك دواتـر   . چةند كةس له غوالمانيشي وثذاي ئـةو ذايـانكرد  . ذادةگرت
حمةممـةدخان و   خان تـةواوي مـاص و سـامانةكةي داگـري كـرد و عـةيل       زةكي
خـان لـه    نةجـةف . خاين كوردي به مةبةسيت پةيكةردةي حاكم گـاص دا  فنةجة

دووفرسةخي شووشتةر گةيشته سةري، ذاكردووي تثماو به نثزةكـةي كـابراي   
خـان ذاسـت لـه     هةصمةتبةري هةصداشت و پساندي، بةآلم كوذةكـةي نةجـةف  

  پشتةوةذا پةالماري دايه و يةكسـمةكةي ئـةنگاوت و حـاكمي بـه ديـل گـرت و      
زيندانييةي نيگةران كه كةوتبووه بةر . خان ث بةستراو ناردييه الي زةكيدةس و پ

كةسـري، بـه الآلنـةوة و     تؤصةي دوژمناين خوثنخؤري واته عةرةبةكاين ئـايل 
خؤشي پثشوازي له  به كةيف. خان هةزار متةن بدا به زةكي٦٠پاذانةوة حازر بوو 

و نيـوةي زثـذ و    وايان قةرار كرد نيـوةي ويشـكةپووص بـث   . پثشنيارةكةي كرا
  . جةواهثرات كه دايكي حاكم له دزفوول بيدا

كةسري نةياثشت به فثص و دةهؤ بةر بـه تؤصـةكردنةوةيان    بةآلم ئايل
خان ناچـار كـرا ديلةكـه     زةكي. بگريث و دةرهةصبوون و خثرايةكي كةوتنه گةذ

كةسري لـه   سةركردايةيت هاوپةمياناين عةرةيب ئايل .بداتةوه دةس دوژمناين
ةستؤي كوذاين شثخ سةعد ياين فةرحان، كاتع و عةلوان بوو كه بـه سـةري   ئ

  هاوذثياين ديكةشيان كـه عـةرةيب    .بذاوي حاكمةوه گةذانةوه هةرمثي خؤيان
تاقمثك لـه اليـةنگراين حـاكمي كـوژراو      .كةسري بوون كةوتنه شوثنيان ئايل
واتـه   هاوكـاراين پثشـووي   .خانيان جثهثشت و سةير لثي بوونه دوژمـن  زةكي
خان و پياواين دزفوويل قثزيان لةم هةصوثسته پياوكوژانةيه هةستا و  قوصي عةيل

بؤيه نةياثشت  ،شك نةدةهات ئيتر بةصگه و بؤنةيةكيان بؤ ياريكاري ئةو پث
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  .٤٧بنثته شاري دزفوول پث

  
  ئاشيت  ٨ـ  ٦

  
جگه له تاقمثكي سةركردةكاين لوذ و بةختياري تـةواوي هاوذثيـاين   

خاين ياغي ئثستا كةوتبووه بةر شـةپؤيل مةترسـي    .ثي ذةوينةوهخان ل زةكي
تؤصةكردنةوةي دوژمناين عةرةيب و تةنانـةت نةيـدةتواين ئاليـك و تفاقثـك     

بؤيه تةماي گرت كه بگةذثتةوه الي بـاكوور و جةرگـةي چياكـاين     ،كؤكاتةوه
لوذستان و بةصكوو بةم شثوةيه بتوانث پةناگا و اليةنگرانثك لـه دةوري خـؤي   

خـان چووبـووه سـيالخور،     دا كه كةرمي١٧٦٤له سةرةتاي ساصي . ٤٨كؤبكاتةوه
وةختايـةك بيسـيت    .تووشي نةخؤشييةكي سةخت هاتبوو كه پثشتر باسي كرا

                                                      
غةففاري تةنيا دةربارةي . گوشا ي گييت١٢٣نامي، ل . ١٣٢ـ  ١٣٠ـ گوصشةين مراد، ل ٤٧

  كةسـرةوي لـه الپـةذه   . كةسري، به كوريت شـتثكي هثنـاوه   خان و ئايل يةكثيت زةكي
دا نووسينةكةي لةگـةص نـامي يـةكتر     ي مثژووي پثنسةدساصةي خووزستان١٥٥ـ   ١٥٣ 

خـان كةوتـه دژايـةيت، بؤيـه گـريا و       ناگرثتةوه و دةصث مةوالموتةلليب لةگةص زةكي
ي ٣٣٣ـ    ٣٣٢گوصســتانه لــه الپــةذه   . حمةممــةدخاين زةنــد كوشــيت   عــةيل

خـان بـه    دا ئـةم ذووداوه وةك شـةذثكي بةگةرمـةي نثـوان زةكـي      مومجةلوتتةواريخ
دادةنـث و دةصـث   ) كـةعب  وةك سةرؤكي بين(خان و حاكم حمةممةد سةركردايةيت عةيل

تاليب شووشتةري كه وايل باوكي كوشتبوون پةمياين و خان لةگةص سث كوذي ئةبو زةكي
بصؤزه بةآلم له بابةت هثناين ناوةكانةوه ئاصؤزئةگةرچي گثذانةوةي گوصستانه . بةست

. تر دةخوثنثتـةوه له بابةت هةصكةوتةكاين دواترا لةگةص گوصشةين مـراد تـةواو يـةك   
حمةممةدخان كةوتؤته شةذثكي  ئةويش وةك كةسرةوي الي وايه كه حاكم لةگةص عةيل

ئاگـاداري   خـان و بـث   خـان دايـه دةس شـةفيع    پاشان زةكـي . دةستةويةخه و گرياوه
پاشان دايكي حاكم تةماي گـرت  . ينةحمةممةدخان درايةوه دةس دوژمناين ذقةو عةيل

ب و تةفرةشي، ١٦٧ش ذووداوثكي ئةوتؤ دةگثذثتةوه، ل »تةورثزي«. كوذةكةي بكذثتةوه
  .ئا٢١٥ل 
. ١٥٥؛ كةسـرةوي، ل  ١٢٤گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٣٢ـ گوصشةين مراد، ل ٤٨

Malcolm, 122.                                                                                          
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هةزار چةكداري بـه سـةركردايةيت    خان گةذاوةتةوه الي كوثستانان، سث زةكي
ئاباد  ذةمله خو .خان و جانگريخان بةذث كرد هةتا بةرةگةي لثبگرن نةزةرعةيل

لثي وةدةس هاتن و نةياثشت هثزةكاين تازةپشـووي لـوذ بگةنـه هانـاي و     
خان كه به تووذةيي دةيةويست تؤصةي شكسـيت جـاري    نةزةرعةيل. ذاويان نا

دا شوثين له دوو  پسانةوه له چيا و چؤصي لوذستاين فةيلي پثشووي بكاتةوه، بث
دةورةي گـرت، بـةآلم   ) ١٠(ئاخرييةكةي له سووچثكي خـاكي پشـتكؤدا  . دةگثذا

خؤش نةبوو بكةوثته شةذثكي بةگةرمه و يةكسةرة كردين كاري ذاكردووان،  پثي
ــي  ــوژراين زةك ــه ك ــوو  چونك ــةرچاو ب ــي لةب ــبووين وةكيل ــان و دةرهةص . خ

خـان گـةيبووه    كةرمي. خاين ذاسپارد خان شةذي ذاگرت و له كةرمي نةزةرعةيل
پثدا كه هيچي دي له بةرامبـةر   يةسكاين و هثزي پشتيواين بؤ نارد و فةرماين

خـان لـةم ذؤژانـةدا پـةيامثكي لـه       نةزةرعـةيل . دا نةوي نةكثشث خاين ياغي
بةآلم . خانةوه پثگةيشت كه دةريدةخست پةشيمانة و داواي بةخشني دةكا زةكي
  .٤٩خان قسةكاين لث قبووص نةكرد كةرمي

يان خان لوذ و بةختياري كه له ترسي كارةكاين خؤيان تؤقيبوون زةكي
دنه دةدا كه ذابكا، چونكه ئةم تاقمـه چـاوةذواين بـةزةيي و لثبـووردنثكي وا     

  .٥٠نةبوون كه وةكيل لةگةص يةكثك له ئةنداماين بنةماصةي خؤي ذةچاوي دةكرد
 ،خان جارثكي تر ذاپةذيواين له شةذ وةردايةوه وةختايةك نةزةرعةيل

ناچـار   و بـه  چةكداراين لوذ تثگةيشنت كه دةرفةيت پثويست لـه كـيس چـووه   
خـان   زةكي .چةشين عةرةبةكان به ئارامي سةري خؤيان هةصگرت و لثي ترازان

حمةممةدخان و  زؤر پيس شكا و سةركردةكاين سپاي گريان و خؤشي لةگةص عةيل
خان و چةند دةس له نؤكةراين بةرةو سنووره دوورةدةستةكاين خانةقني  شةفيع

وورخراوه كه ناوي خةيانةتكاري چونكه وةرگرياين وةك كةسثكي د .تةقاند تثي
ــةدةدا   ــيت ن ــةمي دةس ــه خاترج ــةدا ب ــه وآليت ديك ــوو ل ــةر ب ــه س داواي  ،ل

بةآلم پثشنيارةكةي وابوو كه خؤي ذاستةوخؤ بچثتـه   ،خؤبةدةستةوةداين كرد
خان  نةزةرعةيل .خان و به ناوي كةسثكي پةژيوان داواي لثبووردن بكا الي كةرمي

                                                      
  .١٣٥ـ گوصشةين مراد، ل ٤٩
  .١٢٥ـ  ١٢٤گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٥٠
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ص كرد بةآلم پامشاوةي سپاكةي بـه مةبةسـيت   به دصةذاوكه پثشنيارةكةي قبوو
تاقمثك چةكداري وةك سثبةر خسته . ٥١بةرگرتن له خوثنذثژي زياتر گةمارؤ دا

سةرةجنام خاين ياغي . ٥٢خافص نةكةن شوثين هةتا لةشكرگاي وةكيل چاوي لث
. خان هاويشت و بةخشـرا و ديسـانيش ذثـزي لـثگريا     خؤي له تةويلةي كةرمي

له نيوةي ذثيه له  ٥٣له داخوازي بةخشراين دصنيا نةبووحمةممةدخان كه  عةيل
خان هةصبذا و به پةشيماين و دةمارپرووكاوي وثذاي دووكةس له غوالماين  زةكي

بةهـةرحاص بـه پيـاوةيت و    . پةناي برده مةرقـةدي پـاكي مةعسـوومةي قـوم    
خان ئةويش بةخشرا و چاوپؤشي لـه   خان و شثخاصي كةخيودايةيت نةزةرعةيل

  .٥٤ كرا و كةوتةبةر ذوحم و بةزةيي وةكيلتاوانةكاين
بةم شثوه تةنيا سةرهةصدانثكي كه له اليةن يةكثك له خزماين وةكيلةوه 

گوماين تثدا نيه ئةگةرچي . بة دژي وي گةآلصه كرا و بةذثوةچوو كؤتايي پثهات
هثنـابوو،   خاين زيزةصؤك و سةربزثو ئةم ذاپةذينةي بـةدي  دةسبزاوتين زةكي

واي تةنييةوه و بوو به شةذ و لةشكرلثكرانثك كـه دةيتـواين    بةآلم خثرايةكي
مةذةج و كوشتاري قؤناخي  جارثكي ديكةش ئثران بةرثتةوه نثو جةرگةي هةذةج

ومةرجي كةش  هةل» گةرماپثوثك«ئةم ذاپةذينه وةك . بؤشايي دةسةآليت پثشوو
خـاين نيشـان دا و دةركـةوت كـه      بووين زةكي و هةواي سياسي جودا له ياغي

هثندثك كةس و دةستةوبةستةي خثآليت كه وردةورده دةستةمؤ ببوون، به شوثن 
ئةگةرچي ئةم ذاپةذينه ئامـادةيي  . ناوةندثكا گةذابوون بؤ درثژةي دوژمنايةيت

بةزه  خاين پةژيوان ـ كه كابرايةكي خودبةسةر و بث  وةكيلي بؤ بةخشيين زةكي
يةكي بؤ ئامؤزاكةي نيه ـ  بوو بةآلم به ئاشكرا نيشاين دا كه خؤي هيچ مةترسي

بة دواوه بوو، بةآلم له بابةت ئةو كةس و تايفانةي پشتيوانييان لثكردبوو، زؤر 
تونديان لثكثشرا و ئةغصةب كوژران و دوورخرانةوه يان بؤ ذزگاري گياين خؤيان 

  .بةناچاري جةرميةيان دا

                                                      
  .١٣٤ـ  ١٣٣ـ گوصشةين مراد، ل ٥١
  .٣٣٤ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٥٢
 .١٢٦گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٣٥ـ هةمان سةرچاوه؛ گوصشةين مراد، ل ٥٣
  .٣٣٤؛ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٣٥ـ گوصشةين مراد، ل ٥٤
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  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 

  
ه خوثناوييـةكاين دةربـاري   ـ ئةم بةسـةرهاته يـةكثك لـه پاكتـاو    ١

خانه كه له كتثيب گوصشةين مرادا به درثژي و له نووسراوةكاين ترا بـه   كةرمي
مريزا موحسيين برووجثردي كه يةكثك له ئاواآلين عةيش و . كوريت باسي كراوه

سوصـتاين زةنـد و    نؤش و حةرةخمانةي وةكيل بـوو بـه هاودةسـيت ذؤسـتةم    
كةس له ژناين حةرةخمانـةيان دةبـرده الي   سوصتاين زةند شةوانه چةند  كازم

. له كؤبوونةوةيةكي ژنانةدا وثذاي پثكهةصپذژان و دمةتةقه قسةكه دركا. خؤيان
خاين قاجار كه يةكثك بوو له ژنةكاين  خامني خوشكي حمةممةدحةسةن خةجيج

خاين  خان به لةسةرةخؤيي ژين زةكي كةرمي. وةكيل، ذووداوةكةي بؤ گثذايةوه
سوصــتان و  كــازم. ذاســيت ذوون بــؤوه. ه قســةكه بكؤصــثتةوهذاســپارد تــا لــ

. ژناين تاوانباريش كوژران. سوصتاين زةنديان به زبري مششثر كوشت ذؤستةم
مريزا موحسني كه هةميشه بؤ كؤذي شةراخبواردنةوةي وةكيل بانگ دةكرا لةوث 
دانيشتبوو كه خاين زةند لثي پرسي ئةگةر كةسثك خةيانةت به مةزن و مـريي  

بـه فـةرماين   . ي بكا دةبث چي لثبكـرث؟ وآلمـي داوه دةبـث بسـووتثندرث    خؤ
خـان كؤمايـةكي گـةورةي ويشكةصـةداريان خسـته سـةريةك و مـريزا         كةرمي

  .موحسينيان تثهاويشت و ئاگريان دا
ـ موتةللييب كورباصـي كـوذي شةمسـةدديين كافقـايي يـةكثك لـه       ٢

دخان بؤ سةر شـرياز بـه   جووتبةندةكاين كورباص بوو كه زةماين پةالماري ئازا
خان ذاپةذي و تاقمثكي سوارةي له ژثر ذكثفي دابوو و نازناوي  اليةنگرثيت كةرمي

خان، بةآلم له گـةمارؤي   يةكثك بوو له گيانفيداكاين كةرمي. ي وةرگرت»خان«
خـاين بوغـايري و    دا كةوته ذيزي پيالنگثذان و لةگةص تاقمي ياراين برامي ورمث

  .ژراشابازخاين دونبويل كو
قوصي كازرووين يـةكثك بـوو لـه پياومـاقووآلين فارسـي و       ـ عةيل٣

دا وثذاي تاقمثك  له شةذي قةرةچةمةن. ماوةيةكي درثژ حوكمذاين كازروون بوو
بذيار . له چةكداراين ناوچةي فارس و دةشتستاين ذايكرد و له ئيسفةهان گريا

له الپةذه . ةوتنه نثواندرا كوثر بكرث بةآلم مريزا حمةممةدي كةآلنتةر و براكةي ك
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دا خـةريكبوو هـةردكمان    لـةو شـةويش  : ي ذؤژنامةي كةآلنتةردا دةنووسـث ٦٢
وةكيل زؤر تووذه بوو و گويت هةركةس له هةرجثيةك دوژمين . سةرمان تثدابچث

دةوصةيت ئثمه بث دؤستايةيت دةكةي و دةتةوث ئاوا خةريكي نان به قةرزدان يب 
لـه سـةردةمي   . اشه ئةوه لثـي خـؤش بـووم   بةآلم ب. به جةماوةري دةوروبةر
  .دا گريا و خرايه بةند حكوومةيت جةعفةرخان

خاين چگين كةسثك بوو له تؤرةمةي خثصي گةورةي چگين كه  ـ توراب٤
ئةم خثصه زةماين سةفةوييه . سةردةمي شاعةباس دوورخرابوونةوه بؤ خوراسان

رشـادا حـاكمي   خان لـه سـةردةمي ناد   توراب. پياوي گةورةيان لثهةصكةوتووه
. خان و خةيانةيت كرد، بةآلم بةخشرا جارثكيش دايه پاص كةرمي. نةهاوةند بوو

ـ لـه ذثـي حاجــي    ٢خان بـؤ ذاپةذيـن  ـ دنةداين زةكي١: لةبةر دوو هؤ كوژرا
سپي حةرةخمانةي وةكيلةوه دةسيت لةگـةص چةنـد كـةنيزثك     خاين ذيش تالب

. و مةبةسـتةكه ذوون بـووه   خـان لثكؤصـينةوةي كـرد    كـةرمي ... تثكةص كردبوو
بـؤ سـبةينث سـةري    . كةنيزةكان و حاجي تالب كـوژران . خان كوثركرا توراب
خاين كوثريان لةگةص هاوذث و هاوكاري واته مريزاعـةقيل كـه وةزيـري     توراب

خان دووهةمني پاكتاو بوو سـةبارةت بـه    كوژراين توراب... ديوان بوو تثدا برد
  .حةرةخمانةي وةكيل

. دا خواردين ترياك كه كراوةته ماجووم باو بووه زةنديه ـ له زةماين٥
مادةي هؤشبةر له سـةردةمي سـةفةوييةذا دةكرانـه گرموولـه و دةخـوران و      

ئةگـةرچي تـةبيايت    .كثشان له ئثرانا ذةوتثكي تايبةيت تثپةذ كـردووه  ترياك
بـةآلم لـه هيچكـام لـه      ،خان شةقصي مادةي هؤشـبةري پثـوه ديتـراوه    كةرمي

  .كثشانيم وةبةرچاو نةهاتووه دا ترياك نسةرچاوةكا
وماش و مةذ و گاذان  مصك .ـ مةال ماندگار كةآلنتةر و خاوةين كوار بوو٦

له فارس و لوذستان ماص و ساماين ببوو به . و ذةوةيةكي زؤر و زةوةندي هةبوو
 ،كةآلنتةر سةبارةت به مةبةستثكي كه ذثزدار پثري ئاماژةي پثكردووه. مةسةل

خـاين قاجـار    ئةوه بؤ دووجارةي دةچوو كه حمةممةدحةسـةن  :سثئاوا دةنوو
خـاين   ذؤژثكيـان ذةفيـع  . بثتةوه شرياز و وةكيل زؤر پةرؤش و پةرثشان بـوو 

دا لـه سـةرباين عـةمبار ذاوةسـتابوو كـه وةكيـل        سياچاره له خزمةت وةكيل
منيش عةرزم كرد كه ناوثرث لـه ترسـي   . پرسيم وخواسي مةالماندگاري لث باس
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وةكيـل پثـي   . خاين قاجار بثته شرياز و پةل ببزثوث ي حمةممةدحةسةنلةشكر
. خاين چارةذةش گويت فآلنكةس گوصةبةذؤژةيه و دةبث بكوژرث ذةفيع. تثكچوو

عةرزم كرد قسةيةكي وام نةكرد كه تيغم بثته . وةكيليش به تووذةيي كويت بتكوژم
  ...ا بذؤخان چاوثكي لثهةصتةكاندم يانيه سةري؛ خودالثخؤشبوو توراب

خـاين بـةختياري و نةزةرسوصـتاين بـةختياري لـه اليـةن        ـ كـازم ٧
. خانةوه كرانه سةرؤكي كاشان و له گـةذةكثكي دوورةشـار بنـةيان دانـا     زةكي

عةبدوذذةززاقي كاشاين كه زاواي موعيززةددين حمةممةدي غةففاري و له اليةن 
ردن و تابشـيت  وه نوثنةري خةصكي كاشان بوو، سةري بؤ نةوي نةك خانه كةرمي

خـاين بـه    لةپـذثك پـةالماري دان و كـازم   . ئةو گشته زوصم و زؤرةي نـةهثنا 
. سةدوهةشتا كةسةوه ئةسري كرد و نةزةرسوصتاين بريندار هةآلتـه ئيسـفةهان  

حمةممةدخاين نارد و شاري كاشاين گةمارؤ  خان بيسيت عةيل وةختايةك زةكي
ووسيين ذثزدار پثـري لةگـةص   ن. خان بةناچار بةرةو ئةوث كةوتةذث دا و كةرمي

سةرچاوةي سةرةكي ياين گوصشةين مراد يةكتر ناگرثتةوه، چونكه لةم كتثبةدا 
كه نووسةرةكةي كوذي مريزا مـوعيززةددين حمةممـةد يـاين ئةبوحلةسـةين     
غةففارييه، عةبـدوذذةززاقي زاواي بـه قارةمـاين بةربـةرةكاين و خـؤذاگري      

  .ناساندووه
كوذي خـةنيفر يـةكثك لـه شـثخةكاين      ـ شثخ ناسري كوذي كةرمي  ٨

كةسري و ئامؤزاكاين شثخ سةعدي كوذي فارس كوذي موساعيد كوذي ناسر  ئايل
چونكه كةعبييةكان له سةعد ناذازي بوون بيانوويان پثگرت . كوذي خةنيفر بوو

بةآلم پاشان ئازاد كـرا و چـووه نثـو     ،و له شةذثكا كه قةوما شثخ سةعد گريا
  .كةسري كةوته ئةستؤي شثخ ناسر يةيت ئايلخةميس و سةرؤكا ئايل

ـ مةوال متةللييب كوذي سةيدموحةممةدي كوذي فةرةجوصآلخان حاكمي ٩
بةآلم بةذواصـةت   ،خانةوه بگلث حةوثزه پثي خؤش نةبوو كه له ذاپةذيين زةكي

كةسري لةبةر گريان و كوژراين شثخ سةعد له حةوثزه  تايفةي ئايل .نةيدركاند
خؤيان له خاين زةند نيزيك كردةوه و بةصثنيان  ،ةعشةعيبه دةس تايفةي موش

خان و  خان، نةجةف زةكي). وايل(لثوةرگرت كه يارمةتييان بدا بؤ گرياين حاكم 
حمةممةدخاين به بيانووي ديدارثكي دؤستانه نارده ماصي و بـةر لـةوةي    عةيل

رثك خؤي و چةند غوالم و نؤكة. وةخؤ بثتةوه كةوتنه قةآلچؤكردين خاوخثزاين
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  /دووبةرةکی نثوخؤ 

خـاين بـه    نةجةف. خان كةوتنه شوثين حمةممةدخان و نةجةف عةيل. ذايانكرد
نثزه كوشت و كوذةي دالوةريشي كه به قةسيت كوشـنت پـةالماري دابـوو، بـه     

حمةممةدخان ماينه سةرناسةكةي دايـه بـةر    بةآلم عةيل. شريثك دوولةت كرد
قةرار كرا كه دايكي ئةگةرچي وا . دةمانچه و ئةنگاويت و پياوةكاين حاكميان گرت

كةسري خؤيـان دايـه    هةزار متةن بدا و كوذةكةي بكذثتةوه، بةآلم ئايل٦٠وايل 
شثخ فةرحان و كاتع و عـةلوان كـه   . بةرةوه و نةياثشت و حاكميان وةرگرت

ذا شثخ فةرحان  هةرسثكيان كوذي سةعد كوذي فارس بوون كوشتيان و لةودةمي
خان   حاكم هؤكاري سةرةكي شكسيت زةكيكوژراين. »فريعةون«ناوي زذا به شثخ 

خان  قوصي بوو، چونكه عةرةب كه تةنيا بؤ خوثنگري هاتبوون گةذانةوه و عةيل
  .و دزفوولييةكانيش لثي بثزران و تؤقني و دةروازةي شاريان له ذوو داخست

ي ئثستايه كه ئةو كات پشتكؤي »ئيالم«ـ مةبةست له پشتكؤ پارثزگاي ١٠
  .خان پةناي بردبووه بةر بادرائي و باغسائي زةكي. لوذستان بوو
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  فارس و پارثزگاكاين ناوةندي
  
  بةختياري ١ـ  ٧

  
پاش گرتن و بـةچؤك داهثنـاين سـةركةوتووانةي ئثراقـي عةجـةم و      

خان سةرجني كةوتـه سـةر    لثوارةكاين دةرياي خةزةر و ئازةرباجيان، كةرمي
فارس و درثژةي وةسةرخؤگثذاين باشووري ئيسفةهان واته پارثزگاي گةورةي 

لة  .خاك و مةصبةندةكاين قةراغ و قؤآلغي پايتةخيت هةصبژثراوي كه شرياز بث
خاين براي ئةم شارةي  ماوةي گةشت و گةذاين وةكيال بؤ دةروةي شرياز، سادق

وةك سةربازگةيةكي لةشكري لثكردبـوو و زؤربـةي ناوچـةكاين فارسـي بـه      
ئثستا جةنگـةي   .ه دووباره هثنابؤوه ژثرذكثفپةالماري تةمثيانه و چثوةچزان

ئةمه هاتبوو كـه مةصـبةندةكاين دوور لـه شـرياز وةك لوذسـتاين فـةيلي و       
بةختياري و كؤهكيلؤيه و الرستان بثنثته ژثر باصي حكوومةيت خؤي و بيانكاته 

وپثكي ئازؤخه و بةرهةم و هثزي ئينساين و پثگةيـةكي جثـي    سةرچاوةي ذثك
ــةناهي و  ــةي ت ــه     متمان ــةل و ذةوگ ــاين دؤص و دةرة و ك ــتين ذثگاك پاراس

شاخستانييةكاين كه بةرةو خووزستان و ناوچةكاين لثوار و بةندةرعةباس و 
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ذةنگه سةرةتاي كار تةنانةت بگةذثتةوه بـؤ بـةر لـه    . كرمان شؤذ دةبوونةوه
بؤ ناوچةكاين باكووري و لةودةميش بـة دواوه كؤمةصـثك    ١٧٥٨گةشيت ساصي 
  .دا هاويژراوه١٧٦٦و  ١٧٦٤پثك له مابةيين ساآلين و هةنگاوي ذثك

چيانشيناين سةركثشي زاگرؤسي ناوةندي يـاين بةختيارييـةكان كـه    
كردن و برةوي دةسةآلتيان بوون له دةرودةشتةكاين  لةمثژ بوو خةريكي خؤ قامي

دا، سةبارةت به هةر هثزثكي كه ئيسفةهاين دةخسته ژثرذكثفي گةلثك  دراوسث
دا ئثلخـانثيت   لـه دةوراين پاشـايةيت سـةفةوييان   . جووآلنةوهبةپارثزةوه دة

بةختياري وا دياره پلةيةك بووه كه كةوتؤتـه پـاش ئـةو چـوار     ) مةزنايةيت(
خـان   مـةردان  له دةوراين نادرشادا عةيل. ١كةسةي پشتاوپشت بوونه حوكمذان

يةكثك لةو سةرداره به دةسةآلتانه بوو كه زؤر به پاكي و يةكذةنگي خزمـةيت  
پاش داذووخاين نادر، خؤي له پله و شوثنثك نيزيك كردبـؤوه كـه   . پثكردبوو

دا  نادرشا له سةردةمي پاشايةيت .بتوانث دةس به سةر ئيمپراتؤرييةكةي دابگرث
هةوصي دابوو كه دةسةآلتةكاين ناوچةيي وةك زةنديه و كورد و تايفةكاين تـر  

ــاآلن      ــذةخؤري و ت ــه ش ــرتن ل ــيت ذثگ ــه مةبةس ــكثنث و ب ــذؤي تثكش و ب
بةختيارييةكانيش به هثناين تاقمثكي بةرچاوي شةذكةرانيان بـؤ نثـو ذيـزي    
سواراين خزمةت ذكثفي و ذاگوثزتين گشيت و تةواوي تريةكاين ئةم تايفةيه بؤ 

تواين چورمتيشيان بكا و لينگيان بـه   ،الي سنوورةكاين باكووري ذؤژهةآليت
مرادخـاين   ي ذاپةذيين عةيلدا و پاش ئةوة به شوثن ئةم سياسةته .سةردا بثنث

دا تثكشكاند، دةهـةزار سـةر خثـزاين    ١٧٣٦له ساصي ) ١(چوارلةنگي بةختياري
ي له مةصبةندي جام كه كةوتؤتـه  »لةنگ حةوت«و » چوارلةنگ«هةردك تريةي 

  .٢نثوةذاست ذثي هريات بؤ مةشةد نيشتةجث كرد
ــةوةي    ــا و گةذان ــايةيت نادرش ــقاين پاش ــةوه و پذووس ــةص بذان لةگ

خـان لـه    كةرمي .بةختيارييةكان دووباره خؤيان ذزگار كرد ،خان مةردان عةيل
خؤش بـوو لةگـةص    خان پثي مةردان ذؤژگاري پثش و پاش شكاين به دةس عةيل

بـةآلم   .وگوذ نيشـان بـدا   خثصي بةختياري پةيوةندييةكي ئاشتيخوازانه و گةرم

                                                      
1- See Lockhart . Safavi Dynasty, 6. 
2- Lockhart, Nadir shah, 110 ; cf. Perry ((Forced Migration)), 2.9.  
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ةسـيت هثنانـه   بةختيارييةكان قةت له ياديان نةبردبؤوه كه خاين زةند به مةب
بؤيه . ژثرذكثفي ئثراين ذؤژاوايي چؤن ئةواين دابوويه بةر زةبري پةالمارةكاين

دا سةرقاصــي گــرتين ١٧٦٢وةختايــةك كــه لــه مــاوةي ذووداوةكــاين ساصــي 
خاين كرده بيانوو بـه مةبةسـيت گرتنـةوةي     ئازةرباجيان بوو، ذاكردين زةكي

بةختيارييةكان ذةوت و ئيسفةهان و تةماي گرت كه بؤ خاشةكثشاين مةترسي 
  .ذثبازي نادرشا بگرثته بةر

خان وةرگرتـةوه،   ماوةيةكي كورت پاش ئةوةي ئيسفةهانيان له زةكي 
. وةكيل هثزةكاين لةوث دامةزراند و هثندثكاين سزا دا و دةستةيةكي خةآلت كردن

پثـي نابثتـه خـاكي     ٣ي زايـيين ١٧٦٤وثدةچث بةر له هـاتين بـةهاري ساصـي    
يةكاين بـةختياري و   و له داوثين بةرزايي) ٢(اوچةي چوارحماصكورد له ن شاري

  . جةرگةي چياكاين زةردكثو بنكةيةكي دانا
لةم شوثنةوه چةند هثزثكي تؤكمةي به مةبةسيت نواندين زةبروزةنـگ بـؤ   

هةركام لةم هثزانه تايبةت درابـوو بـه   . كرد سةر تريه و تؤرةمةكاين ناوچةكه بةذث
هثزةكاين زةنديان ذاهثنابوو كه ئةوةنـدةي دةكـرث   . ارييةكثك له تريةكاين بةختي

دةبث تريةكاين ذةويو بث خوثنذژي بثهووده و تاآلين ماصيان كؤبكةنـةوه و ذاپثچـي   
ئاخرييةكةي ئةم كاره گةوره بةذثوة چـوو و جـةماوةري تـريه    . دةشتةكانيان بكةن

ـ    چةشناوچةشنةكان و دوو تايفةي چوارلةنگ و حةوت ه ژثـر  لـةنگ هـةركام كةوتن
كـران و ئةسـپ و    چاوةدثري تاقمثكي هثزةكاين زةند له دةرودةشيت هاموون و چةك

  .٤ئةستاندن ئامرازي شةذ و دةسكردنةوةيان لث
پاشةواريان بـه  . هةزار پياوي شةذكةريش چوونه ذيزي هثزةكاين زةند سث

 لةنگ كةوتنه الي قوم و وةرامني و چوارلةنگ حةوت. چةشنثكي لةبار نيشتةجث كران
كيلؤميتر و جثـي   ٣٥٠شوثين تاقمي يةكةم . ي فارس بنةيان خست»فةسا«له نيزيك 

كيلؤميتر له خانه و النةي باب و باپريانيان له خاكي بةختياري، ٥٠٠دةستةي دووهةم 

                                                      
ـ نامي كه فةساييش پةيذةوي لثكردووه ذثكةويت ئةم چاالكييـة دةباتـةوه بـةهاري    ٣

خان  ي گوصشةين مرادا دةنووسث كةرمي١١٩بةهةرحاص، غةففاري له الپةذه . ي كؤچي١١٧٦
ردةوثص ماوةتــةوه و نــةيتوانيوه بــةر لــه لــه ئــة ١١٧٧تــا ذةبيعوسســاين ساصــي 

 . بةرةوخواري بةختيارييةكان له خووزستان خؤي بگةيةنثته وثندةرث خثص
  .١٢٠ـ  ١١٩گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٤
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سةرؤكاين خثص بؤ وثنه حةيدةرخان سةرؤكي تايفةي چوارلةنگ چـووه  . ٥دوور بوو
ـ  نثو ذيزي لةشكري كةرمي بـةآلم  . ةك وةك بارمتـه برايـه شـرياز   خان و پاش ماوةي

خان تةنيا به زةرةدي ماص و سامان دةستيان له كؤص  ئةوانةي چووبوونه ياريدةي زةكي
واي كرد كه بةختيارييةكان هةتا ئاخري تةمةين وةكيل  ٦ئةم ذةوت و ذثبازه. كردنةوه

ان سةرنةبزثون، بةآلم هةروةك ذؤژگاري پاش كوژراين نادر زؤرثك له دوورخراوةك
دا گةذانةوه زثدي خؤيان هةتا بگةنةوه ئةو  خان لةو كةسةبةكةسةي دواي مةرگي كةرمي

تاقم و دةستانةي كه له دؤصةكاين زاگرؤسا خؤيان حةشار دابوو، بةصكوو كارثكي وا 
دا دوو تريةي چوارلةنگ النيكةم  لةگةص ئةمةش. بكةن خثص بةرنةوه سةر دؤخي جاراين

اته سـةردةمي ژيـاين فةسـايي لـه فةسـا و كـةنگان       ، و١٨٨٧تا دةوروبةري ساصي 
  .٧ئةمانه داب و نةريت و ذةمشاص و زاراوةي لوذي خؤيان هةروا پاراستبوو. مابوونةوه
  

  لوذستاين فةيلي  ٢ـ  ٧
  

جةماوةرثكي ديكةي كه وةكيل سةرةذاي مةترسـي دژايـةتييان مـةيلي    
 .كي بـةختياري لثبوو بياثنثته ژثرذكثف كةوتبوونه مةصبةندي باكووري خـا 

) پارثزگـاري (خـاين فـةيلي وايل    ئةمانه له ژثر فةرماين حوكمذانثيت مسايـل 
نــاوبراو هاوپــةميان و بةشــداري تــةواوي تةقــةالكاين   .لوذســتان دابــوون

 .خاين بةختياري بوو به مةبةسيت سـةرةوخنوون كـردين وةكيـل    مةردان عةيل
ثزةوه سةري وةبـةر  خانيش بةپار وةختايةك سةرداري بةختياري كوژرا مسايل

بةآلم ئـةجمارةيان كـه    .خان هثنا و گةذاوه سةركار و نثو جةماوةرةكةي كةرمي
ئاباد نيشان دا به پياوثكي  خان كرد و ذثي هةآلتين بؤ خوذةم پشتيواين له زةكي

خان و  ماوةيةكي كةم پاش ئةوةي لوذ تثكشكان و زةكي. هةلپةرست هاته ناسني
دا وةكيـل  ١٧٦٥ةستةوه دا، له سةرةتاي ساصـي  حمةممةدخان خؤيان به د عةيل

                                                      
  ؛ تـارخيي بـةختياري،   ٩٩ـ   ٩٨؛ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٢١گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٥

  .٢١٥ـ  ٢١٤؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٤٨٠ل 
  .Hovhanyants, 292؛٣٨١ـ  ٣٨٠؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٩٩ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٦
  .٤٨٠؛ تارخيي بةختياري، ل ٢١٥ـ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٧
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بوونةوةي لةگةص كؤمةصثكي زؤري  دروست چةند ذؤژثك پاش هةستانةوة و چاك
  .كردنيان ئابادي ناوةندي لوذستان بؤ تةمث سواراين ذووي كرده خوذةم

مرؤض و ماآلت وثـذاي خـزين   . زستاين ئةوساصه ويشكةبةندثكي سةير بوو
تاين لوذستاين فةيلي تووشي گةلثك ئـثش و ئـازار   بةرةو جةرگةي ناوچةي شاخس

. چةندين كةس له زثرةوانان له شوثين زثرةواين كةسريه بـوون و مـردن  . بوونةوه
خان كه توانسيت شـةذ و بةربـةرةكاين و ذووي ديـدار و سـةروةبةرهثناين      مسايل

خـان لـةو زسـتانه سـةختةدا هثـزي پثشـذةوي و        وابـوو كـه كـةرمي    نةبوو، پثـي 
پاش ديتين پؤلثك سواري زةند كه گةيبوونه نثودةرانةي دةرگاي . ندين نيهزةبروةشا

بنةماصـه و دارايـي لـه    . تةقثنث ناچار بوو بةرةو ناوچةكاين پشتكؤي لوذستان تثي
تاقمثك لةم هثزه كةوتنه . ئاباد بةذةصآل كرد و هثزةكاين زةند پثي خةين بوون خوذةم

سةرةجنام خؤي بةرةو . ثشيان تاآلن كردسةري و بارگةوبنة و سوارةكاين لوذي هاوذ
داوثين بةرزاييةكاين پشتكؤ و دةشتةكاين سنووري ئثراق ذةوي و لـةم مةصـبةندانه   

  .٨پةناي برده بةر عةرةبه ذثگر و شذةخؤرةكان
  . ئابــاد زؤر نــةرمي نوانــد و پارســةنگي ذاگــرت خــان لــه خــوذةم كــةرمي

خـان و اليـةنگراين    مسايـل  سةت هةزار سةر مةذي وةك دياري و جةرميه له ماصـي 
ذاستةوخؤي وةرگرت، بةآلم دةربارةي خةصك و خثآليت لوذ هيچ سزايةكي تري ذةچاو 

براي حوكمذاين ذاكردوو كـه زؤر دصـي لـه    ) ٣(خاين له لوذستان نةزةرعةيل. ٩نةكرد
پاشان به مةبةسيت بةقةوةت . براكةي ئثشاو و ناذازي بوو، كرايه وايل ئةو پارثزگايه

خان پثي وابوو كه هثشتنةوةي ئةم بنةماصةيه  كةرمي. ةسثكي تريش پلةي درايهكردين، ك
له سةر دةسةآليت لوذستان دةبثته هؤي اليةنگري و ملكـةچي ئـةوان لـه زجنـريةي     

خان پياوثكي تووذه و تؤسن و بثباك و كؤنةكار بوو كه  بةآلم مسايل. ١٠خانةداين خؤي
. ثدةگريا و ئاوا به ساكاري قرت نةدةبووهدا ذثزي ل هثشتاش لةنثو جةماوةري لوذستان
خان  ئاباد و چةندثكي كةرمي خان گةذايةوه خوذةم هةر لةذثوه پاش كشانةوةي كةرمي

خان سـةقامگري بـث چـي بؤنـةكرا و بذشـت و دةسـةآليت        حةويل دا كه نةزةرعةيل

                                                      
؛ ١٢٩ـ   ١٢٨گوشـاي زةنديـه، ل    ؛ تـارخيي گـييت  ١٣٨ـ   ١٣٧گوصشـةين مـراد، ل    ـ  ٨

  .٩٩مومجةلوتتةواريخ، ل 
  .١٣٨ـ گوصشةين مراد، ل ٩

  .٣٠٤؛ ساكي، ل ١٢٩گوشاي زةنديه، ل  ن سةرچاوه؛ تارخيي گييتـ هةما١٠
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خان له لوذسـتانةوه گـةلثكي ديـاري بـؤ      دواي مردين كةرمي. خان نةذووشا مسايل
ةممةدخاين قاجار نارده تاران، هةتا له اليةن پياوثكي كه هةميشه پثي وابوو ئاغاحم

بةآلم خواجةي . بنةماصةي پادشايةتييةك دادةمةزرثنث له سةر كاري خؤي دابندرثتةوه
خانيش كةمتر چاوي بةرايي دةدا كه حكوومةتثكي بـةهثزي   تاجدار تةنانةت له كةرمي

خان ئاخرين كةس بوو له حوكمذاناين لوذستان  بنةماصةيي له لوذستان هةبث و مسايل
  .١١كه له مثژووي سياسي ئثرانا دةورثكيبةرچاوي گثذا

  

  خووزستاين باكووري  ٣ـ  ٧
  

ذث و پثـي نايـه    ئابادةوه بـةرةو باشـوور كةوتـه    لةشكري زةند له خوذةم
خانـةوه   وپؤي ئةم مةصبةنده كه بـه هـؤي كاروبـاري زةكـي     خووزستان هةتا ذايةص

وةكيل له دزفوولـةوه تـاقمثكي    .چووبوو، بگةذثتةوه سةر دؤخي جاراين لةبةريةك
خاين زةند به مةبةسـيت ذاونـاين عةرةبـةكاين     سوار به سةركردايةيت نةزةرعةيل

خاين فةيلي دةستيان دابوويـه سـةربزثوي و    بثگومان به فييت مسايل.الم گاص دا بين
خـان   هـةر كـه نةزةرعـةيل   . نخا ئةمانه ئامادةي پةالمار بوون بؤ سةر سپاي كةرمي

هثرشي بردنه سةر خثرا لةوةذگاكاين خؤيان چؤل كرد و بةرةو سنوورةكاين ئثران و 
 .١٢دا ذوويان كرده دةشتستان ذث و به ذثگاي كةوشةنةكاين ذؤژاوايي عومساين كةوتنه

خان نائومثدي دوابةدواي ذاكردين ئةو تاقمـةي بـه ديـتين دةسـتةيةكي      نةزةرعةيل
خانا  ئةمانه له جةنگةي ذاپةذيين زةكي. دا قةرةبوو كردةوه له گةذانةوةيكةسري  ئايل

خـان   ببوونه هاوپةمياين سةرةكي و له مةصبةندةكاين لوذستان زؤريان نةزةرعةيل
ئثستا وا دياربوو پاك ببوونةوه و تةنانةت دةيانويست له سـةر ذثيـه   . تةفره دابوو

خان پةالماري  اي ئةمةش نةزةرعةيلسةرةذ. بچنه خزمةت وةكيل و سةري وةبةر بثنن
  .١٣دان و هةرچي بوويان به تاآلين برد

هةصبةت ئةم ماوةيـه بـؤ   . خان تةنيا دوو ذؤژ له دزفوول مايةوه كةرمي
                                                      

  .٣٠٥و  ٣٠٤ـ هةمان سةرچاوه، ل ١١
ةوه »الم بين«؛ له بابةت ١٢٩گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٤٨ـ گوصشةين مراد، ل ١٢

  .٤٧٣ـ  ٤٥٠، ل  Oppenheimبةرگي سثهةمي : بذواننه
  .١٣٠گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت١٣
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داناين كاربةدةستاين تازةي خؤماصي و وةرگرتين دياري و تاواين پثويست بةس 
ي ساصـي  وذةمسي جثژين نـةورؤز  پاشان چووه شووشتةر هةتا لةوث ذث. بوو

ي زاييين بةرپا بكا و سةبارةت به ملكةچي و دةسـتةمؤيي  ١٧٦٥/ ي كؤچي ١١٧٨
وگؤذثكي له شـثوةي بةذثوةبةرايـةيت و    ئاص. شثخاين تازةياغي دصنيا بثتةوه

هةزارمتةنثكي جةرميه و ديـاري   ئيداري حةوثزةدا بةدي هثنا و سةرجةم بيست
و مةصـبةنده ذابگـا و   وةكيل بةرلةوةي بيهـةوث بـه كاروبـاري ئـة    . ١٤وةرگرت

. كةعب بنوثنث هثمنايةيت بگرثتةه، تةماي گرتبوو كه زةبروزةنگي له سةر بين
كةسري له  چونكه ئةم تايفةيه له ماوةي شةذ و كثشةكاين موشةعشةعي و ئايل

نثو تاآلوةكاين يةكاوي عارةبانا گةيبوونه دةسةآلت و لـه دةر و دةريـادا دژي   
سةبارةت به سةردةمي  .ين كةوتنه بةربةرةكاينپاشايةيت ترك و حوكمذاين ئثرا

كةعب و  خان دژي بين و كار و كردةكاين تري كةرمي ١٧٦٥هثرشي ئاوريلي ساصي 
بةسترانةوةي بـه ذووداوةكـاين كةنـداوي فارسـةوه سـةرچاوةي تـةواو بـه        

ئثمه باسي ئةم بةشه وثذاي لثكؤصينةوه سةبارةت به گةذانـةوةي   .دةستةوةيه
  .كيلؤيةوه بؤ فارس له هاويين ئةم ساصةدا دةخةينه ذوووةكيل لةذثي كؤه

  

  يةكةم پةالمار: كؤهكيلؤيه  ٤ـ  ٧
  

بةر لةوةي باسي ئةم پةالماره بكةين دةبث چاوثـك خبشـثنني بـه بـوار و     
دا كه ١٧٦٥چونكه له ساصي  .بةستثين سةرثشةكاين بنةماصةي زةنديه لةم مةصبةندةدا

دا بةرةو شرياز پاشةكشةي كرد و بارودؤخ  زادخانخان له بةرامبةر هثزةكاين ئا كةرمي
دابوو، كؤهكيلؤيـه لـه بـاكووري ذؤژاواي شـرياز خـاوةين        وتووين لةوپةذي تاصي

ومةرجثكي ئةوتؤ بوو كه به قؤصي چةپي ئيستراتژيكي نيشتماين سةرةكي زةنديه  هةل
زراوي له فارس و شادةماري ذثگاكاين پةيوةندي خووزستان و ذثي نةهثين و نةپارث

داوثنةكاين ذؤژهةآليت زاگرؤس و پارثزگاي بـةختياري و كوردسـتان و لوذسـتاين    
خان و  له ماوةي سثزده ساص خةبات دژي ئازادخان و حمةممةدحةسةن. فةيلي دادةندرا

                                                      
؛ ٣٣٤؛ مومجةلوتتـةواريخ، ل  ١٣٩گوشاي زةنديه؛ گوصشةين مراد، ل  تارخيي گييت ـ١٤

  .٢١٥؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ١٨١ـ  ١٨٠كةسرةوي، ل 
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خان و هؤز و تؤرةمةكاين دانيشتووي زجنريه چياي زاگرؤس، كه نيـوةي   فةحتعةيل
فارسةوه بةذثوه چووبوو، وةكيل هةميشـه  زياتري له دةرووين شوثنه سةختةكاين 

هةوصي دابوو كه ئةم ناوچةيه هاوشثوةكةي كه الرسـتان بـث، لـه قؤصـي ذاسـت و      
  .ذا بثنثته ژثر ذكثف بارناسكي خؤي

وپثك و خاوةن گةآلصه به مةبةسيت  يةكةم دةرفةتثكي كه بؤ لةشكركثشي ذثك
ي زايـيين  ١٧٥٧/ كؤچي ي ١١٧٠هثنانةدي ئةم ئاماجنه وةدةسيت هثنا بةهاري ساصي 

. خان بةگةرمه له ورمث سةرقاصـي شـةذ بـوون    بوو كه ئازادخان و حمةممةدحةسةن
خـان سـةرلةنوث    ومةرجثك بوو به هؤي ئـةوةي كـه شثخاصـي    ذةخساين وةها هةل

ي ذةجـةيب ئـةو ساصـةدا    ٩خـانيش لـه    بةرؤكي ئيسفةهان بترازثنث و خودي كةرمي
ئةم تايفةيه سـث  . ةرؤكايةيت شثخ عومسانكةعب به س هةصكوتثته سةر تايفةي بين

خان بگاتث به پةالمارةكةيان زاين و كاتثك سپاي زةند پثي نايه  ذؤژ بةرلةوةي كةرمي
 .دةوةرةق بنكه و شوثين دامةزرانيان جثهثشت و بـةرةو ناوچةيـةكي تـر كشـانةوه    

ان خان خثرايةكي بةرةي دووهةمي به هثرش و بزووتين شةوانه بؤ سةر بثهبةه كةرمي
بثهبةهان نيشتماين ئةو چيانشينانه بوو كه تةواوي ذؤژگاري پاش مـةرگي   .كردةوه

جـةماوةري  . نادرشا ببوونه كةصي مةيدانث و سةريان وةبةر حكوومةتان نـةهثنابوو 
هةميشه له  ،داوثين كثوان و دؤصي كاروون كه كةوتبوونه نثوان بثهبةهان و ذامهؤرمز

خان  پاش گةمارؤي قةآلي بثهبةهان كةرمي. قيبووندةس ئةم چيانشينانه دةناصني و تؤ
قاسيدثكي نارده الي قةآلنشينان و ئةسپثكي به دياري بؤناردن و بةصـثين پاراسـتين   

) ٤(سـةركردةي سـةربزثوان  . ووثـژ  سةروماصي پثـدان و ذايگةيانـد حـازره بـؤ وت    
ويـان  كرا فةرماين دا يةكسمةي پثشكثش. سووكايةيت به دياري و داخوازي وةكيل كرد

لةبـةر گـةرماي سـووتثنةري هـاوين سـپاي زةنـد        .چةور كرد و پاشان ئاگريان دا
. سةركردةي سةربزثوان سـةري پـةذي  . وبردي كرد و پةالماري قةآلي دا و گريت دةس

هةزار متةن خةساري شةذ له خةصكي  ١٥بذي . ١٥شار كةوته بةر شةپؤيل تاآلن و بذؤ
  .١٦بثهبةهان وةرگريا

) ٥(ه شاآلو بؤ سةر شاري قامي و شوورةداري جايزانهثرشي لةشكري زةند ب
                                                      

  ؛ ٥٩ـ  ٥٨گوشا، ل  ؛ تارخيي گييت٢٦ـ  ٢٤ـ گوصشةين مراد، ل ١٥
GD IX, 4 April, 9 July 1757. 
16- GD X, 16 August 1757. 
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سـةركردةي  ) ٦(ذةزاي وةكيـل مريزاعـةيل  . له نؤ فرسةخي بثهبةهان درثژةي كثشـا 
خؤذاگراين بـؤ چارةسـةرييةكي گوجنـاو و پثمـل بـوون دنـه دا و بـه مةبةسـيت         

وآلمـي سـةرؤكي قـةآلي    . دةستةبةرثيت داواي كرد كوذثكي وةك بارمته بنثرثتـه الي 
زان لةبةر قامي بووين شووره و مةتةرثزي بةپثچةوانـه بـوو، بؤيـه گـةمارؤي     جاي

مانگثك درثـژةي   پرووكثنا بؤ ماوةي هةشت درثژخايةن له كوصةكوصي گةرما و تاقةت
) ٧(دا يةكثك له پياوماقووآلين قةآل١٧٥٨ـ  ١٧٥٧بةينثك دواتر له زستاين ساصي . كثشا

ي گثذا و خةيانةيت كرد و هثزةكاين زةندي بؤ ئةوةي خؤي بثته سةر دةسةآلت پيالنثك
سةركردةي به ديل گرياوي سةربزثوان له كؤت و زجنريدا هثنرايه . داكثشايه نثو شار

به مةبةسيت داذووتاندن و كذووسينةوةي دارونةداري هةتا شةراي . خان خزمةت كةرمي
ي دايانـه دةس ئةوانـةي پثيـان قـةرزدار بـوو يـان زوصـم       . مةرگ ئةشكةجنةيان دا

  .١٧شؤريان كرد خوري لثكردبوون و
  

  ئيداري له كؤهكيلؤيه سيستميذثكخستنةوةي  ٥ـ  ٧
  

خان گةذايـةوه شـرياز و ساصـي دواتـريش بـةرةوذووي       پاشان كةرمي
ذاپـــةذيين نةســـريخاين الري و دووهـــةمني و مةترســـيدارترين هثرشـــي 

ــةن ــؤوه   حمةممةدحةس ــرياز ب ــةمارؤي ش ــار و گ ــاين قاج ــةذ و . خ ــةم ش ئ
ي ١١٧٣دا تا بةهار و هاويين ساصي  ونانةي كه به شوثن ئةم ذووداوانهتثكهةصچو

لةم بةينةدا . ي زاييين قةومان، سةرجني له سةر كؤهكيلؤيه ترازاند١٧٦٠/ كؤچي 
. سةرلةنوث له سوصتانييه دةسيت كرد به كةصـته و تـةياركردين لةشـكرةكةي   

بوو له دةرودةشت و بةشثكيان كه برثيت : فةرماين دا كؤهكيلويه بكةنه دوو بةش
ذةزاخـاين   داوثين كثوان و پثي دةگوترا ژثركثو خرايه سةر بثهبـةهان و عـةيل  

حكوومـةيت بةشـةكةي ديكـةش يـاين     . قةنةوايت بثهبةهاين بةذثوةي دةبـرد 
بـه نـاوي   ) ٨(پشتكؤي شاخستاين درايه دةس يةكثك له كؤنةدؤستاين وةكيـل 

  .١٨ي كؤهكيلؤيه»باشت«ي خةصك) ٩(خاين باوي هةيبةتوصآلخاين كوذي مةسيح

                                                      
  .٢٨ـ  ٢٧ـ گوصشةين مراد، ل ١٧
مـريزا  . ٢١٢؛ فةسـايي، بـةرگي يةكـةم، ل    ٩٣گوشـاي زةنديـه، ل    ـ تارخيي گييت١٨

  .ذةزا و بنةماصةكةي پاش لةشكركثشي پثشوو برانه شرياز عةيل
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هةيبةتوصآلخان به ذةگةز لوذ بوون، بـةآلم  » باوي«ئةگةرچي تايفةي 
ئـةزموونتر بـوو كـه بتوانـث بـةرةوذووي تايفـه        خاين گةنج زؤر لـةوه بـث  

خان كه لثي حاصي بوو به  كةرمي. سةربزثوةكان ذاوةستث يان ئاراميان بكاتةوه
خــؤذاگر و يــةكثك لــه  زيرةكــي مــريزا زاهــريي ئيســفةهاين كــه پيــاوثكي

دا بـه كةسـثكي    كؤنةهاوذثيان و خؤشةويستاين بوو و له كاروباري لةشكريش
وريا دادةندرا، كردي به بريكاري حكوومةيت پشتكؤ تا پثكةوه ئـةم پارثزگايـه   

بةآلم خثآلتييةكاين دووزمان ويسـتيان كـه دووبـةرةكي خبةنـه     . بةذثوه بةرن
لـه وةخـيت پـةالمارثكي تةمبثيانـةدا     . مابةيين ئةم دووه تا لثك ببنه دوژمـن 

كثشان له خشته بةرن و قةرار كرا  توانيان مريزا زاهري به مةرايي كردن و ئيكالم
لـه دوايـني   . به مةبةسيت تثدابردين سةرؤكي گةجني، ملكةچ و ياريدةري بـن 

كؤبوونةوةدا براي مريزا زاهري بةدزي دةمانچةيةكي دةرهثنا و هةيبةتوصآلخاين 
  .شيت و مريزا زاهري دةسةآليت ئةو ناوچةيةي به دةستةوه گرتپثكا و كو

خان هةركه هةواصي ئـةم خةيانةتـةي پثگةيشـت ذانةوةسـتا و      كةرمي
دا تاقمثكي سوارةكاين خؤي نارد هةتا  لةپثش. كةوتةخؤ بؤ سزاداين پياوكوژان

بـةآلم  . بةر له بزووتين له ئازةرباجيانةوه، به مةبةسيت لثكؤصـينةوه بيگـرن  
چةورانةي دا به سواراين پارثزةري و هاين دان كه بةرةو شريازي  زا زاهري دةممري

خـاين جثنشـيين مـريي و     لةوشارةدا خثرا خؤي گةيانده سةراي سادق. بةرن 
يةكي زؤر و  پاش مةرايي و دةصةچةيي. پاشان خؤي خسته تةويله و پةناي گرت

يت و پياوةيت گيـاين  خان، ناوبراو به كةخيوداية بةصثين داين دياري به سادق
لةم بةينةدا تايفةكاين كؤهكيلؤيه سةرلةنوث سةربةست بوونةوه و . ١٩ذزگار كرد

  .دةستيان كردةوه به بةذثچووين ذثگرانه
  

  دووهةم پةالمار: كؤهكيلؤيه  ٦ـ  ٧
  

پثــنج ســاص بــه ســةر لةشكركثشــي و ذثكخســتنةوةي دام و دةزگــاي 
خـان   دا تثپـةذيبوو كـه كـةرمي    پارثزگاكاين ئازةرباجيان و ئثـراين ناوةنـدي  

                                                      
  .٩٥ـ  ٩٤گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت١٩
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پثش و  ١٧٦٥لةم شاآلوةدا كه ساصي . ديسانةوه تواين باداتةوه سةر كؤهكيلؤيه
كةعب قةوما، تةواوي سةرؤكاين  پاش بزووتن بؤ سةر تريه و تؤرةمةكاين بين

خثص و حاكمي شاران و پياوماقووآلين ناوچـةيي جگـه لـه تريةيـةكي لـوذي      
لرياوييةكان كةوتبوونه ناوچه . ٢٠دةسةآليت خؤي هثنايه ژثر ذكثف و) ١٠(لرياوي

ي جةرگـةي چياكـاين   »خثـراوا «چذ و سةختةكاين زثدي خؤيان بةتايبةت له 
ذؤژهةآليت بثهبةهان و زجنريه كثوةكاين كةالت له دةره و دؤصي تةنگ و تةسكي 

وةك نامي گثذاويةتةوه ئةم چةتانه . ٢١يةكان و پثدةشتان دامةزرابوون بةرزايي
  .پؤله چةكدار و تةنيا له ذثي تاآلين ماصي خةصك بةذثدةچوونببوونه 

سةرداري زةند بةرايي سةرخنوون كردين ئةم تايفةشي هـةروةك چزانـدين   
كـه پثدةشـتثكي   » زيـدةر «ذا له  له بنكةي سةرةكي خؤي. بةختيارييةكان خؤش كرد

ةسيت كرد د) ١١(خوارووي بثهبةهانه به مةبةسيت گةمارؤي قةآل و قاميةيان له خثراوا
تاقمـه شـةذكةرةكاين چيـايي بـه مةبةسـيت تثـدابردن و هةصـكةندين        . به بزووتن

تريهاوثژان و هثزةكاين بةرگري گاص دا و به دصذةقي لرياوييةكانيان بـةرةو قـةآليان   
ذاپثچ دا و ئاگرباراين چذوپذي تؤپخانةيان كردنه سةر و پارثزةران تةسـليم بـون و   

پاش ئةم هةنگاوه، چوارتـاقم لـه   . ٢٢مي تاآلن و بذؤماص و سامانيان كةوته بةر گوذ
حمةممـةدخان و   خـان، عـةيل   خـان، زةكـي   چوارالوه به سةركردايةيت نةزةرعةيل

خاين زةند به مةبةسيت تثكذماندين پامشاوةي شووره و شوثن و سـةنگةره   بةستام
 پارثزوانان پاش ئةوةي له سث قؤصي بةرة و بةربـةرةكاين . سةختةكانيان كةوتنةذث

كشانةوه، تثكشكان و به چةند قؤناخثك گةلثك كوژرا و بريندار كةوته سةردةسـيت  
هةركةس . خان نه ئةويش پةناي دان نه ئةوان پةنايان دةبرده بةر كةرمي. هةردووك ال

به ديل دةگريا دةيانربده خثراوا و سةريان دةبذي و وةك گثذاويانةتةوه بؤ تؤقاندن و 

                                                      
ـ كه ريل. ٣٣٥؛ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٤٤گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٢٠ اوييةكان 
مي به لرياوي ناساندوون و گوصستانه و غةففاري به لـريةوي ـ تريةيـةكي لـوذي     نا
لرياوييةكاين دةشتةكي كه ناوةنديان بةندةري : ن كه له كؤهكيلؤيه دوو تريةن»جاكي«
  .ه و لرياوييةكاين چيايي كه له باشووري ذؤژهةآليت بثهبةهان بنةگرن»دةيلةم«

  .١٣٧وغرافيا، ل ؛ كةرميي، ج١٣٥و  ١٢٠باور، ل : بذواننه
ةوه )خثرئاباد(؛ له بابةت خثراوا ٣٣٥؛ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٤٤ـ گوصشةين مراد، ل ٢١

  .٤٦٦، ل ٢؛ كةيهان، بةرگي ١٤٧، ل ٦فةرهةنگي جوغرافيايي، بةرگي : بذواننه
  .٤٤؛ گوصشةين مراد، ل ١٣٨ـ  ١٣٧گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٢٢
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ئةوانـةي  . كةللةسةري بذاو ساز كـرد  ١١٠٠يةكيان له تةمث كردين زيندووةكان منارة
خان و بنةماصـةكانيان وةك بارمتـه نثردرانـه     دةستيان دا چوونه ذيزي سپاي كةرمي

درانـه   دوابةدواي شاآلوثكي ديكه پاشةواري خاوخثزانةكانيش بةناچار كـؤچ . شرياز
  .٢٣ذپثكراوسةردارثكي باوة هةرمثي فارس و مةصبةندي شاخستاين لرياوي درايه دةس

خان سةبارةت به لرياوييةكان نواندي تةنانةت  ئةو زةبروزةنگةي كةرمي
لةبةروةي كه وةكيل زيـاتر بـةالي   . ٢٤دا نةديتراوه وثنةي له سةردةمي نادريش

وةشـاندنةي نيـازثكي واي بـه داكـؤكي      دا هةنگاوي ناوه ئـةم دةس  ميانةذةوي
كه زؤربةي ئةم چةكداره  نامي بانگةشةي ئةمه دةكا. ماستاوچييانةي نامي نيه

ناكةسانه بةخشران و ئةگةر لرياوييةكان دةستيان نةكردبايةوه منارةيان لـه  
گرتوويي كةساين  كةللةي سازنةدةكرا و جاري وايه ئةم چةشنه سزادانه بؤ تةمث

 .بةپثي گثذانةوةكان ئةم چزاندنه له كـاتثكي لـةباردا ذووي داوه  . تر پثويسته
دين ئةو كؤمةصثك الذثيي و خوثنذثژي وةكيل دثنثتةوه بةآلم ذاوثژي داكؤكي كر

  .٢٥دةيانبةستثتةوه به گةآلصةي چةند پيالنثكةوه) نامي(ياد كه خؤي 
دا كؤتــايي قؤنــاخثكي  ئــةم ئــاخرين زةبــرةي لةشــكري لــه ذاســيت

خان دةسيت برد بؤ چاالكي پثچةوانةي داب و بـاوي   ساآلنه بوو كه كةرمي شةش
سةبارةت به مـةرگي گـةورةترين دوژمنةكـةي كـه     داخ و خمابةيت خان . خؤي

خان بث و كوشتاري دوايني هاوپةمياناين واتـه ئةفغانـةكان؛    حمةممةدحةسةن
خاين ئةفشار پاش گةمارؤي درثژخايةن و  جووآلنةوةي نةرمي لةگةص فةحتعةيل

دژوار كه سةرداري ناوبراو خةريكي گثذاين پيالنثك بوو بؤ كوشـتين و پاشـان   
هةر سةبارةت بةم پياوه كه وةك ميوان له بارگاي زةند تةمةين  هةصگةذانةوةي

تثپةذ دةكرد بةآلم به بيانوويةكي پووچ فةرماين كوشتين دا؛ ئينجا كوثركردين 
خان به بـاوةذپثكراوتريين سـةرداراين دادةنـدرا،     خان كه دواي سادق  شثخاصي

تثكـذايان   داين زجنريةيةك كوشتار و كوثراندين جـةماوةر،  هةروةها ئةجنام
چاوپؤشي له ذادةبةدةري سةبارةت . كردةوةي كةسثكي ديكتاتؤر دةخةنه بةرچاو

                                                      
گوشـاي   ؛ تارخيي گـييت ٣٣٦ـ   ٣٣٥ةلوتتةواريخ، ل ؛ مومج٤٥ـ گوصشةين مراد، ل ٢٣

  .١٢٦ـ  ١٢٥؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ١٣٩ـ  ١٣٨زةنديه، ل 
  .١٣٩ـ  ١٣٨گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٢٤
  .١١٦و  ١٠٩ـ  ١٠٨گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٢٥
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حمةممةدخاين تؤقيو، پاش ئةو ذاكردنه بةدةنگ و  خاين زذبراي و عةيل به زةكي
هةرا مةترسيداره و سةرةجنام پثكگرتين جووآلنـةوةي نـةرم و نيـاين لةگـةص     

زستان و دوابةدواي ئةو كوشتاري بةختياري و لوذاين فةيلي و ذاپةذيواين خوو
دا منوونةيـةكي ئـةم دژايةتييانـةن لـه      انةي لـه خـاكي لرياوييـةكان   »نادر«

ناكرث ئةم يةكترنةگرتنةوانه به جارثكي وةك پثويسـيت مةيـداين   .دا كردةوةي
لةم ذةوتةدا وا دياره گةلثك . سياسةت يان مةيلي خودي خؤي پاساو بدرثنةوه

  . كه هةرگيز ناكرث بثنه ناسنيوقةمچ هةن  هؤكاري پذ پثچ
تةنيا بةشثك له اليةنةكاين پرسيارةكه ذةنگه له نةخؤشي سـامناكي  

ئةم نةخؤشييه له نثوةذاستةكاين ئةم قؤناخةدا لـه  . دا سؤراغ بكرث خان كةرمي
سيالخور هثزي لثبـذي و وثـدةچث هـةر دوابـةدواي ئـةو پتـر خـؤي دابثتـه         

ةو ذاستييانةي نامي هةسيت پثكردوون ئ. خواردنةوةي شةراب و هةصداين ترياك
ناچاري كردووه كه ئةم هةنگاوانه به كةم و كـورت دابنـث تـا مـؤري دةگمـةن      

  .بوونيان پثوةبنث
سپاي زةند وثذاي ئةو ديل و دةسـكةوتانةي وةچنگـي هثنـابوون بـه ذثـي      

خان  كةرمي. ٢٦دا بةرةو شرياز بزووت)١٤(زياري و خاكي دوژمن) ١٣(و فةهليان) ١٢(باشت
له سةعاتثكي پريؤزدا كه ئةستثرةناس دياري كردبـوو، پـاش    ١٧٦٥ي جووالي ٢١له 

ساآلنه هاتةوه شرياز و تا كؤتايي چـواردة ساص  سةرةقومةيةكي دوور و درثژي حةوت
     .٢٧پـامشاوةي تـةمةين هـةرگيز ناچار نـةبوو له پايتةخت دةربكةوث

  

  سةرهةصداين نةسريخاين الري ٧ـ  ٧
  

تـةنيا گرفتثكـي دةيتـواين ببثتـه هـؤي دصپةرؤشـي        لةم سـةردةمةدا 
خان، باصي ذاسيت دامةزراندين قؤشةين خةنيمي بوو له الرستان كه بـه   كةرمي

                                                      
ةسةنييةكان لةم ذووداوةدا مةم. ـ لوذةكاين مةمةسةين كةوتوونه باشووري فةهليان٢٦

وا ئةمانه پثشتر له اليةن نةدرخاين زةندةوه پةالمار درابوون و . سةرثشةيان نةنابؤوه
دا كةوتنـه بـةر شـاآلوي     ي زايينـيش ١٨٧٧ـ   ١٨٧٦/ ي كـؤچي  ١٢٠١لـه ساصـي    دياره

  .٢٢٩فةسايي، بةرگي يةكةم، ل : بذواننه. جةعفةرخاين زةند و تةمث كران
دونبـويل لـه   . ٢٧٦؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٦٦٣تةر، ل ، كةآلن١٤٥ـ گوصشةين مراد، ل ٢٧

  .ي كؤچي داناوه١١٨٠، به هةصه ذثكةويت ئةم ذووداوةي ساصي ٤٢، ل »تةجرةبة«بةرگي دووهةمي 
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الرستان نه تةنيا دةسيت . باري بةرهةم و ذووبةردا له كؤهكيلؤيه گةورةتر بوو
دا دةذؤيي، بةصكوو تةواوي ذثگاكـاين   به سةر ذث و باين نثوان فارس ـ كرمان 

يوةندي ناوچةكاين كةنداوي فارس كه كةوتوونـه نثـوان بةندةرعـةباس و    پة
تةنيا كةسثكي كه زؤربةي ذؤژگاري پاشـايةيت  . بووشثهر له ژثرچنگي دابوون

يـةي وةك يةكينةيـةكي    خان فةرمانذةوايةيت ئةم ناوچـه جوغرافيـايي   كةرمي
بـؤ  سياسي به دةستةوه بوو و ئةغصةب به مةترسـييةكي ذاسـتةوخؤ دادةنـدرا    

  .وةكيل، نةسريخاين الري بوو
خـاين   لةگةص حـاجي ) سةرذاوچي(نةسريخان سةرةتا وةك مريشكاري 

مريشكاري براي له سةردةمي ئاژاوةي پاش هثرشي ئةفغان و ذاپـةريين نـادر   
ي باشـووري  ٢٨»كاص«ئةم دوو برايه دةسةآليت خؤيان له گوندي . ناوثكي هةبوو

دةستيان به سةر شوثنه شاخاوييةكاين الرستانةوه برةو پثدا و بةرةو باكوور 
هاويشـتين   و خثرايـةكي لةبـةر بازنـةي بـةربآلوي پـةل      ٢٩داگـرت » سةبعه«

  . وپثك، جصةوي تةواوي ناوچةيان وة دةس هثنا ذثك
نادرشا وةختايةك دةسيت گةيشته حكوومةت هةر تةنيا به بةخشـيين  

سـةر دةسـةآليت   نازناوي خان به سةر ئةم دوو برايةدا ذانةوةستا و ئةواين له 
له دةوراين پاشايةيت عادصشـادا واتـه   . مةصبةندي سةخيت سةبعةش هثشتةوه

مريزا ئةبووتالب وةك حوكمذاين الرستان و بةندةرعةباس لةگةص  ١٩٤٨مارسي 
ئةم . ٣٠سثسةدكةسثك سوارةي سكؤريت له شريازةوه بةرةو ئةم مةصبةنده بزووت

خاين الري گةآلصه كرابث كوژرا؛  دا كه وثدةچث به دةس حاجي ساصه له ذاپةذينثك
  .خان دةسةآليت الر و سةبعةي به دةستةوه گرت حاجي

ئةو سةركةوتنةي وه دةسيت هثنابوو هاين دا كه لـه بـةهاري ساصـي     
ي زاييين لةگةص چةندهةزار تفةنگچييـةك بـةرةو شـرياز    ١٧٥٠/ ي كؤچي ١١٦٣

خاين  فةحتعةيلئةم شاره له مةوداي نثوان هثرشي ساصي پثشووي . بكةوثتةذث
. خان جارث پشوويةكي هاتبؤوه بةر مةردان دواتري عةيل ئةفشار و پةالماري ساص

                                                      
فةرهةنگي جوغرافيايي : بذواننه. كيلؤميتري ذؤژهةآليت گاوبةند١١٨ـ كاص كةوتؤته ٢٨

 .١٨٢، ل ٧ئثران، بةرگي 
  .٤٠، پثشةكي هةصةبذ و ل ـ ذؤژنامةي كةآلنتةر٢٩

30- GD 18 March 1757. 
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خان له ذثگادا مرد و نةسريخاين براگچكةي پةمياين شةذبذانةوةي لةگةص  حاجي
  .٣١حكوومةيت شرياز ئيمزا كرد و تةنيا قنيايت به دةسةآليت الر و سةبعه كرد

كي پازده شازدةهةزاركةسي پثكهثنـا و  پاش چوار ساآلن نةسريخان لةشكرث
قةصةمذةوي خؤي له لثواري كةنداوي فارس بةرفرةوان كرد و دةسيت دايه وةرگرتين باج 
و پيتاك له شثخةكاين عةرةيب بةندةرةكان و به مةبةسيت پاراستين كؤمپانياي هيندي 

لـه  . ذؤژهةآليت له بةندةرعةباس پثشنيارثكي خثرخوازانةي پذخةرجي خسـته ذوو 
دا شـامسايلي  ١٧٥١له ساصي  .٣٢ناوي دةهات» خاين ئثمه«كؤمپانيادا بؤ ذثزلثنان به 

سثهةم به فةرمانثك خاين الري كرده حوكمذاين تةواوي ناوچةي گةرمةسثر، بؤيه تا 
ذادةيةك دصنيا بوو كه دةتوانث خوازيـاري هثنانـه ژثرذكثفـي هـةموو ناوچـةكاين      

 .له عةليشاي حاكمي بةندةرعةباس كـرد  بةندةرعةباسيش بث و داواي نيوةي داهايت
دا له ژانوييةي ساصي داهاتوودا به پةالمارثكي  عةليشا داواكةي بردةوه پاش و له ئاكام

لةنةكاو قةآل و كةشتييه شةذكةرةكاين خسته داو و عةليشاي گرت و مةسيح سوصتاين 
 دا لةبـةر هةنـدثك  ١٧٥٢لـه نـوامربي ساصـي    . ٣٣برازاي كرده حـاكمي ئـةو شـاره   

وچةصةمةي نثوخؤيي ناچار بوو كه مةالعةليشا وةك كةسايةتييةكي لثوةشاوه و  ةنگت
دا مةالعةليشا سةري له ئاست ١٧٥٣له ئؤكتؤبري ساصي . بذشت بكاتةوه حاكم خاوةن

ي عةرةب بادا »هووةيلة«داواي نةسريخاين الري به مةبةسيت شةذ به دژي سةربزثواين 
سةرةتا لةبةروةي نةسريخان نيگةراين . واندو جودايي و سةربةسيت دةسةآليت خؤي ن

خان و لةشكري تازه كؤوةبووي دژي ئازادخان بوو و دةيةويست دةسيت لةگةص  كةرمي
بكاتةوه، هيچي نةكرد بةآلم چةند مانگ دواتـر ديسـان بةندةرعةباسـي گرتـةوه و     

له . مةالعةليشاي لةگةص خؤي برده الر و حاكم و سةركردةي سةربازگةيةكي لةوث دانا
دا دووباره مةالعةليشاي كـردةوه حـاكمي بةندةرعـةباس بـةآلم     ١٧٥٤هاويين ساصي 

  .٣٤بنةماصةكةي وةك بارمته له الر الي خؤي هثشتةوه
كردن  خان له كازروون سةرقاصي خؤقامي دا كةرمي١٧٥٤له ئاگؤسيت ساصي 

 .و قةآلدابةسنت بوو و هةردةم چاوةذواين پثشذةوي و پةالماري ئازادخاين دةكرد
                                                      

  .٢٠٥فةسايي، بةرگي يةكةم، ل . ٤١ـ  ٤٠ـ كةآلنتةر، ل ٣١
32- Brieven 2696 (1751), Basra, 7, 15 ; ives, 201. 
33- GD VI,8 January to7 February1751; Brieven 
2696(1753),Basra,16- 17. 
34- GD VI, 3 March, 29 June 1754. cf. Amin, 27, 28. 
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مريي شامسايلي سثهةم  خان خؤي به جثنشيين مةردان چونكه پاش مةرگي عةيل
دةزاين و ئةگةرچي خـؤي لـه چوونـه شـرياز دةپاراسـت بـةآلم ناوچـةكاين        

بؤيه به نامةيةك داواي يارمةيت لـه   ،گةرمةسثري به قةصةمذةوي خؤي دادةنا
ي نةدايه نةسريخان گوث .٣٥نةسريخاين الري كرد وةك يةكثك له ژثردةستةكاين

وةختايةك   .داواكةي، چونكه پثي وابوو ذةنگه ئازادخان لةم مالنةيةدا زاص ببث
زستاين ئةو ساصه بةرةو الرسـتان   ،خان سةركةوت دا كةرمي له شةذي كةمارةج

بـةگوثرةي نووسـيين    .گرتـوو بكـا   بزووت هـةتا حـاكمي نافـةرماين تـةمث    
خان ـ پاشان  يبووه كةرميذووداونووسي كؤمپانيا له بةندةرعةباس هةواصثك گة

به درؤ دةرچوو ـ كه گؤيا ئازادخان حمةممةدخاين زةندي له نيزيك هةمـةدان   
جارث بةذثوةبردين گةآلصةكةي وةدوا دا و نةسريخان بـه قةراروبـذي    .گرتووه

  .٣٦هثنانةدي داخواز و داين دياري پاكانةي بؤخؤي كرد
  

  )١٧٥٦ـ  ١٧٥٥(الر بةرةوذووي كرمان و شرياز   ٨ـ  ٧
  

خـان بـةرةو    دا كةرمي١٧٥٥مانگي دوايي له سةرةتاي فثورييةي ساصي 
الرستان كةوتةذث تا كاري نةسريخان يةكسةرة بكا و وثذاي بزووتن بةرةو ئةو 

وةكيـل پـاش   . ٣٧مةصبةنده ئارامي و هثمنايةيت گشيت له گةرمثن سةقامگري كا
 باشـووري  بةشـاين يـةكثك لـه ذثگاكـاين     تثپةذين له داراب تيژ و خثرا شان

هةردك سپا هاوكات پثكةوه هثزةكاين بةرگري سةرذثيان تثكشكاند و . ئاژاويت
هةزار متةين ٥خان  كةرمي. به زؤرةملي دةستيان كرد به ئةستاندين خةرج و باج

ذؤژاواي شاري الر وةرگرت و جگه لةمه قـةآل و  ) ١٥(ي»فيش دث«باج له خةصكي 
رچي زؤر بةچذي دةستيان لةبـةر  ئةگة. ٣٨شاري تاآلن كرد و حاكمةكةي كوشت

                                                      
35- GD VII, 4 september 1754. 
36- GD VII, 6, 8, and 12 January 1755. 

 GD VII, 5 and 13 February, 8 March -٤٧37گوشاي زةنديه ل تارخيي گييت
1755,   
38- GD VII,16 March1755. Dehfishi (( Dapeichey)) in GM. is in 
Jurom, on  
the way to Bidshahr;   
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دةكردةوه بةآلم ديسانيش له شاري الر نيزيـك بـؤوه و واي دةنوانـد كـه بـؤ      
تةساصحه لةگةص نةسريخان ئامادةيه، بؤيه نةسريخان چةند يةكسـمثكي وةك  

. دياري بؤ نارد و له بةرامبةردا فةرماين حكوومةيت الري درايه دةس و خةآلت كرا
هثنا وا وثدةچوو هةموو شتثك بـه خؤشـي كؤتـايي    وةختايةك بارمتةكانيان 

هاتووه، بةآلم يـةكثك لـه مـةال ذاوثژكارةكـاين وةكيـل تةماشـاي كـرد كـه         
بارمتةكان نثردرانةوه و  .بارمتةكاين نةسريخان ئةوانه نني كه داوايان كردوون

  .٣٩وةكيل دةسيت كرد به گةمارؤ
نگي ئاوريلي گةمارؤي قةآلي سةخيت الر هةتا دوو حةوتووي كؤتايي ما

هةزار تؤن باذوويت لـه   وةكيل دوو يان سث .ئاكام درثژةي كثشا بث ١٧٥٥ساصي 
فةرماين پةالمارثكي  ،توجارةختانةي ئينگليسييةكان له بةندةرعةباس داوا كرد

لةخؤوه دةرچوو كه وةك مةزنده كراوه نةسريخان بؤته هؤي تثداچووين سةري 
 لثوارةكاين كةنداوي فارس تيين بؤ گةمارؤي نابةوةخيت ٤٠هةزار شةذكةري زةند

. چةكدارةكاين چيانشيين فارس هثنا، بؤيه ذاوةستاين وةكيل پثويست نـةبوو 
نةسريخان چوارپثنج هةزار متةنثكي خـةرج و پيتـاك پثشـكةش كـرد و ذؤژي     

  .٤١دووهةمي مانگي مةي هثزةكاين زةند له الرةوه گةذانةوه شرياز
تـةي كـةوا بارگـاي شـرياز بـه      دا، ئةو كا له ماوةي سث ساصي دوايي

خاين قاجـاري   دصةذاوكةوه له شةذ و لثكدانةكاين ئازادخان و حمةممةدحةسةن
دةذواين، وةكيل تةماي گرت كه بؤ چؤصةپثچ كردين تايفـةكاين كؤهكيلؤيـه و   

خـاين   دا عـةيل ١٧٥٥له هاويين ساصـي  . ناوچةي الر گةآلصةيةك بةذثوه بةرث
سـدرثژييةكاين نةسـريخان بـؤ سـةر     شاسةيواين ذاسـپارد كـه بـةر بـه دة    

ناوبراو به يارمـةيت سـةربازاين   . مةصبةندةكاين كةناري كةنداوي فارس بگرث

                                                                                                                             
  .١٨١، ل ٢و فةسايي، بةرگي  ١٠٩ و ٤٩،ل ٧، بةرگي فةرهةنگي جوغرافيايي: واننهذب

39-GD 22 March, 3 and 11 April 1755. 
40- GD VII, 16 and 26 April 1755. 
41- GD VII, 16 May; Brieven 2255 (1756), 70; 2756 (1756), Ives 
210;  

  .٤٩ل  گوشاي زةنديه، ؛ تارخيي گييت٤٩ـ  ٤٨خارك، ل 
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هةزار ذووپييةي دياري ٤ئةو كات  .٤٢تازةپشووي عةرةب ئةم ئةركةي بةجثهثنا
له مانگي . ٤٣خان داوا كرد له مةالعةليشا و كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت بؤ كةرمي

، بةآلم بةذواصةت چ ئاكامثـك وه دةس نـةهات و   ٤٤ةمارؤ درائؤكتؤبرا الريش گ
ئاخرين هةواصـثكي كـه سـةبارةت بـةم سـةرداره نثـردراوه بـؤ ناوچـةكاين         
گةرمةسثري بةرچاو كةوتووه دةگةذثتةوه مـانگي مارسـي ساصـي دوايـي كـه      

خـاين شاسـةيواين بـه دةس     دا باسـي شكسـيت عـةيل    نةسريخاين الري تثي
  .٤٥ردووهخاين بيدشةهري ك جةمال

له اليـةكي   ،ماوةيةك دواي ئةوةي تةوژمي سةر نةسريخان كةم بؤوه
خـاين   دا هةيل له داخوازي شاروخ١٧٥٤له ساصي  .ديكةذا تووشي مةترسي هات

حاكمي كرمان هثنا كه به مةبةسيت دةمكوت كردين سةرهةصدانثكي ئةم ئةيالةته 
كرمان بدا بـةآلم  نةسريخان دةيويست كه دةورةي شاري  .ويستبوو يارمةيت لث

خان به  شاروخ. شكسيت خوارد و تا ناوچةي الر دةم له سةرپشت كةوتنه شوثين
ئـاوا   پةالماري پةيتاپةيتا بؤ سةر جةغزي دةسـةآليت نةسـريخان لـه حـاجي    

دا سـپاي  ١٧٥٦وةختايةكي لـه مـانگي مـةي ساصـي      .تووذةيي خؤي نيشان دا
خان و  ه مالنه لةگةص كةرميئاواي گةمارؤدا كةوت نةسريخاين تثكشكاند و حاجي

حاكمي الر و داواي ناردين گوللةتؤپ و باذوويت كرد له نوثنـةري كؤمپانيـاي   
  .٤٦هيندي ذؤژهةآليت لة بةندةرعةباس

خان لـه   له مانگي ژوئييةي ئةوساصةدا وةختايةكي كه حمةممةدحةسةن
ئيسفةهانةوه بةرةو شرياز هةصمةيت برد، داواي لـه نةسـريخان كـرد كـه بـه      

ناوبراويش ئـةم دةرفةتـه    .ةسيت گةمارؤي شرياز بث و دةنگي لةشكري بدامةب
خان قؤزتةوه و ئةوةندةي له دةسيت دةهات هثزي كؤكردةوه  زثذينةي دژي كةرمي

سةرداري قاجـار   ،له بةخيت بةدي نةسريخان .٤٧هةزار ذووپييةشي بؤ برد٦٠و 

                                                      
42- GD VIII, 2 August 1755. 
43- GD VIII, 3 and 4 September 1755; Lorimer 100. 
44- GD VIII,21 October 1755. 
45- GD VIII, 16 March 1756. 
46- GD VIII, 9 May 1756. 
47- GD VIII, 20 July 1756. 
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دةسيت  ،زووتووهدروست چةند ذؤژ دواتر كه بيسيت ئازادخان بةرةو ئيسفةهان ب
نةسريخانيش بث . له گةمارؤي شرياز هةصگرت و به پةله لةو شاره دوو كةوتةوة

  .٤٨ئةوةي بگاته شرياز گةذايةوه داراب
له مانگي ئؤكتؤبردا لثبذا كه به بيانووي كثشةي باج و پيتاكي فةرمانذةواي 

نييةكان زةند له دةشتستان سةرةتاي ئاژاوةيةكي بةربآلو خؤش بكا، بةآلم دةشتستا
خان تثكشكان و ناچـار   بةر لةوةي يارمةتييةكي ئةوتؤي لثوةرگرن بةدةس شثخاصي

چةكداري ئثلجـاذي بـؤ    ٤٩هةزار متةن ويشكةپووص بدةن و دووهةزار كران كه خثرا سث
ومةرجثكي ئـةوتؤش بـه سـةر شـثخةكاين      هةل. خزمةت له سپاي زةندا تةيار بكةن

ي دةسذؤيشـنت و توانـايي بـذثك پـاره و     كةنداوا سةپي و قةرار كرا هـةركام بـةپث  
ژمارةيةك چةكداري ئثلجاذي كؤبكةنةوه و بينثرن؛ بؤوثنه شثخي بووشثهر دووهةزار 

خـان تـةناهي لـه سةرانسـةري      دا كةرمي١٧٥٧له مانگي ئاوريلي ساصي . متةين نارد
دا سةقامگري كرد و بةپتةوي دةسيت  كؤهكيلؤيه و دةشتستان و بووشثهر و بةندةرذيگ

دا  نشينانةي تا ئثستا له ژثـر فـةرماين نةسـريخان    ته سةر دةسةآليت ئةو شثخخس
پاش كؤتايي مانگي دوايي لةشكري بةرةو مةصبةندةكاين ذؤژاوايي گاص دا هةتا . ٥٠بوون

نةسريخانيش تةماي گرت كه حكوومةتـه ژثرباصـه لـه    . كةعب هةصچنن تةنگ به بين
انـةت هةوصـي دا كـه پـةالماري     چووةكاين بگثذثتةوه بةردةسـيت خـؤي و تةن   دةس

خـان لـه    بـةآلم پـاش گةذانـةوةي كـةرمي    . بدا له باكووري بةندةرعةباس» شةميل«
لةشكركثشاين بؤ سةر خووزستان و كؤهكيلؤيه له مانگي ئاگؤستا هاته الر و به داين 

  .٥١هةزار متةن باج و دووسةت سةرباز و بارمتةيةك دةرگاي ئاشيت خسته سةر پشت٥

                                                      
48- GD IV, 7 August 1756. 
49- GD IV, 11, 20 and 25 October, 2 November, 10 December 1756 ; 9, 11 
and 19 January 1757. 
50- GD IX, 4 and 26 April 1757. 

بارمتةكه كوذي نةسريخان بوو .  .GD IX, 27 August 1757; Lorimer, 101ـ ٥١
خان و لةم كاتةدا چووه نثو ذيزي سپاي زةند كه سةرقاصي شـةذ بـوون    به ناوي عةيل

ذا كه فةرماندةيـةكي الري نووسـيويةيت    ه ذووي نامةيةكل. خاين يةزدي لةگةص تةقي
وپةيل پثويسـتيان پثنـةبووه و    دةردةكةوث كه پياوةكاين تةقةمةين و ئازؤخه و كةل

ومةرجثكي نالةباري هةبوو،  خان هةل خان الي كةرمي عةيل. هةموو خةريكي ذاكردن بوون
از كه وةكيل هثشـتا  چونكه بةذاسيت خاين زةند لثي دووشك بوو كه دةيهةوث له شري
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خان دووباره شريازي گةمارو دايةوه، ديسانيش  حةسةنكاتثك حمةممةد
نةسريخان بةپذتاو دووهةزار سوارةي دةنگ دا هةتا بةشـداري شـةذ بـث دژي    
هثزةكاين زةند، بةآلم جارثكي تريش ناچار بوو بث ئةوةي فيشةكثك بتـةقثنث  
ذابكا، چونكه خاين قاجار ناچار بوو بةر له گةيشتين هاوپـةمياين دةس لـه   

له مانگي سثپتامربداوةختايةك وةكيل ساز بوو بةرةو تاران  .٥٢ةصبگرثگةمارؤ ه
خـاين زةنـد هـةتا بـه چوارهـةزار       وةيل كةوث، فةرماين دا به حمةممةد وةذث

هثـزي پـةالماردةر لــه    .چةكـدارةوه بچثتـة ســةر نةسـريخان و گـوثي بــادا    
وچؤي ناوچه هةصيكوتايه سـةر شـاذثيةكاين    وبانةكاين هات باكووريترين ذث

لةم ذاووذووت و ذثگرتنةدا كارواين شاري  .بةندةرعةباس ـ كرمان و تاآلين كرد
له مانگي ئؤكتؤبردا  .هةزار ذووپييةي بار پثبوو كرمانيش وةبةرهات كه بايي چل

ئـاوا   هثزةكاين نةسريخان به مةبةسيت پاراستين ذةوگةيةك له نيزيك حاجي
كوژرا، بؤيـه نةسـريخان    دامةزران، بةآلم ئةم هثزةش تثكشكا و سةركردةكةي

كه » ميناب«تةنانةت شثخي . ٥٣ناچار بوو بگةذثتةوه قةآلكةي له مةصبةندي الر
خاين شاسةيوان دزيبؤوه، ئثستا تةماشاي دةكرد  خؤي له داين پيتاك به عةيل

هةزار متةن له خةصـكةكةي وةربگـرث و بيداتـه خزمـةت      ئةگةر بثتوو بذي سث
ين زةنـد كـه به مـرازي دصـي خـؤي گةيشت خا. خان ئاقآلنةتره حمةممةدوةيل

نوثنــةري كؤمپانيــاش زؤروكــةم ديارييــةكي . ٥٤بـــةرةو باشـــوور ئــاژاويت
بـةآلم  . ئةوةي پـةالماري بةندةرعـةباس بـدا گـةذاوه     دصخؤشكةرةي دايه و بث

  .٥٥واوثدةچوو كه دةيهةوث هةصمةت بةرثته سةر الر و ئةو مةصبةندة بگرث
خـان لـه شـرياز ذاووذوويت     ةيت سـادق له سةردةمي مانةوه و حكووم

                                                                                                                             
ذثكةويت  وا ديارهنامةكه . نةكردبوو سةرةتاي كؤدتايةك خؤش بكا پثي قامي چاكي جث

پاش . ي زايينييه١٧٦٦ـ  ١٧٦٥/ ي كؤچي ١١٧٩پثي وايه ئي ساصي » ئيقتداري«پثوه نيه و 
خان و هةصكةوتةكاين تر  ذووداوي تةقي. خان كرايه حاكمي الر شكاين نةسريخان مةسيح

  .دا قةوماون١٧٥٨ـ  ١٧٥٧له ساآلين  تثكذا
  .١٤٥گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٥٢

53- BP XXI, 27 December 1758. 
54- Lorimer, 100, 101. 
55- Amin, 43 ( citing BP XXII, 2 May 1759.) 
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له كؤتايي . ذاستةقينةي نةسريخان بث هيچ كؤسپ و بةرهةصستثك درثژةي كثشا
دا ذووداوثك بوو به هؤي ئـةوةي كـه هثزةكـاين زةنـد بـةكردةوه      ١٧٦٠ساصي 

مةصبةندةكاين دراوسثي الري ذؤژاوايي داگري بكـةن و نةسـريخانيش بـوو بـه     
هةصبةت مةرجي ئةم هةصـبژاردنه نـاردين    .ريحوكمذاين ناوچةكاين گةرمةسث

قةرار كـرا سـةت    .هةزار متةنثك باج و پيتاك بوو بارمته و داين ساآلنه بيست
به مةبةسيت خزمةت له ذيزةكاين سپاي ) ١٦(كةس چةكداري ئثلجاذي جةزايرچي

بةآلم ئةم  .٥٦زةندا بنثرث و جةعفةرخاين براشي وةك بارمته بؤ شرياز بةذث بكا
نگاوانه نةبوونه بةرهةصسيت دز و چةتةي الري له گةذانگةذي شرياز و كار و هة

خانيش نةيدةتواين كه كؤمةصـةي كـةمي    هةصبةت سادق .ذاكردنيان بةرةو چيا
له هـاويين ساصـي    .٥٧چةكداراين خباته شوثنيان و خؤي تووشي مةترسي بكا

دا ســةرةجنام ســپايةكي هةزاركةســي زةنــدي يــان دةشتســتاين تــواين ١٧٦٢
ريخان بـةرةو قـةآلي الر بكشـثنثتةوه و تؤپخانةكـةي بگـرث و تـاقمثكي       نةس

  .٥٨مردوو بكا وپةق و متةق ي شةق»عةرةب«كةسي له اليةنگراين  سةت
  

  گرياين الر  ٩ـ  ٦
  

بذانةوه و كؤتايي كاري نةسريخان دةكةوثته پاش گةذانـةوةي وةكيـل لـه    
كردنةوةي گةآلصةي ئاشيت و  نةدان و خؤبواردين حاين الر له نوث به مل .ئازةرباجيان

خان كه ئةو وةخيت هثشتا  خان ناچار بوو سادق ناردين چةكداراين ئثلجاذي، كةرمي
خـان بـؤ بـردين     ئةم جار دةسيت سادق .كردين بةگلةربةگي فارس بوو بنثرثته تةمي

 .٥٩چةكداراين سةربازگةي شرياز و يةكسةره كردين كاري قةآلي الر تةواو ئاواصه بوو
ي زاييين بث ئةوةي تةگةرةي بثتـه  ١٧٦٦/ ي كؤچي ١١٧٩ش نةورؤزي ساصي كةمثك پا

 .سةرذث شاري الري گرت و قةآلي نةسريخاين لةو الي شار له بناري چيا گـةمارؤ دا 
                                                      

56- GD XII, 7 January 1761. 
57- GD XII, 28 May 1761. 
58- GD XII, 25 and 30 June, 20 July 1762. 

  .١٤٦گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٥٩
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ئةم قةآليه به هؤي ذةهةند يان ذثذةوثك دةبةسترايةوه به قةآليةكي تر كه كةوتبووه 
قةآليةدا نة تةنيا چةكـداري ذاهـاتوو    لةم). ١٧(سةر زةرد و ماهثكي زاص به سةر شارا

شووره و شاريان دةپاراست بةصكوو تةواوي قةآلكاين داوثين چياش دةكةوتنـه ژثـر   
بةآلم تةنيا دواي چوار ذؤژ گةمارؤ، قةآل گريا، چونكه يةكثك له ذاكردوواين  .سثبةري

ه ئةوشـةو . خـان دا  غةيان ذثگايةكي نةهثين كه تا دوندي چيا دةچوو نيشاين سادق
وةختايةك هثزةكاين گةمارؤدةر پةالمارثكي هةصخةصةتثنةيان كرده سةر قةآلي بناري 
كثو، دةستةيةكي تـر بـه مةبةسـيت غافصـگريكردين چةكـداراين قـةآلي سـةرچيا        

سةرةذاي ناردين بةپةلةي هثزي يارمةتيدةر لـه اليـةن نةسـريخانةوه    . خؤ كةوتنه
وركردنةوه سةركةوتين خؤيان بـه  قةآلي سةروو كةوته دةس هثزةكاين زةند و به ئا

نةسريخان ئثستا هةم له لةيةن تؤپخانةي . ياراين گةمارؤدةري قةآلي بنار ذاگةياند
پثشووي له مةتةرثزةكاين سةروو، هةم له قؤصي هثزةكاين بنةگري سپاي زةند لـه  

ئيتر به شثوةيةكي شثلگري و پتـةو شـةذي نـةدةكرد،    . نثو شارةوه ئاگرباران دةكرا
تثكذما و ئازؤخة و قؤرخانةكةي تثداچوو، شةذكةراين لثي دةرهةصـبوون و   قةآلكةي

  .٦٠خان ووثژ بنثرثته الي سادق ناچار بوو كه براكةي به مةبةسيت داخوازي وت
. هاتين دةسةآليت نةسريخاين الري بوو ئةم هةصمةته به واتاي كؤتايي

و نةيهثشت  ومةرجي ئاشيت و ذثككةوتين پاراست و ذثزي لثگرت خان هةل سادق
هةردك قةآل خاپوور كران و خاين . چةكداراين نةسريخان قةآلچؤ و تاآلن بكرثن

الر وثذاي بنةماصةكةي نثردرايه شـرياز و لـةوث زؤر بةگـةرمي و مثهـرةواين     
ئةم . خان حكوومةيت الر درايه دةس مةسيح. بةرةوذووي ميوانه بارمتانه بوونةوه
و كــه نةســريخان لــه مــاوةي وثــدةچو. پيــاوه ئــامؤزاي نةســريخان بــوو

خان بؤ سةر خؤي ذاكثشث،  دةسبةسةركراين له شرياز توانيبثيت متمانةي كةرمي
چونكه دواي ماوةيةك له شرياز بوو به دةنگؤ كه وةكيل دووباره ناردوويةتةوه 
سةر دةسةآليت پثشووي له الر؛ بـةآلم هـةر كـه گةيشـته الرسـتان بـه فـييت        

                                                      
؛ فةسايي، ١٥١ـ  ١٥٠؛ گوصشةين مراد، ل ١٤٩ـ  ١٤٧گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦٠

، ئةم كتثبه دةنووسث كوذةكاين ٣٧٤ـ  ٣٧٣؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢١٦بةرگي يةكةم، ل 
  .نةسريخان ناويان حمةممةد و عةبدوصآل بوو
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  .  ٦١ين به زةبري خةجنةر كوشيتخان يةكثك له كةخيوداكا مةسيح
خان وثذاي لةشكركثشي بؤ سةر كؤهكيلؤيه تواين تةواوي ئةو تاقم و  كةرمي

وبآلوانـةي خـثآليت كـه ئةغصـةب خؤيـان لـه داين پيتـاك دةبـوارد و          دةسته پرش
كاروانةكاين نثوان شرياز و مةصبةندةكاين قةراغ بةنـدةرذيگ و بووشـثهريان ذووت   

خـان كـةوتبووه بةربـةرةكاين     دا كةرمي ذووداوي نةسريخانيشله  .دةكرد، پثمل بكا
لةگةص زجنريةيةك حوكمذاين ناوچةيي، چونكه هةميشه بارودؤخي له ذؤژهـةآليت  

حـاكمي الر بـةر    .فارس قاميتر بوو تا ذؤژاواي ئةم مةصبةنده و دةوروبةري پايتةخت
هةميشةيي خؤي به چةكداراين ،ئةستوور بث لةوةي به سپاي ئثلجاذي تايفةكان پشت

وكاص و گوومرگانه و ذثدارانه و بةرتيل و دياري  له ذثي حاسآليت كشت .قامي بوو پشت
و دراوي ديكةي سةربةبرةوي بازرگانثيت نثـوان كرمـان و بةندةرعـةباس و شـرياز     

ئةم سامانه لةگةص داهايت هةوارانةي خـثآليت فـارس ـ    . پارةيةكي چاكي كؤكردةوه
بةزيان دةكرد ـ كه زستانان لـه الي    كه هاوينانه لةوث خثصخثصةكاين ژثر باصي زةند 

كردين  نةوي گرتن و سةرپث. ٦٢الرستانةوه كؤچباريان لثدةنا، دةبوو به داهاتثكي زؤر
گرتين دةسةآلت و پاراستين باصي زةنديه بـه   الر بوو به هؤي زؤربووين داهات و پةره

ةباســي خســته ســةر مةبةســيت گةيشــتنه ئاماجنــةكاين تــر و كرمــان و بةندةرع
  .خان ئيمپراتؤرثيت كةرمي

  
  زولفةقارخاين ئةفشار  ٧ـ  ١٠

  

پامشاوةي گرفتةكاين ذاپـةذينثكي ئةيالـةيت كـه بـةدةس سـةرؤكي      
تايفةيةك ذثبةرايةيت دةكرث، هةميشه وةختايةك كه دةكةوثته بةر لثكؤصينةوه 

وت حـة  ئةم هيوايه له حكوومةتا ذةنگ دةداتةوه كه ئةگـةر ذووداوةكـه شـةش   

                                                      
كوذاين . ٢١٦؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ١٥٠ـ  ١٤٩وشاي زةنديه، ل گ ـ تارخيي گييت٦١

لةم كاتـةدا  . ١٨٥٨نةسريخانيش حكوومةيت الر و دةوروبةريان گرتةوه دةس تا ساصي 
. يان لثخست و خؤيان حاكمثكيان نـارد »الري«فةرمانذةواياين فارس نةسروصآلخاين 

  ).٣١٩ـ  ٣١٨فةسايي، بةرگي يةكةم، ل (
  .١٤٦گوشاي زةنديه، ل  ييتـ تارخيي گ٦٢
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  . ساصثك درةنگتر قةومابا، ذةنگبوو به شثوةيةكي باشتر بةري پثگريابا
دا وثذاي ١٧٦٣لةبريمانه كه زولفةقارخاين ئةفشاري ئريلوو له كلكةي ساصي 

پثشذةوي وةكيل له ئةردةوثصةوه بةرةو باشـوور، كرايـه حوكمـذاين سوصـتانييه و     
اليةنگراين شثلگري و پتةوي يةكثك له  ١٧٧٢بةذواصةت هةتا دةوروبةري ساصي . خةمسه

لةم ساصـةدا دةفتـةر و بنچـاغي بـاج  و پيتـاكي زؤري دواكةوتـه و       . خان بوو كةرمي
ئـةو ذاپـؤرت و هةواآلنـةي كـه لـه اليـةن ذاپـؤرتچي و         ٦٣.قةرزوقؤصه نيشان دةدا

خان ئاشنا دةكرا، واي دةنواند كه خاين ئةفشار مةيلي  گةشتيارانةوه به گوثي كةرمي
خاين  قوصي وثدةچث ئةويش له سةركةوتنةكاين حوسثن .كةللةي دايهسةربةسيت له 

قاجار كه لةم ذؤژانةدا خؤي له ژثر نريي حكوومةيت زةند دةرباز كردبوو، قرمي خؤش 
دا بانگي كرد هةتا بث و حيسابايت باج و پيتاكي  خان به بارثكي ئاسايي كةرمي .كردبث

ناوبراو دةوري  .نارده شرياز) ١٨(ي زولفةقارخان لةبري خؤي كوذةكة .ذوون بكاتةوه
ذاسپثراوي چاك دةگثذا و زؤر ئارام و نةجيبانه دةيگوت كه بـاوكي گـةلثك نـةزان و    
نانةجيبه و بثگومان بةم زووانه به خزمةت دةگا و ئثستاش لةبةر شةكةيت سـةر بـه   

بةآلم كاتثك چةند جارثك ئةم دةورگثذانانه . كاروباري دژواري خةريكي حةسانةوةيه
  .٦٤دووپات بوونةوه، وةكيل سةبرداين دذا و لثبذا دةس بةرث بؤ كردةيةكي پثويست

لةشـــكرثكي دووقؤصـــي چوارهـــةزار كةســـي بـــه ســـةركردايةيت 
حمةممةدخان  عةيل. مرادخاين زةند نارده سوصتانييه حمةممةدخان و عةيل عةيل

. امرادخانيش ساوه و قومي دةور لثـد  له پارثزگاي هةمةدانةوه بزووت و عةيل
مرادخان بؤ كؤكردنةوةي چةكداري ئثلجـاذي لةنگـةرثكي گـرت،     كاتثك عةيل

حمةممةدخان گةيبوونه سةر كةوشةين قةصةمذةوي زولفةقارخان  هثزةكاين عةيل
دوو سپاكه له نيزيك ئةهةر تثكهةصچوون و ئةگةرچي خاين . و تووشي شةذ هاتن

ا و وثـدةچوو كـه   ئةفشار زؤر ئازايانه پةالماري جةرگةي هثزةكاين زةنـدي د 
يـةكاين كـه لةوبةرةوبـةر    » شـوقاقي «خثرايةكي تثكيانشكثنث، هاوپةميانـه  

                                                      
  .١٧١ـ گوصشةين مراد، ل ٦٣
و  ١٧٢گثذانـةوةي غـةففاري، ل    بةگوثرةي. ١٦٩گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦٤

، دايكي زولفةقارخان كةوتبووه مابةين و پاش گرياين ٨٣خاين هيدايةت، ل  ذةزاقوصي
  .دووبارةي كوذةكةي كةخيودايةيت بؤ كرد و پاذايةوه
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ذا بةرگةي شاآلوي شـثلگريانةي چةكـداراين زةنـديان     دامةزرابوون له پشتةوه
بةم شثوةيه هثزةكاين زولفةقارخان دةسـتيان لثكبـةردا و هـةآلتن و    . نةگرت

تـر تاقمثـك چةكـدار بـه     چةنـد سـاتثك دوا  . خؤشي لةم هةصآليه قوتار بـوو 
بلووچ كةوتنه شوثين و له دووفرسةخي  خاين سوصتان سةرپةرستثيت سةبزعةيل

مرادخان هات، سةرانسةري ناوچه  ذؤژي دوايي كه عةيل .مةيداين شةذ گرتيان
حمةممةدخاين زةند و ئةويش گةشايةوه  كةتبووه ژثر دةسةآليت هثزةكاين عةيل
دابةزيوه تا دةس به سةر ماص و دارايي  كه هاوكات لةگةص لةشكري سةركةوتوو

  .٦٥زولفةقارخان دابگرث و خاوخثزاين گاص دا بؤ شرياز
زولفةقارخان به تكاي دايكي و مثهرةباين هةميشةيي وةكيل بةخشرا و 
تةنانةت دواتر به وةرگـرتين خـةآلت و فـةرماين حكومـةت گةذايـةوه سـةر       

  .٦٦ي له شرياز مانةوهوكار ذا بنةماصه و كةس دةسةآليت، بةآلم لةو دةمي

  
  
  
  
  
  

                                                      
   ٢١٧؛ تةفرةشـي، ل  ١٧٢؛ گوصشةين مـراد، ل  ١٦٩گوشاي زةنديه، ل  ي گييتـ تارخي٦٥
ذؤستةموتتةواريخ له . بلووچ ناوي هثناوه ئةم سةرچاوةيه به حمةممةدسوصتان. ب  ـ ئا

حمةممةدخان كةوته  دا نةقصةكةي جؤرثكي دي گثذاوةتةوه و دةنووسث عةيل٣٧٩الپةذه 
ــةقارخان  ــةص زولف ــتةويةخه لةگ ــةذي دةس ــري«: ش ــثري ش ــه مشش ةكةي وا داهثناي

پاشان نثزةكةي له دةس دةرهثنا و پةيل » .زولفةقارخان كه وةك خةيار دوولةيت كرد
ذؤسـتةموتتةواريخ  . ي پةذاند و گلي پثدا و خسيت و گريت و ناردييه شـرياز ةئةسپةك

دةنووسث زولفةقارخان دووباره ذاپةذي و ديسـانيش چاوپؤشـي لـه تـاواين كـرا و      
  .وهيةتثندراةسنكارةكةي لث

  .٨٥ـ  ٨٤، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ١٧٢ـ گوصشةين مراد، ل ٦٦
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  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 
  
مرادخاين بةختياري له زةماين نادرشادا بوو بـه جصةوكثشـي    ـ عةيل١

جةماوةري بةختياري بؤ ذاپةذين و گةلثك جاران سةرداراين نادري شكست دا، 
تثكيشكاند و . بةآلم ئاخرييةكةي شاي ئةفشار خؤي ذووي كرده خاين بةختياري

فـةرماين بـذيين دةس و القثـك و    . كةوتـه داو   رةجنام له لوذستاين فةيليسة
لـةو سـةردةمةوه كـؤچي    . دةرهثناين هةردك چاوي درا و دووذؤژ دواتـر مـرد  

  .بةربآلوي خثصي بةختياري دةسيت پثكرد و له چةند شوثنثك بنةگر كران
يه، واته عةيل كوذي مراد و »عةيل مرادي«ناوي ذاستةقينةي ئةم كةسه 

هؤكـاري  . له تايفةي خةصكي گوندةكي زةلقي بـوو لـه نيزيـك ئـةليگوودةرز    
مرادي ئةوه بـوو كـه ئةگـةرچي زؤر بةجـةرگ بـوو بـةآلم        سةرهةصداين عةيل

هةروةها له شةذي نادر لةگةص عةبدوصآلشادا . نةگةيشته پلةي دصخواز و شياوي
رپةل يةسترثكي به بارثك زثذ و جةواهثراتةوه كةوتـه دةسـيت و كـابراي سـة    

دةيويست لثي بستثنث، بةآلم ملي نةدا و كةوته بةر لثدران و ذايكرده ناوچـةي  
لةوث جةماوةرثكي زؤري لثكؤبوونـةوه و تاقمثـك لـه خةصـكي     . ئةليگوودةرز

دةيةويسـت  . هةزار كةس٢٠ئاباديش دايانه پاصي و لةشكرةكةي گةيشته  خوذةم
دةسيت كرد . و بيكاته شاپةالماري خوراسان بدا و شاتؤماسب له زيندان دةرثنث 

  : به سكةلثدان و ئاواي له سةر اليةكي نووسرابوو
سـكه بـر زر / كنم ديوانگي تا برسـرم غوغـا شـود مي

 زنم تا صاحبش پيدا شود مي

خؤم شثت دةكةم تا هاوارم لةدوا بث، سكةي زثذ لثدةدةم تا خـاوةين  (
  :له ديوةكةي تري ئةم ذستةيه خؤي دةنواند). پةيدا بث

بـه زيـر / ا داد مراد و بخت ياري كرد علي مر
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 سكة من نقره كامراني كرد

عةيل به مرادي گةياندم و بةخت ياري كردم، زثولـه سـايةي سـةري    (
گةمارؤي ئةو ئةشكةوتةيان دا كه پـةناي تثـدا   ). ذا برةوي پةيدا كرد سكةي من

ثن له وةخيت شةذا ژن و منداصي خؤي كوشت تا به ديل نةگري. گرتبوو و دةسيت دا
و خؤشي له بةرپثي دايكي سةرةذاي ئازار و ئةشكةجنةيةكي زؤر، پياوانه گياين 

  )٢٤٩ئاراي نادري، ل  عالةم.(دا
ـ چـوار حمـاص كةوتؤتـه بــاشووري ذؤژاواي ئيسفــةهان و سـةد       ٢

الر يان رار،كيار، ميزدةج : چوار ناوچةيه كه برثتني له. كيلؤميترثكي لث دووره
  ).گندمان(و گةمنان 

خـاين وايل و   خاين فةيلي يةكثك له نةوةكاين حوسثن ةزةرعةيلـ ن٣  
وداين مومجةلوتتةواريخ بـه   ذثزدار پثري له سةر پث. خان بوو ئامؤزاي مسايل

  .براي ئةوي داناوه
. هثناوه» تةمهتةن«ـ گوصشةين مراد ناوي سةركردةي ذاپةذيواين به ٤

خاين ئاگر داوه،  ةرميذثزدار پثري نووسيويةيت كه ئةم كةسه ئةسپي پثشكثشي ك
دا خووساند  بةآلم گوصشةين مراد نووسيويةيت كابراي نثردراوي وةكيلي له نةوت

  .و سووتاندي
ـ جايزان شارةدثيةكه له شارسـتاين ذامهـؤرمز و كةوتؤتـه نثـوان     ٥

  .ئاباد بثهبةهان و كؤهكيلؤيه و سوصتان
تـريةي   بثهبةهاين و لـه ) قوما(ذةزا كوذي قةواموددين  ـ مريزا عةيل٦

هثندثك له سـةرچاوكان نووسـيويانه   . سةيدةكاين تةباتةبايي بثهبةهان بوو
بـةآلم بـه نووسـيين     .خانـا نثردرايـه شـرياز    پاش شكاين له بةرامبةر كةرمي

گوصشةين مراد هةر لةو شوثنه بؤ ئةوةي پارةيـةكي لـث بسـتثنن بـه زةبـري      
  .وةرگران كوژرا كوتةكي باج
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ذةزا، ئـةميين مـريزا    ان سةرؤك عـةيل ذةزاخاين قةنةوايت ي ـ عةيل٧
كايت گةمارؤي شار پةيوةندي كـرد بـه هثزةكـاين     .ذةزا بثهبةهاين بوو عةيل

زةندةوه و ذثي بؤ شكسيت حاكمي خؤي خؤش كرد و پاش دوورخرانةوةي مريزا 
ــةيل ــاوي  عـ ــان«ذةزا نازنـ ــو »خـ ــاكمي زةردكثـ ــه حـ ــه و كرايـ . ي درايـ
  .خاين تةيييب هان دا بؤ كوشتين حمةممةدخاين كوذي حاكم، ئةبول سوصتان

خاين باوي سـةركردةي چـوار پـؤل     ـ هةيبةتوصآلخان كوذي مةسيح  ٨
  .چةكداري ئثلجاذي بوو

ـ باوي ناوي مةصـبةندثكه لـه ذؤژهـةآليت بثهبـةهان و دوو بةشـه،      ٩
خثصي باوي لةم مةصبةنده . كوومهةرة و باشت و ناوةندةكةي شارؤچكةي باشته

  .دثته سةر زار و زمانان) بابايي(دا به بابوويي  ي لوذيدةژين و باوي له زاراوة
: ـ تايفةي لرياوي دةبنه دووبةشي دةشتةكي و چيايي و چـوار لكـن  ١٠

  .بةمهةئي، تةيييب، شريعايل و يؤسفي
. ناوي مـةصبةند و گوندثكه له تةنيشت ذوودشـريين ) خثرئاباد(ـ خثراوا ١١

  .وري ذؤژهةآليت شاردةروازةي خثراواي بثهبةهان كةوتؤته الي باشو
ـ باشت كةوتؤتـه چـل كيلـؤميتري شـاري بثهبـةهان و ناوةنـدي       ١٢

  .مةصبةندي باشت و باوييه
ـ فةهليان شارةدثيةكه له مةصبةندي ذؤستةمي شارستاين مةمةسةين ١٣

  .خةصكةكةي به زاراوةي لوذي دةدوثن... پارثزگاي فارس
و » لياسـي ئة«زيـاري نـاوي خثصثــكه و دوو بةرةبــايب      ـ دوژمـن ١٤

  .خةصكةكةي به زاراوةي لوذي قسه دةكةن. يه»گشتاسيب«
كيلؤميتري بـاكووري ذؤژهـةآليت   ١٨پيش كةوتؤته  فيش يان دث ـ دث١٥

  .ي شارستاين الر»جووميةم«بيدشةهري مةصبةندي 
  .ـ تفةنگچي پيادةي هةميشةيي پثيان دةگوترا جةزايرچي١٦
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او بـه قـةآلي نثـو    ـ ناوي قةآلي سةرچيا كه به ذثگاي سةرداپؤشـر ١٧
  .بوو» قةآل نارين«و ناوي قةآلي نثو شار » قةدةمگا«شارةوه دةبةسترايةوه قةآلي 

ـ بةذثز پثري نووسيويةيت كـه زولفـةقارخان كوذةكـةي ناردؤتـه     ١٨
غةففاري له گوصشـةين  . شرياز، بةآلم هةموو سةرچاوةكان نووسيويانه دايكي

شـايانه دايكـي نـارد كـه     لـه ترسـي ئـازار و تـووذةيي پا     :مرادا دةنووسـث 
لووس بوو و كردي به تكاكار له خزمةت  كةخيوداژنثكي فاميده و پاكداوثين زمان

  .پةنا مريي جيهان



٢٧٤ 

  
  
  
  

 خاين زةند كةرمي/         

  



 

  
  
  
٨  
  

  كرمان و يةزد
  
  خان بةر له كةرمي ١ـ  ٨

  
شار و پارثزگاي كرمان بةگوثرةي دايب پثشوو ئارامييةكي كؤنباو باصي 

ي بةرةو سيستمي حكوومـةيت ناوةنـدي   بةآلم له جةغزي مةيل ،ئةنگاوتبوو لث
دا، چاوي دةبذييه نةبةسترانةوه و سةربةخؤيي و بةختةوةرانه وا دياره  ئثران

ــةالماردةران   ــاآلوي پ ــاذثي ش ــةر ش ــةوتبووه س ــيين و  . نةك ــةم گؤشةنش ئ
دووركةوتنةوةي له ذادةبةدةري دةبوو به هؤي ذاكثشاين ذاكردوواين شوثنةكاين 

وشوثين وان كةسان، پةالماري تـةواوي   ةكةوتنه پثئةو تؤصةئةستثنانةي د. تر
وجؤصـي تـاآلن و بـذؤي سـةر      پارثزگايان دةدا و گةشـةي بازرگـانثتيش جـم   

هةر له سايةي ئةم هؤكارانةوه تـةواوي سـةردةمي    .وباناين لثدةكةوتةوه ذث
تةميوور و كلكةي دةسـةآليت سـةفةوييه و    ،دةسةآليت سةجلووقييه، مةغوول

وكةويت ساصي  هةصس .ن زؤرجاران كؤمةصثك ذووداو قةومانئةفشارييه و زةندا
ي ئاغاحمةممةدخاين قاجار و جووآلنـةوةي لةگـةص خةصـكي ئـةم شـاره      ١٧٩٤

بابـةيت  : بذواننـه . (ذووداوه تاصه ئاماژه پثكراوةكاين گةيانده ئةوپةذي خؤي
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له ماوةي ئةو قؤناخةدا كه پةيوةندي به كاري ئثمـةوه  ). كؤتايي ئةم بةرهةمه
ه، به ذووين دةيبينني كه مةصبةندي گچكةي يةزديش كه تةواوثك كةوتؤته هةي

نثوةذاست كرمان و ئيسفةهان و هةميشه له ژثر دةسةآليت حاكمي يةكثك لـةم  
بـةآلم  . دا بـووه  دووشارةدا ژياوه، به نؤرةي خؤي بريي سةربةسيت له مثشكي

ووه ژثرذكثفـي،  خان كه تثكذاي پارثزگاكاين ذؤژاوايي و ناوةندي هثنـاب  كةرمي
لثبذابوو كه بةرةوپثش باژوث و ئةم دوو شارةش كه دراوسثي پارثزگـاي ژثـر   

  .باصي ئةفغانييةكاين شاروخ بوون، خباته بن چؤكي خؤي
خـاين بـافقي حـاكمي     له كؤتايي دةسةآلت و پاشايةيت نادرا، موئمني

ي بنةماصـة . خاين ئةفشار لـةم پارثزگايـه دةريكـرد    كرمان بوو، بةآلم شاروخ
خاين باپريةگةورةيـةوه كـه شـاعةباس     نثوبذ له زةماين وةيل خان بث موئمني

. پشتاوپشت دةستاودةستيان بةم دةسةآلته كردبوو ،كردبوويه حوكمذاين كرمان
شي خسـتبووه سـةر حكوومـةيت خـؤي و لـه      »ئةبةرقوو«خان يةزد و  موئمني

ادصشـا و  ع. سةرةتاي پاشايةيت نادرشادا ئاژاوةي نثوخؤيي بـةرؤكيان گـرت  
جثنشينةكانيشي گريؤدةي كوشتاري يةكتر و خؤكوتان بوون بؤ وةدةس هثناين 

شا داواي پيتاكي ئةم پارثزگايةي  دا شاروخ١٧٨٤سةرةجنام له ساصي  .١دةسةآلت
خان كرد و وثذاي دةركردين حوكمي هثشتنةوةي له سـةر دةسـةآلت    له شاروخ

مةنـدي وآلمـي داوه و گـويت    بةآلم خاين ئةفشار به ناذةزا .خةآلتيشي بؤ نارد
ساصي ديكةش هيچ چةشنه بـاج و   نادرشا كرماين وا وثران كردووه كه هةتا سث

شاي دةستندةخؤر و سةرداراين شةذخوازي بةناچار ئـةم   .پيتاكثكي بؤ نادرث

  .٢بيانووةيان قبووص كرد
دا ئةم بذوبيانووانه هةصگري گةلثك ذاستةقينه بوون سةبارةت  له ذاسيت

                                                      
  .٣١٦؛ وةزيري، ل ٩٠گوشا، ل  ؛ تارخيي گييت٧٤ـ  ٧٣ـ گوصشةين مراد، ل ١

GD  VI, 30 April 1748. When referring to the city of Kerman, as 
opposed to the province, Vaziri uses the older name Govashir (See 
Le Strange, Lands of the Eastern Caliphate, 330).                                
                        

  .٣١٧ـ وةزيري، ل ٢
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يةنه فرةچةشنةكاين وثـران بـووين كرمـان و ذاپـؤريت هةواصـدةري      به ال و ال
لـه  . كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت ذاسيت و دروسيت ئـةم داوايـه دةسـةملثنث   

هةزار كةسي پـةالماردةري ئـةفغاين كـه     دا تاقمثكي سث١٧٤٧ئؤكتؤبري ساصي 
 گةيبوونه نيزيك ئةو شاره له اليةن هثزةكاين حاكمةوه بةرپـةرچ درانـةوه و  

سةري ذكثفيان هةصةنگاوت و تثپةذين، بةآلم ذؤژي دوايي پازدةهةزار ئةفغان و 
پاشـان كةوتنـه   . تاتار حاكم و فةرماندةرانيان له چةند مايلي شار تثكشـكاند 

ذاووذوويت ماصي زةردةشتييان له دةرةوةي شوورةي شار و له مـاوةي شـةش   
نوثنةري كؤمپانياي هيندي دا هةموو شتثكيان به تاآلن برد و بؤ وثنه ماصي  ذؤژان

دا وةختايـةك پـةالماري حةوشـةي     بةآلم له كؤتـايي . ذؤژهةآلتيش وةبةرهات
شاريان دا سةرنةكةوتن و كشانةوه و مةصبةندي ئاگرپةرةستانيان كه جةماوةري 
تثدا نةمابوو چؤل كرد و وثدةچث دوابةدواي ئةوان قايت و قذي باصي به سةر شار 

تةنانةت . ان ديسان كةوتةوة بةر شاآلوي تاآلن و بذؤكةمثك دواتر كرم. ٣كثشابث
دا نـةبوو دةكةوتـه بـةر شـةپؤيل      وةختايةك پثي دوژمين دةرةكيش له گؤذث

كوشتار و دةسدرثژي ئـةو چةكدارانـةي بةذواصـةت بـه مةبةسـيت پاراسـتين       
دةنثردران و لةبةر شاآلوي چةكداراين شذةخؤري بـةختياري و پامشاوةكـاين   

ــپاي  ــةوازةي س ــه     پةرت ــترانةوةي ب ــدي و بةس ــيت پةيوةن ــادري بةذاس ن
دا قايت و قذي واي تةنيبؤوه ١٧٤٨له سةرةتاي ساصي .٤بةندةرعةباسةوه دابذابوو

كه خةصك گؤشيت ئادةميزاديان دةخوارد و گؤشيت سةگ و پشيله و جانةوةراين 
وا دةنگؤ بوو كـه   .دا به ئازادي دةفرؤشران گؤشتيش له بازاذةكاين گشيت حةرام

وبانيـان دةردةكثشـن و    مثك شةوانه پةالماري ماآلن دةدةن و خةصك له جثتاق
لةم سةردةمانةدا دةستةيةكي بچووك . ٥دةياخنؤن) ١(دةيانفذثنن و پاش كوشنت

  .٦به سةركردايةيت ئةصآليارخاين ئةفغان شاري يةزديان تاآلن كرد
ه خان النيكةم تواين ناوةندي سياسي پارثزگا ل دا شاروخ لةگةص ئةمةش

دا سـةربزثوي  ١٧٥٠له هاويين ساصـي  . مةذةج بپارثزث شةپؤيل شاآلو و هةذةج

                                                      
3- GD  VI, 20 and 27 October 1747.  
4- GD  VI, 26 October, 12 December 1747. 
5- GD  VI, 2 March 1748. 

  .ئةصآليارخان پثشتر له ئيسفةهان دةركرابوو. ٢١٢ـ  ٢١١ـ زةرايب، ل ٦
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مريزاي له  هةمةاليةنةي حمةممةدذةزابةگي كةللةذةقي سةرداري نثردراوي برامي
ناوبراو دةيةويست لةشكرثك به مةبةسيت . ٧ئيسفةهانةوه ذادايه دةرةوةي شار

خـان   ؤژه بةم الوه شـاروخ لةم ذ. بةملةي يةكثيت سث سةردارةكة كؤ بكاتةوه مل
دا  ي زاييين١٧٥١/ ي كؤچي ١١٦٤له ساصي . سةربةستانه ملي نايه حكوومةت كردن

هةزار كةسـي  ٥دانةوه و بةرة وذووبوون لةگةص سپايةكي  به مةبةسيت بةرپةرچ
ةوه تثپةذين و »بةم«و » بةمپوور«سپاي ناوبراو له . سيستاين و بلووچ بزووت

خـان زؤر چـاك    ثكيـان مةودايـه، بـةآلم شـاروخ    كـه ميل » توخم چل«گةيشتنه 
تثكيشكاندن و زةبرثكي واي له پةالماردةران وةشاند كه هةزار كةالكيان كةوتـه  

 .وچؤصيان لث به خةنيمةت گـريا  چةند سةر وشترثك و بذثك چةك. سةردةست
يشي هثنايـه ژثـر ذكثفـي خـؤي و     »سيستان«حوكمذاين كرمان بةشثكي زؤري 

  .٨ان باج و چةكداري ئثلجاذي لثوةرگرتنهةروةك پارثزگاي كرم
خاين بافقي  دا پارثزگاي كرمان له اليةن موئمني١٧٥٤له ئاوريلي ساصي 

خان  شاروخ. حاكمي پثشووي وثندةرث كةوته بةر زجنريةيةك شاآلوي لةشكري
نةسـريخان  . داواي يارمةيت له دراوسثي بةهثزي واته نةسـريخاين الري كـرد  

 .٩هـةزار چةكـدارةوه لـه الر وةدةركـةوت     هةشـت  بةپثي ذثككةوتن بـةخؤي و 
خان حاكمي شارةكاين سةرذث وةك داراب و بافت  بةگوثرةي ذاسپاردةي شاروخ

نةسريخان لة  .چوونه پثشوازي نةسريخان و هثزي ياريدةريان خسته ژثر باصي

                                                      
7- GD  VI, 18 August, 10 September 1750. 

  .٣١٧ـ وةزيري، ل ٨
كـه  ) ٣٢٠ـ   ٣١٨ل (گثذانةوةكـةي وةزيـري   .   .GD VII, 10 September 1754ـ ٩

لثرةدا بؤ خستنةذووي ئةم لةشكركثشييه كةلكي لثوةرگرياوه، هؤكارثكي تر دةخاتـه  
خان دةيةويست كرمان بگـرث،   بةوجؤرةي گوتراوه نةسريخان به فةرماين كةرمي: ذوو

خان  لةم ذؤژگارةدا كةرمي. بةآلم دةيةويست به چةشنثك دةسيت بگاته شاروخ و بيگرث
له بةشي گةرمةسـثري فـارس خـةريكي كؤكردنـةوةي چةكـدار بـوو بـه مةبةسـيت         

سـفةهانةوه و لـةخؤوه داواي   ةي درةنگ و زووي ئازادخـان لـه الي ئي  ودانة بةرپةرچ
ناگوجنث نةسـريخان  . يارمةيت له نةسريخاين بةذواصةت حاكمي ژثردةستةي كردبوو

سةربةخؤ ئةم هةنگاوةي نابث و شاروخ كه پثشوازي لثكرد، بةر لةوةي به دوژمين خؤي 
  .بزانث، پثي وابوو هاتؤته ياريدةي
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خان بـث ئـةوةي دصـي     شاروخ .دا برازاكةي نارده ديداري حوكمذاين كرمان پثش
كه كةوتؤته پازده ميلي مةشيز چاوي به حوكمذاين ) ٢(گوندي نارپ غايله بكا له

نةسريخان پاش سازكردين ميواندارييةك، ميوانةكةي گرت و دةس و . الر كةوت
. پثي بةست و پةيامثكي نارده كرمان كـه بـثن و بـه دةهةزارمتـةن بيكذنـةوه     

كةوت  ةذثوةختايةك سةريان له ئاست داواكةي بادا به لةشكرثكي پتر پيادةوه و
سـةرةذاي پةلةپـةلثكي دةيكـرد و    . و به دوو ذؤژان شـازده فرسـةخثكي كوتـا   

داران و تفةنگچييةكاين كرماين كه  بارمتةيةكي كه به دةستييةوه بوو قؤچةقاين
شوورةي بةرزي شاريان دةپاراست، وةها شثلگريانه دةستيان كردةوه كـه لـه   

ناچار كرا خؤ بداته گةمارؤي كةس له پياوةكاين كوژران و  يةكةم پةالماردا سي
  .١٠وپثكي شار ذثك

ي لـه  »زةرةنـد «كه له اليةن شاروخةوه حكوومـةيت  ) ٣(خان ذةزاقوصي
ئةستؤ بوو هةوصي دا كه زةبرثكي شةوانه له هؤردووبةزي الرييةكان بوةشثنث و 

هةصبةت زؤر وةدرةنگي كةوتبوو چونكـه دوو سـةعات   . سةركردةكةي ذزگار بكا
دا و پياوةكاين نةسريخان كازيوةي بةياين چووبوونه سةر هةصمةتةكةي وةدوا 

بةآلم پةالماري ذؤژانةي كرمانييةكان هةر . شوثين زثرةواين و ذةپاصيان نانةوه
ذؤژةي چةند سةر ئةسپ و سةربازي تثدا دةبرد و گةمارؤدةران خثرايةكي تووشي 

ـ   .بووين ئازؤقه هاتن كةم ةرتيل هثرش زةمانثك دةسيت پثكرد كه شاروخ بـه ب
لةم كاته بةدواوه چةنـد   .لةگةص نيگابانان پثكهات و ذايكرد و گةيشتةوه كرمان
وكةويت نـاخؤش لةگـةص    گةآلصةيةك داذژان و نةسريخان دةسيت كرد به هةصس

دا بؤ الر، له تةواوي  بة هؤي شاآلوي كرمانييةكان له كايت گةذانةوةي .نيزيكاين
فرسةخي  له سث) ٤(زيك قةآلي گةراشمةوداي ذثگادا تا وةختايةكي گةيشتةوه ني

سةرةجنام له قةآلي گـةراش  . شاري الر تةنگي پثهةصچندرا و كةوته تةنگةژةوه
ئابـاد و   هةر لةم ذؤژانةدا شاروخ بةر له گةذانةوةي بؤ كرمان، حاجي .دابةزي

  .ي له ناوچةي سةبعةي نثوان الر و كرمان تاآلن كرد»شةميل«تارؤم و 
دا ئةمحةدشـا دوذاين كـه شـاري مةشـةدي     هةر لة هاويين ئةوساصـة 

                                                      
10- GD  VII, 10 September 1754 ; cf . Brieven 2755 (1756). 39 (20 
December 1754). 
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خانيشي له سةر حكوومةيت پارثزگاي كرمان  شاروخ ،هثنابووه ژثر چنگي خؤي
و بة پةله  ١١ناوبراويش هةزارمتةين دياري له خةصكي شار كؤكردةوه. هثشتةوه

خاين خزمي شـاروخ و كةسـانثكي    له اليةن ذؤستةم. چاكةي ئةمحةدشاي داوه
خاين بةمي كه جةماوةر زؤريان خؤش  زاخان و تةقيديكةش وةكوو حمةممةدذة

ئةم شاآلوانه بوونه ئاستةنگ . دةويست چةند هثرشثكي تريش كرايه سةر كرمان
لة سةر ذثي شاروخ و نةياثشت خةريكي بةرفرةوان كردين قةصةمذةوي بـث و  

. ١٢هات تةنانةت سةرةتاي نةماين ذثز و خؤشةويستيشي له خودي كرمانا بةدي
خـاين   ومةرجةدا شاري يةزديش تواين له كرمان جيا بثتـةوه و تـةقي   لةم هةل

فيزانةي وةك مريزا تةقي  دا به ناوثكي بث ناوبراو له پثش. بافقي بةذثوةي بةرث
چةشـين   خةزنةداري يةزدةوه خزمةيت دةكرد و دؤستايةتييةكي سياسـي يـةك  

ين خـان يـاين ناوةنـدةكا    خـان و ئازادخـان و حمةممةدحةسـةن    لةگةص كةرمي
دةسةآليت ئثران دامةزرانـدبوو، هـةتا بـه كـاروكردةي بةرژةوةندخوازانـه و      
پةنامةكي ببثته حكوومةتثكي سةربةخؤ و هةركام لـه پاصـةواناين مةيدانةكـه    

و تةختيان بردةوه لةبةر دةغالةيت ذواصةيت دةسپثشخةرانةي لـه   گرةوي تاج 
ا يـاين پـاش   د١٧٥٤حكوومةتةكةي له ئاخري ساصي . ١٣شوثين خؤي نةيبزثون

لةم كاتةدا . شكاين ئازادخان له كةمارةج و پاشةكشةي له فارس دةسيت پثكرد
خان له اليةن سةرداري ئةفغانةوه حكوومةيت يةزدي له سةرشان  حمةممةدئةمني

 ١٤هةزار متةين باج له خةصك وةرگرت٥٠بوو و بةگوثرةي فةرماين سةركردةكةي 
   .يةكةي خؤشي هةآلتو شاريشي وةك كةالوةيةك بةجثهثشت و ئاخري

عامري كـه بـه دژايـةيت لةگـةص      خاين عةرةب پاش ئةم ذووداوه ذةفيع
ي داگري كردبوو به مةبةسيت گرتين »بيابانةك«ئازادخان خاك و مةصبةندي الي 

هثزي بةرگري نثو شار كه  .وهؤل خباته ژثر چنگي يةزد كةوتةذث تا شاري چؤل

                                                      
11- GD  VII, 11 August 1754, 13 April 1755. 

تـارخيي  . .GD  VII, 10 September 1754; VIII, 19 August 1755ــ  ١٢
  .٦٧ـ  ٦٤؛ گوصشةين، ل ٩١گوشاي زةنديه، ل  گييت

 GD IV, 5 August؛ ٧٦ـ   ٧٥ل   گوشـا،  ؛ تـارخيي گـييت  ٤١ين مـراد، ل  ـ گوصشة١٣
1756.  

14- GD  VII, 17 September 1754; cf . Brieven 2755 (1756), 39. 
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دن زؤر سةركةوتووانه بةرپـةرچي  خستبوون و ذثبةرايةيت دةكر خان ذثكي تةقي
خان به گوللةبةذةآليةك كوژرا و لةشكرةكةي پاشةكشةي  ذةفيع .شاآلويان دايةوه

خـان و تـا چوارسـاص     ذا مريزا تةقي بة خؤي دةگـوت تـةقي   لةو ذؤژي .)٥(كرد
دواتريش حكوومةتةكةي درثژةي كثشا و نيشاين دا كه له تةواوي حاكمـةكاين  

خان له كرمان كةوته بةر  ئةويش وةك شاروخ. وةرترهتري پثشوو گةلثك دادپةر
شةپؤيل ئاژاوةي نثوخؤ و شةذةنگثزي دراوسـييةكاين كـه دةبوايـه هؤكـاري     

  .١٥تثداچوونيان ئاماده كردبا
  

  خاين بافقي و خودامرادخاين زةند تةقي ٢ـ  ٨
  

خاين لثخست و زينـداين كـرد و    وةك نامي گثذاوييةتةوه وةكيل تةقي
لةبةر تكاي هثندثك له هؤگراين بةخشرا و . ةرميه پثوةبةستهةزارمتةين ج١٢

حمةممةدخاين زةند كه  دا عةيل١٧٥٦له مانگي مارسي . ١٦چؤوه سةر كاري خؤي
خان له  دا سادق١٧٥٧له ئاخري ساصي . ١٧پةالماري يةزدي دابوو پاشةكشةي پثكرد

هيچكام له بةآلم . بستثنث هةزار متةين تاوان لث٧اليةن وةكيلةوه چووه يةزد تا 
خانيان لـةم كـاره ناذةوايـه     سةرچاوةكان باسي چؤنيةيت دةربازبووين تةقي

دا وةختايةك وةكيل و لةشـكرةكةي بـه   ١٧٥٨له سثپتامربي ساصي .١٨نةكردووه
دا بةرةو باكوور بزووتن توانيان بچنه خاكي يةزد و  خان شوثن حمةممةدحةسةن

خـاين بـه    ةدا له پثشا زةكـي وةكيل بؤ ئةوةي زةمان بة فيذؤ ن. خان بگرن تةقي
بةرةبةياين ذؤژي سثهةم گةيشتنه ئةو . سثسةد سوارةوه بةرةو يةزد بةذث كرد

سـةركردةي زثرةوانانيـان گـرت و    . شاره و توانيان بچنه نثو كؤشـكي حـاكم  
خـان   خان هةتا سةبارةت به هاتين كةرمي ناچاريان كرد كه بيانباته سةر تةقي

                                                      
      .GD  IX, 11 October 1756؛ ٤١ـ گوصشةين مراد، ل ١٥
  .٧٦گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت١٦

17- GD  VIII, 31 March 1756. 
وثدةچث ئةم سپايه كه زؤريـش تـةيار نـةبوون     .GD X, 28 December 1757ـ ١٨

؛ ٢٨٩ـ   ٢٨٨ئيقتـداري، ل  (خاين كوذي نةسريخان بـووبن،   اين ئثلجاذي عةيلسةرباز
  .)٥١، پةذاوثزي ژماره ٧ بابةيت: بذواننه
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ثصةكه گريت و زثرةواناين كؤشكي حاكم دةستيان ف. لةگةصي بكةونه باس و ذاوثژ
لـةم  . كـرا  ذا بةرةو ئةشكةجنةگا بـةذث  وبانةكةي خان يةكسةر له جث دا و تةقي

هةزار ١٢خان به ئازار و جزادان  زةكي. خان و لةشكرةكةي گةيشتنث كاتةدا كةرمي
دةر لـه   ئاخرييةكةشي ناچاريان كرد كه بةر له چوونـه . ئةستاندبوو متةين لث

  .١٩هةزار متةن بداتةوه بةو كةسانةي پثيان قةرزداره١٥ةزد بذي ي
ي ١٣لـه  . بةهةرحاص شاري يةزد ماوةيةكي زؤر له كرمـان جـودا بـوو   

خان له خاكي خةمسه بنةي دانـابوو،   دا، وةختايةك كةرمي١٧٦٠ئاوريلي ساصي 
ئةم كاره به هةذةشةيةكي راستةوخؤ بـؤ  . ٢٠خان دووباره يةزدي گرتةوه شاروخ

ئيسفةهان دادةندرا، بؤيه وةكيل لثبذا تةنانةت لةم كاتـةدا كـه خـةريكي    سةر 
  . لةشكركردنثكي گرينگه له ئازةرباجيان، هثزثك بنثرثته سةر كرمان

هةزاركةسـي بـه    بؤ ذاپةذاندين ئـةم كـار و ئاماجنـه هثزثكـي پثـنج     
لةم جةنگـةدا كرمـان و   . ٢١سةركردايةيت خودامرادخان نارده سةر ئةم ناوچةيه

يبةت شاره دوورةدةستةكاين ئةو پارثزگايه كه وردةورده لة چنگ تـني و  بةتا
شاروخ . تةوژمي شاروخ وةتةنگ هاتبوون، يةكجث لثي هةصبةزينةوه و ذاپةذين

ي دايه بةر تؤپ كه مةكؤ و ناوةندي »بثهاباد«به تؤصةي ئةم سةرهةصدانه قةآلي 
ةرزي خؤذاگران بـه  بةآلم پةالمارةكةي لةبةر ورةي ب ،سةرةكي ذاپةذيوان بوو

ذا سةرپةرسـيت و چـاوةدثري     وةختايةك لة پـةنا كآلوقووچةيـةك   .سةركشا
دا بـة سـةخيت پثكـاي و خسـتييه      شاآلوةكةي دةكرد، فيشةكثك له مةتةرثزي

كـاري   ،مةرگي لةپذي پاش سثزدةساص حكوومةيت بـث بةرهةصسـت  . ٢٢ئاويلكه

                                                      
  .٧٨ـ  ٧٧گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت٤٣ـ  ٤٢ـ گوصشةين مراد، ل ١٩

20- GD  XI, 30 April 1760. 
  .٧٤و گوصشةين مراد، ل  .GD XII, 23 December 1760ـ ٢١

22- GD  XII, 17, 19 October, 22 December 1760 ; Brieven 2919 
(1762),  

دا دةنووسـث كـه   ٢٣١وةزيري له الپةذه . ١٧٦٠ي نوامربي ٣٠، ١٨، ل ٢خارگ، بةرگي 
خاين بافقي دابوو ئةنگوا؛ بةآلم ذاپؤريت نوثنةري  خان وةختايةك دةورةي تةقي شاروخ

يسةملثنث كه ذاپؤرتةكةي غةففاري و نامي كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت له كرمانةوه دة
  .خان دوو ساص پثشتر له سةركار الدرابوو جگه لةمةش تةقي. دروسته
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نايه شوثنثك  ؤبردا پثيي ئؤكت٢٢مانگثك دواتر له . خودامرادخاين هاسانتر كرد
لثرةوه به دصنيايي پةيامي نارد بؤ  .كه چوار ساعةتةذث له كرمانةوه دوور بوو

جثنشيين شاروخ و هةصبژاردةي جةماوةر كـه دةبـث سـةر    ) ٥(خاين بةمي تةقي
بةآلم ناوبراو وآلمي دايةوه كه خةصكي ئةم شاره سةريان . ٢٣وةبةر حكوومةت بثنث

خان  و هةتا وةختايةكي فةرماين كةرمي ٢٤يل هثناوهئيختياري وةك وةبةر ساحثب
  .نةيا گوثي به قسةي خودامرادخان نابزوث

ي ١٩لـه  . سةرداري زةند بؤ ماوةي شةش حـةوتوو شـاري گـةمارؤ دا   
نوامربدا شاآلوي پارثزةراين شار كه دزةيان كردبـوو تثكشـكاند و ژمارةيـةك    

ين تا نثـو حةسـاري   ي لث به خةنيمةت گرتن و شةذكةرا»زةنبوورةك«تفةنگي 
ي مانگي دثسامربدا چةند پةيام و ذاسـپاردةيةكيان بـه   ١٤له . شار كشاندنةوه

ومةرجي  خودامرادخان پثي نايه شار و هةل. ووثژ بؤ نارد مةبةسيت دانيشنت و وت
. ٢٥پذسووكايةيت خؤي به گرتين جةماوةرثكي زؤر و غةدر و كةصةزةذي ذاگةياند

بةآلم سةرداري  .ي وةكيل هةصوثستةكةي گرم گؤذابه گةيشتين فةرمان و ذاسپاردة
. هةزار متةن باجي سةرانةي حةوت ساصةي كرمـاين دةكـرد  ٢٧زةند داواي بذي 

لةو  ،زؤربةي خةصك بةر لةوةي وةرگرتين باج به شثوةيةكي بةربآلو دةس پثبكا
هاويشـتنه سـةر دووكـاين      خودامرادخان پاشان به چنگ .٢٦شاره كؤچيان كرد

  و نانةوايي و قةسـايب داهـاتثكي مفـت و مةرحـةباي بؤخـؤي       فرؤشي سةوزي
  .٢٧دابني كرد

                                                      
ناوثك سةرؤكايةيت شاري كرماين لـه ئةسـتؤ   »باقربةگ«: ٧٤ـ گوصشةين مراد، ل ٢٣

خاين بةمي  ،تثيدا هاتووه كه تةقي١٧٦٠،ساصي١٢يادداشتةكاين گثمربوون، بةرگي. بووه
  .سةر حكوومةتا داگرتبوودةسيت به 

24- GD  XII, 17 and 19 October 1760. 
  و  ٣٥، ل ٢؛ دونبويل، تةجرةبه، بةرگي ٧٥ـ گوصشةين مراد، ل ٢٥

GD  XII, 23 December 1760. 
ون ونووسراوةي غةففاري نيشاين دةدا كه ماوةي گةمارؤ زؤر كةمتر لةوه بووه كه گثمرب

  .نووسيويةيت
26- GD  XII, 27 February 1761. 

  .٣٧٦ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢٧
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سكاآلي شارةكاين پارثزگا بث ئةوةي گوثيان بؤ شل بكـرث درثژةيـان   
كثشا،چونكه هةصوثست و سياسةيت زؤرةملييانةي حاكماين نوث ئةگةر پتـري  

وو دا خودامرادخان ناچار ب١٧٦١ي مارسي ٥له  .نةكردبوون، داشينةبةزاندبوون
كه زؤربةي هثزةكاين به مةبةسيت دامركاندنةوةي ذاپةذيين مةشيز بنثرثته ئةو 

فرسةخي كرمان و لةوث يةكثك له خزمةكاين  كةوتؤته پثنج) ٦(مةشيز. ناوچةيه
بـةگي سوصـتان    خاين كوژراو به ناوي ذةشيدخاين ئةفشار لةگةص تةقي شاروخ

  .٢٨بةشاين يةكتر ذاپةذيبوون شان
  

  دوراينخاين  تةقي ٣ـ  ٨
  

بةگي سوصتان دوراين يةكثك له بةرچاوترين ذووداوةكاين  چريؤكي تةقي
له مثژوو و » وةزيري«بةسةرهايت ئةم پياوه هةروةك . مثژووي ئةم ذؤژگارةيه

دا گثذاوييةتةوه و نامي و غةففاري و  مةسةلةي حكوومةت به سةر شاري كرمان
ئثمـه  . وه، ذووي داوهذووداونووسي بةندةري گثمربوونيش ئؤباصيان بؤ كثشـا 

دةمانةوث خؤمان لةو ئةفسانه خةياآلتييانة بپارثزين كه تثكةصي گثذانـةوةي  
وةك وةزيري نووسـيويةيت  . سةرةتاي سةركةوتنةكاين و مثژووي كرمان بووه

فرؤش و هةژار بوو كه هةميشه به باران  خان له سةرةتاوه كابرايةكي ذةژي تةقي
اي له چياكاين بنارةوه به گوثدرثژ دثنايه ي نشيمةنگ»دوران«ذةژي له گوندي 

تةقي وثذاي هثناين بار . ٢٩فرسةخي باكووري كرمان١٢ئةم گونده كةوتؤته. شار
وچؤيانةدا سةفةرثكيان مةذةكثوييةكي  لةو هات. بؤ شار جاروبارةش ذاوي دةكرد

گةورة دةكوژث و به ئومثدي وةرگرتين خةآلتثك هةر كه دةگاته شـار دةيباتـه   
به دابث جاران نثچريةكه . كم و دةيداته دةس غوالماين خودامرادخانكؤشكي حا

نـاوبراو بـه گـرژي    . بةآلم هيچ خةآلتثك نادةن به تـةقي  ،دةكةنه شثوي شةو
دةگةذثتةوة و هةر دةگاتة بةر دةرگا، يةساوآلن و نيگابانان كه ديبوويان دياري 

ه باو بووه كابراي ذثي پثدةگرن و داواي بةشة خةآليت لثدةكةن ك ،بردؤته ژوور

                                                      
28- GD  XII, 16 April 1761. 

  .١٥٠، ل ٨فةرهةنگي جوغرافيايي سپا، بةرگي : ـ بذواننه٢٩
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گوثيان نةدايه هاوار و ليلالي كه دةيگوت هيچـي  ) ٧(يةساوآلن .كراو بيدا خةآلت
ئاخرييةكةي تفةنگةكةيان  .وةرنةگرتووه و ئازاريان دا و دايانه بةر شةپ و مست

ئةستاند و ناچار بوو كه به مةبةسيت پةيدا كردين بةشةخةآلت ذةژييةكـةي   لث
  .بثنث  يبفرؤشث و  داواكةيان وةد

بؤ سبةينث وةختايةك كه خودامرادخان به سواري هاتةدةر تةقي خؤي 
لةبري وةي . به سةر ذكثفي كثشا و سكاآلي له كردةوةي نالةباري پياوةكاين كرد

بؤي تثهةصـثنثتةوه و قـةرةبووي ئازارةكـاين بكاتـةوه فـةرماين دا كـابراي       
هةسـتثكي برينـداري    تةقي به. چارةذةشيان دووباره كوتا و شاربةدةريان كرد

دةس كةصةزةذي به شةلةشةل چؤوه گوندةكةي خؤي و پاش ماوةيةك تاقمثكي 
چةكداري سثسةدكةسي له نثو خزم و دؤستان و ذثگراين چيايي كؤكردةوه و لةپذ 
به يارمةيت ئةوان و به شثوةيةكي پارتيزاين و نةهثنث دةسيت دايه شـاآلو بـؤ   

  .٣٠سةر پياوةكاين خودامرادخان
يه سةركةوتين سووك و هاساين ذاپةذيين ئةم تاقمه پارتيزاني هؤكاري

فرؤشثكي ساكار  به سةر حاكمي پارثزگادا ئةمه بوو كه تةقي هةر خؤي به ذةژي
غةففاري پث له سةر ئةم مةبةسته دادةگرث كه تةقي له سـةردةمي  . نيشان دةدا

اوه لـه نثـو نووسـر   . دا ماص و دةسةآلتثكي چـاكي پثكـةوه نـابوو    خان شاروخ
دا لينگـه شـثعرثك  وةبـةرچاوي دث كـه      تةشةراوييةكاين ذؤستةموتتةواريخ

. دةريدةخا تةقي كابرايةك بووه ذاوچي و ئةنگثوه و بذوا بةخؤ و جوامثرچةته
دا زؤر بةناوبانگ و قسةذؤيشـتوو   بؤيه لة نثو كرثكاران و كةرثزكةناين كرمان

. دانـدراوه »  لـةيس يـةعقوويب «دا وةك منوونةي بـةرچاوي   بووه و له ذاسيت
شؤرشي تةقي بةرلةوةي دژكردةوةيةكي تاكةكةسـي بـث دژي خودامرادخـان و    

و پشكي باوي ئةو سـةردةمه ذووي دابـث، ذاپـةذينثكي     بةشي له قان  لةبةر بث
كؤمةآليةيت بووه دژي زؤرةملي و دةسةآلتثكي نالةبار كه حـازر نـةبوو دةرد و   

م پارثزگايه له دةوراين حوكمـذاين  مةرةده و تةنگةژةي داسةپيوي ئابووري ئة

                                                      
به مةبةسيت دؤزينةوةي جياوازي گثذانةوةكان سةبارةت به . ٣٢٣ـ  ٣٢٢ـ وةزيري، ل ٣٠

: بوو، بذواننـه ي هثنـا به سـةر مثژينةي تةقي و ئةو سووكايةتييانةي خودامرادخان 
  .٣٧٥و ذؤستةموتتةواريخ، ل  ٧٥گوصشةين مراد، ل 
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  .دا چارةسةر بكا خؤي
هاوپةميانثيت تةقي لةگةص ذةشيدخان سةملثنةري هةنگاوي غللوورانةن 

وةختايةكي ذةشيدخان هثزةكاين خودامرادخـاين لـه   . به الين تؤصةكردنةوةدا
دةرةوةي شاري مةشيز خافآلندبوو، ئةو دةسيت برد بؤ مةترسييةكي گـةوره و  

ـ   ٢٥/ ي كـؤچي  ١١٧٤جنا شةذكةر له شةوي يةكةمي ذةمةزاين ساصي لةگةص پة
. خةياصي كرمان سةركةوت دا، له شوورةي شاري بث ي زاييين١٧٦١ي مارسي ٢٦

كه تاو هةآلت تةقي و هاوذثياين دةستيان به سةر قةآل و شوورةي شارا داگرت و 
بةذوويت  خودامرادخان. خةبةري كؤشكي حوكمذاين دابةزينه سةر تاقمؤكةي بث

له جثيه دةرپةذي و كاتثك خؤي هاويشته سةرپشيت ئةسپثك به تريثك ئةنگوا 
پياوان و هاوكاراين له سةرانسةري شـارا بـه دةس   . وپةتيان كرد و پاشان لةت

هةستاو گريان و له ماوةيةكي زؤر كورتا تةواوي ناوچةيان كةوته  ذاپةذيواين ذق
  .٣١وار مانگي درثژه كثشاحكوومةيت خودامرادخان تةنيا چ. ژثر دةست

ي سةرهةصداوي كرمان و خةبايت »هوود ذووبني«بةگ  سةركةوتين تةقي
دژي ديكتاتؤرثيت داسةپيو ذوخساري گةخلوازانةي پتر درةوشاندةوه و ماوةيةك 
دواتر به دةس بةسةراگرتين ماص و ساماين ئةوانةي له ژثر سثبةري دةسةآليت 

كـه اليـةنگري چـيين چةوسـاوه و      نيشـاين دا  ،پثشوودا دةوصـةمةند ببـوون  
   .دةسةآلته و خؤي به شةريكي دةرد و كوثرةوةري ئةوان دةزانث بث

پاش ماوةيةك لةشكرثكي تةياري هةزاركةسي پثكهثنا و خةصكي شار كه 
 .پشـتيوانييان لثـدةكرد   ،خان و خودامرادخان ذاپةذيبوون دووجار دژي شاروخ

مريزا «و  ٣٢يان دارؤغةي كرمان» ئيختيار ساحثب«ئةمحةدسوصتاين براشي كرده 
و خؤشـي بـوو بـه     ٣٣ي كةآلنتةري پثشووي كرده حوكمـداري شـار  »حوسثن

                                                      
 .GD VII, 16 April 1761 ; Saldanha, 146؛٣٢٣؛ وةزيري، ل ١١٨گوشا، ل  گييت ـ٣١

  .داناوه) ي ئاوريل٦(ذاپؤرتةكاين گثمربوون ذثكةويت ئةم ذووداوةي به يةكةمي ذةمةزان 
ةنگه ئـةم پلةيـه بةرپرسـايةيت    ذ  GD XII, 15 June 1761. ٣٢٣ـ وةزيري، ل ٣٢

  .تةناهي شار و سةرؤكايةيت سةربازگةي له ئةستؤ بووبث
لثرةدا نووسراوه مريزا حةسةن، بةآلم وةزيـري، ل    .GD XII, 27 April 1761ـ ٣٣

  .به مريزا حوسثن ناويان هثناوه ١٥٢و نامي، ل  ٣٢١
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شـاري   .خاين دوراين ناودثر كرا ذا به تةقي سةرداري پارثزگا و لةودةمي
و خاكي سيستان كه شاروخ پثشتر داگريي كردبوون هثنانييه ژثـر  » بةم«

سيســتان ســپايةكي دةســيت خــؤي و بــه يارمــةيت هــؤز و تايفــةكاين 
نيزيك ساصثك پاش گرتين شـار و بـه دةسـتةوه     .٣٤يةكگرتووي پثكهثنا

گرتين جصةوي كاران مريزا حوسثين لة سةر حكوومـةت البـرد يـان وةك    
گوتوويانه دژي وي ذاپةذي و تةواوي دةسـةآليت حكوومـةت و لةشـكري     

گةرچي بةذاسيت كرمان بؤ خاتري ئازادي خةبايت . خسته ژثر چنگي خؤي
كردبوو، بةآلم بةرةبةره بةرةو پاشاگةرداين نثو شار و دابـةزيين بـاري   

دا، هةواص هات كه نةسـريخاين  ١٧٦١له بنةباين ساصي . ٣٥ئابووري تلي دا
خان ئامـادةي هثرشـه بـؤ سـةر كرمـان، بـةآلم        الري به فةرماين كةرمي

تةقـةالي  . ٣٦بةصگةيةكي وا كه ئةم بانگةشةيه بسةملثنث وه دةس نـةهات 
خودامرادخان له ئاگؤسيت بؤ گرتين كرمان هةژده مانگ پاش مةرگي  وةكيل

خـاين بـافقي حوكمـذاين پثشـوو و ئابـذوودؤذاو و       تةقي. دا خؤي نواند١٧٦٢
الوازكراوي يةزد كه وثذاي سپاي زةند چووبووه تاران، چةند جاران وةكيلي هان 

ري بدةنث بـا  داين دؤستايةيت بثگةردي مةوداي فيداكا دا تا به مةبةسيت نيشان
. بةخيت خؤي له تثكهةصچوون لةگةص هاوناوه كرمانييةكةي بـةتاقي بكاتـةوه  

خان فريوي زؤربصةيي ئةو كابرا ترسةنؤكةي نةدةخوارد، بةآلم  ئةگةرچي كةرمي
شةش هـةزار   سةرةجنام ذةزامةندي لة سةر داواكةي دةربذي و لةشكرثكي پثنج

. ه و ئةردستان و يةزد كؤكردةوهكةسي له چةكداراين ئثلجاذي نائني و كووهپاي
لةگةص جةماوةر و شكؤ و پةميان و بةصـثنييةكي ئـةوتؤ بـةرةو يـةزد و بـافق      

هـةزار كةسـي بـه     وةختايةك گةيشته نيزيك كرمان سپايةكي سـث  .كةوتةذث
  .سةركردايةيت حمةممةدذةزابةگي زةنگةنه و ئادينةسوصتاين فةيلي تثكةصي بوون

سةد تفةنگچييةكي لة نثـو   پياده و چةنخان ژمارةيةكي چةكداري  تةقي
ئابــاد لــه باشــووري زةرةنــد  خــةت و كــووزي كــةرثزةداذووخاوةكاين تــاج

                                                      
34- GD XII, 15 June 1761. 
35- GD XII, 1 October 1761 ; XIII, 10 December 1761.  

36- GD XIII, 24 December 1761. 
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پـارثز و بـه    سوارةكاين حمةممةدذةزابةگي زةنگةنه كه بث .٣٧دامةزراندبوو
چوارناصه پةالماري ئةو قؤصـةيان دابـوو كـةمثك دواتـر لةبـةر تةقـةي       

ــةرثزان  ــگرتووي كؤنةك ــداراين ماتةهةص ــةر   چةك ــاتثكي لةب ــني و ك گل
ــةزي    ــان داب ــثوان ورةي ــنت و سةرش ــاده   ،تثكهاويش ــةذكةراين پي ش

بةم ذووداوه پثشـةنگاين لةشـكري زةنـد گةذانـةوه دوا و     . هةصيانكردنث
خـاين بـافقي وةك    تـةقي . ئةواين تريشيان به ترسي ناوةختيان تؤقاند

لةشكري شكسته پةناي برده كؤنةقةآليةكي كـاول لـه هةشـت فرسـةخي     
زاين دوژمن نةكةوتؤته شوثين  والتري شوثين شةذةكه وةختايةكي پثيئة

. ٣٨هثنان لـه تاريكـايي شـةو خـؤي گةيانـده يـةزد       ذث و به كيس كةوته
هثنابوو فةرماين دا له  سةرةذاي ئةو خوثذييةيت و ئابذووتكانةي كه بةدي

شاري يةزد كؤذثكي جثژنيان پثكهثنا و لةبةر وةي به سآلمةت له بـةرةي  
بـةم بؤنـةوه   . وذةمسـي شـوكرانةبژثري بـةجثهثنا    ةذاوةتةوه ذثشةذ گ

سةركةوتننامةيةكي بآلو كردةوه و بانگةشةي ئةوةي كـرد سـةركةوتووي   
ذاستةقينةي شةذ ئةوه كه توانيويةيت چةكدارةكاين بث خةسار و كوشته و 

خان ئةو قسةيةي بيستةوه  دةصثن وةختايةك كةرمي. زامار بگةيةنثته يةزد
 و گويت ئةم ذووحييةته دةگةذثتةوه سةر سرشت و تـةبيايت  قاقا پثكةين
  .٣٩شارنشيين

                                                      
  .، چاپي يةكةم٨١، ل ٨فةرهةنگي جوغرافيايي ئثران، بةرگي : ـ بذواننة٣٧
؛ وةزيري، ل ٤٢ـ   ٤١گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت٧٧ـ   ٧٦ـ گوصشةين مراد، ل ٣٨

  صچوونةكان دةنووسث كه تةواوي تثكهة GD XIII, 4 September 1762؛ ٣٢٦ـ   ٣٢٥
لةو شةوةدا ئةوةندةي چوار فرسةخثك مابوو تا سةر هثزةكاين . ذؤژثكي كثشاوه و شةو

بوةشـثنث،   دوژمن، ئةو چةكدارانةي دةگةص خؤي برد، وثدةچوو شـةوگورزثكيان لـث  
جگه له نامي وةزيريش هةرواي گثذاوةتةوه بةآلم ئةم ذووداوه به . كةچي بةغار ذايكرد

خان دةزانث واته زةمانثكي كـه   نهؤووسي و ئةمريگذخاين گة پاش لةشكركردين ئةمني
بةآلم ذاپؤريت گثمربوون به دوورودرثژي ئؤباص بؤ نووسراوةكةي . وةكيل له شرياز بووه

  .غةففاري دةكثشث
  .٣٢٦جةماوةري شارةكي ئاوان؛ وةزيري، ل : ١٤٢گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٣٩
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گؤيا پاش گثذانةوةي دووبارةي ئيسـفةهان لـه بـةهاري ساصـي     
ئـةم  . خان بؤ جاري سـثهةم هةوصـي بةزانـدين كرمـاين دا     دا كةرمي١٧٦٤

هةزار كةسييةي تؤپخانةشي له پشت بوو به سةركردايةيت  لةشكره شةش
خـاين ئةفشـاري    خاين گةذووسي و ئةمريگؤنـه  نيهاوبةشي حمةممةدئةم

ئةم دوو سةركردةيه پاش دةركةوتن له ئيسـفةهان  . ٤٠كةوت تارومي وةذث
تثگةيشنت كه هةصكردنيان پثكةوه دژواره و هةركام ئازايانه تثدةكؤشان كه 

خـان، ئةمريگؤنـةخاين    حمةممةدئـةمني . فةرماندةرثيت بگرنـه ئةسـتؤ  
ذةفســةجناين ســةرذثگاي تــةواو تؤمــةتبار كــرد كــه خةصــكي شــاري 

داذووتاندووه و تةنانةت بةر له گةيشتنه كرمان نثوانيان وا گرژ بوو كـه  
ترازان و هثندةي نـةمابوو   سةرلك و سةرپةالين ئةفشار و گةذووسي لثك

ئةو كةخيودايةي . هةردوو داوايان له وةكيل كرد پثذابگا. دةگژ يةك ذاچن
خــاين بةحــةق زاين و  ئــةمنيخانــةوه نثردرابــوو،  لــه اليــةن كــةرمي

خاين ئةفشار خؤي خسـته  . كرايةوه ئةمريگؤنةخان به شةرمةزاري بانگ
خان و ناوبراويش وةختايةك وةكيل گةذايةوه شـار   داوثين بةزةيي سادق

بةگوثرةي نووسراوةكةي  .٤١سةركةوتووانه تكاي بؤكرد و ژياين ذزگار كرد
گةيشتنه كرمـان و لـه    غةففاري سةرداراين ذةقيب پاش چوار ذؤژ پثكةوه

خان لة ناخافص پةالماريان دان و سةرةجنام  سثباري شةوا چةكداراين تةقي
به دصنيايي هيچكام لـةو   .٤٢خان به ذاكردوويي گةذايةوه شرياز ئةمريگؤنه

وفثصي  دوو كةسه پسپؤذي كاروباري لةشكري نةبوون و تةنيا شانس و فرت
باريـك واي كـرد كـه بـه     خان نةك سـةركردايةيت ورد و   حمةممةدئةمني

                                                      
ئةم ذثكةوته كةم . ١١٩ـ  ١١٨ي زةنديه، ل گوشا ؛ تارخيي گييت١٣٨ـ گوصشةين مراد، ل ٤٠

غةففاري ئةم پةالماره دةباته ساصي . و زؤر لةگةص گثذانةوةي نامي يةكتر دةخوثنثتةوه
ي »ذيگ«گةمارؤي بةندةر  گؤنةخان، بةآلم له بةهار و هاويين ئةو ساصةدا ئةمري١٧٦٥

  ).ي كتثيب نيبوور١٨الپةذه (دابوو 
  .٢٣٤؛ وةزيري، ل ١٣٧ـ  ١٣٦ل  گوشاي زةنديه، ـ تارخيي گييت٤١
 .١٤٣ـ گوصشةين مراد، ل ٤٢
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خان له كرمانةوه چووبؤوه  لةم كاتةدا تةقي .تةنيايي شاري كرمان بگرث
دوران هةتا تفةنگداري تازةپشوو كؤكاتةوه و ئاژاوةيةكي كه لةو ناوچةيه 

. بؤيه كرماين دايه دةس ئةمحةدسوصتاين براي .هةصدابوو داميركثنث سةري
ةوه ئـةم ذاپؤرتـةيان   خان كـه سـيخوذان لـه نثـو شـار      حمةممةدئةمني
خـان لـه دورانـةوه     ذث و بةر لةوةي تـةقي  هةشتاو كةوته بؤناردبوو، به

ســةربزثواين شــار لــةذثوه . بگةذثتــةوه گةيشــته پــاي ديــواري شــار
گةلثك تاقم و دةسـتةي شـارةكي پشـتيواين    . ئةمحةدسوصتانيان بةزاند

  .٤٣ارذاپةذيوان بوون و گةمارؤدةران بث هيچ بةرهةصستثك پثيان نايه ش
  

  خاين دوراين گةذانةوه و ذووخاين دةسةآليت تةقي  ٤ـ  ٨
  

له درثژةي ئةم . خان تةنيا دوو مانگي پثچوو ةممةدئةمنيسةركةوتين حم
دا  هاويشنت و بذشيت دةسةآليت له قةراغ شاريش ماوةيةدا بةئاشكرا توانايي پةل

رشـثكي وةك  كؤ كردةوه و هث) ٨(ئارامي چةكداراين دوراين خان به تةقي. نةبوو
بةرةبةياين شةذكةران له ديواران : پثكرد ئةوةي چؤكي به كرمان داهثنابوو دةس

دا  وةسةر كةوتن و چةند كآلوقووچةي دةوري شوورانيان گرت و بـه سـةربانان  
لثره هةسيت پثكرد وا ديـاره بةشـثك لـه خةصـكي كرمـان      . خثرايةكي دابةزين

خان پياوةكاين  ةممةدئةمنيحم. ئثستاش بؤ گرتنةوةي شار پشتيواين لثدةكةن
ئةوةي زةبرثك له دوژمن بوةشثنن پاشةكشـةيان   نارده بةربةرةكاين، بةآلم بث

گومان چارةنووسي خودامرادخاين هثنايةوه بـري و بـه پةلـه     ناوبراو بث. كرد
  . ٤٤وبنةي كؤ كردةوه و لةگةص پامشاوةي سپاكةي له كرمان ذايكرد بارگه

نةوي كردين  شةذ و بةزاندن و سةرپثخان هثشتا خؤي سةرقاصي  كةرمي
پاش ئـةو گشـته   . دا ناوچه و مةصبةنةكاين سةر ذثيةي بوو له ئثراين ذؤژاوايي

تثبينييه به مةبةسيت ناردنةوةي سپايةكي ئةوتؤ كه بتوانث كارساز بث واي بة 

                                                      
 .١٤٠گوشاي زةنديه، ل  ارخيي گييت؛ ت١٤٣ـ گوصشةين مراد، ل ٤٣
 .١٤١ـ  ١٤٠گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٤٣ـ گوصشةين مراد، ل ٤٤
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خان سةرةذاي لثنةوةشـاوةيي ببـوورث و    باش زاين ديسانيش حمةممةدئةمني
سپا هةتا سةرلةنوث درثژه بدا به هةوصـةكاين و خؤشـي   بيكاتةوه سةركردةي 

. دا هاويژرابـث ١٧٦٥ذةنگه ئةم هةنگاوه لـه بـةهاري   . پشيت گرت و هثزي دايه
له شةذ . خان وةرگثذابوو ئثستا دةتگوت كه بةخت تةواو ذووي له حمةممةدئةمني

ده خان ذانةگريا و پةناي بر و تثكهةصچوونثكي نيزيك كرمان خؤي پث لةبةر تةقي
لةم شوثنه بة هؤي پةالماري دواتر تثكشكا و بؤ . ذووخاوي قةآليةك بةر هةرةسة

  .٤٥جاري دووهةم گةذايةوه شرياز
كؤتـايي خـؤي    بؤ كةذةيت پثنجةم ئةوةي كـه وا وةك شـانؤيةكي بـث   

خاين شاسةيواين بةخؤي و  دةنواند، وةكيل كؤنةسةركردةيةكي ناسراو به عةيل
خان زؤر بةپارثزةوه  عةيل. ؤپخانةوه نارده كرماندةهةزار چةكدار و يةكةيةكي ت

خان  تةقي. وبانان هثمنايةيت و تةناهي سةقامگري كرد دةبزووت و له تةواوي ذث
هةر له يةكةم . مزصي ئةو شاره بةرةوذووي بؤوه له كرمانةوه دةركةوت و له سث

تا خان هة عةيل. تثكهةصچوونا ذاپةذيواين سامناك تثكشكان و گةذانةوه كرمان
وپثكي شاري له گةذانگةذ و  نيزيك ديواري كرمان پثشذةوي كرد و گةمارؤي ذثك

خان له نثو  سث ذؤژ دواتر تةقي. پثكرد خان دةس خانووةكاين نثو باغي شاروخ
شارةوه هةصمةتثكي گةآلصه كـرد و وةك پثشـوو چةكـدارةكاين لـه بةرةيـةكي      

خـان لـه    عـةيل . نثكؤنةكةرثزان دامةزراند هةتا سـوارةي دوژمـن تثكهةصـگلث   
جؤصي چةكداران و  و نةخشةكةي حاصي بوو، به دةسكردنةوةي توندوتؤص و پذ جم

سواراين هةتا پاي ديوار ذاپثچي دان و ئةوةندةي كوشته و زامار خستنه سـةر  
ئةگةرچي . دةسيت كه تا دوومانگي ديكةش نةيانتواين لةو شارةوه ئاسؤگ بدةن

. بنثته كايةوه بةآلم وةك جاري پثشوو شكا وفثصي ئةوتؤ خان هةوصي دا فرت تةقي
خان كه كةوتبووه ذيزي پثشةنگي هثرشـبةران لـه ماوةيـةكي     لةم كاتةدا عةيل

دا ديتـةوه و بـه    كورتا خؤي له مابةيين دةسـذثژي گـةمارؤدراوان و سـپاكةي   
براكةشي وةك خؤي له شةذي دةزاين . فيشةكي تفةنگدارثكي قةآلقووچكان كوژرا

هةصدانةوه و چونكـه چـي    خان خذي زةكاين بكةونه گازي تةقيو بةر لةوةي هث
  .٤٦ديكةي بؤ نةدةكرا به ئارامي گةذايةوه شرياز

                                                      
  .١٤٦ـ  ١٤٥ـ گوصشةين مراد، ل ٤٥
  .٣٢٧وةزيري، ل ؛ ١٤٣گوشا، ل  ؛ گييت١٤٧ـ  ١٤٦ـ گوصشةين مراد، ل ٤٦
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كثشةي نةماين يةكثك له باشترين سةرداراين زةند كةوته سةر تةواوي 
گومـان ئـةم    بـث . شكستةكاين پثشـوو و وةكيـل زوري پـث سةرشكسـته بـوو     

خـاين   جثيةك بآلو بؤوه كه تةقيحيكايةتةش وةك ذووداوةكاين تر له هةموو 
يةوه لـه نيزيـك دةروازةي   »مةالقوصي«ذاوچي گؤرين بؤخؤي له كآلوقووچكةي 

هةنگاوثك و ١٥٠٠خاين ئةنگاوتووه و مةوداي تريهاوثژ و كوژراو  مزگةوت، عةيل
ئةفسانةكه واي تةنييةوه كـه دوو پيـاوي سـةنعةتكاري    . ذةنگه پتريش بووبث

دةيانگوت كه . سازيشي گرتةوه ساز و قوصي باذووت گكرماين به ناوي قوصي تفةن
خان ئةم دوو كةسةي به نرخثكي گران بؤ خزمةيت خؤي به مةخته گرتووه و  تةقي

باسةكه تثكةصي خورافات بوو و گوتيان ئةم دووه باشترين تفةنگ و باذووت ساز 
نـةهاتوو كـه    خـان ببـوو بـه قارةمـانثكي گـةيل و لـه شـكان        تةقي. ٤٧دةكةن
خانثكي خؤي به دةمذاست و وةكيلي هةموو ئثـراين ذؤژاوايـي دةزانـث،     كةرمي

خـان ئـةجمارةيان بـه سـةركردايةيت      هثزةكاين عـةيل .كردوويةته گاصتةجاذ
خان به مةبةسـيت تةقةاليـةكي دووبـاره نثـردران و دوابـةدوايان       نةزةرعةيل

خـان وةك   نةزةرعـةيل . خـاين زةنـد بـزووتن    خـان و حمةممةدعـةيل   بةستام
وبانةكاين  دا هثمنايةيت و تةناهي ذث خاين شاسةيوان دةيويست له پثش عةيل

كردنـةوةي خةصـك و    بةرةو كرمان دابني بكا و پاشـان دةسـيت كـرد بـه ذوون    
ذاكثشاين سةرنج و بريوذاي جةماوةري پارثزگا و خودي شار و بةصثين دا بثتوو 

ايةكي ئيداري دةس له بةربةرةكاين هةصگرن لثبووردين گشيت ذابگةيثنث و دةزگ
خان تا ئثستا نيشاين دابوو بـؤ پاراسـتين    تةقي. شياو و دادپةروةر دامةزرثنث

دا  بةرژةوةندي خؤي له تةواوي حوكمذاناين پثشوو تثكؤشةرتره، بؤيه له كرمان
مةكؤيةكي ناذةزامةندان پثكهاتبوو كه تا ئةو زةمانـه غـريةيت خؤنوانـدنيان    

بةآلم هةتا يةك . ةكاين بؤ شةذ تةيار كردله سريجان سةرداري زةند هثز. نةبوو
فرسةخي باشووري شار كه دامةزران و دةستيان كرد بـه سـةنگةربةندي هـيچ    

خان ئاقآلنه بـريي كردبـؤوه كـه     وجؤصثك وةبةرچاو نةهات، چونكه تةقي جم
گـةمارؤ بـؤ   . شاآلوثك به دايب پثشوو له نثو شارةوةذا زؤر مةترسيدار دةبـث 

درثـژةي   ١٧٦٦وثدةچث كه تا سةرةتاي بةهاري ساصي  چوار مانگ و ماوةي سث
وپـةل و خوردوخـؤراك    لةم ماوةيةدا شار بةرةوذووي كةم بووين كةل. كثشابث

                                                      
  .٣٧٧؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٣٢٧ـ وةزيري، ل ٤٧
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  .٤٨وپؤي هاويشت بووه و ناذةزامةندي گشيت پةل
پرووكثنـه   پثالنثك داذژا تا كؤتايي بةم بارودؤخه مةينةتبار و تاقـةت 

خان ژمارةيةك چاوةدثر  ر كرا نةزةرعةيلدا قةرا له چةند ديدارثكي نةهثين. بثنث
دا  بؤ خةفتان له دةروازةكاين شار دابنث هةتا نةهثصن به هيچ ذث و ذةوگةيـةك 

شك  بث. كراوا له نثو شارةوه پةالمار بدرث دةبووا له ذؤژثكي دياري. دةرباز بث
تةقي دوراين هةم له اليةن جـةماوةري شـارةكي كـه ذؤژايـةك بناغةدانـةري      

ي بوون و هةم له اليةن پياوةكاين خؤيةوه بؤ وثنـه چةكـداراين   حكوومةتةكة
له الي باكووري شار ) ٩(سةرةجنام دةروازةي گةبري. دا بوو دوراين له مةترسي

خان كه تثگةيبوو تازه له كرمان جثي  تةقي. بؤ هثزةكاين زةند خرايه سةر پشت
كـه لـه    بـةآلم هـةر  . لثژ بووه و ذؤژگاري بةسةرچووه، دةيةويست هةصـث  پي

دةروازةيةكةوه ويسيت دةركةوث پياوةكاين خؤي پثشيان گـرت و سـةربازگةي   
ئاخرييةكةي شةذكةراين . قةآلش تةقةيان لثكرد و نةياثشت پث بنثته وثندةرث

مةشـيزييةكان كـه ببوونـه هـؤي     . مةشيزي گرتيان و خستيانه نثو زجنريةوه
و ئةويش كابراي ديلي  خان خان برديانه خزمةت نةزةرعةيل ذاپةذيين دژي تةقي

ي ١٧٦٦/ ي كؤچي ١١٧٩له نةورؤزي ساصي . لةگةص چةند زثرةوانثك نارده شرياز
دا له شاري شـرياز هثنـدةيان جذياوفـذيا دا تـا مـرد و بـه قـةولثكي         زاييين

  .٤٩خنكانديان
ذؤستةموتتةواريخ وثذاي هثناين بابةتثكي تايبةت سةبارةت به كؤتايي 

هثنـاين دةسـةآلتثكي    ةچةكـه هـةژار و وةدةس  ژياين پيـاوثكي ئـازاي بـه بن   
ئةفسانةيي كه تواين بؤ ماوةي پثنج ساآلن كرمـان لـه بةرامبـةر توانـاترين     

  :هثزةكاين ئثرانا ذابگرث ئاواي نووسيوه
خان فةرماين دا پةتثكيان خسته ئةستؤي و هةر سةرةي پةتةكه به  كةرمي

                                                      
نامي . ١٥٠گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت٣٢٨؛ وةزيري، ل ١٤٨ـ گوصشةين مراد، ل ٤٨

خان هةموو ذؤژثك له شارةوةذا هةصمةيت بردووه، بةآلم وةزيري  ئاشكراي دةكا كه تةقي
  .نةكراوهجووصةي پث دةصي كه

؛ وةزيري، ١٥٢ـ  ١٥١گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٥٠ـ  ١٤٠، ل ـ گوصشةين مراد٤٩
خانيان له شارةوه نـارده دةر تـا    دادةگرث كه تةقي نامي پث. ٢١٦؛ تةفرةشي، ل ٣٢٨ل 

  .خان ووثژ بكا لةگةص نةزةرعةيل خؤي به دةستةوه بدا و داخوازي وت
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ن هةردك الي پةتةكةي خا دةس كةسثكةوه بوو و دةيكثشا هةتا بيخنكثنن، تةقي
گرت و به هةموو دةماي خؤي تةنافةكةي وا كثشا كه ئةو دوو كةسةي ترازاند و 

كةسثك چوونه ياريدةي پياوةكان و تثوةرووكان،   تالندين و سةرةجنام بيست
ئاخرييةكةي تةواوي نؤكـةران و غوالمـاين   . بةآلم ديسانيش دروةسيت نةهاتن

اليةنةي گاصتةجاذيانه تةنافثكي تريشيان  سثپةتثنثكي  كؤشك داوةرين و به پةت
  .٥٠خسته گةردين و خنكانديان

  
  كرمان له سةردةمي دةسةآليت زةنديةدا ٥ـ  ٨

  
خاين زةندي بةخؤي و پثنسةد  خان گةذايةوه شرياز و بةستام نةزةرعةيل

چةكدارثكةوه وةكـوو حوكمـذاين لةشـكري بةجثهثشـت و دةسـةآليت حـاكمي       
وا . ذةمسي حوكمي دةگاته دةس خسته سةرشـاين  بهناوچةشي هةتا زةمانثكي 

خان هيچ كارثكي به مةبةسيت ذاكثشاين سةرنج و بـاوةذي   وثدةچث كه بةستام
ئـةو سـكاآليانةي سـةبارةت بـه زوصـم و غـةدرةكاين       . كرمانييةكان نةكردبث

كرانةوه و له كار الدراين و مريزا حوسـثين   دةگةيشتنه شرياز بوونه هؤي بانگ
مريزا حوسثن هةر ئةو كةسةيه كه له ذابردوودا كةآلنتةري . ي داندراذايين له جث

خان سةرةتاي كار حكوومةيت دايـه دةسـت و پاشـان     شاري كرمان بوو و تةقي
ئاغاعةيل سريجانيش به وةرگـرتين نازنـاوي خـان كـه وا ديـاره      . خست لثي

ه پثشباري هةصبژثراين بوو وةك سةرداري كرمان، لةگةصي كةوتةذث تا پثكـةو 
خان هةصگرتن  هةنگاوثكي ديكةي كةرمي. ي كرمان بةذثوةبةرن)ئةيالةت(پارثزگا 

و بةخشيين باجب ساصيانه بوو له سةر خةصكي كرمـان هـةتا بتـوانن زةرةد و    
بةدبةختانه دوو . ٥١ساصي ذابردوو قةرةبوو بكةنةوه خةساري تاآلن و بذؤي پثنج

خان و ئةمريگؤنةخان  ئةمنيسةركردةي هةصبژثراو كه نةيانتوانيبوو له حمةممةد
هةر لـه سـةرةتاي كـارةوه لـه سـةر جـةغزي        ،چاكتر ياريدةي يةكتر بدةن

دا پارثزگاي كرمـان بـةگوثرةي هـةل و     له ئاكام .ومذ دةسةآلتيان كةوتنه مشت

                                                      
  .٣٧٧ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٥٠
  .٣٣٠ـ  ٣٢٩؛ وةزيري، ل ١٥٣ـ  ١٥٢ه، ل گوشاي زةندي ـ تارخيي گييت٥١
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بةشي باكووري كه برثيت بوو له شاري : هةصكةويت جوغرافيايي بوو به دوو كوت
نةرماشري  ،دةگوترث شةهداد ـ بةم ثستا پثيـ كه ئ) ١٠(، خةبيس)گواشري(كرمان

و بةردةسري وةبةر ) ١٤(، زةرةند، ذةفسةجنان، ئةنار)١٣(، ذاوةر)١٢(، ذاين)١١(
 ،خان كـةوت و الي باشـوور كـه دةبـوو بـه بابـةك، سـريجان        مريزاحوسثن

) ١٩(و ئيسـفةندةقه ) ١٨(، سـةوغان )١٧(، كؤشـك )١٦(، ئوورزووئيه)١٥(ئةقتاع
. ةيل سـريجاين كـه ئثسـتا ببـوو بـه سـةرداري كرمـان       كةوته ژثر دةسيت ع

هةردووكيان به ذادةي پثويست باج و پيتاكيان دةنارد بؤ شرياز، بةآلم دةزگاي 
خان شياوتر و چـاالكتر بـوو لـه ذثكخسـتين      بةذثوةبةرايةيت و ئيداري عةيل

ئةويش زيـاتر لةبـةروةي بـوو كـه بـرا لثوةشـاوةكاين واتـه        . ذكةبةرةكةي
خان مةصبةندي بابةك، عةقـدا، ئوورزووئيـه و    ان و شاحوسثنحمةممةدذةزاخ

مريزا . كؤشكيان بؤ دةبرد بةذثوه و خؤي تةنيا له سريجاين زثدي بنةي خستبوو
دا  شانس له كرمان خزم و كةسثكي واي نةبوو و بـه الي زؤري  خاين كةم حوسثن

دانــةوةي كارگثـــذاين بــوو كـــه بــرثيت بـــوون لـــه     خــةريكي هـــةس 
خان له  قوصي له زةرةند و عةيل) خان يةكثك له كوذاين شاروخ(انخ مورتةزاقوصي

  .٥٢خان له بةم و حمةممةدحوسثن) ٢٠(بونان كووه
چووپار كه تا كرمان تةنيا سي كيلؤميتري مابةينه، كةوته ژثر فةرماين 

). ٢١(بـةگ  نةقي خان، دوو كةس له كوذاين عةيل حمةممةدعةيل و مورتةزاقوصي
زةنـد حكوومـةيت كرمـاين لـه ئةسـتؤ بـوو كچـي         خاين وةختايةكي بةستام

دةسـةآليت   ئةم دوو برايه كاتثك هةستيان به كـةم . بةگي خواستبوو نةقي عةيل
خاين ذايين كرد، دةستيان دايه شاآلو بؤ نثو جةرگةي پارثزگـا و   مريزاحوسثن

. تةنانةت جارثكيان له كؤشكي سةرؤكايةيت خؤي كوتايان و ماصيان تاآلن كرد
ــةرةجنام  ــؤرت    س ــه ذاپ ــرياز كردن ــؤ ش ــةكاين ب ــةيت خراپةكاريي . چؤني

بـه  . حمةممةدزاهريخاين بةختياري به سةركردايةيت هثزثك نثردرايـه كرمـان  
خاين مثردةخوشكيان و به بيانووي ئةوةي  خؤتثوةردان و كةخيودايةيت بةستام

كه بؤ ديداري ناوبراو له شرياز دةچنه خزمةيت، لـه چووپـار دةربـازبوون و    
كـةس لـه يـاراين     هةروا بثتةوه زاهريخـان سـث  . ةت سةريان دانةواندذواص به

                                                      
  .٣٣٠ـ وةزيري، ل ٥٢
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خان و چةند كةسثك له جةماوةري قسةذؤيشتووي وثندةرثي بـةم   مريزاحوسثن
تـةواوي كاربةدةسـتاين   . بؤنةوه كه خةصك سكاآلي لثيانه، بردين بؤ شـرياز 

و  خان سزا دران و ئاخرييةكةشـي بـةم   دةسةآلتدارثيت شرياز له بارگاي كةرمي
خان و ئةمريبةگي سيستاين و زةرةند و  نةرماشري درانه دةس حمةممةدحوسثن

خان هةتا سةربةخؤ و دابـذاو لـه حوكمـذانثيت     كووةبونان درايه مورتةزاقوصي
شاري كرمان و . كرمان حكوومةت بكةن و پيتاكي خؤيان ذاستةوخؤ بنثرنه شرياز

كه له بنةماصةي كـؤين   دةوروبةريشي كةوته ژثر دةسةآليت كةآلنتةر ئاغاتةقي
خان باوكي نـاوبراوي لةبـةر تثكـةآلوي و     شاروخ. ٥٣كةآلنتةرةكاين كرمان بوو

خـان تـةنيا تـواين     مريزا حوسثن). ٢٢(وةفاداري سةبارةت به وةكيل كوشتبوو
  .٥٤سريجان، عةقدا، كؤشك و ئووزووئيه بپارثزث

  
  سةيد ئةبوحلةسةن  ٦ـ  ٨

  
گؤذانةيان تثدا قةومابوو يان لـه  و سةبارةت بةو ذؤژگارةي كه ئةم ئاص

بابةت حاكمثكي كه پاش ئةو قؤناخه داندرايه سـةر دةسـةآلت، هـيچ شـتثك     
وا دياره كه ئةم دابةشينةي پارثزگاي كرمان ذووداوثكي تيژتثپةذ . نةنووسراوه

بووه و هثندةي پثنةچووه كه سةيد ئةبوحلةسةين عةليشاي حمةللي كوهةكي له 
  .٥٥كراوةته حوكمذاين سةرانسةري پارثزگا اليةن دةرباري شريازةوه

. سةيد ئةبوحلةسةن يةكثك له بةرةي باپرياين ذاستةوخؤي ئاقاخانة
ناوبراو له خانـةداين سـةيدةكاين ئيسـماعيلي نـزاري و ماوةيـةكي زؤر لـه       

هـةر   .٥٦ژياوه و بةر لةويش بنةماصةكةي دانيشتووي قوم بـووه ) ٢٣(ئةجنةدان

                                                      
  .٣٣١ـ وةزيري، ل ٥٣
  .٣٣٣ـ وةزيري، ل ٥٤
فةرهـةنگي  : ـ بؤ زانياري زياتر سةبارةت به گوندي كوهةك له حمةلالت، بذواننه٥٥

كتثيب : و به مةبةسيت ناسيين سةيد، بذواننه ١٨٨جوغرافيايي ئثران، بةرگي يةكةم، ل 
  .٣٨ـ  ٣٧امداد، بةرگي يةكةم، ل ي ب»ذجيال«

  .٣٩نةفيسي، ل : ـ بذواننه٥٦
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ايي دةسةآليت پـاش كـوژراين نـادر دارايـي و     چؤنثك بث ئاژاوة و هةراي بؤش
ئةو ماص و سامانه بةگوثرةي شةريعةيت ئيسالم له سةر  .مريايت بةتاآلن دابوون

ةوه كؤكرابؤوه كه له اليةن پةيذةواين )خومس(يةك  وشوثين وةرگرتين پثنج پث
لـةم   .ةوه دةنثـردرا »لةنگـةر «و » جام«كؤمةصي ئيسماعيلي هيند و دةوروبةري 

دا هةر دراوثكي وةبةر دةسيت دز و چةتةي سةر ذثي كاروانةكاين يةزد و ذؤژگارة
» بارانه«نائني نةدةكةوت له اليةن كةآلنتةران و كةخيوداكاين ناوچةيي به ناوي 

هةر بويه سـةيد لـه ئـاخري حكوومـةيت نادرشـادا      . دةچصپثندرا» ذثدارانه«و 
دا هةيل لةبارتري بؤ بةناچار ملي ذثي شاري بابةكي گرتةبةر، چونكه لةم شارة

لـةم  . پارثزةراين ماص و سامانيان له چنـگ ئـةم مفتةخؤرانـه بـؤ دةرةخسـا     
ناوچةيةدا تواين كه خثر و سةدةقةي نثردراوي پةيذةواين هيندي وةربگرث و له 

وزارثكـي   هثندةي پثنةچوو كه زةوي. دا دارايي و شوثن و پلةي پثهةآلچوو ئاكام
له . پثويست و دةوصةمةندانةي خسته سةريةك وپةل و نثوماصي زؤري كذي و كةل

پــاش مــةرگي نــادر . بــاري پياوچــاكي و ذةســةنايةيت ناوبــانگثكي دةركــرد
سةيدحةسةن ذثبةري ئيسماعيلييه بؤ ذابواردين ذؤژاين زستان چووه كرمان و 

خان زؤري دةسيت ذثز لثدةنا  شاروخ. ماصةكةي شاري بابةكي كرده هاوينةهةوار
ئةبوحلةسةين جثنشـيين  . خاين كوذي كرده زاواي سةيد و تةنانةت لوتفعةيل

سةيديش كةخيوداياين شار و دةرةبةگاين پارثزگا زؤريان ذثز دةگرت و دةتگوت 
له سايةي سةري ئةوةوه كرمان خةريكه بةرةو دؤزثكي هـثمن هـةنگاو بنـث و    

  .٥٧وجث دةزاين داناين ئةويان وةك بةگلةربةگ به هةصبژاردنثكي تةواو و بةذث
ــثن   بؤ ــه مريزاحوس ــةم پلةي ــته ئ ــةوةي گةيش ــاش ئ ــه پ ــان و  ي خ

خان و حوكمذاناين ناوچةيي تر به ملكةچي مةصبةندةكانيان خسته  مورتةزاقوصي
سةبارةت به وردةكاري شثوةي بةذثوةبةرايةيت حكوومةتةكةي هيچ . ژثرذكثفي

ذةنگــه پارثزگــاي بـه يارمــةيت خانــةكاين ناوچــةيي  . شـتثك نةنووســراوه 
دانةوةي  و بذشت و دةسةآلته مةعنةوييةكةي به مةبةسيت بةرپةرچبةذثوةبردبث 

ومةرجثكي تةواو  له هةل. زوصم و زور لةگةص هثزي لةشكري جثگؤذكةي كردووه
لةباردا به ذثنوثين دةوصةتداراين ذاوثژكـاري بـواري حكوومـةيت پارثزگـاي     

                                                      
  .٣٧١؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٣٣٣ـ  ٣٣٢ـ وةزيري، ل ٥٧
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داهايت تايبةيت وي كه هـةموو ساصـثك لـه هيندووسـتانةوه     . هةصدةسووذاند
هةزارمتــةنثك دةبــوو، ذثــي لــه دزي و زثــدةذةوي  دةنثــردرا و بــذي بيســت

ذةوثنا تـا دوامـاوةي    له بارودؤخثكي ئاوا خةو. كاربةدةستاين حكوومةت گرت
  .٥٨زيرةكي حوكمذانثيت ئةم پارثزگايةي كرد خان به پاشايةيت كةرمي

  

                                                      
دا، سةيد سـةري   ي زاييين١٧٩٠/ ي كؤچي ١٢٠٥له ساصي . ٣٣٤ـ   ٣٣٣ـ وةزيري، ل ٥٨

خان بةرةو كرمان پثشذةوي كرد  و وةختايةكي لوتفعةيل وةبةر ئاغاحمةممةدخان هثنا
بذواننه . ي زاييين مرد١٧٩٢ـ  ١٧٩١/ ي كؤچي ١٢٠٧يا  ١٢٠٦سةيد له ساصي . ةري پثگرتب

  .٣٨كتثيب ذجيايل بامداد، بةرگي يةكةم، ل 
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 /كرمان و يةزد                                                                                                   

  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 
  
سفةهان و كرمان و ناوچةكاين ديكةي ـ هثرش و شاآلوي نةپساوه بؤ سةر ئي١

گوصشةين مراد لةم بارةوه . ئثراقي عةجةم ببوو به هؤي قايت و قذي و هةژاري خةصك
ئةوانةي كه هةر تؤزثك دةيانتواين جبووصثنةوه هةر مناصثكي به ناخافص … : دةنووسث

  .يانربده كاوالشان و دةيانكوشتةوهپثي له ماصةوه دةنايه دةر، دةياندزي و دة
. ـ نارپ يةكثك له گوندةكاين شارستاين سريجاين پارثزگاي كرمانه٢

  .… كةوتؤته نثوان نارپ و مةشيز» ترشاو«مةزرايةك به ناوي 
خـاين   خان حاكمي زةرةند يةكثك له ئامؤزاكاين شـاروخ  ـ ذةزاقوصي٣

سـةردةمي دةسـةآليت نـاوبراو ئـةو     . ئةفشار حوكمذاين پثشووي كرمان بـوو 
دا بـه مةبةسـيت    وو و له زةماين هثرشي نةسريخاين الريحوكمذاين زةرةند ب

لـه دةوراين  . خان چةند كارثكي كـرد و هـةنگاوي هةصـثنايةوه    ذزگاري شاروخ
دا لةگةص هةزارسوارثك به مةبةسيت  حكوومةيت سةيد ئةبوحلةسةين ئيسماعيلي

سـةرةجنام  . ومـةرجي كرمـان و بلووچسـتان نثـردرا     سةقامگري كـردين هـةل  
  . دا سوذي ون كرد خاين مريشكار له قةآلي كؤشك مةردان عةيل

  .فرسةخي ذؤژاواي الر ـ قةآلي گةراش كةتبؤوه سث٤
خـاين بـةمي كـوذي سـةيدعةيل،      دا مريزاتـةقي  ـ له مثژووي كرمان٥

هةروابثتةوه پاش لثخراين … خاين ئيسماعيلي بووه هاوچةرخي ئةبوحلةسةن
كةآلنتـةر كـه زاواي مـريزا    خان و ئاغاعةيل شةماعي، ئاغاتةقي  مريزاحوسثن

  . كرايه كةآلنتةري كرمان ،ذةزا كةآلنتةري كوژراو بوو حوسثن و كوذي مريزاعةيل
پـةنج، بـةم،    ـ مةشيز كةوتؤته نثـوان كرمـان، ذةفسـةجنان، كـؤ    ٦

  .… جريؤفت، بافت، پاريز، تةنگووئييه و چوارگونبةد
يةساووص : ـ خوالثخؤشبوو دثهخودا سةبارةت به وشةي يةساوص دةنووسث٧

سـوارثكه لـه خزمـةت ذكثفـي سـةرداران و      . له وشةي تركي يةساوور وةرگـرياوه 
  .هةموو كاربةدةستاين تةشريفايت بارگا بةگشيت وايان پثدةگوترث. دا پياوماقووآلن

  .كيلؤميتري باكووري كرمان٧٥ـ دوران كةوتؤته  ٨
دةروازةي گـةبري  . خوثندؤتـةوه » گـريي «ـ ذثزدار پثري به هةصه به ٩

  بةشـاين گـةذةكي زةردةشـتيياين كرمـان و لـه       روسته كـه كةوتؤتـه شـان   د
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  .باكووري شاره
. كةوتؤته باكووري ذؤژهةآليت كرمان. دةگوترث شةهداد ـ ئثستا پثي١٠

  . دا به خورماوذؤن دةگوترث له زماين عةرةيب) خبيص(خةبيس 
  .… ـ نةرماشري يةكثكه له مةصبةندةكاين شارستاين بةم١١
  .ثكه له مةصبةندةكاين بةم و ذاين ناوةندةكةيةيتـ ذاين يةك١٢
ـ ذاوةر شارةدثيةكه كه هةنار و هةجنريي بةناوبانگه و بةشثكه له ١٣

  .شارستاين كرماين پارثزگاي كرمان
ـ ئةنار كةوتؤته مابةيين شاري بابةك، بافق، نووق و كةشكووئيه و ١٤

  .بةشثكه له شارستاين ذةفسةجنان
  .ووري ذؤژاواي گواشريـ ئةقتاع كةوتؤته باش١٥
دا  سـةرو  و سـةوغان   ـ ئوورزووئيه له مابةيين بةندةرعةباس و دث١٦

  .بةشثكه له شارستاين بافيت پارثزگاي كرمان. هةصكةوتووه
سـةرو، دةشـيت    ـ كؤشك كةوتؤته نثـوان جريؤفـت، سـياكؤ، دث   ١٧

  .كؤشكي خواروو ناوةندثيت. پزجنان و دونبالةذوود ئاب
سـةرو و   ن بةندةرعةباس، جريؤفت، كؤشك، دثـ سةوغان له نثوا١٨
  .دايه ئووزووئيه
ـ ـ ئيسفةندةقه يـةكثك لـه   ١٩ مةصـبةندي سـارووئييةي    يـگوندةكان

  .شارستاين جريؤفته
ئةم وشةيه له . بونان كةوتؤته مابةيين بافق، تةبةس و كرمان ـ كووه٢٠

  .)كثوي به دارةبةن= كثوةبةن . (بونان ساز كراوه+ كردين كووه  تثكةص
 ،كيلؤميتري كرمان و مابةيين ماهان٣٠ـ ناوچةي چووپار كةوتؤته ٢١

دا هاوسةري مريزاباقري  بةگ كچةكةي كه له پثش نةقي عةيل. كرمان و سريجان
  .خاين زةند ئيسفةهاين كوژراوي دةست تةقي دوراين بوو، داي به بةستام

وو كه تـةقي  ذةزا كةآلنتةري كرمان ب ـ كةآلنتةر ئاغاتةقي كوذي ئاغاعةيل٢٢
خان و ئاغاعةيل شةماعي  پاش لثكةوتين مريزاحوسثن. دوراين برديه چيا و سووتاندي

  .كةآلنتةرئاغاتةقي زاواي مريزاحوسثين ذاپـين بوو. بوو به كةآلنتةري كرمان
  ي »مثشـكاباد «يةكــثك لـه گونـدةكاين مةصـبةندي      ئةجنـةدان ـ ٢٣

  .شارستاين ئةراكه



 

  
  
  
٩  
  

  مرياين قاجارژياندنةوةي بنةماصةي 
  
  خان قةومان حمةممةدحةسةنئةو ذووداوانةي كه پاش مةرگي ١ـ  ٩

  
ذا، واته زةمانثكي كه ١٧٥٩ناچارين كه به شثوةيةكي تيژتثپةذ له ساصي 

خان به دةس ذةقييب دةوةللووي خؤي كـوژرا و ئةسـتةرئاباد    حمةممةدحةسةن
سـتندةخؤري  گريا و مةصبةندي خثصي قاجار بـه سـةرؤكايةيت حوكمـذانثكي دة   

ان كةوته ژثر دةسةآليت زةنديه، له ذةويت ذووداوةكان بذوانني »باش يووخاري«
ومةرج واي دةنواند كه هثز و بذسيت ئةم خثصه تةواو بنةبذ  هةل. و بيانتوثژينةوه

: له بةرةبايب سةرداري كوژراوي قاجار نؤ كوذ بةم ناوانه بةجثمابوون. بووبث
خاين ده دوازده ساصـه،   قوصي ساصه، حوسثنئاغاحمةممةدخاين حةضده  هةژدة 

قوصـي،   قوصـي، عـةباس   مستةفاقوصي، مورتةزاقوصي، جةعفةرقوصي، مةهـدي 
خـامني ئـامؤزاي    دوو كوذةكةي هةوةصث لـه جـةيران  . قوصي ذةزاقوصي و عةيل
خـاين دةوةللـوو    خان و دووةكةي دوايان خوشكةزاي حوسـثن  حمةممةدحةسةن

ژين كايت به شةرعي (بةرةدايكي ژين سيغةيي  ئةواين تريش تثكذا له سث. بوون
ي »خامن يب شاجيهان يب«له مثژوودا تةنيا ناوي . بةرببوونةوه داوثنث) شيعان
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دوو . ١ي خوشكي هـاتووه »خةدجيةبةگم«خان و  كچه چكؤصةي حمةممةدحةسةن
كوذه گةورةكةي و زؤربةي برا و كچةمامةكانيان له ترسي تؤصه و قةآلچؤكران بة 

قينةبةري دةوةللوو لةگةص حمةممةدخاين مـامي باوكيـان بـةرةو     دةس تريةي
پةناگاي لةمثژيين تايفه له دةشـيت قـةبچاق كـه بـه لـةوةذگاي باشـووري       

  .٢توركمانان له ئةستةرئاباد دادةندرا ذةوين
ــي ــاش الدراين شثخاص ــتةرئاباد   پ ــةيت ئةس ــةر حكووم ــه س ــان ل خ

ناوبراو هةر لةذثوه . رمثهخاين دةوةللوو كرايه حاكمي ئةم هة حمةممةدحوسثن
تووشي پةالماري لةگوذي خانةكاين ذاكردووي قوانلوو و يـاراين توركمانيـان   

دا، دةوةللووةكان چةن پيالنثكيان ١٧٦١هةرچؤنثك بث ساصي داهاتوو له . بؤوه
دا بةشدار بوون له  داذشت و به هثزثكي كه نيزيكةي هةزار توركمان و قاجار تثي

وه و وةختايةكي كه قوانلووةكان له تاآلين دةوروبةري سةر ذثي بؤسةيان ناية
ئةستةرئاباد دةگةذانةوه به سةريان داكـةوتن و زةبريـان لثوةشـا و زؤريـان     

ناوبراو مامي . خانيش گريا بريندار و كوژراو كةوته سةردةست و حمةممةدحةسةن
خواجةي گةنج لةو ذؤژةوه ناچار بوو كه سـةري  . دايكي ئاغاحمةممةدخان بوو

پاش سث ذؤژان به سواري خؤي گةيانده ناوچةي هثور و هثمين . ؤي هةصگرثخ
حمةممةدخاين سةوادكووهي حوكمـذاين هةصـگةذاوه لـه قاجـاراين     . ئةشرةف

قذه به تةصةيةوه كرد و  مازةندةران، به نيزيك شوثنةكةي زاين، ذثي لثگرت و بث
له تاران . يه تارانكرا خان بةذث لثرةشةوه به فةرماين كةرمي .»بارفرؤش«هثنايه 

به ذووي خؤشةوه وةرگريا و خـةآلت كـرا و دنـةيان دا كـه ذاكـردوواين تـري       
  .بوون قوانلووش ذازي بكا بؤ تةسليم

وكاريـان لـه    گرياين سةرؤكاين خثص و ئةگةري تؤصةكرانةوه له كـةس 
ئةســتةرئاباد، ســةرةذاي ئــةوةش كــه دةيــانزاين بثتــوو تةســليم بــن وةك 

فةمتةندانه له بارگاي وةكيل دةسبةسةر دةبن و ناكةونـه  بارمتةگرياوثكي شةذا
                                                      

ذيـزي تةمـةين ئـةم    . ٤٨؛ پاكذةوان، ل ٣٩ـ   ٣٨؛ نةفيسي، ل ٢١ب ـ  ـ سارةوي، ل ئا١
خـاين   كـةرمي . هدا نووسراوه، بةآلم مةبةسيت ديكةي تثدا ني كوذانه له كتثيب نةفيسي

   .cf . Butkov I, 245. ١٢٢زةند، ل 
؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، ١٧٠گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت٢١ـ سارةوي، ل ئا ٢

  .٣٠٦ـ  ٣٠٥؛ مونتةزةمي ناسري، ل ٧٢ـ  ٧١، ل ٩بةرگي 
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 /ژياندنةوةي بنةماصةي مرياين قاجار                                                                

چنگ دوژمين بابةكوشتةي دةوةللوويان له ئةستةرئاباد، ديسانيش واي لثكردن 
گـوث و بـةرةو    كه مةينةيت و كوثرةوةرييـةكاين ذثـي بيابـان خبةنـه پشـت     

ي نثوان دامغـان و  »هةزارجةريب«و » چارده كةالته«وماشي بنةماصةيان له   مصك
خان بؤ سةر ئازةرباجيان له  پاش لةشكركردين كةرمي. ٣ذث تةرئاباد بكةونهئةس

خاين زةند به سةركردايةيت هةزار  دا بةستام ي زاييين١٧٦٣/ ي كؤچي ١١٧٧ساصي 
. سوارثك ذاسپثردرا كه سةرؤكاين قاجاري قوانلوو وةك بارمته ذاگوثزثته شرياز

  . وةكيل باشي وةرگرتنونةرييت تايبةيت خؤي  لةم شارةدا بةگوثرةي داب
خـاين دةوةللـووي    مستةفاقوصي و مورتةزاقوصي له سةر داواي حوسثن

. خاصيان كه ئثستا حوكمذاين ئةستةرئاباد بوو لةگةص دايكيـان لـةوث مانـةوه   
ئةگةرچي ئةم كارةي وةك نيشانةي خؤشةويسيت خاص بؤ سةر خوارزا ئةجنام 

وةك چـةك و بارمتةيـةك بـؤ     دا دةيويست ئةم مناآلنـه  بةآلم له دصي خؤي ،دا
خاين حةوت ساآلنه  قوصي عةباس .تؤصةئةستاندنةوةي لةنةكاوي پثويست ذابگرث

له ذثي بةرةوتارانا مرد و له حةوشةي گومبةزي شاعةبدولعةزمي له تةنيشـت  
خانيش ذاستةوخؤ لةگةص ئاغاحمةممةدخان و  قوصي حوسثن .٤سةري باوكي نثژرا

ثرةي گثذانـةوةي ذووداونووسـاين قاجـاري ـ     تاقمثكي ديكةي براكاين ـ بةگو 
وماشي تايفـةي   بةپثي گثذانةوةيةكي تر سةرةتا له سةر مصك .نثردرايه شرياز

خان تا چةند  قوصي خان و عةيل قاجار له قةزوثن نيشتةجث كران و جةعفةرقوصي
ــةدخان   ــرياز الي ئاغاحمةمم ــه ش ــريش نةچوون ــي دوات ــةرمي. ٥ساص ــان  ك خ

                                                      
. ٣٠٨ـ   ٣٠٧؛ مونتةزةمي ناسري، ل ٧٧ـ  ٧٦، ل ٩ـ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٣

فةرهةنگي جوغرافيايي ئثران، : بذواننة. ب ناوچةيةكه له باشووري ئةشرةفهةزارجةري
  ، نةخشـةكاين بـةرةوذووي،   ٢و كتثيب مةسعوودي كةيهان، بةرگي  ٣٢٥، ل ٣بةرگي 

  .كةالته كةوتؤته نيزيك دثهستانه له باكووري ذؤژهةآليت دامغان چارده. ٢٨٢ـ  ٢٠٤ل 
  .٧٨؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، ل ١٧٠گوشا ، ل  ؛ تارخيي گييت٢١ـ سارةوي، ل ٤
؛ مستةويف ٣٤؛ بينا، ل ١٧٠گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٧٤ـ گوصشةين مراد، ل ٥

خان ئيزين مانـةوةيان بـووه لـه خـاك و      قوصي دةصي كه ئاغاحمةممةدخان و حوسثن
خـان،   قوصـي  مةصبةندي بـاب و باپريانيـان لـه دامغـان و پـاش ذاپـةذيين حوسـثن       

دا دةصث كـه  ٤٠و  ٣٩پاكذةوان له الپةذه . ان وةك بارمته براوةته شريازئاغاحمةممةدخ
خان لةگةص تاقمثكي بنةماصةكةي ئيزين مانةوةي له دامغان پثدرا، بـةآلم   قوصي حوسثن
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و لـه شـرياز   ) ١(خـاين مـاره كـرد    ممةدحةسـةن خامني خوشـكي حمة  خةجيج
دا به باري ياريـدةي   ئةم ژنه له كؤتايي ژياين وةكيل. ٦گوثزرايةوه حةرةخمانه

ــرازاي  ــةدخاين بـ ــردين ئاغاحمةممـ ــذا  ذاكـ ــةرچاوي گثـ ــي بـ . دا دةورثكـ
خان له قةزوثنةوه هثنرايه شرياز و  خامني كچي حمةممةدحةسةن شاجيهان يب يب

خان  واتر وةك دةسگرياين داهاتووي كوذي گةجني كةرميلةذثوه يان ماوةيةك د
ــةدذةحيم   ــاوي حمةمم ــه ن ــريا   ب ــةرچاو گ ــان وةب ــكي  . خ ــي خوش ذؤژثك

خان لةگةص ئةم كچه بة كثشه هات و جنثوي پثدا و كـويت هـةر    حمةممةدذةحيم
مرادخاين زةند  دةكةوث مثرد به ئثسترةوانان بكا و سةرةجناميش له عةيل ذثي

ــرا  ــاره ك ــكةك. ٧م ــةن خوش ــةي حمةممةدحةس ــه    ةي ديك ــردي ب ــان مث خ
  . ٨دا خان خاين حوكمذاين كرمان كردبوو له زةماين كةرمي سةيدئةبوحلةسةن

ذاگرتنـةي كـه سـةبارةت بـه      خان بةم مثهرةباين و پارسـةنگ  كةرمي
گومان الي وابوو كه ئةگةر تةنانةت  بث ،بنةماصةي حوكمذاين قاجار نواندبووي

النيكـةم   ،ةغزي دؤستايةيت و خؤشةويسيت خؤينةشيتوانيبث ذايانكثشثته ج
 .دا توانيوييةيت ذةزامةندييان لثوةربگرث دةربارةي دةسةآلت بة سةر مازةندةران

واوثدةچث كه تةنانةت به مةبةسيت سةقامگريي ئارامي له نثو جةماوةري ئـةم  
چونكه نةيدةويست كه  ،بووين قةصةمذةوي قاجار بووبث خثصةدا ذازي به كةرت

ردةمي سةفةوي و ئةفشار يةكثك لةو دوو تايفانه پةرة بگرث و گةشـه  وةك سة
خان بؤ حوكمـذانثيت   قوصي هةنگاوي دواتري و هةصبژاردن و ناردين حوسثن .بكا

دامغان تةقةاليةك بوو له پثناو هاتنةدي ئةم ئاماجنةدا تا ناهاوسةنگي نثوان 
  .كاتةوهباشةكان له ئةستةرئاباد و ئةوان ذاست ب حكوومةيت يوخاري

بوونةوه ئاقصمةندانةيه به شثوةيةكي بةربآلو لـه   بةداخةوه ئةم نيزيك
خـاين زةنـد بـه مةبةسـيت      سايةي سـةنگيين كـردةوةي تونـدوتيژي زةكـي    

                                                                                                                             
خـان قـةت نةبرايـه شـرياز؛      قوصـي  برانه قةزوثن و حوسثن ،پاش ئةوةي ئةو ذاپةذي

  .ش لةگةص ئةم بؤچوونةيه»نةفيسي«
  .٤؛ ئيسفةهاين ل ئا ـ ب ٩سةفا، بةرگي ـ ذةوزةتوس٦
 .٢٨؛ پاكذةوان، ل ٣٩ـ نةفيسي، ل ٧
  .٣٩نةفيسي، ل  ـ ٨
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جياوازي نثوان ئاكـاري  . سةقامگريكردين تةناهي چؤوه پاش و نةزؤك مايةوه
كالكردنةوةي خان و مثهرةباين و ميانةذةوي وةكيل له وةخيت ية دذندانةي زةكي

دا بوو به هؤي بةديهاتين ذقثكي قووص و گشگريي كؤمـةآلين   كثشه سياسييةكان
خـان لـه كـايت سةرهةصـداين      خةصك له بةرامبـةر شـاآلوةكاين تـري زةكـي    

بـةخؤداگرتن و بثـزراين لـه     خان و دوژمنايةتييةكي تثكةص به دان قوصي حوسثن
  . دا پةروةراند حكوومةيت زةنداين له نثويان

  
  خان بؤ سةر مازةندةران يةكةم لةشكركردين زةكي  ٢ ـ ٩

  
خـان   دا زةكي ي زاييين١٧٥٩/ ي كؤچي ١١٧٢له سةرةتاي بةهاري ساصي 

يـةكثك لـه براكـاين    . خاين گرتـةوه  وةك سةرداري مازةندةران جثي شثخاصي
خان به پةلـه سـپايةكي بـه مةبةسـيت      خاين دةوةللوو به ناوي رةفيع حوسثن

دا پثي نايه مسنان و  خان له پثش زةكي. پارثزگا كؤ كردةوه ذاپةذين له سنووري
ئةوثي قامي كرد و پاشان پةالماري هثصةكاين دامةزران و بةرگري ذاپةذيواين دا له 

مةيدان له مابةيين هةزارجةريب و دامغـان و تـةواو    شوثنثك به ناوي سوصتان
ـ . خافصگريي كردن و بةرةو ئةستةرئاباد پاشةكشـةي پثكـردن   ةك دواتـر  ماوةي

وا وثدةچث كه خاين زةند ئةم شارةي پث لـه هـةموو   . خان گةذاوه مسنان زةكي
 .كردنةوةي پارثزگا شوثنث باشتر بووبث كه بيكاته ناوةندي سةركردايةيت ئارام

خـان و تـاقمثكي ئـةفغاين     خـان كـه لـه اليـةن زةمـان      پاش ماوةيةك ذةفيع
بـةرةو سـاري   ،ر هاتبوودةربازبووي كوشتاري ذؤژاين نةورؤزةوه هثزي وةبة

بةآلم هثزةكاين  ،خاين شاسةيواين نارده پثشي سةركردةي زةند عةيل. بزووت
خان لةبةر ئةم بةزينه  زةكي .ئاوا تثكشكان و گةذانةوة مسنان خان له عةيل عةيل

دةرهةصبوو، غةزري و ذيشي سةركردةكةي خـؤي بـذي و فـةرماين دا بـذوا و     
  .٩دووباره ذوو بكاتةوه مةيدان

خـان لـه    ئاباد قةوما و گؤيا عةيل م كاتةدا ديسانةوه شةذ له عةيللة
                                                      

خان  لةم ذاپؤرتةدا هاتووه كه زةكي .GD XI, 29 July؛ ٦٠ـ   ٥٩ـ گوصشةين مراد، ل ٩
  .له نيزيك ئةستةرئاباد شكاوه و ذةنگه كابراي نووسةر مةبةسيت لةم ذووداوه بووبث
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خاين زةند ئةوةنده دذ و ئازايانه پةالماري ذاپةذيواين دا  ترسي هةصپثچاين زةكي
بةآلم هةرچؤنثك بث ئةوان نيشانيان دا كه تـةواو دةتـوانن   . كه دوژمين بةزاند

له قـةآلي سـاري    خان قةرةبووي خةساري خؤيان بكةنةوه و وةختايةك عةيل
. بنةي دانابوو و لةشـكرةكةي لـه دةرةوةي قـةآل دامـةزرابوو، پـةالماريان دا     

خـان كـه لـه مةودايـةكي ئـةوالتري لةشـكرگا        يةكسمةكاين لةشكري عـةيل 
خان كه ئثستاش بؤ تثكهةصچوونيان نائومثـد   عةيل. دةلةوةذان، ذةوثندرانةوه

خانيش  هاوكات زةكي. كردننةبوو كةوته شوثنيان و ئاخرييةكةي تةفروتوناي 
. بةرةو ئةشرةف بزووتبوو هةتا ذثگاي سةرةكي پةيوةندييـةكانيان هةصـببذث  

خان كه هيواي به سةركةوتن نةمابوو به خؤي و چةكدارانييةوه دةسيت دا  ذةفيع
خان كه خؤي و شةذكةراين  بةآلم زةمان. و كةوته ذيزي هثزةكاين اليةنگري زةند

وحم و بةزةيةك نةبوون له اليةن لةشكري زةندةوه، ئةفغاين چاوةذواين هيچ ذ
  . سةحرا ذةوين بةناچار ذايانكرد و بةرةو توركمان

دا كاري بةزاندين مازةندةراين كؤتـايي  ١٧٦٠خان له پايزي ساصي  زةكي
پثهثنا و كايت گةذانةوةي بـؤ تـاران لـه اليـةن وةكيلـةوة وةك قارةمـانثكي       

ر ئةمه زياتري غللوور كردبـث و دنـةي   سةركةوتوو پثشوازي لثكرا و ذةنگه هة
پلةي بةگلةربةگي مازةندةران بةگوثرةي . سةرهةصداين داهاتوو و هةآلتين دابث
ــاري   ــه يوخ ــوو دراي ــةرييت پثش ــةيل  ن ــةكان و مريزاع ــوذي   باش ــاين ك خ

. خان كه لـه هـةمووان بةسـاآلچووتر بـوو كرايـه بةگلةربـةگ       حمةممةدوةيل
گيالن كه له چاو . خان كوژرابوو ةدحةسةنخان به پيالنثكي حمةمم حمةممةدوةيل

دا دةكةوته پلةي خوارتري گرينگايةيت درايه  ئازةرباجيان به باري لةشكركثشي
  .١٠خاين زةند دةس نةزةرعةيل

ساص دواتر سپاي زةند وثـذاي بارمتـه و ديـالين قوانلـوو بـةرةو       سث
لةم . ةجثهثشتدا ب باشووري ئثران گةذانةوه و مازةندةرانيان له ئاشيت و ئارامي

خاين دةوةللوو لةبةر بآلوبوونةوةي نةخؤشي چاوقوصكه  قوصي ذؤژگارةدا حوسثن
لـه  . ١١خـاين بـراي لـه جثـي دانـدرا       له ئةستةرئاباد مرد و حمةممةدحوسـثن 

ــان ــةوةي ذووداوةك ــبژاردين   توثژين ــاين هةص ــا زةم ــه ت ــةوث ك دا وا دةردةك
                                                      

  .٦٠د، ل ـ گوصشةين مرا١٠
  .٣٠٨ـ مونتةزةمي ناسري، ل ١١
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يةدا هثمنايةيت و تةناهي خان بؤ حوكمذانثيت دامغان لةم پارثزگا قوصي حوسثن
  .سةقامگري بووه

  
  خان قوصي ذاپةذيين حوسثن ٣ـ  ٩

  
خـاين داوه تـا    بةذاسيت زؤر چاك ذوون نيه كه چ شتثك هاين كـةرمي 

بنكةيةكي دةسةآلت بؤ مرياتگرياين سةرةكي خاك و مةصبةندي قاجار ئةويش له 
خان  قوصي حوسثن بؤي هةيه چونكه .دا دابني بكا قةصةمذةوي تايبةيت تايفةكةيان

ساصةي خؤشةويسيت خودي وةكيل بووه له شرياز و پاش مةرگي باوكي ٢٠الوثكي 
بـدا بـه    واي داناوه ئةگةر بثتـوو ئـةو دةسـةآلتةي وث    ،ده ساآلن بازره بووه

دوور نيـه وةك ذووداونووسـاين   . سپاسةوه وةريدةگرث و وةفادار دةمثنثتةوه
احمةممةدخاين كردبث ـ كـه لةبـةر    قاجاري بانگةشه دةكةن به ذاسپاردةي ئاغ

ـ تا حوسثن خان خباته سةر  قوصي زيرةكي سياسي خاوةن ذثزثكي سروشيت بووه 
دةسةآلت و قنيايت هثنابث كه ئـةم كـاره باشـترين ذثگـاي ذاگـرتن و ئـارامي       

ذةنگيشه پثداگري خاين گةنج كه لةبةر غةريبايةيت و پةذيوةيي  .١٢مازةندةرانه
خان ئيزين دابث  يل بؤ ئةم تةمايه ذةخساندبث و كةرميتووشي مةينةت ببوو، هة

ـ كه وةك حوكمذانثكي خاوةن دةسةآلت و متمانه و ذثزي پثويست ـ بگةذثتةوه  
وثذاي ئةمةش بووين ئاغاحمةممةدخان وةك بارمتـه  . نثو بنةماصه و الي دايكي
سـةرةذاي گشـت ئـةم قسـه و باسـانه وةكيـل لـةم        . بةس و تةواوي دةنواند

بيين نواندووه و ذثي بؤ جثنشـيين خـؤي    دنةدا هةصةي كردووه و كورتهةصبژار
خؤش نةكردووه و سةرجني نةدابوو كه ئةمه هةنگاوثكه و له ذثچكةي خؤكوژي 

  .سياسي خانةداين زةنديةدا هةصيدثنثتةوه
ي ٢٠خـان لـه    قوصـي  مةسةلةكه هةر شتثك بـوو سـةرةجنام حوسـثن   

                                                      
نةفيسي دةصث . ٨٦، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٣١ـ مونتةزةمي ناسري، ل ١٢

ي كؤچي، ياين تا ئةو كاتةي ئاغاحمةممةدخان ١١٨٥خان هةتا ساصي  قوصي كه حوسثن
ةوه ئةو له قةزوثن. نةبوو به سي ساص و ئةو به بيست ساص، حكوومةيت نةدرايه دةست

  .بؤ ديداري براكةي هاتبووه شرياز و لثرةوه حكوومةيت دامغاين وةرگرت
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يةكـةم هـةنگاوي   . ذث دا كةوته١٧٦٩ي فثورييةي ٢٧/ ي كؤچي ١١٨٢شةشةكاين 
پاش وةرگرتين فةرماين حكوومةت زةماوةند بوو لةگةص كچي پياوماقووصـثكي  
هةصكةوتةي قاجارييه له تريةي عةزؤدةدينلوو هةتا بـةم شـثوةيه جثنشـيين    

هثنانـةي دوو سـاص دواتـر     ئةم ژن. بكةوثتةوه داهاتووي خانةداين قاجاري لث
خـاين قاجـار سـةرةتاي    . ١٣بةرهـةم هثنـا   شاي داهاتووي مثژووي فةحتعةيل

دا دةسـيت كـرد بـه     لـه پـثش  . ذا داخسـت  كةسي٢٠ذاپةذينةكةي له مةكؤيةكي 
كؤكردنةوةي تاقمةكاين تازةپشووي ئاشاقةباش و اليةنگرانيان؛ ئةگةر پثويست 
ــوو و اليــةنگره   بووبــا بــه زةبــري چــةك دةيتؤقانــدن و هثزةكــاين دةوةلل

سـاص پـاش    واوي ئةم كارانه له ماوةي هةشتتة. باشةكاين خةساندن يوخاري
بةشاين سةردةمثك هات  ئةم ذؤژگاره شان. داندراين له سةر دةسةآلت ذوويان دا

كه وةكيل سةرةذاي لةشكركثشي بؤ سةر خاك و هةرمثةكاين لثواري كةنـداوي  
دا كـةمتاكورتثك دصـةذاوكةي   ١٧٧٦ـ   ١٧٧٥فارس و گةمارؤي بةسره له ساصـي  

و كثشةي پارثزگاكان نةمابوو و زؤر به هاسـاين دةيتـواين   سةبارةت به گثرة 
سپايةكي بةهثز به مةبةسيت له سةر كار الداين ئةو گةجنه و گرتين سةربازگه 

. بنثرث يا دوولك خباته ئةستؤي ئاغاحمةمةدخان و بارمتةكاين تري بةردةسيت
خـان وريـا بـوو كـه هةميشـه هةسـيت تؤصةئةسـتانةوه و         قوصي بةآلم حوسثن

بةذقةي كؤين دوو تريةي قاجار تني بدا تاكوو كارةكاين نةبنه ذاپـةذينثكي   رق
خان واي به باش زاين كه سث  بةآلم ديسانيش كةرمي. خان ذآستةوخؤ دژي كةرمي

لك چةكدار به مةبةسيت جثگؤذكـه يـان دانانـةوةي خانـةكاين دةوةللـوو و      
داواي كـردين خـاين گـةجني قاجـار و پةشـيمان بوونـةوةي و        نـةوي  سةرپث

نامي و غةففاري هةردووكيان له ئاخرييةكاين حكوومةيت  .لثبووردين، بنثرث
زةنديةدا واي نيشان دةدةن كـه چةنـد دةسـتثكي نةناسـراو لـه مازةنـدةران       

ذةنگه ئةودةمي ئةم قسانةيان لةبةر  .١٤تاوانيان الذث كرد خاين بث قوصي حوسثن
                                                      

گثذانةوةي حاجي فةرهادمريزا، كه هثندثك  بةگوثرةي. ٣١٠ـ مونتةزةمي ناسري، ل ١٣
ي ١١٨٥شا سث ساص دواتر ياين ساصي  له مثژوونووسانيش گثذاويانةتةوه، فةحتعةيل

  ؛ نةفيسـي،  ٢٨٢ةسايي، بةرگي يةكـةم، ل  ف(ي زاييين له دايك بووه ١٧٧٢ـ   ١/ كؤچي 
  ).٤١ل 
  .١٧٤؛ گوصشةين مراد، ل ١٧١گوشا، ل  ـ تارخيي گييت١٤
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به مةبةسـيت پاكانـه بـؤ    دصي قاجارييه هةصبةستبث، بةآلم زياتر وثدةچث كه 
خاين پشوودرثژ و لةسةرةخؤ و بـةرگرتن لـه ئامـاژه بـؤ سـةر هةصـه        كةرمي

مثژوونووساين قاجاريش پتر قورسـايي  . سياسييةكاين ئةمةيان هثنابثتةگؤذ
دةخةنه سةر قينةبةري تريةكاين دةوةللوو ـ قوانلوو و سوورن لـه سـةر ئـةم     

له اليـةكي  . خان وةفادار بووه ميخان سةبارةت به كةر قوصي گوتةيه كه حوسثن
لةزگانـةي   ديكةوه ذةنگه وايان ويستبث ئةم واتايه بدركثنن كـه سرشـيت قـني   

. دا له شرياز پالين ذاپةذينةكةي داذشتبث ئاغاحمةممةدخان له وةخيت بارمتةيي
دا به ئينكةبةري گوصي مافوورةكاين وةكيلي دةبـذي و   چونكه ئةو لةو سةردةمي

  .١٥و داهاتووي خانةداين قاجار دةكردةوهبريي له ذابردوو 
خان دژي شوثنه سةختةكاين دةوةللوو  قوصي يةكةمني هةصمةيت حوسثن

ئةم قةآليه بؤ پاراستين كوثستانةذثي نثـوان  . ١٦ي دامغان ذووي دا»نةمةكه«له 
خايةن قةآل كةوته بةر  پاش گةمارؤيةكي كةم. شاذوود و ئةستةرئاباد گرينگ بوو

. وبذ كران بةردا و تثكذووخا و چةكداراين سةربازگةي قةصت هثرش و دةسيت لثك
خاين حاكمي ئةو شاره هةسيت به مةترسي كرد و تثگةيي كـه ناتوانـث    حةسةن

هيچ چاوةذوانييـةكي لـه جـةماوةري سـةرةكي اليـةنگراين قوانلووةكانـةوه       
بؤيه . هةبث،چونكه تؤصةوةرگرتنةوه و ذكةبةرايةيت دذندانه باصي ئةنگاوتبوو

ــذانثيت   كا ــوثين حوكم ــه ش ــده وات ــةرةو نةوكةن ــرد و ب ــآل ك ــةي بةرةص رةك
 .١٧خـان بـوو كةوتـةذث    قوصـي  براي حوسثن خاين زاواي كه باوك مورتةزاقوصي

ناحةزاين حكوومةت و اليـةنگراين ئاشاقةباشـان لـه ئةسـتةرئاباد لـةذثوه      
كةم بةآلم ناوبراو نيشاين دا كه  ية ،خانيان گاز كرد بؤ گرتين شار قوصي حوسثن

هةنگاوي تةنيا داگريساندين ئاگري ذاپةذينة و خؤي به كؤكردنةوه و ذاكثشاين  
بري و سةرجني ذثبةراين ناذازي مازةندةراين و پياوةكانيان سةرقاص و دصخؤش 

كــه ) ٣(ي توركمــان»گــووكالن«و ) ٢(هــةروةها خانــةكاين يــةمووت. كردبــوو
                                                      

  .٩يت بابة ٧پةذاوثزي ژماره : بذواننه. دا٢٨،ل ٦٨ي ژماره »ها خواندين«:ـ مةنسووري١٥
  .٣٠٦، ل ٣فةرهةنگي جوغرافيايي ئثران، بةرگي : ـ بذواننه١٦
يـةكيان لـه نيزيـك ئةسـتةرئاباد و ئـةوي تـر لـه        ـ دوو شوثن بةم ناوه هـةن،  ١٧

فةرهةنگي جوغرافيايي ئثـران،  : بذواننه. ذةنگه دووهةمي لةبةرچاو بث. هةزارجةريب
 .٣٠٦، ل ٣بةرگي 
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خـاين   كـةمال . دايه پاصيكؤنةاليةنگري باوكي بوون به هةزار سوارةوه پاصيان 
خةلةسـتبوون   ١٧٥٩ـ   ١٧٥٨ئةفغان و هاونيشتماناين كه له كوشتاري ساصـي  

خان بةرةو  قوصي بةشاين حوسثن حاكمي جاجةرم شان) ٤(خاين لةگةص ئةصآلوثردي
  .١٨دامغان كوتايان

  
  خان و هةصمةتةكاين تري زةنديه زةكي پةالماريدووهةمني   ٤ـ  ٩

  
خان بؤ سـةر قـةآلي منةكـه نازنـاوي      قوصي هثرشي دذندانةي حوسثن

ي بؤ خاين گةجني قاجار به دياري هثنا و ئةو بذه گومانةي كه »جيهانسؤزشا«
هةزار  خان سپايةكي سث كةرمي. سةبارةت به ئاماجنةكاين له گؤذا بوون ذةوين

خـان گـاص دا تـا     سوارةي چةندتومخةي لوذ و كوردي به سةركردايةيت زةكـي 
لةبةر ئـةم  . ت بكةن و بارةكه بگثذنةوه سةر دؤخي جارانذاپةذينةكةي سةركو

خان و تةواوي خزماين بـةرةو ناوچـةي پـةنا و هثـوري      قوصي شاآلوه حوسثن
خاين دةوةللوو له  بةآلم ديسانيش حمةممةدحةسةن. تةقاند سةحرا تثيان توركمان

بؤيه حكوومـةيت  . گرتنةوةي ناوةندي حكوومةت به دةس خثصي قاجار تؤقيبوو
خــان لــه  خــاين دةوةللــوو و حةســةن تةرئاباد درايــه دةس مريزاعــةيلئةســ

هةزارجةريب بنةي دانا تا خؤي و بنةماصةكةي بتوانن له سايةي قةآلي قـاميي  
خـان فـةرماين دا كـه شـووره و      زةكـي ). ٥(ئاكركي هةست به تـةناهي بكـةن  

 پاشان لةگةص هثزةكـاين گةذايـةوه   ،مةتةرثزةكاين چارده كةالته وثران بكةن
  .١٩شرياز

خـان لـه    قوصـي  دا حوسـثن  ي زايـيين ١٧٧١/ ي كـؤچي  ١١٨٥له ساصـي  
خان لةوث  سةحرا گةذاوه و هثرشي برده سةر قةآلي ئاكركي كه حةسةن توركمان

ئةگةرچي قةآل پثنسةدكةس هثزي پشتيواين قؤرخانةداريشـي   .بنةي داكوتابوو
خان وةختايةك  خودي حةسةن .وبذي تثكةوت هةبوو ناچار ملي دا و گريا و قةصت

. دةيةويست ذابكاته شوثنثكي پةنا له سةر ئةسپ ئةنگوا و گلـي و سـةري بـذا   
                                                      

  .٩٠ـ  ٨٨، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٣١١ـ  ٣١٠ـ مونتةزةمي ناسري، ل ١٨
  .٩١ـ  ٩٠ل ؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، ٣١١ـ مونتةزةمي ناسري، ل ١٩
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خاين قاجـار   ئاغاش كه له هاندةراين كوشتين حمةممةدحةسةن حمةممةدعةيل
كردنةوانـه جيهانسؤزشـا بـه مةبةسـيت      كةمثك پـاش ئـةم تؤصـه   . بوو كوژرا

تووشـي ورده   ساصـي دوايـي  . گرتين حكوومـةت بـةرةو دامغـان فـذي     وةدةس
باش؛ ناوبراو به پاصپشيت  خاين يوخاري عةيل تثكهةصچوونثك هات لةگةص فوغان

تاقمثــك لــه توركمانــان وثــذاي دةســتةيةك لــه دانيشــتوواين دةوروبــةري 
هاويشنت بؤ  ئةستةرئاباد پةميانثكي بةست يا تةماحي وةبةرنان و هةستا به پةل

ك دواتر كشـاوه قةآلكـةي لـه    خان، بةآلم ماوةية قوصي نثو قةصةمذةوي حوسثن
خان له ژووري قةآلدا كوشتيان  قوصي بةكرثگرياواين حوسثن. نيزيك ئةستةرئاباد

وماشي ذةقييب تاآلن كرد و كوذةكةي  خاين قاجار دارايي و مصك. و قةآليان گرت
  .٢٠كوشت

لةم ساصةو ساآلين دواترا قةآلي سةرؤك و حوكمذاناين ناوچةيي به فثص 
يي و هثرشي خافصگريانةي هثزه چةكدارةكان كه به پةالماري و خةيانةيت نثوخؤ
خان و سـةرداري دةستةذاسـيت پريقوصـي شـامبةيايت      قوصي لةنةكاوي حوسثن

خاين قاجار هةوسـاري گورگـان و مازةنـدةراين    . ٢١گةآلصةيان بؤ داذژا، گريان
ئةگـةرچي خـؤي   . ذؤژهةآليت، بؤ وثنه ئةستةرئابادي بـه دةسـتةوه گرتبـوو   

حكوومةيت به سةر ئةو ناوچانةدا نةدةكرد، بةآلم حوكمذانانثك به  ذاستةوخؤ
له . دا زاص ببوون كه له ترسي اليةنگراين مليان بؤ فةرمانةكاين ذادةكثشا سةريان

دا ئةشرةفيش خرايه سةر مةصبةنده داگريكراوةكاين و حمةممةدخاين ١٧٧٢ساصي 
لةگـةص خانـةداين   سةوادكووهي چاوچنؤك كه لةبةر هاودةنگي و هاوهةنگاوي 

خاين قاجار له پلةي بةگلةربةگي  زةنديه له وةخيت پةيكةردةي حمةممةدحةسةن
دا مابؤوه، تةنيا ساري و مةصبةندةكاين ذؤژهـةآليت و بارفرؤشـي    مازةندةران

لةبةر كةوتنـه مةترسـي حوكمـذانثيت    . ٢٢جةرگةي پارثزگاي بة دةستةوه بوو
خان  قوصي رةت به كوشتاري حوسثنچواردةساآلنةي، تازةترين هةواصةكاين سةبا

دا هةزار سوارةي  له ئاكام. نارد بؤ شرياز و داواي هثزي پشتيوان و ياريكاري كرد
زةند و لوذ به سةركردايةيت بةرزةصآلخاين زةند نثردرانه هانـاي هـةتا ببنـه    

                                                      
  .٩١ـ  ٩٠، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٣١١ـ مونتةزةمي ناسري، ل ٢٠
  .٢٦ـ ب  ٢٥؛ سارةوي، ل ئا ٣١٢ـ  ٣١١ـ مونتةزةمي ناسري، ل ٢١
  .١٠١ـ  ٩٨، ل ٩، ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٣١٣ـ مونتةزةمي ناسري، ل ٢٢
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) ٦(هـةزار كةسـييةكةي كـه لـه سـةربازاين ئثلجـاذي       پشتيواين هثزه شـةش 
ذا بةرةو ئةستةرئاباد  ه سةركردايةيت ئةم لةشكره له ساريناوبراو ب. پثكهاتبوو

بةشاين شةذكةراين ئةفغان  خان شان قوصي له گوصباد هثزةكاين حوسثن. بزووت
هةر لةم ذؤژانةدا خؤشـي لةگـةص   . و توركمان له سةر ذثگاي بؤسةيان نايةوه

 پثنسةدكةس له پياواين قاجار بة پذتاو به كوثسـتانةذث و دوور لـه ذةوگـةي   
چةكداراين حمةممةدخان مةوداي چل مايلةي تا ساري به ذؤژثك بذي و هةر ئةو 

. دا زاص بـوو  شةوه له ديوارةكـاين شـار سـةركةوت و بـه سـةر پارثزوانـاين      
  .٢٣ئةسغةري زاواي گريا اليةنگراين حمةممةدخان كوژران و عةيل

بةبيستين هةواصي ئةم مةينةته بةرةو ساري گةذايةوه، بةآلم هثنـدثك  
تر هثزةكاين ورةدؤذاوي كه لةبةر  تةوژمي پةالمار و هةصمةيت توركمـان و  دوا

ــداراين ژثرذكثفــي      ــةرةوذووي چةك ــاتبوون ب ــةنگ ه ــةكان وةت ئةفغانيي
دةسـذثژي ئـةم تاقمـه    . خان هـاتن  قوصي خاين براگچكةي حوسثن مورتةزاقوصي

حمةممةدخاين سةوادكووهي . بآلو كرد  سپاكةي به شثوةيةكي سةرشؤذانه لثك
خاين قاجـار سـث ذؤژ دواتـر    . خان له ساري قوصي گريا و نثردرايه الي حوسثن

حمةممةدخاين دايـه  » بارفرؤش«له . قذه گرت چووه بارفرؤش و ئةو شارةي بث
. هةصدا و ئاخرييةكةشي كوشيت دةس ئةشكةجنةگةر هةتا جثي ماص و ساماين پث

بارفرؤش له حةوت خاين كوذي حمةممةدخان كه له كايت پةالمار بؤ سةر  مةهدي
كثوان تةقيبوو، ذايكرده شرياز و چةند هةواصثكي تازةي سةبارةت به ذاپةذين و 

هةتا دوو . خان خسته بةردةم وةكيل قوصي مةصبةنده داگريكراوةكاين چنگ حوسثن
مانگي تر ياين بةر له ذؤيشتين خاين قاجار و براكةي بؤ ئةسـتةرئاباد كـةس   

و و دةســكةوت و خةنيمةتــةكانيان پتــر كــارثكي پثيــان نــةبوو تــا قةصــةمذة
  .٢٤بتةنثتةوه

ئيتـــر گومانثـــك نـــةمابوو ســـةبارةت بـــه وةي كـــه كـــوذاين  
                                                      

. ١٧١گوشاي زةنديه، ل  ي گييتب؛ تارخي٢٤؛ سارةوي، ل ٣١٢ـ مونتةزةمي ناسري، ل ٢٣
دا به هةزاركةس  خاين له وةخيت گرتين ساري قوصي سارةوي توركمانةكاين گةص حوسثن

  .دادةنث
  ؛ ذؤستةموتتةواريخ، ١٧٥؛ گوصشةين مراد، ل ١٧٢گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٢٤
    .cf. Butkov III, 127 ب؛٢٤؛ سارةوي، ل ٣٥٩ـ  ٣٥٨ل 
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. خان خوازياري گثذانةوةي پله و دةسةآلت و مريايت باوكيانن حمةممةدحةسةن
خان الي وابوو كه تؤصةكردنةوةي له ئاغاحمةممـةدخان   ذةنگه لةبةروةي كةرمي

ؤذث وةها كارثكي نةكرد و تةماي گرت به ناردين ناتوانث ذةويت ذووداوةكان بگ
خان جثي باوكي گرتةوه و  مةهدي. خان دابنوثنث قوصي لةشكرثك سةر به حوسثن

دا به مةبةسيت گرتنةوةي پارثزگا نثردرايةوه ئةو ١٧٧٣/  ١١٨٧له بةهاري ساصي 
حمةممـةدخان   پثنج هةزار سوارةي زةنديش به سـةركردايةيت عـةيل  . هةرمثه

كةوتن و حةوسةد سوار و دووهةزار پيادةش به مةبةسيت قامي كـردين  ذةگةصي 
» ئابـاد  كـةيل عـةيل  «خان لـه   قوصي حوسثن. سةربازگةي مازةندةران نثردران

ئثستا پةالمارثكي ناسةركةوتووانةي دا و به توندي له اليةن » شاهي«تةنيشت 
ــرا   ــةي پثك ــدةوه پاشةكش ــاين زةن ــان   . هثزةك ــار ش ــةك دوو ج ــاش ي پ

كــه براكــاين  ) ٧(چةقانــدن و بةگژداچوونــةوه لــه گوصــباد    كلةبةريــة
وثنةيان  خان ئازايةتييةكي كةم هيممةت تاهري، وةيل و عةيل :حمةممةدخان عةيل

سـةحرا   الوي ذاپةذيو بةناچار بةرةو الي اليةنگراين له توركمـان  ،تثدا نواندن
اد چووه خاين دةوةللوو حوكمذاين ذةمسي ئةستةرئاب مريزا عةيل .٢٥تةقاند تثي

خان بةذةمسي له  مةهدي .پثشوازي هثزةكاين زةند و له پلةي خؤيا داندرايةوه
حمةممةدخان كه ئةركي خـؤي ذاپةذانـدبوو    بارفرؤش بوو به حوكمدار و عةيل

به ديل گريابوو ) ٨(خوشكي خاين ذاپةذيوي كه له نةوكةنده .٢٦گةذايةوه شرياز

                                                      
دا دةنووسـث،  ٣١٣؛ مونتةزةمي ناسـري لـه الپـةذه    ١٧٦ـ   ١٧٥ل  ـ گوصشةين مراد،٢٥

خـان   نامةيةكي له ئاغاحمةممةدخانةوه پثگـةيبوو كـه نـةكا لةگـةص حمةممةدعـةيل     
خان  قوصي ةروةي ذاپةذيين حوسثنلةب. سةحرا تثكهةصچث و ذاستةوذاست هةصثته توركمان

ذثتةوه سةر پاراسـتين  وخوثيانه دةگة ئاشكرا دةسيت پثكردبوو، ئةم مةبةست و تامبة
هثناوه،  يمن الم وايه ئةگةرچي غةففاري زؤري باسي ورديلةش. ئابذووي ذووداونووسان

مرادخان  بةآلم پتري بذوا پثدةكرث، بةتايبةت كه ئاماژةي وي سةبارةت به ناردين عةيل
خـان لـه اليـةن كؤمپانيـاي هينـدي       هثندثك بةر لـه ئـاخرين لةشـكركردين زةكـي    

   .FR XVII. 1107 (19 October 1775). داين پثدا هاتووهذؤژهةآلتييةوه 
؛ فةسايي له ١٧٢ا، ل گوش گييت. ٣١٣مونتةزةمي ناسري، ل ؛ ١٧٦ـ گوصشةين مراد،ل ٢٦

خان سةركردايةيت هثزةكاين  لةم هةصمةتةدا زةكي: دا دةنووسث ي بةرگي يةكةم٢١٧الپةذه 
  .حمةممةدخان نثردرا پةيكةردةي له ئةستؤ بوو و له شاآلوةكةي ترا عةيل
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خاين  قوصي نگاين سپاي حوسثنكراوي پاشة وثذاي بةشثك له بارگةوبنةي تاآلن
ئةم كيژه بةپثي خةيانةيت يةكثك له شةذكةراين توركمان به . لةگةص خؤي برد

حمةممةدخان له ئةستةرئاباد له خـؤي   ئةگةرچي عةيل). ٩(خاين زةند فرؤشرا
ماره كرد بةآلم كچؤصةكه زؤر به توندي له حاند ئةم زةماوةنـده ناذةزامةنـدي   

ةممةدخان گةذايةوه شرياز قسـةي خةجيجةبـةگم   حم وةختايةك عةيل. دةربذي
حمةممةدخان ذؤيي و له سةر  خان و ئةويش به سةر عةيل كاري كرده سةر كةرمي

. كاري الدا و كچةي به مةبةسيت ژيـان الي ژنـاين بنةماصـةي نـارده قـةزوثن     
حمةممةدخان لةگةص ذووحي دادخوازي وةكيل يةكتري  كردةوةي زاصمانةي عةيل

حمةممـةدخاين   هةر بؤيه بةگوثرةي نووسيين غـةففاري عـةيل  نةدةگرتةوه و 
وةرگةذاو ناچار بوو بؤ ماوةي چل ذؤژ پةنا بةرثته بةر مةرقةدي مريهةمزه  بةخت

  .تاكوو ببةخشرث
  

  خان سثهةمني لةشكركردين زةكي ٥ـ  ٩
ميانةذةوي سياسي و مثهرةباين خودي وةكيل لـه شـرياز، ئازايـةيت    

قةالي سةركةوتووانةيان و يارمةيت داين حاكمـاين  سةركرده نثردراوةكان و تة
بـاش هـيچ كـارثكي نـةكرده سـةر هـةنگاوه        ئاصقةبةگوثي تـريةي يوخـاري  

دا كه وةكيل چةند سپايةكي به ١٧٧٤له ساصي . خان قوصي هاوچةشنةكاين حوسثن
مةبةسيت گرتين بةسره و كوردستان ناردبوو ژمارةي ئةو لةشكرانةي كه دةبوايه 

خان  قوصي حوسثن .ي سةرهةصداواين باكوور بچنه مةيدان دابةزيله هةصمةت دژ
سةحرا و كايت شةذ و پةالمار برا چكؤصةكاين  جارثكي تريش گةذايةوه توركمان

لـةم   .باشةكان ذةگةصي كـةوتن  قوصي و مورتةزاقوصي دژي يوخاري واته مستةفا
صةوكثشي دا تةواوي ئةو كةسانةي كه لةگةص دةوةللووةكاين بةذواصةت ج هثرشه

حكوومةت خزم بوون يان پشتيوانييان لثدةكردن دةسدرثژييان بو سـةر كـرا و   
پاشةواري ئةو كةسـانه بـةرةو باشـوور    . كوژران و ژن و ماصيان به تاآلن چوو

ذاپـةذيواين  . ذايانكرد و بةم شثوةيه مةترسييةكي هةمةاليةنه ذةنگـي دايـةوه  
  .٢٧گوندةكي مازةندةران داگرتئاشاقةباش تةواو دةسةآلتيان به سةر ناوچةكاين 

                                                      
  ؛٣١٣؛ مونتةزةمي ناسري، ل ١٠٣ـ  ١٠٢، ل ٩ـ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٢٧
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خان كه دةيويست تؤصةي خؤثين باوكي بكاتةوه له بارفرؤش به  بةآلم مةهدي
لثوةشاوةيي سـةركردايةيت  . حمةممةدخاين بلووچ لةشكرثكي ساز كرد يارمةيت جان

دا لـه  ١٧٧٥ئةم پياوه كةمتر بوو له ذاوثچكه و شنگص لة خؤداين، چونكه لـه ساصـي   
حةوسةد سوارةي هةصـبژارده پـاش   . نابوو كه خؤي كةوته داو بارفرؤش واي هةنگاو

ئـةم گةآلصـةيةش   . وچان تا بةياين هةصيانكوتابوويه سـةري  شاآلو و پةالمارثكي بث
چةوتةي شةذ و دامةزرانةكةي ساري و گرياين حمةممةدخاين بـاوكي   تةواو دووپاته

ت و زجنـريةوه و  دا ديلةكةي خسـته كـؤ   خان به بارثكي غللوورانه قوصي حوسثن. بوو
بةآلم پاشان بةم هيوايةي كه به گؤذاين بةرة و .هةصدا و ماص و ساماين به تاآلن برد تثي

خان بثنث، خؤي بداته پاص قوانلووةكان ئـازاد   مةتةرثز لةبري وةي سةر وةبةر كةرمي
خان  خان پاساو دثنثتةوه ـ كه لثرةذا مةهدي  ياين وةك ئةو جؤرةي كه ذةزاقوصي. كرا

ـ        خؤي و   ٢٨دةسـةآليت بـةذةمسي دةناسـي و كةوتؤتـه شـوثن ئاشـيت و ئـارامي 
حمةممةدخان و چةكداراين بلووچ ئيزن دران كه بث خةسار بةآلم به  جان. جووآلونةوه

. ماوةيان بن شةرمةزارييةوه به ذثي فريووزكؤدا بگةذثنةوه و دةسبةرداري ئةركي كورت
وتايه سـةر لةشـكري گـةورةي    له كايت گةذانةوةدا له سةر ذث بة پـذتاو هةصـيانك  

خاين قاجار به مةبةسيت بذينةوةي قسـةي ئـاخري يـةكثك لـه     . خان قوصي حوسثن
حمةممـةدخان، بـةآلم دواي ئـةوةي دةسـيت لـه       خانةكاين بلووچي نارده الي جان

پةالماره نالةبارةكاين هةصنةگرت، دژةهثرشي قاجارةكان دةسيت پثكرد و هثزةكاين 
و خؤشي كةوته داوي كةمةند و گريا و ماوةيةك زينـداين  حمةممةدخان تثكشكان  جان
  .٢٩بةآلم پاشان ئازاديان كرد كه بگةذثتةوه شرياز ،كرا

خـان و   خان لةگةص مةهدي قوصي گومان ئاكار و جووآلنةوةي حوسثن بث
حمةممةدخان دياردةي ئةوه بوو كه دةيويست نيشاين بدا هةصمةت و چاالكي  جان

شةي دوو تريةي قاجارةوه هةيه و نايةوث دةسةآليت ئةو، پةيوةندي به گثرةوكث

                                                                                                                             
FR XVII, 1099 ذثكةويت . ذاپؤرتثكي تثدايه كه له بووشثهرةوه ناردراوةته بةمبةئي

خان له مازةندةران گةلثكي  قوصي وا دةنوثنث كه حوسثن ١٧٧٥ي سثپتامربي ٦ئةم نامةيه 
  .خان تةواو تؤقينب ه و وثدةچث كه حوكمذاناين سةر به كةرمياليةنگر بوو

 .١٠٥ـ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، ل ٢٨
گوشـاي   ؛ تارخيي گييت٣١٤؛ مونتةزةمي ناسري، ل ١٠٥ـ   ١٠٣ـ هةمان سةرچاوه، ل ٢٩

  .١٧٥ـ  ١٧٣زةنديه، ل 
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ساصي . وةكيل خةساربار بكا، بةآلم ئيدي تازه پشوودرثژي وةكيل بنةي بذابوو
ناوبراو . مرادخاين زةند نارده مازةندةران دواتر سپايةكي به فةرماندةرثيت عةيل

ـ   ةت سةرةتا چةند سةركةوتنثكي وه دةس هثنابوو بةآلم ئاكار و كـرداري تةنان
باشةكاين دةوصةختواز و اليةنگري زةندييةش ئةوةنده دزثو  سةبارةت به يوخاري

/ ي كؤچي ١١٩٠له ساصي . و نالةبار بوو كه له دةستاين سكاآليان برده الي وةكيل
خـان بـاري    زةكـي . ٣٠خان جثي گرتـةوه  دا بانگ كرايةوه و زةكي ي زاييين١٧٧٦

. وثنـه گثذايـةوه   و زؤر بـث  كةم  ئاسايي و ياسايي و تةناهي به دذندايةتييةكي
ذةنگــه پةنــد و . خــان بــث ئــةوةي دةس بكاتــةوه كشــايةوه قوصــي حوســثن

خاين كرايلي حوكمـذاين جاجـةرم كـه بـةر لـه       ئامؤژگارييةكاين ئةصآلوثردي
دا پةناي دابوو كاري كردبثته سةر ئـةم   سةحرا له قةآلكةي ذاكردين بؤ توركمان

ـ  زةكي. ٣١تةمايه ي كـه  »نةوكةنـده «ؤ ملـي نـا و سـاري و    خان بةرةو فريووزك
لةم ناوچةيـةدا خانـةكاين خـؤوآليت    . كةوتوونه ئةوالي چاردةكةالته، گرتين

پثشنييارةكةيان له بابةت هاوكاري و هاوهةنگاويان لةگةص سپاي زةند بردةوه 
خان به زةبروزةنگي تايبةيت خؤي  زةكي .پاش و هانايان برده بةر قةآليةكي قامي

وپةق  ي دا و سةركردةكان و جةماوةري نيشتةجثي وثندةرثي شةقپةالماري قةآل
زةكـي خـاين ذثبـةري     حـاجي  .كرد و منارةيةكي له كةللةي سةريان هةصچين

ئةوانةش كـه  . ذاپةذيوانيان له كؤصةكةيةك بةستةوه و ئةوةندةيان لثدا تا مرد
دا بؤ  خان لةم كارةساته بريةوةري زاصمانةي زةكي .٣٢نةيكوشنت ناردين بؤ شرياز

                                                      
   .FR XVII, 1107 (19 October 1775)؛ ٢٠١ـ گوصشةين مراد، ل ٣٠
  .١٠٦، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٣١٤ناسري، ل  ـ مونتةزةمي٣١
  ؛ مونتـةزةمي ناسـري،   ٣٦٥ـ   ٣٦٤، ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢٠٢ـ گوصشةين مراد، ل ٣٢
مثژوونووسان تثكذا لـه سـةر   . ٩١ـ   ٩٠، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٣١١ل 
ان وايه ئةم ذووداوانه دةنگن، بةآلم مثژوونووساين قاجاري الي خان يةك ذةمحي زةكي بث

سـةركردةي ذاپةذينةكـةش بـه الي ئةوانـةوه     . دا١٧٧٠ئي جاري پثشـووه لـه ساصـي    
. خاين بةرةي باوةگةورةي هيدايةت، نووسةري ذةوزةتوسسةفاي ناسري بووه ايلمس

هةرچؤنثك بث سةرچاوةي نووسيين غةففاري لةم گثذانةوةيةدا دوو كةسن لةوانـةي  
ن و خؤشي ئةم بةشةي پث له هةموو بةشةكاين مثژووةكةي خان بوو خؤيان لةگةص زةكي

ذؤستةموتتةوارخييش ئةم مةبةسته له زاري شاهيدثكي گومناو كه خؤي . باوةذتره جث
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ديلةكاين ). ١٠(ماوةيةكي دوورودرثژ له زةين و خةياصي تايفةي قاجاردا مايةوه
دثنا و لينگةوقووچ سةري له قوصـكه دةنـان و پـذي دةكـردةوه يـان لـه دار و       

  .٣٣كؤصةكةي چؤصةپثچ دةكردن تا دةمردن
خـان ئـةو    ، كـةرمي ٣٤خان له هةصمةتةكةي گةذايـةوه  وةختايةك زةكي

وانةي بةتوندي مةحكووم كرد و وا دثته بةرچاو كه ئاكاري پاسا دذندايةتييه بث
خان بةر له وةي كار بكاته سةر ئاشيت و سةقامگريي پارثزگا، بووبثتـه   زةكي

خان بؤ تؤصة وةرگرتنةوةي  قوصي هؤي زياتر ترازاين داخوازي هةميشةيي حوسثن
ةري خاين سةرو بنةماصةيي و خؤگةورةكردنةوه و وةفاداري سةبارةت به كةرمي

بةجث بووين گةآلصةي درثژخايـةين براكـةي لـه بابـةت پـةرةگرتين       يان جث
دةسةآليت قاجاريية و واي كردبث كه تريه و بةرةبابة قينةبةرةكاين خثصي قاجار 

خاين دةوةللوو كرا به  مريزاعةيل. له يةكتر نيزيكتر بكاتةوه و ذثكيان خباتةوه
. كرايـةوه  ن له دامغـان پـاك  خا قوصي حاكمي ئةستةرئاباد و دةسةآليت حوسثن

هيچكام له حاكمةكاين غةيرةقاجار و سةرؤكي تايفةكان نةياندةوثرا پتـر لـه   
باشةكاين اليةنگري زةنديه الگريي ذاپةذيوان بكةن و بؤيه وةختايةكي  يوخاري

خـانيش   قوصي خان بةرةو شرياز بزووت، توركمانةكاين اليةنگري حوسثن زةكي
  . ٣٥هةصگةذانةوه وردةورده لثي

  
  خان قوصي مةرگي حوسثن ٦ـ  ٩

  
خان هثشتاش مةيليان له يارمةيت براكةيان  مستةفاقوصي و مورتةزاقوصي

قوصـي بـه مةبةسـيت ديـتين      بوو له گورگـان، بـةآلم جةعفةرقوصـي و عـةيل    

                                                                                                                             
وذةمسي نوثژ به  خان چلؤن پاش ذث لةوث بووه دةگثذثتةوه و دةصث ديتوويةيت كه زةكي

  .كةسي سةربذيوه ٧٨دةسيت خؤي 
   ;Malcolm, 138 -33.                ٣٦٥ذؤستةموتتةواريخ، ل                                    
دا دةنووسـث  ٣٦٥؛ ذؤستةموتتةواريخ له الپـةذه  ٣١٤، ٣١١ـ مونتةزةمي ناسري، ل ٣٤

  .خان هاويشت خؤي له تةويلةي كةرمي
  .١٠٦، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفا،بةرگي ٣١٤؛ مونتةزةمي ناسري،ل٢٠٣ـ گوصشةين مراد،ل ٣٥



٣١٨ 

   
  
  
  
  
  

 خاين زةند كةرمي/         

ماوةيـةك دواتـر   . ٣٦ئاغاحمةممةدخاين كاكيان له قةزوثنةوه چوونـه شـرياز  
بـراي وةك بارمتـه الي     رد كه پثنجخان وةختايةك تةماشاي دةك قوصي حوسثن

وةكيلن ـ به نامةي ورياكردنةوةي ئاغاحمةممةدخان پةژيوان بؤوه ـ ناچار بوو 
به بارمته بنثرثته شـرياز هـةتا   ) شاي داهاتوو فةحتعةيل(كه باباخاين كوذي 

باشـةكان الي   وةك بارمته و بةصثنييةك سةبارةت به پةالمار نةداين يوخـاري 
خان متمانةي پثكرد و فةرماين دا مناصةكه  و مانگ دواتر كةرميدو. وةكيل وةمثنث

  .٣٧خان ئةجمارةشيان پةمياين شكاند قوصي بةرنةوه الي باوكي، بةآلم حوسثن
گؤيا . هةر لةذثوه لةگةص توركماناين هاوپةمياين پثشووي تثكهةصچوو

ــوان ــةم دوژمنايــةيت و نث ــه   ئ ــرد ك ــةوه دةســيت پثك ــةو وةخت ناخؤشــييه ل
خـاين جاجـةرمي خانـةخوثي     خان چوو به هانـاي ئةصـآلوثردي   يقوص حوسثن

بـه هـؤي يـةكثك لـةو     . پثشووي كه دةستةيةك توركمان پـةالماريان دابـوو  
. دا بةناوبانگ بوون توركمانـةكان تثكشـكان   هةصمةتانةي كه ئةو و باوكي تثي

بةآلم . دووسةد كةس له ديلةكاين كوشنت و هيچكام له گرياوةكاين ئازاد نةكردن
خاين دةوةللوو  مريزا علي. وركمانةكان دةستيان له هثرش و هةصمةت هةصنةگرتت

كه دةيبيين سةرةجنام به سةرهةصداين ئةم تةنگةژانه هةيل تؤصةكردنةوةي له 
  .٣٨ذةقيب بؤ هةصكةوتووه داري له پشيت توركمانان دا و مسثصي چةور كردن

وركمانان وذاست بؤخؤي كةوته شةذي ت خان نة تةنيا ذث قوصي حوسثن
دا پـةالماري   خان لـه دوايـني هثرشـي    بةصكوو بةگوثرةي گثذانةوةي ذةزاقوصي

لةم هةصمةتةدا به هؤي خؤذاگري حوكمذاين ئةستةرئاباد و . ئةستةرئاباديشي دا
وا وثــدةچث كــه ئــةم ذووداوه بووبثتــه هــؤي  .٣٩خةصــكةكةي شكســيت هثنــا

شـةوثك پـاش   . ادلثهةصكردين ذثكخستنةكاين ژثربةژثري له ئةسـتةرئاب  پشت
دا، كاتثك كه له دةرةوه  ي زاييين١٧٧٧/ ي كؤچي ١١٩١دوايني هثرشي له بةهاري 

خةوتبوو، له بةرچاوي پارثزةراين چةند كةس له توركمانةكان پةالماريان دا و 
                                                      

، لـةبري  ١٧٥ـ   ١٧٤گوشـاي زةنديـه، ل    ؛ تـارخيي گـييت  ٣٠٢ين مراد، ل ـ گوصشة٣٦
  .قوصي قوصي نووسيويةيت مةهدي عةيل

  .١٠٧، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٣١٤ـ مونتةزةمي ناسري، ل ٣٧
  .١٠٨ـ  ١٠٦، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٣١٤ـ مونتةزةمي ناسري، ل ٣٨
  .١٠٧ـ  ١٠٦، ل ٩ةرگي ـ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، ب٣٩
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ذةنگه ئةوانه به تؤصةي پثشوو يان بؤ وةرگرتين خـةآلت لـه مـريزا    . كوشتيان
گومان نةماين بوو  بث .له ئةستةرئاباد نثژرا تةرمةكةي. ٤٠خان وايان كردبث عةيل

خـان   بةآلم كةرمي ،به هؤي ئؤخژين دةرووين زؤران بةتايبةت ئي خودي وةكيل

   .٤١گةلثك به مثهرةباين سةرةخؤشي له ئاغاحمةممةدخان كرد
مةرگي خاين گةنج ئاكامثكي ذةزامةندانةي لثكةوتةوة و نيشاين دا كه 

 .دةوه دةنوثنن و ئاماده نـني ئـؤقره بگـرن   قوانلووةكان وةك يةك جسته دژكر
خان و  ئةگةرچي بةصگةنامةي ذاستةقينه سةبارةت به كاكةوبرالةي مريزا عةيل

خان له ئةستةرئاباد  بةآلم زةمانثكي كه مورتةزاقوصي ،بكوژاين به دةستةوه نيه
دةژيا، گومان و دردؤنگي خؤي لةم بارةوه به توثكصةوه الي غـوالمثكي نـاذازي   

 .وو دركاند و ئةمه واي كرد كه كابرا ئاغاكةي بداته بةر تفةنگ و بيكوژثدةوةلل
خـان و   وهـةراي ئـةم ذووداوه مورتةزاقوصـي    دوابةدواي شـوثنكةويت بـةدةنگ  

  .٤٢هاوذثياين به سآلمةت بةرةو نةوكةنده ذايانكرد

                                                      
؛ ٣١٤؛ مونتةزةمي ناسري، ل ٢٧؛ سارةوي، ل ١٧٤گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٤٠

جياوازييةك لـه  . ٣٦٣ـ   ٣٦٢؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢١٢ذةوزةتوسسةفاي ناسري، ل 
خان به خةجنةر يـان   به گوتةي ذةزاقوصي. بابةت شوثن و شثوةي كوژراين له گؤذايه

ئيعتيمادوسسـةنتةنه دةصـث كـه لـه     . دا فثندرثسـك كوشـتيان  ١٧٧٥نثزه له ساصـي  
سةحرا به دةس گووكالنةكاين نثو يةكثتييةكي پثكهاتووي خةنيماين دةوةللوو  توركمان
دا، »جامي جةم«وةك فةرهادمريزا له كتثيب  ٣٦١ذؤستةموتتةواريخ له الپةذه . كوژراوه

. ماحي وةبةر نان كـه بيكـوژن  ي تؤقاند يان تة»يةمووت«خان تايفةي  دةصث كه كةرمي
دا دةنووسث كةسانثكي تايفةي يةمووت كـه حـاكمي    ي كتثبةكةي٤١نةفيسي له الپةذه 

له سةر ذثكةويت مةرگيشي ناكؤكي هةيه و له . دان كوشتيان شرينانةي وث دةوةللوو دةم
مـانگي ذووداوةكـةش بـه سـةفةر     . بـاس كـراوه  ) ١٧٧٨ـ   ١٧٧٤( ١١٩٢تـا   ١١٨٨ساصي 

ي ١١٩١من لةگةص نووسراوةكةي مونتةزةمي ناسرمي كه مانگي سةفةري ساصي . نووسراوه
ي زاييين هثناوه، چونكه سارةوي هةر ئةم مثژووةي به ١٧٧٧مارس ـ ئاوريل  / كؤچي 

  .داناوه ١١٩٠بةهاري ساصي 
  .١١٦ـ  ١١٣، ل ٩ـ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٤١
  .١١٥ـ  ١١٤ـ هةمان سةرچاوه، ل ٤٢
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  ئاغاحمةممةدخان  ٧ـ  ٩

 سةبارةت به سةردةمي دةسبةسةر بووين ئاغاحمةممـةدخان تـا ئـةو   
ذؤژگارةي له تاران پاصي دايه سةر تةخيت پاشايةيت، گةلثك جةفةنگ و قسةي 

زؤرثك لةم نوكتانه دةگةذثنةوه سةر ذاسيت ذووداوةكان و . خؤش له گؤذث دان
له كانياوي هةسيت كؤمةآلين خةصك هةصقوصيون و نيشانةي تؤصـةن لـه ذثـي    

قينه يـةكتر  هثندثك لةم نةقآلنةش لةگـةص ذاسـتة  . سووكايةيت و گاصتةجاذي
تةواوي ئةم نةزيالنه ئةگةر تثكذاش . ناگرنةوه و دةچنةوه سةر ئاماجني پثشوو

له اليةن قاجاريان يان سةرچاوةي ترةوه گثذدرابنةوه لةم ذاستييةدا هاودةنگن 
دا ببوو بـه بوونـةوةرثكي نائاسـايي و     له قؤناخةكاين پريي» يةختةخان«كه 

كي ماخووليايي و شثلگري كه توانسيت و دةروونثكي تاريك و سرشتث خاوةن دص 
ي خانـةخوثي سـايةچةوري و   »وةكيـل «قينةوةين و دوژمنايةيت سةبارةت به 

  .هةموو بنةماصةكةي ذةنگي دايةوه
بةگوثرةي دةقي تثكذاي سةرچاوةكان له ماوةي شازده ساص مانةوةي له 

رمته شرياز سةرةذاي بوغز و ناجسنييةكي كه دةينواند لةبري وةي وةك ديل و با
ئةو جؤرةي بؤخؤي بؤ . لةگةصي جبووصثنةوه به چاوي ميوان تةماشايان دةكرد

باباخاين برازاي گثذاوةتةوه، هةموو بةيانييان كه لةگـةص وةكيـل لـة سـةر     
، ٤٣دثـغ كـردووه   به چةقؤ كةنارةكةي دثـغ ) ١١(كةنارةيةك بةرچايي خواردووه

يت وي دادةنا و خان ئةم كردةوةي وةك ناخؤشةويستييةكي سروش كةچي كةرمي
لةگـةص   .خؤي شلوث نةدةكرد و فةرماين دةدا كه هةموو ذؤژث كةنارةكه بگؤذن

دا يةختةخان نةيدةهثشت ئـةم هةسـتانه زاص بـن بـه سـةر چؤنيـةيت        ئةمةش
بةآلم تةنانـةت   .دا پثوانةكردين پاراستين نةفس و كاري گرينگي له درثژخايةن

شا  فةحتعةيل .وسووك دةكرد سةنگدا ئةو به پثوةري تؤصه خةصكي  لةو زةمانيش
هةميشه ئةو نةقصةي گثذاوةتةوه كـه وةختايـةك نـاوي باباخـان و مناصـثكي      

خـان وةك   شةش ساآلنه بووه و چةشين بارمته له شرياز ژيـاوه، كـةرمي   پثنج
منداصةكاين خؤي چاوي لثكردووه و ئيزين داوه لةگـةص شـازادةكاين بارگـاي    

                                                      
   .Malcolm, 265؛ ٥؛ مستةويف، ل ١٣٢ملولك، ل ـ ئيحتيشامو٤٣
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خـاين شـةش سـاآلنةي     لةگـةص لوتفعـةيل   ذؤژثكـي . زةنديه گةمه و كايه بكا
ئــةم . (خــان بــه زؤرةبــاين هــاتووه و مالنــةي كــردووه  كــةرمي) ١٢(بــرازاي

خانه دوايني فةرمانذةواي زةنديه بوو و وةختايةك هةژده ساص دواتر  لوتفعةيل
به ديل گريا به فةرماين ئاغاحمةممةدخان هةتا ئاويلكه به شثوةيةكي دذندانـه  

گؤيا لةم ملمالنييةدا باباخان بةقةوةتر بوو، بةآلم .) ا درائةشكةجنه و جذياوفذي
گةياند كه دةس هةصگرث؛  بنةوه چاوثكي لثهةصتةكاند و تثي ئاغاحمةممةدخان له 

. زاين و به سةري ذؤيي و گويت له ئثستاوه مناص فثره فثص مةكـه  خان پثي كةرمي
ةر ذاين و ماچ و پاشان دنةي باباخاين دا كه چاك زؤرةباين بگرث و داينايه س

له نثو تةواوي ئةو نةزيالنةدا كه بؤ پثكـةوة هةصسـةنگاندين   . ٤٤ئافةرميي كرد
سةرجةلةي مرياين زةنـد و قاجـار هثناويانـه، ئـةو داسـتانه ذةوانتـرين و       

  .پتةوترينيانه
ئاغاحمةممةدخان له مـاوةي دوورخرانـةوةي بـؤ شـرياز ئةوةنـدةي      

ةي دوايني پاشةواري خانةداين زةنـد  هةصگرتبوو كه پاشان نه تةنيا دةربار ذق
بةصكوو تةنانةت سةبارةت به دووكاندارثكي گومنـاوي شـريازي كـه گاصـتةي     

فرؤشةكاين شرياز  يةكثك له ذؤن. پثكردبوو كةوته تؤصةكردنةوة و ذقي پثذشت
هثندثكي شت پثدةفرؤشث و دةصث ئةمه )بةپثي هثندثك له سةرچاوةكان بةقاصثك(

ي ١٧٩٢/ي كـؤچي ١٢٠٦ةك ئاغاحمةممةدخان له ساصيوةختاي.يه»قةجةري«ماصي
دا پاش گرياين شرياز هاته ئةو شاره به شوثن كابرادا گةذا و ناسييةوه و  زاييين

له بةسةرهاتثكي ديكـةدا  . وپشيالنه كوشتيان ووثژثكي مشك گرتيان و پاش وت
كابرايةك بؤ سووكايةيت به ئاغاحمةممةدخاين گوتبوو زةمانثكي كه تؤ بوويه 

  .٤٥جثبةجث كرد) ١٣(يش بةوةخت پثشنيارةكةي»يةختةخان«زگم بدذه؛  شا
تةنيا ياد و بريةوةرييةكاين شرياز ئةوي هان نةدةدا بؤ ئاكار و كرداري 
وةها دذندانه و توندوتيژ، بةصكوو لةم چةشنه كار و كردةوانـه لـه سـةردةمي    

يشـه  ئاغاحمةممـةدخان هةم . دا وةبـةرچاو دث  پاشايةيت له ساآلين دواتريش

                                                      
  .١٣٢ـ ئيحتيشاموملولك، ل ٤٤
تثكةصةيةكي حةوذةنگيله لـه كةسـان و   . ـ ئةم بةسةرهاته به چةن جؤر دةگثذنةوه٤٥

دا بةقاصي تاوانبـار لـه نثـو     له گثذانةوةيةك. سووكايةيت و ئاكامةكان دثته بةرچاو
  ).٦ـ ٥مستةويف،ل.(دةكرثته سةرؤكي بةقاآلن سةرسوذماين خؤي و ئثمةدا كه دةيبيستني
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يةكثك له كارةكاين دةرهثناين . ذوحم و زاصم بوو سةبارةت به ژثردةستاين بث
وةختايةك ئةم بثچارانـه  . ذخيؤصةي ئةو خزمةتكارانه بوو كه لثيان غةزريبوو

هةر مابوون و كةوتبوونـه ئاويلكـه ورگ و ذخيؤصـةيان لـه دةوري سـةريان      
اغاحمةممـةدخانيش  ئ. ٤٦دةهاآلندن و دةياخنستنه بةر هرووژمـي قـةل و داآلن  

چةشين وةكيل شةرايب دةخواردةوه و زؤرتـر ئـةو فةرمانانـةي ذؤژي پثشـتر     
دابووين له يادي دةچؤوه و وةك شثتان دةيفيشقاند و جاري واش بوو كةساين 

لةم نثوةدا دةكرث ناوي . ٤٧چارةذةشي خؤشةويسيت له بةرچاوي خؤي دةكوشت
خان بوو بثته  وةزيري كةرمي وةزيري كه قةدمي) ١٤(مريزا جةعفةري ئيسفةهاين

جارثكي كه مريزا خةريكي داين ذاپـؤريت ذؤژانـه بـوو لـةخؤذا گذنـةي      . گؤذ
تثهاآلند، سةرةتا باصنجةكةي تثهةصكرد، پاشان قةنناوثكةي بـه سـةري دادا و   

. هاآلند و سةرةجنام دةمانچةيةكيشي پثوةنا دواتر هةرچي لةبةر دةسيت بوو ذثي
ئاغاحمةممةدخان به . و شةپيلكي بريندارةوه برده دةرمريزا جةعفةريان به شان 

چةند . دةم نةشةي شةرابةوه لثي خةوت و قةت باسي ئةو ذووداوةشي نةكردةوه
وا  .٤٨مانگ دواتر وةزير گةذايةوه سةر كاري خؤي و دةتگوت هةر هيچ نةقةوماوه

وثدةچث كه خةساندين له سةرةتاي ژيانا به دةس عادصشا و دوابـةدواي ئـةو   
لـه شـةذ و    .بوونةكةي له شرياز گريؤدةي مةينةتثكي ئةبـةدييان كردبـث   لدي

دا به خاتري سازكردين زجنريةي خانةداين پاشايةيت قاجار به هةموو  كثشةي
هثز و تواناي خؤي تةواوي ئةو ئاماجنانةي كه به مةبةسيت خزمـةت گةآلصـه   

كةوتوو واي ئةندامييـه بـؤ ئيمپراتـؤرثكي سـةر     ئةم كةم .دا بردن كرابوون تثي
لثكردبوو كه تةواوي توانسيت خـؤي بـه شـثوةيةكي لـه ذادةبـةدةر بـةخيت       

وباصي لةشكري و تثر و تةسةيل سپاكةي بكا و به چاوي سووك دةيذوانييه  حاص
ئةگةرچي . ٤٩»بةخةنه پث«توثژي كارگثذاين ئيداري و ديوانساالران و پثي دةگوتن 

لثكي واشي به خوثندنةوه نةدةدا و ئادةميزادثكي نةخوثندةوار نةبوو، بةآلم مةي
گؤيا زؤربةي ماوةي دةسبةسةر بوونةكةي لةگةص براچكؤلةكاين دةچوو بؤ ذاو 

                                                      
46- Watson, 66 – 67. 
47- Kotzebue. 256. 
48- Ibid, 256 – 258. 

  .٥٧ـ  ٥٥ـ سةعيد نةفيسي، ل ٤٩
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  . ٥٠ذادةچوو و فكري دةكردةوه  يان له بريان
ذومحييةكاين وةك سياسةتوانثكي  ئاغاحمةممةدخان لةگةص تةواوي بث

و بةر لـه   ١٧٨٠ كه له كلكةي ساصي» ژؤرژ فؤرستثر«. بةتوانا ناوي دةركردووه
دا تثپـةذيوه ئامـاژه بـه شـةراب      سةرخنووين دوايني مريي زةنـد بـه سـاري   

دا وا  لةگةص ئةمةش: خواردنةوةي له ذادةبةدةري ئاغاحمةممةدخان دةكا و دةصث
وثناچث كه ئةم خدةيه واي له خةصك كردبث كه لةخؤذا داوةري له سةر بكـةن؛  

وانا مةنشووره و ئـةم دؤزه لـه   خاين قاجار وةك كةسثكي بةئةزموون و زؤر ت
وةك گوتوويانه هةر ئةم . ٥١دا وةبةرچاو دث سةرانسةري قةلةمذةوي حكوومةيت

دا  لثوةشاوةيي و توانسته سياسييانه وايان كردبـوو كـه لـه مـاوةي ديلـثيت     
ئةم ناوه ئاماژةيـه بـه   . »پرياين وةيسه«خان ذثزي لثبگرث و ناوي بنث  كةرمي

  كــه بــه وريــايي و زيرةكــي » ئةفراســياب«دي ي ســةرداري ئاقصــمةن»پــريان«
  .٥٢بةناوبانگ بوو

ئةو نةقص و نةزيالنةي سةبارةت به تةماي وةكيل كه ويستوويةيت بـه  
مةبةسيت هثنانةوةي برا سةربزثوةكةي له دامغانةوه ئاغاحمةممةدخان بنثرث، 

ذةنگـه هـةروةك    .٥٣بةآلم مريزا جةعفةري وةزيري به بةرژةوةنـدي نـةزانيوه  
كةچي وثدةچث هـةر ئـةو وةختـةي كـه      ،شانةكاين ديكةي قاجار بثخؤهةصكث

ئاغاحمةممةدخان به زيرةكي له بابةت كار و كردةوةي براكةي داواي لثبووردين 
هثناين سةربةخؤيي تني  دزي براكةشي به مةبةسيت وةدةس به ،له وةكيل كردبث

يـاين پـةنا   دا پثي گوترا كه بؤ پاراسـتين گ  له گةرمةي ذاپةذيين براكةي. دابث
خان دصنياي كردةوه كـه قـةت    بةآلم كةرمي ،بةرثته بةر گومبةزي ئيمامزادةيةك

وثناچث ئاغاحمةممةدخان ئةوةندةي كه لـه كوشـتارا    .٥٤نابثته ئاماجني تؤصه
ئـةو بؤخـؤي   . لثزاين نيشـان دا، ئةهثنـده سياسـةمتةدارثكي بـاش بووبـث     

بـةآلم وةختايـةكي لـه    خاين له قاجارةكاين دةوةللوو تيژ كرد،  قوصي حوسثن

                                                      
  .٢٧؛ پاكذةوان، ل ٥ـ مستةويف، ل ٥٠

51- Forster  I, 198. 
  .١٣٢ـ ئيحتيشاموملولك، ل ٥٢
 .٥٣ـ  ٥٢ـ پاكذةوان، ل ٥٣
  .٣١٤ي، ل ـ مونتةزةمي ناسر٥٤
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دا بةرةو مازةندةران گةيشته ئةو شوثنه، ناچار بوو كه دوو لقي  يةكةم ذاكردين
خثصةكه پثكةوه ئاشت كاتةوه و يةكثتييةك له بةرامبةر خانةداين زةندا بـةدي  

بـةزةيي براكـةي و توانسـته     وا وثدةچث كه ئـةو تثكةصـةيةكي لـه بـث    . بثنث
ئةم دوو سـفةتةي لةگـةص ذوانگةيـةكي    . بثسياسييةكاين باوكي به مريات برد

. بةربآلو و خةياآلت و بؤچوونثكي ذةش و تاريكي تايبةت به خؤي تثكذا هةبوو
ئـةو سـةرةذاي بـةزةيي و    . خانـه  ئةوةي لثرةدا زؤر سةيره هةصوثسيت كةرمي

دا ديتـراوه،   ميانةذةوي ئاسايي، هةروةك له وةخيت پثويسـت و تةنگـةتاوي  
بةآلم سةبارةت به ناسيين كابرايةكي كـه مةترسـييةك   ذومحيشي دةنواند،  بث

  .گةوره بوو له سةر درثژةي حكوومةيت بنةماصةكةي كةمتةرخةمي كرد
دا له شرياز  ئةو ئازادييه كةمتاكورتةي خاين قاجار له سةردةمي ديلثيت

بووي و ئةو گةشت و سةيرانه بةردةوامةي كه به مةبةسيت ذاو چةند ذؤژ لـةو  
دا بابةيت ذاكردنةكةي بؤ هاسان  تةوه، له كايت مردين وةكيلشوثنةي دووردةخس

ــةنيا وةدةس. كــردةوه ــه ت ــةي ن ــؤ  هةآلتنةك ــوو ب ــةتثك ب ــةوةي دةرف هثنان
وةرگرتن له دؤزةكه بةصكوو مةسةلةي بارناسكي مةرگ و ژيانيشي پثـوه   كةلك

خان نةبوو كه دواتـر   بؤيه چاوةذواين بةزةيي كةسثكي وةك زةكي. درابوو گرث
وةختايـةك حاصـي   . وكاري خؤي و خانةداين زةندي قةآلچؤ كـرد  وي كةستةوا

خان پتر تثكچوو، پووري ئاغاحمةممةدخان كه خثزاين وةكيـل بـوو بـه     كةرمي
وگؤذ  ئةوي له ئاص) ١٥(خان دا به ناوي سلثمان ناردين نامةيةك به پثشخزمةتثك

شار دةركةوت و  خاين قاجار پثي نايه ذكثف و له. و ذووداوةكان ئاگادار كردةوه
واي نواند كه دةچثته ذاو، بةآلم ذاستييةكةي ئةوة بوو كه خزمان و ياراين خؤي 

ئةم هةواصه . لثك كؤكردبؤوه و چاوةذوان بوو هةتا هةواصي مردين وةكيلي بؤبث
دا گةيشـته   ي زايـيين ١٧٧٩ي مارسـي  ٢/ ي كؤچي ١١٩٣ي سةفةري ساصي ١٣له 

هاوذثياين لـه سـةفةرثكي دوور و دژوارا   بؤ سبةينث كابراي بارمته و . دةسيت
بةرةو مازةندةران پثيان پثوةنا هةتا جصةوي بةخيت خةوتووي قاجارييةكان به 

كـةوتوو بـه    ساز و ئامادةيي بؤ پثشذةوي بةرةو سةدةيةك مةزنايةيت وةپاش
  . ٥٥دةستةوه بگرن

                                                      
-Malcolm, 157؛ ٦ئا ـ ب؛ مسـتةويف، ل   ٦؛ ئيسفةهاين، ٢٩ب، ٣٠ـ سارةوي، ل ٥٥
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  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 
  
  .خان بوو ن،ژين كةرميخا ي خوشكي حمةممةدحةسةن»خةجيج خامن«ـ ١
ـ يةمووت يةك له تايفةكاين توركمانه و له الي كوتوول نيشتةجثن و ٢

تةواوي تريةكاين يـةمووت خؤيـان بـه    . دووجي و بةدراق. دوو لكي سةرةكني
دوو تريةي گةورةي . تؤرةمةي دوو بةرةباوك به ناوي شةرةف و چووين دةزانن

  .ه»ئاغاباي«و » جةعفةرباي«يةمووت ناويان 
ـ گووكالن له تريه و تؤرةمةكاين گورگان و له الي گونبةدي قابووس ٣
وشـةي  . ن»حةلقـةداغي «و » دوو دةوةرةقـه «دوو بةرةي سةرةكني . نيشتةجثن

، پثداچوونةوةي مةسيحي زةبيحي له »كامراين«گووكالن بةگوثرةي نووسراوةي 
ناوچةكه . به ماناي شوثن سازكراوه» الن«به ماناي سةوز و » گووك«دوو وشةي 

  .لةبةر سةوزةآلين و بةذثژةوي وا ناودثر كراوه
ـ جاجـةرم شارؤچـكـةيـةكــه لـه نثـوان نةيشـابوور و جـوين و       ٤

خاين قاجار به  قوصي له سةرةتاي ذاپةذيين حوسثن. خان حاكمي بوو ئةصآلوثردي
  .خؤي و هةزار كةس له سواراين گرايلي توركمان دايه پاصي

ئثسـتا لـه   . هةزارجـةرييب مازةنـدةران  ـ قةآلي ئـاكركي كـةتبووه   ٥
  ...دا گوندثك به ناوي ئاوكركا هةيه مةصبةندي چواردانگةي هةزارجةريب

ئـةم  . كـراوه ) بونيچـه (ـ لةم كتثبةدا زؤر باسي سةربازي ئثلجـاذي  ٦
بـه مانـاي ذيشـه و    ) بن(بون . سازكراوه» يچه«+ » بون«وشةيه له دوو بةشي 

پيتاكي گوندان بـةگوثرةي  . و پيتاك دةگوترابه شثواز و ليستةي باج . بنةذةته
بـؤ گـرتين سـةربازي    . وماش و داهات و نفـووس حيسـثب دةكـرا    ذثژةي مصك

لةشكريش ئةمانة وةبةرچاو دةگريان و خةرجي كابراي سةرباز تا شوثين لةشكر 
وبةرجي بنةماصةكةي له ماوةي خزمةتا له ئةستؤي خـاوةين   و يارمةيت خةرج

) ئثلجاذي، بةبثگارگرياو، ئيجباري(چةكداري بونيچه . يان ماليك بوو»بنيچه«
  .سةربازثك بوو كه خةصكي هةر گوندثك دةياندا به حوكمذان يان حكوومةت

كـه  » گـةلووگا «ـ گوصباد به كؤمةصه گوندثك دةگوترث له مةصبةندي ٧
له » مايةسةر«و مةصبةندي » كةش يةخ«كةوتؤته نثوان گورگان و كؤمةصه گوندي 

  .شرةفشارستاين ئة
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ـ نةوكةنده يةكثك  له شارؤچكةكاين گورگانه و بةشثكه له مةصبةندي  ٨
  .بةندةرگةز
شـاجيهان كـه لـه     يب يب: خـان دوو خوشـكي هـةبوو    قوصي ـ حوسثن٩

دا به ديل گـريا و   خان و كوژراين بة دةس توركمانان قوصي سةرهةصداين حوسثن
بث ئيـزين   چونكه به .متةن كذي و مارةي كرد٥٠حمةممةدخان به  عةيل. فرؤشرا

كچه كه هثشتا نـةگوثزرابووه و  . خان واي كردبوو، كةوتة بةر تووذةيي كةرمي
خـاين   خان دةيةويست لـه ذةحـيم   كةرمي. نةچووبووه پةردوو نثردرايه قةزوثن

مرادخاين زةند و  كوذي ماره بكا بةآلم چونكه كوذه جوانةمةرگ بوو درا به عةيل
خـان يـةكثك لـه     قوصي وشكةكةي تري حوسثنخ. خانلةرخان لةو بةرةدايكةيه

  .ئةنداماين بنةماصةي قاجار خواسيت
خان له گيالن بةشثكه له چةپةصكارييةكاين مثژوويي  ـ كردةوةي زةكي١٠

كه دةگةيشته هةر شوثنثك خةصكي تةتةرپثچ دةكرد و ماصي به تاآلن دةبردن . ئةو
خان هـةر واي   كةرميدا وةخيت ذاپةذينةكةي دژي  له ئيسفةهانيش. و دةيكوشنت

سپي  خاين ذدثن له گيالن پاش ئةوةي زةبروزةنگي زؤر نواند، حاجي زةكي... كرد
ترازانـد و   چواردانگةي كةالتةي لةگةص سةگ له فةالقه كرد و چواربةندةي لثك

  ... .هةصيقصيشاند
ـ ذثزدار پثري لةبـةر پثچةصفصـووچي ذسـته فارسـييةكاين كتـثيب      ١١

  .ثواوه و لةبري شثوي شةو نووسيويةيت بةرچاييگوصشةين مراد، سةري لثش
دا،  ـ بةگوثرةي نووسراوي ذثزدار ويليام فرانكلني له گةشتنامةكةي١٢

نووسيويةيت كـه  » دا بةرةو ئثران چيم چاو پثكةوت له گةشيت بةنگاص«به ناوي 
شا  جا لةبةروةي فةحتعةيل .دا نؤزدةساآلنه بووه١٧٨٧خان له ساصي  لوتفعةيل

خان گةورةتر بووه و ئةم گثذانةوةيه له كتثيب فارسنامةي  لوتفعةيلساصثك له 
چونكـه ذثـزدار پثـري نووسـيويةيت كـه      . ناسري وةرگرياوه، هةصه دةنوثنث

ذةنگه ئةم ذووداوه  .باوخؤشتر بووه) شا فةحتعةيل(خان له باباخان  لوتفعةيل
/ كـؤچي   ي١١٦٩بووي ساصـي   خانةوه بووبث كه له دايك پثوةندي به ئةبولفةتح

  .خان بووه، نةك برازاي خان كوذي برازاي كةرمي لوتفعةيل. ي زايينييه١٧٥٥
ـ بةسةرهايت بةقاصي شريازي بةگوثرةي گثذانةوةي خودالثخؤشبوو ١٣

لـه ذؤژگـاري   « : دا ئاوايـه »بريةوةرييةكاين ژيـاين مـن  «مستةويف له كتثيب 



٣٢٧ 

 

 

 

 

  
 /ژياندنةوةي بنةماصةي مرياين قاجار                                                                

لـه بةقاصـي    دةسبةسةري ئاغاحمةممةدخانا له شرياز، خاين قةجةر سةوداي
. گةذةك دةكرد و هةركات مانگانةكةي درةنگ دةهـات شـيت بـه قـةرز دةدايـه     

جاروبار كه به دةرگاي دووكانا ذادةبرد، دةيگوت ماست و پـةنري و تـرث يـان    
بةقاص هةميشه به شاگردةكةي دةگوت هةسته ماست . وپةيل ديكةمان بؤ دانثن كةل

. رةكةيان كـه هـات گـري نـةبث    و پةنري و ترثي قةجةري بؤ خان دابنث با نؤكة
ذؤژثك كه بةقاص لةوث نةبوو خان له شاگردةكةي پرسي وةستاكةت مةبةسيت له 

ودؤغر گويت ئثمه ئةو شتانةي لثـره   شيت قةجةري چيه؟ كوذةي شاگرديش دةق
. كؤن دةبنةوه و خؤيان دةخؤنـةوه وةاليـان دةخـةين و ئـاوا نـاودثر كـراون      

بةقاص . گرت ناردي به شوثن ئةم بةقاصةدائاغاحمةممةدخان وةختايةكي شريازي 
ــةآلم    ــا، ب ــةت ش ــووه خزم ــرد و چ ــيةت و خواحــافيزي ك ــةوه وةس ــه ماص ل
  ئاغاحمةممةدخان بةپثچةوانةي ئاكـاري الواندييـةوه و كـردي بـه سـةرؤكي      

  ».بةقاآلين شار
هةروةها ئاشكرايه كـه  «: سةبارةت به حيكايةتةكةي تر ئاوا دةنووسث

خـاين قةجـةر هـةر    . ين مةاليةك بووه لـه شـرياز  پووري ئاغاحمةممةدخان ژ
وةختايةك چؤته سةرداين پووري، مةالي شريازي ذوويةكي واي نةداوةتثيه تا 

ذادةسـپثرث و   دا لثـي  واي لثدث كه ئاغاحمةممةد به ئاشنايةكي بةيين خؤيـان 
وذاست گوتبووي  دا ذث مةالي شريازي له جوايب ئةو گله و گازندانه. گلةيي لثدةكا

خاين قةجةرة بصثن پثـي خـؤش بـث و پثـي نـاخؤش بـث ئاوايـه و هـةر         بةم 
دةصثن شـاي قةجـةر هـةر ئـةو ذؤژةي     ! وةختايةكيش بوو به شا با زگم بدذث

دا، له دواي مةالشي ناردبوو و داواي ده پـازده سـاص    ناردبووي به شوثن بةقاص
  ».هثنابوو لثرةوبةري بةجث

بيايت ذقةوةنانـةي  بةسةرهاتةكه چ بث و چؤن بـث تثكـذا باسـي تـة     
خـان بـووه نـةك مةاليـةكي      ئاغاحمةممةدخانه، بةآلم پووري وي ژين كـةرمي 

هةروةك لـه   .شريازي و خودالثخؤشبوو مستةويف لةم بارةوه هةصةي كردووه
پووري كه هاوسةري مةاليةكي  :دا دةنووسث كايت ذاكردين ئاغاحمةممةدخانيش
  .ياندخاين پثذاگة شريازي بوو، هةواصي مةرگي كةرمي

ـ مةبةست مريزا حمةممةدجةعفةري ئيسـفةهانييه كـه پثشـتر لـه     ١٤
پـاش گـرتين ئيسـفةهان لـه اليـةن      . نووسينگةي نادرشادا خزمـةيت دةكـرد  
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دا  خانيش له تةواوي سةردةمي حوكمذانثيت كةرمي. ئازادخانةوه بوو به وةزيري
پاش مردين ئةو كابرايةكي بةفيز و وريا بوو و ساصثك . به وةزيري وي دادةندرا

ذثزدار پثـري هةصـةي كـردووه و    . دا كؤچي دوايي كرد١٧٨٠خان له ساصي  كةرمي
  .مريزا جةعفةر قةت وةزيري ئاغاحمةممةدخان نةبووه

خاين قاجار كـوذي حمةممـةدخاين قوانلـووي سـةرداري      ـ سلثمان١٥
ذا وثـذاي   لـه تةمـةين دةساصـي   . خان بـوو لـه مازةنـدةران    حمةممةدحةسةن

كاتثـك  . خان چووبووه بارگاي وةكيل وشكي حمةممةدحةسةنخامني خ خةجيج
. دا هةواصةكةي نارد بؤ ئاغاحمةممةدخان خان وةكيل مرد ئةو خاتوونه به سلثمان

. دا هةآلته مازةندةران خاين قاجار له شرياز ذايكرد و به ذثي ئيسفةهان و تاران
ان دادةندرا و خان پاشان به يةكثك له نيزيكترين ياراين ئاغاحمةممةدخ سلثمان

  .ي درابوويه»نيزاموددةولة«نازناوي 
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  كةنداوي فارس
  

  بارودؤخي گشيت ١ـ  ١٠
  

لةوديو دؤصةكاين كؤهكيلؤيه و تةنگستان و الر، خاكي ئثران له سـةر  
كةنداوي فارس به درثژايي هةزار مايل له مـةوداي چةنـد ذؤژةذثـي پايتـةخت     

ري كةنداو له ژثر دةسةآليت بنةماصـه  كةنار و دوذگةكاين هةرتك بة. ذاكشابوو
ئةمانه له مةصبةندةكاين خؤيان جگه له داهايت . دا بوون عةرةبةكاين خؤجثيي

ماسيگري، ذاوي مرواري و قازاجني بازرگـانثيت دةكةوتنـه دزي و ذاووذوويت   
دةريايي دژي خةصكي خؤوآليت و دراوسثياين دةرةوةيـان و دةياخنسـته سـةر    

شثوةي ذواصةيت ملكةچي و فةرمانبةرداري خؤيان سةبارةت سامانيان و زياتر به 
و عومـان و لثوارةكـاين   » مةسـقةت «به حوكمذاناين ناوچـةيي وةك ئيمـامي   

حـاكمي الريـش ئةگـةرچي    . عةرةيب كةنداو و خـاين ئثـراين الر نيشـان دةدا   
دةسةآليت به ناوي بةگلةربةگي له شاوه وةرگرتبوو بةآلم پاشان وا بةهثز ببوو 

دا پارثزگاري له خؤي  تواين له سةرانسةري قةصةمذةوي حوكمذانييةكةيكه دةي
دا به خاتري بووين كةساين نيشـتةجثي   له سةرةتاكاين دةوراين سةفةوي. بكا
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ئورووپايي و دةسةآلته بازرگانييةكاين ذةقيب كه دةيانويست بةهرةي بةرچاو 
شــنه لــه حاكمــاين ناوچــةيي و ئاغاكانيــان وةربگــرن، زؤر بــوون لــةم چة

ــةدي    ــكةوت و هاتن ــيت پثش ــه مةبةس ــارثكيش ب ــه جارناج ــةي ك حوكمذانان
ئاماجنةكانيان به هؤي دزاين دةريايي دةكةوتنه تؤقاندن و داگريكردين خـاكي  

  .دةروجريانان
دانه سةر بازرگاناين ئورووپايي  نادرشا سةبارةت به پشتگريي و سةرنج

سيت كةلك وةرگرتن له ذةوت و ذثبازي حكوومةيت سةفةوي درثژة دا و به مةبة
هثزي دةريايي ئةوان بؤ بةرفرةوان كردين دةسةآليت به سةر پانتايي كةنـداوي  

له اليةكي تريشةوه تثگةيبوو كه پةيذةو كردين . فارسا سيلةچاوثكي لثيان بوو
وةها ذةوت و سياسةتثك لةبةر بةسترانةوةي ئثران له جةغزي داخوازةكـاين  

مـةيلي   بؤيـه بـةگوثرةي بـث   . زي لثناكةوثتةوهدا ئاكامثكي زؤر دصخوا غةواران
دا نادر دةسـيت دايـه سـازكردين هثزثكـي      داين پالنةكةي بريتانيا له يارمةيت

تؤپيان ٢٠تؤين كه هةركامةيان ٤٠٠دةريايي تايبةت به وآليت خؤي و دوو پاپؤري 
له سةر دابةسترابوو له كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت كذي و سةرةذاي ئةوةش 

وةستاكار و تةختـه و  . لؤتكه له دراوسثياين عةرةيب ئثران كؤ كردةوهگةلثكي 
دارثكي زؤريشي له پارثزگاي مازةندةرانةوه هثنايه باشووري ئثران و  النيكةم 

. سث پاپؤذ به داب و شثوازي كةشتييةكاين ئورووپايي لـه بووشـثهر سـازكرا   
ئاكامثكي وةدةس  مردين نادر بنچينةي ئةم گةآلصه گرينگةي هةصتةكاند و تةنيا

كـه  ) ١(»فـةيزي ذةببـاين  «و » ذةمحاين«كةوت كذيين دوو پاپؤذ بوو به ناوي 
هةردك چةندين ساص پاش مةرگي وي به شثوةيةكي بةرةصآلكراو له لةنگةرگاي 

چةند ساصثك پاش نـةماين نـادريش ئـةم هثـزه     . ١دا مابوونةوه بةندةرعةباس
: ين وي له خؤي شةتةك دابوويه ناتةواوه هثشتاش خةياصي جثنشينا دةريايي

خان و بةگلةربةگي ناوچةكاين  مريزا و له كايت خؤيا كةرمي مريزا، شاروخ برامي
شا نارد و وثذاي هةصـبژاردين وي   گةرمثنيش هةركام فةرمانثكيان بؤ مةالعةيل

وةك حوكمذاين بةندةرعةباس ذايانسپارد كه زؤر چاك ئاگاداري لةو كؤمةصـه  

                                                      
 ,See  Lockhart, Nadir shah, 213 – 215 ; Vadala -1       ٦٦٢ـ  ٦٥٩نةشئةت 

17.  
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  .٢پاپؤذانه بكرث
ةكاين ديكةي نادر به مةبةسيت هثنانة ژثرذكثف و دةستةمؤ كردين هةوص

. سوصتانةكاين گچكه و داگريكةري كةنداو سةركةوتنثكي ئةوتؤي وةدةس نةهثنا
يةكةمني هةصمةيت نادر دژي جولفار و عومان هةر لة كايت دابةزيين هثزةكاين 

ازي خـاين شـري   لـه شـاآلوثكي ديكـةدا كـه تـةقي     . دا تثكشـكا ١٧٣٧له ساصي 
سةربزثواين مةسـقةت هـاتين    ،سةركردايةيت هثزةكاين نادري له ئةستؤ بوو

سپاي ئثرانييان به هةل زاين و شاريان داگري كرد و ماوةيةك دواتر قةآلشـيان  
  .٣دا ديسانةوه ئثرانييةكان چةك كران١٧٤٤گرت، بةآلم له ساصي 

ي لـه چنـگ شـثخ جـابري     »بـةحرةين «خـان   دا تةقي١٧٣٦له ساصي  
شثخي ناوبراو ئةم دوذگةيةي له ساآلين ئاخري  .)٢(لةي عةرةب دةرهثناهووةي

وةختايــةكي كــه ئثــراين لــه  .حوكمــذانثيت ســةفةوييةكانا داگــري كردبــوو
له نيزيـك  . بةستثنةكاين عومان كشانةوه ئةم دوذگةيةش له دةستيان دةرهات

دا، دوذگةي بـةحرةين بـه تثكؤشـاين شـثخ نةسـري بووشـثهري       ١٧٥٢ساصي 
واديار بوو كه نادرشا شثخي وةك دةمذاسيت كؤمةصه دوذگـةكان  . ايةوهوةرگري

  . هةصبژاردبوو
بةنـدةرذيگي و  )٣(لةم هثرشةدا ذةقيبةكةي واتـه مريناسـري زةعـايب   

كـوذاين   .٤و عةرةبةكاين هووةيله شانيان دابوويـه شـاين  ) ٤(تايفةي عتوويب
ره و قـازاجني  مريناسر به ناوي مريحوسثن و مريمةهنا خثرايةكي جصةوي بةه

بةآلم عةرةبةكاين هووةيله ـ و ذةنگـه    ،ناوچةيان بؤخؤيان به دةستةوه گرت
دان و هثندةي پثنةچوو كه خؤيان دايه  عتوويب ـ بةوةخت له سةر دةسةآلت اليان

نةسري بووشثهري و وا وثدةچث كه سـةرةذاي هةصـمةت و شـاآلوي     دةس شثخ
 .دا شـكابثتةوه  دوذگـةكان  ولؤي عةرةبةكان شثخ دةسيت به سةر هـةموو  تةك

ذا پاش مردين مريمةهناي قينةبةري تا كايت مةرگي خؤي ١٧٦٩النيكةم له ساصي (
                                                      

2- GD VI, 31 October 1747 ; VII, 25 and 27 Februarv 1757. 
3- Niebuht, Rabino, 298, 300 – 303 ; Lockhart, ((Iranin Gampaigns 

in  ٣١٩نةشئةت، ل       .Oman)), 157 – 171 ; Nadir shah, 215 – 222 ;  

4- SP 97, 36 1753, unfoliated ; Brieven 2756 ( 1757) Kharg 52 – 53 
; Niebuhar Arabien, 316 – 317. 
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سةرةجنام لـه   .)كه چارده ساص دواتر ذووي دا ئةم دةسةآلته هةر وا مابوويةوه
  .٥يان داگري كرد»بةحرةين«دا، عةرةبةكاين عتوويب ١٧٨٢ساصي 

گرت، چونكه وةكيل دةيويست ئةم بارودؤخةش ماوةيةكي وا خؤي ذانة
تةنانـةت  . تةواوي ئةو دوذگانةي داواي دةكردن بـه نـاوي خؤيـةوه بيـانگرث    

حاكماين گچكةي بةندةرةكان كه خؤيان لةبـةر شـاآلوي تةمبثيانـةي وةكيـل     
ذانةدةگرت پاش ئةوةي هةروا سةرزارةكي لةگةصي پثكهاتن به هـؤي هةنـدثك   

نيبـوور كـه سـةبارةت بـه     . پچذا ناذةزامةندي شريازةي پةيوةندييةكان لثك
عةرةبةكاين سةحرانشيين نثوخؤيي توثژينةوةيةكي كردبوو دةنووسث كه بـؤ  

هةر شارثكي بچـووك  . پاراستين ئازادي بارتةقاي برا بيابانگةردةكانيان ئازان
. دا خـةرج و پيتاكثـك نـادةن    ثكي سةربةخؤي هةيه كه له ذاسـيت )حاكم(شثخ 

واين كه بؤ ماوةيـةكي درثژخايـةن سـةريان    تةنانةت نادرشاي گةورةش نةيت
كه هثزةكاين ئثران هرووژميان دثنا لثك بآلو دةبوون و هةصدةهاتن . ٦نةوي كا پث

و به سواري لؤتكةكانيان به مةبةسيت خؤپةنادان له شـوثنثكي هثـور بـةرةو    
ئةمانه شانازييان به ذةگةزي  .٧يةكثك له دوذگةكاين دوورةدةس دةيانئاژاوت

يب سونين خؤيان دةكرد و هةر بؤيه حازر نةبوون ژن و ژخنـوازي  خثص و مةزة
تةنيا بابةتثكي ناوازه بنةماصةي زةعايب  .لةگةص دراوسث ئثرانييةكانيان بكةن

باوكي مريناسر دةسيت لـه مـةزةيب بنةماصـةيي هةصـگرت و      :بةندةرذيگي بوو
وگؤذثكي به  كچثكي ئثراين ماره كرد، بةآلم هةر وةك دةبينني ئةم ذووداوةش ئاص

   .٨دا نةهثنا گرژي ئةوان و وةكيل سةر نثوان

                                                      
ةشئةت لـه  سادقي ن .Lorimer, 137 ; GN  Curzon 11, 232 ; Wilson, 245ـ ٥

 BP XXX, 5 November 1766دا،  ي كتثبةكــةي٤٧١ـ   ٤٠٧و  ٣١٩ـ   ٣١٨الپــةذه 
دا دةنووسـث دانيشـتوواين سـث     ي سثپتامربدا كه تثي٢٨ذاپؤرتثكي هةيه له ذثكةويت 

لؤتكةي چةكداري عةرةبةكاين هووةيله وةختايةك تثدةكؤشان له بـةحرةين دابـةزن   
ر ئاگادار بوون سةبارةت به عةرةبةكاين هووةيله به مةبةسيت پت. نران تثكشكان و ذةپاص

  .)٢ـ١٠: (بذواننه
6- Niebuhr, 311. 
7- Ibid, 313, 317. 
8- Niebuhr, 311, 317. 
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زؤرترين بةشي داهايت شثخاين ناوبراو و پاشكؤكانيان له ماسيگري و 
ذاوي مرواري له دوذگةي خارك و بةحرةين و بازرگانثيت لةگةص دراوسثيان له 

ئةم كاره . كةنداوي فارس و دةرياي عومان و ذؤخةكاين مةدرةس وةدةس دةهات
گؤذ  وپةل و ذثگاكان دثنا ادةيةك تثكهةصچووين سةبارةت به قةلةمذةوي كةلتا ذ

كه به ناوي دزي دةريايي قسةي له سةر كراوه ا به هةصكةوت ئةگينا به سةر 
دا  گةمييةكاين عةرةب، ئثراين، هيندي، ئينگليسي، فةرانسـةوي و هولةنـدي  

كه برثيت بوون  هةر شثخثك بؤخؤي خاوةين پؤلثكي كةمي كةشيت بوو. سةپاوه
دوو گةمثي گةورةتري بائاژؤ كه  له لؤتكةي سةوصداري تايبةيت تةنكاوان و يةك

هةصبةت شثخاين دةوصـةمةندتر چةنـدين   . به سةوصيش بة باشي لثدةخوذدران
دا ياين قةلةذةشه و  غوذاب له زماين عةرةيب. (يشيان پثوة زياد دةكرد»غوذاب«

رووسكةدارن و دووسـث ئةسـتوندةك و   چونكه ئةم كةشتييانه كووذ و ذةش و ت
تيژذةوتـرين و گـةورةتريين   ). قةپؤزةيةكي باريكيان هةيه، ئاوا ناودثر كراون

سووچةي بائاژؤي خؤماصي بوون، تؤپةكانيان جگه لةو بةشةي  غوذابةكان سث
كــه لــه كةشــتييةكاين ئورووپــاي وةرگريابــوون و وثنــةيان هةصــگريابؤوه، 

پاپؤذةكاين . وةك تؤپيچكةكاين هثزي زةميينگةروولةيةكي بچووكيان هةبوو 
دا تـةيارتر بـوون و لـه     وچـؤص  ئورووپايي زؤربةيان گةورةتر و به باري چةك

بةآلم بنكةكاين لثواري كةنداو زياتر  .دةرياي پذ شةپؤال چاكتريان بةرگه دةگرت
  . له بةرامبةر هةذةشه و پةالماري لةنةكاوا خؤنةگر بوون

  
  بةندةرةكاين خوارووي كةنداو كةوتين برةولة  ٢ـ  ١٠

  
و هووةيلـه  ) ٥(كؤمةصي سةرةكي ئةم عةرةبانةي لثواري دةريا جةواسم

به ذاوثژي  .هةردك دةسته له الي زاركي خوارووي كةنداو گرد ببوونةوه .بوون
ئةمانه سةرةتا سـةر بـه    .خؤماصي قةواسم زياتر دةبثته جةواسم يا جةوامسي

ومةرجثك ئةم ناوه تةواوي  سةرهةصداين هةل بةر بةآلم له ،شثخي شارجه بوون
 .ي گرتـةوه »ذةئسـوخلةميه «تايفةكاين قةراغ دةرياي باريكةي نثوان قةتةر و 

كـار و چـاالكي ئةمانـه زيـاتر      .دواتر ئةم ناوچةيه به جولفاريش ناودثر كرا
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بـةگوثرةي پاراسـتين بةرژةوةنـدي     .گةذانگةذي خؤياين له كةنداو دةگرتةوه
ـ  ولـؤ خـةريكي شـةذ و تثكهةصـچوون يـان       ه شـثوةي تـةك  خؤيان هةميشه ب

لـه ساصـي    .هاوپةميانثيت بوون لةگةص ئيمامي مةسقةت و عوماين دراوسثيان
ذا دةستيان كرد به دزةكردن بؤ نثو  دا لةگةص ئيمام پثكهاتن و هةر لةو كايت١٧٦٠

بةشثك  .دوذگةي قيشم كه له بةستثين ئةو بةري گةروولةي هؤرمز هةصكةوتبوو
، قيشم و هؤرمز لةم ذؤژگارةدا به دةس شثخ ٩ويشكايي نيزيك بةندةرلينگهله 

بـةذثوه دةچـوو و ئـةم شـثخه لـه دةسـتندةخؤراين       ) ٦(عةبدوصآل بين موعني
ناوبراو لةمثژ بوو كه حوكمذانثيت بةندةرعةباسي له ئةستؤ . شا بوو مةالعةيل

ي »بين موعني« دا شثخ عةبدوصآل ژمارةيةك له خثزانةكاين١٧٦١له ساصي . ١٠بوو
مايلي ذؤژاواي بةندةرعةباس به مةبةسـيت  ١٥٠كه كةوتؤته ) ٧(ناوچةي چارةك

قامي كردين دوذگةي قيشم ذايگوثستنه ئةو مةصبةنده و بؤ بةربـةركاين لةگـةص   
شا و تثيا سةركةوتن؛ بةآلم له ساصي  جةواسم كةوته هاوكاري كردين مةالعةيل

  .١١پثيةكيان كردةوه جثدا دةستثوةردةران له دوذگةي قيشم ١٧٦٥
موعني بوون وا ديار  عةرةبةكاين هووةيله كه دراوسثي ذاستةوخؤي بين

بوو كه له تـةواوي تايفـةكاين بةسـتثن و بةنـدةرةكاين نثـوان بووشـثهر و       
شـا كـه    له بةرامبةر ئةم بارودؤخةدا مةالعـةيل . ١٢بةندةرعةباس سةرتر بوون

پاپؤذي گةورةي له دوذگـةي   فةرماندةي گةميه شةذكةرةكاين نادري بوو، سث
،بؤيـه  ١٣هؤرمز به دةستةوه بوو كه قةت ئامـاده نـةبوون ببـزوون بـؤ دةريـا     

عةرةبةكاين هووةيله به درثژي دةريا و به الي بةرةوةدا خـزين و دةيانويسـت   
له ماوةي ساآلين سةرةتاي بؤشايي دةسةآلت له . ١٤پةالماري لةنگةرگاكان بدةن

ـ   ةر هاوكـاري كارگثـذاين كؤمپانيـاي هينـدي     ئثرانا ناوبراو تثگةيي كـه ئةگ
يةكان نـة تـةنيا سـةبارةت بـه دزاين      بريتانييايي .ذؤژهةآليت بكا ئاقآلنةتره

                                                      
  .GD XIII, 8 December 1760 ; Wilson, 199 – 200 -9.     ١٩٦نةشئةت، ل 

10- GD XII, 24 December 1761. 
11- Niebuhr, Arabien, 313 ; Lorimer, 633; Wilson, 200 – 201. 

  .٢٠٤تةنه، ل نسةديدوسسة .Niebuhr, Arabien, 314 ; Amin, 27ـ ١٢
13- ives, 202. 
14- e . g . Chirak in 1751 (GD XI, 9 May 1751) 
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دةريايي بةصكوو له وةخيت بةگژداچوونةوةي قينةبةرةكانيشـي لـه ويشـكاين    
دا ذكةبـةراين   مـةرةج  چونكه لـه دةوراين هـةذةج   ،دةيانتواين ياريدةي بدةن

دا ١٧٤٨له مانگي مارسي ساصي . وو شتثك نيگةرانيان دةكردخؤماصي پتر له هةم
مريزا سةردارثكي به ناوي مريزا ئةبوتالب بؤ بةندةرعةباس و الر ديـاري   برامي

. نايـه بةندةرعـةباس   ناوبراو به مةبةسيت داواي يارمةيت لةشكري پثـي . كرد
تووشي شا  ساردثكي كه لةگةص مةالعةيل پثشوازي گةرمي شثخ عةبدوصآل و نثوان

هات، بوو به هؤي ئةوةي كه حوكمذاين بةندةرعةباس و نوثنةرايةيت كؤمپانياي 
هيندي ذؤژهةآليت بكةونه دذدؤنگي و وا تثبگةن كه سةردار دةيهةوث به يارمةيت 

شـا   عةرةبةكاين ناوچه حوكمذانييةكي سةربةخؤ دامةزرثنث، بؤيه مةالعـةيل 
سـتيان تثكگـرت هـةتا لـه     لةگةص ئينگليسي و هولةندي و جةماوةري شـار دة 

  .١٥بةندةرعةباس دةريكةن
خان له شرياز دامـةزرا، بةندةرعـةباس و    تةنانةت پاش ئةوةي كةرمي

ناوچةكاين سةر به وث لةبةر بـووين نةسـريخاين بةدةسـةآلت و سـةربةخؤ     
پةيوةنـدي و  . خـان دابـذابوو   پةيوةندي ذاستةوذاستيان لةگةص بارگاي كـةرمي 

شـا و كؤمپانيـاي هينـدي ذؤژهـةآليت      العـةيل نثواين نةسـريخان لةگـةص مة  
بةآلم وةختايةك خؤي دةهاتـه بةندةرعـةباس    ،ذووكارثكي دؤستانةي هةبوو

گةلثكي چـاوچنؤكي سـةبارةت بـه وةرگـرتين دراو و جلـك و بـاذووت ئـةو        
لةو  .وپةالنةي پةيوةندييان به تةناهي خؤي و سامانييةوه بوو نيشان دةدا كةل

هاويشتنه سةر شارةكان  و نةسريخان به مةبةسيت دةس خان هةوآلنةدا كه كةرمي
وبانةكاين بةندةر دايان، ئةوانيش بوونه بةشداري ئابووري تثكجميوي ئةو  و ذث

دوابةدواي ديـدارثكي نةسـريخان كؤمپانيـاي هينـدي ذؤژهـةآليت      .١٦مةصبةنده
بةذاسيت هاته سةر گواستنةوةي له بةندةرعةباس و چوونه دوذگةيةكي كةنداوي 

                                                      
15- GD VI, 14 March 1748 ; Brieven 2646 (1750), GD. 87 – 88 ; cf. Amin 26 
– 27.  
16- cf. Brieven 2696 (1753), Basra, 26 – 29 ; 2777 (1757), GD . 1, 
25 and Memoir van Gamrun, 8, 9. 
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له سـةرةتاكاين ساصـي    .١٧س، بةآلم وةگةذكةوتين ئةم گةآلصةيه وةدوا خرافار
 ،دا وةختايةك هولةندييةكان بةندةرعةباسيان جثهثشت و چوونه خـارك ١٧٦٠

پاش ئةوةي كؤنةقةآلي پؤرتؤغالييةكاين له . ديسان گةآلصةكه سةري هةصدايةوه
انيـا ذثـزدار   دوذگةي هؤرمزدا بؤ ئةم كاره به مناسب دانـدرا، نوثنـةري كؤمپ  

ــةرگاكاين    ــةكان و لةنگ ــوان دوذگ ــةكاين نث ــداري ناوچ ــه دي ــالس كةوت داگ
هـةر لـه سـةرةتاي ئـةو     . بةندةرعةباس و بةسرة و پةيدا كردين شوثنثكي تر

  .١٨خان لةوث دامةزرا ساصةدا سةرةجنام له سةر داواي شثخي بووشثهر و كةرمي
ورييـةي ساصـي   شتثكي وا به سةر ئةم هةنگاوةدا تثنةپةذيبوو كه له فث

. ذا بةندةرعةباس بؤماوةي چةند ساآلن گريؤدةي شةذ و كثشمةكثشم بؤوه١٧٦٠
كثشةكه به ذاپةذيين سةربازگةي دوذگـةي هـؤرمز دةسـيت پثكـرد، شـةپؤيل      

شا  سةرهةصدان قةآل و تةواوي خاكي ئةو مةصبةندةي گرتةوه و بةناچار مةالعةيل
ةند هثزثكي به سـةركردايةيت  نةسريخان چ. ذايكرده قيشم يا دوذگةيةكي ديكه

جةغفةرخاين براي نارده وثندةرث و ناوبراويش كةوته شوثن ذاپةذيوان و لـه  
. بـةآلم كثشـه و سةرثشـةي ئـةم ناوچةيـه نةبذايـةوه      . قةآلدا گـةمارؤي دان 

دا دةتاليةوه،  وةختايةكي كه هثشتا دوذگةي هؤرمز له گةرمةياوي پاشاگةرداين
اسـم و هثرشـكةراين عـةرةيب جولفـار پتـر      بارودؤخةكه بة هؤي هثرشي قةو

پياوةكاين . ئاصؤزكا، ئةمانه هثندثك دواتر پةالري خودي بةندةرعةباسيشيان دا
  .١٩جةعفةرخان خؤيان دايه دژةپةالمارثك و هثرشكةران بةرةودوا كشثندرانةوه

هثنـاين   كثشةكثشةكان ئثستا ببوونه مالنةيةك به مةبةسـيت وةدةس 
و دوو پـاپؤذه لةنگةرگرتووةكـةي پامشـاوةي پؤلـه     مصكايةيت قيشم و هؤرمز 

موعني و هاوپةميانـه   شةذ له نثوان بين .كةشتييةكاين هثزي نادري له هؤرمز
ذا پشـتيوانيان   ييةكاين كه له اليةن نةسريخان و جةعفةرخاين الري»چارةك«

شـا   لثدةكرا و ئيمامي مةسقةت و جةواسم كه هـةر لـه بنةذةتـةوه مةالعـةيل    

                                                      
سةبارةت به نةسريخان و بةرژةوةندييةكاين كؤمپانياي هينـدي   .Lorimer, 91ـ ١٧

  .)١٥ـ  ٥و  ٧ـ  ٧ : (ذؤژهةآليت له ذؤخةكاين كةنداوي فارس بذواننه
18- Lorimer, 92 – 93 ; Wilson,178; Amin, 48. for the ELC at Bushire, See 15 
. 5. 
19- GD XI, 11 to 18 February, 24 and 25 June 1760. 
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جةعفةرخان ببـوو بـه دزثكـي دةريـايي      .٢٠ردن دةسيت پثكردبووپاصپشيت دةك
وپثك و بؤ تاآلين باري لؤتكه و گةمييةكان و لةنگـةرگا دةسـيت دابوويـه     ذثك

موعينةكان و ئاماجني ئةمه بـوو كـه تاوانةكـه خباتـه ئةسـتؤي       دةسيت بين
چونكه  ،درثژةيان كثشا ١٧٦٠شثواوييةكان النيكةم تا كؤتايي ساصي  .٢١جةواسم

دا بـووه   خـان لـه بةرامبـةر حوكمـذاين الرسـتان      شكسيت ئةو ساصةي كـةرمي 
بةرهةصسيت ئةوةي ئةو بتوانث حاكمثك بؤ بةندةرعةباس دياري بكـا و شـثخ   

  .عةبدوصآل و جةواسم بثنثته بةر باري حكوومةيت خؤي
گوثزرانةوةي توجارةختانةي هولةندي و ئينگليسي له مةصـبةندةكاين  

دژكردةوةيةكه به مةبةسيت گؤذيين  ،ناوچةكاين سةروويخوارووي كةنداوذا بؤ 
تةنانةت لـه سـةردةمي پاشـايةيت نـادردا كـه      . ناوةندي سياسي و بازرگاين

ئيسفةهان و كرمان له سايةسةري دةسةآليت مةشةدةوه بةرةو تثداچوون تليان 
دةدا و گرينگايةيت پثشووي بةندةرعةباس له كزي دا، نيزيكتـرين و باشـترين   

كه خاين زةند ئةو زةمانةي وا شرياز پايتـةخيت بـوو و دةسـيت بـه      شوثنثكي
له سةدةيةك لثرةوبةرةوه ئةم بةندةره . دا دةذؤيشت بةندةر بووشثهر بوو سةري

. ٢٢ي عومان»مةتاذةش«كةوتبووه ژثر دةسةآليت يةكثك له بنةماصةكاين عةرةيب 
ي مةزكوور بوو دا ناوي شثخ نةسري كوذ خان حاكمي ئةم شاره له ذؤژگاري كةرمي

و لةم ذؤژگارةدا قةصةمذةوي خؤي بةرةو بـاكوور و ذؤژاوا لـه مةصـبةندةكاين    
نه تـةنيا  . پثدابوو دةشتستان و تةنگستان له سنووري گةرمةسثري فارس پةره

ــتان     ــقةت و هيندووس ــتان و مةس ــةص عةرةبس ــةربآلوي لةگ ــارةتثكي ب توج
بوو كه چةند كةشيت و  دامةزراندبوو، بةصكوو خاوةين پؤلثك پاپؤذ و لؤتكةش

دا ١٧٥٥له دةوروبةري ساصي  .چواربةندةي هثزي دةريايي نادرشاشي دةگرتةوه
وةكيل بانگيهثشته شرياز و زينداين كرد و كةوته سةر شـاين كـه پاپؤذةكـاين    

. هةزار متةن پيتاكي بةحرةين وةالخبـا ٥هثزي دةريايي نادري بداتةوه و ساصث 

                                                      
20- GD XII, 22 December 1760. 
21- GD XIII, 16 March 1762 ; cf. Amin, 46. 
22- Niebuhr, Arabien, 315 – 316 ; G N . Curzon II, 232. 

  .ن»نةجد«ي »وموهريهوب« خانةداين ه ذةگةزثكي ترن و لهكرؤزؤن الي وايه كه ئةمانه ل
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بةآلم ناچار  ،سةر حكوومةيت بووشثهر داندرايةوهماوةيةك دواتر ئازاد كرا و له 
ئةم شثخه كه هةتا چوار ساص  .بثصث كرا كه كوذةكةي وةك بارمته له شرياز جث

پاش مةرگي وةكيل ژيا سةبارةت به خانةداين زةند وةفادار و كةوي مايـةوه و  
 .دوو ميليؤن لريةي ئةودةمي بؤو كوذةي بةجثهثشت كه به ناوي خؤيةوه كردبوو

اتةكةي ديكةي وةفاداري بوو سةبارةت به خانـةداين بةدبةختانـه بـةرةو    مري
ي دوايـني  »خـان  لوتفعةيل«تثداچووين زةنديه كه به ذوووةذگثذاين گشيت له 

  .٢٣كةسي ئةو بنةماصةيه خاشةي بذا
  

  جووآلنةوةي مريمةهنا  ٣ـ  ١٠
  

لـه   .بةندةري بچووكي ذيگ كةوتؤته چةند مايلي باكووري بووشـثهر 
وةك . ئـةوثي بـةذثوه دةبـرد    ٢٤ي كوژراين نادرا مريناسري زةعتـايب سةردةم

ن كه چةشين مةتاذةش »سةعب بين«گوتوويانه ئةمانه له تؤرةمةي كؤچةراين 
بـةگوثرةي  . هةروةك وةبريمان هثنايةوه ئةو بوو به شيعه. به ذةگةز عومانني

ياريدةي  دا له وةخيت گرتين بةحرةينا١٧٥٣يا  ١٧٥٢گثذانةوةي نيبوور له ساصي 
شثخي بووشثهري دابوو و پاش ئةم سةركةوتنةش حوسثين كوذي به مةبةسيت 
پاراستين قازانج و بةرژةوةندييةكاين لةوث بةجثهثشت، بةآلم ماوةيةك دواتر 

ي »نةسـر «له پةنا هةرمثي ژثر دةسةآليت خؤي بةرةوذووي دوژمنايةيت شـثخ  
گةي خـارك كـه هـةتا    قةصةمذةوي مريناسر برثيت بوو له دوذ. ٢٥دراوسثي بوو

لـةو  . مايلـه ٣مايـل و  ٦درثژي و پاين دوذگه : مايلي مةودايه٢٥بةستثين دةريا 
دا ئةم دوذگةيه تةنيا له بةشي باكووري گوندثكي ماسيگري سةدكةسـي   زةماين

                                                      
23- GN . Curzon II, 232 ; Lorimer, III. 

يت بابـة  Beerنووسـراوةي  : ـ سةبارةت به وشةي زةعتايب يان زةعـايب بذواننـه  ٢٤
ذةقايب، ذةعاين و وةغايب كه : ئةم ناوه له اليةن نووسةرانةوه ئاوا هاتؤته گؤذ. حةضده

  .انةوةيان ئةم جياوازييانةيان ساز كردووهدياره دةسنووسةكان و شثوازي خوثندر
25- Arabien, 316 – 317.  
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بؤ وثنـه  . ٢٦لثبوو كه گؤذي چةند گةورةگةورةيةكي شيعةشي تثدا هةصكةوتبوو
ئـةم ئـاده   . بثتـه گـؤذ  ) ٨(حةنيفـه  يندةكرث باسي مةرقةدي ئيمام حمةممةد ب

يه يةكثك له ناوةندةكاين سةيروسةمةرةي داستانةكاين سةدةي سةردةم )دوذگة(
  .٢٧بوو له كةنداوي فارسا

دا بارؤن نيفووژثن كه پيـاوثكي پرؤسـي و   ١٧٥٣له سةرةتاكاين ساصي 
 غللوور و بةتوانا بوو و كاري بؤ كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت هولةند دةكرد به

) مريبةنـدةر (» موتةسةلليم«فيت و پيالين حاكمي داندراوي دةوصةيت عومساين 
وثدةچث لـةم بـارةوه نوثنـةري دانيشـتووي     . بثصث ناچار بوو ئةو شوثنه جث

يان »موتةسةلليم«كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت و بريكارةكةشي لةوث ياريدةي 
كةبةرةكةي باشتر ناوبراو تةماي گرت كه بارودؤخي خؤي سةبارةت به ذ. دابث
كةلكي لةو پثشنياره وةرگرت كه پثشتر مريناسر خستبوويه بةر دةمي و به . بكا

ذا به سث لؤتكه هةر لة مانگي نوامربي ئةو »باتاوية«يارمةيت سةرؤكةكاين له 
ساصةدا گةذايةوه و پثگة و بنكةيةكي هولةندي قاميي له خارك دانا و ماوةيةك 

بةست و گةمارؤي دا و ئةو پاپؤذه بازرگانييانةي  دواتر زاركي يةكاوي عارةباين
كـةچي لـه مـاوةي هةشـت      .راگـرتن  بةرةو بةسره بةذثوه بوون دةسيت بةسه

ي سةركةوتوو لةبةر تةوژمي دةسةآليت پاشاي بةغـدا  »موتةسةلليم«دا  مانگان
سةري بةردايةوه و ناچار كرا ئةوةي له نيفووژثن وةريگرتبوو بيداتةوه و ئيزين 

                                                      
دةگـوترث   دا پـث  خارك لـه عـةرةيب    .Abdul Qadir, 33 ; Khosrav, 1 – 17ـ ٢٦
  .»خارج«

ــةن    ٢٧ ــه الي ــارك ل ــردين خ ــه داگريك ــةبارةت ب ــةرةكييةكاين س ــةرچاوه س ــ س ـ
  :هولةندييةكانةوه و چاالكي و هةصمةيت مريمةهنا برثتني له

The OIC records dated 1754 – 1770 (Brieven 2716, 2735, 2755, 
2756, 2762, 2777, 2801, 2860, 2888, 2895, 2919, 2956, 2984, 
3048, 3051, 3076, 3142) ; the EIC  Records 1753 – 1765 ( GD VII – 
VIII, FR  XVI  BP  XXVI – XXXII); The Carmelite Chronicle  I, 667, 
670, 689 – 693; (Niebuhr, Arabin 316 – 317, 321 – 326 and Reise 
II, 182 – 196 ; ives, 211 – 214. 

سةبارةت به باسي دوورودرثژي ئةم ذووداوه . ١٥٤ـ  ١٥١گوشاي زةنديه، ل  تارخيي گييت
  .»مريمةهنا و هولةندييةكان«وتاري من به ناوي : بذواننه
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بارؤن زؤر بةشةرمانه پثشنيارةكةي ذةت كـردةوه و   .٢٨ةي بةسرةي بداگةذانةو
تةماي گرت كه به ذاكثشاين سةرجني بازرگاين ئةرمـةين و ئثـراين دوذگـةي    
خارك له جةغزثكي بةرتةسكتردا بكاته كؤلؤنيايةكي هولةندي بةو عةمبارانةوه 

  .كه گوومرگانةيان له سةر نيه
تاش هةر له بـةحرةيين تـازه   گةورةي مريناسر هثش ي كوذة»حوسثن«

داگريكراو بوو كه مريمةهناي الوتر هةلةكةي قؤزتةوه و باوكي كوشت و دةسيت 
حوسثين براي گةذايةوه و هولةندييةكان پارةيةكيان  .به سةر بةندةرذيگ داگرت

لةبةر . دايه و تواين بكوژي باوكي وةدةربنث و خؤي له بةندةرذيگ سةقامگري بث
يةن مريمةهناوه هةست پثدةكرا دةسيت كرد به پتةوكردين مةترسييةكي كه له ال

دا ئينگلستان ١٧٥٥له ساصي . ( پثوةندييةكاين لةگةص وآلتاين هولةند و بريتانيا
ماوةيةك دواتـر كـه   .) بنكةيةكي نوثنةرايةيت بازرگاين له بةندةرذيگ دانابوو

توانـايي  دا شـكابووه و   خان دةسةآليت به سةر كؤهكيلؤيـه و تةنگسـتان   كةرمي
دةستثوةرداين ذاستةوخؤي لـةم كثشمةكثشـمانةي بةسـتثين دةريـادا پةيـدا      

له ئـاوريلي  . كرد،دوو برالةي قينةبةري هةتا ساصي دواتر له شرياز گل دايةوه
دا كه ئةم دوو كةسه وثكذا گةذانةوه ناوچةي خؤيان بةذواصةت ئاشت ١٧٥٦ساصي 

نيفووژثن : وپايي وريا بوونبةآلم هةرچؤنثك بث بازرگاناين ئورو. ٢٩ببوونةوه
يةكةي به يارمةيت عةرةب و تركان تؤكمةتر كرد، نوثنةري »پرؤسي«سةربازگه 

كه سةبارةت بـه هـةردوو   » ضؤد«كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت به ناوي ذثزدار 
مانگي . دا بةندةرذيگي جثهثشت دراوسث دذدؤنگ بوو، سةرةتا له مانگي ژووةن

رث تةماشاي كرد مريمةهنا بـرا و پازدةكـةس لـه    داهاتوو كه گةذايةوه وثندة
خزماين خؤي كوشتووه و زؤر پتةو له سـةر تـةخيت دةسـةآليت بةنـدةرذيگ     

له مانگي نوامربدا ذثزدار ضؤد و كارمةنداين به هةذةشـةي كوشـنت   . دانيشتووه

                                                      
نسـووخلانةي  زماين فةرانسه لةگـةص نامـةكاين قؤ   ـ وةرگثذاوي نامةكان بؤ سةر٢٨

ي ٢٥ذاگـرياون و كةوتوونـه مابـةيين نامـةكاين      ANP, Bi . 175فةرانسه به ژماره 
  .و هيچ ذثكةوتثكيان له سةر نةدراوه ١٧٥٥ي ئؤكتؤبري ساصي ٢٦سثپتامرب و 

  ؛١٦١گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٢٩
Brieven, 2777 (1757), Kharg 1, 4 – 5 ; Niebuhr, Arabien, 317. 
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  .٣٠باذووت و دووري خستنةوه) بؤشكه(خسته نثوان دوو بةرميل 
سيت كرد به ذاووذوويت ئةو بازرگانانةي تا چةند ساصي تر مريمةهنا دة

بةنـدةرذيگ  . دا تثدةپـةذين  كه له ذثي ويشكاين يان دةرياوه بـه بةنـدةرذيگ  
هةواصي دصـذةقييةكاين  . و كةنگان) ٩(كةوتؤته نثوان گةناوه، بووشثهر، الوةر

زيندةبةچاص كردين ئةو كچانةي دةيبوون، بـذيين   ،وةك خنكاندين خوشكاين
كاين له سةر تاوانثكي بچووك له كةنداوي فارسا كردبوويه گوث و كةپؤي پياوة

خـان وثـذاي    دا كـةرمي ١٧٥٧لـه مـانگي ئؤكتـؤبري ساصـي      .گورگي چوارچـاو 
ي »قاييـد حةيـدةر  «لةشكركثشييةكي سةركةوتووانه به مةبةسـيت سـةركويت   

مريمةهنا هةر كه هثزةكاين  .دا نارد حاكمي بةندةرگةناوه ديسانيش به شوثين
خان دةورةي بةندةرذيگي دا و  بةآلم كةرمي ،بوونةوه ذايكرده دةريا زةند نيزيك

دا خؤ به دةستةوه نةدا  هةذةشةي كرد ئةگةر بثتوو مريمةهنا له ماوةي سث ذؤژان
سـةرةجنام   .مريمةهنا خؤي تةسليم كرد و كةوته بةندخيانـه . شار تاآلن دةكا

خاين قاجار  سةنساصي داهاتوو كه وةكيل به مةبةسيت پةيكةردةي حمةممةدحة
له شرياز دةركةوت به نثوبژيواين و كةخيودايةيت حمةممةدبةگي خوورمؤوجي 
سةرداري سةربةدةرةوةي تةنگستاين لثي خـؤش بـوو و دووبـاره كردييـةوه     

له كـايت   .حمةممةدبةگ مثردةخوشكثكي مريمةهنا بوو. حوكمذاين بةندةرذيگ
خـاين بريكـاري چةنـد     شاآلوي وةكيل بؤ سةر هةرمثي باكووري وآلت، سـادق 

جارثك به مةبةسيت سةركويت مريمةهنا سپاي گاص دا، بةآلم نـاوبراو هـةموو   
جارث يان ئةو هثزانةي تثكشكاند يا له بةسـتثن ذايكـرد و پـةناي بـرده نثـو      

  . ٣١گةمييةكاين
دا وةختايةك كـه مريمـةهنا پـةالماري    ١٧٥٩له كؤتايي ئاوريلي ساصي 

ي دا لؤتكةي تؤپـداري هولةندييـةكان   »سرةبة«يةكثك له كاروانةكاين بةرةو 
وا دياره تا ئةو زةمـاين هـةردك ال خؤيـان لـه تثكهةصـچووين      . بةري پثگرت

هولةندييـةكان  . بةمله دةسيت پثكردبوو ذاستةوخؤ دةپاراست، بةآلم ئثستا مله

                                                      
30- GD VIII, 26 May, 21 and 24 July, 4 December 1756 ; Brieven 
2755 (1756) 15 – 17 ; 28 – 29 (1759), Kharg, 5 – 9. 

    .Niebuhr, Arabien, 317 – 318؛  ١٦٢ـ  ١٦١گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٣١
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نثوانيان لةگةص حاكمي بووشثهر خؤش بوو و له اليةكي ديكةشةوه به مةبةسيت 
تايةيت لةگةص قاييد حةيـدةري حـاكمي گـةناوه و ذةقـييب     داگريساندين دؤس

دا وةختايـةك چةكـداراين   ١٧٦٠له سـةرةتاي ساصـي   . مريمةهنا هةوصيان دةدا
. مريمةهنا گناوةيان گةمارؤ دابوو لؤتكه تؤپدارةكاين هولةندي بآلوةيان پثكردن

ي ذةقييب بازرگاين خؤي نثواين »شثخ نةسر«باوكي مريمةهنا هةميشه لةگةص 
گرژ بوون كه  ارد بوو و ئةم مةبةستةشيان وةختايةك خسته بةرچاو و پتري پثس

ــةل    ــةزيين ك ــةي داب ــثهريان وةك بنك ــدةرذيگ بووش ــةبري بةن ــةل و  ل وپ
لـه ساصـي    .پثداويستييةكاين كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت هولةند دياري كرد

تـةماي   ،دا زةمانثك كه وةكيل سةركةوتووانه له باكوورةوه دةگةذايـةوه ١٧٦٢
گرت كه ذاست بؤخؤي سةبارةت به سـةقامگري كـردين هـثمين و تـةناهي لـه      
ناوچةكاين بةستثين كةنداوي فارس دةس به كار بث و هثزثكي هاوبةشي ئثراين 

مريمةهنا كه ئثسـتا لةگـةص    .و هولةندي بؤ ئةم مةبةسته بنثرثته بةندةرذيگ
رثژييةكاين تــةواوي دراوســييةكاين تثكهةصــچووبوو بــه پةرةپثــداين دةســد

هثرشي برده سةر چةند مةصبةندثكي دوورتري نثوخؤي وآلت و : دژكردةوةي نواند
دوو كاروان كه له مابةيين بووشثهر و شرياز دةبزووتن ذوويت كردن و له ذؤژي 

  .٣٢ي دا»خارك«دا به شثوةيةكي سةرنةكةوتوو پةالماري ١٧٦٢ي »پاك«جثژين 
ــه هةصگريســاين شــةذ  ــه ب ــةم ذووداوان ــةواوي ئ ــةري  ت ــه دةوروب ل

دا ١٧٦٣و بريتانييةكان له ساصي  ١٧٥٩كه هولةندييةكان له ساصي (بةندةرعةباس 
خان دژي خاين الر  قةومان كه سادق) توجاذةختانةكاين خؤيان لةوث داخستبوو

كةوتة خؤ و يةكةم هثرشي هثزةكاين عومساين و زةند بؤ سةر مةصبةندي نيمچه 
زستان و دژةهثرشي ئةو خثصه بؤ سـةر  كةعب له خوارووي خوو سةربةخؤي بين

زةمانثكي كه . واين الي سةرووي كةنداو بةتايبهت بةحرةين دةسيت پثكرد گةمي
خان سةرقاصي كاروباري مازةندةران و ئازةرباجيـان ببـوو يـةكثك لـه      كةرمي

قؤناخةكاين شصةژاوي گشيت و تثكةولثكةي كةنداو و مةصبةندةكاين بةسـتثين  
  .دةريا سةري هةصدابوو

  

                                                      
32- Brieven 2956 (1763), 26 – 27 ; 2984 (1764), Kharg  I, 60 – 63 ; 
Niebuhr, Reise 182. 
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  پثمل كردين تةنگستان و دةشتستان  ٤ـ  ١٠
  

مريمةهنا له ماوةي دوو ساصي دواتـرا لةگـةص هولةندييـةكان كةوتـه     
كـردن و   زياتر سةرجني كةوتبووه سةر قامي. باروهةواي شةذوةستانثكي دژوار

پةالماري هثزةكاين . دا خان دابةستين بةندةرذيگ له بةرامبةر هثرشةكاين كةرمي
دا به سـةركردايةيت ئةمريگؤنـةخان   ١٧٦٥ي له زستاين ساصي زةند ئاخرييةكة

ي گرت و بؤ ماوةي سث مانگان كذ كةوتةوه »خوورمؤوج«وةذاست گةذا و سةرةتا 
ئاكار و كرداري  .)دا جگه له زثدةذةوي له ئةستاندين پيتاك(و دةسيت نةبزاوت 

ج و مةيلةو ئاشتيخوازانةي له الر و تةنگستان بوو به هـؤي ذاكثشـاين سـةرن   
جگه لةمه  .٣٣هاوكاري فةرماندةراين ناوچةيي و جةماوةري خةصكي ئةو هةرمثه

نةسر و كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت كه هةردووال گفتيان دابوويه سةبارةت  شثخ
به گةمارؤي بةندةرذيگ ياريـدةي بـدةن، تـةنيا پـاپؤذثكي لةنگةرخسـتووي      

تثگةيي كه ئاقآلنةتر ئةوةيه دا  مريمةهنا له مانگي ژووةن .بةندةرذيگيان بؤ نارد
تا به بنةماصه و بارگةوبنةوه سواري كةشـيت بـث و لةگـةص تـاقمي سـةرةكي      

كـه چؤلگةيـةكي خـاپووره و    » خارگوو«شةذكةراين پةنا بةرثته بةر دوذگةي 
سةرؤكي شـةريكةي هولةنـدي ناسـراو بـه      .مايلثك كةمتر له خاركةوه دووره

ةم هةصآليه ال بگرث تةنانةت ئيزين بؤ ئةوةي خؤي له تثوةچوون ل» بوومشةن«
دا به كةشيت مريمةهنا كه له خارك خوردوخؤراك وةدةس بثنث و سووتةمةين 

دا  فايدةيةي دةريـايي  له ماوةي ئةم هةصمةته بث. پثويسيت بؤ ئاژوان دابني بكا
وةختايةك كه حةوتووي دواتر لؤتكـةكاين مريمـةهنا پثشـاوبذكةي پـاپؤذه     

هيندي ذؤژهةآليت و بووشثهريان دايةوه و تةنانـةت   شةذكةرةكاين كؤمپانياي
توانييان دةس بة سةر چةند پاپؤذثكي بازرگاين بووشثهري دابگرن كه دةچوونه 

كراو دابـةزي و   بةحرةين، ئةمريگؤنةخان به خاترجةمي له بةندةرذيگي وثران
بوومشـةن چـاالكي و   . لةشكرةكةي بؤ بزووتن و چوونه خاركةوه ئاماده كـرد 

ةكاين له جةغزي ئاگرباراين نيوةشةوانةي تؤپخانةدا هثشتةوه هةتا به هةصمةت

                                                      
33- Niebuhr, Arabien, 317 ; Reise, 100 – 101, 104 – 105, 165 . 180 . 
184. 
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له مانگي ئؤكتؤبرا مريمةهنا . ٣٤»شةذكةراين دوژمن وةخؤ بثنثتةوه«قةويل خؤي 
بووشثهري خسته گةمارؤيـةكي سـةختةوه و دوابـةدواي ئـةو بازرگـانثيت و      

پيتثر «منايةيت كردين ئازؤقةي هولةندييةكان بةري پثگريا و ئةم كاره دوژ دابني
  .ي ورووژاند»بوومشةن«ئةزمووين  ي بريكاري بث»هانينگ

بةر به دابةزيين هثزه نثردراوةكاين سـةربازگةي هولةندييـةكان كـه    
پثنسةد چةكداري بووشثهري بوون گريا و گةلثكيان كوشته و بريندار كةوته سةر 

گـةمارؤي  مريمةهنا ئةم سةركةوتنةي به پياده كردين هثز له خارك و . دةسيت
كاتثك بةتةواوي پثوةنـدي دوذگـه لةگـةص دةرةوه دابـذا      .قةآلكةي درثژه پثدا

لـه ذؤژي   .ووثژ لةتـةك مريمـةهنادا بكاتـةوه    لثبذا كه دةرگاي وت» هانينگ«
دا، وثذاي دةستةيةكي بچووكي نوثنةرايةيت له قةآل دةركةوت ١٧٦٦يةكةمي ساصي 

تيان دا و بةرهةصستان به سـواري  قةآل و شار دةس ؛و به فةرماين مريمةهنا گريا
گةمي گوثزرانةوه بووشثهر و لةوثوه بؤ تاوييه و مريمةهنا بةهثزترين قـةآل و  
دةوصةمةندترين بارخانةي كةنداوي فارسي داگري كرد و سةرلةنوث بـةحرةيين  

لةم وةختـةدا كـه ئةمريگؤنـةخان لـه دةسـكةويت      . خستةوه ژثر ذكثفي خؤي
گ جاذز ببوو، سةرؤكي زةعايب سةركردةيةكي به هةصمةتةكةي بؤ سةر بةندةرذي

  .مةبةسيت گرتنةوةي خاك و مصكي باوكي گاص دا
دا هثزثكـي دووهـةزار كةسـي بـه     ١٧٦١خان له ئـاوريلي ساصـي    كةرمي

. خاين ئامؤزاي بةذث كرد مةبةسيت گةمارؤي بةندةرذيگ به سةرؤكايةيت زةكي
هثزةكـاين زةنـد، بـةآلم    دا بةندةرگةناوه دووباره كةوتـه دةس   له مانگي مةي

سةركردايةيت سپاي زةند . هثشتاش بةندةرذيگ له ژثر چنگي ئةم هثزانةدا نةبوو
بـةش كرابـوو و    جارثكي ديكةش له يارمةيت كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت بـث 

دا وةكيل هثزثكي تري ١٧٦٨له مانگي ئاگؤسيت ساصي . بةناچار گةذايةوه شرياز
نوثنةري » مووره«نةداين ذثزدار  ووي يارمةيتنارد و ئةم لةشكرةش كه بةرةوذ

كؤمپانيا ببؤوه، كارثكي كرد كه به ياريدةي پةيل پاپؤذاين شةذكةري بووشثهر، 
  .بةندةرذيگ گريؤدةي خةساري گةمارؤي زستانه بكا

تونــدي و ســةخيت گــةمارؤ وثــذاي     ١٧٦٩ســةرةتاكاين ساصــي  
                                                      

34- Niebuhr . Reise, 186 ; cf . FR XVI,841 ( 3 March 1765), Amin . 
76 – 77. 
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ي ٢٦لـه  . اندووهخوثنذثژييةكاين مريمةهنا تاقمثـك لـه خزمـاين لثهةصـتةز    
ژانويةدا وةختايةك ياغي گةورةي دةريـايي چووبـوو بـؤ بـازاذ بـةرةوذووي      
هرووژمي جةماوةر بؤوه و خافصگري كرا و خـؤي و زثرةوانـاين بـه گةمييـةك     

سوصــتان يــةكثك لــه جصــةوداراين ذاپــةذيوان بــه نــاوي  حةســةن. ذايــانكرد
ي خؤي بـه گـوثي   خانةوه دةسيت به سةر خارك داگرت و هةواصي كؤدتا كةرمي

خان لـه خـارك دابـةزين و     تاقمثك له سةربازاين زةكي. ئثرانييةكان ذاگةياند
وةكيل بةگوثرةي داب و نةرييت خؤي نةرمي نواند و . سةرهةصداوان دةستيان دا

ــدراوثك ــه ذاگةيةن ــه   ل ــةوه ب ــةراگرياوةكاين داي ــامانه دةسبةس ــاص و س دا م
پاش  .به حوكمذاين بةندةرذيگةوه كردي »خان«سوصتان و به نازناوي  حةسةن

له  .وپثك دژي شةذةنگثزان بةذثوه چوو گرتين خارك و بةندةرذيگ چاالكي ذثك
خاركا بنكةيةك دامةزرا كه تاقمثك له چةكداراين پيادةي زةند لةوث سةقامگري 

  .ذا كةوته ژثر دةسةآليت وةكيل بوون و دوذگةي ناوبراو لةو كايت
ي مـانگي فثورييـةدا بـه سـواري     ١٧ مايل له١٤٠مريمةهنا پاش بذيين 

يةكثك له پاسدثراين ئةو . گةمييةكي بچووك و بث ئازؤخه گةيشته شاري بةسره
مريبةندةر داخوازي پةنابـةرثيت لـث   . شاره ناسييةوه و بردييه الي مريبةندةر

ــه ١٧٦٩ي مــانگي مارســي ٢٤قبــووص نــةكرد و لــه نيوةشــةوي  دا ئــةو ياغيي
ماوةي پازدة ساآلن ترس و سامي به سةرانسةري  خنكاند كه بؤ) ١٠(يةكچاوةيان

و لةشيان ) پاشا(سةري نثردرايه الي حوكمذان . ناوچةي كةنداودا بآلو كردبؤوه
  .٣٥خسته بةردةم سةگان

ي خارك ديسانيش پاش ئةم ذووداوانه كةوتةوه گثـژاوي  )ئاده(دوذگه 
ن ئيتـر هولةندييـةكا  ( گومناوي و هـةژاري بـةر لـه هـاتين هولةندييـةكان      

شوثنه سةخت و قاميةكاين بةنـدةرذيگ بـة دةس هثـزه    ). نةگةذانةوه كةنداو
سةركةوتووةكاين ئثراين تثكذما و خاپوور كـرا و ذووحـي سةربةسـتيخوازي    

بةندةرذيگ له بةرامبةر بووشثهردا . به كوژراين مريمةهنا تؤوي بذا» زةعايب«

                                                      
35- FR  XVI, 101 b ; BP XXXII, 20 May 1769 ; Garmelites, 670. 

  .ئا٢٧١؛ تةفرةشي ٣٩٨ـ  ٣٩٧ذؤستةموتتةواريخ، ل : هةروةها بذواننه
Parsons. 197 ; Malcolm, 136, Wilson, 182 ; Amin, 99 – 100. 
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كةنداوي فارسي  خان هثوركردنةوةي بةستثنةكاين زةكي. ٣٦پلة و پايةي دابةزي
ئـةم شـثخةش   ). ١١(به هثرش بؤ سـةر شـثخ حـوجري كـةنگاين تـةواو كـرد      

مريمةهنايةكي بچووك بوو كه پاش تثكهةصچوون لةگةص خاين زةند وثذاي دةست 
تثكذاي . ٣٧و پثوةندةكاين خرايه كؤت و زجنري و نثردرايه شرياز و لةوث كوژرا

هثور و ئارام بوونةوه و ئثستا  ئةو بةندةرانةي كه سةريان وةبةر شرياز هثنابوو
  .وةخيت وةي هاتبوو كه دةستثك بة سةروگوثي بةشي خوارووي كةنداوا بث

  
  شةذ لةگةص عومان ٥ـ  ١٠

  
ئةگةرچي له ماوةي پاشايةيت نادرشادا ئيمامي عومان زؤر خؤي الشةذ 

دةسةآلت دةهاتنه سةر حـوكم   گرتبوو، بةآلم هةروةختايةك له ئثرانا شاي كةم
دا، لـه  ١٧٧٣لـه ساصـي   . كي شةذوةنانه و نائاشتييانةي دةگرتـه بـةر  ذثبازث

دا، بـه   حوسثين سةيفي بـين سوصـتاين سـاين    ذؤژگاري پاشايةيت شاسوصتان
ي داگري كرد و »قيشم«يارمةيت عةرةبةكاين جةواسم و قةتةر، بةحرةين و الر و 

 پؤله پؤرتؤغالييةكان نةيانتواين. دةيةويست كه دوذگةي هؤرمزيش گةمارؤ بدا
پاپؤذثكي بازرگاين بـؤ گواسـتنةوه و گةيانـدن خبةنـه بةردةسـيت ئثـران و       

ئيمام ئةمحةد  .٣٨چةورانه دةس له شةذ هةصبگرن عومانييةكان دةبووا به داين دةم
عوماين خستبووه ژثرچؤكي خؤي، واي بؤدةچـوو لةبـةر وةي    ١٧٤٩كه ساصي 

ئـةويش   ،ژاوي بووهئثراين پاش كوژراين نادرشا تووشي پاشاگةرداين و شصة
دةتوانث دةس خباته سةر پؤله پاپؤذةكاين هثـزي دةريـاي نـادر لـه پثگـةي      

دا، هاواري ١٧٥٢بة هؤي بآلوبوونةوةي چةند دةنگؤيةك له هاويين . گثمربوون
شـا كـه ئيمـامي عومـان دةيهـةوث بـه        مةترسييان گةيانده گـوثي مةالعـةيل  

بدا و پاپؤذه شةذكةرةكاين  هثناين دووسث گةمي پةالماري بةندةرعةباس وةدةس

                                                      
37- cf. Kinneir, III ; Monteith, Nites on the Routes, 108. 

 .Carmelites, 668؛ ١٥٤؛ گوصشةين مراد، ل ١٦٨گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٣٧
    

38- Lockhart, Safavi  Dynasty, 115 – 116. 
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لـه  . ٣٩وثندةرث داگري بكا، بةآلم ئةم هةذةشـةيه هـةرگيز وةكـردةوه نةگـةذا    
دا به هؤي ئةو ئاصؤزييانةي كـه دراوسـث سـةربزثوة    ١٧٥٢سةرةتاكاين ساصي 

جولفارييةكاين عومان بةدييان هثنا، ئيمـام چةنـد ديارييـةكي وةك هةشـت     
قةندي كصؤي بؤ نةسريخاين الري نارد  غوالمي قولةذةشه و دوو ماين و هثندثك

و داواي لثكرد كه هةزار كةس له شةذكةراين به مةبةسيت بةرگثذةوةي هثرشي 
دا ئيمـام واي  ١٧٦٨يـا   ١٧٦٧لـه ساصـي   . ٤٠ذاپةذيواين عةرةب بنثرثته ياريدةي

شثخي . موعني بكذث له شثخ عةبدوصآلي بين» ذةمحاين«ذثكخستبوو كه كةشيت 
  . پلةي هؤرمز دادةندرا االر به گةورةترين خاوةنناوبراو پاش دةرياس

دا هةر ئةوةنده كه بةشي سةرووي كةنداو ذووي ١٧٦٩له هاويين ساصي 
كراوي دةورةي  خان به داواكردين قةراروبذي پيتاكي دياري كرده ئارامي، كةرمي

ذةزامةنـدي دةوصـةيت ئثـران      نادري و گثذانةوةي كةشـيت ذةمحـاين كـه بـث    
ئيمام داخوازةكاين زةنـدي بـةرةو   . يمامي عومان وةخؤكةوتكذيبووي، دژي ئ

خان دوو هثز و دةسةآليت  پاش بردةوه و به ئاماژه ذايگةياند كه نادرشا و كةرمي
زؤر جياوازن، لةوي دةترسا و ئةمةيان بة هيچ دانانث، بؤيه ئةگةر خاين زةند 

ةوه ئثران و لةو كات. ٤١له سةر ويستةكاين خؤي سووره، وآلمةكةي گوللة و تؤپه
سـةرةتا دةگژذاچوونـةكان لـه جـةغزي     . عومان كةوتنه سةر باروهةواي شةذ

بو وثنه وةختايـةك  . دا دةخوالنةوه فايدة و ذاووذوويت دةريايي كثشةكثشي بث
ةوه بـةرةو بةسـره بـةذثوه بـوون،     »سـةووةر «دوو كةشيت قاوه لـه شـاري   

دا پؤلـه پـاپؤذي   ١٧٧٠له ساصـي  . ئثرانييةكان هثرشيان كردنة سةر و گرتيانن
لةشكري ئيمام وثذاي سپايةك له نيزيك بةستثين بووشثهر قوت بووه، بـةآلم  

بـةگوثرةي ذاپؤرتـةكاين كؤمپانيـاي    . ٤٢نةيتواين بگاته لثوار و هثز دابةزثنث
دا پـاپؤذاين شـةذكةري ئثـران دژي    ١٧٧٤هيندي ذؤژهةآليت له بـةرايي ساصـي   

) مريبةنـدةر (اپؤذي موتةسةلليم مةسقةت كةوتنةخؤ، بةآلم بةرةوذووي پةلةپ
وا دياره ئةم ذووداوه دةگةذثتةوه سةر ناردين كةشيت بؤ . ٤٣بوونةوه و تثكشكان

                                                      
39- GD VI, 5 July 1750. 
40- GD VI, 15 february 1752. 
41- Lorimer, 411 – 412. 
42- Ibid : FR  XVI, 1009 (18 October 1769). 
43- SP 95, 50 ( 1774), 36a. 
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  . خان له دوذگةي هؤرمز هثزةكاين زةكي
ذةنگه ئـةو ذاپؤرتـةي كـه خـودي موتةسـةلليم نووسـيويةيت زؤري       

هـةر چؤنثـك بـث مثژوونووسـاين ئثـراين هثـرش دةكةنـه سـةر         . پثوةنابث
پاشاي وايل بةغدا و به شثوةي ناذاستةوخؤ سةر سوصتاين عومساين كه  سلثمان

بةدةسـتاين   نووسراوةكاين قةصةم. لةم قؤناخةدا يارمةيت عومانييةكانيان داوه
كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآلتيش ئةوةي دةسةملثنن كـه پاشـا سـةبارةت بـةو     

بث چونكه  هةر چؤنثك. ٤٤بؤرةقةولةي وا دابووي به وةكيل كةمتةرخةمي كردووه
ومةرجثكي ناسك و خةسارمةند بوو،  بةسره له ئاست ئثرانييةكان خاوةين هةل

واي به بةرژةوةند دةزاين چونكه مةسقةت بـه بـاري بازرگـاين و هـةنارده و     
پشـتيواين   ،دا وةك بةندةري ناوةند و عةمباري وابـوو  هاوردةي هيندووستان

ش واي هةصـدةگرت كـه هثصـي    خاني له اليةكي ديكةوه بةرژةوةندي كةرمي. لثبكا
چونكـه   ،واين له مةسقةتةوه بگوثزرثتةوه بؤ بةندةرعةباس و بووشثهر گةمي

كارگثذاين ئثـراين وةكيـل لثـره دةيـانتواين بارانـه و گوومرگانـه و هـةقي        
  .لةنگةرخسنت و گواستنةوه و گةياندن بؤ سةر پاپؤذان كؤبكةنةوه

اندين نثوان بةسره و گرتين نثوةنثوةي گواستنةوه و گةي سةرةذاي ذث
عومان له اليةن هثزةكاين زةند و بآلوكردنةوةي دةنگؤي سةرهةصـداين شـةذي   

وگؤذثكي ئةوتؤ له بازرگانثيت سةرانسةري كةنداوا پةيدا  لةنةكاو، وا دياره ئاص
ذووداونووساين ئثراين دةصثن كه پاپؤذةكـاين بازرگـاين ئثـران لـه     . نةببوو

ي عومان دةيانويست ذووتيـان  »خةواريج«و  بةندةري مةسقةت كةوتبوونه داو
كةن، بةآلم ئابراهام پارسؤنثز ـ له جثيةكي ديكه هةر بةو گوذ و تينةي نامي ـ   
دةنووسث كه لؤتكه و گةمييةكاين ئثراين به شثوةيةكي ئاسايي لةگةص عومـان  

ووثر بوون و ئيزنيان هةبوو كه بث هـيچ بةرهةصسـت و ئازارثـك     خةريكي ئاص
  .٤٥و فرؤشنت بكةونه كذين

دا، دروست پاش ذووداوي هـؤرمز،  ١٧٧٤وةك نووسيويانه له هاويين 

                                                      
ومجةلــوتتـةواريخ، ؛ م١٧٩؛ گوصشةين مراد، ل ٢٨٢ـ  ٢٨١گوشا، ل  ـ تارخيي گييت٤٤
          .FR  XVII, 1069 (1 May 1774)؛ ٣٣٧ل 
     .Parsons, 207؛ ١٧٥گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٤٥
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ئيمامي عومان لةبةر ئةو كؤمةصه گريوگرفتةي بوويةيت به ناردين ديارييـةكي  
. ٤٦متةين يان داين باجثكي ساصـيانه لةگـةص وةكيـل تةساصـحةي كـردووه     ٢٠٠
سـةبارةت بـه   شثوةيه ئابذووي حكوومةيت زةنديه له بابةت سـووكايةيت   بةم

وثذاي تةواوي ئةم پثشهات و هةصكةوتانه سةرةذاي . شكانثكي ديكةوه كذدرايةوه
خاين دةكةين، وةختايةك كه ئيمام بـه   تثكؤشانه سياسييةكاين حةيدةرعةيل

شثوةيةكي جةربةزانه پاپؤذةكاين به جصةوكثشي كةشيت ذةمحـاين ياريـدةي   
گةمارؤيان دابوون، سةرلةنوث هاوپةميانانيان دا كه هثزةكاين زةند له بةسره 

دا پاش ئـةوةي ئثرانييـةكان   ١٧٧٨له سةرةتاكاين ساصي . شةذ هةصگريسايةوه
ووثژي ئاشيت  بةسرةيان خسته ژثر چنگي خؤيان، گةلثك دةنگؤ سةبارةت به وت

خان ذثگـاي هـةر    نثوان وةكيل و ئيمام بآلو بوونةوه، بةآلم دواي مردين كةرمي
بةشاين دابةزيين  داوةكاين ئثران وايان كرد كه شانذوو .٤٧چةشنه گؤذانثك گريا

دةسةآليت دةوصةيت زةند، هثز و بذشـيت ئيمـام بـه شـثوةيةكي بـةرچاو لـه       
دا ئيمتيـازي  ١٧٩٤لـه ساصـي   : ناوچةكاين سةرووي كةنداوي فارس پثهـةآلچث 

هـةزار متـةن درا بـه سوصـتان     ٦ئيدارةي بازرگانثيت بةندةرعةباس ساصث بـه  
  .٤٨ئةمحةد ئيبين

  

  خان له هؤرمز زةكي ٦ـ  ١٠
  

خان سةرةجنام پاش سـةقامگري بـوون لـه شـرياز تـواين كـه        كةرمي
دا ١٧٦٠لـه ساصـي   . وذاسـيت خـؤي   گةروولةي هؤرمز خباته ژثر دةسةآليت ذث

 ،ماوةيةك پاش پثمل بووين نةسريخاين الري، حـاجي حمةممـةدي ذةعنـايي   
ردرايـه بةندةرعـةباس   حوكمذاين بةدةسةآليت ئيسفةهان له اليةن وةكيلةوه نث

هةتا ئةو ناوچةيه سةبارةت به قبووصي فةرمانةكاين حكوومةيت ناوةندي پثمل 
موعيين سةربزثوي خسته  وشوثنثك شثخ عةبدوصآلي بين ناوبراويش به ذث. بكا

                                                      
46- SP, 97, 50 (1774), 165 ; FR  XVII, 1771. 
47- SP  97, 54 (1778), 68. 

درثـژةي   ١٨٦٥دا ديسانةوه نوث كرايةوه و تا ساصـي  ١٨٥٦ـ ئةم ئيمتيازه له ساصي ٤٨
     .Miles, 287. كثشا
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شثخ عةبدوصآل . ٤٩ژثر نري و به بنةماصةوه له كؤت و زجنريا بةذثي كرد بؤ شرياز
وةك بارمته دووباره بگةذثتةوه سةر ) ١٢(كوذةكةي له شرياز تواين كه به داناين

گؤيا حاجي ئاغاحمةممةدي ذةعنايي پاش ئةو خزمةته گةوره له . كارةكةي خؤي
حمةممـةدي   سةر كار الدرا و يةكثك له حاكمةكاين ناوچـةيي بـه نـاوي شـثخ    

ي ١٧٦٩/ ي كـؤچي  ١١٨٣وةك بةگلةربـةگ لـه مـانگي سـةفةري     ) ١٣(بةستةكي
  .٥٠ةوه و دةسيت كرد به كاردا جثي گرت زاييين

خان بؤ گاص داين پةلةپاپؤذثك به مةبةسيت  خؤش كردنانه كةرمي بةم ذث
له شاباين . متمانه دانا هثرش بؤ سةر عومان، بةندةرعةباسي به بنكةيةكي جث

دا فـةرماين دا كـه شـثخ     ي زايـيين ١٧٧٣نوامربي ساصي / ي كؤچي ١١٨٧ساصي 
دةغـص و  » مةن«هةزار ٥خورما و » مةن«ر هةزا٣خان  حمةممةد بؤ لةشكري زةكي

چةند فةرمانثكي ديكةي لةم چةشنةشـي بـؤ حاكمـاين تـري     . ٥١دان ئاماده بكا
وةختايةك . بةندةرةكاين كةنداو سةبارةت به كؤكردنةوةي ئازؤخه و پاپؤذ نارد

خان گةيشته بةندةرعةباس، شثخ عةبدوصآل بة  كه له زستاين ئةوساصةدا زةكي
لةم  .و ئامادةيي خؤي بؤ هةر چةشنه يارمةتييةك دةربذي پةله چووه خزمةيت

به شثوةيةكي (خان وةك ميوان بةرةو ماصي شثخ ببزوث  كاتةدا قةرار كرا كه زةكي
ي كچي شثخ بة »عائيشه«وةستايانه چةند شتثكيان سةبارةت بةوپةذي جواين 

وةنـد  دا تامةزرؤي زةما خانيش له دنياي خةياآليت گوثي ئاشنا كردبوو و زةكي
شثخ بة شادماين ذةزامةندي خؤي سةبارةت بـةم خزمايةتييـه   ). ببوو لةگةصي

كراوا  له ذؤژةي دياري .دةربذي و سةرداري زةندي بانگهثشيت دوذگةي هؤرمز كرد
خان كرد چونكه عةرةبـةكاين هـةژاري دوذگـةي     شثخ عةبدوصآل داواي له زةكي

 هةموو پياوةكاين ئـةويان  و ميوانداري كردين  بةردةآلن و قاقذ توانسيت دابني
،وا باشه كةميان بكاتةوه، بؤيه نيگابانةكاين سواري كةشـيت نـةكرد و   ٥٢نيه

                                                      
  .١٥٨؛ گوصشةين مراد، ل ١٧٦گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت٢٢٧ـ ئةنساري، ل ٤٩

BP  XXIX, 4 November 1766. 
  .بةستةك گوندثكه له ناوچةي الرستان. ٧٣٤ـ  ٧٣٣ر، ل يـ موقتةد٥٠
كثشـي  . (وهخانـة  ذوونووسي فةرمانثك له اليةن كـةرمي  ٧٥٤ـ   ٧٣٣ر، ل ـ موقتةدي٥١
  ).كيلؤ ـ وةرگثذ١٢كيلؤ و  ٦كيلؤ، ٣: دا جياواز بووه له هةر زةمان و شوثنثك» مةن«

52- Waring, 138. 
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. ذث خان و ژمارةيةكي كةمي هاوذثياين بةرةو دوذگه كةوتنـه  خؤي لةگةص زةكي
خاين خافصگري كـرد و وثـذاي يـاراين     وةختايةك پثيان نايه خاكي دوذگه زةكي

  .چاصةوهخثرايةكي گرتين و خستنيه سيا
چةكداراين سپاي له ذؤخي بةندةرعةباس هةروا بثهووده چاوةذوان بوون كه 

وةختايةك ذووداوةكه ئاشكرا كرا و چةكدارةكاين زانييان  .سةردار به بووكةوه بثتةوه
لـةم   .موعني به دةستةوه نيه، بآلوةيان كرد كه لؤتكةي تةواويان بؤ شةذ لةگةص بين

ةك له وةكيلي ذاسپارد كه وا چاكه بارمتـةكان پثكـةوه   عةبدوصآل به نامةي كاتةدا شثخ
له  .خان هيچ چارةيةكي نةبوو جگه لةوةي پثشنيارةكةي قبووص بكا كةرمي .بگؤذنةوه

خـانيش بـه    ي كوذي شثخ بةذةصآل كرا و زةكـي »حمةممةد«دا ١٧٧٤مانگي مةي ساصي 
  .٥٣ئابذووتكاوي گةذايةوه شرياز
به مةبةسيت پـةرةي قةصـةمذةوي   انةي وةكيل »نادر«يةكةمني تةقةالي 

عةبدوصآل سـةربةخؤيي خـؤي    شثخ .ئةوپةذسنووري زةند ئاواي كؤتايي پثهات
سةرلةنوث به چةشنثكي شياو كةلكي له كچةكةي وةرگرت بؤ بةستين . پاراست

پثشنياري به نةسريخان ). ١٤(پةمياين يةكثيت لةگةص ئيمام و نةسريخاين الري
بةآلم خـاين الر   ،خان و به هؤي گرياين زةكيكرد ئةو كچةكةي خبوازث كه ببو

دا كه گريؤدةي گثرة و  وةكيل له پامشاوةي دةوراين پاشايةيت. ٥٤قبووصي نةكرد
بةندةرعةباسي  ،كثشةي ناوچةكاين سةرووي كةنداوي فارس و كوردستان ببوو

  .هةروا بةذةصآل كردبوو

                                                      
؛ فةسايي، ١٦٠ـ  ١٥٩؛ گوصشةين مراد، ل ١٧٨ـ  ١٧٦گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٥٣

 ,FR XVII, 1071 (18 May 1774) ; SP 97151 (1774).٢١٧بةرگي يةكـةم، ل  
خان  پاش گرياين زةكي هغةففاري دةصث ك. ٦١٤و  ٢٦٤ـ  ٢٦٣تةنه، ل ديدوسسةنسة  .18

خـان   دا زةكـي  حاجي ئاغاحمةمةد حوكمذاين تـازةي بةندةرعـةباس كـه لـه ذاسـيت     
گرتبؤوه، پؤله پاپؤذثكي نارده هـؤرمز و ئـازادي كـرد و جـارثكي تـر شـثخ و        جثي

نامةي كؤمپانياي . ثذاوةتةوهخاوخثزاين گثذايةوه شرياز، بةآلم كةس ئةم نةقصةي نةگ
  .هيندي ذؤژهةآليت دةيسةملثنث كه بارمتةكانيان گؤذيوةتةوه

  .٦١٣تةنه، ل نـ سةديدوسسة٥٤
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  كةعب ذاپةذيين بين ٧ـ  ١٠

دزاين دةرياييكه خودي وةكيل كةوته گةورةترين و تؤكمةترين ئاپؤرةي 
وةك گثذاويانةتةوه ئةمانه به بنةچةكـه  . كةعب بوون وثزةيان و بةزاندين بين

و سـةدةكاين بـةر لـه    ) ١٥(خوفاجـه  بةرةبابثك بوون له سةحرانشيناين بـين 
لةبةر . دةركةوتين ئيسالما كؤچيان كردووه بةرةو ناوچةكاين باشووري ئثراق

  . ناودثر كراون» خوفاجه بين«ذثگري به 
دا له  له كلكةي سةدةي شازده يان سةرةتاكاين سةدةي حةضدةي زاييين

قةببان نيشتةجث ببوون كه كةوتؤتـه نثـوان خوورمووسـا و شـةتتولعةرةب     
بةسره ئةم تايفةيةي ) دةيري(يةكثك له حوكمذاناين دةيريي ). يةكاوي عارةبان(

ةواوي خاكي بةستثين دةرياي پاشان به يارمةيت حوكمذانةكان ت. نيشتةجث كرد
له سةردةمي پاشايةيت نادرشاي ئةفشاردا كيسيان له . ئةو ناوچةيان داگري كرد

ذاپةذيين حمةممةدخاين بلووچ هثنا له شووشتةر و هةتا سةر مةصـبةندةكاين  
يان تاآلن كـرد و هثنـدثك دواتـر ئـةم     »جةذذاحي«دةوةرةق و قةراخ ذووباري 

  . وةكانيانناوچةيان كرده ناوةندي شاآل
كـةعب داواي   نادر به مةبةسـيت گـةمارؤي قـةببان هثزثكـي نـارد و بـين      

ومةرجي تةسليم بوونيـان كـرد و بـؤ يةكـةم جـار مليـان دا كـه سـةر وةبـةر           هةل
الوئةوالي ئثراين بنثن؛ بةآلم ديسانيش پثيـان باشـتر بـوو كـه      حكوومةتثكي بث ئةم

ناين دراوسثي له باكووري ذؤژاوا كه بدةن له بةرامبةر دوژم) پاشا(ياريدةي حوكمذان 
دا دوو برا به نـاوي   ي زاييين١٧٣٧/ ي كؤچي ١١٥٠له ساصي . عةرةيب هاوپةميان بوون

ي سـةر بـه حكوومـةيت    »تـةمهووز «بووناسـر، شـثخ    عومسان و سةملاين ئـايل 
عومسانييان گؤذةهوو كرد و به هاوكارييةكي چذوپذ ئـةم هةلـه ذةخسـاوةيان بـه     

  .٥٥يت ئةم تايفه زؤنگاونشينه گومناوه قؤزتةوهمةبةسيت باآلدةس

                                                      
  ؛١٨١، ل ٤؛ ئةلعةزاوي، عةشاير، بةرگي ١٧١، ١٦١ـ كةسرةوي، ل ٥٥

Wilson, 186 ; Oppenhiem  IV Part 1, 58, 61 ; Ainsworth, 208, 209  به
خثصـي كـةعب،   : كةعب، بذواننه واو سةبارةت به شةذةكاين بينمةبةسيت ئاگاداري تة

  .نووسراوي پثري
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وا وثدةچوو كه عومسان ماوةيةك بةذواصةت سةرؤكايةيت تايفةي لـه  
ئةستؤ بث، بةآلم سةملان بةئاشكرا كةصةگايي دةكـرد و بـه شـوثن سياسـةيت     

ي ١١٥٦تايفةي كةعب له گـةمارؤي ساصـي   . پةرةگرتين دةسةآليت خؤيةوه بوو
سـث سـاص دواتـريش بـه     . وونه پاص هثزةكاين نادردا چ ي زاييين١٧٤٣/ كؤچي 

له . خان خزمةتثكي ئةوتؤيان به دةوصةيت ئثران كرد چوونه پاص لةشكري كةرمي
وةخيت كوژراين نادرشادا توانييان كه دةست و پثوةندةكاين خانةداين ئةفشار 

شثخ سـةملان دةوةرةقـي لـه بةشـي     . له دةوةرةقي بةرةو ذووخان دةرپةذثنن
لةم . كردبوو به شارثكي برةودار و بةرةو گةشه» فةالحييه«وباري خوارووي ذو
كةعب خاكي داگريكراوي ژثرچنگيان لةوبةرةوبةري زاركي ذووبار  ذؤژانةدا بين

بةرةو باكوور و نثوخؤي مةصبةندي خووزستان پةره پثدا،بؤيه زةماين دةسپثكي 
سووچ كه  ي سثخان قةصةمذةوي ئةوان برثيت بوو له ناوچةيةك حكوومةيت كةرمي

له هةر اليةكةوه نيزيكةي سث مايل به شثوةيةكي ناذثك له مابةيين دوذگـةي  
لـه قؤصـثكي   . و ئـةهواز چـةتري ئـةنگاوتبوو   ) هيندجيان(بووبيان و هينديان 

وچـاص و قـاميش و    شثخ سةملان به چرپي» سابثله«ذووباري كاروون به ناوي 
ي چاكي به مةبةسيت ئاودثري جةگةن و قوذ بةندثكي گةورةي سازكرد و گوآلوثك

كه خؤي پامشاوةي هةرةس ) ١٦(بةگوثرةي گثذانةوةي ئةلشووشتةري. هثنا بةدي
و ئاوبردةي بةندةكةي ديوه دةصث بةندةكه وا باش ساز كرابوو كه هاووآلتيياين 

كه چاوي » كينثر« .شارنشيين، به بةرديش نةياندةتواين شتثكي وا دروست بكةن
نةدابا  خان تثكي ين وث كةوتووه بذواي وايه ئةگةر كةرميبه پامشاوةي هةرةسةكا

  .٥٦ذةنگه چةند سةدةيةك خؤي ذاگرتبا و نةذووخابا
دا دةژيـان و   كةعب له خؤشي و كامـةراين  تا ده ساص دواي كوژراين نادر بين
كةسـري بـوون لـه     تـةنيا وريـاي ئـايل   . نثوانيان لةگةص دةروجريانيان خؤش بوو

. شتةر و حوكمذاين موشةعشةعي عةرةبستان له حـةوثزه دةوروبةري دزفوول و شوو
                                                      

 Niebuhr . Reise, 227؛ ١٨٥ـ  ١٧٧؛ كةسرةوي، ل ٩٩ـ تةزكةرةي شووشتةري، ل ٥٦
نـامي الي    .Curzon II, 322 ; Kinnier  90؛ ١٢٦گوشـا، ل   تارخيي گـييت . 228 –

ي بةسره تيين بؤ »موتةسةلليم«ونكه كةعب خزاونه قةصةمذةوي ئثران چ وايه بؤيه بين
فةرهةنگي جوغرافيايي ئثران، بةرگي : ؛ بذواننهه»شادگان«فةالحييه ئثستا . هثنابوون

  .٢٢٨، ل ٦
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داهـايت  . وچان شكستيان بة خؤيان هثنـابوو  ئةم دوو تاقمه لةبةر شةذ و لثكداين بث
هاويشتنه سةر ذووبـاري كـاروون و بازرگـانثيت نثـو بـازاذ       فرؤشي خورما و دةس
ه نثـوان  كةعب لةم زةمانةدا كـةوتبوو  هاوكات قةصةمذةوي بين. خةزثنةي ئاخنيبوون

سةملاين كـةعيب چ شـتثكي نـةدةدا بـه      دوو ئيمپراتؤري ئثراين و عومساين و شثخ
/ ي كؤچي ١١٧٠له بةهاري ساصي . ٥٧هيچكاميان و هةر اليةي بيانوويةكي بؤ دثنانةوه

چونكه ئيتر . دا بةرةوذووبوونةوةيةكي وا كه خؤي لث كال نةدةكرا قةوما ي زاييين١٧٥٧
ــةرمي ــةي   ك ــةر ذةوگ ــه س ــان ل ــان و  خ ــاين ئازادخ ــي هثزةك ــرووژم و هثرش ه

خان كـه خؤيـان سةرقاصـي زؤرةبـاين بـوون، نـةمابوو، بؤيـه         حمةممةدحةسةن
چةكدارةكاين به مةبةسيت سةركوت و تثكشكاندين هؤز و تايفةكاين كؤهكيلؤيه دةنگ 

كةعب كرده ناوةنـدي   ي له تةنيشت ناوچةكاين دةشتةكي بين»بثهبةهان«دا و شاري 
سةبارةت به سةركةوتنةكاين ئةم لةشكركثشييه باس و خواسثك . كيهةصمةت و چاال

بةگوثرةي نووسيين غةففاري، شنةي سةركةوتين وةكيل سث ذؤژ بةر . دايه له گؤذث
بؤيه وةختايةك هثزةكاين . كةعب كةوتبوو وه شلكةي گوثي بين» فةهليان«نانه  له پث

وثـران و بةنـدثكي شـكاو     زةند گةيشتنه ئةو مةصبةنده تةنيا بـةرةوذووي وآلتثكـي  
ذووداونووساين ئثمه بـه هةذةمـه پثـدادةگرن كـه ئـةم چةشـنة شـةذ و        . بوونةوه

دانةوة و تاآلين كةعبييةكان  كردن و هةس تثكهةصنةچوونانه نةبوونه بةرگثذةوةي پةي
بةتاصـي لـه    خـان بـه دةس   و ئةفسانةكاين ئةم خثصةش وايان ذثكخستبوو كه كةرمي

بةآلم ئةوةي زياتر له هةمووان شياوي قبووصن ئةو  .٥٨وةتةوهناوچةي ئةوانةوه گةذا
دةقانةن كه له اليةن نووسندةكاين كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآلتييـةوه نووسـراون و   

خان،  سةملثنةري ئةم ذاستةقينةن كه وثران كردين مةصبةندي دةوةرةق بة دةس كةرمي
  .٥٩تا خؤي تثنةگةيةنثهةزار متةن بدا ٥جاران  سةملاين ناچار كرد كه به سث شثخ

ئةم . سةملان دةسيت دايه پثكهثناين هثزي دةريايي دا شثخ١٧٥٨له ساصي 
ــايي      ــزي دةري ــاوبذكةي هث ــةت پثش ــر تةنان ــةك دوات ــةر ماوةي ــزه ه هث

دا ١٧٦٥هثزي دةريايي شثخ لـه ساصـي   . بةسرةشي دايةوه) ١٧(پاشاي كاپووتان

                                                      
  Niebuhr    , Reise  , 227؛ ١٥٢ـ  ١٤٣ـ كةسرةوي، ل ٥٧
  .١٢٧ـ  ١٢٦؛ كةسرةوي، ل ٢٥ـ گوصشةين مراد، ل ٥٨

59- SP 97/39 (1765 – 1757 ; unfoliated) Basra, 26 May 1757. 
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به پثكهثناين . ٦٠ي گةورهپان و ده پاپؤذ لؤتكةي سةوصداري بن ٧٠برثيت بوو له 
ئةم پةل و لكانه هثزه شةذكةرةكاين ئةوان له زةوي و دةريادا تةيار دةبوون و 
بــةگوثرةي ئاشــنابوونيان لةگــةص شــوثنه تــةنك و ذووبارةكــاين ناوچــةدا 

وچؤ  دةيانتواين خثرا بثن و بچن و هةر وةختايةك بياةوث داوي سةرذثي هات
كةعبييةكان تةنانةت خؤيان له شةذ و هةصآلكاين . دا بنثنةوه له يةكاوي عةرةبان

الي بةستثين كةنـداويش وةردا و بـه هثنانـه گـؤذي كؤمةصـثك داوا كةوتنـه       
دا ١٧٦١ي حوكمذاين بووشثهر و له فثورييةي ساصي »سةعدوون شثخ«دوژمنايةيت 

ي »ئاغا عةيل«دا ١٧٦٢و  ١٧٦١له مةوداي ساآلين .٦١هةصمةتيان برده سةر بةحرةين
ةسره لةخؤذا هةوصي دا كه به يارمةيت نةخواستةي پاپؤذثكي شةذكةري حاكمي ب

ئينگليسي زاركي ذووباري جةذذاحي له خوورمووسادا بگرث هةتا بة زؤري باج 
كةعبييةكان به هاساين كشانةوه الي سةرووي ذووبار و . كةعب بستثنث له بين

نـاردين   توانييـان بـه تـةماح وةبـةرنان و     .مةصبةندي دوورةدةسيت دةوةرةق
ي بةغدا گةمارؤي دةريايي بـذةوثنن و  )پاشا(چةورانه و دياري بؤ حوكمذان  دةم

ماوةيةك دواتر پاصيان پثوةنان تا لؤتكه شةذكةرةكاين خؤيان به دژي ذثگرتين 
  .٦٢بةسره هةصكثشنةوه نثو ذووبار

  
  دژي كةعبييةكان ١٧٦٨تا  ١٧٦٣هةصمةيت ساآلين   ٨ـ  ١٠

  
دا، ١٧٦٣يت له بةسره لـه ئـاخروئؤخري ساصـي    كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآل
شةذ و قذةكه بؤيه ذووي دا چونكه ئةم تايفةيـه  . چاالكانه كةوته شةذي كةعبييةكان

. دا شـةريك بـوو   دةستيان به سةر هثندثك بةروبووي خورما داگرت كه كؤمپانيا تثي
 كه نوثنةرايةيت كؤمپانياي له ئةسـتؤ بـوو، بـؤ ياريـدةي هثـزه     » پرايس«ذثزدار 

دا  نثردراوةكاين بةغدا دوو پاپؤذي شةذكةري گةورةي نارد، بةآلم له شاآلوي بـةرايي 
                                                      

60- Niebuhr, Reise, 288 ; GN . Curzon II, 322. 
61- Brieven 2919 (1762), Kharg and Gombroon 1761, 4 – 5              

          
  .سةعدوون جثنشيين بوو لةودةمةدا كه شثخ نةسر له شرياز مابؤوه، شثخ

      .Saldanha, 156 ; Lorimer, 1217 – 18؛ ١٧٧ـ كةسرةوي، ل ٦٢
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خـان   دژي ئاماجنةكاين كةرمي» عومةرپاشا«دا  هةر لةم ساصةش. ٦٣هيچ به هيچ نةكرا
ذاچووين ئةم دووه ئةوه بوو كه له ذؤژاين بـزووتين   هؤي دةبةريةك. وةخؤكةوتبوو

. ةو باشوور باصوثزي پاشا له سيالخور چووه ديداريخان له ئازةرباجيانةوه بةر كةرمي
وةكيل پثشنياري پثكرد كه وا باشه بـه مةبةسـيت سـةركويت كةعبييـةكان هثزثكـي      
هاوبةشي ئثراين و عومساين گـاص بـدرثن و لةشـكري پاشـاش ذث و ذةوگـةكاين      
دةربازبووين ذؤژاوا و باشووريان لثبگرث و چةند لؤتكـه و هثنـدثكيش پثداويسـيت    

باصوثز ئةم پثشنيارةي بةگةرمي . ثته بةردةسيت هثزةكاين زةند له بةرةي باكوورخبر
خـان دوايـني    دا بة دةس زةكي١٧٦٣كوژراين وايل موشةعشةعي له ساصي . ٦٤وةرگرت

هاويشتين كةعبييةكاين لـه بـاكووري خووزسـتان خاشةكثشـا و      بةرهةصسيت پةل
يةكـةمني گةآلصـةي سياسـي    . الةمپةري نثوان هثزةكاين زةند و كةعبييةكان هةصگري

  .كرانةوه كةوته قؤناخي بةذثوةبردن  نثونةتةوةيي له ناوچةي سةرووي كةنداو بؤ تاقي
  ي زايـيين ١٧٦٥/ ي كـؤچي  ١١٧٨ماوةيةكي كةم دواي نةورؤزي ساصـي  

خـان بـةرةو ئـةهواز پثشـذةوي كـرد و لـة نـؤي         سةرةجنام هؤردووي كةرمي
له كاروون پةذييةوه و شثلگريانه بةرةو يةكةمي ئاوريلي ئةم ساصةدا /شةشةكان

به كـةلك وةرگـرتن لـه مةلـةواناين     . سةملان هرووژمي برد قةصةمذةوي شثخ
. تايفةكان چةند پردثكيان له مةصبةندي زؤنگاوان له سةر شةقةجؤگان هةصبةست

دا لـه دوذگةيةكـةوه پـةنايان دةبـرده       كةعبييةكان له بةرامبةر پـةالماردةران 
. دةهثشـنت  گونده وثران و بـث لؤتكـةكانيان بـةذوودا بـةجث    دوذگةيةكي تر و 

ديسانيش فةالحييه چؤل كرا و دانيشتوواين سةرةتا پةنايان برده بةر گونـدي  
. ٦٥لــه نثــوان كــاروون و يــةكاوي عارةبــان» حوفــار«ئــاوةدان و بــةذثژةوي 

دابـةزين و هؤردووبـةزيان كـرد و چـاوةذواين     ) ١٨(ئثرانييةكان له فةالحييـه 
پـاش سـث ذؤژان كـه هـيچ يارمةتييـةك نةگةيشـت و       . پاشا مانةوه يارمةيت

ةوه خـؤي گةيانـده دوذگـةي    »حوفـار «سةملان لةم بةينةدا خثرايةكي له  شثخ

                                                      
63- Lorimer, 1218. 

  .١٨٠ـ  ١٧٨؛ كةسرةوي ١٢٧گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦٤
 ,Oppenheim I V Part 1, 60 not; Winswovth: ةفار، بذواننهخـ حوفار يان ٦٥
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ئـةم مةصـبةنده   . خان پثي نايـه حوفـاري خـاپوور    ، كةرمي)ئابادان(موحرةزي 
شار و بنكةيةكي دصخوازي هةصكةوتة بوو كه تا  كةوتبووه شوثين ئثستاي خوذةم

يةكاوي عارةبان سةعاتةذثيةك و تـا بةسـره و بنـةباين كةنـداو كـةمتر لـه       
ذؤژةذثيةكي مةدا بوو و ذاست كةوتبووه بةرةوذووي زاركي باكووري موحرةزي 

لةم اليةوه به مةبةسيت بارلثنان و . خان ئثستا خؤي لثخؤش كردبوو كه كةرمي
دةچوونـه كـاروون   عارةبانةوه  كردين ئةو گةمثيانةي كه له ذثي يةكاوي بةتاص

ناردين ئازؤقه و پاشةكةوت و لؤتكه و پاپؤذ لـه اليـةن   . لةنگةرگايةك هةبوو
كةچي تـةنيا دوو گـةمي خورمـا و    . حاكمي بةسرةوه تةنيا ذؤژثكي پثدةويست

بيانوو ئةمه بوو كه برينج و دانةوثصه . لؤتكةيةكي تةشريفايت بؤ وةكيل نثردرا
و لؤتكانةش كـه داوايـان كـردوون لـه     له بةسره كةمتر پاشةكةوت كراوه و ئة

  .٦٦بةغدا، هثشتا نةگةيشتوونه جث
ئاغـا لـه    ذووداونووساين ئثرانيش هؤكاري پاشگةز بوونةوةي عـةيل 

خان دةبةنةوه سةر ترس و تؤقيين سةبارةت به نيزيكايةيت  يارمةيت داين كةرمي
كان ئينگليسيية. چاوسووري بةسره و دراوسثيةيت هثزةكاين ئثران له شاري بث

خؤيان له داخوازةكاين حـاكمي بةسـره بـه مةبةسـيت سـازكردين لةشـكر و       
ئةوان كةوتبوونه ژثر كاريگةري ئةم . پةلةپاپؤذثكي شةذكةري بةرچاو وةردابوو

بةذاسيت دةياةوث بةگوثرةي قةراروبـذي  ) عومسانييةكان(گوتةيه كه تركان 
الي وايه كةعبييةكان بانگةشةي نيبوور كه  .٦٧پثشوو ياريدةي ئثرانييةكان بدةن

ئاغا دةكرث وابث، بةآلم بؤچوونثكي ديكةش كه دةصـث   بةرتيليان دابوويه عةيل
كثشةكه تةنيا پةيوةندي به دةستةوةستاين بةذثوةبةرايةيت حاكمي بةسـرةوه  

له اليةكي ترةوه خاين زةند به داخوازي ئاليك و تفاق و  .٦٨بوو ذاستر دةنوثنث
 .و بووشثهر ئةم ناكاوييةي قةرةبوو كـردووه  خواردةمةين و گةمي له حةوثزه

خان بـه مةبةسـيت لثكؤصـينةوه و توثژينـةوةي سـةرةتايي بـه چةنـد         زةكي
گةمييةكةوه له مةصبةندي خوارووي يةكاوي عارةبانـةوه پثـي نايـه دوذگـةي     

                                                      
ـ ٦٦ ـ   يــ تارخيي گيت ؛ ١٤١ـ   ١٤٠گوصشـةين مـراد، ل    ؛١٣٣ـ   ١٣١ديه، ل ـگوشـاي زةن

    .Niebuhr, Reise, 228 – 229؛ ١٨٢ـ  ١٨٠كةسرةوي، ل 
67- Lorimer, 1291. 
68- Reise, 226. 
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موحرةزي و تةماشاي كرد كه نثچري له تةصةي ذةويوه و بةرةو بةرينايي كةنداو 
خان  سووذاوةتةوه، بةآلم زةكي» قةببان«ةبةسيت گةيشتنه خوشيوه و گؤيا به م

  .٦٩نةيدةويست كه لةوث بكةوثته پةيكةردةي دوژمن
ئاكام و نالثك و تثكهاصقان  ماوةي شةش حةوتوو چاالكي و هةصسووذاين بث

لةگةص گةرماي نثوةذاست مانگي مةي، واي له وةكيل كـرد كـه فـةرماين ذاگـرياين     
دا ناذةزامةنـدي و تـووذةيي    حاكمي بةسره نووسي و تثينامةيةكي بؤ . هةصمةت بدا

ذاگةياند كه ئثستا سپاكةي  خؤي سةبارةت به بة فيذؤداين كات و سات دةربذي و پثي
وةختايةك نامةي ذةمسي وةكيلي پثگةيشت واي بؤچـوو كـه   . له حوفار دةكثشثتةوه

  .٧٠تةنيا مةبةسيت تثپةذبوون و پثشذةوي سپاكةيةيت به ذووباردا
كـةعب   خان گةذايةوه الي فةالحييه و تةماي گرت كه لةگةص بـين  كةرمي

وزارثكـي   سةملاين هةصداشت و زةوي بةندةكةي شثخ: وةك خؤيان جبووصثتةوه
. شثخ خثرايةكي مةرجةكاين لث قبووص كرد. بةرفرةواين دايه دةم شةپؤيل الفاو

و بارمتـه  چةند ذؤژ دواتر نثردراوثكي نارد و ذايسپارد كه حـازره پيتـاك بـدا    
، بةآلم وةكيل دةبث تاوانةكاين جةماوةري شيعةمةزةيب ببوورث و دةس .بنثرث

ئةو كات دوابةدواي ئةم ذثككةوتنه قةراركرا كه . له خاپووركردين زياتر هةصگرث
خان دابـني   كراو دامةزرثن هةتا پاشةكشةي هثزةكاين كةرمي له شوثنثكي دياري

ثشكثش كرا و كـوذي شـثخ وةك بارمتـه    له بةرامبةردا ديارييةكي گةوره پ. بث
وا ديـاره هـيچ    .٧١هةزار متـةن بـاج و پيتـاكي بـؤ بذايـةوه     ٣نثردرا و ساصث 

هثناين ذثز بثته خزمةت سةرؤكي  پثويستيش نةبوو كه خؤي به مةبةسيت بةجث
كردين  وةك گوتوويانه لةشكري زةند ئةوةندةيان دصةذاوكةي چؤل .سپاي زةند

  . ينةكةيانيان وةبةرچاو نةهاتناوچه بوو كه كةعيب تثپةذ
سةملان پةميانثكي ئةوتؤشي لةگةص تركـان   چةند حةوتوو دواتر شثخ

كـةعب   هةصبةت ئةم ذثككةوتنه پاش ئـةوه كـرا كـه گةمييـةكاين بـين     . بةست
دا به سةر  پاشايان زؤر زياتر لةوةي مريمةهنا لةو وةخيت پاپؤذةكاين كاپوتان

                                                      
  .١٤١؛ گوصشةين مراد، ل  ١٣٤،  ١٣٣گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦٩

70- FR  XVI, 15 and 17 May 1765; Saldanha, 192 ; Lorimer, 1219. 
  ؛ كةسـرةوي،  ١٤٢؛ گوصشةين مـراد، ل  ١٣٦ـ   ١٣٤گوشاي زةنديه، ل  ييتـ تارخيي گ٧١
          .Niebuhr, Reise, 229 ; Malcolm . 133؛١٨٤ـ  ١٨٣ل 
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وةكيل چةند هةزار . ه هةصياخنوالندبووننةسري هثنابوو، به فيكه بةدةور شثخ
كـةعب بـه يارمـةيت     كةسثكي گـةذاوةي لـه هةصـمةت بـؤ سـةر خـاكي بـين       

و خؤي چؤوه شرياز و ئيتر قـةت نةكةوتـه    ٧٢ئةمريگؤنةخان نارده بةندةرذيگ
كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت كه خؤي له . بريي پةيكةردةي كةعبييةكاين ذةوةك

شا و كةعبييةكان بـه دوور گرتبـوو، لـه مـانگي     تثوةرداين گةآلصةي ئاشيت پا
كـةعب دوو بازرگـان و لؤتكةيـةكي     دا به هؤي پةالماري دةريايي بـين  جووالي

بائاژؤي خؤياين له دةس دا و له حاصثكا سةبارةت بـه هاوكـاري چاالكانـةي    
تريان نائومثد ببوون به يارمةيت هثزةكاين نثردراوي بةمبةئي دةستيان دايـه  

هثـزه هثرشـبةرةكاين ئينگليسـي    . صمةيت دةريايي و ويشكاييزجنريةيةك هة
تووشي گةلثك خةسار هاتن و زؤريان كوشته و بريندار لثكةوتةوه و بث هـيچ  
كاردانةوةيةك له مانگي سثپتامربدا كشانةوه و بةشثك له هثزةكـاين تركيـان   

لـةم ذؤژانـةدا كـوذي    . وةك چاوةدثرثكي ناچـاالك لـه دةوةرةق بةجثهثشـت   
هـةزار  ٢ان به هثناين ديارييةكي بةرچاو بؤ خزمةت وةكيل كه گؤيـا  سةمل شثخ

» مةدرةس«متةن ويشكةپووص و باري پثنج يةستران پارچه و قوماشي هةرةگراين 
و سةت سةر يةكسمي ذةسةن بووه، داواي لثكرد و تيين دا كـه سـةبارةت بـه    

خان لـه   كةرمي .ذةواندين دةسدرثژي تركان بؤ سةر شثخي وةفادار هةنگاو بنث
مانگي سثپتامربدا دوو نامةي پذ له مثهرةواين و فريودةرانةي نارد بؤ پاشـاي  
بةغدا و مريبةندةري بةسره و به پتةوي وةبريي هثنايةوه كه دةوةرةق بةشثكه 
له خاكي ئثران و ئةوان دةبث هثزةكانيان لةوث بكشثننةوه يان هةرچي دةبث له 

دا  دي دةربذي و بريتانياش له پـثش پاشا خثرايةكي ذةزامةن .ئةستؤي خؤيانه
دا و به نابةدصي درثژةي بةم  كشابووه هةتا بكةوثته زثرةواين له يةكاوي عارةبان

  .٧٣كاره مةترسيداره بثهوودةية دا

                                                      
72- Niebuhr, Reise, 186, 229 – 231 ; Lorimer . 1219. 
73- FR  XVI, 992, 994 (13 and 17 October 1766), 1002 (7 
November 1766) 

ةكي سةبارةت به چاالكي و هةصمةيت كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت بؤ سةرچاوةي سةر
  :سةر كةعبييان
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پاپؤذثكةوه بوو بـؤ   خان به شوثن پةله له سةرةتاي ئةم ساصةدا كةرمي
عبييـةكان كـه   بؤيه پثشنياري كرد به كة ،دةگژذاچووين مريمةهناي كةللةذةق

بـةآلم   ؛زيان و زةرةدي پاشا و كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت قةرةبوو بكةنـةوه 
ووثژةكاين ئثران و بريتانيا لةبةر كؤمةصثك دذدؤنگي بث ئاكـام   دانيشنت و وت

ئةو پةلةپاپؤذ و لؤتكانةي كه ئاخرييةكةي به مةبةسيت گرتين خارك . مايةوه
ري لةگـةص ئثرانييـةكان لـه بووشـثهر     هاتنه بةستثنةكاين ئثران شوثين ديدا

گراين ديكه له اليةن كةعبييةكانةوه  گةيشتين ديارييةكي به قيمةت. تثكچوو لث
خاين سةبارةت بـه كؤمپانيـاي چنـؤكي      بينانةي پثشووي كةرمي ذوانگةي ذةش

سةرةجنام تةوژمي كةعبييةكان بؤ سةر تةواوي .٧٤هيندي ذؤژهةآليت تاريكتر كرد
دا بـه مـردين لةپـذي    ١٧٦٨كان له مانگي ئاگؤسيت ساصي دةسته هةمووچةشنة

  .٧٥دا كةوتبوو، كؤتايي پثهات سةملان كه ماوةيةك له جث شثخ
ويـةك سـاص حوكمـذانثيت بـه سـةر       سـةملان لـه مـاوةي سـي     شثخ
وبةرجي نثوةنثوه و بةرتيل و ديـاري بـةو    دا سةرةذاي داين خةرج كةعبييةكان

كـةعب لـه زؤنگـاوي     به بةزاندين بينكةسانةي كه وثذاي نائومثدي سةبارةت 
 ،بـدةن  دا ديسانيش به پةالماري خؤيان دةيانتواين زةرةديان لث قةصةمذةويان

وكاص و بازرگانثيت و دزي دةريايي وةدةس  گةلثك قازانج و ساماين له ذثي كشت
ئةويش وةك مريمةهنا هثزي دةريايي و سواره و پيادةي پثكهثنابوو و به  .هثنا

ومةرجي خؤي هيوادار بوو كه وةبةر الفاوي شـةذي   شوثن و هةل سةرنج دان به
ــةوث ــةكان نةك ــراين و عومســاين و بريتانيي ــةيت بچــووكي  .ئث ئيمپراتؤريي

                                                                                                                             
FR XVI, 871 – 1001 ; BP XXXIII, 14 August 1765, 17 January 1767; 

SP 97/43 (1766 – 1767), 112; Niebuhr, Reise, 231 – 232.   هـةروةها
  :بذواننه

Lorimer, 104, 1220 ; Wilson, 187 ; Amin, 85 – 88 ; Perry, ((The 
Banukab)) 138 – 149.                                                                              
                 
74- FR  Private No. 10 ; BP XXX, 17 November 1767 ; ANP, 81 – 
175, 27 September 1768 ; but see 15.5. 
75- BP XXIX, 7 September 1768 ; GN. Curzon II, 324 :  

  .١٨٦كةسرةوي، ل 
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. يش وةك حوكمذانثيت مريمةهنا به مردين خؤي دوايـي پثهـات  »سةملان شثخ«
هةميشـه لـه    ،١٧٨٣و بةرةكات تا ساصـي   ١٧٦٩غامن تا ساصي : جثنشينةكاين

دا بة دژي دزاين دةريايي عومساين بةشدار دةبوون و له وةخيت  وةكيل پةالماري
گةمارؤي بةسرةدا كةشيت و لؤتكه بازرگانييةكاين ئةوان دةفرياي هثزةكـاين  

يشي بـه  »هيندييان«زةنديه كةوتن و هةر بؤيه دةصثن گؤيا وةكيل شار و خاكي 
ةندةرةكاين كةنداو بووين شثخاين ب تةنيا له سايةي تةسليم. ئيجاره داوه بةوان

دا ذثگاي ئـاخرين و غللوورانـةترين   ١٧٧٤كةعب بوو كه له ساصي  و تايفةي بين
ئاواتثكي كه شاعةباس و نادرشا به مةبةسيت هثنانه ژثرذكثفي كةنداوي فارس 

  .دا كرايةوه پاراستبوو ياين لواين گرياين بةسره، بة ذووي خؤيان لث
  

  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 
  
ران له سةردةمي نادرشادا له چةند الوه دةسيت دايه تؤكمةكردين هثزي ـ ئث١

دا چةنـد كةشـيت و لؤتكةيـةكي لـه عـةرةبان و بةنـدةري        له پثش. دةريايي خؤي
ــوورات« ــايي »س ــد و ئورووپ ــذي  ي هين ــان ك ــاين   . ي ــه هثن ــي ب   ئاخرييةكةش

گرينگتريين . ذسازي له ئثران خسته گة دار و تةخته له مازةندةرانةوه بؤ بووشثهر گةمي
  .ي تايبةت به دةرياداري كةنداوي فارس بوو»شاي فةتح«ئةم پاپؤذه كذدراوانه 

خاين دةرياساالري  ذا لةتيف ي زاييين١٧٣٦/ ي كؤچي ١١٤٩ـ له ساصي ٢
هةصبةت ئةم كاره . ئثران تواين بةحرةين له چنگ عةرةبةكاين هووةيله دةربثنث

حوكمذاين بةحرةين چووبوو بـؤ   ي»جةباره شثخ«وةختايةك بووزي خوارد كه 
خان پاش گةذانةوه له بةحرةين و دابةزين له بووشثهر كليلةكاين  لةتيف. حةج

خان نارد و ئةويش بةذثي كرد بؤ نادرشـا و   قةآلي بةحرةيين بؤ حمةممةدتةقي
  .ذا بةحرةين بوو به پاشكؤي پارثزگاي فارس لةو وةخيت

بةنـدةرذيگ و بـاوكي   مريبةنـدةري  ) وةغـايي (ـ مريناسري زةعايب ٣
مريمةهنا باوك و زؤربةي كوذةمامةكاين خؤي كوشت و بوو به . مريمةهنا بوو
  .بةرهةصسيت بةندةرذيگ و خارك حوكمذاين بث

بةگـوثــرةي نــووسيين   ... ه »قةواسـم «دا  ـ جةواسـم لـه ذاسـيت   ٤
دا ئةم تايفة بـه ذةگـةز   »نةهجولقةدمي«خودالثخؤشبوو سةديدوسسةنتةنه له 
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ن كه له گؤشـه و كـةناري ذؤژهـةآليت نثوةذاسـتا بآلوبوونـةوه و      »عةمالقة«
. ئةوانةي كه له بةحرةين و عومان بنةگر بوون به جامسي و جةواسـم ناسـران  
دا  ئةمانه به درثژةي سةدةي هةژده و نؤزدةي زاييين لـه ذاووذوويت دةريـايي  

جةواسم ئةگةرچي .ناوبانگيان دةركرد و بوونه هؤي ترس و تؤقيين دراوسييةكان
كةوتبوونه ئةوبةري كةنداو و دانيشتووي شارجه بوون وردةورده خزينه بةشي 

دا ١٧١٧له ساصي . ئثراين كةنداوي فارس و له نيزيك بةندةرعةباس بنةگر بوون
يان داگري كرد و كةوتنه گـةمارؤي قـةآلي   »الرةك«دوذگةي بةحرةين و قيشم و 

شثخ  ،وه هاته بةندةر كؤنگهؤرمز و يةكةم شثخي جةواسم كه له بةندةرلينگة
  .ي لةم لةنگةرگايه دةركرد»موعني بين«قةزيب بوو كه  سةعيدي بين

خان بؤ سةر بةسره  ـ شثخ عةبدولقادر هاوكات لةگةص پةالماري سادق٥
ــةي هاوپــةميان بــوو ي بــرازاي چــاوي بــه »ســامري«شــثخ. ســةرؤكي تايف

وذي پاش مردين شثخ سووةيين ك .حمةممةدخاين زةند له بةسره سپي كرد عةيل
سامري بوو به سـةرؤكي تايفـه و بـه دةس عـةرةيب خـةزاعيل كـوژرا و مـري        

بـه چـاوي خـؤي     ،خاين شووشتةري خاوةين توحفةتولعالـةم  عةبدوللةتيف
ي تايفة له ذؤژگاري ئةفشاريية و )شثخ(سةرؤك ). ١٨٤ل(تثداچوونةكةي ديتووه

  ...سةعدوون بوون زةنديةدا له تريةي ئايل
زةنديةدا شثخ عةبدوصآلي كوذي حمةممةد كـوذي عـةيل    ـ له زةماين٦

ــاجي    ــه ح ــوو ك ــه ب ــةرؤكي تايف ــةمني س ــةم دوازدةه ــحي دووه ــوذي ساص ك
ي حوكمذاين گةرمةسثر گريت و لةگةص بنةماصةكةي نـاردي بـؤ   »ئاغاحمةممةد«

لةم شارةدا تواين ذةزامةندي وةكيل سةبارةت به گةذانةوةي بو دوذگةي . شرياز
موعني له  بين... و كوذةكةي به بارمته الي ئةو بةجثهثشتهؤرمز وةدةس بثنث 

ةوه هاتنـه كةنـداو و لـةو    »نةجـد «دا لـه   ي زاييين١٥٩٨/ ي كؤچي ١٠٠٧ساصي 
. دا عةتييةي بين عةيل سةرؤكيان بوو و هةشت هةزار كةسثك دةبـوون  زةماين

ـ حةناحنه ٣ـ ئيحاميده ٢حمةممةد  ـ خةوازمي ئايل١: موعني سث بةرةبابن بين
  ... .عةبدوذذةمحان له ئايل

ـ چارةك بةندةرثكي چكؤصةيه سةر به مةصبةندي شيبكؤي شارستاين ٧
  .بةندةر لينگه

عـةيل   ـ مةبةست له حمةممةدي بين حةنيفه، ئةبولقاسم حمةممةدي بين  ٨
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ي كؤچي مـانگي  ٨١ي كؤچي مانگي هاتؤته جيهان و ساصي ٢١ئةبووتالبه و ساصي  بين
ي كچي جةعفـةري  »حةولةتة«فه نازناوي دايكثيت به ناوي حةني. تةمةين بذاوةتةوه

عوبةيـدي   موختاري كوذي ئةيب. پاش نةماين باوكي دوورةپةرثز دةژيا. كوذي قةيس
ي به اليةنگرثيت ئـةو  »كيسانيية«سةقةيف به ناوي ئةوةوه ذاپةذي و بنةماي ذثبازي 

  .ذثزدار پثري وشةكةي به هةصه تؤمار كردووه. ذؤنا
سةر بةستثن يةكثك له بةنـدةرة گچكـةكاين مةصـبةندي    ي »الوةر«ـ ٩

  .كةنگاين شارستاين بووشثهره
كؤخـه نالـةبارةكاين دوذگـه نةيانـدةتواين     : ـ نيبوور دةنووسـث ١٠

ئثستا خودي  .جةماوةر له بةرامبةر بصثسةي گةرمادا بپارثزن و زؤركةس دةمردن
ديكةشي زؤر چاوثكي كوثر ببوو و ئةوي  .مريمةهناش هيچي له چنگ نةدةهات

ئةمه دةريدةخا كه مريمةهنا لةبةر شةذ و لثكدان و سـةخيت گـوزةران   ... دثشا
  .چاوثكي لةدةس دابوو

ي مةصبةندي كـةنگان و  »سةالس«ـ بةندةري كةنگان كةوتؤته بةشي ١١
 ٣٨٠كيلؤميتر و له بةنـدةر لينگـةوه    ٢٣٦له بوشثهرةوه ... خوارووي بووشثهر

  .كيلؤميتر دووره
موعني لةبةروةي لةگةص جةواسم دوژمنايـةيت   وصآلي بينعةبد ـ شثخ١٢

ي كوذي به بارمته دانـا و  »حمةممةد«بوو، به مةبةسيت دصنياكردنةوةي وةكيل 
براكةي تـري بـه   . ي برا چكؤصةي كوژرا»سةرحان«حمةممةد به دةس ... گةذاوه

ي كوشت و خؤي به ناوي سوقري كـةبري بـوو بـه    »سةرحان«فةرماين دايكي، 
كتـثيب  . ٦١٢مـوعني لـه قيشـم، ل     مثـژووي شـثخاين بـين   . (ايفـه سةرؤكي ت

  .)بةندةرعةباس، نووسراوي سةديدوسسةنتةنه
ـ بةستةك يةكثك له گوندةكاين مةصـبةندي بةسـتةكي شارسـتاين    ١٣

فرسـةخ لـه شـاري الرةوه     ٢١بةندةر لينگةيه و بةگوثرةي نووسيين فةسـايي  
. چـةيان بـةذثوه بـردووه   هةر له كؤنةوه شثخاين بةسـتةكي ئـةم ناو  . دووره

  .وكاصي هةمووي دمثةكاره نيه و كشت مةصبةندي بةستةك ئاوي شرييين لث
شثخ دةيةويست له ذثي ژن . ـ كچي شثخ عةبدوصآل ناوي عائيشه بوو١٤
قةرار بـوو ئايشـث  كـه    . ذا له دةسةآلتداراين ناوچه نيزيك بثتةوه و ژخنوازي

الري بكـا؛ وةختايـةكيش    كيژثكي جوان و جحثص بـوو مثـرد بـه نةسـريخاين    
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ي خوشكي بدةن به حوكمذاين عومان، بـةآلم لةبـةروةي   »زةمزةم«خةريكبوون 
  دا مـرد ئايشـثيان دا بـه عةبـدوذذةمحاين      ي كـؤچي ١١٧٦نةسريخان له ساصي 

  .ذاشدي ئامؤزاي شثخ عةبدوصآل بين
خوفاجه بةر له ئيسالم له ذؤژهةآليت مةدينةي مبارةك ژياون و  ـ بين١٥

عةقيل كه وردةورده لةبةر شةذي تايفةيت بـةرةو ذؤژهـةآلت    ن له بينتريةيةك
دا قةرامةته بةرةو ئثراقيان پاص دان  له نيوةي يةكةمي سةدةي چوارةميش. ذادران

ي كؤچي ٥٦٠دا ئةمانه ساصي »ئةلكاميل«ئةسري له  و بةگوثرةي نووسيين ئيبين
ذا بوونه ماكةي  كؤچيخوفاجه له سةدةي پثنجةمي  بين .پةالماري ئثراقيان داوه

تؤغرؤصي . دا)النهرين بني(گثرة و كثشه و كوشتار و تاآلنثكي زؤر له دووچؤمان 
ي كـؤچي  ٥٥٦پاش ذووداوةكاين ساصـي   .سةجلووقي به قورسي دةمكويت كردن

كةم جثي خؤيان دا بـه دوو   خوفاجه كةم بين .وبانةكاين ئثراق كرانه ذثداري ذث
 .خوفاجه به ماناي دز هاتووه. حوزن ةعب و بينك بةرةبايب ناسةرةكي ياين بين

دا له ناوچةي سووسةنگرد بنةگر بوون و  ماوةيةك له سةرةتاي سةدةي شةشةم
  .بةم ناوچةيان دةگوت خوفاجييه

ـ مةبةست له ئةلشووشتةري سةيد عةبدوصـآلي شووشـتةرييه لـه    ١٦
ار يه و ذثزد»تةزكةرةي شووشتةري«خانةداين شووشتةري و نووسةري كتثيب 

  .ي عةرةيب به ناوبانگييةوه لكاندووه»ئةل«پثري 
پاشا نازناوي فةرماندةي هثزي دةريايي بوو له حكوومةيت  ـ كاپوتان١٧
  ).دةرياساالر(دا عومساين

ـ فةالحييه ناوي مةصبةند و شارثكه لـه خووزسـتاين باشـووري و    ١٨
نـدجيان و  كةوتؤته بةستثين كةنداو و نثوان ئابادان و ئةهواز و جةذذاحي و هي

دةگـوترا   لـه پثشـوودا پثـي   . دا تثدةپـةذث  ذووباري جةذذاحي به نثوةذاسـيت 
دا به »ئةحسةنوتتةقاسيم«و موقةددةسي له ) عةرةبثندراوي سةوةرةك(سةوةرةق

  سـةملان لـه پـةنا     بـةآلم چونكـه شـثخ   . شارثكي گةوره و ئـاوةداين دادةنـث  
بناغةدانـةري  هةرةسه ذووخاوي ئةو كؤنةشاره، ئةم شـارةي سـاز كـرد بـه     

  ... .ي زاييين ساز كراوه ١٧٧٤/ي كؤچي١١٦٠ئةم شاره ساصي . فةالحييةي دةزانن
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  گةمارؤي بةسره
  

  پثشينه  ١ـ  ١١
  

ثيت دةرةوةي بازرگـان بنةباين كةنداوي فارس به ناوةندي سروشـيت  
. ئثراين ذؤژاوايي و دؤص و دةشـيت دوورةدةسـيت بـاكووري ئثـراق دادةنـدرث     

دا له ذثي  عارةبان بةربآلو و ئارامانةي يةكاوي چؤماوو گةياندن بةو گواستنةوه 
  ذووبارةكاين دجيله و فورات و كاروونةوه ئـةجنام دةدرث و بةنـدةري بةسـره    

نشيين ذةوگةيةكي ئاوييه بةصكوو ذثگاوباين ويشكاين عةرةب و  حاكم نه تةنيا
بةسره له ماوةي . بثدا تثپةذ دة ئثرانيياين لثوارةكاين كةنداوي فارسيش بةوث

چوار سةدةي سةرةتاي حوكمذانثيت ئيسالما گةورةترين لةنگةرگاي ناسـراوي  
له پةذپةذؤچكةي هةذةيت دةسةآليت خةالفةيت عةباسييةكان، . ئةو ذؤژگاره بوو

ئاوريشم، دةوا و دةرمان و ئةفسانةكاين سـةبارةت بـه هينـدوچني لـه ذثـي      
پاش سةركةوتنةكاين . هاين ئيسالمي جيجةرگةبةسرةوه دةگةيشتنه ناوچةكاين 

دابذاين دنياي عةرةب و هةرمثةكاين خةالفةيت ذؤژهةآليت  هؤزي مةغوول و لثك
ئثران له يةكتر، بةسره و ئاوةذثي بوو به بنةما و ناوةندي سةرةكي دووبةرةكي 

  .ذا تا ئثستا دوژمنايةتييان هةروا ماوةتةوه گرژي اليةنةكان و لةو دةمي و نثوان
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ايي بةشـي زؤري مـةوداي سـةدةكاين نثوةذاسـتا دةسـةآليت      له درثژ
ثيت ئيمپراتؤرييةيت فامتييةكان بوو بـه هـؤي ئـةوةي كـه ذثگاكـاين      بازرگان
ثيت جيهان بةرةو هثص و تةوةرةي مةديتةرانـةي باشـووري ـ دةريـاي     بازرگان

ئةمحةر سةري باداتةوه و شاره سةربةستةكاين ئيتاليا بـايخ و گرينگايـةيت   
لةگـةص دةسـپثكي تةنينـةوةي    . ذادةي بةندةرثكي ناوچةيي دابةزثنن بةسره تا

يةكان لـه هينـد و ذؤژهـةآليت دوور ذثگـاي      ثيت ئورووپاييبازرگاندةسةآليت 
بةتايبةيت چونكه به » ةبلحة«كةنداوي فارس و بةستثنةكاين دووچؤمان بةرةو  

وپـا  وبـاين پثكـةوه بةسـترانةوةي نثـوان هيندووسـتان و ئورو      خثراترين ذث
دادةندرا، بؤ ماوةي دوو سةدةيةك هؤكاري گةشه و نةشه و ژيانةوةي بةسرةي 

پاش ئةوةي كه مرياين مةماليك ئةم شارةيان به تةواوةيت لـه  . هثنايةوه بةدي
جارثكي تر لـه سـةدةي هـةژدةي     ،عومساين دابذي و گةيانديانه سةربةسيت

دةيةك گرينگايةيت خؤي وپةل تا ذا دا بةسره وةك بةندةرثكي هثناين كةل زاييين
  .وةدةس هثنايةوه

بةسره واي گوص كرد كه چاواين چنؤكي مرياين سـةفةوي و ئةفشـاري   
دا سپايةكي به مةبةسـيت گـرتين ئـةم    ١٦٢٩بذييه خؤي و شاعةباس له ساصي 

لةنگةرگايه بةذث كرد، بآلم هؤردووي نثردراو پاش ئةوةي گةيشته پاي ديواري 
لـه  . ١مريي سةفةوي بـةناچار گةذايـةوه  ردين مبةسره، لةبةر هاتين هةواصي 

بةسرةيان لـه چنـگ دةوصـةيت عومسـاين     » مونتةفيق«دا عةرةيب ١٦٩٥ساصي 
دةرهثنا، بةآلم ماوةيةك دواتر تووشي كثشمةكثشمي بنةماصةيي هـاتن لةگـةص   

دا لـه  ١٦٩٧بث و له ساصي ) ١(دراوسثي ذؤژهةآليت خؤيان كه وايل موشةعشةعي
فةرةجوصـآل موشةعشـةعيش بـه نـؤرةي خـؤي وةك      بةسره دةركران؛ سـةيد  

حكوومـةيت  . حوسـثن نـارد   حوكمذاين عةرةبستان كليلي شاري بؤ شاسوصـتان 
ئثرانيش وثذاي ناردين دياري و خةآلتثك كليلةكةي بؤ ناردةوه، بةآلم لةبةروةي 
شار له اليةن موشةعشةعييةكانةوه گريابوو، به شثوةي ناذاستةوخؤ بةسره بؤ 

ئةو مةبةسـتةي كـه شـاياين    . ن به دةس ئثرانييةكانةوه بووماوةي چوارساآل
وةبريهثنانةوةيه ئةمةيه كه ذاست چةشين گرياين شار له سةردةمي حكوومةيت 

كـران و بةصـثنةكاين دةوصـةيت عومسـاين      زةنديةدا هؤكـاري وةك چؤصـةپثچ  
                                                      

    .Sestini, 194؛ ١٦٢ـ  ٦٥كةسرةوي، ل : ـ بذواننه١
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سةبارةت به وآلتاين ئورووپايي و پةرةگرتين نةخؤشي چاوقوصكه له سـاآلين  
دا، خؤذاگري و دةسكردنةوةي شاري الواز كرد و پاصي پثوةنـا بـؤ   ١٦٩١ ـ  ١٦٩٠
  .٢دان دةس

يةكةمني هثرشةكاين نادرشا بؤ سةر ئيمپراتؤرثيت عومساين له بةهار 
ذا راستةوخؤ بؤ سةر بةغدا دةسـيت پثكـرد و پـاش ئـةم     ١٧٣٣و هاويين ساصي 

بؤ سةر بةسره له گةآلصةي هةصمةت . پةالمارانه بةبث سةركةوتن گةذايةوه ئثران
  .٣الم و موشةعشةعيش نةزؤك مايةوه اليةن هثزه هاوبةشةكاين بين

خاين دةرياساالري  دا هثزثكي به مةبةسيت ياريدةي لةتيف١٧٥٣له ساصي 
هثرشي ئثرانييةكان . و هثزي تازةي دةريايي گاص دا هةتا پةالماري بةسره بدةن

كـه دوو گـةمثي شـةذكةري     دا عارةبـان  يةكاويذؤژ تةقه و لثكدان له  پاش سث
داين پاشــاي بةغــدا و دةورثكــي  بريتانيــاييش بــةناچار كةوتنــه يارمــةيت

دا هاوكات لةگـةص  ١٧٣٤له مانگي سثپتامربي . ٤لثكراويان گثذا، تثكشكا گومان
ئةو ذؤژانةي كه هثزه سةرةكييةكاين له الي مووسصةوه، بةغدايان خسـتبووه  

هثرشي نادر بؤ . كرد ؤي بةسره بةذثمةترسي، لةشكرثكيشي به مةبةسيت گةمار
. الم و مونتةفيق ذووي دا بين ،كةعب سةر بةسره به هاوكاري عةرةبةكاين بين

لةم وةختةدا نوثنةري كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت به ناوي تؤماس دريل ناچار 
ـ   .ببوو كه گةمييةكاين شةريكه بنثته بةر دةسـيت پاشـا   ةكي لـه  بـةآلم پةنام

كان لةم شةذة بةرثتةدةر و  شتييه ن كه رمان بده تا فه سپارد ههرؤكاين خؤي ذا سه

   .بيانگثذثتةوه
دةستةوة نةبوو هيچيـان   هثرشبةران لةبةر وةي تؤپخانةي قورسيان بة

 بةگوثرةي .مانگ دواتر بةناچاري گةذانةوه لةگةص شوورةي شار پثنةكرا و سث
ــتراوي  ــةمياين بةس ــي پ ــنووره دياريكراو  ١٧٤٦ ساص ــةپثي س ةكــاين و ب

  .٥ي نثوانيان ئاشيت سةقامگري بوو١٦٩٣ذثككةوتننامةي 

                                                      
2- Lockhart, Safavi Dynasty, 52 – 54; Plaisted, 23. 
3- Lockhart, Nadir shah, 68. 
4- Ibid, 93 – 94; Longrigg. 
5- Longrigg, 152, Lorimer . 1199; Lockhart . Nadir Shah, 234 – 236. 
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  لثواري هةصگريساين شةذ له سةربةسره و بةغدا  ٢ـ  ١١
  

ي »مـةماليك «مـرياين  خانةداين ئةمحةدپاشا بناغةدانةري زجنريةي 
وشـوثين نةبةسـترانةوه و    پـث  لـه سـةر  بةغدا بوو كه بنةذةيت كـاري خـؤي   
بةسرةشـي وةك  . ذؤنابوو» عايل بايب« له سةربةخؤيي ذاستةقينة و جودايةيت

سوصتاين عومساين لثبذا كه . سةرهةدي قةصةمذةو و حكوومةتةكةي دياري كرد
كردنـةوةي بةسـره وةك    جارثكي تر به دابةشينةوةي قةصةمذةوي پاشا و جوث

بةشثكي سةر به خاكي ذؤژهةآليت فةرمانذةوايةيت خؤي، دةسةآليت ذابـردووي  
مگريي بكا، بؤيه سلثماين گورجي غـوالمي پثشـووي   اقوةدةس بثنثتةوه و سة

بةآلم هةركه . ئةمحةدشا و زاواي ئثستاي كرده حاكمي بةسره و تةماحي وةبةر نا
پاشا بةرةو بةغدا بزووت و قةصةمذةوي مريايةيت بةغداي  ن دا سلثما١٧٤٩له ساصي 

صتان تةواو داگري كرد و سةرلةنوث هةر دوو پارثزگاي وةسةر يةك خستةوة، سو
  . ٦نةبزووت جگه له دةربذيين ذةزامةندي مووي لث

سةبارةت به بريؤكةي خودموختاري قةصةمذةوي مريايةيت بةغـدا بـه   
سةرؤكايةيت ئةمحةدپاشا و جثنشيناين له مـاوةي نيوسـةدةدا لـه پثشـةكي     

دا ئاوا ٧»ئثتؤن«به قةصةمي » ركانگةشتثك بؤ ئيمپراتؤرييةيت ت«ثيب چذوپذي كت
  :نووسراوه
خاوةين چةشـنثك سةربةسـيت ذاسـتةقينةيه، لـه     ) حوكمذان(شا پا«

له دةنا سوصتاين عومساين هةميشه  ،سةردةمي ئةمحةدپاشادا ا به هةصكةوت
پاشا و كاربةدةستاين بةذثوةبةرايةيت و لةشـكري بةغـداي    ،هةواي كؤن سةر

هةتا  بـه شـثوةيةكي زاصـمانه     ،دةس لثنةداوه و له جثي خؤي نةيترازاندوون
به هةر حاص لـه چةنـد بؤنـه و هةصـكةوتثكا فـةرماين       .ةآلتيان بسةپثنندةس

عالييه بؤ  هةصبژاردنةوةي دةنارد و هةميشةش پاشا پاصثوراوي هةصبژاردةي بايب

                                                      
6- Cevdet 1, 339; SP 97/33 (1748), 175b – 176a; SP 97/34 (1749), 
81, 121b – 122a, Brieven 2716 (1754), 52 – 57. 

مابوون،  ١٨٣١دةس هثناين زانياري سةبارةت بةم مريانه كه تا ساصي  به مةبةسيت وه
  .١٠ تا ٧بذواننه كتثيب النگرينگ، بةشي 

7- Pp. 287 – 288. 
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ئةم پلة بةرزه و هةموو ساصث لةخؤوه نوث دةكرثتةوه و پاشا لـه جثـي خـؤي    
اين حوكمـذاين  عـايل دةسـةآليت الد   دادةندرثتةوه و واي نيشان دةدةن كه بايب

سوصتاين عومساين هةموو ساصث بذه پووص و ماصث لةم پارثزگا بةربآلوه . هةيه
  ».وةردةگرث

ئثتؤن له درثژةي باسةكةدا دةصث كه ليستةي حيسايب ساآلنةي پاشـا  
كراين زؤربةي داهاتةكةيةيت بؤ لةشكري زؤروزةوةندي و ئةم  نيشادةري خةرج

. ثرشـي ئثـراين و عـةرةبان پثويسـته    دانةوةي ه سپايه به مةبةسيت بةرپةرچ
 اپاش. هةروةها بةشثكي داهايت لةو قةآليانه خةرج دةكرث كه لةمثژساصه چؤلن

قةت بؤ ياريدةي شـةذةكاين ئورووپـايي سوصـتان چةكـدار نـانثرث و دةصـث       
لةشكرةكةي بؤ قةصةمذةوي خؤي پتر پثويسته و بؤ بيانوو دؤزينةوه و بةصـگه  

ةبا بؤ شـةذي قةسـتةكي لةگـةص عةرةبـةكاين     سازكردنيش جاري وايه دةس د
  .مونتةفيق و شانؤيةك دةگثرث

پاشا زؤر بةگةرمه سةبارةت به كاروباري بةسـره تامـةزرؤيي    سلثمان
» موتةسـةلليم «دةنواند و ئةو بةندةرةي له اليةن نوثنةري خؤيةوه به نـاوي  

ةيت كؤمپانيـاي هينـدي   بةذثوة دةبـرد و بةتايبـةت لـه توجـار    ) مريبةندةر(
ذاپةذين و ئاژاوةي هؤز و تايفةكانيشي بـه  . دا قازاجني پثدةگةيي ذؤژهةآلتيش

هثرشي سةركةوتووانةي شةوانةي تثكدةشـكاند و ئـةم چاالكييانـه ناوبـانگي     
گثذاويانةتةوه كـه جارثكيـان لـةم    . ٨بؤ به دياري هثنابوو) ٢(ي»ئةبوولةيلة«

دا  دواي يـةك پةالمارانةدا شةش ديلي بـه دانيشـتنةوه بـه دةسـيت خـؤي بـة      
دوازده ساص حوكمذانثيت تثكةص به خؤشةويسيت و دةسةآليت لةگةص . ٩سةربذيوه

دةيةويست كه شوثنثك بـه مةبةسـيت بنـةگر    . پاشايةيت نادر هةصدةسةنگثنن
لثرةدا دةكرث لـةم  . كردين ذاكردووان و ياغييان و پةنابةراين ئثراين دابني بكا

خان و خوازياره ساخته و قةصبةكةي  انمةرد ذاكردووانه ناوي مستةفاخان و عةيل
دا و ئازادخان پاش ذةويين له ذووي ١٧٥٢تةخيت پادشايةيت هاوذثيان له ساصي 

  .دا بثته گؤذ١٧٥٧قاجارييةكان له 
پاشا كرايه  سةعدةددين ،دا١٧٦٢پاشا له مانگي مةي  پاش مردين سلثمان

                                                      
8- Cevdet 1, 339; Niebuhr . Reise, 317. 
9- Beauchamp, 273. 



٣٧٠ 

  
  
  
  

  
  
  خاين زةند كةرمي/        

م اتر سـةرةجنا كةمثك دو .وه ناردبوويه وث«ذةقة«عايل له  جثنشيين كه بايب
ئـةو  . ي ناسراو بـه ئةلعةجـةمي  »پاشا ةيلع«بةذثوةبردين بةغدا كةوته دةس 

پاشـا ئةگـةرچي لـه     عـةيل ). ٣(پاشا بـوو  ي سلثمان)بريكاري وةزير(» كةهيا«
دا زؤر چاكي خؤ نواند، بـةآلم بـه پاصپشـيت هثزةكـاين      كاروباري حكوومةيت

پاشا ـ   تووين بثوةژين سلثمانخا ـ گؤيا به فييت عادله) پارتيزاين(چةري  يةين
هثنانـةوةي دةسـةآلت    دا به مةبةسـيت وةدةس  له بةغدا دةركرا و له كؤدتايةك

دا لـه  ١٧٦٤فةرماين داندراين عومةرپاشاي جثنشيين له هاويين ساصـي  . كوژرا
عالييةوه وةك پاشاي پارثزگـا يـةكگرتووةكاين بةغـدا و بةسـره      اليةن بايب

  .١٠دةرچوو
 مـريي و  ين ئثران ئثستا به شثوةي جثنشينايةيتبةرهةمي پاشاگةردا

عومةرپاشا داين به دةسةآليت وةكيال هثنابوو . خان خؤي نواندبوو بةهثزي كةرمي
باصـوثزثكي نـارده الي و داواي هاوكـاري     ،و هةر ئةو ساصةي بوو به حوكمذان

ئةو مريبةندةرةي سةرؤكايةيت . لثكرد به مةبةسيت پةالمار بؤ سةر كةعبييةكان
ذا ئـةم  ١٧٦٥ئاغا بوو كـه لـه ساصـي     ثيت بةسرةي دةكرد ناوي سلثمانازرگانب

زادةيةك بـوو كـه بـؤ لثوةشـاوةيي و      ناوبراويش گورجي. پلةيةي وةرگرتبوو
گؤيا چةند جاري . ي بةغدا دةهاتةوهرپاشاي نةم هةصسووذاوي بارتةقاي سلثمان

سـاآلين  : ( اوةذاكار الدراين له بةغـد  له سةرتابشت هثنا له بةرامبةر حوكمي 
پاش گريان و ئـازادكردين لـه اليـةن هثزةكـاين     ). ١٧٧٣و  ١٧٧١، ١٧٦٩، ١٧٦٨

زةندةوه ديسانيش گةذايةوه سةر كاري خؤي و ئاخرييةكةشي بـوو بـه پاشـا    
يش وةك شووشتةري له »سثرجان مثلكؤم«دا ١٨٠٠ي بةغدا و له ساصي )حوكمذان(

كـةي كـةوتبووه ژثـر     رييـة بةغدا ديويةيت و دةصـث لةبـةر سـاكاري و جوامث   
  .١١كارتثكردين

 ،له ماوةي هةژده مانگي ئةو دوو ساصةي مابووي بؤ گةمارؤي بةسـره 
ئةم نةخؤشييه يةكةم جار . ئثراق لةبةر نةخؤشي تاعوون هثزي دةبةردا نةمابوو

كاروانثكةوه له ذؤمةوه هاته ئةو شاره و خثرا  بةپثيدا ١٧٧٢له سةرةتاي ساصي 

                                                      
10- GD  XII, 6 August 1762; Cevdet 1, 340; Hurat . 153 – 155. 
11- Malcolm, 234 note; Shushtari. Tohfat, 146; Azzawi, Tarikh, 81; Olivier 
I. 343. 
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ين بةستثين و خووزسـتان و بووشـثهر و مةصـبةندةكاين    له بةسره و ناوچةكا
ساصه به شـثوةيةكي   بةر لةوةي ذاست له هاويين ئةو .ئةوپةذي وان بآلو بؤوه

ئينگليسـي  . ببوو به دةنگؤ كه چةندهةزار كةسي كوشـتووه  ،لةنةكاو ذاوةستث
ئـةم شـةپؤيل    .١٢هةزار كةس مردووه٢٥٠اليان وابوو كه تةنيا له شاري بةغدا 

هثنـا و بـةم    دا بةدي بازرگاينژياين ئيداري و  به سةرسستييةكي گشيت  مةرگه
دا له بةرامبةر  ذادةيةش ئاسيت خؤذاگري جةماوةري بةتايبةت به باري لةشكري

  .١٣دا هثنايه خوار تةوژم و پةالماري ئثرانييةكان
نوثنةري كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت ناسراو بـه مـووره بـه گـؤتره     

دا  هـةزار كـةس و لـه سةرانسـةري ناوچـةش     ٢٠٠ي شاردا گوتوويةيت له خود
بةآلم ئينگليسييةكاين تر اليان  .هةزار كةس بةم نةخؤشييه چوون٢٠٠نيزيكةي 

 .كةس لـةم شـارةدا  ٣٠٠هةزار كةس مردوون كه ذؤژث دةبثته ١٤٠وايه سةرجةم 
دا و گرياين شار  له سةردةمي تاعوون» سثستيين«بةپثي بؤچووين وشيارانةتري 

 ٢٠هةزارةوه دابةزيوه بو ٥٠ةس ئثرانييةكان ذثژةي جةماوةري ئةو شاره له به د
پاش گرياين بةسره خةصكثكي زؤر ئةم شارةيان چؤل كرد و  .١٤هةزار كةس ٣٠تا 

لةم كاتةدا تاعوون هةتا . لةوثشةوه ذايانكرده شوثين پةناتري وةك شووشتةر
                                                      

12- SP  97 – 49 (1773), 147 a. 
13- Shushtari, Tohfat, 142 – 143; FR  XII, 1061 (19 January 1774); 
Lorimer 1241 Huart, 155 – 156; Badi 34; Azzawi, Tarikh, 42. 

تا  ١٧٧٢نوامربي /  ١١٦٨ئةم مثژوونووسه بآلوبوونةوةي تاعوون به سةرةتاي شاباين 
ينـدي  ذاپـؤريت كؤمپانيـاي ه   بـةگوثرةي ئـةم مةبةسـته   . ئاوريلي ئةم ساصه دادةنث

يش درثژةي بووه ـ ئةگةر ١١٨٧ذؤژهةآليت و بذواي شووشتةري كه تا نثوةذاست ساصي 
  .ذاست دةكرثتةوه وپثش نةكرابن ـ پتر پشت مانگه نووسراوةكان پاش

14- FR  XVII, 106; SP 97/49 (1773), 147a, 153a, Sestini, 106; Masson, 
548. 

ةسانةش دةگرثتةوه كه زةماين گةمارؤ و ك پثويست ئةو بةپثيژمارةي سةر بةم دةورةيه 
 »كوشـتان  تاعوون«گرياين شار به دةس هثزةكاين زةند تثداچوون، بةآلم نابث ذثژةي 

بةراوردي دةورةي پةتاكه و بةتايبةت ئاماري مردووان زؤري لثـوه  . لةبةرچاو ون بث
مـردوون و  هةزار كةس تةنيا له يةكةم ذؤژا له بةغدا ٧٠باوي الي وايه كه . زياد كراوه

  .ذؤژي دووهةم و سثهةم له ئةژمار بةدةر خةصك تثداچوون
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تةي لـه ذثـي   ئـةو جـةماوةره سـيابةخ    .چوار فرسةخي شار ملي پثوةنـابوو 
بةم . له دةرودةشتان بذه نان و ئاو و ئازؤخةيةكيان پثبوو ،ذا هةآلتن ويشكاين

چةشنه سةرةتاي ذاوةستاين تاعوون ئاسؤگي دا و شةپؤيل نةخؤشي بةتةوژم 
دا كـه تـاعوون بـه     ي مانگي جـووالي ٢٧له . ١٥عارةبان كةوته بةستثين يةكاوي

ده سةر شار و دوو ماصيان تاآلن كةعب هرووژميان بر زةمحةت تةواو ببوو، بين
پاشا بةو لؤتكانةشةوه كه له پةناي لةنگةريان هاويشتبوو  ماصي كاپووتان. كرد

بةر لةوةي كه بةندةري بةسره لـه چنـگ تـاعوون ذزگـاري بـث،      . ١٦ئاگر درا
  .هثزةكاين زةند له پةنا دةروازةكاين دابةزين

  
  هؤكارةكاين شةذي بةسره  ٣ـ  ١١

  
گومان  زجنريةي پاشايةيت مةماليك له بةغدا بث درثژةي سةربةخؤيي

له دةساصي ذابردوودا به هؤي تثكهةصـچوونةكاين حكوومـةيت عومسـاين لـه     
حكوومةيت بةرباس به دژي  ١٧٧٤تا  ١٧٦٧له ساصي . ئورووپا گةشةيةكي كردبوو

 دةوصةيت ذووسيا كةوتبووه شةذثكي نةفامانه تا دةسـيت پـث لـه لةهثسـتان    
بةصـكوو   ،له ئاكامي ئةم شةذةدا نةك تةنيا هثـزي دةريـايي   .بةربدا )پؤلؤين(

. كي زؤريشي لـه بةسـتثنةكاين بـاكووري دةريـاي ذةش لـه دةس دا     ثسةرباز
ـ كه لـه ژوئي ) ٤(»كوچوك كاينارجا«پةمياين  بةگوثرةي لـه   ١٧٧٤ةي ساصـي  ي

بةشثكي له قةصةمذةوي خؤي دايـه دةس ذووسـيا،    نه تةنيادا بةسترا  نثوانيان
اتــه بةشــثكي بــةرچاوي ناوچــه اچــار كــرا كــه خودموختــاري بدبةصــكوو ن

عايل  لثرةدا خاصي بةرچاوي ورد و باريك ئةمةيه كه بايب. نشينةكاين  مةسيحي
مانـگ پـاش گـرياين بةسـره و      ، يـاين سـث  ١٧٧٦هةتا كؤتايي هاويين ساصي 

نيزيكةي دوو ساص دواي هةصگريساين بةرايي تثكهةصچوونةكاين له كوردستان، 
سياسةيت پاشاي بةغدا گذي شةذي هةصگريساند . لةگةص ئثران ذانةگةياندشةذي 

يان النيكةم پثداويستييةكاين سةرةتاي لثكداين ئاماده كـرد؛ بؤيـه دةوصـةيت    

                                                      
  .١٤٣ـ  ١٣٢ـ شووشتةري، توحفةتولعالةم، ل ١٥

16- SP  97/49 (1773), 147b, 148b. 
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گــةذا تــا خــؤي لةگــةص شــوثنكةوت و بةرپرســايةتييةكاين  عومســاين لثــي
ين دا وةك يةكـةم قوربـا   هةصگريساين شةذ بكةوثته بةربةرةكاين و لـه ئاكـام  

  .ذووداوةكان تثدابچث
دةستثوةرداين  ،هؤكاري ناذاستةوخؤي هةصگريساين شةذ له كوردستان

عومةرپاشا بووه له كثشمةكثشمي پارثزگاي باباين سةرسنوور، كه ئثستا پتر 
ئةم ئةيالةته له ذؤژگاري مـردين  . ي ناوةندثوه ناسراوه»قةآلچواالن«به ناوي 

بـةرچاو كـةوتبووه ژثـر كاريگـةري      پاشاوه له بةغدا بـه شـثوةيةكي   سلثمان
جثگؤذكةي عومةرپاشا له سةر دةسةآلت . ئثرانييةكاين بةردةسيت وايل ئةردةالن

ئـةم ناوچةيـه بـه    خان سةرپتةي لةشكركردنثك بـؤ سـةر    واي كرد كه كةرمي
لـه دووهـةمني   . هثزي ئثرانييةكان خؤش بكـا  مةبةسيت سةملاندن و نواندين

كه قةوماين شـةذ لةگـةص ئثرانييـةكان دؤزثكـي     عايل تثگةيشت  پةالمارا بايب
شـةذي كوردسـتان و   . مةترسيدارتر له گرياين بةسرةي به خؤيـةوه گرتـووه  

سةر بةسره له بةشثكي ترا دةكةوثته  ؤوپؤ و بةسترانةوةي به هةصمةت ب ذايةص
بةر باس ؛ لثرةدا تةنيا باسي ئةو پرسانه دةكةين كه به شـثوةيةكي تايبـةيت   

  .خان بؤ سةر بةسره و له ذوانگةي ئثمةوه گرينگن ي كةرميبوونه هؤي هثرش
له بةرامبةر ئثرانا زؤر زياتر لةوةي ) حوكمذان(كةللةذةقي سياسي پاشا 

له پارثزگاي بابان هاته بةرچاو له بابةت ئثرانييةكاين دانيشـتووي بةغـدا و   
راتر دةنگ و هة بةتايبةت زيارةتكاراين شوثنه پريؤزةكاين نةجةف و كةربةال به

بوو ئةو وةك حاكمثكي سونين له ناوةنـدةكاين زيارتگـاي شـيعةدا خـاوةين     
له بابةت ئةم شـارانةوه لـه بـةر گـراين كـذثي      : ومةرجثكي نالةبار بوو هةل
 ،وزاري وةقفي كراوي كةريت تايبةت و داهات و مصكانةي زةوي وچؤي پاوان هات

ةربـةال لةبـةر   بـةآلم تاجرةكـاين نةجـةف و ك    ،شتثكي واي وةگري نةدةكةوت
ثيت برةوداري زيارةتكاراين ئةم شوثنانه سامانثكي زؤريان وةسةر نابوو بازرگان

و دةنگ و هةراي بازاذ ئةغصةب نةيدةتواين نووزه و ناصـةي ئـةو زيارةتكـاره    
پاشا ناچار بوو كه  .١٧ئيماندارانةي گةيشتبوونه مةرقةده مبارةكةكان، خپ كا

رةكي و نثوخؤيي خزمايةيت دامةزرثنث و لةگةص شيعةكاين سنوورپةذاندووي دة

                                                      
17- Kelly, 35 – 36. 
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بؤيه  ؛دا بپارثزث هاوكات سةروةرثيت خةليفه له چوارچثوةي دژايةيت خورايف
لةم وةختانةدا سكاآلي زيارةتكاران سةبارةت به دادخوازي له بابةت سووكايةيت 

   .١٨زوصمي تركان پرسثكي باو بوو
وي سنووري نةكرا لةگةص ئةمةش وةختايةك كه گوومرگانةي چاوةذوان

بيانوويةكي سةرتر لـه بيـانووي ئاسـايي     ،خرايه سةر زيارةتكاراين ئثراين
له بةغدا گةلثك كةند و كؤسـپي تـريش كةوتـه بـةر پثـي      . ١٩كةوته دةستيان

جةماوةري ئثراين و زؤريان تاآلن كـران و جةرميـةيان پثـوة بةسـترا و دوور     
بوو لةگـةص   ١٧٦٤ساصي كردين پةمياين  ئةم كارانه بةئاشكرا پثشثل. ٢٠خرانةوه

نادرشاي ئةفشار، چونكه لةو ذثككةوتننامةيةدا سةبارةت بـه زيارةتكـاراين   
وچؤ و پةذينةوة له باج و پيتاكي جؤراوجؤر چةند خاصثك  ئثراين و ئازادي هات

دا توندوتيژي گةيشته  له وةخيت پةرةگرتين نةخؤشي تاعوون. ٢١وةبةرچاو گريا
كـةس ئثـراين   ٧٠٠دا  نـةوةي نةخؤشـييةكه  له مـاوةي بآلوبوو . ئةوپةذي خؤي

مريايت مردووةكان . دانيشتووي وآليت ئثراق و تاقمثك له زيارةتكارانيش مردن
ئةو كردةوانه بـوو بـه   . وكاريان دا گريا و فلسثك نةدرا به كةسبه سةردةسيت 

ــةرمي   ــةر ك ــه ب ــكاآل بردن ــؤي س ــان ه ــةرةتاي  . خ ــه س ــيش ل دا ١٧٧٤وةكيل
كه پياوثكي زانا و زمانزان و جيهانديده بـوو وةك  خاين زةنگةنه  حةيدةرقوصي

لـه   .باصوثزي خؤي بةذثي كرده بةغدا هةتا ناذةزامةندي خباته بةردةمي پاشا
جوايب ناذةزامةندي باصوثزي ئثرانا هةر سةريان هثنا و برد و خؤيان الذث كرد و 
بيانووي نابةجثيان هثنايـةوه و مليـان نـةدا كـه قـةرةبووي خةسـارةتةكان       

بيانووي ذاستةقينةي شةذقةومان وةختايةك خؤي نواند كه پاشـا   .٢٢نةوهبكة

                                                      
18- Forster, 146. 

      .Cevdet II, 55؛ ١٧٧؛ گوصشةين مراد، ل ١٨١گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت١٩
  

  .١٦٥ـ تةزكةرةي شووشتةري، ل ٢٠
21- Hatt – i  Humayun, NO . 2; Lockhart, 253; Qaddusi, 439. 

؛ تةزكــةرةي ١٧٧؛ گوصشــةين مــراد، ل ١٨١گوشــاي زةنديــه، ل  ـــ تــارخيي گــييت٢٢
  .١٤٤شووشتةري، ل 

FR  XVII, 1061; SP 97/53 (1775), 37b – 38a; Cevdet II, 55. 
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كردين دوو زيارةتكاري ئثراين دا و له شاري كـازمني يةكيــان    فةرماين فةالقه
  .٢٣پثـي مرد

ئازادي چووين زيارةتكاراين ئثراين بؤ شوثنه پريؤزةكان ئثستا له هةر 
له مـاوةي   .ي پةيدا كردبووزةمانثكي تر پثويسيت دةنواند و گرينگايةيت زياتر

شةذةكاين نثوان دةوصةيت عومساين و مـرياين سـةفةوي گومبـةزي مبـارةكي     
چووةكـان بـوو بـه     دةس ذةزا له مةشةد وةك تاي دووهةمي نةزرگـة لـة   عةيل

گومان وةختايـةك نادرشـا مةشـةدي كـرده      بث. ناوةندي زيارةتكاراين ئثراين
بةآلم لةبةر جيابوونةوةي . گرت جثپايتةخت ئةم باره باشتر سووذا و چاكتري 

ناوچةي ذؤژهةآلتيي ئيمپراتؤرثيت نادري مةشةديش لـه ذوانگـةي سياسـي و    
نةجةف و كةربةال ). ٥(دةرچوو» خاين كةرمي«دةس ئثراين  يةوه لة جوغرافيايي

دا تووشي نوقساين نةهاتبوون ئثستا بؤ چوون و  كه هةرگيز به باري مةعنةوي
تكاران ساكارتري دةنواند و پتر بوونه ناوةندي نةزر و وثذاگةيشتين زيارة دةس

وچـؤي   ذةنگه يةكثك له هؤكارةكاين ئـةم پرسـةش هـات   . نيازي ئثرانييةكان
كه بواري ترس  ٢٤لثكدالثكدا و ژمارةي پةنابةراين كؤوةبووي ئثراين بث له بةغدا

هؤي  ئةگةرچي تةنيا ئةم هةنگاوه نةبوو به. هثنابوو و ناذةزامةندي پاشاي بةدي
خان، بةآلم بوو به هؤي ئةمـةي كـه    هةصگريساين شةذ و بيانوويةك الي كةرمي

پةرةستانةي  انةوه بؤن و بةرامةي شةذثكي پريؤز و خاچيشةذ له ذوانگةي ئثراني
  .لثوة بث

دا وةبـةرچاو دث هؤكـارثكي    ةكاين ديكةش»جيهاد«چةشين ئةوةي له 
ئـازادي چوونـه نةزرگـه و    پلةدووي بةئاستةم پةسندكراويان له سةر بنةماي 

هثندثك له نووسةران اليـان وايـه كـه بـووين     . شوثنه پريؤزةكان خسته ذوو
لةشكرثكي گةورةي عةشريةيت و سةركثشي ئثراين كه حاونةوةيان سةرةجنام 
تةنيا له ذثگاي وةرگرتين مووچةي نةپساوه يان تاآلنةوه بـووزي دةخـوارد،   

بةشثك لةم هثزانه پثشتر . ٢٥بووه يةكثك له هؤيةكاين هةصگريساين ئةم شةذه
خان بوون،  قوصي نثردرابوونه مازةندةران و خةريكي سةركويت ذاپةذيين حوسثن

                                                      
  .١٤٤ـ تةزكةرةي شووشتةري، ل ٢٣

24- Niebuhr, Reise, 213. 
25- Malcolm, 139; cf. H . Hedayati, Tarikh – e Zandiya, 177. 
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ومةرجثكي لةبارا له كوردستان مبثننةوه هةتا نيمچه  تاقمثكيش دةبووا له هةل
له پشت پةردةي هثرشي چذوپذ بؤ سةر . سةركةوتنةكانيان لةم بةرةيةدا بپارثزن

دوابــةدواي شــكاين  ،تيهةصــثنانةوه و پاراســتين ئابــذوو بةســره پثويســيت
له اليةن شثخي هـؤرمزةوه   خان و هةصخةصةتاين شةرمةزارانةي پارةكةي زةكي

هةر له سةرةتاي ئةو چاالكي و شـاآلوةي بـه مةبةسـيت گـرتين عومـان لـه       
 ،سةرانسةري بةستثنةكاين كةنداوي فارس دةهؤص و زوذناي بـؤ هةصـگريابوو  

هثزةكاين ئثران هاتبووه   دا پاشا به مةبةسيت پاصپشيت لةو كايت .هةست پثدةكرا
بةرةوه، بةآلم سةرةذاي چةند بؤرةبةصثنييةكي كه دابووي به وةكيـل تةنـةخي   

قازاجنيـان لـه    بةسرةش يارمةيت دةنارد بـؤ عومانييـةكاين شـةريكه   . ٢٦كرد
. ةزاينتوجارةتا كه وةكيل ئثستا ئةو سةربزثوانةي له شةذا به خةنيمي خؤي د

ــراين   ــةو قســة و قسةصــؤكانه وةك ذوودانووســاين ئث ــةواوي ئ ســةرةذاي ت
دا تثپـةذث و بـه    نووسيويانه، پاشا ذثي نةدةدا كه سپاي ئثران به قةصةمذةوي

دا سووذ بداتةوة و يارمـةيت و پشـتيواين گواسـتنةوه و     بةستثنةكاين عةرةيب
، بةآلم بة ذاسـيت  ٢٧خاين نةدةكرد گةياندين هرووژمي دةريايي هثزةكاين زةكي

جگه له تةواوي . وگوذ لة بةرچاو بووبث باوةذ ناكرث كه وةها پةالمارثكي گةرم
ئةو بةصگه و بؤنانةش دةبث بريةوةري خؤپاراستين دة ساص لثرةوبةري پاشا بؤ 

دانـةوةي عةرةبـةكاين    خـان بـه مةبةسـيت بةرپـةرچ     ياريدةداين سپاي كةرمي
به تةواوي ئةم مةبةستانه دةبث عومةرپاشا به سةرنج دان . كةعبيش ون نةبث بين

  . و مريبةندةري، شياوي سةركؤنه بن
 پتــر لــه تــةواوي هؤكــاره بازرگــاينواوثــدةچث كــه بةرژةوةنــدي 

ومةرجي سةرتر بووين  هةل. كراو لةم نثوةدا خؤي نواندبث ذواصةتييةكاين باس
ـ  بةسره له كةندواي فارس ثهر لـه  دا دةبث به گؤذانكاري بةندةرعةباس و بووش

سةردةمي سةفةوييةدا وةك دوو لةنگةرگاي گةوره به مةبةسيت كةلك وةرگرتن 
له خاك و مةصبةندثكي كه له ناوةندي ئيسفةهانةوه ئيـداره دةكـرا، قـةرةبوو    

بةآلم له ذؤژگاري نـادرا كـه پايتةختةكـةي لـه بـاكووري ئثـران       . كرابثتةوه

                                                      
26- FR  XVII, 1069 (1 May 1774). 

  ؛ مومجةلوتتـةواريخ،  ١٧٨، گوصشةين مـراد، ل  ١٨٢ـ   ١٨١، ل گوشا ـ تارخيي گييت٢٧
  .ي، وتاري نةسري١٣٦، ل ١٠؛ لثكؤصينةوةكاين مثژوويي، ژماره ٣٣٧ل 
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ـ  ي دةريـاي خـةزةرةوه   هةصكةوتبوو و كؤمپانياكاين ذووسي و ئينگليسي له ذث
وپةل و پثداويستييةكانيان بؤ دابني دةكرد، ئـةم دوو بةنـدةرةي كةنـدواي     كةل

فارس هةندثك له ذةنگ و برةو كةوتن و پاش سةرهةصداين ئاژاوة و پشـثوي،  
ثيت كةنداو لةبةر ذثگراين تاآلنچي و حوكمذاناين زؤردار بةرةو بازرگانناوةندي 

به نـةمان و تثـداچووين    .ةي هثورتري بةسرهذؤژاوا كشا و گوثزرايةوه ناوچ
تةقةالي كرد كه  و ئيسفةهان كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت دةسيت خؤي ذةپثش دا

كـةچي  . هاوكات لةگةص پةيدابووين مريمةهنا پثگةيةك له بةنـدةرذيگ دابنـث  
خـان، كؤمپانيـاي هينـدي     دا لةبةر پثداگري كـةرمي ١٧٦٣سةرةجنام له ساصي 

 بازرگـاين ر بووشثهري لةبري بةندةرعةباس كرده ناوةنـدي  ذؤژهةآليت بةندة
دا كؤمپانيا تةنانةت ئةم ناوةندةشي له دةس بؤوه و ١٧٧٠خؤي، بةآلم له ساصي 

وةكيل سةبارةت بةم مةبةسته زؤر . تةنيا له بةسره هةصدةسووذا و كاري دةكرد
ةره به توندي هةصبةزييةوه و هةذةشةي كرد كه به تؤصةي ئةم كاره ئـةو بةنـد  

ئةگةرچي لةبـةر زةخـت و زؤري   .٢٨ذقي لثيةيت خاپووري دةكا دص  ئاوةدانةي به
دا گةذايةوه بووشثهر، بةآلم ١٧٧٥هةمةذةنگ، نوثنةرايةيت كؤمپانيا له ساصي 

دا  كارگثذاين بةسره و بةذثوةبةراين كؤمپانيا له ماوةي چوار ساصي دواتريشي
خان  نانةت وةختايةك كه كةرميمارداين ئةم بةندةره بوون و تةچاوةذواين پةال

كـةعب دةس پثكـرد نيگـةراين     دا يةكةمني هثرشي بؤ سـةر بـين  ١٧٧٥له ساصي 
يةكثك له هؤكارةكاين ديكةي هةصگريساين شةذي .٢٩پةالمارداين بةسرةش بوون

بوونةوةي سامان و داهايت لةنگةرگا  بةسره دةوصةمةند بووين ئةو بةندةرة و كةم
هؤكاري ئةم گؤذانكارييه دةگةذثتةوه سةر كـؤچي  . هاوشثوه ئثرانييةكاين بوو

خانيان  ئةم كؤچبةرانه پثداگري كةرمي. اين ئثراين و بةتايبةت ئةرمةينبازرگان
بؤ گةذانةوه وةبةرچاو نةدةگرت و پاشاش گوثي نةدةدايه داخوازي وةكيل لـه  

  .٣٠بابةت گثذانةوةيان
خان به اليةوه  مريزا حمةممةدي كةآلنتةر كه بريةوةري پاشايةيت كةرمي

نةهاتووه، چونكه وةكيـل لـه گـةمارؤي بةسـرةدا      خاوةن بايةخثكي له گؤذان

                                                      
28- SP  97/49 (1773), 1476; FR  XVII, 1669, 1080. 
29- GD  IX . 15 May 1757. 
30- SP  97/49 (1773), 1476. 
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ناذةزامةندي خؤي سةبارةت بةم  ،كةوتبوه زؤرانبازي لةگةص بريؤكةي نادرشا
خان ويسـتبثيت وا   هةصبةت ذةنگه هةر به ذاستيش كةرمي. بوونه دةردةبذي الذث

 .تثكشكاوه سةركةوتن وه دةس دثنث ةو شوثنةي كةوا نادري گةوره لثيلبنوثنث 
شوثنةوه  دا ئةم هثرشه بؤ ئثران سةنگ و بايةخ و بؤ بةسره وثراين بة له ذاسيت

بةآلم هيچ بةصگةيةك به دةستةوه نيه كه نيشاين بـدا وةكيـل پثـداگر و     .٣١بوو
ئارةزوومةندي السايي پادشايةك بووبث كه هةموو ئاكارةكاين قثزةوةن بوون و 

. دا بةو ذووحه شةمزاو و ئاصؤزكاوةيةوه كةوته گثژاوي نةمان ةينله ئاخري تةم
دا تا ذادةيةك دنةي  ووثژةكان بزاوتين پاشا له وةخيت شكسيت وت چاالكي و دةس

بـايي و   بةسره ئاماجنثكي بةردةس و خـةآلتثكي گـران  : هةصگريساين شةذي دا
ريـش  مناسب بوو كه دةيتواين به شـوثين مةبةسـيت سـةرةكي دابنـدرث و زؤ    

بةسره بارمتةيةكي باخيدار . وثدةچث كه وةكيليش هةر ئةوةي لةبةر چاو بووبث
ــةيت      ــازي تايب ــةلثك ئيمتي ــردين گ ــةپثچ ك ــه چؤص ــواين ب ــه دةيت ــوو ك ب

 پثويست له بازرگاينمةزهةيب له پاشا بستثنث و هاوكاري دةريايي و  ـ   سياسي
وين ذؤژگار سةنگ بريتانيا وةربگرث، تةنانةت ئةگةر ئةم مةبةسته به تثپةذبو

خـان لـةم    بةگشـيت بؤيـه كـةرمي   . و بايي نةپارثزراين شاريشي لثبكةوثتةوه
 ،هةنگاوه مةترسيدارةدا شكسيت هثنا چونكه به بآلوبوونةوةي هةواصي مةرگي

  .سپاكةي كشايةوه
  

  دةسپثكي گةمارؤ  ٤ـ  ١١
  

خاين زةند به سپاي گچكةي  مرادخان و نةزةرعةيل وةختايةك كه عةيل
خـاين بـراي وةكيـل     سـادق  ،ةوه دةگژ هثزةكـاين پاشـا ذاچووبـوون   خؤيان

سةركردايةيت بةشي زؤري لةشكره سي تا پةجناهةزار كةسييةكةي له شرياز له 
خـان ذاماصـي بـرده بـةر      دا سـادق ١٧٧٥ي ژانوييةي ١٠له ذؤژي  .٣٢ئةستؤ بوو

                                                      
31- Kalantar, 67 – 68. 

  ؛٣٣٧مجةلوتتةواريخ، ل و؛ م٢١٨ـ فةسايي،بةرگي يةكةم، ل ٣٢
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مانگي  .خووزستان و له شووشتةر تثپةذي و ذاستةوخؤ بةرةو حةوثزه ئاژاويت
داهاتوو گةيشته حةوثزه و مانگثكث تريش بؤ خؤ تةيار كردين پثداويستييةكاين 

يةكثك لةو ئامرازه بةرچاوانةي . ٣٣لةو ناوچه مايةوه ،پةالمار بؤ سةر بةسره
وچـؤ و   گةمث بوون به مةبةسيت پاراستين ذثي هـات  ،هةوصي دابني كردين دان

ن بؤ شةذ سةير دةهاته خا ئةگةرچي نةخشه و پالين سادق. گواستنةوةي ئازؤقه
ئةم گةآلصةيه دةبوو  بةگوثرةي: باشي بةذثوه چوو بةرچاو، بةآلم له كردةوةدا بة

سپاي ئثران له الي باكوورةوه ـ ياين هةر ئةو ذثيةي كه هثزةكـاين نـادر لـه     
سةرةتا لثوارةولثواري ذووباري . ٣٤دا پثيا تثپةذيبوون ـ بذؤنه پثش١٧٤١ساصي 

» شةوييب«له » قوذنه«دةگاته ئةو شوثنةي كه له خوار حةوثزه بذؤنه خوار تا 
يـةكاو   لـه سـةر  پاشـان پردثـك   . عارةبـان تثكـةص دةبثتـةوه    لةگةص يةكاوي

هةصبةسترث و سپاي ئثران پثش خؤي پاك بكاتةوه و عةرةبةكاين مونتةفيق كه 
   .ذةنگه بؤسةيان نابثتةوه دةرپةذثنث

ةم گةآلصةيه و هةر ئةو بةجث كردين ئ لةشكري ئثران شاين دايه بةر جث
هاوكـات  . گةمي و لؤتكانةي خووزستاين هثصةكاين دواوةي بةرةيان دةپاراست

لةگةص ئةم هةصمةته له خوارةوةتري بةسره پةلثكي بچووكي دةريايي ذثكخرا كه 
دةرذيگ و بووشثهردا ذاوثچكةيان دةكرد و ئةو نپةيتاپةيتا له ذةوگةي نثوان بة

به ال كةوتين عةرةبـةكاين مونتـةفيق و    .ادةماصيناوچةيان له بووين دوژمن د
ذث نـةدةما و   لـه سـةر  كةعب هثزه هثرشبةرةكان ئيتر كؤسپيان  هاوكاري بين

  .بةسره دةكةوته گةمارؤيةكي توندةوه
خان  دا سادق ي زاييين١٧٧٥ي مارسي ١٢/ ي كؤچي ١١٨٩ي حمةذذةمي ٩له 

ـ   ه و لثكـدان گةيشـتنه   له حةوثزه ترازا و سث ذؤژ دواتر هثزةكاين به بـث تةق

                                                                                                                             
Hovhakyants . 317 (all give 30,000); SP 97/52, 1776, 176 (20,000 
to 40,000); Malcolm 141 (50,000). 

؛ ١٨٤ـ   ١٨٣گوشـاي زةنديـه، ل    ؛ تـارخيي گـييت  ١٤٤ـ تةزكةرةي شووشـتةري، ل  ٣٣
ذا ذيكـةويت   SP 97/51 (1775)؛ ئةو ذاپؤرتةي كه له اليـةن  ١٨١گوصشةين مراد، ل 

ي فثوريية نثردراوه، مةوداي سپاي ئثران تا بةسره به شةش ذؤژةذث دادةنث و دةبث ١٣
  .ناوچةي حةوثزه بثمةبةسيت 

34- FR XVIII, 1089. 
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پثشةنگي هثزةكاين چةنـد ذؤژ زووتـر لـه ذثـي      .٣٥عارةبان يةكاويبةستثين 
عةبدوصآلي مونتةفيق وةك بةشي چاوةدثر و  شثخ. ةوه گةيشتبوونثيه»شةوييب«

له اليةن سةركردايةيت . هةواصي دابةزيين ئةم هثزةي دا به بةسره ،توثژينةوه
و ) مريبةندةر(ه بةسره هةتا موتةسةلليم هثزةكاين ئثرانةوه باصوثزثك نثردراي

و مةزنةسةرؤكي مونتةفيق و سةرؤكاين كؤمةآلين جوولةكه و ) ٦(دةروثش شثخ
 كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت، چةند نوثنةرثك بنثرن كه بازرگاينئةرمةين و 

ومةرجي ئثرانيان بؤ ذوون بكرثتةوه، بةآلم پةيامي ئثران گـوثي بـؤ شـل     هةل
عةبدوصآل كـه جگـه لـه بةربـةرةكاين هـيچ       زار شةذكةري شثخپازدةهة. نةكرا

ــةزران و    ــوثين دام ــه ش ــةبوو وردةورده ل ــتؤ ن ــه ئةس ــةيان ل ــةركثكي ديك ئ
ــار  ــواري دةســيت ذاســيت ذووب  .مةتــةرثزةكانيان كشــانةوه و گةذانــةوه لث

ذاپؤرتةكاين هاتوو بؤ بةسره دةرياندةخست كه هثزةكاين ئثراين بث هيچ گرث 
لـه ذووبـار دةپةذنـةوه و كـةس     » كةصـةك «بـه سـواري    و كؤسپثك خةريكن
گومان ئـةم تاقمـه بةشـثك بـوون لـه هثـزة ئـازا و         بث .٣٦بةرگثذةوةيان نيه

نووسيين نامي له خاكي دوژمن تثپةذين  بةگوثرةيبةجةرگةكاين بةختياري كه 
چاوةذواين هـاتين كةرةسـه    شاين كصثكيان خؤش كرد و و لةوبةري ذووبار جث

  .٣٧سيت لثداين پردثكي كايت بؤ پةذينةوةي لةشكربه مةبة مانةوه

                                                      
هةردك سةرچاوه ذؤژي . ١٨٥ـ  ١٨٤گوشا، ل  ؛ تارخيي گييت١٨١ـ گوصشةين مراد، ل ٣٥
ـ ١٥ي حمةذذةم به ذثكةويت بزووتين لةشـكر لـه حـةوثزه و    ١٢ ةذذةم بـه ذؤژي  ي حم

مكي ئةم ذثكةوته سث ذؤژ پاش ئةو دةمةيه كه پارسؤنثز قا. دةزانن »شةت«گةيشتنه دةم 
ذاپؤريت كؤمپانيا ئةم . (ي حمةذذةم بووه١٢ي مارس بةرامبةري ١٥لةسةر داناوه و دةصث 

پـاش نووسـيين    ژچـوار ذؤ  يـاين سـث  .) ذاسـت دةكاتـةوه   ذثكةوتةي سةرةوه پشـت 
  .ذةنگه ئةمانه مةبةستيان هرووژمي زؤرينةي لةشكر بووبث. ذووداونووساين ئثرانييه

پثويست توثژينةوةيان لةسـةر بكـرث،    بةپثي گثذانةوةكاين سةر به گةمارؤش دةبث
دا  چونكه بةصگةنامةيةكي مثژوويي و دوورودرثژي لةشكري به ذاپؤريت ذووداونووسان

  دا،  نـةوةكاين مثژوويـي  توثژيوتارثك به قةصةمي كشـمريي لـه   : بذواننه. دةچثتةوه
  .١٠٤ـ  ٦٩، ل ٢و ژماره  ١٢٦ـ  ٨٧، ساصي يةكةم، الپةذه ٦ژماره 

36- Parsons, 164 – 165;  FR  XVII, 1092; Lorim, 1249 – 51. 
  .٤٨١ب؛ تارخيي بةختياري، ل ٢١٨؛ تةفرةشي، ل ١٨٧، ل گوشا ـ تارخيي گييت٣٧
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سازكردين پردثكي وةها پثويسيت به دةكار كردين كؤمةصثك زجنـريي  
بةجث بووين ئةم گةآلصةيه دوو  جث. ئاو ذابگرث له سةرقورس بوو كه لؤتكةكان 

لـه   .دا كؤتايي پثهات حةوته و نيوي پتر كثشا و له كايت جثژنةكاين نةورؤزي
بارخانه و هثزةكاين لةشكري له  و دا تةواوي بار ي ئاوريل٤/ ر ي سةفة٢ذؤژي 

پـةجنا مـايلي بةسـرةذا كةوتنـه      و لةذثوه له مةوداي چل ٣٨پةذينةوه »شةت«
كـةوتن و   ي ئاوريـل وةذث ٦قةرةوصةكان سةعات شةشي بةيانةي  پثش. بزووتن

بؤ  .ي بةياين ئةوذؤژه كةوتنه شوثنيان١٠بةشي زؤري هثزةكانيش له ساعةت 
 .نث كاروانةكاين بارگةوبنه و پاشةنگاين هثزةكان بـه دوايانـا داوةريـن   يسبة

مايلي باكووري دةروازةي بةغدا  لةشكرگاي دوايي كةوتبووه شوثنثك لةوالي سث
دوو مايل لةوالتري لةشكرگا ـ كه خانووي . هةتا لةوثوه پةالماري مارجيل بدرث

 لثهةصكةوتبوو و تةنانةت هاوينةهةواري نوثنةري كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت
دةرك و پةجنةرةشيان به تاآلن برد ـ هثزةكاين ئثراين يان به گوتةي ئابراهام  

مايل و  ٥ه شةنگوآلنه له ذووبةرثكا به درثژايي »چؤسثن مان«ئةو : ٣٩پارسؤنثز
  ).٧(مايل بآلو بوونةوه و دامةزران ٣ پانايي

و هةرا له بابةت بةسره بةر له هةستاين تؤفان به شثوةيةكي بةگرمه 
له ذؤژگـاري شـاآلوي هاوبـةش و    . ذا ئاگادار كرابؤوه هةصزةقينةوةي مةترسي

دا، موتةسـةلليم  ١٧٦٥كـةعب لـه ساصـي     خان دژي بين ئاكامي پاشا و كةرمي بث
. باوةذي خؤي سةبارةت به دراوسثي بةهثزي پةناي نيشان دابوو بث) مريبةندةر(

ثوةندييةكاين نثوان شرياز و بةغدا گرژ دا ذوون ببؤوه كه پ له ساصي ذابردووش
دا كؤمةصة ١٧٦٦ي ئؤكتؤبري ١٨له . بووه و بةسره كةوتؤته بةر هةذةشةي زياتر

ي ژثرباصي )حوكمذان(خان دژي پاشا  هةواصثك سةبارةت به لةشكركثشي كةرمي
بةغدا له كوردستان و سازبووين به مةبةسيت هةصمةت بؤ سةر بةسره وةبةرگوث 

ي ژانوييةي ئةو ساصةدا ببـوو بـه دةنگـؤ كـه     ١٥يةك دواتر له ماوة. دةكةوتن
كةچي سث شةو دواتر تاقمثـك لـه تايفـةي     .خان له شرياز دةركةوتووه سادق

                                                      
؛ تةفرةشي، ل ١٨٢؛ گوصشةين مراد، ل ١٨٧ـ   ١٨٥گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٣٨

        .Parsons, 170ب؛ ٢١٩
39 - Parsons, 170 – 172 (the apt epithet is from Kelly, 43); SP 
97/51 (1775), 68a. 
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كةعب پةالماري شاريان دا و سةركةوتوانه به ديوارةكاين شار هةصچوون و  بين
پارسـؤنثز قـةوماين ئـةم ذووداوه دةباتـةوه سـةر      . ذاستةبازاذيان تاآلن كرد

بةگشـيت تـةنيا پـةنا و پـارثزةري بةسـره       .٤٠كيفايةيت پارثزگاراين شـار  بث
شوورةيةكي ذووخةك و داذزيو بوو كه لةبةر چاوي هـةر ذثبـوارثكي مـةوداي    

لـه زؤر جثيـان هةرةسـي     .باوةذثكي ئةوتؤي پثنـةدةكرا  ١٨٠٠تا  ١٧٥١ساآلين 
كثشـانةي  گةذانگةذي ال ،٤١بردبوو و به لةرزؤكي به دةرةوةي شارا سووذابؤوه

نةخشـةكةي   بـةپثي مايل ـ هةصبةت  ٦النيكةم » وارينگ«گثذانةوةي  بةگوثرةي
له ژووري . مايل  ـ بوو١٢مايل و بةو نيشانانةي پارسؤنثز داوييةيت  ٥/٧نيبوور 

ئةم حةسارةدا دةبث شارثكي نالةبار به خانووبةرةي الر و كؤمةوه بثتـه بـةر   
بةشي زؤري زةوييةكاين . يةك بووماصي حوكمداري شار تةنيا خانووچكة. زةين

به هةر حاص ديواري شـار لـه    ٤٢.گةذانگةذي شار باغه خورما و گؤذستان بوون
ميتر پان بوو كه خةندةكثكي قووص و بةرين هثزي وةبةر ٥/٧تا  ٦هثندثك شوثنان 
هةروةها چةند . عارةبان دا سووذابؤوه و دةچؤوه سةر يةكاوي دةنا و به دةوري

ن سـاز كردبـوو، چـوار دةروازه و لةنگةرگايـةكيش بـؤ      سةنگةري بةرزيشـيا 
تؤپخانةي برثيت بوون له هةشت تـؤپي  . پةالمارداين دوژمن به دةستةوه بوون

 ٦٠تـا   ٥٠كيلؤيي كه له نثو مةتةرثزي سةرديواران دامـةزرابوون و  ٥/٧زةردةي 
 زؤربةي ئةم تؤپانه. كيلؤيي ديكه كه له سةر گةمييةكاين دابةسترابوون٥/٥تؤپي 

هةتا ماوةيةكي كةم بةر له شاآلوي هثزةكاين زةنـد بـؤ كـار پثكـردن ئامـاده      
واي كردبوو كه بةسـره بـؤ   ) نيترايت پؤتاسيؤم(پاشةكةويت خؤماصي . نةبوون

ــايي     ــارودؤخي ئاس ــه ب ــةت ل ــةمثنث و تةنان ــاذووت دان ــدثكيش  ب   دا هثن
  .٤٣بؤ دةرةوه بنثرث

لـه سثسـةدكةس   دا سةربازگةي شار تةنيا برثيت بـوو  ١٧٥٠له ساصي 
ئةم هثزه به يارمةيت و پاصپشيت هثزةكاين پشتيواين . ٤٤»چةري يةين«چةكداري 

                                                      
40- FR  XVII, 1084; Parsons, 162. 
41- Quoted respectively From Waring 132; SP 97/51 . 37b; 
Plaisted, 21; Carmichael, 53. 
42- Plaisted, 20; Neibuhr, Reise, 213 (See Fig. 2) 
43- Parsons, 155 – 156. 
44- Plaisted, 21. 
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ئاغا كه پتر له نثو هـؤز تايفـه و ديلـةكانا هةصـدةبژثردران زؤرتـر و       سلثمان
دا سثسةد چةكـداري   وةختايةك كه له دووهةمي مانگي ئاوريل .تؤكمةتر دةبوو

جةماوةريان ئةوةنـدةي   ،يان بوونسامري تثكةص تايفةي مونتةفيق لةگةص شثخ
سامري زؤر چـاكي بةصـثين دابـوو كـه بةنـدي       ئةگةرچي شثخ. ديكه پثهةآلچوو

سةرووي شةوييب به مةبةسيت وةبةرخؤداين لةشكرگاي زةنديه دةشـكثنث تـا   
دةروثشي خزمي كه له حةساري شارا بـوو   پشتيوانثيت خؤي سةبارةت به شثخ

دا  هةروا بثتةوه له ذؤژي سثهةمي ئاوريل. وبسةملثنث، بةآلم كةمتةرخةمي كردبو
ئـةم تاقمـه لـه سـةرووي      .دووسةدكةس سةربازي گيانفيدا له بةغداوه هاتن

زةنديان هةصبوارد و  قؤشةينله گةمييةكانيان دابةزيبوون و پثشةنگي » قوذنه«
  .كةمثك له خوارتر لثي سواري گةمي بوونةوه

 شـثخ عةبدوصـآل   مونتـةفيق بـه سـةركردايةيت   ) ٨(شةذكةراين هـؤزي 
ذثژةي ئاسـايي  . ٤٥»زوبةير«يانةوه بؤ يلةشكرگايان له شار برده دةر و گواست
د هـةزار  پةجنا هةزارةوه بؤ هةشتانةوة جةماوةري شار كه لةم ذؤژانةدا له چل

. ٤٦، دةبث پثشتر به نةخؤشي تاعوون له كةمثي دابثسةر و خواري دةكردكةس 
بكــةين و تثخــزاين گونــدةكاين ئةگـةر كــةمترين ژمــارةي جــةماوةر قبــووص  

بيين ذثزدار پارسؤنثز بني  ةشداري گةشبدوورةدةستيش وةبةرچاو بگرين، دةبث 
. ديسانيش خةصك ورةي دةسكردنةوةي بـةرز بـوو   ون،كه دةصث سةرةذاي تاعو

مريبةنـدةر پيـاوثكي شـثلگري و    : ثكي خؤوآليت الي وا بووه كـه بازرگانالنيكةم 
يارمةيت گةمييةكاين نوثنةرايـةيت ئينگلـيس لـه    بةذثوةبةرثكي لةباره كه به 

  .٤٧بةسرة و به پشتيواين خودا دوژمن له دةوري شار دةتارثنث
  

  پاشةكشةي كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت  ٥ـ  ١١
  

وكةوت و چاالكي نوثنةري كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت له ماوةي  هةصس
دژاودژ دةكةوتن كـه  گةمارؤي بةسرةدا هثندثك جار يةكتريان نةدةخوثندةوه و 

                                                      
45- Parsons, 165 – 170 – 171. 
46- By Niebuhr (Reise, 213) and Parsons (173), respectively. 
Olivier (IV, 344), also quotes 40,000 and Masson (548) 50,000. 
47- SP 97/51, 38a. 
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كيفايـةيت و تةنانـةت    بكرث هةتا بث له سةردةبث توثژينةوه و لثكدانةوةيان 
نائومثدي ناوبراو سةبارةت به ذاكثشـاين  . سةنؤكي ئةو كابرايه ئاشكرا بثرت

سةرجني سةرؤكةكاين به مةبةسيت خؤتثوةردانثكي بةهثز بؤ پاراستين بةسره 
ووثـژ بـوون لةگـةص     انثك تامةزرؤي وتئةويش ئةدةمةي كةوا پتر له هةر زةم

گرثبةستثك، بوو به هؤي ئـةوةي كـه مـووره سـةرةتا      خان بؤ بةستين كةرمي
ةوه )مريبةندةر(ذثبازي كؤمپانيا جبووصثتةوه و له بابةت متةسةلليم بةگوثرةي

وپةيل كؤمپانيا بگوثزنةوه  مريبةندةر جگه له وةي نةيدةهثشت كةل. اليةن بث بث
ةرةكان هةتا ورةي خةصك بـؤ تثكشـكان دانـةذووخث، هـيچ     نثو پاپؤذه شةذك

. ٤٨كارثكي نةكرد كه مووره پاص پثوةبنث بؤ دةسـكردنةوه و پاراسـتين بةسـره   
خـان لـه نيزيـك     ي مارسا هثزةكـاين سـادق  ٢١هةرچؤنثك بث وةختايةك له 

ي »كـةعب  بـين «شةوييب لـه ذووبـار دةپةذينـةوه چـارده پـاپؤذي تايفـةي       
ئـةو پاپؤذانـه بةگرمـه و هـةرا لـه الي      . قوت بوونةوهكؤنةدوژمين كؤمپانيا 

پاش ديتين ئةم گةمثيانه . سةرووي ذووبارةوه بةرةو حةساري بةسره دةئاژوان
نامثنثتةوه و ماص و  اليةين مووره ذاپةذي و ذايگةياند چي تر به تةماشاچي و بث

ذكةري دوابةدواي ئةم بذياره پاپؤذي شة. دارايي و ئابذووي كؤمپانيا دةپارثزث
گومان مـووره   بث. ي خسته گةذ و يةك دوو لؤتكةي تةفروتونا كرد»ساكسيس«

كـةعب   الي وابوو كه بريتانيا هةميشه به شـثوةيةكي ذثسـامةند لةگـةص بـين    
بؤيه بةناچاري دةبث لثيان وةدةس بث و سةر بؤ خواستةكانيان نةوي  ،شةذثيت

ـ    . نةكا يت ئـةويش هـيچ   ئةگةر ئـةوان ياريـدةي ئثرانييـةكان دةدةن هةصوثس
چةند ذؤژ دواتر نوثنـةري كؤمپانيـا    .اليةنييةكةي نابث دژايةتييةكي لةگةص بث

ئاماده بوو كـه ژمارةيـةك مةلـةواين خـؤي بـؤ سـةركردايةيت و كاروبـاري        
هةصسووذاندين دوو پاپؤذي تؤپداري پاشـا كـه وة سـةر ذةنگـي گةمييـةكاين      

                                                      
48- FR XVII, 1085; Lorimer, 1246.                                                         
    

پاشــا  بــه نــاوي نــةعمانئــاخرين نامةيــةكي كــه مريبةنــدةري دواتــر  بــةگوثرةي
كةوتـه الي  بـةآلم دوايـه   تركـان بكا،  مووره سةرةتا ويسيت يارمـةيت نووسيويةيت،

  .باصوثزي بريتانيا له ئيستانبووص به دصشكاوي وةدرؤي خستةوه»ئينسيلي«ئثرانييةكان؛
SP  97/55 (1779), 200a – 202b. 
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ةذكةري هثزةكاين خؤشي ئينگليسي گةذابوون بنثرث و هةروةها دوو پاپؤذي ش
لةم وةختةدا پارسؤنثز بذواي وابوو كه بؤ بةرگرتن له پثشذةوي . ذةگةص خسنت

كةعب باشتر وايه كه زجنريةيةك لؤتكه و گةمي دةس تثكگرن تا نةهثصن بثنه  بين
ميتري بؤ ئةم ١٢٨ي كه تةيار بوو به زجنريثكي »ساكسيس«مووره پاپؤذي . پثش

  .٤٩مةبةسته حازر كردبوو
ئاوريل ذؤژثك دواي ئةوةي فةرماين دةسپثكي شةذ لـه ويشـكاين    ي٨

پاپؤذي هثزه ئثرانييةكان كه له كةنداوي فارس و  يةكةم شةپؤيل پؤله ،دةرچوو
ــةم ده گــةمثي   بةنــدةرةكاين ــوون و النيك ذا هــاتبوون و شــازده كةشــيت دةب

اص كه دوو س »تايگثر«كةشيت دووكؤصةكةي  .شةذكةريشيان لةگةص بوو دةركةوتن
ئةم . پثشتر له كؤمپانيا ئةستثندرابوو زؤر ئازايانه ئةم هثزةي ذثنوثين دةكرد

نيوةذؤ له چةند مايلي خوارووي  ي پاش٣ي بةياين تا ٩پةلةپاپؤذانه له ساعةت 
لةم جةنگةدا پاپؤذه . ذووبار لةگةص گةمييةكاين پارثزةري بةسره تثكهةصچوون

ماريان دان هةتا پاشةكشـةيان  پةال »ساكسيس«و  »صئيگ«گةوره شةذكةرةكاين 
سث ذؤژ دواتر له بووشثهرةوه چةند هةواصثك بةرگوث كةوت كه گؤيا . ٥٠پثكردن
نةسر ـ كوذه گةورةكةي سةرؤكي خثص كه خؤشي نـاوي    ي مارس شثخ٣١ذؤژي 

ي هثزي دةريايي كةنداو )٩(نةسر بوو ـ هثرشي دةريايي خؤي به چارده گالليؤت
  .٥١شةذكةريشي وثذا بووه ١٥٠٠و  پثكردووه و پةجنا لؤتكه دةس

وگؤذ و بةخؤداهاتن و دامةزراين هثزةكاين بـةرةي   هاوكات لةگةص ئاص
. دةريايي هثرشي ويشكاين ئثرانييةكان خثرايةكي كةوته سةر بارثكي مةترسيدار

خانةوه بةئةدةبانه بـةآلم بةتونـدي    دوو داخوازي گةمارؤدراوان له اليةن سادق
ترا داواي  ذووپيه و لةوي »بيست لةك«دا پثشنياري داين  له يةكيان. نةوهاذةدكر

ي مانگي ٥له  .دةروثش به مةبةسيت بذانةوةي شةذ ووثژ كرابوو لةگةص شثخ وت
ميتـري   دا چواركةس له ئثرانييـةكان كـه ئازايانـه هـةتا نيزيـك سـي       ئاوريل

هثناين زانياري و ناسياري هاتبوونه پثش  ديوارةكاين شار به مةبةسيت وةدةس

                                                      
49- FR  XVII 1089; SP 97/52 (1776), 146; Parsons, 166 – 167. 
50- Parsons, 173; Wilson, 185. 
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وةك  .له اليةن دوازده كةسي سـةربازگةي بةسـرةوه پـةالمار دران و كـوژران    
بةتصي شةو  ث هثرشثكي لةنةكاو كه سبه ي ئاوريال ٩خان له  گثذاويانةتةوه سادق

شةذ و لثكداين توندوتيژي دةسـتةويةخه هـةتا    .پةالماري شاري دا ،چووبوو
ز و كارگثـذاين  پارسـؤنث  ؛دا درثـژةي كثشـا   چةند ساعةتان لةوپةذي تـاريكي 

خؤيان  پاشاوه پةله له ذثي لةنگةرگاي كاپوتان كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت بة
 .بةآلم كه ذؤژ هةآلت هـةموو شـتثك كؤتـايي پثهـات     »ئيگص«گةيانده پاپؤذي 

پارثزةران بانگةشةي سةركةوتنيان دا و گوتيان له ئاست سةد كةس ئثراين كه 
هةموو ئؤخژنثكيـان   .له دةس داوهكوژراون تةنيا سي كةس شةذكةري خؤيان 

عةبدوصـآل   كةچي شثخ .هاتةوه بةر و ورةي دةسكردنةوةي پارثزةران بةرز بؤوه
شوثين دامةزراين خؤي له زوبةير چؤل كرد و ژمارةيةك يةكسم و مـةذوماآليت  

بؤ سبةينث ئثرانييةكان لثبذان كه پرد و بةرگثذةوه كاتييةكةي . دايه دةس دوژمن
وي ذثزدار پارسؤنثز بسووتثنن و لةبةريةكي بةرن هةتا چاكتر كرا له زجنري چث

ئةو باوةذةي خؤي  له سةربةآلم وةستاكةي  ،دةستيان بگاته پاپؤذةكاين خؤيان
گرتنيش بسووتثندرث كؤصـةكةكاين  سةكؤي بارهةصسوور بوو كه ئةگةر بثتوو 
  .٥٢ژثراوي زجنريةكه ذادةگرن

كاري مانةوه يان ذؤيشنت ذثزدار موورةي نوثنةري كؤمپانيا ئثستا هؤ
ي ٢٧ذؤژي . له بةسره و مةسةلةي پشتيواين كردن له پارثزةراين هةصدةسةنگاند

مارس مريبةندةر هةذةشةي لثكرد بثتوو خؤي ببوثرث و بيهةوث شار چؤل بكا، 
ئةويش بةناچار ملي بؤ داخوازةكةي ذاكثشا تـا  . دةيگرث و دةخياته زيندانةوه
ةركةوتن و شاريان گـرت ئـةركي داين جةرميـةي    ئةگةر هاتوو ئثرانييةكان س
بةآلم له اليةكةوه ئثسـتا جثهثشـتين شـار ئـةم      .كؤمپانياي بكةوثته ئةستؤي

قةراروبذييةي الواز دةكرد و دروست وةك ئةمه وابوو كـه لـه پشـتةوةذا ورةي    
ـ   .شار خةجنـةري لثبوةشـث   خةسارباري پارثزةراين كردنةوه لـه  بـةآلم دةس

بؤي دةبوو به مةترسييةكي هةميشةيي،  نه تةنيادا  ئثران بةرامبةر هثزي پتةوي
هـةروةها لـه   . يشي دةكةوتنه بةر شاآلوي هةذةشهبازرگانبةصكوو سث گةمثي 
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او بگرثتـةوه و لةگـةص   يةكبةمبةئيشةوه فةرمانيان پثدابوو كه گةمييةكاين له 
ن چونكه ذةنگـه ئثرانييـةكا   ،دةرباري ئثران پثوةندييةكي دؤستانه دامةزرثنث

  .٥٣كةوتبانه تؤصةكردنةوه
ي ئاوريـل  ١١ذؤژي . ئةم شثوه بري و بؤچوونه ئاخرييةكةي سةركةوت

ذثزدار پارسؤنثزي نوثنةري كؤمپانيا و كارگثذاين پةيوةنديدار به خةزثنـةوه  
سواري كةشيت بوون و هثشتا گةمييةكاين بةسرةيي له خةودابوون كه وثـذاي  

تيان و وايان دةنواند كـه دةياـةوث   دوو پاپؤذي شةذكةر بةرةو باشوور ئاژاو
دا  مووره هثشتاش له جةغزي بريي خـؤي . نةسر بچنه شةذي پاپؤذةكاين شثخ

سةري دثنا و دةبرد و خوازياري گةذانةوه بؤ بةسرة و وةرگرتين پشك و قـاين  
وةك . كه شكسيت هثناوه پثي لثنازياتر بوو له مريبةندةر، بةآلم ئةجمارةيان 

سث شوثنكةويت ئةم كردةوه گاصـتةجاذييانه، شـةذةتؤپي   ژؤزثف ئةمني دةنوو
ئةم ئاگربارانه تةنيا زيان و زةرةدثكـي سووكةصـةي   . پسانةوةي ذؤژانه بوو بث

هةر . ثيت و باسي كوشته و بريندار نةكراوهبازرگانهةبوو بؤ سةر ئامرازي كار و 
وتووي كام لة دوو اليةنةكه ئةوي تري به دةسدرثژكار دةزاين و خؤي به سةركة

كه پارسؤنثزيش ئؤباصي بؤ دةكثشث گثذاويةتةوه كه هثزي » ئةمني«. شةذ دادةنا
دا تةقةي له گةمثيةكي بائاژؤي دوو مايل ئةوالتر كرد  دةريايي بووشثهر له پثش

عارةبان و له  ي شةو كثشايةوه نثو يةكاوي٩و بادةوانةكةي تثكشكاند و سةعايت 
ةري كؤمپانيا به يارمةيت بـاي شـةماص   قوذ و ليته چةقي و سبةي بةياين نوثن

ئثشاوي سكاآلي برده  نةسر به دص مانگي دواتر شثخ. ٥٤فةرماين شاآلوثكي تري دا
دا  الي ذثزدار گاردثن كه له اليةن كؤمپانياوه هاتبووه بووشثهر و گويت لةو ذؤژي

خان بووه بؤ ذثـزدار مـووره، بـةآلم     تةنيا هةصگري پةيامثكي دؤستانةي كةرمي
ئةگةرچي خؤي زؤر بةتوندي بةري به . ةكاين بريتانيايي پةالماريان داوهپاپؤذ

چةكدارةكاين گرت كه وآلمي تةقه و ئاگري بةرةوذوو نةدةنةوه، بةآلم ديسانيش 
هثندثك له لؤتكةكان بةر لةوةي بةرةو باشوور ذابكةن ئاگري تووذةيي خؤيان 

ي ئةم كثشمةكثشمه چيه تازه وردةكار. ٥٥دا ذشت گةمييةكاين بريتانيايي به سةر
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و چؤن بووه ديسانيش گةوره پاپؤذي شةذكةر تواين بةرةو باشوور بچث و پاش 
ي ئاوريـل بگاتـه   ١٥ذؤژي  ،)كووةيـت (وكاژثران له قةرين  كردنةوةي كون چاك

پارسؤنثز كه ئاگاداري نةخشه و پالنةكاين مووره نـةبوو لةوپـةذي   . بووشثهر
هةروةك پثشبيين كردبوو هثـزي دةريـايي    دةرد و پةژارةدا دةتاليةوه، چونكه

بووشثهر ذثي بةرةو شةتاوي بةرنةدا و وةختايةك ئاو هةسـتا پـردةي كـايت    
ئةم سي پـاپؤذةي   .٥٦خان شةپؤل بردي ئةمانيش گةيشتنه پاص هثزةكاين سادق

عةرةيب و پةجنا گةمييه شةذكةرةي كه دةبـوو باآلدةسـيت ئثـران لـه مـاوةي      
لـه   نـاودثر كـران   تةنيا هثزي شةذكةري دةريايي وةك ،گةمارؤدا دابني بكةن

  .نوانددةدا چاالكييان  ماوةي تثكهةصچوون له بةرةي ئثران
ووثژي سةركةوتووانةي سةبارةت بةو دوو بارمتةيةي  گاردثن ذيزثك وت

خان دابوون و داناين بنكةي نوثنةرايةيت كؤمپانياي هينـدي   كه له چنگ كةرمي
ـ ئثستا موورةي به قسةي سذ و . كردبووپث ذؤژهةآليت له بووشثهر دةس اردي س

دژي ئثران و پةالمار بؤ سةر  بةرژةوةند لةبةر هةصوثسيت بة وةك ماخوليا و بث
ئـةم سـةركؤنةية   . هثزةكاين دةريايي و ذاكردين دوايي له بةسره دةوره دابوو

دا كـه نووسـيبووي نةهاتبثتـه گـؤذ      ئةگةر به پثشنياري وةكيل له نامةيـةك 
م ئـةو و هـةم كاربةدةسـتاين كؤمپانيـا وةباصـيان بـؤ كثشـا و        ديسانيش هة

مووره ئثستا له هةموو اليةكةوه كةوتبووه بـةر ذةهثصـةي   . پشتيوانيان لثكرد
وذاست ذايانسپارد كه بگةذثتةوه  ذث. ذةخنةي دؤستان و دوژمنان و خاوةنكاراين

 بةسره، بةآلم ملي بـؤ ئـةو فةرمانـه ذانةدةكثشـا و چارةنووسـي نوثنـةري      
كؤمپانياي به ناوي ذثزدار بووريل له وةخيت گةمارؤي بةسره له اليةن نادرشا و 

. ٥٧دا خستةوه بري ئاكاري نالةباري گةمارؤدراواين تووذةي ئةو شارةي لةگةصي
ةيـةك داواي لثبـووردين لـه    دا گةذايةوه بةمبةئي و بـه نام  اليله مانگي جوو

ي »نوورهام«و » التووشه«كا و ئاغا كرد كه نةيتوانيوه هيچ يارمةتثك ب سلثمان
  . ٥٨وةك جثنشيين خؤي ناساند

دا دةور و سةنگي مووره لـه سياسـةيت شـةرمةزارانه و     لةگةص ئةمةش

                                                      
56- Parsons, 180 – 182; FR  XVII, 1089; Wilson, 185. 
57- FR XVII, 1089. 
58- FR  XVII, 1092. 



٣٨٩ 

 

 

  
 
 

 /گةمارؤی بةسره 

اليةين هاته گؤذ، حاشاي  چةند تؤوةي كه پاش دةسبةردان له ذةوت ذثبازي بث
كثشةي نثوان ميوانداراين بةناچاري  و كؤمپانيا لةبةر قةوماين گثرة. لثناكرث

دا بؤ سةر مووره بةر  له ذةخنه و پةالمارةكاين گاردثن. ٥٩وتبووه تةنگةژةوهكة
لةوةي ئةم چاووذاوه به مةبةسيت تاوانبار كردين ئةو وةك قوربانييةكي هةصه 
گةورةكان خبرثته ذوو، ئـةو لثپرسـراوييةي كـه لـه ئةسـتؤي سـةرؤكان و       

ئةم مةبةسته پتـر  هاوكارانييةيت وةبةرچاو دث و ذةنگه له داهاتوودا ذؤژايةك 
  .ذوون بثتةوه

  

  بةسرةي تةنيا ٦ـ  ١١
گةذانةوةي لةپذي نوثنةري فةرةنگيي ئينگليس و پاپؤذه شةذكةرةكاين 

 .هةيل بؤ هثزةكاين زةند ذةخساند كه بـه تـةواوي گـةمارؤي بةسـره بـدةن     
ئةم بؤچوونةي سوور بوو كه بةر لـه درثژةكثشـاين    له سةرخان هثشتا  سادق

دا پاش تؤپباراين  ي ئاوريل٢٢ةالماري شوورةي شار بدا و له گةمارؤي بةسره پ
نةسر به كؤمةصـثك نـةرديوان لـه پثـنج شـوثين       دةس شثخ حةساري شار بة

خان لةبةر تثـداچووين   هرووژمي سادق. پثكرد ذا گةلثك شاآلوي دةس دياريكراو
سةت نةرديوان لـه ئاسـت برينـدار بـووين تـةنيا دووكـةس كـه پـارثزةران         

سةرةذاي ئـةم گشـته چـاووذاوه، تةنانـةت     . ٦٠اند، بةرپةرچ درايةوهذايانگةي
ذووداونووساين ئثرانيش دانيان پثداهثناوه كه ئاگرباران و هثـرش بـؤ سـةر    
ــار و    ــةر ك ــار لةب ــارثزةراين ش ــةناوه و ورةي پ ــوثنثكي واي دان ــره ش بةس

ه خان ناچار كرا كه دةس بكا ب سادق. ئاغا بةرز ببؤوه هةصسووذانةكاين سلثمان
ذؤژثك يةكثك له ذاكردووان . سةنگةر لثدان و ئامادةي گةمارؤيةكي سةخت بث

قؤصثكي شكست و زؤر الوازي شوورةي شاري به هثزةكاين زةند نيشان دا، بةآلم 
سةرةذاي سازكزدين چوار قةآلقووچكه و چةند قاميةيةك لةو شوثنة و ذؤژثك 

سـازيان كـردةوه و    تؤپباران، پارثزگاراين شار هةر به شةو وةخـؤ كـةوتن و  
چةند بنكةيةكي پشكنني و ذثگرتن له گةذانگةري شـار  . نبةستةوهاتةنانةت داي

بةر به هاتن و چووين كاروانةكاين ئازؤخه گريا و گةيشتين  نه تةنياداندران و 

                                                      
59- Longrigg, 191. 
60- FR  XVII, 1089. 
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بةصكه هثرشـي شـةوانةي    ،هثزي پشتيوان له بةغداوةش تةگةرةي خرا بةر پث
   .٦١بةري پثگرياهثزةكاين بنةگري سةربازگةي شاريش 

پةنا بردن بؤ كةلك وةرگرتن له گزه و خةيانةيت خؤماصي، ئةو يـاره  
سةربازثكي هةآلتوو . دثرينةي هثزةكاين زةند هؤكاري دواتري كارةكانيان بوو

خان كرد كه له الي يةكثك له دةروازةكاين بةرةو ذووبارةوه  پثشنياري به سادق
. نيشان بكا ا دةتوانث ذثگايةك دةسدةتوانن سةرانسوثيةك بكةن و به نثو ئاود

بؤيه شةوثك سث يان چواركةس له غوالماين باوةذپثكراو ذةگـةص ئـةو پيـاوه    
خران هةتا سةبارةت بةم مةبةسته توثژينةوه بكرث؛ وةختايةك كـه گةيشـتنه   

. نيزيك دةروازه به ديتين تاقمثك چةكداري پـارثزةري شـار واقيـان بـردةوه    
دا گةذانةوه هةتا خثرا هثزةكاين زةند لةم مةترسييه  بةناچار هةر بة ذثي خؤيان

وةخؤ بثننةوه و هةصمةيت شةذكةراين بةسـره بـه هـؤي شـةذثكي سـةخت و      
ژووري پةنامةكي ئيتر ذثگايـةكي نـةهثين    ذثگاي چوونه. دةستةويةخه تثكشكا

  .٦٢نةبوو
هثشتاش مةترسييةكي ديكه لـه بةسـره هةذةشـةي لـه هؤردووگـاي      

و ئةويش برثيت بوو لـه ئةگـةري الفـاوي مةينـةتباري      هثزةكاين زةند دةكرد
عةرةبـةكاين  . »حووروحلـةمار «شكاندين ئةو بةند و شةقةجؤگانةي ناوچةي 

مونتةفيق كه بةذواصةت خاوةين ئةو مةصبةنده بوون خؤيان له تثوةگالين شةذي 
ذاستةوخؤ پاراستبوو، بةآلم ديسانيش ذةنگه ئةگةر مةيليان لثبـا توانيبايـان   

خان له دةسيت نةدةهات  سادق. پةالماردةرةكان به لثشاوي ذووبار خبنكثننهثزه 
 دواي ةلكه تاقمه چةكدارثك بؤ پاراستين شوثين مةترسي بنثرث، بؤيه ناردي 

كاري خؤي دانايةوه و خةآليت كرد  له سةرسةرؤكي تايفة و ) ١٠(ي»حاجي ناسر«
ين بةنداوةكاين له ماوةي گومان به پارةيةكي زؤر تةماحي وةبةرنا و پاراست و بث

بـه نيزيـك بوونـةوةي هـاوين     . ئةسـتاند  شةذا خسته ئةستؤي و بةصثين لـث 
خيزةآلنا بةرةو بةسره  به سةرئةو با گةرمةي كه . مةترسييةكي ديكه قوت بؤوه

ودةر  باصي دةنگاوت، ذةنگبوو تابشيت ژيان و مانةوةي ئةو كةسانةي له دةشت

                                                      
 .١٨٨؛ گوصشةين مراد، ل ١٩٠ – ١٨٩و  ١٨٧گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦١
 .١٩١گوشاي زةنديه، ل  تارخيي گييتـ ٦٢
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هةصگةذانةوةي كةش ذةوگةي ئـةم بايـه لـه    لةبةر . جثگري ببوون خاشةبذ بكا
لـه  . تةواوي وةرزي هاوينا گؤذا و هةوايةكي فثنكـي بـاكووري جثـي گرتـةوه    

ذوانگةي ئثرانييةكانةوه هاتين شةماص به خةآلتثكي ئامساين و نيشانةيةك له 
  .٦٣درايةوه باآلدةسيت و سةركةوتن لثك

  
  خؤتثوةرداين عومان  ٧ـ  ١١

  

ئةمحـةدي   دياردانةي كه دةرياندةخست ئيمام لةم كاتةدا سةرةتاي ئةو
خان ـ كه به قسةي خؤي فةرمانـذةواي    عوماين تا ذادةيةك سةبارةت به كةرمي

عومانيش بوو ـ ئينكةبةري دةكا، به ئامادةبوون و هةصسـووذاين لـه بابـةت     
دا دوو  ي مـانگي مـةي  ٣له ذثكةويت . داين شاري بةسرةوه خؤي نواند يارمةيت

له نيزيك بووشثهر، بةآلم هةر لةو ) ١١(»ذةئسوهلةليله«ةيشتنه گةمثي عوماين گ
نةداين پاپؤذةكاين ئينگليسي دمانگةدا پاش تثكؤشانثكي بثهوودة سةبارةت به 

لـه  . ٦٤به مةبةسيت پةالمارداين گةمارؤدةراين بةسره، گةذانـةوه ئـةو شـاره   
دابوو كه خؤي  نثوةذاست مانگي ئاگؤستا هثزي دةريايي ئيمامي عومان شنگصي لة

ئةم پؤلـه بـرثيت بـوون لـه     . ذاستةوخؤ هرووژم بكاته سةر هثزةكاين ئثراين
گةمثي گةورة و بچووكي ديكه  ٩پاپؤذثكي دةسكردي بةمبةئي به ناوي ذةمحاين و 

له سةريةك ئةم . لؤتكةي گةورةش وثذايان بوون ٧٠بةلةمي گچكه و  ٥٠تا  ٣٠كه 
 بـةپثي . جؤره تؤپ تـةيار بـوون   كةشيت و به چةند١٠٠هثزانه پثكهاتبوون له 

هةزار شةذكةر و ١٠تا  ٨نه ائةو ،قسةي ئثرانييةكان كه دياره زؤريان پثوةناوه
ي ١١ئةم هثزه بةرچاوه له ذؤژي . ٦٥بذثكي زؤريان ئازؤقه بؤ خةصكي بةسره دةبرد

                                                      
  .١٩٤ـ  ١٩٣گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦٣
  .١٩٦گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت FR XVVII, 1089ـ ٦٤
 ;Lorimer, 416; Salil, 69–170, Miles, 273؛ ١٩٦، ل گوشـا  ـ تارخيي گـييت ٦٥

196    
وةرگثذاوي نامةيةك . ةسي دادةنثهةزار و سليل به دةهةزار ك نامي ئةم ژماره به دوازده

دا وةبـةرچاو دث، ژمـارةي هثزةكـاين     SP 97/52, 112به زماين عةرةيب كـه لـه   
  .وان دةقةبصثنث گةمث ٤٠٠تا  ٣٠٠عومساين به 
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عارةبـان   سثپتامربدا به بووشثهرا تثپةذي و چةند ذؤژ دواتر له زاركي يةكاوي
   .لةنگةري خست

ه دةستةوسـتان  »خـةواريج «هثزةكاين زةند له ئاست ئةم هةذةشـةي  
نةسـري بووشـثهري و    خان دةسـةر شـثخ   مانگثك پثشتر كةرمي. نةوثستابوون

كردبوو كه چـي زجنـريي وةگرييـان دةكـةوث و     ) ١٢(كةعيب بةرةكايت بين شثخ
كـةعب و سـةرةكةي    سةرثكي ئةم زجنريانه له اليان بـين . هةيانه حازري بكةن

. خانةوه دةپارثزران و هةردك تاقم به تؤپ تةيار بوون يان له اليةن سادقديكة
هثزي دةريايي عوماين ناچار كرا كه به نائومثدي باشترين ذؤژاين ئةو مانگةي 
له لةنگةرگاكةي چورته نةكا و واش دياره كه هيچ تةقةاليةك بؤ پساندين ئةم 

. ناين بةستثن ذووي نةداوهزجنريانه نةدراوه و تةقه و لثكدانثك لةگةص زثرةوا
و ذةشةبايةكي  نماوةيةك دواتر نيوةشةوثكي مانگي ئؤكتؤبر هةصيدةكرده تؤفا

پردةكاين سووكةصـةي  . پس كرد بةقةوةيت چاوةذوان نةكراو و زجنريةكاين پس
كايت كةوتنه بةر شةپؤيل ذووبار و زجنريةكانيان لةخؤيانةوه پثچا و برديانن، 

رةي چارةنووسةيان زاين و ذؤژي دوايي لةنگـةريان  هثزةكاين عوماين بةم زةب
سةرةذاي گژةباي تونـدوتيژ و  . عارةبان بزووتن هةصكثشايةوه و بةرةو يةكاوي

ي ئؤكتؤبرا له نثو ١٤تؤپباراين تؤپخانةي بةستثن به خةسارثكي كةم له ذؤژي 
وهؤذ و شادي جةماوةري شاري ئاصقةدراو تـةواوي هثزةكـاين خؤيـان     قريشك

  .٦٦پةنا ديواري بةسرهگةيانده 
نةسر تازه نةيانتواين بـةر بـه    خان و پاپؤذةكاين شثخ لةشكري سادق

بـووين تاقمـةكاين چةكـداري يارمةتيـدةر و      دابةزاندين باري ئازؤقه و پياده
ئـةو شـةذةي كـةوا    . پـةالماري بـةربآلوي ذؤژي دوايـي گـةمارؤدراوان بگـرن     

ثريان كردووه دوابةدواي ئةم ناود» كوژي ترك«ذووداونووساين ئثراين به ناوي 

                                                      
؛ گوصشةين ١٩٧ـ  ١٩٦گوشاي زةنديه، ل  تارخيي گييت  .FR  XVII, 1107, 1109ـ ٦٦

پثي ئةوي گرتووه و بانگةشةي ئةمه  وثنيش ش»مايثصز«. ١٠٧؛ سليل، ل ٩٢ـ  ٩١مراد، ل 
دةكا كه گةمثي ذةمحـاين زجنريةكـاين پسـاندووه، بـةآلم ئـةم گوتةيـه لـه هـيچ         

سليل قسةي ديكةي زؤرن و دةصث خودي ئيمام . سةرچاوةيةكي ديكةدا داين پثدا نةهاتووه
بـةگوثرةي سـةرچاوةكاين ئثـراين    سةركردايةيت هثزةكاين دةريايي كردووه، كةچي 

  .ركردايةيت هثزةكانيان له ئةستؤ بووهاين سةكوذةك
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متةن و بـؤ   خان ذايگةياند بؤ سةري هةر كوشتةيةك سث سادق. ذووداوه قةوما
پامشاوةي شكستةي . گرتين هةر ديلثك پثنج متةن دةسخؤشانه دةكاته خةآلت

لـةم  . هثرشبةران بةرةو دوا يان شار و پشيت بةرة و نثـو گةمييـةكان ذةويـن   
هةصبةت . دا چوونةوه كران و ئةوانيش بةگژياندا به خةسيت تؤپباران  وةختةش

 .دا باسي سةركةوتين يةكسـةرةي خؤيـان كـردووه    عوماين له ذاپؤرتةكانيان
نوثنةري كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت له بووشثهر ئةم بـاس و هةواآلنـه كـه    

ذاست دةكاتةوه و  پشت ،ذووي ذاپؤريت عومانييةكانةوه ذثكخرابث ذةنگه هةر لة
فيداكارانةي ئثرانييان به كةوتنةوةي ژمارةيةك كوشته و بريندار دةصث هثرشي 

له ذووي ئةم ذاپؤرتةذا چارةنووسي نادياري شةذ بةئاشكرا . ٦٧بةرپةرچ درايةوه
گومـان   وپةل و ئازؤخه و چةكداراين داوةريوي عوماين بـث  كةل .وةبةرچاو دث

بـةرز  باري قورسي سةرشاين بةسرةيان سـووك كـرد و ورةي پارثزةرانيـان    
 .كردةوه، بةآلم نةيانتواين پةالماردةران له شوثن و مةتةرثزةكانيان دةرپةذثنن

چةند مانگـان هـةردووال دةسـتيان كـرد بـه شـةذةتؤپ و لـه جثـي خؤيـان          
سةرةتا . نةجووآلنةوه، بةآلم ئاخرييةكةي پاشةكةويت عومانييةكان له كةمثي دا

ئاو و خواردةمةين وةچنگ  پؤل شةذكةر ذوويان دةكرده باغايت خورما هةتا پؤل
خــان چةكــداري چــاوةدثري  بــه مةبةســيت ذث لثبذينــةوةيان ســادق. بثــنن

ــةوي   ــتةوةگرتين جص ــه دةس ــه ب ــد و ذةنگ ــتثن دامةزران ــةري بةس لةوبةرةوب
وچـؤي   عارةبان له اليةن عومانييةكانةوه لةم ماوةيةدا ذثـي لـه هـات    يةكاوي

ه ئازؤقه و مشةكي پثويستيان تةدارةكي هثزةكاين زةند و ئةو گةمثيانه گرتبث ك
بةآلم لةو دةمةدا كه بةسره ديسانيش له فرياكـةوتين  . ٦٨نةسريش دثنا بؤ شثخ

 حمةممةدخاين عةيل: بةغدا بةشي بذابوو، له شريازةوه هثزي پشتيوان دةهاتن
وچؤ به مةبةسيت بذيين درثژايـي   زةند ئةگةرچي لةبةر نةبووين ئامرازي هات

دا ١٧٧٦له سةرةتاكاين ساصي . ٦٩كةوتبوو، گةيشتثدرةنگ ةذووباري حةوثزه و
كثشـه بثهـووده و پـذ     و عومانييةكان تةمايان گرت كه پثي خؤيان لـةم گثـرة  

                                                      
  ؛ ١٩٣؛ گوصشةين مراد، ل ١٩٩ـ  ١٩٨گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦٧

Salil, 170; FR  XVII, 1107 (19 October 1775). 
  .١٩٤؛ گوصشةين ل ٢٠٠گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦٨

69- FR  XVII, 1109. 
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وبةرجه بكثشنةوه و شةوثك لةنگـةري هـةموو گـةمي و بةلةمـةكانيان      خةرج
  .٧٠هةصكثشا و بةرةو مةسقةت گةذانةوه

  
  گةمارؤ و خؤ بةدةستةوة دان  ٨ـ  ١١

  
ـ پثچةوانةي  به راين، دةبـث بةسـره بـه    بؤچووين ذووداونووساين ئث

دةربذيين ئةم مةبةسته كه هثزةكاين ئثراين . له دةوري نةدرابث تةواوي ئاصقةي
له شةش مايلةي ويشـكاين دةوري شـار دامـةزرابوون فوولثكردنـه، چونكـه      
سةرةذاي وةبةرچاو نةهثناين نيو مايل مةوداي نثوان هثزةكاين زةند و حةساري 

مارؤدةران دةبووا له ذووبةرثكي هةشت مايلي قؤپي و زؤنگاو و ملستان شار، گة
دا بآلو بووبانةوه؛ هةصبةت ئةمه جگه لـةو دوو مايلـةي درثژايـي     و نةخلستان

خاليد و مونتةفيق هاوپـةمياناين   بين. ذووباره كه به پةنا شاردا شؤذ بؤتةوه
چـاالكي  . يةننه شارمةيلي بةسره ذثيةكيان كردبؤوه كه هثندثك ئازؤخه بگة بث

ئةم دوو تايفةيه وةختايةك دةيتواين ببثته مةترسييةكي ذاستةكي كه هثزثكـي  
چةند دياردةيةك وةبةرچاو دةهاتن كه نيشاين دةدا . پتةو له بةغداوه بنثردرث

خــان لــه بــاري وةرگــرتين زانيــاري و هثچــك لثكثشــاين گــةمارؤ و  ســادق
اره دةسيت لةگةص عةرةيب خةزاعيل ناين پثداويستييةكاين سةر بةم ك وةسةريةك

ئةمانه لةو تؤرةمه شيعةمةزةبانه بوون كه به شثوةيةكي كؤنباو . تثكةص كردبوو
خاليديان دةبوغزاند و هيوادار بوون كه به يارمةيت هثزةكـاين   مونتةفيق و بين

  .دا زاص بن زةند به سةر خةنيمةكانيان
ةمييةكاين ئيمامي دا وةختايةك كه هثشتا گ١٧٧٥له ئاخروئؤخري ساصي 

خان كؤمةصه هةواصثكي سةبارةت  عومان له ذووبارا لةنگةريان خستبوو، سادق
ي »حـةمماد «شـثخ  . به بـزووتين هثـزي يارمةتيـدةر بـؤ بةسـره پثگةيشـت      

به يارمةيت هثزةكاين خؤي كـه  . گويت حازره بةرةگةيان لثبگرث) ١٣(خةزاعيل

                                                      
ي تـارخيي  ٢٠٠نـامي لـه الپـةذه      .SP 97/52 (1776), 476; Miles, 273ــ  ٧٠

گوشادا دةنووسث كه هثزةكاين دةريايي ئيمـامي عومـان تـا پثـنج مانگـان لـه        گييت
  .لثوارةكاين بةسره لةنگةريان گرت
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كار بوو؛ بةآلم  دةدان دةس بة چةند پةل و پؤلثكي شةذكةراين زةنديش ياريدةيان
سةروسؤراغي هثزه نثردراوةكـاين پاشـا    »حيلله«وةختايةك گةيشتنه نيزيك 

حـةمماد پـاش ماوةيـةك چـاوةذواين تـةماي گـرت        شثخ .وةبةرچاو نةهاتن
بگةذثتةوه، بةآلم هثندةي پثنةچوو كه خةبةر هات هثزةكاين بةغدا گةيشتوونه 

تاين بــرازاي پــةالماريان داون و سوصــ ئةمحــةدي بــراي شــثخ حيللــه و شــثخ
ئـةم دوو كةسـه وثـذاي پؤلثـك شـةذكةر لـه دواوه       . وپثكيان شكاندوون تثك

   .خان لةبةر ئةم شةذه خةآليت كردن سادق. بةجثمابوون
سةبارةت بةم تثكهةصچوونه زانيارييةكي ئةوتؤمان به دةستةوه نيه، بةآلم له 

تـةنيا هثزثكـي پشـتيوان و     ذا وا دةردةكـةوث كـه   ذووي شكسيت سووك و هاسـاين 
زانياري ذوون و ئاشكراي خةزاعيل سةبارةت به ژماره و شـوثين  . ٧١سةمبوليك بووه

ئةم چةكدارانه، ئةم بريه دةورووژثين كه سيخوذ يان كةسانثكي نيزيكيان بووبث لـه  
  . ٧٢شك ئةم مةبةسته زؤري ياريدةي هثزةكاين زةند دةدا بث. بةغدا

چةند مانگ دواتر لـه جثـي وي دانيشـت    عومةرپاشا و مستةفاخان كه 
هيچكام نةيانتواين كؤمةصه چةكدارثك بؤ ذزگاري شاري ئاصـقةدراوي بةسـره   

، ١٧٧٦پاش كشانةوةي هثزةكاين ئيمامي عومـان لـه بـةهاري ساصـي     . بنثرن
لةوبةرةوبةري ذووبار نيزيكةي : خان تواين بازنةي گةمارؤ پتر وثك بثنث سادق

زراندبوون هةتا هةر كةس بيهةوث ختووين شـار بـث   مايلثك نيگاباين دامة ١٥
وواز و سـةرةجنام   هةندثك دواتر حةشيمةيت برسـي شـار تـاق   . بةري پثبگرن

   .بةكؤمــةص شــانيان نــةوي كــرد و پــةنايان بــرده بــةر هثزةكــاين زةنديــه 
خوردوخــؤراك و دةمسايــه دةدرايــه ئــةم پةنابةرانــه و پياومــاقووص و      

سـامريي بـرازا و زاواي    وةختايةك كـه شـثخ   .گةورانيان خةآلت دةكران گةوره

                                                      
به مةبةسيت زانياري پتر سةبارةت به مثژووي . ٢٠١گوشاي زةنديه، ل  گييت  ـ تارخيي٧١

؛ توثژينةوةيةك سـةبارةت بـه   ١٣٥ـ   ١٣٣ ،١١١ئؤپنهام، ل : خاليد بذواننه كؤين بين
  .٧و  ١٢و پةذاوثزي  ٤١٨ـ  ٤١٥؛ مونتةفيق، ل ٣٢٣ـ  ٣٢٢خةزاعيل، ل 

؛ شووشتةري ٢٠٢ـ  ٢٠١گوشاي زةنديه،  ، تارخيي گييت١٩٥ـ  ١٩٤ـ گوصشةين مراد، ل ٧٢
  SP 97/52 (1776), 4b – 5.٦٠، عةززاوي، مثـژوو، ل  ١٤٥له توحفةتولعالةم، ل 

  .ه حةضدةهةزار كةس له بةغداوه نثردرابوون يا دةبوايه بنثردرثندةنووسث ك
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نتةفيق، سةركردةي هثزةكـاين تايفـه لـه    وعةبدوصآلي سةرؤكي بةرةي م شثخ
ئيزنيـان دان تـا    ،خان كرد سةربازگةي بةسره داواي ذثي پاشةكشةي له سادق

زگـةي هثزةكـاين   يئةوةي كةس دةستيان بكاتث و بةرهةصستيان بن به نثو ل بث
  .٧٣دا تثپةذن ئثراين

تاقمثكي تر كه پةنابردنيان لةمةش پتر شـةقص و شـوثين خـؤي دانـا     
نشيين يـةكاوا لـه نثـواين     ئةمانه له بةستثين عةرةب. خاليد بوو تايفةي بين

وا باو بوو كه هةموو ساصـث هاوينـان   . دا بيابانگةرد بوون»قةتيةف«بةسره و 
رمايـان  پةالماري باغايت خورماي بةسرةيان دةدا و به ئةندازةي پثويسـت خو 

دان بةو بؤرةبةصثنييةي لةگةص مريبةندةر  گومان به سةرنج بث. دةذين و دةيانربد
ي پثكهاتبوون نةياندةويست كه به گـةمارؤي  له سةرنتةفيق وو عةرةبةكاين م

كاتثك كه هرووژميان بؤ . شار له خؤياين تثكدةن و ئةم نةريته هةصوةشثننةوه
ـ  راين هثرشـةكةيان تثكشـكاندن و   بردين خورما دةسيت پثكرد، زثرةواناين ئث

ووثـژ   دا مةزين ئةو تايفةيه شاندثكي بـؤ وت  له ئاكام. ژمارةيةكيشيان لثكوژرا
ئةمانه داوايان ). ١٤(خان و گةلثك دياري بةرچاويشي پثدا ناردن نارده الي سادق

گةذثن بةرهةمي خورما كؤبكةنةوه چونكه ژيان و ماين بنةماصةكاين  دةكرد لثيان
ئةم ئةم  نه تةنياخان  پةسندي سادق سياسةت و هةصوثسيت جث. بووپثوه بةند 

قبــووص كــردن بةصــكوو ديــاري و پثشكثشةكانيشــي دانــةوه و  داخــوازةي لــث
ــه    ــتين پؤل ــؤ پاراس ــرةواين ب ــك زث ــرد و تاقمث ــةآلت ك ــي خ كةخيوداكانيش

خاليديش له چاكةي خان، شري و خورما و گؤشتيان بؤ  بين. خورماچنةكان دانا
له ساين ئازؤخةيان ةان دابني كرد و بةشثك له قورسايي باري فرياذسپاي ئثر

خاليـد تةنانـةت لـه لثـدان و سـةركويت هـؤز و        بين. شاين سووك كرد سةر
  .٧٤تايفةكاين ديكةدا يارمةيت لةشكري ئثرانيان دا

ئثستا ماوةي گةمارؤ سةري له پازده مانگي تةواو دابوو، لـه حاصـثكا   
ن نةبوو بؤ شكاندين و ئازؤخه و خواردةمةنيش له دةورةدراوان هيچ هيوايةكيا

                                                      
ـ   گـييت   ؛ تـارخيي ١٩٧ـ   ١٩٥ـ گوصشةين مـراد، ل  ٧٣ ؛ ٢٠٤ـ   ٢٠٣ديه، ل ـگوشـاي زةن

  .٣٢ـ  ٣١ئةلبةسري، ل 
  .٢٠٧ـ  ٢٠٥، تارخيي گييت گوشاي زةنديه، ١٩٨ـ گوصشةين مراد، ل ٧٤
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گؤشيت سةگ و پشيله و يةكسم و گوثدرثژ و سةرةپنچك و پرژوپاصي دارخورما 
ئةو وآلم و هةواآلنةي كه له بةغداوه دةهاتن دةرياندةخست كه .  ٧٥وثوةتر نةبوو

وقـذي   حةشـيمةيت قـايت   .٧٦وثك دةسـيت لثشـؤراوه  اذزگاركردين بةسره تةو
. شار ذؤژانـه هةصـدةهاتن و پـةنايان دةبـرده بـةر گـةمارؤدةران      تثكةوتووي 

دووشك بوون له فةرماندةي  .سةربازگةي شاريش لةمه پتر متمانةي پثنةدةكرا
پاشاي وا لثكرد بيكوژث و عةبدوذذةمحاين برازاي له جثـي   سةربازگه، سلثمان

 تثكةص ةوه دةستثكي لةگةص هثزةكاين ئثراينله ژثردابنث، بةآلم عةبدوذذةمحان 
كردبوو و هةموو ذؤژث هةيل بؤ پؤلثك له پياوةكاين دةذةخساند كه بؤي قوتار 

 .ئاخرييةكةي خؤشـي دةسـيت دا و تةسـليم بـه هثزةكـاين دوژمـن بـوو       . بن
عةبدوصآل و پامشاوةي سةربازاين ئثلجاذي و تايفـةي   مةهناي برازاي شثخ شثخ

ثــز و دارايــي مونتــةفيق ئةوةنــدةي چةكــدار و پاشــةكةوت و ســةرچاوةي ه
 ،بةرةوهةصچؤذاين مريبةندةر بذي كرد خؤيان له پاراسنت و پشتيواين نةبوارد

دا ئيتر سةربازگةيةك  له ذاسيت. بةآلم ئةوانيش سةريان وةهثزةكاين زةند هثنا
ومـةرجي   ئاغا بـةناچاري هـةل   سلثمان. گؤذا نةبوو كه خؤ بة دةستةوه بدا لة

ي ٢٦له  .زمةت سةركردةي لةشكري ئثراندةسبةردانةوه و شةذبذانةوةي نارده خ
دةروثشي  دا شاندثكي به سةرؤكايةيت شثخ ي زاييين١٧٧٦/ ي كؤچي ١١٩٠سةفةري 

پياوماقووصي شاري نارده ) ١٥(گةورةكةخيوداي بةسره و سةيد حمةممةدشةفيعي
خاين زةند سةبارةت به دانيشتوواين شار و بةرگرتن له تاآلن و . خان الي سادق

بـؤ سـبةينث بـةياين    . ةصك چةند دةستةبةربوونثكي خسـتة ذوو داذووتاين خ
ئاغا كه فرمثسكي دةهات و داخ و مةينةت و ناهومثدي له چاوي زابوو،  سلثمان

بةدةسـتةوةدانةوه پثـي نايـه    بةذةمسي بـه پـةميانثكي ئابذوومةندانـةي خؤ   
ي ئاوريلي عيسايي شاريش ٢٠/ له يةكةمي ذةبيعولئةووةل . لةشكرگاي دوژمن

  .٧٧خان له بةسره دابةزي دةسيت دا و بةياين ذؤژي دوايي سادق
                                                      

75- Carmelites, 674; cf. Hovhanyants, 317, 318. 
76- AL - Basri, 33. 

؛ شووشـتةري،  ٢٠٩ـ   ٢٠٧گوشـا، ل   ؛ تارخيي گـييت ٢٠٠ـ   ١٩٩ـ گوصشةين مراد، ل ٧٧
                       .FR  XVII, 1126. Hovhanyants, 318؛ ١٤٥توحفةتولعالةم، ل 
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  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 

  
ـ خانةداين دةيريي به ذةگةز دةچوونةوه سةر سةجلووقييةكاين ذؤم و ١

بةر له هاتنـه  . ودرثژ له بةسره حكوومةتيان به دةستةوه بووذؤژگاريكي دوور
سةر دةسةآليت ئةم بنةماصةيه، خةصكي بةسره باجثكي سةرانةيان دةدا به سةيد 
موبارةكي موشةعشةعي، بـةآلم ئةمانـه نـةك تـةنيا باجيـان نةدا،بةصـكوو       

 يشيان داگري كرد و كةعبييةكانيان كؤچ دايـه »قةببان«و » جةزاير«ناوچةكاين 
دا پـاش مـردين   ١٠٩٧سةيد فةرةجوصآلي موشةعشةعي كه له ساصـي  . وثندةرث

براكةي دةسةآليت به دةستةوة گرتبوو كيسي لةو ناكؤكييانةي بنةماصةي دةيريي 
ي مونتةفيق بةر لةوةي هثزةكـاين موشةعشـةعي بگـةنث،    »مانع«شثخ . هثنا

شي وةدةست شاري گرتةوه، بةآلم سةيد فةرةجوصآل بةسرةي داگري كرد و قوذنة
كةچي دةرباري سةفةوي سةبارةت به سةيد فةرةجوصآل دذدؤنـگ ببـوو و   . هثنا

كةسثكي تري نارده جثي و لةبةر گؤذاين حوكمذان و دووبةرةكي نثو بنةماصةكةي 
   .بةسرةش له چنگ ئثران دةرهات

پاشا لةبةر ئازايةيت و بذست و بذشيت بـةذثوةبردين وآلت   ـ سلثمان٢
   .ئةبوولةيله، ئةبوسةمةره و دةواسوللةيل: ةكنازناوي زؤر بوون و

  .»كةهيا«دةگوترا  دا پثي ـ جثگري وةزير يان وايل له حكوومةيت عومساين٣
شوثن دؤزينةوةي ذثيةكةوه بـوو بـؤ    ـ دةوصةيت ذووسيا هةميشه بة٤

 بـه ذةوگـةي   بازرگـاين وچـؤي   گةيشتنه گةروولةي بؤسفؤر و داردانثل و هات
بؤيه بؤ تثكهةصچوون لةگةص دةوصةيت عومساين له . نةدادةرياي ذةش و مةديتةرا

ئازار و ئثشاندين هاومةزةباين ئؤرتؤدؤكسي خـؤي كـرده   . بيانوويةك دةگةذا
. دا دةسيت پثكـرد  له نثوانيان ١٧٧٤ـ   ١٧٦٨بيانوو و شةذةكاين مةوداي ساآلين 

 عومسـان  لةم ذؤژگارةدا دةوصةيت عومساين لةبةر گةندةصي سوصتانةكاين ئايل
دا بوو و به دةوصـةيت نةخؤشـي ئورووپايـان     دةسةآليت پةذي الوازي و كةمولة

لةبةر تثكشكاين دةوصةيت عومساين لةم شةذةدا پةميانثك بـة  . ناودثر كردبوو
خؤتثـوةردان و  . دا بةسـترا  لـه نثوانيـان   »كوچوك كاينارجـا «ناوي پةمياين 
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 /گةمارؤی بةسره 

بريتانيـا و   كردنةوةي دةوصـةيت ذووسـيا پثـي دةوصـةتة گـةورةكاين      رمب جث
فةرانسةشي كثشايه نثو جةغزي هةصآلوبگري ذؤژهةآلت و دنيا بةرةو كثشةيةكي 

  . »كثشةي ذؤژهةآلت«نوث بووه به ناوي 
هةصه نووسيوة و   ـ ذثزدار پثري ناوي ئيمامي هةشتةمي شيعةياين به٥
  . يه»ذةزا ئيمام«مةبةسيت 
ومـاقووآلن و  باش لةو كاتةدا يةكثك بوو له پيا دةروثشي ئايل ـ شثخ٦

  .قسةذؤيوةكاين بةسره
يةكثك له ناوه سةرناسةكاين مثـژووي ئـةدةبيايت   » چؤسثن مان«ـ ٧

جيهانه و پةيوةسته به ذووداوةكاين ژياين پياوثكي خؤهةصكثش و توندةتةبيات 
رهايت  حيكايةتةكاين، بةسه. كه بةشداري شةذةكاين ذووسيا و عومساين ببوو

به چةند جؤر گثذدراونةوه، بةآلم سةرةتا . شوانهژياين قارةمانثكي ذاوچي وةرزي
نثوةرؤكي كتثبةكـه تـا ئةندازةيـةك وةك ژيـان و     . هةر حةضده چريؤك بووه

  . حوسثين كوردي شةبستةري دةچث و بةسةرهايت ئةمريئةرسةالن
زوبةير كةوتؤته ذؤژاواي بةندةري بةسره و دوو مايل لةم شارةوه  ـ  ٨

  . ن»بةدةوي«و » نةجد«دانيشتووانةكةي زؤربةي . دووره
ـ گالليؤت لةبةر هةصةي نووسينةوةي نووسةرةوان به چةشـين وةك  ٩

به ماناي گـةمثي  » Gallivats«كوليات، كليت، كالبت و كالبيت هاتووه،وشةي 
وبـردين   درثژووكةي هولةندييه كه زياتر له ناوچةكاين مةديتةرانةدا بؤ هثنان

  .بار كةلكيان لثوةرگرياوه
ي تايفةي مونتةفيق دثنثته گؤذ كه »ناسر«ري ناوي حاجي ـ ذثزدار پث١٠

به وةرگرتين پاره و خةآلت خؤي له شـكاندين بةنـداوي سـةرووي بةسـره و     
لـه هيچكـام لـه سـةرچاوةكاين     . خةساربار كردين سپاي ئثـران پاراسـتووه  

دا باسي كةسثك به ناوي حاجي ناسري سةرؤكي تايفةي  ذووداونووساين ئثراين
گوشاي زةنديةدا نووسراوه كـه   ي گييت١٩٣تةنيا له الپةذه . راوهمونتةفيق نةك

سةرؤكاين مونتةفيق لةم دةورانةدا . حاجي ناسر سةرؤكي ناوچةي جةزاير بووه
مونتـةفيقيش لـه    .كوذي بوون» سووةيين«عةبدوصآل و سامريي برازاي و  شثخ

ةژيا و له اليةن نةبوون و شثخ لةگةص سةرؤكاين تري تايفه له بةسره د شةذا بث
خان وةرگرت كـه بـه    ئاخروئؤخري شةذا سامري و سووةيين ئيزنيان له سادق
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خـؤي و   مةهناي ئامؤزاشي كةمثك دواتر بـه  شثخ. سآلمةيت له بةسره دةركةون
  .ه بةسره ذايكردل دووهةزار چةكداري تايفةوه و تاقمثك له نةجدييةكان

شـثكه لـه   ي باشووري بووشثهر و بةخرسةث فـ هةليله كةوتؤته س١١
  .مةصبةندي سةر به شارستاين بووشثهر

خان بؤ سةر بةسره  ي كةعيب له زةماين هرووژمي سادق»بةرةكات«ـ شثخ١٢
ي ١١٨٢پاش ئةوةي كه شثخ سةملاين كةعيب لـه ساصـي   . سةرؤكي كةعبييةكان بوو

غامن و داود به شوثن يـةكا بوونـه جثنشـيين، بـةآلم     : دا مرد، دوو كوذةكةي كؤچي
پـاش  . يةك له ماوةيةكي كورتا بة دةس پياواين تايفةي خؤيان كـوژران دوابةدواي 

سـةملان سـةرؤكايةيت    بةرةكايت كوذي عومسان، بـرازاي شـثخ   مةرگي ئةوان شثخ
له شةذي بةسرةدا كةعبييةكان گـةلثك يارمـةيت حكوومـةيت    . تايفةي گرته ئةستؤ

ي ١١٩٧ساصـي  لـه  . يشي خسته سـةر دةسـةآلتيان  »هيندجيان«شريازيان دا و وةكيل 
  .يش كوژراو شثخ غةزبان له جثي داندرا»بةرةكات«دا شثخ كؤچي

مـةزةيب خـةزاعيل    ـ ناوي ذثك و تةواوي سةرؤكي تايفـةي شـيعه  ١٣
ي خةزاعيل »حةممادوملةمحوود«نووسيين ذوون و ئاشكراي عةززاوي  بةگوثرةي

 پـاش  .ئةم تايفةيه له شةذي بةسرةدا ياريـدةي هثزةكـاين زةنـديان دا   . بووه
له ئةوي  ،پاشا له ئثران گةذايةوه و له بةسره سةقامگري بوو ئةوةي كه سلثمان

لـه زؤربـةي سـةرچاوةكاين    . ي له جثـي دانـا  »موحسني«كار الدا و شثخ سةر
  .مةمحوود هاتووه دا ناوي مةزين تايفةي خةزاعيل به هةصه به شثخ فارسي

ارهةزار وثذاي چو: ـ نامي سةبارةت بةو ديارييه بةرچاوه دةنووسث١٤
 له سـةر ) سكةي زثر(سةر وشتر كه هةريةكةي بارثكي توورةكةپثچي ئةشرةيف 

  .... بوو، به سةت زمان دةپاذايةوه و دةالآليةوهيتپش
رةددين كـوذي  ـ سةيد حمةممةدشةفيعي كوذي تالب كوذي سةيدنوو١٥
عمةتوصــآل لــه ســةيدةكاين جــةزايري شووشــتةره و كــاكي      ســةيد ني

  .ةري توحفةتولعالةم بووهي نووس»مريعةبدوللةتيف«
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  كوردستان و داگريكردين بةسره
  

  بابان و ئةردةآلن ١ـ  ١٢
  

دا، ئةيالةيت گةردنكةشي كوردسـتامنان لـه زسـتايت     له بةشي يةكةم
خاين ئـةردةآلن بـه دةس    عةيل حةسةن. دا هةروا بةجثهثشت١٧٥١ـ   ١٧٥٠ساصي 

خانةوه له سنه دةناصي  كةرميوئؤيف زةبري هةصمةت و پةالماري تةمثيانةي  ئثش
ي كؤنةوايل كه بـه ذقةبـةري بنةماصةشـي    »بابان«پاشاي  و لةم كاتةدا سةليم

ساصـي دواتـر   . باصي ئازادخان هثنـابوو  دادةندرا له ئازةرباجيان سةري وه بن
خـان   پاشا له ژثرذكثفي ئازادخانا له يةكةم لةشكركردن به دژي كـةرمي  سةليم

ئةو كات وةختايةك . ١هثنا  مشةدا ناوبانگثكي وةدةسبةشداري كرد و له شةذي قو
هثشـت و   خـاين لـه سـنه بانـگ     عـةيل  ئازادخان ئيسـفةهاين گـرت حةسـةن   

ــةليم ــا  س ــي دان ــه جث ــاي ل ــان  . پاش ــةك ئازادخ ــر وةختاي ــدثك دوات هثن
خاين له كؤت و زجنريا نارده سـنه وايل ديارييـةكي چوارهـةزار     عةيل حةسةن

  .خاين خنكاند عةيل پاشا لةم شاره حةسةن سةليم. متةين دايه خزمةت ئازادخان
                                                      

 .٢٧٣ـ  ٢٧٢ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ١
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ي كـوژراو خثرايـةكي   )حوكمذان ـ پارثزگـار  (بةآلم دارودةستةي وايل 
پاشاي تةنگةتاو  و سةليم ٢پاشاي بابان هرووژمي هثنا ذاستةوه بوون و سلثمان

كرد بكةوثتـه چـارةي خـؤي و بـريي پةنابـةرثيت و يارمـةيت خواسـنت لـه         
ازةندةران، بةآلم هةصسـووذانةكاين هـيچ ئاكاميـان    خان له م حمةممةدحةسةن

خان به  وثردي ي نةوةي سوحبان»ئةردةآلن«لثنةكةوتةوه، چونكه خوسرةوخاين 
يةكثك له خزمةتكاران و نيزيكـاين بـاوةذپثكراوي خـاين قاجـار دادةنـدرا و      

پاشا تؤصةي غةدر و پياوكوژييةكاين لثدةكرثتةوه و به  دصنياكرابؤوه كه سةليم
ئؤكتؤبرــ  / ي كـؤچي  ١١٦٨له حمةذذةمي ساصـي  . و ئاماجني خؤي دةگا ئاوات

دا به ذةزامةندي تثكذاي جةماوةر و پشتيوانثيت خـاين   ي زاييين١٧٥٤نوامربي 
  .٣قاجار له سةنةندةج وةك وايل، حكوومةيت به دةستةوه گرت

خـان دةگثـذا و    لةم ذؤژانةدا ئازادخان له فارس شوثين لةدووي كةرمي
شا باجةآلن حاكمي زةهاب كةوتبووه بةر هةذةشـةي هثـزي بـةرةو    عةبدوصآلپا

خوسرةوخاين ئةردةآلنيش بـؤ  . گةشة و نةشةي ژثرذكثفي حمةممةدخاين زةند
داين ئازايةيت و وشياري خؤي سةبارةت به بةشدار بوون له بناغةداناين  نيشان

ساصي تةمةن كرد به دةس ئاوةآليي هـةيل بـؤ ذةخسـابوو    ٣٠حكوومةتثكي كه 
ـ ١١٦٨( .). ز.ي١٧٨٩ـ   ١٧٦٥. / ك.ي١٢٠٤ـ   ١١٧٩و .ز.ي١٧٦٢ـ   ١٧٥٤. / ك.ي١١٧٦ـ

خوسرةوخان له قؤصي باكوورةوه له اليةن هثزةكاين ئازادخانـةوه بةئاشـكرا   
پاش گرياين ئيسفةهان به دةس حمةممةدخاين زةند له ئاوريلي . گةيف لثدةكرا

ـ    ،دا١٧٥٥ساصي  ردراوي قاجـار  دوازده ذؤژي خؤذاگرت و سـةرةجنام سـپاي نث
دةفرياي هاتن و ذزگاريان كـرد و تةنانـةت هـةتا گـةذووس ئةفغانييـةكاين      

هةزار  لةبةر ئةم خزمةتةي فةرماندةي فةرماندةي قاجار خةآلتثكي سث. هةصبذي
خوسـرةوخان   ،خـان  دواي شكست و مةرگي حمةممةدحةسـةن . متةين بؤ نارد

/ ي كـؤچي  ١١٧٤اصـي  خان هثنا و ئةمحةدخاين كوذي له س سةري وةبةر كةرمي
له ذووداوثكي ئةوتؤدا  .٤ي زاييين نارده خزمةت خاين زةند له سوصتانييه١٧٦٠

خان يان تةنانةت بؤخؤي  پاشاي ذقةبةريشي نثردراوثكي نارده الي كةرمي سلثمان

                                                      
2- SP  97/36, 1 August 1753. 
3- Rabino, Kurdistan, 83. 

  .ذاست نةكراوةتةوه ئةم مةبةستة له اليةن مثژوونووسانةوه پشت Ibidـ ٤
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 /کوردستان و داگريکرانی بةسره 

ذةنگه له ذووي پثشوازي گةرمي وةكيل سةبارةت . ٥بةرةو هؤردووگاكةي خوشي
ئةردةآلن و الداين ذقةبةرةكـةي لـه مـاوةي    بيين هثرش بؤ سةر خاكي  به پثش

  .دووساصي داهاتوودا دصنيا بووبثتةوه
ئةم پةالمارانه جودا لةو زجنريه هثرشانه بوون كه پاشاي بابـان لـه   

دا بـه فيـت و دنـه يـان      قةصةمذةوي ئةردةآلن و وايل كوردستان له خاكي بابان
پاراستين قازانج و  دوژمنايةيت دةربارةكاين ئثران و عومساين يا به مةبةسيت

ئةم بةزمه به گةشه و هةصداين بنةماصـةي  . بةرژةوةندي ئةوان ئةجناميان دةدا
ساص لثرةوبةر دةسيت پثكرد و دروست هةتا سةدةي نؤزده درثژةي  بابان له سةت

  .٦كثشا
ئةردةآلن برثتييه له بةشي هةرة زؤري خـاكي پارثزگـاي كوردسـتاين    

يش تةواوثك لةگـةص مةصـبةندي   »بابان«و  ئثراين ئثستا و ناوةندةكةي سنةيه
سلثماين ئثراق يةكتر دةگرثتةوه و پاشان قةآلچواالن بـوو بـه ناوةنـدي ئـةم     

ئةمانه هةر له كؤنـةوه زؤر پتـةو تثكـةآلو بـوون و كثشـمةكثش و      . ئةيالةته
دةگژذاچوونةكانيان بةرلةوةي بگةذثتةوه سةر مالنةي نثوخؤيي، دةبةستراوه 

داين ئةو دوو دةوصةتةي كه هـةركام بـه پارچـةي يـةكيان      به پيالنگثذي و هان
هـةر بؤيـه هـةردووال سـةبارةت بـه قةصـةمذةوي كوردسـتان لـه         . دادةندران

هثص و تةوةرةي كرماشان ـ زةهاو بةرةو باشوور و خـةت و   . بارودؤخثكا بوون
يةكپارچةيي ئةم هةرمثه . كووزي موكريان ـ سؤران پةذي بةرةو باكوور داويشت

. دابةشيين سنووري هثصي باكووري ـ باشووري ئثران و عومساين دادةبذالةبةر 
ئةم هثصي سنوورييه وةك له كثشةي پارثزگا باشوورييةكاين كوردستانا ديتراوه 
هةتا ئثستا نةيتوانيوه ببثته بةرگر و لةمپةري پةذينةوه و پثشذةوي شةذكةراين 

  .خوازي كورد سةربةسيت
ـ     مةرگي سلثمان دا، سـةرلةنوث  ١٧٦٢ه مـانگي مـةي   پاشـاي بةغـدا ل

چؤصةپثچي دةسةآليت دةوصةتاين ناوةندي داماصي و بوو بـه هـؤي ئـةوةي كـه     

                                                      
  .٩٥گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٥
ئةلعـةززاوي،  : ـ به مةبةسيت خوثندنةوةي بةسةرهايت مـرياين بابـان، بذواننـه   ٦

بارةت به مةبةسيت ئاگاداري سة. ٥٩ـ  ٥٢؛ ئيدمؤندز، ل ١٠٠ـ  ٩٨، ل ٢هؤزةكان، بةرگي 
  .٨٨ـ  ٧٣بةگ،ل  زةكي ئةمني،مثژووي سلثماين: به شةذةكاين ئةردةآلن و بابان،بذواننه
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ئةم هـةنگاوه بـةر   . پاشاي بابان لة سةر دةسةآلت البةرث ئةمحةدپاشا سلثمان
لةوةي پةيوةندي به پرسي پاراستين خؤيةوه بث دةگةذايةوه سةر سةركةوتنثكي 

دا ناوبراو پةالماري خاكي ئةردةآلين دا و ناوچةي  يذووحي، چونكه هةر لةو ساص
ئاخرييةكةي واي لثهات كه خوسرةوخان به . سةر سنووري مةريواين داگري كرد

. پاشاي تثكشـكاند  لةشكرثكي كةمةوه تيژ بزووت و له دةشيت مةريوان سلثمان
ــلثمان ــيالين    س ــةرةذاي پ ــةآلت و س ــا و ه ــي پثوةن ــرياز پث ــةرةو ش ــا ب پاش

خـان تـواين    هةزارمتـةين بـه كـةرمي    به داين ديارييةكي سث چةشناوچةشن،
سةرةتاي الداين خوسرةوخان و وةرگرتين حوكمي حكوومةيت كوردستان بؤخؤي 

پاشا تةنيا ساصثك پاش ئةوةي بؤوه حوكمذاين بابان، بـه   سلثمان. خؤش بكا
ي كؤچي ١١٧٩خان له ساصي  دةس عومةرپاشاي مريي تازةي بةغدا كوژرا و كةرمي

نـاوبراو تـا   . دا دووباره خوسرةوخاين كردةوه وايل ئـةردةآلن  ي زاييين١٧٦٥/ 
نشـيين   دةساص دواي مردين وةكيليش لـةم پلةيـةدا مايـةوه، سـنةي كورسـي     

پارثزگاكةي گةشه پثدا و خؤشي كرد و بـةرةوذووي كثشـةكثش و زؤرانبـازي    
له . ٧دا نپاشا له ئةيالةيت بابا سةخيت ديكه نةبؤوه لةگةص جثنشيناين سلثمان

دا به هؤي داهاتين قؤناخثكي دةساآلنةي پذ شةذوشوور و كوشتاري پاش  ذاسيت
و لـه ذثـي ئـةوذا    ) ١(خوسرةوخان ،پاشا له قةصةمذةوي بابان مةرگي سلثمان

دةسـتثك لـه نثـو     وةكيليش به هيچ كلؤجثـك بـه مةبةسـيت دؤزينـةوةي ذث    
تـةنيا   .هةصنةقوتاند دا خؤيان له كاروباريان خوازياراين جثنشينايةيت ذةقيب

لةم بةينةدا درثژةي گثره و كثشة و مالنـةي ئةمحـةد و مـةمحوودي كـوذي و     
ي براي له گؤذث دابوو بؤ گرتين ناوةندةكاين قةآلچواالن و كؤيه كه »حمةممةد«

  .٨هيچ پةيوةنييةكيان به باسةكةي ئثمةوه نيه
ـ  ١٧٧٤قةصةمذةوي ئةردةآلن له ساصي  ي دا جارثكي تر ذاسـتةوخؤ تووش

پاشـا بـه پاصپشـيت     لـةم ذؤژانـةدا حمةممـةدي بـراي سـلثمان     . ئاژاوه بؤوه

                                                      
بـةگ،   زةكي ؛ ئةمني٨٤؛ ذابينؤ، كوردستان، ل ١٨٨گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٧

ساصةي ئـاخري   ؛ به مةبةسيت زانياري سةبارةت به يةك٨٠ـ   ٧٧مثژووي سلثماين، ل 
 .Longrigg, 179؛ ٤٧٨، بةرگي يةكةم، ل بامداد: ژياين، بذواننه

8- See Cevdet, I, 344 ff.; Aazzawi, Tarikh, 44 – 48; Longrigg, 180; 
Zaki, Solaymania, 81 – 88. 
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خوسرةوخان بةرةو قةآلچواالن و كؤيه كشا و ذقةبـةراين لـةوث دةرپةذانـد و    
قةصةمذةوي هـةرمثي كـوردان جگـه لـه     . ئةوانيش داديان برده بةر عومةرپاشا

مسـاين بـه   دا بـؤ وآلتـاين ئثـران و عو    بةرهةم و داهاتيان به باري لةشكريش
شادةماري ژيانةكي دادةندران و له اليةكيشةوه شةذكةري پثويستيان بؤ دابـني  

لةبةر بةذثوةبردين ذاستةقينةي بابان له اليةن ئثرانةوه، پاشا له دوو . دةكردن
الوه دةكةوته مةترسي و هةر بؤيه هةميشه هةوصي دةدا هةتا ذثبـةراين بابـان   

ــؤذث ــدا بگ ــتا. ٩لثكدالثك ــا ئثس ــةي  عومةرپاش ــتثكي دوورةپةرثزان هةصوثس
ورده دةســةآليت خــؤي لــةو هةرمثــةدا وةك خــؤي  هةصــبژاردبوو هــةتا ورده

پاشا هثزثكي گةورةي له بةغداوه گاص دا هةتا مةمحوود له كؤيه و : بكاتةوه لث
ئةمحةد له قةآلچواالن سةقامگري بكـا و حمةممـةد لـةوث بتارثنـث و ئـةويش      

  .١٠بةناچار پةناي برده بةر سنه
  

  دةسوةرداين هثزةكاين زةنديه له كوردستان  ٢ـ  ١٢
مثژوونووسـاين ئثــراين هــةركات كةوتوونـه ســةر بــاس و بابــةيت   
كوردستان، له سةر ئةم خاصه پثيان داگرتووه كه ئثرانييةكان هةميشه له بابةت 
ئاكاري نالةبار و توندوتيژي پاشا سةبارةت به هاونيشـتمانانيان لـه ئثـراق    

ون و دؤزي ناوچةكه واي هةصدةگرت كه به مةبةسيت ذاگرتين تووذه و ناذازي بو
دا ١٧٧٤له ئؤكتـؤبري  . گؤذ دا بثته پارسةنگي دةسةآلت خؤتثوةردان لةم هةرمثه

مرادخاين زةند نارده كوردستان هـةتا   وةكيل لةشكرثكي به سةركردايةيت عةيل
 پاشاي لثخراو بةرثتةوه جثي خؤي و هاوكات فةرماين دا كـه هثـزي ديكـةش   

ئةم هةواصه له اليـةن سـيخوذثكي دانيشـتووي    . ئامادةي بزووتن بن بؤ بةسره
ئاغـا لـه بةسـره و لةوثشـةوه حةواصـةي       شريازةوه گةيشـته دةس سـلثمان  

مرادخان له سةر ذثگاي چووين بؤ سةر خاكي ئةردةآلن  عةيل. ١١عومةرپاشا كرا
ـ    پايةكي كةوته كؤكردنةوةي هثزي پشتيوان و له سةرةتاكاين نـوامربدا بـه س

ئةمحةدپاشا ئةگةرچي به . دةدوازدةهةزار كةسي له مةصبةندي قةآلچواالن دابةزي

                                                      
9- cf. Rousseau, Description, 100 – 101. 

  .١٨٢ـ  ١٧٨گوشاي زةنديه،  ؛ تارخيي گييت١٧٨ـ  ١٧٦ـ گوصشةين مراد، ١٠
11- FR  XVII, 1084, 1085 (4 December 1774). 
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هةزار چةكدارثكي پتر به دةستةوه نةبوو،  هثزي يارمةتيدةر و پشتيوانيشةوه سث
چـوار سـةعاته    دوابةدواي تثكهةصـچوونثكي سـث  . بةآلم لةم شةذةدا سةركةوت

دخان به مةسيت و به مانةيةكي پتةو مرا عةيل. سةرةتا ئثرانييةكان فايقتر بوون
. كث پياوه بؤم بثته مةيدانث: تاقةسواره پةالماري ذيزةكاين دوژمين دا و نةذاندي

سووك و هاسـان لـه خـواين زيـن هةصيانداشـت و      ) حوكمذان(هثزةكاين پاشا
. وذةوي تثكةوت و دةسيت لثكبةردا دا لةشكرةكةي تةق دةستيان بةست، له ئاكام

هةزار كةس كوژران و جگه له سةركردةي سپا دةدوازده  ان پثنجنيزيكةي چوار ي
. مرادخـان نثردرايـه بةغـدا    عـةيل . كةس له سـةرپةل و سـةرلكةكاين گـريان   

عومةرپاشا كه هثشتاش پثي خؤش نةبوو له بابةت تـثكگرياين لةگـةص سـپاي    
هةصثنث، سةركردةي زةند و هاوذثياين ئةسـريي پـاش كؤتـايي     خان پث كةرمي

لةگةص ئةم . ي تووذه»وةكيل«بةئةدةبانه و شكؤ و ذثزةوه ناردةوه الي  شةذ، زؤر
ئـةوةي كـةس    تاقمةدا پةيامثكي تةوساوي نارد و گويت الي وايـه ئةمانـه بـث   

وةكيل به ناردين . فةرماين پثدابن سةربةخؤ پةالماري خاكي عومسانييان داوه
ديارييانه فيلثك  يةكثك لةو. دياري و خةآلت بؤ پاشا كارةكةي قةرةبوو كردةوه

  .١٢بوو؛ هةروةها سةبارةت به درثژةي ئاشيت و ئاراميش دصنياي كردةوه
وةكيل لـةذثوه   .ئةوةي سزا بدرث تةنيا سةركؤنه كرا مرادخان بث عةيل

چوويان  خان كه به هةصمةتثكي نوث ئابذووي له دةس فةرماين دا به نةزةرعةيل
ومةرپاشـا لـه سةرانسـةري    سةرةذاي متمانةيةكي كه دابووي به ع .بكذثتةوه

دا بـةرةو بةسـره   ١٧٧٥خـان لـه ژانوييـةي     سادق .پثكرد سنوورا هثرشي دةس
مريزا . خان كةوته كؤكردنةوةي هثز دا نةزةرعةيل ذث و هةر لةو وةختيش كةوته

حمةممةدجةعفةري وةزيري نارده الي عةبدوصآلپاشا له ناوچةي زةهـاو هـةتا   
ي باجةآلين زةهاو هـةر خـؤي بـوارد و    سةرؤكي تايفة. پيتاكي ئةوث وةربگرث

                                                      
12- Ibid; SP  97/51 (1775), 46a (Whence the quotaion); Hatt – I – 
Humayun, 135, 348a; Cevdet, I, 134; II, 52 – 53. 

ژمـارةي چةكـداراين    Longriggs, 18. ١٧٩ – ١٧٨گوشـاي زةنديـه، ل    تارخيي گييت
به دةدوازده هـةزار كةسـيان    FR  XVII, 1084. هةزار كةس  مرادخان به چارده عةيل

دا به دةهةزار چةكدار و تةفرةشي له الپةذه  ي كتثبةكةي٤٨دادةنث؛ ئةلعةززاوي له الپةذه 
  .دا به چوارهةزار تفةنگداريان داناون»ئا٢١٨«
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خاين خافآلند و له ژثرةوةش چةند پؤلثكي وثذاي  تةفرةي دا و باصوثزي كةرمي
هةزار چةكـدارثكي بـؤ   ٥بنةماصةكةي نارده هةرمثي بةغدا هةتا بةصكوو بتوانن 

هةر كه مريزا حمةممةدجةعفةر به زيادبووين سپاي عةبدوصآلپاشاي . كؤبكةنةوه
دواتر (ئاوا  خان له هاذوون اين ذاگرت و گةذايةوه الي نةزةرعةيلووثژةك زاين وت

كـه بـه مةبةسـيت    !) ئاواي ذؤژاوايـه  ببوو به شاهابادي ذؤژاوا و ئثستا ئيسالم
  .دةسپثكي پةالمار چاوةذوان مابوويةوه

خان هةر خثرايةكي كةوتةذث، بةآلم وةختايةك هات شاري  نةزةرعةيل
بارگةوبنـةي ئةسـپاردةي   . اوي هةصـزةقي زةهاوي به ورد و وثـراين لةبـةرچ  

خاين زةنگةنةي حاكمي كرماشان كرد و ئاغامريزاعةيل كوذيشي كرده  ئةصآلقوصي
وچـان   ذث و تةواوي شةو بـث  سةرةجنام الي تاوپةذث كةوته. حوكمذاين زةهاو

سبةي بةياين لـه نيزيـك خانـةقني عةبدوصآلپاشـاي دةردةس كـرد و      . كوتاي
هـةزار سـةر مـةذ و گـاذاين      ين كوشت و سةدوبيستدووهةزاركةس له پياوةكا

سـازي   بةخةنيمةت گرت و تةواوي ئةو مةصبةندةي خـاپوور كـرد و بـه كـةيف    
دي كةوتنـه بـةر    سنوورةكاين عومساين له چةنـد جثـي  . ١٣گةذايةوه كرماشان

هثزةكاين زةنـد ئابـذوويان   . پةالماري سةرداراين زةند و حمةممةدخاين فةيلي
جةآلن زراوي چوو، زةهاو خرايه سةر ئثران، ئةمحةدپاشا كذايةوه، تايفةي با

ذايكرده كةركووك و عومةرپاشا وا تؤقيبوو كـه ئيـدي نةيـدةتواين حمةممـةد     
  .١٤بگثذثتةوه قةآلچواالين ناوةندي حكوومةيت

  

  هةصسووذداسووذي ديپلؤماسي  ٣ـ  ١٢
  

عايل سةبارةت به هةصگريساين شةذ له  ذاچةنني و پةرچةكرداري بايب
ي مةيلةو سةربةخؤي »مةماليك«. ودووبةآل بوو دا به حاص وورةكاين ذؤژاوايسن

سةرةذاي . دا مابوونةوه بةغدا بؤ ماوةيةكي دوورودرثژ بةهثمين له پلةي خؤيان
                                                      

ـ ـ؛ ت١٨٠ـ   ١٧٩ي مـراد، ل  ـةنــ گوصش١٣ ـ ـاري ـ ـگوشـاي زةن  يـخي گيت ؛ ١٧٩ه، ل ـدي
  .٨٤بةگ، مثژووي سلثماين، ل  زةكي ئةمني؛٣٣٨ـ  ٣٣٧مومجةلوتتةواريخ، ل 

؛ تةفرةشي، ل ٤٩؛ عةززاوي، مثژوو، ل ٨٤بةگ، مثژووي سلثماين، ل  زةكي ـ ئةمني١٤
        .Uzuncarsili, 459ب؛  ٢١٨
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بة قؤناخي سوصتان به مةبةسيت دابةشيين قةصةمذةوي ئةوان له  تةقةالي قؤناخ 
ـ      كؤكاين كوردسـتان و  نثو پياوةكاين بـاوةذپثكراوي خـؤي لـه پارثزگـا پاش

ساص بة سةر  ئثستا سي. وخواسةكةي له بري بردبؤوه بةسرةدا، ئيستانبووص باس
ئاخرين هثرشي نادرا بؤ سةر ئةم هةرمثه تثپةذيبوو كـه ديسـان ئثرانييـةكان    

ئـةم ذووداوه تـةنيا   . هةذةشةيان له سنوورةكاين ذؤژهةآليت عومساين دةكرد
ذووسـيا  )Kuchuk Qainarja(ارجا چةند مانگ پاش ئةوةي له كوچوك كاين

هثزةكاين عومساين له ذؤژاوا هةصشثالبوون و زةبرثكـي چـاكي لـه ئابـذووي     
پثكراوةي كه ئادةميزاد دةچوخسثنث پتر  ئةم هةصكةوته ئاماژه. دابوون دةقةوما

دوابةدواي مردين سوصتان مستةفاي سثهةم، سوصتاين بةدةسةآليت عومساين له 
و گـوذي وةبـةرهات و عةبدوحلةميـدي جثنشـيين      دا تـني ١٧٧٣كؤتايي ساصي 

كيفايةيت هةروةك دةرةقةيت ئثرانييةكان نةدةهات، هةرواش نةيدةتواين كه  بث
به شثوةيةكي شةذافةمتةندانه ئيمپراتؤرييةيت خؤي له چنگ كارةسايت تاص و 

  .ناخؤشي شةذ لةگةص ذووسيادا ذزگار بكا
زاده وةهيب  شرياز سونبولعايل بؤ چوونه دةرباري  يةكةم باصوثزي بايب

ئةفةندي بوو كه له مانگي ژانوييةدا له ئيستانبووصةوه كةوتةذث و له ئاوريلي 
بةآلم گةشتةكةي جووت كةوت لةگةص پةالماري  .١٥دا پثي نايه شرياز١٧٧٥ساصي 

خان و گةمارؤي بةسره و گفتوگؤكاين لةگةص وةكيل كةوته  توند و خثراي سادق
چونكه ئةم شـانده ذاسـپثراوي    .وژم بؤ سةر بةسرهژثر سثبةري سةنگيين هرو

نةيدةتواين لة بابـةت   ،ووثژي سةبارةت به گثره و كثشةي كوردستان بوو وت
ئةم شانده واي نيشان دةدا كـه ذاسـپثراوي    .قةيراين تازةدا سينگ بداته پثش

مستةفا و هاتنه سـةر تـةخت و    وذةمسي هةواصي مةرگي سوصتان ذاگةياندين ذث
ئةم هةنگاوه بيانوويـةكي بـةجث بـوو بـؤ     . سوصتان عةبدوحلةميدهدةسةآليت 

دةسپثكردنةوةي پثوةندي ديپلؤماتيك لةگةص دةوصةيت ئثران كه هـةتا ئثسـتا   
 ،لةبةر نةبووين سةرؤك لـةو وآلتـةدا سـةركةوتنثكيان وةدةس نـةهثنابوو    

خانيش بوو كـه تـا ئثسـتا وةدوا     ناسيين حكوومةيت كةرمي هةروةها بةذةمسي
هةر عوزرخوازييـةكي بـةپارثزةوه كـه دةربـارةي ئاكـار و كـرداري        .ووخراب

                                                      
15- SP  97/51, 21a (3 February), 68a (29 June 1775). 
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بؤيه له ،١٦عومةرپاشا دةهاتةگؤذ، بةئاشكرا تاي تةرازووي ذاست نةدةكردةوه
مانگي سثپتامربدا به سووكي و سةرشؤذي و به كؤصثك سكاآل و تووذةيي وةكيل 

رد و بـاريكي  دا به زمانثكي و ووثژةكان له بابةت عومةرپاشاوه كه له توثي وت
ئةم پةيوةندييه به  .عايل دركابوون، گةذانةوه ئيستانبووص ديپلؤماسي بؤ بايب

دا و پـاش   ناردين عةبدوصآلخاين زيرةك و ورياي كةصهوذ كه هةر لـةو مـانگي  
  .١٧كةوتبوو، درثژةي كثشا گةذانةوةي وةهيب وةك باصوثزي ئثران وةذث

ي پثويست ذوون و ساكار خاصي ناكؤكي له اليةن ئثرانييةكانةوه به ذادة
عايل فةرماين دابا كـه عومةرپاشـا بـةر بـه دةسـتثوةرداين       ئةگةر بايب. بوو

وچؤي داسةپيو لـه سـةر    نوثنةرةكةي له كوردستان بگرث و گوومرگانةي هات
ـ ئةم باجه بةرچاوه ئةو كةسانةي نةدةگرتةوه  زيارةتكاراين ئثراين هةصگريث و 

هةزار كيسـه دراو بـه    ـ چل   ذا دةهاتن وةنديكه له هيندووستان يان ئاسياي نا
مةبةسيت تثهةصثنانةوه و قةرةبووي داگريكردين ناياسايي ماص و دارايـي ئـةو   

ومةرجي  ئثرانييانةي به تاعوون تثداچووبوون بدرث و بةگوثرةي نثوئاخن و هةل
دا جبووصثنةوه، ١٧٤٦لةگةص نادرشا له سثپتامربي ) ٢(پةمياين بةستراوي كوردان

ئةگةرچي وا ديـار   .١٨عايل نامثنث خان هيچ گيذه و هةرايةكي لةگةص بايب ميكةر
بـةآلم بـةكردةوه و    ،بوو دةرباري عومساين ئيشتياي لثيه ئةو بذه دراوه بـدا 

. كراين ئةو پثشـنياره  بةجث بةقسه چةند بةرهةصستثك كةوتبوونه سةرذثي جث
                                                      

لـه    .cf. Cevdet I, 343; II, 53; See also 15.3؛ ١٩٠ــ گوصشـةين مـراد، ل    ١٦
گوشاي زةنديه نووسراوه كه ئةم شانده هاتبوون ذث له  ي تارخيي گييت١٩٥ـ ١٩٤الپةذه 

البةرن و پثشنياريان دةكرد چونكه بةسره  له سةرپةالمارداين بةسره بگرن و گةمارؤي 
  .گةذثن و كوثي ديكةيان پثخؤشه با بيگرن مصكي دايكي سوصتانه لثي

17- SP 97/51, 87 . 89b, 96b, 106; Hatt – i – Humayun, 174, 202, 
218, 219; 

  .١٩٠گوصشةين مراد، ل : هةروةها
18- Hatt – i – Humayun,2, 5 . For the Treaty See Lockhart, Nadir 

shah, 255.  
ي ١٩٧٥/ ي هـةتاوي  ١٣٥٤(دا، ساصـي دةهـةم    ئةم نامانه له توثژينةوةكاين مثژوويي

ذا چاپ كراوه؛ به مةبةسـيت   له ذثي نةسريي ١٩٤ – ١٧٥، ژماره يةكةم، الپةره )زاييين
  .١٥و  ٣لثكؤصينةوةي زياتر بذواننه پةذاوثزةكاين 
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نادرشا و تةنينةوةي ئةو پةميانةي ئاشيت كه باسي كرا لةبةر هةصكةويت مةرگي 
. وة مؤر نةكرابوو ئاژاوه و شثواوييةكاين ئثران له اليةن هيچكامي ئةم دةوصةتانه

له ئيمپراتؤرييةيت ئثرانا ئثستا دوو حكوومةت وةبةرچاو دةهاتن كه هةركاميان 
. ناسـني بـوون   به ناوي جثنشـيين دةوصـةيت نادرشـا خوازيـاري بـةذةمسي     

دا واي كردبـوو كـه قـةت     كان له خوراسانشةرعييةيت خودبةخودي ئةفشاريية
عايل نةپسـثنن و تةنانـةت ئةگـةر گثـرة و      پةيوةندي ديپلؤماسي لةگةص بايب

كثشةي بةرباسي سنووري گةيشتبايه ئةو ئاكامةنةي كه وةكيل بؤ سازان وةك 
مةرج داينابوون، عومةرپاشا كؤمةصـه تؤمـات و داخـوازي ئثرانييـةكاين      پثش

عـايل هثشـتا دةرينةخسـتبوو كـه داخـوا هثـز و        يبدةبردةوه پاش چونكه با
لـةم  . كردين حوكمذاين بةغداي هةيه يـان نـا   دةسةآليت دانان و البردن و پثمل

وا دةردةكةوت كه . بةينانةدا دؤزي گةمارؤي بةسره بةرةو تاصي و تفيت چووبوو
  .لثنةوةشاوةيي تركان ئةواين له بةرةي ذووسياذا پاص داوةته بةرةي ئثران

نبووص بةگةرمه هةوصي دةدا كه خؤي تووشي ئـةو گثلمةگثلمانـه   ئيستا
دةيةويسـت پيـاوثكي   . نةكا و تـا ئةندازةيـةكيش سـةركةوتين وةدةس هثنـا    

تـةنيا دةرك و    باوةذپثكراو و شياوتر له جثي ئؤمةرپاشا دابنـث هـةتا نـةك   
دةروازةي سازان لةگةص ئثران خباته سةر گازةراي پشت و ذثگاي بؤخؤش بكا، 

وو كؤتاييش بثنث به دةسةآليت خانةداين مـةماليكي بةغـدا و سـةرةتاي    بةصك
هيچ دوور نيه . پةيوةندييةكي قاميي ئةم ناوچةيه لةگةص ئيستانبووص دامةزرثنث

كه تاقم و دةستةكاين خةنيمي پاشا له مووسص و شـارةزوور لـه گـرتين ئـةم     
زاده  پةناقچي، ئثس١٧٧٦سةرةجنام سةرةتاي ساصي . ١٩تةمايةدا دةوريان گثذابث

چوار هةزار پياوي شةذكةر بـه مةبةسـيت    حافزمستةفاپاشاي ئؤرفه لةگةص سث
سةبارةت به ئينكةبـةري و دوژمنايـةيت   . وگؤذي دةسةآليت بةغدا كةوتةذث ئاص

لةخؤوةي پاشا لةگةص ئثران تثبيين پثويسـيت درابوويـه، ئثسـتا كـه كثشـه      
ناچار دةبـوو ذاگوثزرثتـه   بكـا و بـة   تةنيبوويانةوه، تثمابوو و نةيـدةزاين چ 

وا ويدةچوو كه ئؤمةرپاشا دةيهةوث بةسةبرايةكي له بةغدا خبوشث، . دياربةكر
عايل يـان لةبـةر مـةيل و     بةآلم مستةفاپاشا يان بةپثي فةرماين نةهثين بايب

ئيشتياي سةبارةت به داگريكردين ماص و دارايي حوكمذاين بةغدا، هةركه ئةو له 

                                                      
19- SP  97/51; 70b; Cevdet II, 56; Huart, 156. 
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وپةرچي و ئاژاوه، هاوذثيـاين   ي بةرگرتن له هةرچيشار دةركةوت، به بيانوو
عومةرپاشا پاش شةذثكي قارةمانانـه بـةرةو مووسـص    . گرت و قةآلچؤي كردن

ذايكرد، بةآلم له ذثگادا يةكسمةكةي سةرمسي دا و گؤيا لةبةر هةصدثران و گالين 
له مانگي مارسـا سـةريان نـارده    . يان پةالماري ئةوانةي هةصيانبذيبوو كوژرا

زاده جصةوي  عايل ذةزامةندي خؤي نةشاردةوه و ئثسپةناقچي تانبووص و بايبئيس
  .٢٠حكوومةيت بةغداي گرته دةست

نةخوايي كوژراين عومةرپاشا لـه اليـةن ئثرانييةكانـةوه وةك     خوايي
نيشانةيةكي ئاشتيخوازانه ذثزي لثگريا، بةآلم هيچ گؤذانثكي بـه سـةر ذةويت   

خان دةيهةويست كه دةرفةت لـه   سانه كةرميوخوا بثجگه لةم باس. شةذا نةهثنا
زاده كه به  ئثسپةناقچي. ٢١شةذ و كثشةي داهاتووي نثوان تركان بثنث له بةغدا

دابؤوه له  كراوي ئؤمةرپاشاي بؤخؤي گل شثوازثكي نةفامانه ماص و ساماين تاآلن
ژثر تةوژم و گوشاري بريوذاي گشيت خةصكي بةغدادا مةرگي پاشـاي پثشـووي   

ت و تةنيا حةوتوويةكي حكوومةت كرد و عةبدوصآلپاشا له سةر كاري پثوه نةها
عةبدوصآلپاشا بـه نـاوي كـةهياي پثشـووي عومةرپاشـا      . گرتةوه البرد و جثي

بةئارامي اليـةنگراين سـةرؤكي كـؤين كـه لـه دةوروبـةري بةغـدا ماتـةيان         
ئيستانبووص ناچار بوو كه ئةم بارودؤخـه  . هةصگرتبوو، له دةوري خؤي هاآلند

سةقامگريه بةذةمسي بناسث و گةآلصةكاين خؤي بـه مةبةسـيت بـةذثوةبردين    
داين ئةم  لةم ذؤژانةدا بةسره كه خؤي له يارمةيت. ٢٢ذاستةوذاسيت بةغدا وةالبنث

عـايل   بـايب . خـان گـريا   هةصگةذانةوه و كؤدتايانه پاراستبوو به دةس سـادق 
وتووان حةشار دا تا بةئاشكرا كةوته دصةذاوكه و ئةم هةواآلنةي هةتا چةند حة

  .٢٣ي ژووئييةدا به سةرساردي ذايگةياند٣ئةوةي كه له ذؤژي 
  

  اليةين بةرةي باكوور بث  ٤ـ  ١٢
  

عايل و داوةريين  سةرةذاي گرياين كؤنفةرانسي باآلي مانگي ئاگؤسيت بايب
                                                      

20- SP  97/52, 8a, 11a, 21b; Cevdet II, 56. 
21- Malcolm, 142; Miles, 274; cf. Rostam, 402. 
22- SP  97/52, 74b, 75a; al – Basri, 41 – 43, 77; Cevdet II, 58; Longrigg, 
182. 
23- SP  97/52, 59a. 
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هةزار كةسةوه بؤ شاري مووسص له مانگي سثپتامربدا،  سةرعةسكةر به خؤي و شثست
لةم ناوچةيةدا . ٢٤ةي هةصگريساين شةذثكي ذةمسي وةبةرچاو نةدةهاتهثشتا نيشان

ئاركثلي مريي گورجسـتان لةبـةر سـةركةوتنةكاين    . مةترسييةكي تازه خؤي نواند
هاوپةمياناين ذووسي و حكوومةيت ئثران كه بةذواصـةت سـةري وةبـةر هثنـابوو،     

ةر قذة و هةصـآلي  دا لةب هةروةها دصنيابوونةوةي سةبارةت به شةذ له بةرةي دواوةي
خاين ذةقييب و يةكثيت دوژمناين له داغستان، هةر بةجارثكي پـةمياين   فةحتعةيل

. ٢٥بدا) ٣(گوث و تةماي گرت كه پةالماري پاشاليك ئاخال تيزخيه ئاشيت خسته پشت
دانةوةي، چةند پةيام و ذاسـپاردةيةكي نـارد بـؤ     دامةزرا و كةوته بةرپةرچ پاشا لثي

گةكاين پشت بةرةي ئاركثـل و ـ دوژمنـاين سـذ و بثـدةنگ و      تةواوي خان و دةرةبة
جةماوةري ناذازيشي دةكةوتنه جةغزي ئةم دارودةستانةوه ـ چةنـد ذاگةيانـدراوثك    

كرا بؤ تةواوي حوكمذاناين كوردستاين باكووري و ئاناتؤيل هةتا سـةربازاين   بةذث
بؤ نثـو لةشـكري   ئثلجاذي هثزي پشتيوان به مةبةسيت پةالمارداين ئثران گاص بدةن 

بةآلم له ذووي ئـةو ذاپؤرتانـةوه كـه لـه بابـةت      . سةرعةسكةري ذؤژهةآليت قارس
كيفايةيت تاقمـةكاين شـةذوان و پاشـةكةوتيان و دابـذاين ذثـي هـةر چةشـنه         بث

يارمةتييةكي بةرهةسيت زياتر و ئةو هةواصه ذاست و دروسـتانةي كـه حوكمـذاناين    
ن دةياننارد بؤ ئيسـتانبووص بةذاسـيت وا   خؤي، ئثرةوان، شةكي، شريوان و داغستا

عايل نةيويستووه پارثزگاري لةم سنووره يـان كةوشـةنةكاين    دةردةكةوث كه بايب
 .ذا خؤيـةك بنوثنـث   ديكه بكا و تةنيا ويستوويةيت له ذثي حوكمـذاناين ناوچـةيي  

خـان لـه    دةوصةيت ئيستانبووص سةبارةت به قةصةمذةوي بذشت و دةسـةآليت كـةرمي  
بؤيه وةختايةك  ،وكووذي دةزاين و نةدةزاين اين باكووري ئثران شتثكي كةمپارثزگاك

ــه       ــةآليت ل ــنوورةكاين ذؤژه ــه ژوورةوةي س ــا ل ــيان هثن ــةكان هثرش ئثرانيي
  .ذا تا قةفقاز زةنگي مةترسي وةجرينگه هات عارةبان يةكاوي

وخواسانه هةصسووذداسووذي  بةختةوةرانه سةرةذاي تةواوي ئةم باس
ئاركثـل و خانـةكان    ،عايل ئاكـامثكي چـاكي لثكةوتـةوه    بايبذواصةتييانةي 

گومان بةذاستيشيان سوثند خوارد ـ كه ناياةوث سةر  سوثنديان خوارد ـ و بث

                                                      
24- SP 97/52, 846; FR XVII, 1107 (Letter From a Roman Catholic 
Priest in Shiraz, dated 16 September). 
25- Brosset, 223, 242 – 243; cf . below, 13 – 14. 
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دا ئامادةن كه  خان بثنن و به باري ذواصةتيش وةبةر فةرمان و گةآلصةكاين كةرمي
يـدةي  له بةرامبةر هرووژمي هثزةكاين زةنديه بؤ سـةر خـاكي عومسـاين يار   

ذووكةشه پياوچاكييانةي بـه سـةر    وثذاي تةواوي ئةو كةوصه . عايل بدةن بايب
خؤيان كثشابوو، نيشانيان دا كه هةر له بنةذةتةوه قةت حـازر نـني بكةونـه    

ئةمانه پاش كؤتـايي پادشـايةيت خانـةداين سـةفةوي خؤيـان بـه       . شةذةوه
وةفاداري ئاماده  جةماوةري ژثرذكثفي سوصتان دادةنا و به مةبةسيت سةملاندين

بةآلم وةك ئةركثكي پثويست سةبارةت بـه بةرپرسـايةيت   . بوون بارمته بنثرن
عايل و سةركردةكاين  بايب. هاوبةش و وةرگرتين دةستةبةرثيت پثيان دادةگرت

گةلثك دياري هةرير و ئاوريشـم و دراو و  : لةشكري لةم ئاماژةيه  حاصي بوون
سپاسـةوه دةسـتيان لـه گثـرة و كثشـه      هةردووال بـه  . خةآليت ديكةيان درايه

كثشايةوه و بةرةي ئازةرباجيان له درثژةي هثرشي ساآلين دواتـرا بـؤ سـةر    
  .٢٦كوردستان هثور مايةوه

  

  ئاكامي هرووژم بؤ سةر كوردستان  ٥ـ  ١٢
  

خـاين زةنـد بـه شـثوةيةكي      دا نةزةرعـةيل ١٧٧٦له بنـةباين ساصـي   
به . ٢٧هثنادةر و گةذايةوه شرياز نةكراو هةموو هثزةكاين له كرماشان چاوةذوان

مةبةسيت كؤكردنةوةي سپا له كةركووك و مووسـص و گثذانـةوةي دةسـةآليت    
دا  پاشاي ماردين كرايه حوكمذاين كوردستان؛ لةگةص ئةمةش عومساين، حةسةن

هثزي يارمةتيدةري پثويست كه دةبووا له اليةن بةغداوه گـاص بـدرثن، لةبـةر    
ةرزؤكي عةبدوصآلپاشا له ناوةندي پارثزگا هةر سةقامگرينةبووين دةسةآليت ل

                                                      
26- Hatt – i – Humayun, 73, 82, 94h – m, 97, 113, 131, Cevdet II, 

58 – 66; 
، وتارثك ١٥٣ـ  ١٤٤، ل ٦دا، ساصي دةهةم، ژماره  نةسريي له توثژينةوةكاين مثژوويي

  .٣٣٨به ناوي چةند نامةيةك له فةرمانةكاين خؤي و مةراغه ؛ مومجةلوتتةواريخ، ل 
cf . SP 97/54 (1778), 91b. 

 ,SP 97/53 (1777) -27، ٦ي، ساصي دةهةم، ژمارهنةسريي، توثژينةوةكاين مثژووي
68;   

، وةكيل ئةم لةشكركردنه به هةنگاوثكي ئاشتيخوازانه ناودثر دةكـا؛ گوصشـةين   ١٤٠ل 
  .٢٠٨مراد، ل 
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پاشا لثبذا كـه سـةرةتاي بـةهار بـه پاصپشـيت       حةسةن. ئةمذؤسبةي پثدةكرا
سةربازاين ئثلجاذي تايفةي بابان به سةركردايةيت حمةممةدپاشا دژي ناوچةي 

ئةمحةدپاشــاي حوكمــذاين پثشــووي . پــارثزواين ئــةردةآلن وةخؤكــةوث بــث
پثي خـؤي قـامي    دا شوثن ةي شاآلوي پثشووي ئثرانييةكانقةآلچواالن كه له ماو

ي ١٤لـه ذؤژي  . ٢٨كردبوو دايه پاص هثزةكاين بابـان كـه بـةرةوپثش دةكشـان    
دا، حمةممةدپاشا  ي زاييين١٧٧٧ي ئاوريلي ٢٢/ ي كؤچي ١١٩١ذةبيعولئةووةيل 

ي پاش دةسكردنةوةي حوكمذاين ئةو شاره به نـاوي  »بانة«سنووربةزي كرد و 
سـاعةته خوسـرةوخان    دوابةدواي تثكهةصـچوونثكي سـث  . تاآلن كرد ساصةخان

ي ٢٧بةهةشتاو پثي به ذكثفةوه نا و هات هةتا بةرسينگةي لثببذثتـةوه و لـه   
به داين كوشته و بريندارثكي زؤر » مةريوان«ي مانگي مةي له ٥/ ذةبيعولئةووةل 

بـةرةو  وايل كوردستان و پامشاوةي شريوةشثناين لةشكرةكةي . شكسيت هثنا
پاشا  كةس له كوژراواين شةذ بؤ حوسثن٢٣٠شاري سنه ذايانكرد، سةري پتر له 

  .٢٩نثردرا و ئةويش به نؤرةي خؤي ناردين بؤ ئيستانبووص
خوسرةوخان له پةنا پةساري شووره و ديوارةكاين سنةوه هـاوارثكي  

. قؤصـةوه دةرچـوو   فةرماين هثرشثك لـه سـث  . خان نارد فرياخوازي بؤ كةرمي
رادخاين زةند هثزةكاين پارثزگاي هةمةداين بةرةو ناوچـةي بـاكووري   م عةيل

ذا  ئةردةآلن دةنگ دا، زولفةقارخاين ئةفشار لـه باصـي بـاكووري ذؤژهـةآليت    
خـاين   خاين كـوذي شثخاصـي   وةرسووذا و لةگةص سپاي هاوپةمياين كةلبعةيل

وار چ ئةم هؤردووكردنه سث .زةندي كؤچكردوو ذاستةوخؤ بةرةو سنه كةوتنةذث
پاشـا تـواين لةشـكرثكي گـةوره لـه        بؤيـه حةسـةن  . مانگي مةودا پثدةويست

وه كه دوازدةهةزار كةس هثزي پشتيواين  چةكداراين ئثلجاذي له بةغدا كؤبكاته
 .هةزار شةذكةري حمةممةدپاشا تثكةصي ببـوون  ناوچةكاين باكووري و چةندين

                                                      
 ,SP 97/53, 126, 150a; Cevdet II -28.  ٢٠٨گوصشةين مـراد، ل                      

67; 
، مثـژووي   زةكـي  ؛ ئـةمني  ٦٧ـ   ٦٦وو، ل ؛ عـةززاوي، مثـژ  ٢٠٩ـ گوصشةين مراد، ل ٢٩

 ;SP 97/53 131b, 159b; FR XVII, 144 (10 August1777).٨٥سلثماين، ل 
Cevdet II, 68.  هةزار كةس ٢٠هةزار و جةودةت به ١٢عةززاوي سپاي خوسرةوخان به

  .ي زاييين١٧٧٨/ ي كؤچي ١١٩٢ةكه دةباته ساصي فاري به هةصه ذثكةويت شةذغةف. دادةنث
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شارةزووري نيزيـك  قؤصةي لةشكري زةنديه له سنه يةكتريان گرتةوه و له  سث
الي ذؤژاوا تركان پيس . سلثماين لةگةص هثزةكاين عومساين دةگژيةك ذاچوون

شكان و هثزةكاين زةند بؤ ماوةي چةند ذؤژان بـةرةو باشـوور هةصـيانبذين و    
پـاش ئـةوةي   . حةسـانةوه ئاژاوتيـان و خؤيـان گةيانـده نيزيـك بةغـدا       بث

ديسانيش . وتنه پاشةكشهئةمحةدپاشايان له كوردستان كردةوه حوكمذان، كة
. ٣٠دا ئةمحةدپاشا وةك حوكمداري بابان لةگةص سةركةوتةي مةيدان پاصي ذثـك 

تةنانةت پاش گةذانـةوةي هثزةكـاين زةنـديش دوژمـين خـؤي تثكشـكاند و       
حمةممةدپاشاي به ديل گرت، بةآلم بـه ملكـةچي و عوزرخـوازي و دةربـذيين     

بةم پثيه بؤ مانةوه و . وه بووبرده ئاشتة پاشاي هةرةس وةفاداري لةگةص حةسةن
ذاگرتين دةسةآلتثكي كه به تةوژمي هثزةكاين ئثراين وةدةسيت هثنابوو واي كرد 

  .٣١دةوصةيت عومسانيش ئؤباصي بؤ بكثشث
لثبذابوو كـه خـؤي   . عةبدوصآل پاشا به مةبةسيت پاراستين بةغدا كةوتةذث

دةيةويست له ذثي . وهگوثرةي ئةو مةشق و ذاهاتنةي كه ديبووي بةسره وةربگرثتة به
دا، شاندثكي به سـةرؤكايةيت  ١٧٧٧له پايزي ساصي . گفتوگؤ چارةسةرثك بدؤزثتةوه

حمةممةدبةگ پياوثكي زيرةكي به ذةچـةآلك  . زاده نارده شرياز حمةممةدبةگي شاوي
دا خزمـةيت دةكـرد و ئثسـتا خةزثنـةداري      ئثراين بوو كه لـه دةربـاري مـةماليك   

ژةكان چةند پثشكةوتثكيان لثكةوتةوه كه ذةنگبوو پةميانثكي ووث وت. عةبدوصآلپاشا بوو
زاده له ئاخري  وةختايةك كه شاوي. كردين بةسرةوه به شوثنةوه بث سةبارةت به چؤل

ساآل هاتةوه ئةم ئومثدانه پتريان گةشه سةند، چونكه لةگةص حةيدةرخاين زةنگةنةي 
وور ديداريان كرد هةواصي سةرةجنام كاتثك كه له سةرسن. ٣٢باصوثزي وةكيل گةذابؤوه

                                                      
زةكـي، مثـژووي    ، ئـةمني ٢٨ـ   ٢٧؛ عـةززاوي، مثـژوو، ل   ٢١٠گوصشةين مـراد،  ـ ٣٠

                                                    .cf. SP 97/54 (1778), 52؛ ٨٥سلثماين، ل 
         

نامةيةك كه سةبارةت بةم سةركةوتين دواتر له حةلةبةوه نثردراوه، دةنووسـث كـه   
  .شاردبووهعايل هةواصةكةي  بايب

31- Cevdet II, 112; Longrigg, 283. 
32- Cevdet II, III; SP 97/53, 271a; FR  XVII, 1146 (18 October 
1777); ANP, B1. 176, 8 March 1778. 

  .٨٨ـ  ٨٧زةكي، مثژووي سلثماين، ل  ، ئةمني٧١ـ  ٦٨عةززاوي، مثژوو، ل 
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. پـةذين بـآلو بـؤوه    مةرگي عةبدوصآلپاشا به چةشنك نةخؤشي جومگةخذه و لـةپث 
دمةتةقةيةك كه له سةر چوونه سةر دةسةآليت تثكةص به شةذي شةقامان و ذاپةذيين 

لةم . وةپاش خست ١٧٧٨ووثژةكاين هةتا مانگي مةي ساصي  گشيت ذووي دا، النيكةم وت
ا ـ كه مانگثك پثشتر ئةم دةسةآلتةي وةرگرتبوو ـ له كةركووكةوه   پاش كاتةدا حةسةن

هثشتاش سةبارةت به مةترسي خةنيمةكاين له ناوچةدا سصةي دةكرد، بؤيه به . هات
ئـةويش پـاش كـوثركردين    . ذاسپاردةيةك هاواري برده بةر ئةمحةدپاشـاي بابـان  
اشا له نيوةي ذثيةدا ئةمحةدپ. حمةممةدپاشاي زينداين، خثرايةكي بةرةو بةغدا بزووت

وپةرچي و  مرد و خثآليت هةرمثي بابان ديسانيش ئاژاوةيان تثكةوت و بوو به هةرچي
ساصـي دوايـيش وآليت ئثـران بـه مـردين وةكيـل كةوتـه گثـژاوي         . لثك بآلو بوون

؛ جا بؤيه ئةو شةذةي كه به نوثنةرايةيت هةردووال هةصدةسووذا و ئةو ٣٣مةذةج هةذةج
  . بةسترابا بنةيان هات پةميانةي كه دةبووا

  
  دا خان بةسره له زةماين حكوومةيت سادق  ٦ـ  ١٢

  

دا بةذاسيت  له ماوةي سثزده مانگگةمارؤ و سث ساص داگريكراين دواتري
هـةروةك  . بةندةري بةسره له اليةن ئيستانبووص و بةغداوه له بـري چووبـؤوه  

ـ    ودةويل جاروبارةي بايب هةميشه ديتراوه حةول يت دانـاين  عـايل بـه مةبةس
حوكمذانثكي سةربةخؤ و نةبةستراوه به وايل بةغدا له بةسره، دةگةذايةوه سةر 

ي لةبـةرچاو  »مةماليك«مةيل و داخوازي تايبةت و پتر الواز كردين دةسةآليت 
بةغداش به نـؤرةي خـؤي   . بوو تا گةشةپثداين قازاجني حكوومةيت عومساين
ـ   ه سـنوورةكاين كوردسـتان   سةرةذاي داهايت بةرچاوي ئةم بةندةره هثنـده ل

گرينگترين ئاكـامثكي كـه لـه    . دةترسا كه حازر نةبوو هثزي زياتري بؤ بنثرث
پثكةوه هةصسةنگاندين توثژينةوةي سةرچاوةكاين ئثراين و عومساين وةدةس 
دث، ئةمةيه كه ئثرانييـةكان بةسـرةيان بـه ئامـاجنثكي بايةخـدار دادةنـا و       

ةنيا بيانوويةك بوو، بةآلم له ذوانگةي هؤردووكردين كوردستان بة اليانةوه ت
تركانةوه كوردستان و ئازةرباجيان هةذةشةيةكي ذاستةقينة بـوون و بةسـره   

خـان لةشـكرثكي واي بـه     دا كـةرمي  له ذاسـيت . بايخ كثشةيةكي الدةسته و كةم

                                                      
33- Cevdet  II, III, 113; Evers, 51; Longrigg, 184 – 185. 
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دةستةوه نةبوو كه بتوانث ياريدةي هرووژمي حوكمذاناين ئازةرباجيان و قةفقاز 
اتؤيل ذؤژهةآليت يان خؤي هثرش بكاته سةر بةغدا، بةصكوو به بدا بؤ سةر ئان

بؤچووين ئةو بةسره بةرةيةك بوو كه كرانةوةي بـؤ قـةرةبووي تاوانـةكاين    
ئؤمةرپاشا پثويسيت دةنواند و بارمتةيةك بوو كه دةيتـواين دوژمنةكـةي پـث    

  .بستثنث و پشكي پث  بچوخسثنث و له جثيةكي ديكه قان
تالســاندين بــري بــؤ ســةر ســنوورةكاين مةســةلةي وةگةذخســتين 

ئازةرباجيان و كوردستان زؤر لةوةي پةيوةندي به بزووتين لـه ذادةبـةدةري   
هةسيت دانيشتووان و كاركردنة سةر پشتيوانانيانةوه بث يان بةسترابثتةوه به 
هةصه يا خؤ پثشبيين دروسيت پاشا و وةكيل، پةيوةندي به ذق و ناخؤشةويسيت 

هـاتن   وگؤذانةي كه لةم بوارةدا بةدي ئةم ئاص.رةت به يةكترئةم دووه بوو سةبا
. ٣٤دةبث پاشاوي هةتا سةدةي نؤزدة و سـةدةي بيسـتيش لـووزةوي بةسـتبث    

بايخ چونكه لـه اليةكـةوه    هةروةك ديترا بةسره بؤيه بوو به بارمتةيةكي كةم
ئاكامي داگريكراين پثشووي كوردستان به دةس عومساين و له اليةكي تـرةوه  

بةسره بؤيه . و لةرزؤكي سياسي قةصةمذةوي پاشاي بةغدا كاريان تثكردووهكزي 
دا نةبوو به خةآلتثكي بازرگاين كاين زثذ، بةصكوو  بةسةرداگرياين له ماوةي دةس

وةك زؤنگاوثكي لث بةسةرهات، چونكـه كـةوتبووه ژثـر هؤكـاري سرشـت و      
  . تايبةمتةندي و سايةي سةنگيين قؤناخي داگريكراين

ي مـانگي ئـاوريلي   ٢١خان و چووين بؤ بةسره لـه    سادقسةركةوتين
خان كه درومشـي تايبـةيت شـيعان     دا به لثداين سكةيةك به ناوي كةرمي١٧٧٦

كرايـةوه بـؤ    چةند مزگةوتثك تـاق  .٣٥ي پثوة بوو ذاگةيةندرا)ساحيبوززةمان(
دا كـاروانثكي   ي ژووةن١٨كةمثك دواتـر لـه ذؤژي   ،٣٦شةذكةراين شيعه مةزةب

له ذيزي ئـةم  . خاين زةند نثردرايه شرياز نةقي ه سةركردايةيت عةيلئةسريان ب
                                                      

ـ ئاخرين تثكهةصچووين بةگةرمةي نثوان ئثـران و عومسـاين لـه ئازةرباجيـان و     ٣٤
چةند ذووداوثكيش . ٣١٧ـ  ٣١٦ لسايكس،: ذووي دا؛ بذواننة ١٨٢٢ـ  ١٨٢١كوردستان له 

  ).٤١٥سايكس، ل (دا قةوما  له مةوداي شةذي يةكةمي جيهاين ١٩٠٧ـ  ١٩٠٦له 
  .٢٠٦شةين مراد، ل صـ گو٣٥
 بـه   بةسره ،باسي سازكردين مزگةوتثك دةكا له ٣٥؛ بةسري،ل١٤٥شووشتةري،ل ـ٣٦

  .كام سةرچاوةي وةرگرتووه ناكا ئةوةي لة  شوثنةكةي يان  بةآلم باسي .وي  دةسيت 



٤١٨ 

  
  
  
  

  
  
  خاين زةند كةرمي/        

دةروثش، سةرؤكي بازرگانـاين   ئاغا، كوذي شثخ ديالنةدا دةكرث ناوي سلثمان
ماقووصي تر له ذةگـةز و ئايينـةكاين ديكـةي    ) ٤(هةرمةين و چةند بارمتةيةكي

هيچ كوشنت  سةبارةت به سزاداين ديلةكان باسي. ٣٧دانيشتووي بةسره بثنه گؤذ
خان بةذواصةت وا دةجووآليةوه كـه بةتونـدي    و چزدانثك نةكراوه، بةآلم سادق

پاساو بؤ بانگةشةي ذووداونووساين ئثراين لـه بابـةت بـةذثوةبردين ورد و    
  .٣٨بوونةوه، دثنثتةوه باريكي قةراروبذي تةسليم

يـةكاين   هثندثك دواتر بؤچووين بوثرانةتر لـه قةصـةمي ئورووپـايي   
دا بيانوويةكي زؤريان بؤ سكاآل  ي بةسرةوه هةصقوصي، لةگةص ئةمةشدانيشتوو

خـان يـةكثك لـه كاربةدةسـتاين      ذاسيت ئةمةيه كه سادق. به دةستةوه نةبوو
بةگةرمي وةرگرت و بةپثي » گايل«كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت به ناوي ذثزدار 

ان بووشثهري شـوثين توجارةختانـةي بريتانياييـةك    ٣٩نةسري داخوازي شثخ
كةوته ژثر چاوةدثري هثزةكاين ئثرانةوه هةتا كةس نةتوانث پـةالماري بـدا و   

دا فةرماين وةكيلي  خان له مانگي مةي سادق. بةرهةصسيت نوثنةري كؤمپانيا بث
له بابةت پاراسنت و نيگادثري ماص و كاربةدةسـتاين كؤمپانيـاوه پثگةيشـت و    

خـان زيـاتر    داري سـادق هيچ دوور نيه كه شثوه ئاكـار و كـر   .٤٠بةذثوةي برد
ئةم دةستوةردانه  .بؤخاتري پةيذةوكردين فةرمان و ذثنوثنييةكاين وةكيل بووبث
وةختايةك كه به  .پاش گوثزتنةوةي ئينگليسييةكان بؤ بووشثهر دةرچووبوون

خانيان گوت شوثن و بنكةي نوثنةراين بريتانييةكان بؤ بنةگربووين وي  سادق
ئةو  ٤١».ديوارةكاين لــة زثـذ بث پـثي تثنـانثمئةگةر هةموو «: گويت ،لـةباره

                                                      
37- Sestini, 194; MAE Perse VIII, NO . 7; Hovhanyants, 318;             

  
ئاغا و ژمارةيةك له  ةري دةنووسث سلثمانشووشت. ٢٠٩گوشاي زةنديه، ل  تارخيي گييت

بةندييةكان له سةرذثيان به شووشتةرا تثپةذين؛ ئةو بةخيت مريبةندةري پثشووي بؤ 
  .بيين كرد بوون به حوكمذاين بةغدا پثش

  ;FR XVII, 1126 -38. ٢٠٩گوشاي زةنديه، ل  تارخيي گييت
   ;Lorimer, 1262 -9دا انديلةك نوثنةري بريتانيا له ذيزي :شةين مرادصگو ،غةففاري

  .ذةنگه مةبةسيت ذاپؤرتنووس يان دةآلصي كؤمپانيا بووبث. بوو نثردرايه شرياز
40- FR XVII, 112, I, 1125 – 26. AME Perse VIII, NO. 7. 
41- FR  XVII, 1132 (28 October 1776); Malcolm, 143. 



٤١٩ 
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ذاستييةي نابث حاشاي لثبكرث ئةمةيه كه حةشيمةيت بةسره لةبةر گـةمارؤي  
سةخت و دةسكردنةوةي قارةمانانةي خؤيان تووشـي هـةژاري و نةدارييـةكي    

هةزار تؤن  مةينةتبار ببوونةوه، بةآلم له وةخيت بةدةستةوةداين شارا پتر له سث
كةچي زؤربةي خةصك . ٤٢قوص و حةشار درابوو دةروثش پاش ماصي شثخ برينج له

خان نيـازثكي بـه بثـدةنگ كـردن و      له هةژارةوه بگره تا دةوصةمةند كه سادق
ذةزامةندي ئةوان نةبوو لةبةر شوولثهةصكثشان و غةدري داگريكـةران تووشـي   

  .ئازارثكي گران هاتبوون
و ئةمةش بؤ  ٤٣ةنگه گرتنهةزار متةن جةرميةي به ت١٢٥خان بذي  كةرمي

ذومحانه  شارثكي كه خؤي له نثودةرانةي قايت و قذي الترةوةي دةبةست زؤر بث
وكاصي ئةو شاره ذةنگ و  ساصثك پاش گةمارؤش هثشتا بازرگانثيت و كشت. بوو

جةرميةكه به سةر كؤمةآلن و چني و توثژةكاين شارا سةرشكثن . برةوي نةبوو
يزيكةي چواريةكي ئـةو بذةپووصـةيان كةوتـة    مةسيحي و جووصةكه داين ن. كرا

يةكي  ئةستؤ؛ مةسيحييةكان به تةنيايي دةوروبةري هةژدةهةزار متةن واته حةوت
زؤربةي ئةم پارةيه له بازرگاناين ساماندارتر و پارةفرؤشان و  .تاوانةكةيان دا

ذثبةراين ئاييين و نةتةوةيي بةسره وةرگريا، ئةوانيش بةنؤرةي خؤيان ئـةم  
يةكثك له سةربةدةرةوةتريين  .يان به زؤرةملي له ژثردةستانيان ئةستانددراوة

كه » يارويتؤن«ئةم گةلةكةسانه كؤچبةرثكي خةصكي جولفاي نوث بوو به ناوي 
له ماوةي گةمارؤدا ناوةندثكي به مةبةسـيت دةسـگريؤيي برسـي و هـةژاراين     

كـةي  يةكثكي تـر هـةر لـةو قوماشـه سـةرؤكثكي جوولة      .٤٤ئةرمةين دانابوو
پارةفرؤش و دةآلصي كؤمپانياي ذؤژهةآليت بوو كه دةورثكي چـاالكتري گثـذا و   
تةنانةت خؤشي به نيشتمانپةروةر دانا و خؤراكي سةربازگةي دابني كرد و بـه  
مريبةندةري ذاگةياند كه ئةگةر پثويست بكـا بـؤ پاراسـتين بةسـرةي زثـد و      

ةت ئامادةيـه تـةواوي   نيشتماين جگه له دابيين نان و خواين سةربازان تةنان
  .٤٥مروارييةكانيشي بفرؤشث

                                                      
42- FR  XVII, 1126. 
43- Carmelites, 674; cf. SP  97/52, 85a (125,000 tumans). 
44- Hovhanyants, 317 – 318. 
45- Sestini, 195. 



٤٢٠ 

  
  
  
  

  
  
  خاين زةند كةرمي/        

كوذي يةكثك لةم دووكةسه وةك بارمته و دةستةبةرثيت به مةبةسـيت  
سةرةذاي ئةم جةرميةيه، ذثبةراين كؤمةآلين ئاييين . هاوكاري نثردرايه شرياز

شار دةبوو به مةبةسيت پاراستين ئـازادي و پلـةي خؤيـان ديـاري بـدةن بـه       
فةالقه و داركاري و ئةشـكةجنةي سـةردةمي گـرياين    . خان و ئةفسةراين سادق
هيچكـةس  . خايةن و تاآلن و بذؤ هةذةشةيةكي هةميشةيي و گشتگري بوو كورت

نةيدةتواين له شار دةركةوث، بةآلم ژمارةيةك لـه دانيشـتوواين مسوصـماين    
بةندةر النيكةم توانيان به داين بةرتيل به نيگابانان لةو تةتةرپثچ كردنةي كه 

  .٤٦هثنابوو دةرباز بن و قةصشثك بكةنه ئةم حةسارةوه خان بةدي قساد
بريتانيا به مةبةسيت تثهةصثنانةوه و قةرةبووي ئاكاري دووذووانـةي  

وةرگرتن  خؤي له ماوةي گةمارؤدا چةند هةنگاوثكي هاويشت  و تواين به كةلك
و له ومةرجي لةباري، بؤ دامركاندنةوةي دصةذاوكةي گشيت بثتة مةيدان  له هةل

به داين پاره، گةلثك . بثنث بيين بةدي دا ذووحي گةش نثو عةرةبةكاين خؤجثي
ديلي دةس ئثرانييةكاين له سةربازگةي بةسره كذييـةوه و ئازاديـان كـردن و    

. كاربةدةســتاين بةذثوةبةرايــةيت عومسانيشــيان دنــه دا كــه وةوتــؤ بكــةن
. ٤٧وژران ذزگار كردي له ئةگةري ك»خواجه ياقووب«نثوبژيواين ئينگليسييةكان 

دا  وةختايةك كه ناوي ئةو و دةآلصـةكاين كؤمپانيـا لـه ذيـزي جةرميـةدةران     
وةبةرچاو هات، نوثنـةري بريتانيـايي لـه بةنـدةر ئيـزين دا كـه بريكـاري        

ئابراهام ناچار بوو كه له شـرياز  . نوثنةرايةيت به ناوي ئابراهام بچثته شرياز
ئاخرييةكةي گرتيان و . خزمةت وةكيل بذه پارةيةك وةك دياري كؤمپانيا بداته

بةرلةوةي سةرةجنام له نثوةذاست مانگي جووالي ئازاد بكرث به بـذوبيانووي  
ــوتراوه      ــه گ ــةك ك ــانگوت وةختاي ــنت و دةي ــن الذث دةذؤيش چةشناوچةش

يةكان له بةسره پارثزراون و كـةس نابـث دةسـتيان بكاتث،نابـث      بريتانيايي
و تـرك و جوولةكـه و ئةرمةنييـةكان     مةسةلةكه له چوارچثوةي خؤي بترازث

لةم سـةردةمةدا بـةناچار قـةرةبووي خةسـاريان وةرگـرت و      . ذةگةص خبرثن
دةروثشـي   بةرپرسايةيت گةآلصةي كؤكردنـةوةي پـاره خرايـه ئةسـتؤي شـثخ     

وپةل و  خةصك ناچار كران كه كةل .هةلپةرةست كه له هةموو ديزان ئةسكؤي بوو

                                                      
46- MAE  Perse VIII, NO . 7; FR XVII, 1132, 1137. 
47- Sestini, 195 – 198. 
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انيان له قـةراخ شـةقامان هـةذاج كـةن و     پثداويستييةكاين نثوماص و خاوخثز
  .٤٨بةتاصي خؤيان كوشت زؤريان لةبةر تةوژمي پتري هةژاري و دةس

وداين بـةكردةوةي هثرشـبةران لـه خـاك هةرمثـه       ئةم كرداره بوو به پـث 
خان له بةسره ذةوت و ذثبازثكي توند و تيژي وةبةر  بةذاسيت سادق.دا داگريكراوةكان

وثذاي ئةمةش لـةچاو تونـدذةوي و   . وةي زياتر دةچووخؤي دابوو كه بةرةو تةنينة
دصذةقي و ئاكاري نالةباري نادرشا و ئاغاحمةممةدخان له زؤربةي شارةكاين خودي 

  . دا هةصوثست و جووآلنةوةي وي به مناسب و ميانةذةوانه داندراوه ئثران
خان له بةسرةوه چؤوه شـرياز و   بةآلم تةنيا له كؤتايي ساآل كه سادق

ةممةدخاين زةند كرايه حوكمذاين شـار و پارثزگـاي بةسـره، كـاري     حم عةيل
بةذثوةبةرايةيت و ژثرچةپؤكه كردين شار لـه اليـةن ئثرانييةكانـةوه بـةرةو     

. ٤٩)تةواوي سةرچاوةكاين مثژوويي لةم بارةوه هاودةنگن(گةندةصي و نزمي فذي 
تارثكي شار گريؤدةي پاشاگةردانييةكي گران و چاوچنؤكي و تثرةنةخؤري و كوش

ئةم دؤزه بؤ تراژثدي خودي ئثران به مردين ئةمذؤ و سـبةي  . ذومحانه بووه بث
  .وةكيل سةردةقثكي لةبار بوو

  
  دا حمةممةدخان بةسره له ذؤژگاري حكوومةيت عةيل  ٧ـ  ١٢

  
، كوذةگـةورةي  »شـثركوژ «حمةممـةدخاين زةنـدي نـاودثر بـه      عةيل

ك بـوو لـه توانـاترين و    حمةممـةدخان يـةكث    .كةللـة بـوو   حمةممةدخاين بث 
به دةست شـةذكةراين  ) ٥(بةقةوةترين سةرداراين وةكيل كه له شةذي قومشةدا

حمةممةدخانيش هةروةك  عةيل. قاجار گريا و پاشان له مازةندةران گؤذةهوو كرا
دا سةرجني  باوكي پياوثكي ئازا و بوثر و بثباك بوو، بةآلم له هثندثك مةبةستان

يةكثك لـه   .كاران و هيچ بؤچوونثكي تايبةيت نةبوونةدةدايه چاكه و خراپةي 
خان لـه پازدةسـاص    بةرچاوترين كارةكاين هاوكاري بوو لةگةص شؤرشي زةكي

                                                      
48- FR  XVII, 1125, 1126, 1132; MAE  Perse VIII, NO. 7. 
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٤٢٢ 

  
  
  
  

  
  
  خاين زةند كةرمي/        

دا كـه بـؤ يارمةتيـدان و پشـتيوانثيت     ١٧٧٥له هـاويين ساصـي   . ٥٠لثرةوبةردا
. خان گةيشته دةوروبةري بةسره، چوار براكانيشي لةگةص بوون هثزةكاين سادق

گومـان نيشـانةي    خان بـث  وكمذاين بةسره پاش گةذانةوةي سادقداناين به ح
تةنينةوةي له ذادةبـةدةري كذوووسـينه و تـاآلن و نةپاراسـتين مةرجـةكاين      

  .پةمياين بةدةستةوةداين شار بوو
  

حمةممــةدخان  دا پياوةكــاين عــةيل ١٧٧٧لــه ژانوييــةي ساصــي   
هةزار متةن وةك  ياقووبيان دةردةس كرد و كوتايان هةتا ناچار بث شةش خواجه

شــيكار و ذاپؤذتنووســي كؤمپانيــا هةواصــي گفتوگــؤ لةگــةص . تاوانانــه بــدا
حمةممةدخان و دةربذيين ناذةزامةندي سةبارةت بـةم بارودؤخـه وةدرؤ    عةيل

خـان   و كارگثـذاين نامةيـةكيان بـؤ كـةرمي    » التووشه«دةخاتةوه و دةنووسث 
ان له ديداري داگريكةران نووسي، له شوثين كؤمپانيا سةنگةريان دابةست و خؤي

له . حمةممةدخان پاراست ووثژي بةهةصكةويت دؤستانه لةگةص عةيل بؤ وثنه وت
مـريي زةنـد لـه    . خانـةوه هاتـةوه   مانگي مارسا وآلمي نامةكه له اليةن كةرمي

حمةممةدخان  نامةكةدا چةند فةرمانثكي سةبارةت به شثوةي جووآلنةوةي عةيل
  .٥١دا دةركردبوو لةتةك كؤمپانيا و كارگثذاين

  

خان چكؤلةترين شوثين كردبثتـه   زؤر دووره كه دةستوورةكاين كةرمي
كةسـي وةك   سةر دةس پاراسنت له ئازار و ئةشكةجنةي خواجةياقوب و سةدان

شك جوولةكه له بةسره له مةسيحييان ـ بةتايبـةت ئةرمةنييـةكان ـ      بث. وي
زؤربةي ساماين شاريان  يةكجار دةوصةمةندتر و ،كةمتر بوون، بةآلم لةچاو وان

كةچي وثناچث كه بةم بؤنةوه پتر له كةمينةي مةسيحي يـان   .به دةستةوه بوو

                                                      
ـ جگه لةمه، نازناوةكةي لةبةر كردةوةيةك درابوويه كه ذؤستةموحلوكةما له الپةذه ٥٠

وةختايةك كه نثردرابوويه مازةندةران ملي نابوو له ئاكاري : دا گثذاويةتةوه٣٥٦ـ  ٣٥٥
هةصـبةت تـةنيا   . ه پـاص شـثرثك  يدزثو و وةكيل سزاي دا و له كؤشكي خؤيـا خسـتي  

حمةممـةدخان وةك دذندةيـةكي    عـةيل . رثك به بةرةوهباآلپؤشثكي پثوةبوو و خةجنة
كثوي پةالماري شثرةي دا و باآلپؤشةكةي له دةسيت چةپي هاآلند و ذةزگ زاري شثرةي 

  .نا و پاشان له نثو سةرسوذمان و ئافةرميي وةكيال به خةجنةران كوشيت
51- FR  XVII, 1137; Lorimer, 1264. 
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  .٥٢ترك و عةرةبةكاين سونين كةوتبنه بةر شةپؤيل مةترسي
ــةيل ــةرةذاي   ع ــپاكةي س ــةرلكاين س ــةرپةل و س ــةدخان و س حمةمم

انةت چاوچنؤكي سةبارةت به كؤكردنةوةي پووص و ماص به ذفاندين كيژان و تةن
خاين زةند ژناين مةسـيحي لـه   . ژناين بةمثرد له ماآلن خؤيان خاو دةكردةوه

شووةكانيان دةستاند و شةوانه له حةرةخمانةي خؤي گلي دةدانةوه و سبةينث 
بةرةصآلي دةكردن؛ ذؤژي حةضدةي فثورييـة پياوةكـاين ذاماصـيان بـرده ماصـي      

كچـي يـةكثك لـه    . ٥٣خوشكي حةضدةساصةيان فذانـد  هةواصدةري كؤمپانيا و ژن
ذؤژان الي خـؤي ذاگـرت و پاشـان     پزيشكاين ذثزداري عةرةيب بؤ ماوةي سـث 

وةدةري نا، باوكي كه چـاوةذثي كچـه مـابؤوه، چونكـه لـه بةرامبـةر ئـةم        
نامووسييةدا تابشيت نةدثنا، تةماي گرت كيژه بكوژث، بةآلم هةست و سؤزي  بث

حمةممةدخان كه به مةسةلةي  عةيل. باوكانه بةري پثگرت و مثردثكي بؤ ديتةوة
زةماوةندةكةي زاين ذؤژثكي مةست و تووذه ناردي به دواي باوكي كچه و مثرده 
بة خثزانةوه و پرسي كه چؤنيان وثراوه كةسثكي تايبةت به كؤذي بةزمي ئةو به 

هةر ئةو دةم دةستووري دا سةري هةرتك پياوةكةيان بذي . شوو بدةن و بيخوازن
ئةنوا كه مةسينه هةصگرث و خوثين كوژراوةكان كه به  بث و فةرماين دا به ژنةي

داستاين كارةساتةكه بـةم  » كاپثر«. سةر دةسيت جةلالد هةصپذژابوو بشواتةوه
  ٥٤».گثذانةوةي ئةم ذووداوه زؤر شوورةيي و دصتةزثنه«ذستةيه كؤتايي پثدثنث 

دثوةزمةيةكي ئاوا بؤ بةذثوةبردين شارثك كـه ذثـژةي جـةماوةري ـ بـه      
نةوةي هةصپةي تاعوون و گةمارؤ و مةينةتةكاين ذؤژگاري داگريكردين ـ شتثك   تةني

بوو له نثوان بيست تا سي هةزار كةس و ساصةودوا گةيشتةوه پةجناهـةزار كـةس،   
سةرداري زةنـد نـة    .٥٥دا، مايةوه و سينگي داكوتا كةسي٧٥٠٠لةگةص سةربازگةيةكي 

ذاماصـي بـرده سـةر ناوچـه      بةصكوو ،تةنيا هةر شاري وشك و قاقذي چةوساندةوه

                                                      
خان  ةوانةي بؤدةچث و دةصث تةنيا چووين سادقئةو بةپثچ. ٤٨٤، ل Levi: ـ بذواننه٥٢

وبذ ذزگار كرد؛ وثدةچث ئةم كؤمةصه له سةردةمي دةسـةآليت   بؤ بةسره جووي له قةصت
  .بووبث له سةرحمةممةدخانا پتر مةترسييان  عةيل

53- Carmelites, 674; Capper, 222; FR  XVII, 118a. 
54- Capper, 222 – 223. 
55- Capper, 222, 228; Sestini, 169, 195; Evers, 3. 
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ئةو گوندنشني و هـؤز و تايفانـةي كـه زؤر چـارةذةش بـوون      . دوورةدةستةكانيش
گومان ماصيان بـه تـاآلن    دةكةوتنه بةر گوذمي شاآلوةكاين و ئةگةر نةشكوژرابان بث

عةبدوصآل له ساصي  پتر له هةمووان عةرةبةكاين مونتةفيق كه پاش مردين شثخ. دةچوو
ئـةم  . سةرؤكايةيت دةكردن وةبةر ئـةم پةالمارانـه دةهـاتن   ) ٦(امريس ذابردوودا شثخ

عةرةبانةش زياتر له سايةسةري پامشاوةي بازرگانثيت بةسره بةذثدةچوون، بؤيه 
به باري پاراستين هثوري و ئارامي كةنداوا به يارمةيت هثزه داگريكةرةكان تووشـي  

ةوه داوايان لـه سـةرداري   ئةوان تةنانةت بة پاذان. ٥٦چةرمةسةرييةكي زياتر دةبوون
زةند كرد تا بةئاشكرا سوثنديان بؤ خبورث كه ئةگةر هاتنـه شـار كـةس دةسـتيان     

ئةگةرچي ئةم داخوازةيان قبووص  .ناكاتثية و به ذووي خؤشةوه بةرةوذوويان دةبنةوه
. كرا، بةآلم هةر لةذثوه دووباره كةوتنةوه ذاووذوويت حةشيمةت و ماص و سـامانيان 

شكثنييانه وةگيان هاتبوون بةنداوةكانيان شكاند و  فيق كه لةم پةميانعةرةيب مونتة
نانـةوه بـؤ تاقمثـك لـه      سثآلويان بةردايه دةرودةشتان و هـةركام كةوتنـه بؤسـه   

دا ١٧٧٨پةالماردةراين ئثراين و لثيـان وةدةس هـاتن و ئاخرييةكةشـي لـه ساصـي      
و چاالكي عةرةبان به تؤصةي هةصمةت  .٥٧كوشتةيةكي بةرچاويان خسته سةر دةسيت

ي »ئةلزوبةير«حمةممةدخانيش له يةكةمي مانگي ژووئييةدا ناوچةي سنووري  عةيل
دةيان سـاص بـةر لـةم ذووداوه ئـةم     » كارمايكثل«. له سث فرسةخي بةسره تاآلن كرد

وةختايـةك  . هةزار كةسي ناو دثنث شوثنه وةك جثيةكي زؤر پيس و ناخؤشي حةوت
ئاورتثبـةرداين دا و گـويت هةركـةس خـؤ بداتـه       شارةكةيان تاآلن كـرد فـةرماين  

پياواين زوبةير قةآلچؤ كران و ژن و منداصيان به ديل گـريان،   .كووژانةوةي دةكوژرث
بةآلم ماوةيةك دواتر كؤمپانياي هيندي ذؤژهـةآليت بـه بذةپارةيـةك ئةسـريةكاين     

  .٥٨كذييةوه و ئازاد كران
پـةالماري تايفـةي    حمةممةدخان لثبذابوو كه به تةواوي هثزةوه عةيل

خـاين   هيممـةت  له بةسره دةركةوت و عـةيل . مونتةفيق بدا و خاشةيان بكثشث
ــةص    ــي لةگـ ــةربازگةي دووهةزاركةسـ ــي سـ ــةي وةك جصةوكثشـ براچكؤصـ

                                                      
56- SP  97/53, 85a. 

  ؛٢١٢؛ گوصشةين مراد، ل ٢١٢گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٥٧
FR  XVII, 1175; SP  97/54, 253. 
58- Carmelites, 53; Capper, 224; SP  97/54, 253, 271. 
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هـةزار   خاين بثهبةهاين بةجثهثشت و به سةرؤكايةيت شـةش  حمةممةدحوسثن
ــاكوور  ــرده ب ــاده ذووي ك ــةك پي ــواره و ژمارةي ــةوة. س ــةگوثرةي گثذان ي ب

ذووداونووساين ئثراين، عةرةيب مونتةفيق كه لـه كـردةي خؤيـان پةشـيمان     
حمةممـةدخان بـةجث    وخةراج بـدةن و دصـي عـةيل    ببوونةوه، حازر بوون باج

بةآلم ئةوةي زياتر وةذاسيت دةچث ئةمةيه . بثننةوه، كةچي ناوبراو نةيسةملاند
چارةي  اردين ذثكه سةرؤكاين تووذةي تايفةكان تثگةيبوون كه بثجگه له هةصبژ

شةذثكي يةكالكةرةوه هيچ ذثگايةكي ديكة نـةماوه و گةآلصـةي تثكهةصـچوون و    
  .لثكداين خؤيان له سةر بنةماي ئةم تةمايه داذشت

سةرةتا هثزةكاين پثشةنگي عةرةب سپاي ئثرانيان هةتا پازده مـايلي  
سـامري لـةم    تةواوي چةكدارةكانيان به سةركردايةيت شـثخ . بةسره كشاندةوه

. اوچةيه كؤببوونةوه و له مةيداين شةذي هةصيژثراودا چاوةذوان ذاوةستابوونن
ي سثپتامرب سةرداري زةند فةرماين دا به پياوةكاين كه به سواري ئةو ١١ذؤژي 

  . لؤتكانةي بؤ ئةم مةبةسته سازي كردبوون له ذووبار وةپةذن
ئةو  هةصخةصةتاين هثزةكاين ئثراين لثرة دابوو، چونكه هةردك جةمسةري

پردةي كه ئةوان پثيا دادةذؤيني كةوتبووه پـثچ و گـةوةي ذووبـار و قؤصـي سـثهةم      
وةختايةك كه : سامري له بةرةي چوارةم مةتةرثزي گرتبوو دةكشايه زؤنگاوثك و شثخ

هثزةكاين ئثراين هرووژميان هثنا به سةر زؤنگاودا كـةوتن و عـةرةب بـةري ئـاوي     
ةسپي سواراين ئثراين به تثماوي لـه قـوذ و   لةم وةختةدا كه ئ. پشتةسةريان لثگرتن

تـةنيا  . زةلةق چةقيبوون عةرةب پةالماريان دان و كوشتيانن يـا بـه ديليـان گـرتن    
  . ژمارةيةكي كةمي ئثراين توانييان به سواري لؤتكان ذابكةن

حمةممةدخان ئةستؤي وةبةر زةبري مششريي قولةپياوثك هات و گلي  عةيل
عةرةيب مونتـةفيق تـةنيا   . خاين براشي تثداچوو هديمة .و چةند سةعات دواتر مرد

كوشتارةكه ئةوةنده سامناك بوو كه بـةگوثرةي هثنـدثك    .چةند كةسثكيان لثكوژرا
چةنـد   .سةرچاوه، هثزةكاين زةند تةنيا سث كةسيان دةرچوون و گةذانةوه بةسـره 

ي حةوتووي پثچوو هةتا مةيداين شةذ كةالكي لث كؤكرايةوه و تةنانـةت شـوثنةوار  
  .٥٩وپرووسكي كوژراوةكان تا ساآلنثكي درثژي تر هةر لةوث مانةوه ئثسك

                                                      
  ؛٢١٣؛ گوصشةين مراد، ل ٢١٣ – ٢١٢ـ تارخيي گييت گوشاي زةنديه، ل ٥٩



٤٢٦ 

  
  
  
  

  
  
  خاين زةند كةرمي/        

  تثكةوةپثچاين دةسةآلت  ٨ـ  ١٢
  

پاش ئةم ذووداوه عةرةيب مونتةفيق بةسرةيان گةمارؤ دا، چةند تـؤن  
پاشــان هــةر بةوةنــده ســةركةوتن و . ٦٠خورمايــان دزي و بــة تاآلنيــان بــرد

ان بـؤ دةرپةذانـدين پامشـاوةي    ذاووذووتةوه وثستان و ئـةم هةلـه زثذينـةي   
بةذاسيت ئةگةر ئةم عةرةبانـه لـه كـايت    . هثزةكاين ئثراين له كيس خؤيان دا

خان له ذووبار ئاوا به شؤر و شـةوقةوه جووآلبانـةوه و لـه     پةذينةوةي سادق
خان قةت  دا هثزةكاين سادق شةذيان كردبايه هةر له قؤناخي يةكةم» شوعةيب«

بةآلم ئةو دةمي هةر به دووي قازاجنةوه بوون، كةچي . پثيان نةدةگةيشته بةسره
جارةيان به شوثن ئازادي و سةربةسـيت و پاراسـتين تايفـةي خؤيانـةوه      ئةم

خـان لـةذثوه چةنـد     هيممـةت  خـان و عـةيل   حمةممةدحوسـثن . هةصدةسووذان
خان خثرايةكي به چوارهةزار  سادق. قاسيدثكيان نارده شرياز و چاوةذوان مانةوه

ي دثسامرب دابةزيبوو بؤ گوشار خستنه سةر ٢٤ناوبراو له . ذايةوهسوارةوة گة
هثنـانثكي شـةرافةمتةندانه    سامري به مةبةسيت بةستين پةميان و سةروث شثخ

بةآلم سةركةوتين گةرماوگةرم و پرسي ئـازادي  . ووثژةكاين كردةوه دةرگاي وت
ين ئةوان شتثك نةبوو وا بـه هاسـاين دةسـيت لثبةربـدرث و لةبـةر دةربـذي      

ناذةزامةندي سةبارةت به چةند بابةتثك دةربارةي مةزةيب شيعه كه له اليـةن  
  .٦١خانةوه خرابوونه ذوو، پثشنيارةكانيان بردةوه پاش سادق

لةم زةمانةدا مةصبةندةكاين گةذانگةذي بةسره له دةس زةنديه دةرچووبوون 
ئةوةي لـه  . و خودي شار به شثوةيةكي ئاوا نزم، به دژواري بايةخي ذاگرتين نةبوو

                                                                                                                             
Cevdet II, 114; Azzawi, Tarikh, 84 – 97; al – Basri, 36 – 41; Capper, 
225; Evers, 8 – 11; Carmelits, 674; Sp 97/55, 18b, 29; FR  XVII, 

1161; Longrigg,  ي پةنا فورات و»ئةرجه«شوثين شةذةكه به ئةرجييه و نيبوور به 
  Evers ;193 ذؤژاواي

كاپثر باسي شوثنثكي گومناو دةكا له . ر له بةسرةوه دوورهكووت دادةنثن كه وادياره زؤ
  .مايلي بةسره كه زؤر ذاستر دةنوثنث١٥

60- SP  97/55, 29. 
؛ ١٩٤؛ النگريگ، ل ٢١٣؛ گوصشةين مراد، ل ٢١٥ـ  ٢١٤گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦١

  .٤٦١ـ  ٤٦٠نةشئةت، ل 
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ــادق    ــيت س ــةمارؤ و پثخوس ــاعوون و گ ــگ ت ــه دةس   چن ــتبوو ب ــان خةلةس خ
چاوخشاندنثك به نووسيين كاپثردا چؤنيةيت چووين . حمةممةدخان بةربا درا عةيل
شةنگةسوارثك بوو له پثش سـپاي  «: خان بؤ بةسره باشتر نيشان دةدا و دةصث سادق

يةكي ديكةدا مةبةستثكي ئـةوتؤش  هةر ئةو نووسةره له جث» دا دةستةبژثر و ذازاوةي
شةقامه سةرةكييةكاين شار ببوونه گؤذستان، مابةيين دوو قـةبران بـة   «: دةدركثنث

شاري «: ئاواي نووسي» سيستيين«تةنيا ساصثك دواتر » ٦٢.زةمحةت هةنگاوثك دةبوو
بةسره تةواو وةك وثرانةي لثهاتبوو، ئثرانييةكان هيچ دةستيان لـه خـاپووركراين   

درثژةكثشاين ماوةي گةمارؤ و دابةزيين ذثژةي جةماوةري بازرگـانثيت  » .نةپاراست
سيسـتيين وةبـري   . ئةوثي له ماوةي ژياين چةندين وةچةي داهاتوودا خاشةبذ كـرد 

دثنثتةوه كه وةختايةك گةمارؤ و داگريكراين شار زؤري پثوةچوو ئيتر مـرواري بـؤ   
دنةدةرةوةي تايبةيت بةسره بوو مرواري كاآلي نار. (ناردنة دةرةوه نةدةهاته وثندةرث

درثژةي ئةم بارودؤخه واي كرد كه ئيدي .) كه النيكةم لةمةودوا بةذث دةكرا بؤ مةسقةت
ئةو كاروانه گةورانةي كه هةموو ساصثك بؤ چوونه . ةوه قافصةيةك نةيا»حةلةب«له 

بازاذةكاين حةلةب و دةميشق له زوبةير كؤدةبوونةوه و كاآلكانيـان النيكـةم بـايي    
بةسره تا دةساصي . ٦٣ئثستا تةنيا دةگةيشته دووهةزار متةن ،هةزار متةن دةبوو شةش

  .٦٤ديكةش هةروا به نيمچةخاپووري مايةوه و زوبةير هةروا بيابان بوو
نرخي گوومرگانه له ماوةي داگريكراين شار به دةس ئثرانييـةكان لـه   

انه كه تركان بةآلم بذانةوةي نرخي له سةداسثي گوومرگ ،پثشوو پتر هةصنةكشا
خان بةصثين هةصگرتين  پثشتر خستبوويانه سةر كووتاصي پةمشي هاورده و كةرمي

. ٦٥كؤمپانيـاي هينـدي ذؤژهـةآليت دصسـارد كردبـؤوه      ،دابوو، بةآلم نةكرابوو
كؤبوونةوةي بةذثوةبةراين كؤمپانيا به شـثوةيةكي شـثلگري و پتـةو كةوتـه     

ودةزگـاي لـه بةسـره و     ومـةرجي خـؤ كؤكردنـةوةي دام    پثداچوونةوةي هـةل 
  .ذا كردةوه نوثنةرايةيت سةرلةنوث ئةوثي له ناوةندي سةرةكي

بازرگاناين تريش لةمةودوا سةرجني خؤيان خسته سةر بةندةرةكاين 

                                                      
62- Capper, 228. 
63- Sestini, 192, 198 – 200. 
64- AbdulQadir, 60/51. 
65- FR  XVII, 1143. 
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ديكةي كةنداو بةتايبةت كووةيت و ذةنگه گةشةي ئةم شوثنه هةر لثرةوه دةسيت 
ووةيت ناودثر كـرا،  كه پاشان به ك) ٧(بةر له گةمارؤي بةسره قةرين. پثكردبث

ذا بـه ناوچةيـةكي سـةر بـه بةسـره       النيكةم له چاوي حوكمذاناين عومساين
به تثداچووين باري سياسي و بازرگاين بةسـرةي گةورةدراوسـثي و   . دادةندرا

كؤچي بازرگاناين كةنداو و ذاگوثزتين بنكه و ناوةندي پؤستةي بريتانييةكان له 
هاوهةنگاو بووين گةشـه و هةوصـداين    بةسرة و زوبةيرةوه بؤ ئةو ناوچةيه و

سةباح لةگةص ئةم ذةوته، بوو بـه هؤكـاري دةوصـةمةندبووين     خانةداين ئايل
  .٦٦نشينه يةكجارزؤري ئةم شثخ

خان لثي حاصي ببوو كه بةسره به باري نةغدينةدا ئيتر  گومان سادق بث
ةص هيچي پثنةماوه و شيلةي دادؤشراوه و ئثستا ذاگرتين هةر سةرثشةيه و لةگ

ووثژةكاين بةغداي شثواوي هةذةمةي دةستةبةندي، بـووين   هةصپةسثراين وت
بـةگوثرةي  . فايدةيه وسةوداي سياسي بث وةها شارثك وةك ناوةندثك بؤ سات

هثندثك سةرچاوه خؤشي بؤ مانةوه لةم بةندةره وةذةز ببوو و ذةنگه مةيلي لث 
 بثتوو وةكيل مبرث هةروةها دةيزاين. ٦٧بووبث كه ئةم شاره بدرثتةوه به تركان

بارودؤخ له شرياز بةرةو ئاصؤزكاوي داژوث، بؤيه هيچ ئؤگر نةبوو به بةسره و 
ذةنگه زياتر له هةر بةصگه و بؤنةيـةكي تـر ئيشـتياي    . چارةنووسي داهاتووي

دا، ١٧٧٩عارةبان له سةرةتاي ساصي  سازكردين قةآليةك له ذؤخي چةپي يةكاوي
  .ةوةي بووبثهةر بؤ شاردنةوةي مةبةسيت گةذان

له سثزدةي مانگي مارسـا كـه هةواصـي مـردين وةكيلـي پثگةيشـت،       
دةروثش و مـريزاي مريبةنـدةر بـه نـاوي      بةذثوةبردين شاري دايه دةس شثخ

هةر  .مةالئةمحةد و شةش ذؤژ دواتر لةگةص هةموو چةكدارةكاين گةذايةوه شرياز
داخـوازي   له سـةر  .ماوةيةك پاش ذؤيشتين، شثخ سامري بةسرةي داگري كرد

ئةفةندي  حوكمذاين بةغدا تاقمثك لةشكري لةگةص مريبةندةرثك به ناوي نةعمان
) حوكمذان(پاشا  .٦٨به مةبةسيت ژياندنةوةي دةسةآليت عومساين چوونه بةسره

لـةم ذؤژانـةدا مريبةنـدةري پثشـوو      .پةيامثكي ذاستةوخؤي بؤ شـرياز نـارد  

                                                      
66- cf . Lorimer, 145 – 147, 1002; Wilson, 184. 
67- SP  97/55, 81. 
68- Ibid, 99; Longrigg, 193; Lorimer, 1264. 
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 /کوردستان و داگريکرانی بةسره 

. بةرةو بةسره كشا ٦٩ازاد كرابووكه له زينداين زةنديه له شرياز ئ) پاشا سلثمان(
يـان شـاربةدةر كـرد و    »نةعمان«جةماوةري پذشؤري شار و عةرةيب خةزاعيل 

پاشـا سـةرلةنوث چـؤوه سـةر      سـلثمان . سامري  ئةويش پةناي برده بةر شثخ
ي »پاشاليك«عايل كرايه  ي نوامربدا بةپثي حوكمي بايب٢٠له . دةسةآليت خؤي

اص جـارثكي تـر مثـژوو هـةر بـةو نـاوه       پاش پةجناس. ٧٠حوكمذان بةغداي بث
  .تايبةتانةوه دووپات بؤوه

  

  خان مردين كةرمي ٩ـ  ١٢
  

دا دةنگؤي مةرگي وةكيـل سـةرةذاي حاشـاي    ١٧٧٦له سةرةتاي ساصي 
ذةنگـه   .٧١له هةموو شوثنثك بآلو ببـؤوه  ،ئةوانةي به چاوي خؤيان دةياندي

خان له  ةزةرعةيلخان له بةسره و ن هاوكات بووين ذثكةويت گةذانةوةي سادق
كراوي كثشةي پتةوكردين جثنشيين ذةمسـي   كوردستان ذةنگدانةوةي چاوةذوان

يـان   ١٧٧٧له ساصـي   .يان ناذةمسي وةكيل بث ئةگةر هاتوو شتثكي وا قةومابث
خاين بووربوور كه يةكثك بوو لـه سـةرداراين هاونـاوي     دا مردين كةرمي١٧٧٨

ؤي هةآلييساين ئـاگري ئـاژاوه و   وةكيل دةنگؤكةي پتر گةشاندةوه و بوو به ه
ئةرمةين و گورجيياين دانيشتووي  ،ئاصؤزبصؤزي له نثو لوذ و بةختيارييةكان

ذؤژاواي ئيسفةهان تاآلن كران و تةنانـةت چةنـد نائـارامي و ذاپـةذينثك لـه      
خان هثشتا زيندووه  پاش مانگثك كه دةركةوت كةرمي .جولفاش وةبةرچاو هات

دا نيشانةي ئـةو  ١٧٧٨هةر چؤنثك بث له ساصي  .٧٢سةرلةنوث وآلت هثور بؤوه
نةخؤشييةي كه لةمثژ بـوو پثيـةوه دةناآلنـد و ذةنگـه ئازارةباريكـه بووبـث       

                                                      
69- Gmelin  II, 483 – 484. 
70- al – Basri, 82 – 83; SP 97/55, 259a. 
71- SP  97/53, 95a. 

 – Hovhanyants, 318 -72وةكي گوصشةين مرادا،٣٦ لر له ووربووخاين ب كةرمي
319.   

  .خان له كايت گةمارؤي شرياز ناسثندراوه يةكثك له ئةفسةراين حمةممةدحةسةن
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و خثرايةكي پثوةچوو؛ ئةگةرچي هثشتاش چاالكانه هةصدةسووذا و  ٧٣دةركةوت
بؤخؤي به كاروباري پارثزگاكان ذادةگةيشت، مسؤگةر بوو كه پيـاوثكي بـةو   

له پايتةختيش چةشين پارثزگاكان . ةوه چي تر بةرگه ناگرثتةمةين حةفتا ساص
  .سةرپتةي هةصگريساين شةذي نثوخؤيي خؤش كرابوو

واوثدةچث كه وةكيل سةبارةت به جثنشـيين خـؤي تـةدارةكي ذوون و    
ساصي تةمةن بوو، ٢٥خاين كوذةگةورةي ئةگةرچي  ئةبولفةتح. ئاشكراي نةديتبث

لةبةر ذاناپةذث و بثجگه له شةراخبؤري چي بةآلم نيشاين دابوو كه هيچ كارثكي 
مثشـك   ساصةشي وةك كاكي يةكثكي بث٢٠ديكةي لة دةس نايه؛ كوذةي نثوجني 

. ٧٤ي كوذةچكؤصةي هثشتا مناصثكي يازده ساآلنه بوو»حمةممةدئيرباهيم«بوو و 
ذةويت ذووداوةكـان لـه زةمــاين مـةرگي وةكــيال وايـان دةنوانــد كـه ذةنگــه      

بةآلم له سةردةمي ژياين  ،نشيين خؤي وةبةرچاو گرتبثخاين بؤ جث ئةبولفةتح
خانا لةبةر نةبووين بةصگه و پثشينةيةكي ئاشكرا كثشةي جثنشينايةيت  كةرمي

شامسايلي سثهةمي پاشاي بةذواصةيت سـةفةوي لـه ساصـي     .وي ئاصؤزتر ببوو
وا  .٧٥هةر كةسيش باسي مردنةكةي نـةكرد . دا مرد ي زاييين١٧٧٣/ي كؤچي ١١٨٧

ولؤ يان  كه چؤل بووين تةخيت پاشايةيت و نةماين شامسايل هيچ تةك وثدةچث
خان سازنةكردبث و نـةبووين شـاي    تةنگةژةيةكي بؤ دةزگا و دةسةآليت كةرمي

كـةچي   .دا وةك يةكـه  ناوبراو دةرخيست كه بوون و نةبووين لـةو سـةردةمي  
بوو و هثنا بناغةي درثژةي پاشايةيت سةفةوي ئةم بارودؤخةي بةدي تثئؤري بث

                                                      
زؤرينةي سةرچاوةكان . ٢١٦گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت٢١٤ـ گوصشةين مراد، ل ٧٣

ـ   » هةناسـةبذكه «باسي چةشـنثك نةخؤشـي    ةم نةخؤشـييه بـه   دةكـةن؛ غـةففاري ئ
ئازارةباريكه و كةآلنتةر به دووشاخه و ئةواين تر به چةشنثك جومگةخذةي دادةنثن و 

دا دةنووسث، ١٥٦ـ  ١٥٥هادي هيدايةيت له مثژووي زةنديه، ل . هةموويان لثك جياوازن
نووسـيين پزيشـكي    بـةگوثرةي . تةمةين ذاستةقينةي وةكيل ديار نيه كه چةند بـووه 

 SP 97/53a Butkov.ساصثكي تةمةن بـووه  ٦٨دا ١٧٧٦ن له ساصي خا كرمثلي، كةرمي
  .به هةشتا ساصةي داناوه) ٧١ـ  ٧٠، ل ٢بةرگي(

  .١٥٣؛ مثلكؤم، ل ٢٢٠؛ گوصشةين مراد، ٢١٦گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٧٤
سـةبارةت بـه نازنـاوي    . ٢١٩بةرگي يةكةم، ل  ،؛ فةسايي١٧٤ـ گوصشةين مراد، ل ٧٥

  .١٥ـ  ١٣: نهخان بذوان كةرمي
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ومةرجثكي چةشين نادر و دوور له واتاي  خان بكةوثته هةل نةيدةهثشت كه كةرمي
ذةنگه الي . بةسةراگرتين تةخيت پاشايةيت جثنشينثك بؤخؤي دياري بكا دةس

خؤي به گةشبيين واي دانابث كه سةركردايةيت خانةداين زةنـد چةشـين ئـةو    
چةشـين وةك  هةلةي بؤخـؤي ذةخسـابوو لةبـةر چةنـد هؤكـارثكي چةشناو     

خـاين زذبـرا و    خاين براي يان زةكي گةورةتربوون و لثوةشاوةيي بةرةو سادق
ــووذث ــامؤزاي وةرس ــت. ئ ــةوماين كوش ــةآلم ق ــاتبار و  ب ــتاري كارةس وكوش

لثكهةصوةشاين زجنريةي خانةداين زةنديه و ذووداوةكاين دواي مـةرگي خـؤي   
  . بيين نةدةكرد پثش

سواري ئةسپ ببـوو دةگثـژةوه   ذؤژثكيان كه له كؤشكي پاشايةيت لثي 
خاين كوذي خثرايةكي غاري دايـه و هاتـه    ئةبولفةتح. هات و بوورايةوه و گلي

تةواوي ئةو هةوآلنةي كه به مةبةسيت . وباين سةري و بردييةوه ژوور و سةر جث
ي ١١٩٣ذزگاركردين گياين درا چوونةوه پاش و له شـةوي سـثزدةي سـةفةري    

  .٧٦نا و ماآلوايي له دنيا كردي زاييين چاوي لثك١٧٧٩/ كؤچي 
له ماوةي . گياين لة گؤذث مايةوه و نةنثژرا ذؤژان تةرمي بث ماوةي سث

ذؤژةدا بنةماصةكةي دةميان تثكنا و كةوتنه پةالمار و كوشتاري يةكتر و  ئةم سث
ذةنگه ئةم جثيه كةوتبثته . ٧٧وةكيليان له باغثكي پةنا كؤشكي پاشايةيت ناشت

كـه  » كآلوفةذةنگي«ناسراو به » بةر هةشت«ةي قةسري له حةوش» باغي نةزةر«
شوثنةواري گؤذثك كه وثدةچث ئي وةكيل بث . ي تثدايه»پارس«ي »مووزة«ئثستا 

خـان   وساتةدا پاش ئةوةي كـةرمي  لةم كات .٧٨دا لثره دؤزرايةوه١٩٣٨له ساصي 
دةسيت له دنيا هةصتةكاند، ئاغاحمةممةد به مةبةسيت ناشتين خانةداين زةنديه 

شريازي خسته ژثر » يةختةشا«سثزده ساص دواتر ئةو كاتةي  .ه شرياز ذايكردل
وپرووسكي تةرمةكةي نارده تاران  چؤكي خؤي، گصكؤي وةكيلي دايةوه و يةسك

                                                      
  ؛٢١٦گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت٢١٥ـ  ٢١٤ـ گوصشةين مراد، ل ٧٦

SP 97/55, 99a – bc  ANP, b1 . 197, 15 June 1779. 
به مةبةسيت ئاگاداري پتر سةبارةت به . ٢١٩ـ   ٢١٧گوشاي زةنديه،  ـ تارخيي گييت٧٧

  .ذووداوةكاين دوايي بذواننه كؤتايي ئةم بةرهةمه
خاين زةند له  رميكة) ب٦(گثذانةوةي ئيسفةهاين  بةگوثرةي. ٣٥، شرياز، ل ـ سامي٧٨

  .نثژراوه »ةمزهمريه«موغبةرةي شا
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ئةم يةسقانانه له  .)دا نووسراوه تةنيا كاژةالكي سةري له چةند سةرچاوةيةك(
پاشان ئةم بةشه (وهپاي پليكاين گؤشةي باكووري كؤشكي گوصستان خرانه چاصة

ئاغاحمةممةدخان به گص وةسـةرداين  ). خاين ناودثر كرا ي كةرمي»خةصوةت«به 
وپرووسكي كةالكي دوژمنةكةي و پثخوست كردين له وةخيت پياسةدا بـه   يةسك

  .٧٩شثوةيةكي دذندانه كةيفي به تؤصةئةستاندنةوةي خؤي سازدةبوو
. ي وةكيـل هةصبةت ئةم جثگؤذكةيه نـةبوو بـه كؤتـايي كـاري تـةرم     

يةسقانةكاين لةم گؤذه نةشياوه دةرهاتنـةوه، بـةآلم كـةنگث و برانـه كـوث      
شا فةرماين دا گؤذةكةيان دايةوه و  دةصثن فةحتعةيل. هثشتاش قسةي له سةره

سـاص   ٢٢٠نيزيك . ٨٠سةرلةنوث يةسقاين نثردرايةوه شرياز يان نةجةيف پريؤز
ي ١٩٢٧ـ  ١٩٢٥بةيين ساآلين ي هةتاوي ياين له ما١٣٠٦يا  ١٣٠٤دواتر، له ساصي 

دا بـه بةشـداري ژمارةيـةك لـه پاشـةواري       وذةمسثك دا ذةزاشا له ذث زاييين
لـةم  (خانةداين زةنديه، پامشاوةي تةرمةكةي وةكيلـي لـه گـؤذ هثنـاوة دةر     

يان پثشكثش به »خاين كةرمي«وذةمسةدا ئةنداماين خانةداين زةند مششثري  ذث
) شاي داهاتوو(كةوتين لةپذي جثنشيين شا  بةآلم لةبةر نةخؤش. ٨١ذةزاشا كرد

گؤيا تةرمةكةيان له نثـو زثـذ و   . گوثزرانةوةي ئةم يةسقانانه قؤريت تثكةوت
ي ١٣١٧وةختايةك له ساصـي  . جةواهثرايت پاشايةيت كؤشكي گوصستانا ذاگرت

دا ئةو زثذ و جةواهثراتةيان بؤ زةماوةندي مرياتگـري   ي زاييين١٩٣٨/ هةتاوي 
چةمةدانثكي بچووكي  ،له كؤشكي گوصستان بردةدةر» فةوزييه«ةص پاشايةيت لةگ

زاده  خاين تثدا بووه بؤ نثژرانةوه برايه ئيمـام  قوماش كه گؤيا يةسقاين كةرمي
 .دا لثره تةسليم به خاك كرابـوو ١٧٤٩خانيش له ساصي  تةرمي لوتفعةيل .زةيد

                                                      
وپرووسكيان لةبةرچاوي  كي ديكةش دةگثذنةوه كه گؤيا يةسكحيكايةتث Brydgesـ ٧٩

  .دةم بايان دادا ئاغاحمةممةدخان ئاور دا و خؤصةمثشةكةيان كرده دةفرثك و پاشان بة
؛ هيدايـةيت،  ٣١٣ن، بةرگي يةكـةم، ل  ، لؤرد كرؤزؤ٩ي ذثنوثين كتثب، ل رميـ كة٨٠

  .١٦٢مثژووي زةنديه، ل 
دايةيت، مثژووي هي. (دايه١٣٠؛ وينةيةكةي ئةم مششثره له الپةذه ١٢٠و  ١١٩ـ زةكا، ل ٨١

ئةم مششـثره تـا چةنـد    ). ٤٨كهارت، شارةكاين ئثران، پةذاوثزي ؛ لؤ١٦٢زةنديه، ل 
ي گوصستان ذاگريا، بةآلم پاشان بؤ نواندين لةگةص تةواوي شوثنةواري ساآلن له كؤشك

  .پامشاوةي زةنديه نثردرايه مووزةي پارس
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 /کوردستان و داگريکرانی بةسره 

وه يان چةند بةآلم هثشتاش گومان هةرماوه كه داخوا ذةزاشا تةرمةكةي ناشتة
كةس له خانةداين وةكيل بةدزي يةسقانةكانيان ناردةوه شرياز يا زثدةكةي كه 

  .هةصبةت ذةنگه هةرگيز ذاسيت ئةم ذووداوانةمان بؤ دةرنةكةوث. ٨٢بث» پةري«
خـان لـه كآلوفـةذةنگي، لـه نثـو زؤرثـك لـةو         گؤذي بةتاصي كةرمي

ي بةجثماون، وةبةرچاو دا له پاش يادگارييانةي كه له پايتةخيت هةميشة جواين
ورووژثـين ذةنگـه بكـرث لـه نثـو       دث و بريةوةرييةكاين و سـافيلكةيي خـةم  

دا كه زؤر به كـوريت هةصـپثچراوه بـه شـثوةيةكي سـاكار       مادةتارخيي مةرگي
  ».٨٣خان مرد واي كةرمي  ئةي«: وةبةرچاو بث

  

  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 
خاين مةئمووين  وثردي انـ خوسرةوخان كوذي ئةمحةدخان كوذي سوحب١

اين كوردستان و حوكمذانثكي شايان و لثوةشاوة ييةكثك بوو له بةناوبانگترين والي
له . دا هثشتييةوه خاين قاجار هةر له پلةي خؤي ذا حمةممةسةن ي كؤچي١١٦٨له . بوو

پاشـا و   كـار الدرا و سـلثمان   لـه سـةر  خانا ماوةيـةك   دةوراين پاشايةيت كةرمي
دا سـةرلةنوث بـه فـةرماين     ي كـؤچي ١١٧٩لـه  . ي جثيان گرتةوهخاين كوذ عةيل
مرادخاين زةند چووه سةر دةسـةآلت،   وةختايةك كه عةيل. خان بؤوه حاكم كةرمي

وةختايةك كه جةعفةرخاين . خوسرةوخاين لثخست و كةهزادخاين كرده جثنشيين
وةشاين  وايل سنةش شاين خاين زةند پثي نايه هةمةدان، ايلكردين مس زةند بؤ تةمث

خوسرةوخان سةرةجنام دايه . دژبةراين دا و واي كرد خاين زةند خؤي نةگرث و ذابكا
له تاران . دا له اليةن شاي قاجارةوه بانگ كرايه تاران١٢٠٤له . پاص ئاغاحمةممةدخان

پـاش دوو سـاص   . له كةللةي دا و دةنگؤ بوو كه دةرمانثكيان بؤ كردؤته شةرابةوه
  .دا له تاران مرد ي كؤچي١٢٠٦نةخؤشي و شثيت له 

ي كوردستان كه لةوث نادرشا و »مةهاباد«شوثنثك بووه له » كوردان«ـ ٢
ئةم پةميانه له . ئةفةندي پةميانثكيان مؤر كرد  باصوثزي عومساين به ناوي نةزيف

دا بةذةمسي له  زايييني ١٧٤٦ي سثپتامربي ٤/ ي كؤچي ١١٥٩ي شاباين ١٧ذثكةويت 
                                                      

من سةبارةت به ناردين ئةم وتـاره  . دا»خاين ئةرگي كةرمي«گوصشائيان له وتاري : ـ بذواننه٨٢
  .دةزامن» بثتريج«ذاكثشه خؤم به ئةمةگداري  سةرنج

ئةگةر ذةقةمي سةر بة پييت ئةم ذستةيه پثكةوه كؤكةينةوه، دةبثته  Binning,268ب؛ ٦ـ ئيسفةهاين، ٨٣
  .١٥٧ـ  ١٥٦دا خستؤتةذوو، ل  هيدايةيت چةند ساصمةرگي ديكةي له مثژووي زةنديه.١١٩٣
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  .كراكوردان مؤر
زخيه يةكثك له شارةكاين گورجستانه و كةوتؤته لثـواري  يت الـ ئاخ٣

پاشـا   له سةردةمي شةذةكاين نثوان ئثران و ذووسـا شـةريف  ... »پثسخووچاي«
  .حوكمذاين وثندةرث بوو

دا دةكرث ناوي نوثنةري دةوصةيت بريتانيا و يـاقويب   ـ له نثو ديلةكان٤
خاين كـوذي نـارده    نةقي ئةم تاقمةيان لةگةص عةيل. تاجري جوولةكةش بثتةگؤذ

  .خان خزمةت كةرمي
شةذي بةناوبانگي قومشه . ـ حمةممةدخاين زةند له شةذي قومشه نةبوو٥

خاين ئةفشار له اليةك و بـذه   له مابةيين سپاي ئازادخاين ئةفغان و فةحتعةيل
لةبةر نةبووين هاوسةنگي نثوان هثزةكان . خان له اليةكي ديكةوه قةوما هثزي كةرمي

ئةگةرچي ذثزدار . وژراخان پةيل دايه فيداكاري و ك براي كةرمي ةرخاين دايكئةسكةند
ي بةشي يةكةمي كتثبةكةشي كردووه، بةآلم بةداخةوه ٣يت بابةبه  پثري ئاماژةي

حمةممةدخان له ناوچةي سةجناين مةصبةندي . تووشي هةصةيةكي ئاوا زةق هاتووه
ين زةند پةالماري هثزةكـاين  خان و تاقمثكي تري سةردارا كةززاز لةگةص شثخاصي

لةو ذؤژةدا كذثوةيةكي . خانيان دا، بةآلم هثنده كةم بوون كه شكان حمةممةدحةسةن
مسي ئةسپةكةي به كونثكا ذؤچوو و گردةبذ بوو و خؤشي به ديـل  . سةيري دةكرد

. حمةممةدخان دوو ساآلن له مازةندةران ئةسري بوو، ذايكـرد و گرتيانـةوه  . گريا
  .ةآلچؤي ئةفغانييةكان ئةويشيان له بةندخيانةدا كوشتهاوكات لةگةص ق

عةبدوصآل پاش ئةو بوو به سةرؤكي  سامريي مونتةفيقي براي شثخ ـ شثخ٦
خان له بةسره ئةو شارةي خسته ژثر ذكثفي، بـةآلم   دواي ذؤيشتين سادق. تايفه

بـةپثي نووسـيين   . پاشـا  ئاخرييةكةي ناچار بوو كه ئةوث بداتةوه دةس سلثمان
دا، له تثكهةصچوون لةگـةص   ي شووشتةري له توحفةتولعالةم»عةبدوللةتيفمري«

  .دا كوژرا عةرةبةكاين خةزاعيل
ي به »قةرةن«قةرين سواو و جووتكراوي . ـ ناوي تري كووةيت قةرين بوو٧

لةبةر لثواري دووفليقانةي كةنداو له پةنا ئةم دوذگةيه، ئاوا . ه)قؤچ(ماناي شاخ 
ةوتؤتـه ناوچـةي نثـوان قـةتيف و فـاو و يـةكثك لـه        كووةيت ك. ناودثر كراوه

  .سةربةدةرةوةترين بةندةرةكاين دنياي عةرةبه



 

  
  
  

  بةشي سثهةم
  

  دا خان ئثران له سةردةمي حوكمذانثيت كةرمي
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 / حکوومةت، خاک، گةل

  
  
  

١٣  
  

  حكوومةت، خاك، گةل
  

  سنوور و ذووبةري ئيمپراتؤري ١ـ  ١٣
  

خانيـان   ه كةرميدوابةدواي زجنريةيةك هةصمةت و پةالماري نةپساوه ك
برده سةر دةسةآلت و ئةو هةصوثست و سياسةتانةي كه بوونه هـؤي ذاگـرتن و   

دا، زؤربــةي ئــةو چــةمك و  پاراســتين لــه بــةذثوةبردين ئيمپراتؤرييةكــةي
چةند وشـةيةكي وةك ئثـران، دةوصـةت و    . هوگرميانانةي دةرةكي سووربوونة

سـةبارةت بـةم   . وةكيل له ذؤژگـاري زةنديـةدا خـاوةين واتايـةكي تايبـةتن     
كاين داهاتوودا دثنه گـؤذ، دةمانـةوث   بابةتةخواس و ذوانگانةي كه له و باس

  .وگؤذ و ئةو چةمكانةي سةرةوه بدوثني سةبارةت به بواري ئاص
واتاي ذاستةقينةي جوغرافيايي و سياسي ئثـران كـه كةوتـه دةسـيت     

ئةفغاين  دا هةمان ئثراين سةردةمي سةفةوي بوو كه هرووژمي زةنديه له ذاسيت
كردين  وو ترك و ذووسان و داگريكراين تةخيت پاشايةيت به دةسيت نادر و هةرا

ئيمپراتؤرييةكةي بةتثكذا نةيانتواين له بابةت گؤذين و هةصـگثذانةوةي ئـةو   
ئةم كاره له كردةوةدا پتري به بةرةوةيه . ئيدةئالةدا سةركةوتنثك وةدةس بثنن

وگؤذه بةرچاوانةي كه  ئثران پاش ئةو ئاص نةدةلوا و نةدةگوجنا كه. هةتا تثئؤري
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دا ١٧٥١تا  ١٧٢٢وپؤي لةشكري له مةوداي ساآلين  پاشايةيت و ذايةص له زجنريةي
سياسةتثكي ئةوتؤ . ذووي دابوو، بث گؤذانكاري له شانؤي مثژوودا خؤي بنوثنث

وگـؤذي   تةنگةژةي زياتر دةخاته مابةيين ئاواتـه بـةرزةكاين كؤنبـاو و ئـاص    
ي سياسي، بةآلم ئةوةي كه به الي ئثمةوه زياتر گرينگ و پثويسـته  ذاستةقينة

  .خان بةذثوه دةچوو كةرمي به دةسناسينةوةي وآلتثكه كه 
. باسةكه به ناسينةوةي جوغرافياي قةصةمذةوي وةكيل دةس پثدةكةين

بــووين ناوچــةكاين الر، كرمــان، باشــووري ئثــران و  مةســةلةي پةيوةســت
كاين زاگـرؤس، خووزسـتان و رؤخـةكاين    ةرمثةهئازةرباجياين باشووري و 

ـ   ١٧٦٣ومةرجي ئيداري مةوداي ساآلين  ئاست و هةل بةگوثرةيكةنداوي فارس 
ئةوةي دةمثنثتةوه خسـتنه ذووي دؤزي  . كردنةوه دةخةينه بةرباس و شي ١٧٧٩

نةكراوةكانـه كـه لثيـان دةكؤصـينةوه و بـه بـاري ذووكـار و         سنووره دياري
خان لةگةص ناوچـةكاين پثشـووي قةصـةمذةوي     يت كةرميپثوةندييةكاين دةوصة

دا دةچينةوه كه ئثستا به شثوةيةكي بةرهةست له  ئيمپراتؤرثيت دةوصةيت ئثران
كورتترين و ذاسترين و . جةغزي دةسةآلت و حكوومةتةكةي دوور كةوتبوونةوه

نبينانةترين لثكدانةوه و بؤچوون سةبارةت به ئيمپراتؤرييةيت خاين زةند وذو
چـؤمي   قةصةمذةوي وةكيل له لثواري: بةگ نووسراوه اقزقةصةمي عةبدوذذةز به
ةوه له باشووري ئثـرةوان هـةتا گةروولـةي هـؤرمز نةدةپسـايةوه و      »ئاراز«

جارجارةش تةنيا به وةرگرتين پيتاكي بةهةصـكةوت لـه ناوچـةكاين پـةناي     
ن و هةرمثةكاين ژثر دةسةآليت وةك قةرةباغ و ئثـرةوان و عومـان و كوردسـتا   

ناوچةي سيستان و بلووچستان كه تةنانةت دةوصةيت . ١دةشتستان قنيايت دةكرد
كردين هثـزي چةكـداري    سةفةوي و دةسةآليت نادرشاش به چاوي شارةي دابني

سپاكاين خؤيان لثيان دةذواين، قةت به شثوةيةكي مسؤگةر نةكةوته ژثر ذكثفي 
ش كوژراين نادرشـا لـه   كثشانةي پا و ئةو حكوومةتانه و دوابةدواي ئةو گثرة

هاتن، ئةم پارثزگايه له ژثر دةسـةآليت حوكمـذانثيت    دا بةدي ئثراين ذؤژاوايي
لـةو  . دا پارثزرا و نةكةوته بةر شـةپؤيل كارةسـات   كةاليت نةسريخاين بلووچ

پاصي دابؤوه سةرتةخيت  ٢خان به ناوي وةكيل له ئيسفةهان سةردةمةدا كه كةرمي

                                                      
  .١٣٤ـ دونبويل، تةجرةبةتولئةحرار، بةرگي يةكةم، ل ١

2- Gubar, 301; Goldsmith, 401. 
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 / حکوومةت، خاک، گةل

ـ    دامــةزراوي  ةري وه ئيمپراتؤرييــةيت تـازة پاشـايةيت، ناوچـةي نــاوبراو س
ئةفغانستان به ذثبةرايةيت ئةمحةدشاي دوذاين هثنابوو؛ پةالماري تاقمـةكاين  

دا و تةنانةت پاش ئةويش هةذةشةي له ناوچةي ١٧٥٢ـ   ١٧٤٧بلووچ له ساآلين 
،بةآلم بةذواصـةت لةبـةر يةكـةم هـةنگاوةكاين     ٣كرمان و بةندةرعةباس دةكرد

ةت به گرتين پارثزگاي كرمـان لةمپـةرثك كةوتـه سـةرذثي     خان سةبار كةرمي
كرمان به بنةباين قؤصي ذؤژهةآليت ناوچةي ژثردةسةآليت . درثژةي شاآلوةكانيان

بـه  ناوچةكاين هثصي پثشةوةي كرمان وةك بةم و نةرماشـري  . زةنديه دادةندرا
يةكثك له سةرداراين خؤوآلتييةوه بوو به ناوي ئةمريبةگي سيسـتاين و   دةس

ذةنگه قةصةمذةوي حكوومةتةكةي بةشي هةره زؤري سيسـتان و بلووچسـتاين   
» مةكران«نشينةكاين لثواري  پارثزگاي كرمان شثخ. ٤ئثراين ئةمذؤي گرتبثتةوه

دان سةبارةت بةوةي كه تـا   يشي دةگرتةوه، بةآلم حوكم»ميناب«تا ذؤژهةآليت 
  .دا شكاوه كارثكي دژواره يانبه سةركؤي دةسةآليت 

قةصـةمذةوي  ) شؤرةكايت قاقذ(سروشتييةكاين كةويري لووت  سنووره
ه كـه لـه ماوةيـةك    يفةرمانذةوايةيت زةنديةي له هةرمثي خانةداين ئةفشاري

جيـا   ،لثرةوبةرةوه له خوراسان سةريان وةبةر ئةمحةدشاي دوذاين هثنابوو
يش هةر بـه  »تةبةس«شارةكاين قةهثستان واته بريجةند و  وا دياره. دةكراوه

دا، لـه   ئةم شؤرةكاته قاقذه له بـاكووري ذؤژاويـي  . سان حيساب دةكرانخورا
ناوچةي جاجةرم دةگةيشتةوه زثد و نيشتماين سـةرةكي خثصـي قاجـار يـاين     

نـةداين وةكيلـه بـؤ     ئةوةي لثرةدا جثگةي سةرسـوذمانه هـةوص  . ئةستةرئاباد
خستنةوه سةرخؤي پامشاوةي بةلةنگازي خانـةداين نـادري و شـاي كـوثري     

 وكؤنبا نةرييتپثي داب و به . مكوذةكاين ندةخؤر و سةركرده هةميشه لثكدةست
دةردةكةوث كه وةكيل ذثزثكي تايبةيت بؤ پاشةواري فةرماندةي پثشووي واته  وا

بةآلم ئةم پرسه بـه دوو شـثوه پاسـاو     .٥نادرشا داناوه و خؤي تثنةگةياندوون
خـان بـه مةبةسـيت     وچاين كـةرمي  يةكةم ئةوةي كه تثكؤشاين بث: دةدرثتةوه

                                                      
3- Reports of such raids are Frequent in GD, e.g., VI, 8 January 
1752. 
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دا، دوازدةساص سةردةمي فةرمانذةوايةيت خاين  بوون به سةر ئثراين ذؤژاوايي زاص
تايبةت دابوو به خؤي و ماوه و مةوداي تـةواوي نـةبوو بـؤ ئاوذدانـةوه لـه      
مةصبةندي خوراسان؛ دووهةم ئةمةي كه ئةمحةدشاي دوذاين هةميشه خؤي بـه  

ـ   ١٧٥٤ي هةصمةت و هرووژمـةكاين  خاوةين خاكي خوراسان دةزاين و له ماوة
دا چةند دةنگؤيةك سةبارةت به ئامادةيي ناوبراو به مةبةسيت هثرش  يش١٧٥٥

وةك گثذاويانةتـةوه ئةمحةدشـا لـه    . ٦بؤ سـةر ئـةم پارثزگايـه بـآلو بـؤوه     
خان نارد و هاين دا كه  نةيشابوورةوه دواتر چةند پةيامثكي دؤستانةي بؤ كةرمي

صي به مةبةسيت خةبات دژي ئازادخاين بةرةصآلي خائني پثكةوه پةميانثكي دووقؤ
هةروةها گفيت دابوو ئةگةر وةكيل مةيلي له گرتين ئثران بث پـاره و  ! ٧ببةسنت

چةند وآلمثكي لثص خان  وةك گوتوويانه كةرمي. هثزي لةشكري دةنثته بةردةسيت
ر به وثذاي تةواوي ئةمانةش هثزةكاين دوذاين ناچا. ٨اردبؤوهو دووتؤوةي بؤ ن

ئاماژه بةمـة دةكـا كـه     »بوخاري«. پاشةكشه و خؤدزينةوه بوون له مةترسي
زؤر وثدةچث كه . دابوو خان گرث ئةمحةدشا پةميانثكي دؤستايةيت لةگةص كةرمي

بةش كردبث و  نادرشايان له مابةيين خؤيانا دائةم دوو پياوه بةدةسةآلته مريايت
ـثين سـةبارةت بـه     بـه  كي هةرمثةكةوه هةركام بـةجوث و له ذووي بارناس

خان  كةرمي .مانةوةي خوراسان وةك لةمپةري نثوانيان ذةزامةندييان دةربذيبث
وبـةرجي   دا بةزاندين پذ خةرج بةئاشكرا بؤي دةركةوتبوو كه به باري ئابووري

پارثزگاي خاپووري خوراسان قةصةمذةوي شثواوي دةوصةتةكةشي بةرةو داذمان 
  :اي توثژيوةتةوهفؤرستثر لةم بارةوه ئاو. دةبا

تا  وه خان هةميشه هانيان دا ئثرانييةكان اليان وايه كه سةرداراين كةرمي
چونكه برةوي دةسةآليت لةو هةرمثه دةبـوو بـه   ،لةشكر بكاته سةر خوراسان

هؤي باآلدةسيت حكوومةتةكةي له تةواوي ئثرانا؛ ئةگـةرچي پيـاوثكي ئـازا و    
گريوگرفتانه به باشتر دةزاين و  بثباك بوو، بةآلم عةيش و نؤشي شريازي لةو

                                                      
  ؛١٤١ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٦

SP 97/33, 3346; SP 97/38, 29 September. 1754, 20 January 1755.  
           

7- SP 97/38. 12 July 1755. 
8- ((Ahd – e  mosafat bast)), quoted by Mann, Quellenstudien, 356. 
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مةيلي خؤي سةبارةت بةم گةآلصه بةرزةفذانةيه ئاوا پاساو دةدايةوه و  هةميشه بث
وةختايةك چاو  ،دةيگوت پاش گةمارؤيةكي پذمةترسي و درثژخايةين قةآلكان

  .٩له ئاكامةكه بكةي جگه له چةند ذةشكه كا هيچ شتثكيان تثدا نامثنث
خان  مريزاي حوكمذاين خوراسان لةگةص كةرمي پةيوةندي نثوان شاروخ

ناوبراو لةم ). ١(دووجار سةردان و چووين نةسروصآلمريزاي كوذي بوو بؤ شرياز
شـوثن  ئامـاجني    دا پتر لةوةي ئامـاجني باصـوثزايةيت بـث بـة     وچؤيانه هات

/ ي كؤچي ١١٨١يةكةم هةنگاوةكان پاش نةورؤزي . گثرةشثوثنانةي خؤيةوه بوو
خـاين زةنـد كـه     به نـاوي تـةقي  » خار«حاكمي . دةستيان پثكرا ي زاييين١٧٦٧

كةوتبووه سةرذثي كرمان هةواصثكي سةبارةت به هاتين لةپذي نةسروصآلمريزاي 
خان ذايسپاردبوو كه له ذثيه زؤر ذثزي نةسروصآلمريزا بگرن  كةرمي. گةيشته دةس

. گرتو خؤشي ئةم شازادةيةي له شرياز به خؤشذوويي و وةك كوذي خؤي وةر
وگـؤذي كـردووه    له ذووي دةقي ئةو نامانةوه كه شـازاده لةگـةص بـاوكي ئـاص    

دةردةكةوث كه سةبارةت بـه داواي يارمـةيت دةربـارةي هةذةشـةي لةشـكري      
خان له ذثـي يـةكثك لـه     كةرمي. ئةمحةدشاوه گفتوگؤي لةتةك وةكيال كردبوو

ـ   اين ناوبراوذا بةزيرةكي بؤي دةركةوت كـه شـاروخ  يهاوذث خؤشـه   يمـريزا پث
ــوذه     ــه ك ــرث، چونك ــرياز ذابگ ــه ش ــآلمريزا ل ــرث نةسروص ــدةي دةك ئةوةن

كورسـي   لـه سـةر  بةئةسپايي ) ٢(خؤشةويستةكةي شاروخ بة ناوي نادرمريزا
خان تـا   وةك گثذاويانةتةوه كةرمي. جثنشيين پاشايةيت خوراسان پاصي دابؤوه

ي شةش مانگي ديكةش بـه ميوانـداري كـردين نةسروصـآلمريزا داواي شـاروخ     
مةيلي وثذاي چةند ديارييةك كه بؤ  دا به بث بةجثهثنا؛ له ئاخري مانگي شةشةم

بـةآلم سـةبارةت بـه نـاردين سـپا هـيچ        ،شاروخي نارد ميوانةكةي ئيزن دا
دا جارثكي تر نةسروصآلمريزا هاتةوه ١٧٧٥له سةرةتاي ساصي  .١٠بةصثنييةكي نةدا

به دژي باوكي و براكـةي   گؤيا ئةجمارةيان به مةبةسيت داواي يارمةيت. شرياز
وةكيل لةم وةختةدا سةرقاصي ناردين لةشكر بؤ سـةر  . خان هاتبؤوه الي كةرمي

                                                      
9- Forster 1, 187 – 188. 

، ٣٤٣تةنه له مةتةلةعوششـةمس، ل  ؛ ئيعتمادوسسةن١٦٣ـ ١٦١اد، ل ـ گوصشةين مر١١
  ؛ ٤٢٥ـ  ٤٢٢؛ كوومهةرةئي، ل ٩٨مومجةلوتتةواريخ، ل 

Butkov I, 247; Mann Qullenstudien, 170. 
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وةك گوتوويانه نةسروصآلمريزا تـا حـةوت   . كوردستان و گةمارؤي بةسره بوو
مرادخان له شرياز مايـةوه، پـاش    ساآلن ياين هةتا سةرةتاي دةسةآليت عةيل

  .١١تةوه گرتبه دةسجصةوي دةسةآليت ئةوه گةذايةوه مةشةد و بةكردةوه 
  

  )مازةندةران(لثواري دةرياي خةزةر   ٢ـ  ١٣
  

داكثشي يةكثيت و يةكدةنگي قاجارييان لـه دامغـان و    سةروخوار و هةصكثش
گـيالن كـه لـه    . ئةستةرئاباد و مازةندةران هةميشه مةبةسـتثكي بةرسـةرنج بـووه   

و مــريي دادةنــدرا،  وماشــي تايبــةيت ذا بــه مصــك ذؤژگــاري پاشــاياين ســةفةوي
ئةم پارثزگايـه پثشـتر   . خان خستييه سةر قةصةمذةوي خثصي قاجار حمةممةدحةسةن

ياين  ١٧٥٩وةك پارثزگايةكي نيمچه سةربةخؤ بةذثوه دةچوو و ئةو سيستمه تا ساصي 
حاكمي ناوچةي ذةشت به نـاوي  . دةوراين فةرمانذةوايةيت زةندييةش بةردةوام بوو

ناخؤشـي و   دا لةبـةر نثـوان  ١٧٥٠سـةرةتاي ساصـي    حاجي جةمايل فوومـةين لـه  
ــةفيت   ــةكاين ش ــةص خان ــةيت لةگ ــايةيت   ) ٣(قينةبةراي ــةردةمي پاش ــه س ــه ل ك

حوسثنةوه تووشي هاتبوو و تا سـةدةي نـؤزدةش درثـژةي كثشـا، لـه       شاسوصتان
پاشان ئةم بكوژه لةگةص مريزا زةكي . ناوچةي شةفت به دةس ئاغاهادي شةفيت كوژرا

مانگان واته بةر لةوةي سـةرؤكي   بوو ماوةي سث) ٤(مةيت كةسگةركه بريكاري حكوو
خانيش كـوذةي   حمةممةدحةسةن .تايفةي قاجار خافصگريي بكا گيالين بةذثوه دةبرد

جةمايل به ناوي هيدايةتوصآلخان كـرده حـاكمي ذةشـت و سـةركردةي      الوي حاجي
خـان نـاوبراوي    دا كةرمي١٧٦٠يان  ١٧٥٩له ساصي  .١٢سةربازگةي دامةزراوي وثندةرث

زةمانثكي كه وةكيل سةرقاصـي گـةمارؤي    .برده تاران و خؤي حوكمذانثكي لةوث دانا
ورمث بوو هيدايةتوصآلخان له تارانةوه ذايكرده ذةشت و جاذي حوكمذاين وثنـدةرثي  

ئةسـتاند و لـةو    هةزار متةنيان تاوانانه لث١٢خان فةرماين گرتين دا و  كةرمي .كثشا

                                                      
ـ ؛ ئيعـتيمـادوسسةن١٢٥؛ قـةزوثـين، ل ٤٣٨ـ   ٤٢٥ي، ل ـةئةرـمـووهــ ك١١ ه، ـتةن

  .٣٤٥مةتلةعوششةمس، 
FR  XVII, 1065 (1 February 1775); Butkov II, 76; III, 140. 
12- Rabino, Les Provinces Caspiennes, 437; Rulers of Lahijan and 
Fuman, 98; Malcolm, 461 note; Gmelin 1, 417 – 418. 
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خاين كرده حـاكمي   نةزةرعةيل ،وو له ئازةرباجيان بنه داكوتثماوةيةدا كه ناچار ب
ي ١٧٦٧/ ي كـؤچي  ١١٨١دا بؤ شرياز لـه ساصـي    لةوةخيت گةذانةوةي. ئةو پارثزگايه

هيدايةتوصآلخاين كرده حوكمذاين گـيالن و تةنانـةت خوشـكي يـةكثك لـه        زاييين
گؤيـا  . ١٣خـاين كـوذي خواسـت    حاكماين ئةم ناوچه بارناسـكةي بـؤ ئةبولفـةتح   

هيدايةتوصآلخان هةتا حةوت ساص پاش مةرگي وةكيل به شثوةيةكي نيمچه سةربةخؤ 
  .حوكمذانثيت ئةو شارةي كرد كه به دةروازةي پارثزگاكاين باكووري ئثران دادةندرا

حكوومةيت بةهثز و درثژخايةين سةرجني تاقمثكي زؤري بؤ سةر خؤي 
كارةكاين له سةرچاوةكاين  ذاكثشابوو، بةتايبةت شثوةي ئاكار و جووآلنةوه و

مـةت و بارگايـةكي جـوان و    وناوةندي حكو. دا ذةنگيان داوةتةوه ئورووپاييش
خشپيالنةي بؤخؤي ساز كردبوو پذ له مؤبلماين باش و مةشروويب ئـاگرين و  
كةنيزاين گورجي و هثزثكي هةزاروپثنسةدكةسيشي ذاگرتبوو كه دةيتـواين بـه   

داهاتثكي . ارةيان بگةيةنثته دةهةزار كةسكؤكردنةوةي چةكداراين ئثلجاذي ژم
بـاجثكي  . چاكيشي هةبوو له بةرهةم و حاسآليت خؤماصي بةتايبةت ئاوريشـم 

بةرچاويشي له كؤمةصي فرةي ئةرمةنييةكان وةردةگـرت و هـةروةها لـه ذثـي     
 لةگةص ذووسياوه كه توجارةختانةيةكي گرينگي له بةندةر ئـةنزةيل  بازرگاين

هـةزار  ٢٠ ثئةگةرچي فؤرستثر دةنووسث ساص. ريدةكةوتدانابوو پارةيةكي وةگ
بةآلم گمـثلني   ،لريةي داهات بووه و به دذ و زاصم و ترسةنؤك ناوبانگي ذؤيوه

)Gmelin (كةس نةستاندووه و  پثداگره كه كاري نالةباري نةكردووه و زيادي لة
و  باجثكي دووبةرامبةري باو .گشيت ؤ داوةته ذاگرتين دصي جةماوةر بهزؤري خ

هـةزار ذووبـص   ٤٠هةزار ذووبص نةغـد و بـايي   ٨٠(كراوي دةنارد بؤ شرياز  دياري
جگه لةمةش گةلثكي پثشكثشي و دياري لةگـةص كـاآلي ئاوريشـمني    ). وپةل كةل

لـه   .خـان كـةوتبوو   هيدايةتوصآلخان پتر له جارثك چاوي به كةرمي .١٤دةنارد

                                                      
  .١٦٥ـ  ١٦٤گوصشةين مراد، ل  ـ١٣

14- ForsterI,219;Arunova and Ashrafyan, ((Novye Materialy));112Gmelin 
I,418 - 420 

متةين كه دةبثته له سةتا ١٢٨٠٠لريه يا ٢٤٠٠٠به گوثرةي سةرچاوةكاين ذووسي ساصي 
وست هةصبةت ئةگةر بةراوردةكةي فؤرستثر در. (ي تةواوي داهايت ساآلنةي داويةيت١٢
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ـ        ه يـةكيان  كةذةتثكيش زيـاتر تووشـي تثكهةصـچوون ببـوو لةگـةص وةكيـل ك
هيدايةتوصــآلخان بريكــاري حكوومــةيت . ١٧٧٠يــان  ١٧٦٨دةگةذثتــةوه ساصــي 

وا دةنگـؤ  ). ٥(الهيجاين بانگهثشتبووه ذةشت و ناوبراو له ذثيه به گوللة كوژرا
بوو كه ئةم پياوه لةبةروةي هيدايةتوصآلخان سةبارةت به يةكدةنگي و وةفاداري 

خان فـةرماين توثژينـةوه و    رميكة. لثي دذدؤنگ بوو دةستووري كوشتين داوه
» مـةن «٥٠٠بةآلم هيچ شتثك سوور نةبووه و وةكيليش تـةنيا  . لثكؤصينةوةي دا

بوونـةوةي   ئاوريشمي خسته سةر بـاجي سـاآلنةي و قـةرار كـرا هـةتا ذوون     
  .١٥ذووداوةكه ئةم باجه زيادييه وةربگريث

يشي خستبووه سـةر  »تونثكابؤن«دا هيدايةتوصآلخان  لةوان سةردةمان
 ،خاين عةمارلوو ئةم ناوچةيةي بةذثوه دةبـرد  پثشتر برامي. حكوومةيت خؤي

خانـةوه   خـاين خةلعةتبـةري كـه لـه اليـةن كـةرمي       مةهـدي  وا ديارهكةچي 
هةر ماوةيةك دواتر له  .١٦هةصبژثرابوو كاروباري ئةو ناوچةيةي له ئةستؤ بوو

اين گيالن هؤي ژيانةوةي قاجارييةكان حوكمذ دا لةپذ بة١٧٧٣سةرةتاي ساصي 
و وةختايةك كه ئـةم   ١٧كةوته مةترسي و ويسيت خؤي خباته ژثر باصي ذووسيا

 ذووسـي دةركـرد و   بازرگاناينقبووص نةكرد  دا داواكةي لث١٧٧٩وآلته له ساصي 
بـؤ   ١٨سةبارةت به مةترسي تةنينـةوةي دةسـةآليت قاجارييـان هـاواري بـرد     

ــةيل ــةئي فةحتع ــاين قوبب ــي  .)٦(خ ــه ساص ــةر ز١٧٨١ل ــت و زؤري دا لةب ةخ

                                                                                                                             
 ٤٦٨٧٥متةن يـان  ٢٥٠٠٠ذؤستةموتتةواريخ ئةم بذه پاره بؤ تثكذاي پيتاكي گيالن ). بث

  ).٤٩١ـ  ٤٩٠بذواننه خشتةي الپةذه . (لريه دادةنث
15- Rabino, Les Provinces Caspiennes 474. Arunova and Ashrafyan, 

((Novye       ؛نهآلجي سـا دا ئيجـارةي بـا  ١٧٦٨ دثنثتةوه بري كـه لـه  ئةم سةرچاوةيه 
Materialy)), 112ئةگةر ئةم ئيجارةيه هةر تةنيا سةر به پيتاك و داهايت . پثهةآلچوو  ؛

 ٣٧١ل (ذؤستةموتتةواريخ به ذووين دةصث . خؤجثيي بث به تةمبثيانه لثيان ئةستاندووه
خان ذاپةذثوه و هةردك جار شـكاوه و   كه هيدايةتوصآلخان دووجار دژي كةرمي) ٣٧٢ –

   .تةمث كراوه
16- Rabino, Mazindaran and Astarabad, 15. 

17- Butkov I, 131; II, 79. 
18- Butkov II, 71, 80; III, 147; Bakikhanov, 166 – 167 (See 
further, 15.2). 
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بةآلم هةر ماوةيةك دواتر دووباره چؤوه ،١٩حوكم الدرا له سةرئاغاحمةممةدخان 
هيدايةتوصآلخان سةرلةنوث دوژمنايةيت كؤين خوثين . سةر دةسةآليت پثشووي

ئةم كاره بوو به . ژياندةوه و ئاغاذةفيعي شةفيت و پثنج برا و برازايةكي كوشت
دا كه ئاغاحمةممـةدخان  ١٧٧٦له ساصي  باوةذي و ئابذووتكاين، چونكه هؤي بث

دا، دژايـةيت لةگـةص هيدايةتوصـآلخان سـةري      بةم بيانووه پـةالماري گـيالين  
ه، ذووسان داريان له پشيت دا و ئاخرييةكةشي هـةر ئـةو پشـتيوانه    وهةصداية

و ) ٧(ذووسانةي دايانه دةس تةنيا پاشةواري بنةماصةي شةفيت واته ئاغاعةيل
شاش به نؤرةي خؤي هـةتا ذؤژگـاري مـةرگي     عةيلفةحت. ئةويش سةري بذي

ئاغاعةيل ئاگري ئةم دوژمنايةتييةي خؤش كرد هةتا بتوانث ئةم ئةيالةته پـذ  
  .٢٠سةرثشةيه خباته ژثر ذكثفي خؤي

  
  خانةكاين قوببه و گورجستان ٣ـ  ١٣

  
وثذاي ئةم باسه دةبث وةبري بثنينةوه كه چؤمي ئاراز لةو شوثنةي كةوا 

تثكةص دةبثتةوه و لـةوثوه تـا دةريـاي خـةزةر بـو      » كوورا«لةگةص ذووباري 
سةرپةذي سنووري باكووري، ذاستةوذاسـت بـه پارثزگاكـاين ژثردةسـةآليت     

پسانةوه خةراجي ساآلنةي  دا بث١٧٧٩ـ   ١٧٦٣خان دادةندران و له ساآلين  كةرمي
له بةشةكاين پثشوودا بـةكوريت باسـي مثـژووي سياسـي      .دةنارد ؤخؤيان ب

اين ژثرذكثفي ئةفشارةكاين ورمث و دونبولييةكاين خؤي سةملاس و مةصبةندةك
باسـي مثـژووي نثوخـؤي پارثزگاكـاين ئازةرباجيـان و       ؛تةورثزمان كردووه

بةرةوه  ذاكثشةدا كه مةودايةكي بة ئةرمةنستان و گورجستان لةم ذؤژگاره سةرنج
ـ    بوو ئةوةندةي پةيوةندي به قامي بووين دةسةآليت كةرمي ه دوو خانـةوه بـث ل

  . داهاتوودا دةكةونه بةر باس و لثكؤصينةوهبةيتبا

                                                      
19- Butkov II, 82 – 83; III, 157. 
20- Rabino, Rulers of Lahijan and Foman, 98 – 99; Malcolm, 461 – 
462; Forster I, 219; Atkin, 52 – 53. See also Gmelin I, 391; 
Ferrieres le Sauveboeuf, 4 – 5; G N. Curzon I, 375 – 376. 
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هةرمثــةكاين قــةفقازي ذؤژهــةآليت دراوســثي ئازةرباجيــان، واتــه  
پاشايةيت گورجستاين كارتثل و كاخيت و حكوومةتةكه ژثرباصةكاين خوارووي 
ئةوان له گةجنه و قـةرةباغ و ناوچـةي سـةربةخؤي شـريوان لـه بـاكووري       

صبةندةكاين سةرلثواري ذؤژهةآليت داغستان بةتثكذا لـه  ذؤژهةآليت كوورا و مة
ل و شاتؤماسيب ينيوةي دووهةمي سةدةي شازدةذا ياين لةو وةختةوه كه شامسا

لـه  . يةكةم سةريان به زؤربةي مرينشينةكان نةوي كرد، باجيان دةدا به ئثران
ن دا ئةم ناوچةيه وةك هةموو پارثزگاكاين باكووري ئثران، له نثوا١٧٢٠ساصي 

و تةنانةت زةمانثكي كه نادرشا ٢١دا بةش كرابوو دةوصةتاين ذووسيا و عومساين
دووباره پةيل كثشا بؤ سةر تةواوي خـاك و سـنوورةكاين پثشـووي ئثـران،     
هةوصةكاين به مةبةسيت سةپاندين دةسةآليت قامي به سةر باكووري ذووبـاري  

دا بؤ سةر ١٧٤٢ـ   ١٧٤١هثرشةكةي له ساآلين . ٢٢تةواوي ناكام مايةوه ئارازدا به
داغستان به شثوةي شكستثكي قورسي شةرمةزارانه خـؤي نوانـد و ذاپـةذين و    
خودبةسةري هةميشةيي سةرانسةري ئةو خاكةي گرتـةوه كـه لـه نثوةذاسـت     

هـةروةها هـةر گةآلصـةيةكي كـه     . ةوه هةتا تفليس قؤصي ذاكثشابوو»دةربةند«
ه وةك پارثزگاكاين سةر به وپؤي پةيوةندي نثوان ئةم ناوچان ويستبثيت ذايةص

ذةنگه نيزيكي ئةردةوثص واته مةوتـةين  . پس كرا ئثران بةرثتةوه سةريةك، پس
دا وةك ئةندامثكي دانةبـذاوي   خانةداين سةفةوي گورجستاين به باري ذواصةيت

چونكه هةواصـدةراين زةنـد و ديپلؤماتـةكاين ذووس و تـرك      ،ئثران لثكردبث
ه هةتا گؤذاين ذةوگةي ذووداوةكان ئةم هةرمثه باش زانيوه ك هةميشه وايان بة

  .به بةشثك له خاكي ئيمپراتؤري سةفةوي دابنثن
پاش مةرگي نادر حاكماين ئاصقةبةگوثي له هةردك بةري چؤمي ئـاراز  
سةرةتا بةرةوذووي هةصبژاردين ذثگاي دژايةيت و ذةزامةندي سةبارةت به تثكةص 

 .خاين ئةفشار ببوونةوه فةحتعةيلبوون لةگةص هثزه هاوبةشةكاين ئازادخان و 
خاين قةراچةداغي خؤي دايه دةس ئازادخان و پاش ويش داية پاص كةساين  كازم

                                                      
21- See Lockhart, Safavi Dynasty, 176 – 189. 
22- See Lockhart, Nadir shah, 197 ff. 238; Arunova and Ashrafayan 
Gusudarstvo, 263. 
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 .٢٣پثـي خـؤي قـامي كـرد     خان هثنا و جـث  دي و سةرةجنام سةري وةبةر كةرمي
بةشـاين   پةناخاين جةوانشثري قـةرةباغي كـه ناوچةكـةي كـةوتبووه شـان     

ذا هةتا ئةو ١٧٥٠بوو كه نثوةنثوه له ساصي قةراچةداغ له قؤصي باكوور، ناچار 
رباصي پادشاي گورجسـتان هـةر جـارةي لةگـةص ئـةفغان و      زةمانةي چووه ژث

تايفةكاين قاجار و ئةفشار تيكهةصچث و له قةآلي ناسـراو بـه شووشـي يـان     
دا كـه   ي زايـيين ١٧٦٢/ ي كؤچي ١١٧٥له هاويين ساصي . ٢٤شيشةدا گةمارؤ بدرث

خـان   يشتنه قةراخ چؤمي ئاراز، پةناخان لةگةص كـازم خان گة هثزةكاين كةرمي
خان سةري وةبةر وةكيـل هثنـا و وثـذاي     لثكيان دةدا، بةآلم ئةويش وةك كازم

خاين كوذةگةورةي له  خةليل لةم كاتةدا برامي. هثزةكاين زةند گةذايةوه شرياز
ا د بارمتةكاين گورجي كه لةو زةمـاين . ٢٥اليةن وةكيلةوه كرايه حاكمي قةرةباغ

خاين كـةنگرلووي نةخجـةواين    حاجي: دراونه دةس حكوومةت برثيت بوون له
خـاين گةجنـةئي،    خـاين حـاكمي ئثـرةوان، ذةزاقوصـي     عـةيل  برازاي حوسثن

  .٢٦خاين زيادئؤغلووي قاجار بةگلةربةگي پثشووي قةرةباغ شاوثردي
 ،شريوان كه ناوچةيةكي بـةرفرةوانتره و كةوتؤتـه مابـةيين شـةخماالت    

ساآلن لثره بةدوا به دةس خانـةكاين قوببـةوه    اكؤ و شةكي بؤ ماوةي چلب ،دربةند
خان له زةماين پاشايةيت نادرشادا قةصةمذةوي حكوومةتةكةي له  عةيل حوسثن. بوو

 .٢٧پةره پثدابوو» ساليان«الي باكوورةوه بةرةو دةربةند و له قؤصي باشوورةوه بةرةو 
دا  ي زايـيين ١٧٥٨/ ي كـؤچي  ١١٧١خاين كـوذي و جثنشـيين لـه ساصـي      فةحتعةيل

نـاوبراو لةبـةر   . خاين قوببةئي يان دةربةندي دةگوترا فةحتعةيل گرتةوه و پثي جثي
                                                      

؛ گوصشةين ١١٤گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٨٩ـ   ١٨٨خ، ل ـ مومجةلوتتةواري٢٣
  .١٢٠و  ٨٩مراد، ل 

24- Butkov . I, 238 - 240; Brosset, 235, 237, Lang, Last Years, 148 
– 149. 

كرايـه   ١٨٢٢گةجنـه پـاش ساصـي    . به فارسي دةنووسن شيشه و به ذووسي شووشـه 
  .ئاباد به گريؤف دا بوو١٩١٧پؤل و دواتر له ساصي  ئيليزابثت

  ؛ ١٢٠و  ١١٣،  ٨٩ـ  ٨٨؛ گوصشةين مراد، ل ١١٤گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٢٥
Bakikhanov, 162; Butkov I, 386; II, 97. 

  .١٢٠؛ گوصشةين مراد، ل ١١٤گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٢٦
27- For details, See Bakikhanov, 165 – 166; Butkov III, 108 – 112. 
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و ژخنوازي و دؤزينةوةي هاوپةميانثك قةصةمذةوي   هثرش و پةالمار و پيالنگثذي و ژن
خؤي پةره پثدا كه جةغزي دةسةآليت تةواوي خاكي سةرةكي گورجستاين گرتبؤوه و 

رةوه لةگةص ئثران و له باكوورةوه لةتةك ذووسيا و لـه ذؤژاواذا بـوو بـه    له باشوو
دا بةستراين پةمياين يةكثيت داغستاين ذةقييب ١٧٧٤له ساصي  .دراوسثي گورجستان

خان بـؤ مـاوةي نـؤ     بوو به هؤي گةمارؤي فةحتعةيل» ئوومسي قةرةقيتاق«لةگةص 
بـةهاري ساصـي داهـاتوودا     دةورةداين لةبةر هاتين هثزةكاين ذووسيا لـه . مانگان
كردين ئوومسي لةبةر گرتين  دا ذووسان هثزةكاين خؤيان بؤ تةمث له ذاسيت. تثكشكا

هةر به ذثكـةوتثكي  . يةكةمني فةيلةسوويف ناتؤراليسيت ذووسيا نارده ئةو ناوچةيه
خان زؤر وريايانه هةلةكةي قؤزتةوه و جارثكي تر باآلدةسيت خؤي  بةهات فةحتعةيل

  .٢٨دةسةآلت مايةوه كه مرد، هةروا به ١٧٨٩برد و تا ساصي پتر پثهةآل
دا، جـارثكي تـر بـه هثنانـه سةردةسـةآليت      ١٧٤٥نادرشا لـه ساصـي   

تةميوورس لـه خـاكي كارتثـل و ئـاركثلي كـوذي لـه قةصـةمذةوي كـاخيت،         
پثهةآلچووين نرخي مصكانه و پيتاك ، . هثنايةوه فةرمانذةوايي گورجستاين بةدي

شةيي پتر هةصگةذاند و خـودي تـةميوورس بـه مةبةسـيت     ذاپةذينةكاين هةمي
ذاسـت لـةم ذؤژانـةدا    . داخوازي دابةزيين نرخي ئةم باجانه چوو بـؤ مةشـةد  

يش هةر ماوةيةك دواتر كةوته ذيـزي  »تةميوورس«. نادرشاي ديكتاتؤر كوژرا
پاشا  پاشان برامي. هاوكاراين برازاكةي و جثنشني و زاواي نادرشا واته عادصشا

دا ناوبراو به نابةدصـي ئيـزين گةذانـةوةي دا بـؤ     ١٧٤٨دواتر له ساصي  گريت و
لةم ذؤژانةدا ئاركثل حوكمذاين ژثرباصي ئةفشاري له  .ناوةندي حكوومةتةكةي

تفليس وةدةرنا و بيست ساص دواتر بوو به يـةكثك لـه بـةهثزترين حاكمـاين     
اين فـةرم  ،وه سةر تـةخيت پاشـايةيت  وةختايةك شاروخ چو. باكووري ئاراز

حكوومةيت هةر دوو پارثزگاكةي ژثردةسـةآليت لـةذثوه پةسـند كـرا و درايـه      
بةآلم هةر خثرايةكي دةركةوت كه مةشةد ناتوانث بؤ ماوةيةكي درثـژ   .٢٩دةسيت

                                                      
28- For details of the Darband episode, See Bakikhanov 165–166; 
Butkov III,134–140;Baddeley, 37–38; Akademiya Nauk,istoriya 

Dagestana,378-379. 
29- Brosset, 131 – 158; Peyssonne; Part II, 109, 110, 153; cf. 
Lockhart, Nadir shah, 259; Lang, Last Years, 144 – 148.                     
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ئةو ذاپؤرتانةي كه دةوروبةري  .بثله سةرناوي پايتةخيت ئيمپراتؤرثيت ئثراين 
نثردراون دةريدةخةن كـه   له اليةن شاهيداين ئورووپايي و تركةوه ١٧٥٠ساصي 

تةوه دةگرث هةتا به دةسئاركثل گوثقوآلغ بووه تا بزانث كث له ئثران دةسةآلت 
سةرهةصداين باشووري ئاراز بـه دةس لةشـكرثكي   . ئةويش سةري وةبةر بثنث

هةزاركةسه به وةبةرچاو گرتين هةموو اليةنـةكاين پـارثز سـةبارةت بـه      چل
  .٣٠شكادةوصةتةكاين ذووسيا و عومساين تثك

يش ئةگةرچي لـةم ذؤژگـارةدا وةك دؤزي   »ئاركثل«بذشت و دةسةآليت 
 لـه سـةر  بـث   خاين ئةفشار كةوتبووه مةترسي، بةآلم هـةرچؤنثك  فةحتعةيل

. ودةزگاكةي تثكقرمـا  دا كه مرد دام١٧٩٨دةسةآلت مايةوه و سةرةجنام له ساصي 
كـه خـؤي   تةنيا هاوپةميان و هاوذثي له ذؤژاوا شاسلثماين ئةميـةريت بـوو   

دا كه ئثرةوان ئامادةي داين ١٧٤٩له ساصي . هةميشه له ژثر هةذةشةي تركانا بوو
خةراج بوو، النيكةم تا پاش چوارجار تثكهةصـچوون و گثـذاين شـانؤي     و  باج

خـاين   لـه گةجنـه شـاوثردي   . ٣١ي كثشا، ملي نةدا١٧٨٠ساصي  سةربازي كه تا
ذاگةياند كه چونكه له حاصي به عومسانييةكاين  ١٧٥١زيادئؤغصووي قاجار ساصي 

،بـةآلم  ٣٢حازردا ئثران پادشايةكي نيه، سةروةبةر سوصتاين عومسـاين دثنـث  
هةصبةت لةبةر ئةو كةلثن و كةلةبةرانةي پةالمارةكاين پةناخاين جةوانشثر و 
ذاپةذينةكاين نثوخؤ كردبوويانه سةري، به الوازي ئاماده بوو كه بكةوثته ژثر 

خاين كوذيشي  حمةممةدحةسةن ١٧٦٨پاش ساصي . كثلسثبةر و بةر پاصپشيت ئار
خاين قةرةباغي به  خةليل قةصةمذةوي برامي. ٣٣تووشي قةيرانثكي ئةوتؤ هاتبوو

ذا كةوته سةر حكوومـةيت  ١٧٦٠خؤي و پذاين جةماوةري ئةرمةنييةوه له ساصي 
  .٣٤ئاركثل، بةآلم هةصبةت هةتا ذادةيةك وةك نيمچه سةربةخؤ وابوو

هةوصـي دا كـه بـه هاوبةشـي خانـةكاين شووشـه،       دا ١٧٥٢له ساصي 
ـ   حـاجي «نةخجةوان دژي دةسةآليت  باغ، ئثرةوان وةرةق حوكمـذاين   »ةيبچةل

                                                      
30- MAE  Perse  VII, NO. 81. 
31- Brosset, 151 – 162. 63; SP 97/35, 95b (25 August 1750); Butkov III, 
146 – 154; Tsintsadze, 139 – 141; Hatt – i – Humayun . 73 (1189; cf. Lang, 
Last Years 148 – 149).                                                                            

32- Hatt –i – Humayun, 224 (21 Shawwal 1163). 
33- Butkov III, 96 – 97, 112, 128. 
34- Ibid, 337. 
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ةيب دةسيت خـؤي ذةپـثش دا و   بةآلم حاجي چةل ،بثنث يةكثتييةكي پثك شةكي
ئةگةرچي ئاركثل و پارثزواناين . ٣٥هثرشي كرده سةر و پةميانةكه لثكهةصوةشا

ةيان بةرپةرچ دايةوه، بةآلم به هةرحاص قـةوماين ئـةم   ي پةالمارةك»چركةس«
خواسنت له  ذووداوه بوو به هؤي ئةوةي كه تةميوورس بكةوثته شوثن يارمةيت

هةصوثسيت دةوصةيت ذووسيا . ذووسيا و چوونه پاص هثزةكاين ئةو ئيمپراتؤرييه
دا وةختايـةك كـه خـودي    ١٧٦٠دصساردي بةشوثنةوه بوو؛ سةرةجنام له ساصي 

ــةميو ــؤ     ت ــيا ب ــةيت ذووس ــه دةوص ــةيت ل ــيت داواي يارم ــه مةبةس ورس ب
بةرةنگاربوونــةوةي پــةالماري دةســبزثواين لــةزگي چووبــووه ئــةم وآلتــه، 

و ئاركثلي وةك حوكمذاين  ٣٦دا ماآلوايي له دنيا كرد فةرمانذةواي پري له گةذانةو
عـايل شـةذي    دا بايب١٧٦٨له ساصي . خودبةخودي كارتثل ـ تاخيت بةجثهثشت 

ص ذووسيا ذاگةياند و به مةبةسيت ذثكخستين هثزةكان دژي دةروجرياناين لةگة
لةم كاتةدا ذووسيا بـه  . ٣٧ووثژ لةگةص ئوومسي و شةماخي مةسيحي كةوته وت

و ) ٨(ةوه چـوو »ئاركثـل «و » سـلثمان «ناسةرسةنگي به پري داواي فرياخوازي 
ئـةم  . ثنـارده و » تـودتلبثن «هثزثكي پثنسةدكةسي به سةركردايةيت ژثنثـذال  

دا دةسيت له ئاركثل بةردا هـةتا خـؤي بـه تـةنيا لـه      ١٧٧٠ژثنثذاله له ساصي 
بةرةوذووي لةشكري گـةورةوگراين تركـان ببثتـةوه و خؤشـي     » ئاسپانديزا«

دا سـثهةمني باصـوثزي   ١٧٧٣لـه ساصـي    .خثرايةكي بانـگ كرايـةوه و لثخـرا   
هةرمثه خباته گورجستان ذووي كرده پثترثزبوورگ و داواي له ذووسيا كرد ئةم 
و مةترسـي   ٣٨ژثرباصي خؤي و سـةربازگةيةكي بنـةگري هةميشـةيي لثـدابنث    

تةنينةوةي دةسةآليت ئاغاحمةممةدخانيشي له گوث سرةواند و سةرةجنام ذازي 
بةرپرسـايةيت سياسـي و   )  ٩(»گيورگيوسـك «كردن كه به بةسـتين پـةمياين   

  .٣٩لةشكري پامشاوةي حكوومةيت گورجستان خبةنه ئةستؤيان

                                                      
35-Bakikhanov,161; Butkov III 89–90;MAE Perse VII,NO .81;Peyssonnel 
Part II, 153.  
36- Brosset, 173, 218; Butkov III, 91, 1012; Hatt – i – Humayun; 
2256; cf. Lang, Last Years, 150 – 152, 155. 
37- Hatt – i – Humayun, 94a, b (1189), 170 (1183). 
38- Tsintsadze, 134; Butkov III, 116, 119, 126 – 127; cf. Lang, Last 
Years, 164, 168 – 169. 170, 172 – 175. 
39- Brosset, 249 – 250, Lang, Last Years, 178. 
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  قةفقازي ذؤژاوايي و وةكيل ٤ـ  ١٣
  

وذؤژةدا دةكرث بگوترث كـه وةكيـل بةگشـيت بةرپرسـايةيت      لةم حاص
. سةبارةت بةم مةصـبةنده لةمپـةر و نثوانـةي لـه ئةسـتؤي خـؤي داذنيبـوو       

له دةوروبةري ساصي . چةوساوةكاين گورجستان سةرلةنوث هاواريان بؤبردةوه
ي »مةمحوود سةعيد«وايان لثكرد كه دا دانيشتوواين كؤنةشاري شةماخي دا١٧٦١

ئـةم  . دةسبژثركراويان  بؤ حكوومةت وةك خان لـه شـوثين خـؤي دابنثتـةوه    
دةربذا؛ بؤيه جةماوةري شـاري شـةماخي حـاجي     له سةرداخوازه ذةزامةندي 

مةمحوودعةيل حوكمذاين ناخؤشةويسيت هةصبژاردةي نادريان لثخست و داوايان 
دا ١٧٦٨لـه ساصـي   . ٤٠تةوه بگرثبه دةسمةت له مةمحوودسةعيد كرد بث و حكوو

نشيين نةخجةوان داوايان له وةكيل كرد كه پثويسته  ذعثت و خثآلتييةكاين خان
خان ملي بؤ زثدةذةوييةكاين ئاركثل ذاكثشـاوه تـةمث    عةيل لةبةر وةي حوسثن

هةندثك پاش ئةم داخوازه خةبةر هات كه هثزةكاين ذووسيا هاتوونـه  . ٤١بكرث
نت پثترثزبـوورگ لـه   وةزارةيت دةرةوه له سة .٤٢رتثل و كاخيتئةميةريت و كا

» بوگـويل «ذثزدار  ،دا بؤ خاتري بةرگرتن له هةصتةزينةوةي وةكيل١٧٧٠ساصي 
نسوويل ئةو دةوصةته له ذةشت و فةرماين دا كه به ناردين نامةيـةكي  ؤكرده ق

ـ  دؤستانه بؤ وةكيل و فةحتعةيل ران خاين دةربةندي و گةورةپياواين ديكةي ئث
بنووسث و دصنيايان بكاتةوه كه پشتيوانثيت دةوصةيت ذووسيا له  ككردنةوةيةشي

سلثمان و ئاركثل تةنيا زجنريه چاالكييةكي كايت بووه به مةبةسيت بةرگرتن له 
لثشاوي هرووژمةكاين حكوومةيت تركان و دةسةآليت قةيسةري قةت چاوي بـه  

نامةيةكي ئةوتؤي به دةسيت خان  وثناچث كه كةرمي .شوثن خاكي ئثرانةوه نيه
دا سةبارةت به  بةآلم هةرچؤنثك بث له وآلمي سكاآلنامةيةكي ئاركثل ،گةيشتبث

نامةيةكي بؤ نووسي و تثيا له حوكمذاين گورجستاين ذاسپارد  ،حاكمي قارس
                                                      

40- Dorn, 417 – 418; Butkov I, 248; cf. Bakikhanov 159.  

41- Niikitin, Les Kurds, 125. the Bigzadeh inhabited the urmiya 
region, see Karimi, Joghrafya, 150. 
42- Tsintsadze, 110 (NO. 5). 
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كه وا چاكه دةس له هثرش و شاآلوي سنووري هةصبگرث و خـؤ لـه وةرگـرتين    
دا سـةبارةت بـه    ئاركثل له نامةيـةك  .ارثزثيارمةيت و تثوةرداين ذووسيا بپ

هةردك بابةتةكه و شةذةكاين دةگةص عومساين وآلمي دايـةوه كـه هاوپـةميان    
بووين لةگةص ذووسيا كارثكي بةرژةوةندخوازانةي بوثرانةيـه بـؤ پاراسـتين    
ــؤي   ــه ه ــاين دةبثت ــةص عومس ــي لةگ ــران و تثكهةصچوونةكانيش ــازاجني ئث ق

  .٤٣ين پثشووي ئثرانوةرگرتنةوةي خاك و هةرمثةكا
ئاركثل وثذاي تةواوي ئةو ذثزه سياسييانةي بؤ ئاركثلي دانابوو هـيچ  
چةشنه دةستةبةربوونثكي به مةبةسـيت بـةذثوةبردين دةسـتوورةكاين يـان     

خانيش لةم بارةوه هـةنگاوثكي   بةيعةت پثكردين وةبةرچاو نةگرتبوو و كةرمي
صي قاجار و شةذ بوو لةگةص وةكيل گريؤدةي داوي سةربزثوي خث. هةصنةهثنايةوه

  .٤٤ومةرجثكا نةبوو كه بپةرژثته سةر كثشةي گورجستان عومان و له هةل
هةصبةت ئةم نامةيه بايةخثكي ئةوتؤي نةبوو، چونكه ئاركثل پثشتريش 

دا ئةوپةذي ذثز ١٧٤٤له نووسراوةيةكي ئةوتؤدا بؤ سوصتاين عومساين له ساصي 
عايل دابوو كه  آلمي نيمچه فةرمانثكي بايبنامةي ئاركثل له و .و مةرايي نواندبوو

لةگةل چةند دياري و خةآلتثك ناردبووي بؤ تةواوي حوكمذاناين ئازةرباجيان و 
اليـةين   باكووري ئاراز و دةيةويست كه سةبارةت به پشتيواين يان النيكةم بـث 

 .ئةوان له مةسةلةي كوردستان و كثشه لةگةص مرياين  زةنديةدا دصنيا بثتـةوه 
ناسيؤناليسيت ئةرمةين گثذاوييةتةوه كه وةختايةك باصوثزثك  »ف ئةمنيژؤزث«

خانةوه به مةبةسيت وةرگرتين خةراجثكي كه بـرثيت بـوو لـه     له اليةن كةرمي
ئاركثل به شثوةيةكي پذسووكايةيت ذثي  ،ژمارةيةك كيژ و كوذي گورجي هات

ادا له ساصي ادصشگورجييةكان چ له ذؤژگاري ع .٤٥نةدا و خؤي له ديداري پاراست
ي پؤلةچةكـداري  دا به شثوة١٧٨٤رادخانا له ساصي م و چ له زةماين عةيل ١٧٤٨

                                                      
43- Ibid, 134 – 139. For the status of the Russian consul, see 
below, 15.2. 
44- Ibid, 140 – 142 (NO. 6), 142, 144 (NO. 7). Cf. Hatt – i – 
Humayun, 174 (also published by M.R. Razavi in Bar - rasihaye 
Tarikhi X. NO. 1, 184); Butkov I, 289; MT, 341; Lang, Last Years, 
171. 
45- See Malcolm, 213 note; Kishmishev, 235 – 236. 
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فةرمانــدةي تؤپخانــةي  .بــةرچاو چاالكانــه بةشــداري ســپاي ئثــران بــوون
خان به ئاخرين پياوي  ذةنگه بكرث سؤهراب .٤٦خانيش پياوثكي گورجي بوو كةرمي

. اسي چاالكي به ئةستؤوه بووگورجي دةرباري دابندرث كه له ئثرانا دةورثكي سي
دا چ وةك ئةفسةراين تايبةت و چ لـه ساصـي    گورجييةكان له سپاي ذووسياش

  .٤٧ذا بةرةودوا وةك لكةسوارثكي سووكةصةچةك خزمةتيان دةكرد١٧٦٨
كردنه سـةر حاكمـاين سـةربزثوي     خان دوو ذثبازي ديكةي بؤ شوثن كةرمي

ئةمانه . وازي و ئةوي تر پيالين سياسييةكيان خزمايةيت له ذثي ژن و ژخن: دةگرتة بةر
خاين كوذةگةورةي  پثشنياري زةماوةندي ئةبولفةتح. وثكذا ببوونه هؤي ذاگرتين وةكيل

ذا قبووص كـرا، بـةآلم    خاين دةربةندي وةكيل ئةگةرچي بةذواصةت له اليةن فةحتعةيل
ةين تاج و كه خؤي به خاو) ١٠(دا ئةلثكساندر١٧٦٧له ساصي . ٤٨هةرگيز وةكردةوه نةگةذا

تةخيت حوكمذانثيت گورجستان دةزاين، له الي ئاركثل ذايكرد و پـةناي بـرده بـةر    
شرياز، بةآلم پاش ذووداوي دةربةند وةكيل تةنانةت چةند دياري و خةآلتثكي نارد بؤ 

و دنةي دا پةالماري گورجستان بدا و ئةلثكساندر بةرثته ) قةراقيتاق(ئوومسي قةرةقيتاق 
بةآلم  ،خان و شةماخي ذاپةذي ي تةواو دژي يةكثيت فةحتعةيلئوومس. سةردةسةآلت

ئةويش له وةكيل زياتر هثزي شةذكردين دةبةردا نةبوو و خوازيارةي تانج و تةخيت 
  .٤٩گورجستان هةتا ماوةيةك پاش مردين وةكيليش هةر له شرياز مايةوه

حوكمذاناين گورجستان سةبارةت به ئةگةري پيالنگثذي دةرباري زةند 
له مـاوه و سـةردةمي بؤشـايي دةسـةآلت و مـةوداي       .يشه گوثقوآلغ بوونهةم

دا ئاركثل پةناي دا به يـةكثك  ١٧٨٠و  ١٧٥٢پثكهاتين دةوصةت له ئثراين ساآلين 
 .لةو كةسانةي خؤي به خاوةين تةخيت پاتشايةيت ئثران دةزاين و پشيت گرت

يةيت دةوصةيت دا دةيةويست لةم ذثبازه بؤ دژا١٧٨٤خانيش له ساصي  فةحتعةيل

                                                      
46- Butkov I, 234 –235; Ferrieres de Sauvebioeuf,218, Niebuhr, Reise,103, 
118. 
47- Butkov, 159, 160. 
48- Bakikhnov, 159, 160. 

  ;ANP, B1, 175, 16 May 1771؛                         ١٦٤ـ  ١٦٣گوصشةين مراد، ل  ٤٩
Brosset, 238; Bukov III, 108, 143; cf . Lang, Last Years, 158, 178 – 
179; Perry correspondence in Bar – rasiha – ye – Tarikhi XI, NO. 1, 

234.        
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  .٥٠ئثران كةلك وةربگرث، بةآلم هيچكام لةوان سةركةوتنثكيان وةدةس نةهثنا
زؤربةي ئةو سكانةي بةجثماون دةتوانن وةك شاهيدثكي ئاشـنا لـه سـةر    
ذةويت ذووداو و كةصةوةكثشييةكاين وآلتان حيسابيان بؤ بكـرث؛ بـةآلم وةك ديـاره    

سكةي زثو به ناوي شامسايلي ! وونسكةكانيش وةك نامةكاين ئاركثل خاوةين دوو ذ
ئـةم سـكانه لـه     .نةخشثندراون» ياكةرمي«سثهةم لثدراون يا بةپثي دايب زةنديه به 

ذا تا ساآلين ١٧٧٦و  ١٧٦٤شةماخي و نةخجةوان و گةجنه و تفليس له مابةيين ساآلين 
خانيش به باشـي لـه تفلـيس وةگـري      ساص پاش مةرگي كةرمي٢١، واته ١٧٩٩ـ   ١٧٨٠

بؤ ذوون بوونةوةي پتري بابةتةكه دةبث سةرنج بدةينه ئةو ذيزه سكانةي . ندةكةوت
له برةو دابوون ) ي زاييين١٧٩٥ـ   ١٧٦٥/ ي كؤچي ١٢١٠ـ   ١١٧٦(ئةوان ذؤژان له تفليس 

و بةرثكيان نةخشي مةسيحايةيت به زماين گورجي و تةنانةت ذووسي پثـوه بـوو و   
ئةگةرچي . ؤرييةتيش خؤي دةنوثنثئةغلةب به شثوةي هةصؤيةكي دووسةري ئيمپرات

خان سةبارةت به لثـداين سـكةي زثـوي بـرةودار بـؤ       دةربارةي كاري بةجثي كةرمي
» مز«بازرگانثيت سةرانسةري ئثرانا هيچ گومانثك له گؤذا نيه، بةآلم لثداين سـكةي 

گـرتين   ـ كة تةنيا له نثوخؤي شارةكان دةچوون ـ نيشانةي ذةنگدانةوةي هةصوثست 
  .٥١به الي ذووسيادائاركثله 

دا گةيشته بةستثنةكاين چؤمي ١٧٦٣خان له ساصي  وةختايةك كه كةرمي
بةجث كـردين ئاماجنـةكاين    پاش گرتين ئازةرباجيان به مةبةسيت جث ،ئاراز

كه گةيشته قةرةباغ  .كةوته ذاكثشاين سةرنج و پشتيوانثيت حاكماين خؤجثيي
ذا ذةزامةنـدي خـؤي بـؤ     خاين دةربةندي لـه ذثـي ژن و ژخنـوازي    فةحتعةيل

يةكگرتوويي سياسي دةربذي و ئاركثليش بةصثين ئازادكردين ئازادخاين دا و به 
هيچكام له حوكمذاناين خؤجثيي پثويست نةبوو كه  .جووته سةريان وةبةر هثنا

بةذةمسي بةيعةت بكةن يان كةس به بارمته بنثرن و تةنانةت سةبارةت به داين 
خـان پـاش گةذانـةوةي بـه      كـةرمي  .نووسراوهپيتاكي ساصيانةش بابةتثك نة

                                                      
50- Peyssonnel Part II, 153; Butkov III, 153, 154, 180; cf. Lang, Last 
Years, 179. 
51- Pooles, 105 ff.; Rabino, ((Coins of the shahs of Persia)) 179, 
192; Lang, Numismatic History, 110– 115; cf. Perry, Correspence in 
Bar – rasiha – ye - Tarikhi XI, NO. 1, 243 – 244. 
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 / حکوومةت، خاک، گةل

خاين ئامؤزاي دةسيت لةمانه بـةردا   دانةوةي ذاپةذيين زةكي مةبةسيت بةرپةرچ
 ،هاتووي خؤيان سةربةستانه پتةو بكـةن  هةتا ئيمپراتؤرييةيت دژوار وةچنگ

  .كردين بناغةي دةسةآليت بوو چونكه لةو ذؤژگارةدا وةكيليش خؤي خةريكي قامي
  

  ئؤري حكوومةيت ناوةنديتث  ٥ـ  ١٣
خـان   بووين سةردةمي فةرمانذةوايةيت كةرمي بارئةوبار موگؤذ و ئة ئاص

دةربارةي پامشـاوةي هةرمثـةكاين سـنووري كـه قةصـةمذةوي حوكمـذاناين       
ةگرتــةوه، لــه بةشــةكاين پثشــوودا ئــةردةآلن، لوذســتان و عةرةبســتاين د

حكوومةيت سةفةوييه  كةش و هةوايةكي تر كه به مريايت بؤچووين. كرانةوهشي
دادةندرث و لةگةص ذووداوةكاين مثژوويي يةكتر دةگرثتةوه سرشيت دةسـةآليت  

  .خانه سياسي كةرمي
پلةي كؤمةآليةيت پاشايةيت دواي سةفةوي كه پاش كؤمةصثك گؤذانكاري له 
سايةي زاصبووين ئةفغانييةكانةوه سـةري هةصـدا لـه زؤر بارانـةوه گـةلثك وةك      

ةليفةكاين عةباسي دةچث كه كةوتبوونه ژثر كاريگةري مرياين چارةنووسي ئاخرين خ
وةختايةك كه حكوومةيت . بة ذةگةز ئثراين و تركاين سةدةكاين ده و دوازدةي زاييين

سةفةوي له شثوةي كؤنفثدراسيؤنثكي پثكهاتوو له هؤز و تايفه ئازاكانةوه گؤذا بـؤ  
ذثبةراين وآلت كةمتر له نثو حكوومةتثكي كؤدةسةآليت پذ له ديوانساالراين شارةكي، 

پةثذةواين پريي سؤيف و سةيدةكان و كوذاين پثشةواياين ئاييين هةصـدةبژثردران،  
پلة و پايةي ئاييين دةسةآليت . بةصكوو زياتر له نثو حوكمذاناين قةدميةوه دادةندران

ذا كه دةمذاسـت و شـيكةرةوةي ياسـاكاين خـودايي      شا له سايةي موجتةهيدةكاين
سةرنج دان بةم خاصه كه شا تةواو ببوو به دةسةآلتثكي زاص و سياسي، پتر بوون، به 

ئةگةرچي شا زةمانثكي كه تـةنيا  . وةك بةذثوةبةري ياساكاين ئيالهي خؤي دةنواند
خؤي خاوةين دةسةآلت بوو دةبوو به فةرمانذةوايةكي ديكتـاتؤر، بـةآلم ديسـانيش    

پثـي سـةمبوليكي ذابـردوو و     نهثندثكي فةذ و شكؤي ذووحييةيت لةمثژين ياين شوث
بةآلم سةرةجنام بناغةي دةزگا و . كةسايةتييةكي ئةوپةذي پاشايةيت وةدةس هثنابوو

لةبـةر شـةپؤيل   . دامةزراوةكاين سةفةوي قةت لة سةر هـةواي پثشـوويان نـةمان   
بةآلم ديسانيش به ناسةرسـةنگي و  . هرووژمي دوژمن به شثوةيةكي ئازايانه تثكشكا
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دا تؤزه پامشاوةيةكي  خانيش رايةوه و له سةردةمي پاشايةيت كةرميوازي كةصته ك بث
كةچي له زةمـاين نـةبووين ناوةنـدثكي ديكـةدا بـؤ درثـژةي حكوومـةت،        . مابوو

  .٥٢مةزن پثويسيت دةنواند ودةزگاكاين سؤيف سةرلةنوث سازكردنةوةي دام
خـانيش كةوتنـه    خان و كـةرمي  مرادخان و حمةممةدحةسةن بؤيه عةيل

ي يـةكثيت و  ةگرتن له قاپؤذ و ذووكاري شاي سـةفةوي وةك تـةوةر  سوودوةر
چونكه پثيان وابوو بةرژةوةندي لةوةدايه كه  ،دامةزران به دژي جثنشيناين نادر

بثته ةله دةوري شامسايلي سثهةمي گومناو كؤببنةوه كه چةشين تةليسمثكه و د
ادرشاش له هةروةك ن. هؤي بةديهاتين دةسةآليت ياسايي و ذاكثشاين جةماوةر

تةمـةين واتـه    دا واي به باش زاين كه مناصةي كـةم  كايت لثخستين شاتؤماسب
ئةمانـه هـيچ ذثزثكيـان بـؤ ئـةم شـا       . ٥٣شاعةباسي سثهةم بكاته جثنشـيين 

دةستندةخؤرةي خؤيان دانةدةنا و هةرگيز سةرجنيان نةدةدايه ئةم بابةته كـه  
يه يان نـا و قـةتيش   داخوا بةذاسيت له ذةگةزي خانةداين پادشايةيت سةفةوي

گوثيان نةدةدايه ناذةزامةندييةكاين سةبارةت بةوةي كـه بةذاسـيت وازي لـه    
هةم خةصك و هةم فةرمانذةوايان به چـاكي ئاگـادار بـوون كـه      .٥٤شايةيت نيه

ساص داگري و پثخوست كراين وآلت و ئاژاوه و نةبووين حكوومةت چةنـديان   سي
وپؤي ئيداري له درثژةي ئةم ماوةيةدا  هثناوه و بةذاسيت ذايةص گريوگرفت بةدي

لةگةص دادپةروةري و هثمنايةيت و پاراستين سنوور و خاكي هةرمثةكاين وآليت 
ئةگةر بةوردي لةم بابةته خوردبينةوه دةبينني لةبري وةي شاي  .٥٥بةدةم با دادا

 ةيةكبه شثوةي بةردةست ،دةستندةخؤر وةك سةمبولثكي زيندوو چاوي لثبكرث

                                                      
ومـةرجي   ـ مينؤرسكي هثندثك بري و بؤچـووين سـةبارةت بـه پاشـايةيت و هـةل     ٥٢

  كردؤتةوه؛ دا شي١٤ـ  ١٢تةزكةرةتومللووك، ل سةفةويان له 
Lambton, ((Quis Custodiet Custodes)) 142 – 143; Savory, the 
Safavid state and Policy, 179 – 181; Perry, ((The Last Safavids)) 59 
– 60.                         
53- See Lockhart, Nadir shah, 62 – 63. 

  .MAE Perse VIII, NO.5. Olivier VI, 124؛ ٢٨٤ـ  ٢٨٣ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٥٤
55- Ferrieres de Sauvaboeuf (234), refrring both to the earlier  
interregnum (1747 on) and that of his own time (1785), with 
eloquent despair… 
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هةرچؤنثك بوو بارودؤخ واي هةصـدةگرت كـه لـه     .لةگةص دةكراوكةويت  هةصس
خان بؤ گةذانةوه فـارس ئامـاده بـث و شـا بـه توثشـة و        دا كةرمي١٧٦٤ساصي 
كي تةواوةوه له قةآلي ئاباده خباته ژثر چاوةدثري و ذؤژانه بذي متةنثكي ةتةدار

بدا كه بؤ خةرج بكرث و دياري و خةآليت نةورؤزانةي وثبدرث هةتا خان نيشاين 
شاي دةسبةسةر ذؤژث خؤي به كـاري   .ي ئةوه»كةمترين بةندةكان«يةكثك له 

ي ١٧٧٣/ ي كؤچي ١١٨٧سةرةجنام له  .وثنةگةري و چةقؤسازكردنةوه دةخافآلند
  .٥٦زاييين بث ئةوةي خةصك ئاگايان لثبث مرد

خان بةديهات خـاوةين   ئةم وشةيةي كه به هاتنه سةر دةسةآليت كةرمي
ئةگـةر نيشـانه و    ،ي وةكيل ياين نوثنةرةوش. تايبةت بووسةنگ و پلةيةكي 

ولثكـي پلـةي پثشـووي     بارتـةقا و لثـك   ،سصسصه و پصپصةي ديكةي وثنـةخرث 
وةكيلي دةوصةت پايه  .دا يه له سةردةمي پاشايةيت شاعةباس»سةرداري پارثزگا«

كؤچكـةدا لـه    و پلةيةك بوو كه له زةماين پةيدابووين يةكثيت سةرداراين سـث 
پثشـينةي ئـةم نازنـاوه     .خـاين بـةختياري دايهثنـا    مـةردان  ةهان عةيلئيسف

بةسةرداگرتين له  دا و دةس دةگةذثتةوه سةر خاين ئةفشار له زةماين شاتؤماسب
جثنشـيين  «لةگةص ناوي تثكـةآلوي  » وةكيلي دةوصةت«نازناوي  .اليةن نادرةوه

باسـي  كه ئةو خؤي بـه خـاوةين ئـةم پلةيـه دةزاين لـه اليـةن شاعة      » مريي
هةروةها ئاماژةيةك بـوو بـؤ سـةر سـةركردايةيت      .دةچوون سثهةمةوه، وثك

ـ سياسي كه  ٥٧هةرةباآلي هثزةكان له اليةن شاوه و شثوازي ديكتاتؤري لةشكري 
له كردةوةدا مةزين سةركردةكاين سةدةي دةهةم و يازدةهةمي بةغداي پث ناودثر 

 ،به مرياتگري ئةم نازنـاوه  خان بوو مةردان خان به تالندين عةيل كةرمي. دةكرا
نووسـيين   بـةگوثرةي دا ـ  ١٧٦٥بةآلم هـةر ماوةيـةك دواتـر كـه لـه ساصـي       

ـ له شرياز بنةي داكوتا ئاص ذةزاقوصي هثنا و كردي به وةكيلي  به سةروگؤذي  خان 

                                                      
؛ ٣٣٧؛ ذؤسـتةموتتةواريخ، ل  ٣١ل  ،٢بـةرگي   ،ـ دونبـويل، تةجرةبةتولئـةحرار  ٥٦

  .٢١٩؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٦١بةيزايي، ل پةرتةو 
  ؛٦٣و  ٦١نادرشا،  ،؛ لؤكهارت١١٥ـ  ١١٤ـ مينؤرسكي، تةزكةرةتومللووك، ل ٥٧

Savory, ((Some Notes)) 114. 
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ذعثتان يان وةكيلي جةماوةر و تا ئـاخرين ذؤژةكـاين ژيـاين پثـي لـه سـةر       
ئةگـةر  «وةك عةبـدوذذةززاق دةنووسـث    .تبةكارهثناين ئةم نازناوه دادةگـر 

زانينـةوه   ي دةذؤيي و به خؤبةكـةم به سةركةسثك به شا ناوي هثنابا لةذثوه 
  ».٥٨دةيگوت شا ئةوه له ئابادةيه و من تةنيا كةخيودايةكم

ه و يله سةردةمي سةفةوييه، قاجاري) الرعايا وكيل(پلةي وةكيلي ذعثتان 
وا ديـاره ئـةم شوغصـه بةذواصـةت     . ي بوودا شوغصثكي ئةيالةيت و ئيدار زةنديه

نوثنةرايةيت جووتياران و كرثكاراين له ئةستؤ بووه و لةبري وةي هةصبژاردةي 
ذا  حوكمذاناين پارثزگاكان بث له اليةن كةخيودايان و كةآلنتةرةكاين خـؤوآليت 

دا بةر  لةگةص ئةمةش. ٥٩هةصدةبژثردرا و شاش حوكمي دةس بةكار بووين دةدايه
نوثنةري حوكمذان دابندرث، ئةركي بـةپثي پثويسـت نوثنةرايـةيت    لةوةي به 

) ئةوانةي كه له نثو چينةكاين باآلدا پشتيوانثكيان نةبوو(جةماوةري خةصك بوو 
دا كه دةكةوتنه بةر شةپؤيل زوصم و چةوساندنةوةي دةرةبةگان و  له وةختايةك

وي شا بؤ ماكه و خان به گؤذيين نا دا كةرمي له ذاسيت .كاربةدةستاين حكوومةيت

                                                      
؛ دونبويل، ٤٦٠؛ كوومهةرةئي، ل ٨٢ـ   ٨٠، ل ٩ـ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٥٨

ئادا، به  ٢؛ ئيسفةهاين له بةرگي )داينئثمه پياوثكي كةخيو( ٣١، ل ٢تةجرةبه، بةرگي 
  ).الرعايا وكيل(وةكيلي ذعثتاين نووسيوه،

، ١١٢، ل ٣دا، ساصي هةشتةم، ژماره  اري توثژينةوةكاين مثژووييضـ موشريي له گؤ٥٩
ئاغا حمةممةدمةهدي كردؤته وةكيلي  ،مرادخان دا عةيل فةرمانثكي چاپ كردووه كه تثي

، ١٣١، ل ١٩١٠مةشرووتةي براون چاپي كةمربيج، ساصي كتثيب شؤرشي . ذعثتةكاين قوم
ئؤباص بؤ ئةم پاساوه دةكثشث كه يةكةمني نوثنةري هةمةدان له پارلـةماين شـووذاي   

  ...دا وةكيلي ذعثتةكاين ئةو شاره بوو نةتةوةيي
ئؤليوثر كثرموول ناسراو به لؤردي پشتيواين بريتانيا، سياسةتوانثكي ئينگليسي بوو *

دا به ئةندامي پارلةمان هةصبژثردرا و شؤرشـثكي بـةرپا كـرد و لـه     ١٦٤٠كه له ساصي 
ئةو دادگايةكي پثكهثنا كه شاريل يةكةمي به . هثزةكاين پادشايةيت تثكشكاند» ناسيب«

تـه دةس و لـه ساصـي    ربه پثودانثكي ديكتاتؤرانه حكوومةيت گ... مةرگ مةحكووم كرد
ئـةم پيـاوه   . ةكثشا، هةصيوةشـاندةوه دا چونكه پارلةمان وةباصي بؤ كارةكاين ن١٦٥٣

فةرهةنگي موعني، . (ناودثر كراون» ياساكاين كثرموول«گةلثك ياساي باشي دانا كه به 
  .)؛ وةرگثذ١٥٦٧ـ  ١٥٦٦، ل ٦بةرگي 
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ــةوث وةك   ــه دةيه ــدبوو ك ــك ذايگةيان ــتين جــةماوةري خةص هــةوثين پاراس
  .بةذثوةبةري عةداصةيت كؤمةآليةيت و فةرمانذةوايةكي دادپةروةر حكوومةت بكا

دةكرث لثكدانةوةي » ذعثت«و » دةوصةت«سةبارةت به جثگؤذكةي وشةي 
ـ     وو لثكرابـوو  ذاگةياندين ذةمسي البردين شـامسايلي سـثهةميش كـه زؤري ف

له ي »*كثرموول«خان سيستمثكي حكوومةيت  دا كةرمي له ذاسيت .وةبةرچاو بگريث
لـةم   .هثنـا  بنةماي پاتشايةيت ذؤنا و ديكتـاتؤرثيت پرؤلتاريـاي بـةدي    سةر
خان  كةرمي. وگؤذه زيرةكانةيةدا البردن و گؤذيين وشةكان هةر لةخؤوه نةبوو ئاص

ئايينييـةي خـؤي وةك ئـةوةي وا لـه      دةبووا دةس بةردا لةو مةشرووعييةتة
دا هةبوو و به شثوةيةكي ذواصـةيت شـاي دسـتندةخؤري     حكوومةيت سةفةويان

. بپارثزث هةتا مةترسي ذيسوابووين داگريكردين دةسةآليت نةخرثتـه ئةسـتؤ  
نادرشاي ديكتاتؤر سةرةتا سواري وزةي بزوثنةري تثئؤري ژياندنةوةي درثژةي 

وو و به توانايي خؤي و پاصپشيت لةشـكريياين  پاشايةيت خانةداين سةفةوي ب
كراوي  و سةرةجنام وةختايةك له باري  كةوته سةر باري فةرمانذةوايةيت پاوان

كةسايةيت تووشي تالسان هات لةبةر چاوي جةماوةري خةصك كةوت و شـكا و  
وشـوثين   پـث  له سةروريايي و ئاقصمةندي وةكيل . هةصگةذانةوه پياوةكاين لثي
خوازي واي كرد كـه لـةچاو فةرمانذةوايـةيت     و تةبيايت ئاراميهةمان سرشت 

خانةداين سةفةوي وةك سةردةمثكي پذشنگدار ذثزي لثبگرث و لةگوثن تايفةي 
لةگةص . ئةفشار نازناوي ديكتاتؤر و داگريكةري تةخيت پاشايةيت لةخؤنةگرث

ئةمةشا ئةو خؤي به كةخيودايـةكي مابـةيين جـةماوةري خةصـك و مريثكـي      
  .يت سةمبوليك نيشان دةدابةذاس

بري و بؤچوونثكي ئاوا سةبارةت به حكوومةت جگـه لـةوةي هةميشـه    
سـةبارةت بـه   . سيلةچاوثكي له ذابردوو بث هيچ كاريگةرييةكي ديكةي نـةبوو 

مةشرةيف و دادپةروةري وةكيل نةقص و نةزيلةي زؤر وةبةرچاو  حاوانةوه، خؤش
رحاص بؤچـووين ذوون و پـوخيت   چ ئةمانه ساخته بن يان ذاستةقينه بةهة. دث

 ،بؤ ئةوةي دةسيت بگاته مةبةست و شيت باشتر«: دةسةملثنن كه دةصث» هؤذن«
بةصكوو ئةو پياوه بؤ شثوازثكي ئاوا فةيلةسووفانه  ،پشيت له دنيا هةصنةكردبوو
 ،واي دةنواند پتر لةوةي كه پاتشايةكي گةورة بـث . زؤر ساكار و گوندةكي بوو
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دونبـوليش ئـةم بابةتـةي ئـاوا     » .٦٠و بنةماصـةيةكه  سپي تايفه چةشين ذيش
دا زيـاتر لـةوةي    وخؤوي سروشيت ئةو به باري خدة«لثكداوةتةوه و دةنووسث 

وثذاي ئةمةش به پاصپشيت » .وةك پادشايان بچث، چةشين كةخيودايةك وابوو
ذووداوةكان ذوون بؤتةوه كه ئةو زةماين  له سةرتثگةيشنت و لثكدانةوةي زةين 

غةوارةكان و ئثرانييـةكان عادةتيـان بـه ديـتين فةرمانـذةواياين       لةبةروةي
ي »كارمثليت«قةشةي . يان تاريف نةدةكردةپاواخنوازي ديكتاتؤر گرتبوو، هثند

: خان ئـاواي نووسـيوه   دا سةبارةت به كةرمي١٧٦٤ئيسفةهان له كؤتايي ساصي 
دا  اصـي هـةر لـةو س  » .هةتا ئثستا نةيتوانيوه پلةي پاشايةيت بگرثته ئةسـتؤ «

ترين ئةياالت دخان دةوصةمةن قؤنسوويل ذووسيا له ذةشت هةواصي داوه كه كةرمي
خستؤته ژثر چـؤكي خـؤي، بـةآلم سـةرةذاي      و شارةكاين سةراسةري ئثراين

. هثناوه بؤيه دصي خةصكي وةدةس.... م»شا«خؤش نةكردووه كه بصث  ئةوةش خؤي
پاراست، چونكه هةرگيز  هةر ئاواش هةتا ئاخري تةمةين مايةوه و مؤركي گةيل

  .حازر نةبوو پلةي پاشايةيت وةربگرث
گرتين وي  دا خؤبةكةم تةنانةت له ذؤژگاري جثنشيناين دذ و دذندةشي

ئةگةرچي بةذاسـيت ئامؤزاكـان و نـةوةي    . وةك ئةرك و نةريتثك پةيذةو كرا
ئامؤزاكـاين يــةك لــةدواي يــةك بوونـه پادشــا،بةآلم بةذواصــةت پاصپشــيت   

ئةم پايـه و پلةيـه لـه    . (وآلت بوون له اليةن كوذاين وةكيلةوهسةرپةرستثيت 
هيچكام لـه  .) دا هةمان نازناوي وةكيل بوو كه قةت به ذووين ذانةگةندرا ذاسيت

» خان«خان پتر له پلةي  خانةوه بگره تا لوتفعةيل فةرمانذةواياين زةند له زةكي
  . ٦١پثهةآلنةچوون و بانگةشةيان بؤ نةكردووه

ثكي ديكةي نيزيك له ذاستةقينه سةبارةت بةوةي كه خؤي بةآلم ذووكار
مري داناوه لةم چوارينةيةدا كه به ئاوي زثـذ لـه سـةردمي     به مري و جثنشيين

  : ٦٢ئاشكرا دةبث ،مششثرةكةي نووسراوة

                                                      
ئةو بةر لةوةي فةرمانذةواي وآلتثكي گـةوره بـث، وةك   «: دةنووسث Horn, 593ـ ٦٠

  ».باوكي بنةماصةيةكي باوكساالر وابوو
61- Carmelites, 664; Arunova and Ashrafyan, ((Novye Materialy)) 
III. 
62- cf. Perry, ((The Last safavids)) 66 – 69. 
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   اين تيغ كه شير فلكش نخجير است     

 شمـشير وكيل، آن شه كشورگير است

     پيوسـته كلــيد فـتح دارد در دست

 ن دست كه بر قبضة اين شمشير استآ

ئةو پاشاي  ،ئةم تيخه كه شثري گةردوون نثچريي ئةوه، شريي وةكيل(
ئةو پةجنةي كه دةسـكي   ،تةوهبه دةسهةميشه كليلي سةركةوتين  ،وآلتگرةيه 

  .)تةوةيهبه دةسئةو مششثرةي 
ثك نادا »ژثر«پثويسيت پاراستين كثشي شثعرةكه ذثگاي پثوةزيادكردين 

وةكيلـي ئـةو   «دا، ياين بـه واتـاي   »ئةو پاشاي وآلتگره«و » وةكيل«ن له نثوا
لثرةدا ماناي پثچةوانـةي ذووكـاري ذاسـيت    . ه ناخوثندثتةوه»پاتشاي وآلتگر

دمي شريةكةي نووسراوه  له سةرنيشان دةدا كه وةكيل ئةو پاتشاي وآلتگرةيه كه 
له تةرز ) ستيعارهئي(و پلةي سياسي ئةو كه لثي بؤته نازناوثكي تايبةت، خوازه 

  .دا ذوون دةكاتةوه و چةشين ئةم ذاستةقينه سياسييه
  

  حكوومةيت ناوةندي له كردةوةدا ٦ـ  ١٣
  

دا وةك شثخثكي پياوچاك دةجووآليةوه، بـةآلم   ئةگةرچي له كردةوةي
ـ  زؤر بةتوندي هةوساري سياسةيت حكوومـةيت ناوةنـدي    . تةوه بـوو بـه دةس

اري سةفةوي و تةشريفايت ئيـداري لـه   ليستةي وشةي كؤنباوي كارگثذي دةرب
بةآلم ناوثك كه بةصگه بث . دا وةبةرچاو دث كةلثن و قوژبين ذووداونووسينةوةكان

، )سةرؤكي جبةخانه(باشي  بووين سةركردةكاين دةرباري وةك قؤرچي له سةر
و ) سـةرؤكي دةربـار  (، ئيشيك ئاغاسـي باشـي   )گةورةنؤكةر(قووللةرئاغاسي
ئةمانـه لـه ئـاخرين    . وةبـةرچاو نايـه  ) چةكـداران  سةرؤكي(تفةنگچي باشي 

                                                                                                                             
هةروابثتـةوه ذؤسـتةموتتةواريخ   . خان له مووزةي پارسـي شـريازه   مششثري كةرمي

ي مةزن كه شا بوو بةخؤي دةگوت »كةرمي«ي ئافةرمي بؤ ةه): ٣٣٣ل (درومشثكي هةيه 
بةآلم . ئةمه نيشاين دةدا كه ذةنگه مةبةست له وشةي وةكيل، وةكيلي دةوصةت بث. يلوةك

  .خان هةميشه دةيويست ذوخساري جةماوةري وشةكه ذابگرث كةرمي
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ئيعتيمادوددةولـةي  (لةگـةص سـةروةزير    ٦٣دا ساصةكاين حكوومـةيت سـةفةوي  
هيچكـام لـه وةزيـراين    . بةتثكذايي دةبوونه شووذاي پارثزگا) سةرداري مةزن
سةركردايةيت : خان نةبوونه خاوةين خاصثكي بةرچاوي تايبةت دةوصةيت كةرمي

كمذانثيت ناوچةكان به بث ذةچاوكردين هيچ ذث و شـوثنثكي  پةالمارةكان و حو
دروست دةدرايه دةس خزمان و سةرؤكي هؤز و تايفةكاين باوةذپثكراوي به ناوي 

وةختايةك كه پارثزگاكان هثور بوون، كارةكان دةدرانه دةس حاكمان و . سةردار
. بن بةيةك دةبوو ذاستةوخؤ وآلمدةرةوةي كارگثذاين خؤجثيي و ئةمانةش يةك

ـ وةك ئيعتيزادوددةولـه و    ٦٤هةر نازناوثكي كه دةدرايه شـازادةكاين زةنديـه  
خان بـوون ـ بةرلـةوةي     هةرتك تايبةيت زةكي وا ديارهئيستيزهادوددةوله كه 

  .پةيوةندي به پله و پايةي ئيداري ئةوانةوة بث، پتر بؤ ذثزلثگرتن بوو
يةكةمني . ري ديواندا دةبوو به وةزي خان له كاروباري ديواين پاش كةرمي

دا له  ي زاييين١٧٦٣/ ي كؤچي ١١٧٧وةزيري ديوان مريزاعةقيل بوو كه له ساصي 
پاش ئةو مريزا حمةممةدجةعفةر ئيسفةهاين بؤ ئـةم ئةركـه   . ئيسفةهان كوژرا

هاوشاين ئةم شوغصه به هثندثك سةروخوارةوه مستةوفيوملةمالك . هةصبژثردرا
ــةرخةزنةداري وآلت( ــوو) س ــريزا حم. ب ــريزا   م ــردي و م ــةدي برووجث ةمم

به بنةماصه و پشتاوپشت ئةم ئةركةيان له ئةستؤ ) ١١(حمةممةدحوسثين فةراهاين
ئةمانه بةپثي دابةشيين پلـةي ئيـداري و بةذثوةبةرايـةيت و كاروبـاري     . بوو

خةزثنةداري كةوتبوونه سةرووي هةموو شوغصةكان و لةو سةردةمةدا هثندثك له 
وةكيل بةرپرسي ئةم كارةي وةك مؤردار و . رتر بوونكارگثذي ئيداري ديوان سة

بةردةست و هاوكاري كايت بثكـاري خـؤي پتـر لـةواين دي لـه پلـةي خؤيـا        
شثوةي كاروباري بةذثوةبةرايةيت حكوومةيت خاين زةنـد لـه   . ٦٥دةيهثشتةوه

                                                      
                 .Lockhart, Safavi Dynasty 13؛ ١٠٤ـ  ١٠١ـ تةزكةرةتومللووك، ل ٦٣
   

  .١٨٣و  ١٤٥گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦٤
؛ ١٣١؛ دونبويل، تةجرةبةتولئةحرار، بةرگي يةكةم، ل ٤٣٦ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٦٥

به مةبةسيت زانياري . ٢١٠گوشاي زةنديه، ل  ؛ تارخيي گييت١٢٥ـ  ١٢٤گوصشةين مراد، ل 
پتر سةبارةت بةم بابةتةي سةرةوه بذواننـه ئـازةر لـه ژثـر سـةردثري شـاعرياين       

  .٣٣٣، ل ٣هاوچةرخ، بةهار، بةرگي 
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چوارچثوةي بةرتةسكتردا وةك شثوازي حكوومةيت نادر و ئاغاحمةممةدخاين، 
خاين بـراي   سةرداري هةميشةيي و باوةذپثكراوي سادق .٦٦پثش و پاشي دةچوو

بوو، ناوبراو له كـايت پـةالماري وةكيـل بـؤ سـةر بـاكووري ئثـران ئـةركي         
  .ئةستؤ بوو بةگلةربةگي فارسي لة

بوونةوةي خاك و هةرمثةكاين ئثران لـه ذؤژگـاري    بةذووين دياره كه كةم
يت سةرداراين هةصـبژثردراوي  دا واي كرد ژمارةي پارثزگاكاين ژثر دةسةآل خان كةرمي

چونكـه لـه ذؤژگـاري سـةفةوي و      ،پارثزگا ٨حكوومةيت ناوةندي دابةزث بؤ سةر 
چـوار   دةبث ئةم ژمارةيه سث. ٦٧پارثزگا ١٥تا  ١٢دةوراين پادشايةيت نادرا دةگةيشته 

عةرةبسـتان و چةنـد حـاكمي شـاره      ،وايل بنةماصةيي وةك ئـةردةآلن، لوذسـتان  
ماشان، ئيسفةهان، كاشان، يةزد، بووشثهر و بةندةرعةباسي گةورةكاين چةشين كر

تةواوي ئةمانه له قسةدا، هةصبژارده يـان النيكـةم خـاوةين حـوكمي      .خبرثته سةر
وپثك خؤ  دةوصةيت ناوةندي بوون و ناچار بوون كه زؤربةي جاران به شثوةيةكي ذثك

  .لةشكري و ماصي بدةنه هاوكاري
اين سنوورنشـني و تثكـذاي هـؤز و    هةروةها دةبوو دةرةبةگ و خانةك

تايفةكاين وآلت چةند كةسثك له خزمانيـان وةك بارمتـةي دصـخواز بنثرنـه     
كـردين داوا و فةرمانـةكاين    ناوةندي دةسةآلت و ئةمةش بؤ دابـني و جثبـةجث  

بارمته گرينگةكاين شرياز برثيت بوون له بـاوك و  . ٦٨حكوومةيت ناوةندي بوو
خـاين   قوصـي   ئازةرباجيان، برازاي حوسثنخاين حوكمذاين قوصي كوذي نةجةف

حوكمذاين ئثرةوان، حةيدةرخاين بةختياري، بنةماصةي زولفةقارخاين ئةفشار 
خاين قوانلووي قاجار حاكمي دامغان،  قوصي حاكمي خةمسه، كوذ و مامي حوسثن

عةبدوصآلي بين موعني حاكمي  مريمةهنا و مريحوسثين بةندةرذيگي كوذي شثخ
كوذي نةسريخاين حوكمذاين الر و نوثنـةراين بنةماصـةكاين   دوذگةي هؤرمز، 

  .حوكمذاين بووشثهر، بثهبةهان و تايفه گةورةكان
  ومةرجيان خاوةين پله بارمته ميوانةكاين وةكيل بةگوثرةي كةسايةيت و هةل

                                                      
66- Waring, 93; Maredith, 63. 

  .١١٣و ١٠٤ـ  ١٠٠ـ تةزكةرةتومللووك، ل ٦٧
   ;Arunova and Ashrafyan, Novye Materialy, 111 -68. ٣٣١ذؤستةموتتةواريخ، ل 
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بةصـكوو   ،بةذاسيت بةذواصةتيش كه بوايه ئةمانه بارمتـه نـةبوون   .و داهاتثك بوون
چونكه لةبـةر   ،٦٩اري چاكي دةرباريان دةكرد دةرهةق بةخؤيانهةموويان باسي ئاك

لـه   .هثناين ذةزامةندي بنةماصةكانيان نةكةوتبوونـه سـةر ذةوگـةي تؤصـه     وةدةس
خانا ئاغاحمةممةدخان پةناي بـرده بـةر گومبـةزي     قوصي گةرمةي ذاپةذيين حوسثن

داوةكـان و  خان دصنياي كردةوه كه سـةبارةت بـه ذو   بةآلم كةرمي ،شاچراغ له شرياز
شـا   بةآلم ئاغاحمةممةدخان و فةحتعةيل. ٧٠دةكةوثتةوه ناكةوثته بةر تؤصه ئةوي لثي

ومةرجي باشيان بؤ ذةخسا، بةصكوو كاري گرينگي ئامادةسازي  له شرياز نه تةنيا هةل
كردين زةنديـه تـةواو    قاجارييه و هاتنه سةر دةسةآليت ئةو خثصةيان به سةرخنوون

بيين  خان به تةواوي پثش موتتةواريخ نووسيويةيت كةرميئةوجؤرةي كه ذؤستة. كرد
  .وةها ذووداوثكي كردووه

. ذا به باشتر له شةذ و تثكهةصچوون دادةنـدرا  تثكةصي له ذثي ژن و ژخنوازي
خـودي  . هثندثك جاران ئةم شثوازه تةنانةت جثي ذايةصةي بارمتـةگريي گرتؤتـةوه  

) . ١٢(احمةممـةدخاين خواسـت  خان واته پووري ئاغ وةكيل خوشكي حمةممةدحةسةن
. خـاين هثنـا   شاجيهان خـامني كچـي حمةممةدحةسـةن    يب مرادخاين زةند يب عةيل

خاين كوذةگةورةي وةكيل كه يةكثك له ئامرازةكاين بةرچاوي ذاپةذاندين  ئةبولفةتح
خـاين دونبـويل و خوشـكي     قوصـي  ئةم سياسـةته بـوو لةگـةص خوشـكي نةجـةف     

دي كرد، ذثي بـؤ زةماوةنـدثكي سـةرنةگرتووش    هيدايةتوصآلخاين ذةشيت زةماوةن
. خاين دةربةندي بـة نـاوي فامتةبـةگم خـؤش كردبـوو      لةگةص خوشكي فةحتعةيل

خانةكاين ديكـةي زةنـديش ئـةم ذةوتـةيان دةگرتةبـةر و زةماوةنـدي سياسـي ـ         
بـةگي جووپـاري    نـةقي  خان كيژي عـةيل  بةستام. بةرژةوةندخوازانةيان برةو پثدةدا

و بابةت لةم چةشـن زةماوةندانـه بـةرةوذووي ناكـاين هـاتن و      خواست، بةآلم دو
دا بؤ ١٧٧٣حمةممةدخان له ماوةي هةصمةيت ساصي  عةيل. بةئاشكرا پووچةص بوونةوه

خان زةماوةندي كرد، كچه به هةزار  قوصي سةر مازةندةران لةگةص كچةي ديلي حوسثن
 وةكيـل كابرايـان   ناري عةيل ملي پثدا نةدثنا، بنةماصةكةي بـه بـزاوتن و دنـةداين   

                                                      
؛ ٤٣، ل ٢؛ دونبويل، تةجرةبـه، بـةرگي   ٣٦١و  ٣٣٨، ٣٣٤ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٦٩

  .١٣٢ئيحتيشاموملولك، ل 
 .٣١٤؛ مونتةزةمي ناسري، ل ٣٥٩و  ٣٥٤ـ  ٣٥٣خ، ل ـ ذؤستةموتتةواري٧٠
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خاين زةند دةيةويست كيژي شثخي هؤرمز خبـوازث بـةآلم ئـةم     چؤصةپثچ كرد؛ زةكي
زةماوةنده سپاكةي لةبةريةك هةصوةشاند و ئازادكراين كوذي شثخي لثكةوتةوه كـه  

  .له شرياز به بارمتةيي دةژيا
گةآلصةي پيالنگثـذي، خوثنـذثژي و نانـةوةي دووبـةرةكي و گـةلثك      

بؤ خاشةكثشـاين دوژمـن لـه اليـةن وةكيلـةوه ئؤباصـيان بـؤ        وفثصي تر  فرت
. نةكثشراوه، بةآلم ناكرث به تةواويش بصثي وايه و چي هةيه خؤي لث گثل بكةي

قةآلچؤكردين ئةفغانييةكان نيشاندةري ئةوةيـه كـه ئـةو لـه كـردةوةدا بـؤ       
پثشكةويت ئاماجنه سياسييةكاين خـؤي لـه كوشـت و كوشـتار و فثصـةبازي      

سةرةذاي ئةم بابةتةي باسي كـرا كوشـتار و سـزاداين زؤرثـك لـه       .النةداوه
سةرؤكاين تايفـةي زةنـد و پيـاواين پشـتيوانيان لـه بارگـاي پاشـايةيت و        

خانا دةتوانث وةك سووچثكي داماصني  له سةردةمي ذاپةذيين زةكي ،پارثزگاكان
كـوژراين   .وپوي ئيداري و بنةماصةيي بكةوثتـه بـةر سـةرنج    و پاكتاوي ذايةص

ةسريخاين الري پاش ذزگاري لـه شـرياز و هةصـبژاردنةوه و دانانـةوةي بـه      ن
حوكمذان و قوتاربووين له تةمث و سزا، ئةگةر به ئيماي زيرةكانةي وةكيليش 

خةياصـي و كذكةوتنـةوةي    ئةجنام نةدرابث، ديسانيش النيكـةم نيشـانةي بـث   
 دةزاين و خان و نةسريخاين ناخؤشي مةسيح چونكه وةكيل به نثوان. پثوةدياره

لـه اليـةكي   . هيچ دوور نيه كه به تثداچووين ئةو كؤنةخةنيمةي ناذازي بووبث
كةسري كه به خوثين  تريشةوه دانةوةي حوكمذاين خووزستان به سةرؤكاين ئايل

خانه كه وازي لةم چةشنه كارانه بووه، بـه   سةري تووين بوون له اليةن زةكي
  ).١٣(هةصةيةكي تةواو دادةندرث

قوانلوو و دةوةللووي قاجار بةئاشكرا نيازيان به دنـةداين   تايفةكاين
كةس نةبووه سةبارةت به قينةبةرايةيت نثوانيـان، بـةآلم مـةيل و ئيشـتياي     

وو له اليـةن قوانلووةكانـةوه   للخان بؤ تثكداين هاوسةنگي به دژي دةوة كةرمي
نيان ئةو سةبارةت به پذكردنةوةي بؤشايي و كةلةبةري نثوا. پاساو نادرثتةوه

خـان بـه    قوصـي  هةنگاوثكي نةناوه و دياره ويستوويةيت بـه دانـاين حوسـثن   
وةختايةكيش پثي به هةصةي خؤي برد . حوكمذاين دامغان هاوسةنگييةك ساز بكا

نةيدةويست يان نةيدةتواين ئيزن بدا كه دةوةللووةكان جصةوي تةواوي پارثزگا 
يةكثك له سةرچاوةكان  ئةگةر ذاست بث وةك. تةوةبثبه دةسو خثصي قاجاريان 
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خـاين كـوژراو بـه شـثوةيةكي      قوصـي  باسي دةكا، ذوون دةبثتةوه كه حوسـثن 
  .ناذاستةوخؤ به فيت و دنة و هةذةشةي دةرباري شرياز، كةوتؤته داو

داين  دا وا وثدةچث كه وةكيل مةيلي لـه دةنـگ   له مةسةلةي هاوسةنگي
بث و كــةم و زؤر قؤشـةن و پــةالمارداين دةرودةشـته دوورةدةســتةكان نـةبوو   

حاوانةوه و توندنةكثشاين و سزاداين به مةبةسيت پةند و تؤقاندن و هةروةها 
هؤي دنةداين سةربزثوان بؤ كةتنگثـذاين   دةبوو بة ،پيالنگثذاين لةم بابةتةي

و پةنامةكي كه منوونةيـةك لـةم هةصـكةوتانه لـه ذووداوي خةيانـةيت       مةيله
ودانةكاين  م دةبث كارةكاين وي لةگةص پثبةآل .دا وةبةرچاو دث بريكاري الهيجان

ذثك و پتةوي نادرشا بةراورد بكرث و ئةمانه لةتةك ئةو ئاژاوه و سةرهةصدانه 
بـةآلم  . نبه دژي نادر قـةومان هةصبسـةنگثندرث  زياتر و گةورة و قورسانةي كه 

ئةم بانگةشـةيه كـه دةصـث     .كارةكاين وي پتر ذةنگيان دايةوه و شوثنيان دانا
له بواري پاراسنت و يةكذيزي و وةفاداري كةسان و داهات خـاوةين   خان كةرمي

  .شثوازثكي ئارامتر و بةپارسةنگتر بووه، له باسي داهاتوودا دةخرثته ذوو
  

  سياسةيت ئاييين ٧ـ  ١٣
  

خان به ناوي بةذثوةبةر و دمذاسـيت خانـةداين ذواصـةتييانةي     كةرمي
دةبث سـةبارةت بـه دؤزي    ،پادشا بوو تازةي سةفةوي كه هثشتا بةكردةوه بث

بؤكثشـاين زانايـاين ئايينييـةوه      تايبةيت خؤي به شوثن ذةزامةندي و ئؤباص
  . بووبث، كةچي ئةم ذثگايةي نةگرتةبةر

سنوورةي كه مةوداي دةخسته نثـوان جـةماوةر و شـاي     ئةو دةريا بث
هـةر بـةو بةرفراوانييـةي     ،داكوتـاين زؤرةملـي ئـاييين    سةفةوي لةبةر پنج

لـه  . ئةم لثكتـرازان و مةودايـةي هـةرواتر كردبـوو     ،ةوةي سياسيچةوساندن
دا كه بةذاسيت شوثين يـةكثيت پثشـووي هـؤز و     بةندي كؤمةصي شارنشني چني

تريةكاين سةردةمي شاسوصتان حوسثين گرتبؤوه، ذثبـةراين ئـاييين بـواري    
 »خـؤدا «كردنيان له فةرمانذةوايان وةك جثنشيين ئيمام و نوثنةري  پشتيواين

وگوريسيان   ياساكاين ئاييين لثكيان دةدايةوه و ذيس بةگوثرةيش دةكرد و خؤ
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دةسةآليت ئةمانه لةبةر تةقةالي نادر به مةبةسـيت گثذانـةوةي   . ٧١بؤ دثنايةوه
ئثران بةرةو مةزةيب سونين و پثداچوونةوةي بةربآلوي لـه كاروبـار و مـاص و    

دا گةلثك الواز  لةشكري ةرجيوب كردنيان له پثناو خةرج و خةرج دا ساماين وةقف
وپةرچي پاش كوژراين نادرا گـةلثك لـه عولـةما     له ذؤژگاري هةرچي. ٧٢ببوو

هةر بؤيه ئـةو مـةال و سـةرجةله    . ٧٣كؤچيان كرد بؤ شوثنه پريؤزةكاين ئثراق
خانـا   ئايينييانةي كه مابوونةوه و ئةوانةي له دةوراين فةرمانذةوايةيت كةرمي

كزثي دابوو و ذثبةري تازةي خثصةكي وآلت كه له گةذانةوه ئثران دةسةآلتيان له 
دا سةرسارد و بةربةذةصآل بوو نيازثكي به پشتيواين ئةوان هةست  كاروباري ديين

خان بةپثي دايب كؤن به لثداين سـكه بـه نـاوي ئيمـامي ون      كةرمي. پثنةدةكرد
و سازكردين مزگةوت و تةكييه و خانـةقا و گرينگـي دان بـه     ٧٤)ئيمامي زةمان(

ئةگةرچي كةس زؤري لثنةدةكرا بؤ ئةم كاره ـ خؤي دايه   جةماعةت ـ ژي بةنوث
يةكثك له پياوچاكترين ذووداونووسـاين ئثـراين   . گةشةپثداين مةزةيب شيعه

خان لـه تـةواوي سـةردةمي     بةوپةذي قثزةوةين وةبريي هثناوةتةوه كه كةرمي
  ٧٥.دا هةرگيز نوثژي نةدةكرد ژياين

وا  .بةري ئاييين له شـرياز شثخولئيسـالم بـوو   باآلترين پلةي داندراوي ذث
دا كـةمتر   خؤي له سـةردةمي سـةفةوي   دياره ئةرك و ذاسپاردةكاين له پياواين پثش

حوسـثن ئثتـر    ي هةصبژثراوي بـاوي زةمـاين شاسوصـتان   »مةزنه مةال«پلةي . بووه
ئةو سةرجةله مةزةبييانةي كه هـةر لـه كؤنـةوه شـا هةصـيدةبژاردن      . ٧٦نةژيايةوه

بؤ وثنه پةردةدار و سةرپةرسيت گومبةزي  .خان مزه و مانگايةكي بؤ بذيبوونةوه كةرمي
دا و چاودثري كاروباري ئـاييين لـه   ١٧٦٥ي شاري ذةي له ساصي »شاعةبدولعةزمي«

                                                      
71- cf. Lambton, ((Quis Custodiet Custodes)) 125 – 133; Algar, 40 
– 41.  
72- Lockhart, Nadir Shah, 232 – 233, 271. 
73- Algar, 30, 33. 
74- Poole, XX. 
75- Qazvini, 143a. 

، ١١٠؛ تةزكـةرةتومللووك، ل  ١٨٣و  ١٣١، فرانكلني، ل ٣٠٩ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٧٦
خـاين گوتـووه    به شثخولئيسالمي كـةرمي . ؛ وةهيب ئةفةندي٤٩ـ    ٤٨و  ٣٢ئالگار، ل 

 ).١٨، دثذي ١٤چامةي تةنانه، ل (مةال  سةرؤك
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بةآلم مـةال بـةرةژثرتر و فـةقث و سـةيدي عةلـةوي و       .٧٧قةزوثن لةم قوماشه بوون
وةك گثذاويانةتةوه  .ثر نةدةكراندةروثش كه به مووچةي مانگانه بةذثدةچوون دةسبژ

وةكيل ئةمانةي به چاولةدةس ناودثر دةكرد و گوتبووي ئةركي گشيت سةرشاين مـن  
  .٧٨خةصك بةوةي هةيانه به باشي بژين) ١٤(ئيزن دةدا بةوانه كه وةك

گار و چةند كةسثكي ديكه ئاماژةيان بةم بابةته كـردووه كـه   لباذؤن ئا
بث پشـتيواين لـه شـةپؤلثكي دةمـارگرژي و     ئةوةي ئاگاي كرد ذةنگه وةكيل بث

ئةم كـار و هـةنگاوه لـه     .٧٩يان»سؤيف«ئازاري عولةمايان دةكرد سةبارةت به 
. )١٥(دا هؤكـارثكي كؤنةپةرةسـتانةي گرينـگ بـوو     تةواوي سةردةمي سةفةوي

دةريدةخا كة  ،خوردبوونةوةيةكي قووصتر سةبارةت بةم منوونةي ئاماژةي پثكرا
لـه شـاري   ) ١٧(شا و نوورعةيل) ١٦(شا عةيل مةعسووم جگه له دوورخستنةوةي

شرياز له دةوراين فةرمانذةوايةيت وةكيال دةربارةي ذووداوي ديكةي ئاوا هـيچ  
  .٨٠قسةيةك نةبيستراوه

ئةو سؤفييانةي كه لةبةر گوشار و زثـدةذةويي ئـاييين دةوراين سـةفةوي    
هةروةك له سةردةمي  ،»دةكةن«پةنايان بردبووه بةر حكومةيت ميوانگر و بةخزمةيت 

ئةوانيش ذوويان كـردةوه   ،بؤشايي دةسةآلتا زاناياين ئاييين له ئثراقةوه گةذانةوه
بــةرچاوترين و  .ئثــران و ئةگــةري تثكهةصــچووين نثــوان دوو توثژةكــه زؤر بــوو

شاي  عةيل بوون كه مةعسووم» نيعمةتوصآلهي«گةورةترين تاقم و دةستةي سؤفييةكان 
خانا پثي نايه شرياز و  ساصةي ئاخري حكوومةيت كةرمي سث دةكةين سةرجةلةيان له

يةكثكي تر لةم ذثبةرانـه  . له اليةن خؤيةوه چةند شاندثكي نارده سةرانسةري ئثران
شا بوو كه پرچي درثژي به دةسـتووري عولـةما تاشـران و لـه زةمـاين       نوورعةيل

                                                      
ـ ؤـ، گ١٠٩ـ   ١٠٧ـ بذواننه، حمةممةدعـةيل هيدايـةيت، ل   ٧٧ اري توثژينـةوةكاين  ضـ

 .١٠٦ـ  ١٠٥، ل ٤مثژوويي، ساصي حةوتةم، ژماره 
  .٣٠٩ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٧٨
  ، ئثرانشار، يؤنسكؤ، ساصـي يةكـةم،   ٣٦٨ـ مثژووي ئةدةبيايت ئثران، براون، ل ٧٩
 .٣٨؛ ئالگار، ل ٦١٢ل 
         .cf. Gramlich, 34، ٦٥٦، ل ١٣٣٩ـ ذيازوسسياحةي شريواين، چاپي ٨٠
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. ٨١كيان بـذي گوثيـة » موورچةخؤرت«دا له ناوچةي  مرادخانيش دةسةآلتدارثيت عةيل
دا  ي زايـيين ١٧٩٢/ ي كؤچي ١٢٠٦نثردرايه كرمان و له ذةمةزاين ) ١٨(شا عةيل موشتاق

دراوي خةصك به فـييت خـةتيباين هـةيين و زانايـاين ئـاييين بـه        جةماوةري تني
خان لةبةر قاجاران  ئةم كارةساته چةند ذؤژ بةرلةوةي لوتفعةيل.سةنگةسار كوشتيان

خـاين   دا سـةيد ئةبوحلةسـةن   دةصـثن لـةو ذؤژي   .ي داذوو ،ببةزث و ذاكاته شرياز
خـودي  . ٨٢حمةلاليت حاكمي شار و كةآلنتةري شاري كرمان هيچيان لـةوث نـةبوون  

له ساصي  ،دا دةگةذان شاش كه شريازي و خةصكي ئيسفةهان به شوثين عةيل مةعسووم
دا شاي قاجـار  ي زاييين له ذؤژگاري فةرمانذةوايةيت فةحتعةيل١٧٩٨/ ي كؤچي ١٢١٢

ئـةم   .)١٩(ي كرماشاين له شـاري كرماشـان كـوژرا   »موجتةهيد«به دةس ئاغاعةيل 
كوژ مةشهوور بوو، چونكه ژمارةيةك له سؤفيياين بـه مـةرگ    موجتةهيده به سؤيف

  .٨٣مةحكووم كرد و سةري تثدابردن
ــةكاين   ــدوتيژه، دةروثش ــه تون ــيت و دژايةتيي ــةم بةرهةصس ــةرةذاي ئ س

ةش له قؤناخي بةر له زاصبووين قاجاريةدا زؤرتريان نيعمةتوصآلهي و دةستةكاين ديك
بةآلم دةبث داين پثـدابث كـه بووژانـةوه و ژيانـةوةي سـؤفييايةيت لـه       . گةشه كرد

هيچ بةصگةيةك به دةستةوه نيه كـه ئـةو   . خانةوه دةسيت پثكردووه سةردةمي كةرمي
رةوةي ئةگةرچي كـردةوةي دصسـاردكة  . خةصكي لث تني دابن و تةنگةژةي بؤ نابنةوه

 ،سةبارةت به زاناياين ئاييين ذةنگه كاري كردبثته سةر ئازار و ئثشاندين سؤفييان
بةآلم ئةم كاره تا وةچةي داهـاتوو پـةرةي نـةگرت و ذةنگـه كـه پثـداگري پتـةوي        
بةرپرسايةيت و ئةركي كؤمةآليةيت عولةماي پارثزگاكان و پشتيوانه شارنشينةكانيان 

  .ةيت ناوةندي بووبثلةبةر وردةورده توانةوةي حكووم
خان سةبارةت به كةمينةكاين مةسيحي و جوولةكه تثكةآلوي  ذةوشيت كةرمي

                                                      
81- Malcolm, 417 – 420; For this Order, see Gramlich, 28 ff, esp. 30 

– 34 
  .٥٤٢؛ ذازي، ل ٢٠٥باستاين پاريزي، ل 

 .٢١٧و  ٢١١ـ  ٢٠٦؛ باستاين پاريزي، ٣٥٠ـ  ٣٤٨ـ وةزيري، ل ٨٢
؛ مثـژووي ئـةدةبيايت   ٦١٢رانشار، بـةرگي يةكـةم، ل   ؛ يؤنسكؤ، ئث٤٥٢ـ ذازي، ل ٨٣

  .٣٦٧اون، ل رئثران، ب
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چونكه ئةمانه يان بثگانةي  ،وپؤي ديپلؤماسي و سياسةيت بازرگانييه كؤمةصثك ذايةص
دانيشتووي ئثران بوون وةك شاندةكاين ئاييين عيسايي يان ئةرمةين و جوولةكةي 

بةخثري، سةرجني خةصكيان بؤالي  زاجني ئابووري و دةسخؤوآليت بوون كه لةبةر قا
سةبارةت به تاقمي يةكةم هةر ئةوةنده بةسه وةبري بثنينةوه كه چ  .خؤيان ذادةكثشا

مرادخان له ساصي  ي زاييين و چ عةيل١٧٦٤/ ي كؤچي ١١٧٧خان له ساصي  خودي كةرمي
 ،فةرةنگي، كارمليتاندا، له وآلمي ذثبةران و قةشةكاين  ي زاييين١٧٨١/ي كؤچي ١١٩٥

ذاهيبان، كاپووچيياين يةسووعي، ئاگؤسـتينييان و تاقمـةكاين ديكـةي بنـةجثي     
چةندين پارثزگاي ئثران چةند فـةرمانثكيان دةركـرد و ئـازادي شـوثين دانيشـنت و      
عيبادةت و توجارةتيان وةك سةردةمي سةفةوييه دةستةبةر كرد و كارثكي وايان كرد 

دا بپارثزرثن، بـةآلم بـةو    مةزةب ئةرمةنييةكاين عيسةوي كه له بةرامبةر دةسدرثژي
دا  مةرجةي ئاكار و كرداريان لةگةص شةريعةت و مةزةيب شيعه بة باري دوژمنايـةيت 

كةوايه ئةگةر پةيوةندي نثوان مةسيحي و موسوصمانانيش زؤر باش و پتةو . ٨٤نةكةوث
و مةزةبـةكاين  نةتةندرابث، ذةنگه ديسانيش گرژتـر نـةبووبث لـه نثـواين ذثبـاز      

خـؤوآليت ـ وةك التـني و ئةرمــةنييان ـ چونكـه النيكــةم حكوومـةيت دةمــارگرژ        
  .تةتةرپثچي نةكردبوون و مةينةيت نثوخؤياين به سةر نةهثنابوون

دا، شانؤي تازيةگثذي و  ذةنگه له ئاكامي ئازادي و كرانةوةي كةشي مةزةيب
دص بـوو، لـه سـةردةمي    شةهادةيت ئيمام حوسثن و تةذدةسيت كه خةصك زؤريان بة

مــن پــثم وايــه بــري و بؤچــووين . ٨٥خانــةوه بووبثتــة بــاو حوكمــذانثيت كــةرمي
ي بةهار بةجثيه كـه الي وايـه ويشكةسـؤيف نـةبووين بارگـاي      »مةليكوششوعةرا«

بةشـاين پـةرةي ئـابووري     دا شان خان به باري ذووحي و گةشةي ذووناكبريي كةرمي
  .٨٦ندذةوييةكاين نيوسةدةي ذابردووبؤته هؤي قوتاركردين ئثران له چنگ تو

  

  

                                                      
ري توثژينةوةكاين مثژوويي، اض؛ گؤ١٠٣مةقامي، ل  بةصگةنامةي مثژوويي، قامي ١٥٠ـ ٨٤

  .٣٦٢ـ  ٣٦١، ل ٤و  ٣ساصي دووهةم، ژماره 
 .١٠٧ـ نةذاقي، ل ٨٥
  .٣١٨شناسي، ل  ـ سةبك٨٦
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  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 
  
مريزا له گةمارؤي مةشةدا به  ـ نةسروصآلمريزاي كوذةگةورةي شاروخ١

پاصپشيت ئةمحةدشا دوذاين زؤري ئازايةيت له خؤي نيشـان دا، فةرةيـدووين   
بـه  گورجي مريزا و خةزثنةداري شاروخي كوشت و جصةوي قةصةمذةوي بـاوكي  

مريزا دصي لثي دةترسا و بؤ پارثزران له چنگاين له ساصي  شاروخ. تةوه گرتدةس
پاش مردين وةكيل گةذايةوة و دةسيت كردةوه . دا ناردي بؤ شرياز ي كؤچي١١٨١

دا بـوو،   چونكه نةخشةي بةربآلوي لـه مثشـكي  . به هةصسووذاندين كاروباران
و جـةواهثرايت ئيمـام   كةوته ماص كؤكردنةوه و تةنانةت دةسيت گةيانده زثـذ  

دا ببوو به كابرايةكي ترياكي سـياچاره و لـه پـةنا     له ئاخري تةمةين. ذةزاش
  ي ١٢٠٠لــه ساصــي . ئــاگري مةنقةصــي ترياكــةوه حكوومــةيت هةصدةســووذاند

   .دا مرد كؤچي مانگي
زؤرتر . مريزا و جثنشيين مريي بوو ـ نادرمريزا كوذي دووهةمي شاروخ٢

پـاش   .باوكي به كاروباري حكوومةت ذادةگةيشـت  پاش نةسروصآلمريزا لةبري
كوژراين ئاغاحمةممةدخان به يارمةيت پادشاي ئةفغانستان مةشةدي هثنايه ژثر 

زاي قاجار حوكمذاين حمةممةدوةيل مري ،دا ي كؤچي١٢١٨بةآلم له ساصي . ذكثفي
  .شا كوژرا خوراسان گريت و به فةرماين فةحتعةيل

ه خانةكاين شـةفت و لـه سـاآلين    ـ ئاغاهادي شةفيت يةكثك بوو ل٣
له ساصـي  . بؤشايي دةسةآليت پاش كوژراين نادرشا له گيالن حكوومةيت دةكرد

هةر ئةم مةسةلةيه بوو به هؤي هرووژمي .  فوومةين كوشتيلدا ئاغاجةما١١٦٧
خانـةكاين شـةفت   . خان بؤ سةر گيالن و كوژراين ئاغاهـادي  حمةممةدحةسةن

 بـةگوثرةي . اين سـةردةمي شـاعةباس بـن   ذةنگه له كؤچةراين چگين لوذسـت 
يةكثك . شيان پثدةگوتن»مسوصماين پيوازي«دا  گثذانةوةي ذابينؤ له كتثيب گيالن

خـاين شـةفيت لـه سـةردةمي فةرماذةوايـةيت       له گةورةكانيان به ناوي كازم
حوسثنا، ئاغاكةمايل فوومةين كوشت و تؤوي دوژمنايةيت له نثـو   شاسوصتان

ه بوو به هؤي كوشتاري سةراين هةردووال و هةتا زةماين دوو تايفةكةدا چاند ك
  .ش دوژمنايةتييان هةر مابوو»شا ناسرةددين«دةسةآلتدارثيت 
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ـ مريزا زةكي بريكاري حكوومةيت گةسكةر بوو كه لةگةص ئاغاهـادي  ٤
چـوار مانـگ پـاش ئـةم ذووداوه     .  فوومةنييان كوشتيلشةفيت، حاجي جةما

هيدايةتوصـآلخاين   تؤصةكردنةوه كةوتةذث وخان به مةبةسيت  حمةممةدحةسةن
  . كرده حاكمكوذي حاجي جةمايل

يةكثك له سةربازاين تالشـي خـؤي لـه     به دةسـ هيدايةتوصآلخان ٥
رثك تةقةي لثكرد و وةختايةك دةيةويست ذابكا چةكدا. بةندةر ئةنزةيل كوژرا

ةدخان، مةيتةكةيان دةرهثناوه و سةريان نارده الي ئاغاحمةمم. شصپ كةوته ئاو
ذثزدار پثري چؤنيةيت بةسةرهايت هيدايةتوصـآلخان و مسـتةفاخاين تالشـي    

  .پثكةوه لثگؤذاوه
ـ قوببه كةوتؤته مةصبةندي شريوان و تا ئـةو شـاره سـث فرسـةخي     ٦

دا پـاش كـوژراين   ١٧٦٥لـه ساصـي   . پثشتر عةرةب لثي نيشتةجث بوون. نثوانه
و قيتـاق و دةربةنـدي    خاين قوببةيي ناوچةكاين شةخمال فةحتعةيل ،نادرشا

نشيين قوببه، بةآلم بةرةوذووي ناذةزامةنـدي سـةركردةكاين    خسته سةر خان
داغستان بؤوه و تثكشكا و سةري وةبةر ذووسان هثنا و كليلي دةربةندي نارد بؤ 

بةآلم لةبةر وةي ذووسان سـةريان لـه    ،كاتريين دووهةمي قةيسةري ذووسيا
 .ارووژثنن كليلةكانيان بـؤ ناردنـةوه   كثشه نةدةخورا و نةياندةويست ئثران

. پاش لةشكركردين ئاغاحمةممةدخانيش دةربةند هةر به ئثران حيساب دةكـرا 
خان لـه شـةذي يةكـةمي ئثـران و      خان به ناوي شثخاصي جثنشيين فةحتعةيل

پةنابـةگ   ذووسا، اليةنگري ئثراين دةكرد و پاش شكاين ئثران، ذووسان عةيل
  .ناوثكيان له جثي دانا

ـ ذثزدار پثـري لـه بابـةت هيدايةتوصـآلخان و درانـةوةي بـه دةس       ٧
ئاغاعةيل ئاخرين پاشةواري خانةداين شةفيت كةلكي له بابةتـةكاين ذابينـؤ   

. گومان له نووسينةوةي ئةم ذووداوةدا تووشي تالسـان بـووه   وةرگرتووه و بث
دا  له وةخـيت سـواربووين گـةمي    ،زؤربةي سةرچاوةكاين قاجاري بةگوثرةي

  ... .ووژراوهك
ساص ٥٢ي دووهةم پادشاي گورجستان پاش »هراكليووس«ئاركثل يا  ـ ٨

. دا دةسيت له جيهـان بـةردا  ٨٢و له تةمةين  ١٧٩٨ي ژانوييةي ١٢پاشايةيت له 
ــلثمان ــذاين   س ــانيش حوكم ــةكيخ ــةص     ش ــةكي زؤر لةگ ــه ماوةي ــوو ك ب
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تا  ١١٧٥خاين براي نثوانيان ناخؤش بوو و له مةوداي ساآلين  حمةممةدحةسةن
  .دا حكوومةيت كرد ي كؤچي مانگي١٢١٢

ـ پةمياننامةي گيورگيوسك له نثوان فيلدمارشاص پاتيمكني له اليـةن  ٩
ي گورجي نوثنةري پادشاي گورجستان له »گراتيون«كاتريين دووهةم و شازاده 

گورجستان يةكـةم وآليت  . ي سةرسنووري قةفقاز مؤر كرا»گيورگيوسك«قةآلي 
ئـةم پةمياننامةيـه   . ئةم قةراروبذييه بوو به ژثرباص ثرةيبةگوجيهان بوو كه 

بؤ زانياري زياتر بذواننـه مثـژووي   . برثيت بوو له سثزده بةند و پثشةكييةك
دا به قةصةمي خوالثخؤشـبوو   كؤمةآليةيت و سياسي ئثران له دةورةي هاوچةرخ

  .سةعيد نةفيسي
گورجستان ـ ئةلثكساندر براي هراكليووس و خوازةري تاج و تةخيت ١٠

خان لـه   بوو و له ذؤژگاري وةكيال پةناي هثنايه بةر ئثران و پاش مردين كةرمي
دا دايه پاص هثزةكاين ئثران و بةشداري  شا زةماين ئاغاحمةممةدخان و فةحتعةيل

مثژووي كؤمةآليةيت و  بةگوثرةيدا كوژرا و  چةند شةذثكي كرد و هةر له شةذيش
وو سةعيد نةفيسي له دةرةوةي دةروازةي سياسي قاجار به قةصةمي خوالثخؤشب

  .دا نثژراوه شاعةبدولعةزمي له كؤنه كليساي مةسيحييان
مقـام   ـ مريزا حمةممةدحوسثين فةراهاين مامي مريزا عيسـاي قـامي  ١١

مقـام و پيـاوثكي    و له دايكةوه باپريي مريزا ئةبولقامسي قامي) مريزابوزورگ(
خان هةصبذا و چووه  له لوتفعةيل. وخان بو بةذثز و مامؤستاي مناصةكاين سادق

. حةجي كرد، له قةزوثن مرد ١٢٠٩پاش ئةوةي له ساصي . الي ئاغاحمةممةدخان
  .شثعريشي دةگوت و نازناوي وةفا بوو

ـ مثژووي سـارةوي و مونتـةزةمي ناسـري، ئـةم ژنـه كـه نـاوي        ١٢
  .ةبةگم بوو به پووري ئاغاحمةممةدخان دةزاننيجخةج

خان ذاپةذي و لةگةص دژبةراين  تان دژي كةرميخان له خووزس ـ زةكي١٣
بةپثچةوانةي بؤچووين ذثزدار پثري وايل حةوثزه به . وةكيل دةسيت تثكةص كرد

  .خان نةكوژراوه ئاماژه و ذةزامةندي و پةسندي كةرمي
خان سةبارةت به هثندثك له فةقث و مةالكان لةگـةص   ـ بذواي كةرمي١٤

نووسراوةي ذؤستةموحلوكةما كه ناوبراو  دةقي. نووسراوةي بةذثز پثري ناكؤكه
وةك بيسـتوومانه بـةذثز جـةنايب حمةممـةدي     «. كةلكي لثوةرگرتووه ئاوايه
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هةصناگرث و  وثنةيه و منةت له كةس دا مةاليةكي بث بيدئابادي له زانست و زانني
ـ دةچث، ئثمةش وةكيلـي دةوصـةيت ئثـرانني و    چنني بةذث به ئاوريشم اش لـه  ب

. تةنينه چنني و مافووره و بةذه كردن و جاجم يكارمان گؤرةو وةستايي دةزانني و
وةكوو بيستوومانه هةموو پثغةمبةران و پياوچاكان و ئيماماين ئثمه و تثكذاي 

ئةوةيه كه مواجبثكي  مةبةست» .پاشاياين پثشوو خاوةين كار و پيشةيةك بوون
  .بؤ كةس نةبذيبؤوه

ه شرياز دةنگ و هةرايةكي شا ل عةيل ـ له دةوراين زةنديةدا مةعسووم١٥
خـان بـؤ ئـةوةي ئاژاوةيـةك وآلت      كـةرمي . هةبوو كه مةال پثي هـارووژابوون 

مــريزا  .شــايان دوورخســتةوه نةتةنثتــةوه دةســتووري دا ئــةو و نوورعــةيل
خـاين زةنـد ئـةو كـارة      سةرةتا كةرمي«: زةينولعابيديين شريواين دةنووسث

ــة   ــرد و س ــه ك ــةو دوو پياوچاكان ــةص ئ ــوةي لةگ ــوومدزث ــةيل و  يد مةعس ع
وةدةرنا و ئاخري ئةويش خؤشي له ) قةبرةكةيان پذ بث له نوور(شاي  نوورعةيل

 .خؤي نةدي و ساصثكي پثنةچوو كه تؤماري تةمةن و حكوومةيت تثكـةوةپثچرا 
ساصثك ژيا و پادشايةكي خؤشناو بوو و تا ئاخري عومريشي لـه  ٨٠خان  كةرمي

ةسيت شـريواين لـه هثنانـةگؤذي ئـةم     نازامن مةب» .بةري داري تةمةين خوارد
  ؟موعجزةيه چي بووه

شا پثشةواي نيعمةتوصآلهييه لـه ئثـران و مريـدي     عةيل ـ مةعسووم١٦
ئةو به فةرماين پري و مرادي خؤي له هيندووسـتانةوه  . ذةزا دةكةين بوو عةيل

خـان خرايـه    هاته ئثران و ماوةيةك له ئثران بنةي دانا و به دةستووري كةرمي
) النـهرين  بني(و پاشان ئازاد كرا و له ئثران و ئةفغانستان و دووچؤمان زيندان 

دا له مةزارگةي ئيمامانةوه  له گةذانةوةي ١٢١٢ساصي . مريدثكي زؤري لثكؤبؤوه
ممةدعةيل بثهبةهاين موجتةهيدي بؤ ئثران، له كرماشان به دةستووري ئاغاحمة

رةسوودا خنكانديان و به دةسةآليت ئةو زةماين گرتيان و بةدزي له چؤمي قة به
وشـةداين  (كوشتيان و هةرلـةوث ناشـتيان    »عةذشي بةرين«قةولثكي له باغي 

  ).دثهخودا
شا ناوي حمةممةدعةيل كوذي مريزا عةبدوحلوسثن كوذي  ـ نوورعةيل١٧

جومعةي تةبةس بوو؛ يةكثك له عارفه ناودارةكاين سةدةي  مةالحمةممةدي ئيمام
دا لةگةص باوكي چؤته شرياز  بووه و له تايف الوي سثزده و له ئيسفةهان له دايك
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شـا و   شـا و نازنـاوي فةيزعـةيل    عـةيل  و هةردك بوونـه مريـدي مةعسـووم   
شا بوو  عةيل شا پاش كوژراين مةعسووم نوورعةيل. شايان وةرگرتووه نوورعةيل

  به سةرجةلةي ذثبازي نيعمةتوصآلهي، بـةآلم چونكـه لـه هـةموو قؤصـثكةوه      
ه و به كافريان دةزاين، ئةوشارةوشاري دةكرد و ئاخرييةكةي ذاست بوونةو يلث

بةآلم سثرجان مثلكؤم ذثكةويت وةفاتةكةي . ي كؤچي له مووسص مرد١٢١٢ساصي 
ي كـؤچي و دةصـث ذةنگـه بـه پـيالين      ١٢١٥دةباتةوه ذؤژي عاشووراي ساصـي  

دةصثن پثشتريش له نةزرگةي . ئاغاحمةممةدعةيل موجتةهيد دةرمانداويان كردبث
شـا پيـاوثكي    نوورعـةيل . يمامان دووجاريان ژار دابوويه بةآلم ذزگاري ببووئ

. جوانچــاكي مووقــةتراين بــوو كــه خثــرا خةصــكي بــؤ الي خــؤي ذادةكثشــا
 له سةردةنووسث كه پثنسةد مريدثكي بوو و قوببةي زثذي  »قيسةسولعولةما«

  ... .خثوةتةكةي دةچةقاند
شا به  عةيل راو به موشتاقـ مريزا حمةممةد كوذي مريزا مةهدي ناس١٨

حةسص خةصكي توربةيت حةيدةرييةي خوراسان و له ئيسفةهان پثـي نابوويـه   
پاش ماوةيةك چووه كرمان و دواي خوثندين سةرةتايي خؤي به  .جةغزي ژيان

 .زةمانثكي زؤرانيبازثكي ناوبةدةرةوه بـوو . فثربووين مووسيقاوه خةريك كرد
شادا بـوو بـه    له خزمةت نوورعةيل. ووخؤش و خاوةين گةلثك قوتايب ب دةنگ

پـاش   .شا تؤبةي له ذابـردووي كـرد   پةمشينةپؤش و له سةردةسيت فةيزعةيل
ئةوةي سةري وه الشـيپانةي سةيدمةعسـووم هثنـا لـةم ذثبـازةدا نازنـاوي       

ماوةيةك له ماهـان ژيـا و سـةرةجنام بـوو بـه      . شاي وةرگرت عةيل موشتاق
دا كه  ي كؤچي١٢٠٢صثن ذؤژثكيان له ساصي دة)... گواشري(نيشتةجثي شاري كرمان

شا بـه   عةيل مةال عةوآلي واعيزي كرماين له مزگةوتثك خوتبةي دةدا، موشتاق
پث بـوون و ورووژان و بـه    دةنگي تارةوه قورئاين دةخوثند و خةصك پثي چراغ

  ... .فةرماين مةالعةوآل بةردةبارانيان كرد و كوشتيان
بوو ـخؤشـــوالثـد كــوذي خـيـــةهـاغاحمةممةدعةيل موجتــــ ئــ١٩

ئاغاحمةممةدباقري بثهبـةهاين لـه بـواري زانـني و نووسـيين سـةربوردةي       
خوثندين سةرةتايي . وثنه بوو دا توثژةرثكي كةم گةورةپياوان و زانسيت ئاييين

الي باوكي خوثندووه و له حوجرةي فةقثيان دةرس و دةوري تةواو كردووه و له 
ئثراقةوه هاته ئثران و له كرماشـان بنـةگر    دا له ي كؤچي١١٨٦تاعووين ساصي 
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ئثشـاوه چونكـه     بؤيه هثندثك دصيان لثـي «: دةنووسث »مةكارميوائاسار«. بوو
ــؤفييان و    ــان و س ــازي عريف ــذةواين ذثب ــةص پةي ــةبوو لةگ ــؤش ن ــةيين خ ب

الي خؤشةويسيت و مثهر و وةفادا هةنگاوي  بانگةشةدةراين سيدق و سةفا و بة
» .هةصـدابوون  كوشنت و ئثشاندن و قـني و جـزداين بـؤ    نةدةنا و ئاآلي گرتن و

نثواين لةتةك گةورةپياوان و دةسةآلتداراين ئثـراين وةك هيدايةتوصـآلخاين   
له زةماين . خاين زةند و ئاغاحمةممةدخاين قاجار خؤش بوو فوومةين، كةرمي

شادا فةرماين پةيكةردةي سؤفيياين دا و كةسانثكي  فةرمانذةوايةيت فةحتعةيل
دةيانگوت گةلثك سؤيف . شاي تثدابرد شا و موزةففةرعةيل عةيل مةعسووم وةك

له . مرد١٢١٦ي كؤچي پثي نايه ژيان و ساصي ١١٤٤ساصي . به دةسيت وي كوژراون
  .ناودثر كراوه »موغبةرةي ئاغا«كرماشان نثژراوة و گومبةزةكةي به 



 

  
  
  
١٤  

  
  حكوومةت، داهات و كؤمةص

  
  هؤز و تايفةكان ١ـ ١٤

  

كاروبـاري ئيمپراتـؤرثيت بچـووك بـةآلم بـةهثز و      ويت ةذخان  كةرمي
هؤكارثكي ديكة جگـه  . تؤكمةي خسته سةر ذةوگةي بةذثوةبةرايةتييةكي ساده

لةوةي كه به شثوةي كؤنباو پاصپشت و دةستةبةري كارةكاين بوون و هةروةها 
سرشيت ساكار و جوامثرانه و كةمتةرخةمانةي دةبث له جـةغزي لثكدانـةوةي   

دةمهةوث كه لةم بةشةدا كةلك له شثوازي . دا وةبةرچاو بگريثن ةوتنةكاينسةرك
كؤكردنةوةي وردةكاري سةر به چينه جؤراوجؤرةكاين كؤمةصي ئثراين وةربگرم و 
خؤبپارثزم له باس و خواسي الدةسته يان وثنةي سةرسوذهثن سـةبارةت بـه   

مـن  ). ١٦بابةيت بذواننه، (خان شريازي پايتةخيت و دةورةي حوكمذانثيت كةرمي
الم وايه كه ذثكخستنةوةي مثژووي كؤمةآليةيت يان ئابووري ئةو دةورانه ـ كه  
مثژووي هونةر و ئةدةبياتيش دةگرثتةوه ـ دةبث لـه دووتـوثي لثكؤصـينةوةي     

 ١٨٠٠تا  ١٦٠٠دا كه النيكةم سةرجةم له ساصي  سةردةمثكي بةرفرةوانتري سةفةوي
شا دةگرثتـةوه،   اعةباس هةتا فةحتعةيلياين له ذؤژگاري فةرمانذةوايةيت ش
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كةوايـه ئـةم دوو باسـةي داهـاتوو ذةنگـه لةبـةر       . بكرثتةوه خبرث و شي ذثك
دةرخسنت و هثنانةگؤذي ئامرازي پثويست لةم توثژينةوةيةدا وةك تابلؤيةكي 

  .نيشان بدةن  ذثنوثن ذةوگةمان پث
 له وآلتثكا كه شثوةي بةذثچووين گونـدةكي و مـةذداري بـه چةشـين    

وپثك سةر بـه گةشـه و درةوشـانةوه و     كؤنباو تثكةآلوه، گةلثك بازنةي ذثك
داذووخاين هةر فةرهةنگثك به نؤرةي خؤي وةبةرچاو دث كه تثكةآلوي سصسصه و 

ئةم پرسه به شثوةيةكي ذوونتر دةربارةي ئثران كه . پصپصه و هاوپثچي سياسييه
ةوصـيان داوه تـا   هةميشه شةپؤيل پةساپةساي پةالماردةراين سةحرانشـني ه 

ـ شارنشيين لةگةص كؤنفثدراسيؤنةكاين  بنةذةيت ژياين كؤمةآليةيت كشت وكاصي 
ژياين گةذؤكي مةذداري تثكشكثنن و جثگؤذكةيان پثبكةن، وةبةرچاو دث و تةنيا 
وةچةي دووهةم يان سثهةمي پةالماردةران له ذووي سوود و داهايت ئابووري له 

لـةم  » نـادري «سـةركةوتنةكاين  . دةبـن دا تةسـليم   ژياين بنـةجثي شـارةكي  
وسووك و ذاست  گؤشةنيگاذا دةكرث به شثوةي هرووژمي سةحرانشينان سةنگ

سةركةوتنةكاين نادري له جةرگةي دار و پةردووي كؤمةصي شارنشني . بكرثنةوه
دا جثگؤذكةيان پثكرابوو، بةآلم به هرووژمي  كه له كلكةي دةسةآليت سةفةوييان

هات و وةرسووذانةكةي تةنيا بوو به هـؤي   رمابوون بةديئةفغانييةكان تثكنةق
بنةكي و گؤذاين بنةذةيت حكوومةيت شارةكي بـةبث   پةيدابووين سيستمي چةن

  . كردنةوةي بنةما يان گوثزتنةوةيةك نوث
گردةوةبووي شارنشني، بةبث  بنةكي و لثك سارمةنديي كؤمةصي يةكخة

ئةفغانييةكاين غةجلايي به سةر پشتيواين بةهثزي خثآليت له بازنةي زاصبووين 
كراوةتـةوه و بةپثچةوانةكةشـي لـه زؤربـةي      ئثرانا به ذادةي پثويسـت شـي  

ذووداوةكاين سةردةمي بؤشايي دةسةآلتا بثهوودةيي هؤردووي خـثآليت بـةبث   
شاري قوم دةروازةكـاين لـه    .خؤذاگري كؤمةصي شارةكي گةلثك وةبةرچاو دث

خان  مةردان ؛ ئيسفةهان له چنگ سپاي عةيلمريزا گاصة دا ذووي هثزةكاين برامي
خان پث بنثته شـرياز و   خاين بةيات نةيهثشت كةرمي هاشم ؛ذاپسكا و قوتار بوو

بةآلم به بووين  .وزؤر بةرةو نةمان و بذانةوه به دةس ئازادخان پاصي پثوةنا كةم
اليةنگراين شارنشني و هثزةكاين خثآليت فةرمانذةوايةكي بةهثز و جةماوةري 

يتواين وةفاداري و تةنانةت متمانةي حةشيمةيت خثآليت و شـارةكي وةدةس  دة
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تاقمةكاين خثآليت دةيانتواين ئةگةر سةردارةكةيان دةسيت نةقووچثنث، . بثنث
جـةماوةري كؤمةصـي شـار لـه سايةسـةري      . تايفةكاين ديكةي بؤ پثمل بكةن

خـةرج و   لةشكرةوه تةناهي باصي به سةر دةكثشان و پايتةختيش به هةصگرتين
لةشـكري خـثآليت   . وگـؤذ دةهـات   ومةرجي باش تووشي ئاص پيتاكي باو و هةل

  .١دةسةآلتداريش لةو قان و پشكانه بةهرةوةر دةبوو
بنةماي هثز و توانسـيت خـثآليت كـه بـه هـؤي هـةوص و تثكؤشـاين        

خـانيش   سةفةوييةكان گؤذاين به سةر هاتبوو درثژةي كثشا و نادرشا و كةرمي
كاروباري ذاستةوخؤي ئيدارةي ناوةندةكاين شـارةكي بـةر   . ئةم ذچةيان كوتا

لةوةي به دةس خاناين هؤز و تايفةكان بـةذثوةبچث لـه اليـةن باآلدةسـتاين     
دا ئـةم كاربةدةسـتانه لـه     له ذاسيت. هةصبژثراوي پارثزگاكانةوه هةصدةسووذا

به دا خاوةين ذيشةي بنةماصةيي يان تايفةيي بوون و  پارثزگاكاين قةصةمذةويان
نؤرةي خؤيان بةرپرسايةيت ملكةچي و بةذثچوون و هثوري و له كايت پثويستا 

لةم بارةدا ئةو دةستوورانةي كه سةبارةت . سةركويت تايفةكانيان له ئةستؤ بوو
دا بؤ  خاين دونبويل له كايت هةصبژثراين قوصي به كورداين شوقاقي درا به نةجةف

  .٢بةگلةربةگي تةورثز منوونةيةكي لةباره
  

تايفه گةوره و گرينگةكان به دةس سةرؤكاين ئاسايي خؤيان به شثوةي 
كؤمةآلين سةر به پارثزگا بةآلم بةبث گةذانـةوه بـؤ سـةر ناوةنـدةكاين شـار      

بةختيارييةكان، لوذاين فةيلي، كورداين ئةردةالين، ئةفشاري . بةذثوةدةچوون
وردةكـاين  لـه نثـو ك  . ورمث و قاجاري ئةستةرئاباديش هةروا بةذثوه دةبـران 

ئةردةآلن و ئةفشاري ورمث و قاجارةكاين ئةستةرئاباد زياتر سـةرؤكي تايفـه   
مةسةلةي وةفاداري و سةروةبةرهثنان بؤ  .حوكمذاين پارثزگا و ناوةندةكةي بوو
ومـةرجي تايبـةت و بـةپثي پثويسـت بـه       حكوومةيت ناوةندي بةگوثرةي هةل

به سـةر دةسـبژثركردن بـؤ    له بابةت چاودثري  .وةرگرتين بارمته دابني دةكرا

                                                      
1- cf. Kuznetsova, 308 – 310. For a general account of the tribes 
during this period, see Tappers chapter in Cambridge History of 
Iran VII (forthcoming). 

                  .Lambton, Landlord and Peasant, 133؛ ١٧٤ـ  ١٧٣ـ نادرمريزا، ل ٢
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دةسةآلتدارثيت فةرمان دةردةچوو ـ وا باو بوو ئةم حوكمانه هةموو ساص نوث 
دةكرانةوه ـ هةتا سةرؤكي تايفةكان سةقامگري و ياغييةكان دةمكوت بكـا و   
تني بؤ سةربزثوان بثنـث پيتـاك بـدةن و شـاآلويان كـةمتر كةنـةوه يـان        

  .سةركردةكانيان بگؤذن
  

بذانـةوه و بـه دوور لـه گؤذانكـاري      ي تايفةكان بثوگؤذي سةرؤك ئاص
كاري بةختيارييةكان له . دا خؤي دةنواند حكوومةته دةسةآلتدارةكان به سةريان

خانـا ـ النيكـةم لـه بابـةت دةرةبةگانـةوه ـ         سـةردةمي حكوومـةيت كـةرمي   
ي ١١٦٤خان له ذةجـةيب ساصـي    كةرمي. منوونةيةكي بةرچاوي ئةم چةشنه بوو

دا هةر ماوةيةك پاش ئةوةي بـوو بـه وةكيلـي     ي زاييين١٧٥١ ژووةين/ كؤچي 
دةوصةت يان بريكاري شامسايلي سثهةم فةرمانثكي به ناوي ئةو پادشايه دةركرد 

ئــةو كــات . خــاين لــه چوارحمــاص و نةهاوةنــد دةرپةذانــد مــةردان و عــةيل
بةگي حاكمي دانـدراوي نـادري بـه سـةرؤكي      ساصح كوذي عةيل) ١(خاين ئةبداص

. ٣ةي بةختياري دانا و ساصث حةوسـةدمتةنثكي مووچـه بـؤ ديـاري كـرد     تايف
دا ئازادخــان  ي زايــيين١٧٥٤ژووةين / ي كــؤچي ١١٦٧وةختايــةك لــه ساصــي 
خاين له سةر كاري خؤي النـةبرد و تةنانـةت بـاري     ئيسفةهاين گرت، ئةبداص

دا  وةرگرتين مصكانه و پيتاكي چوارحماصيشي خسته ئةستؤي و لـه حوكمةكـةي  
پـاش  . ٤سي كه دةبث سةبارهت به گوندنشينان دادپةروةر و مثهرةبـان بـث  نوو

دا داواي تاپؤ ١٧٨٠و جارثكي دي له  ١٧٥٩خان جارثك له ساصي  گةذانةوةي كةرمي
وةكيـل و جثنشـينةكةي   . و فةرماين مصكايةيت كثشةله سةري چوارحماصي كرد
بةو نووسـراوةيه  خان هةر  ذةزامةندييان له سةر ئةم داخوازه دةربذي و ئةبداص

وگؤذي داهاتووي  لةنگي بةختياري و ذوون كرايةوه كه ئاص بوو به حاكمي حةوت
خان ئةجنام بدرث و ذةنگه ئةم بابةته  مصكايةيت دةبث به سةرمايةي خودي ئةبداص

به شـثوةي خؤدزينـةوه لـه داين هـةر چةشـنه يارمةتييـةكي ماصـي و يـان         
  .٥بدرثتةوه لثخؤشبووين مصكانه لثك

داوه ) خثصي سةرؤك(گةري  خان حوكمي ئثلخاين يانةتةوه كه كةرميگثذاو
                                                      

  .١٥٢ـ  ١٥١ـ بةختياري، ل ٣
4- Garthwaite, NO. II (P.4). 
5- Ibid, Nos. III, III, IV (Pp. 4 – 6). 
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زادةيـةكي   ئاغا و نـةجيب  ناوبراو كه ناوي جاين( .به يةكةم ئثلخاين قةشقايي
وةك باسي دةكةن دةبث يةكثك له هاوكاران و وةزيراين  ،تايفةي شاهيلوو بوو

ايفـه  ئـةم فةرمانـه واي كـرد كـه كؤبةنـدي تثكةصـةي ت      .) خان بووبـث  كةرمي
زمانةكاين فارس گؤذانيان به سةرابث و وةك زجنريةيةك كه ئثستاش هةر  ترك

خان لـةم   گوماين تثدا نيه كه ئاماجني كةرمي. ذثكدان بن وا ماونةوه تووشي پاص
يةكثكي تر هةر لةو . گرتين پاراستين شاري شرياز بوو كاره يارمةيت دان و باص

هؤز بدا و وةكيل  ةتا يارمةيت سةرؤكبةگي هةصبژثرا ه بنةماصةيةش به ناوي ئثل
خـان   دا جـاين  له ذاسيت. ٦سةبارةت به كؤكردنةوةي باج و مصكانه خاترجةم بث

ـ كه ئةويش ) ٢(خاين كوثر ئةو و مسايل. خاوةين پايه و پلةيةكي دةرباري بوو
خثص و تايفةكاين . ٧سةرؤكي تايفةي قةشقايي بوو ـ  باوةذپثكراوي وةكيل بوون

وزؤر به  يةكثتييةكيان پثكهثنا كةم) ٣(ش كه پاشان به ناوي خةمسهديكةي فارسي
  .٨سةرؤكايةيت يةكثك له تايفةكاين فةرمانبةردار بةذثوة دةچوو

  

تايفه سةربزثوةكاين ناكؤچةر و بنةگري كؤهكيلؤيه له هؤردووكردين 
نشينان و هةوارچيياين ئـةو   لةگةص خثوةت .دا هثرشيان كرايه سةر١٧٦٥ساصي 

النيكةم به چةشين ذواصةيت و له سةر كاغةزيش بـث بـه شـثوةيةكي     ناوچةيه
بةآلم به هةرحاص مةحكووم بوون به داين پيتاكي قورس و  ،باشتر دةجووآلنةوه

سةيدةكاين  .بثگاري و چةوسانةوه له اليةن حاكماين شارةكاين دةروجريانيان
ـ كه ساصي  خان و جةعفةرخانيان مريساالري ناوچةي بةمبةئي ذةزامةندي كةرمي

هاته سةر دةسةآلت ـ به شثوةيةكي سةركةوتووانه لـه بابـةت نـةدان و      ١٧٨٥
حوسثنةوه تا ئثستا  هةصگرياين ئةم چةشنه پيتاكانةي له سةردةمي شاسوصتان

                                                      
6- Garrod, 32. ff; Ullens de Schooten,86 – 87. 

/ ي كؤچي ١٢٣٤دا سةبارةت بةم ناوه و هاتين له  گي يةكةمي بةر٢٦٧ةسايي له الپةذه ف 
بةگي فارس دةنووسث كه  خاين قةشقايي ئثل دا سةبارةت به جاين ي زاييين١٨١٩ـ  ١٨١٨

 .واژةي ئثلخاين تايفةكاين ترك زمان بؤ يةكةم جار له فارس دةكار كراوه
  .١٣٤يةكةم، ل  ؛ دونبويل،تةجرةبةتولئةحرار،بةرگي٣٣٧،٣٣٨ـ ذؤستةموتتةواريخ،ل٧

8- Christian, 5. 
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  .٩نةياندابوون، ذاكثشا
خان واتـه لـةكان و لـوذان و هـؤز و      وپؤي سةرةكي ياراين كةرمي تان

ةنه و وةند و كةصهوذ و قـةرةگوثزلوو پـاش   خثصةكاين دةشيت هةمةدان و زةنگ
چوونه سةر دةسةآلتيشي هةر لثي نيزيك بوون و نيوةي هثزةكاين سةقامگريي 

ئةمانه وةفادارانه له خاكي سةرةكي زةنديه و سـنوورةكاين  . فارسيان پثكدثنا
دةستةيةك له حةشيمةيت گؤران و ئةمحةدوةندي كوردي . كرماشان مابوونةوه
ـ  مةسـيت عـةرةيب    و لقـي هوداوةنـدي تايفـةي مـيش     ١٠انقةصةمذةوي كرماش

بريانوةند و زةنگةنه بةرةو ) ٤(و ژمارةيةك له جةماوةري خثآليت ١١ئاباد خوذةم
ناوچةي زةهاو له ئاخري سـةردةمي زةنديـه و   . ١٢دران  دةوروبةري شرياز كؤچ

خاين قةرةگوثزلوو  سةرةتاي دةسةآليت خثصي قاجاردا به دةس حمةممةدحوسثن
. ١٣ناوبراو پردي زةهاوي له سةر ذووباري ئةلوةند هةصبةسـت . دةچوو بةذثوه

دا  شاري كرماشان وردةورده له گريوگرفيت تؤپخانةي پثشووي له قةآلي نادري
عةبدولباقي له (ذزگاري هاتبوو و سةرةذاي درثژةي حكوومةيت تايفةي زةنگةنه 

گؤذانثكي ) وةكيالخان له دوايني ساآلين دةسةآليت  دةوراين نادري و ئةصآلقوصي
بآلوبـووين   ؛ كرماشان له ماوةي داذووخـان و لثـك  ١٤ديكةي به سةر نةهاتبوو

  .١٥دةسةآليت خانةداين زةندا دووباره تووشي هثندثك زةرةد بؤوه
  

دا  له ناوچةكاين دوورةدةس و بةتايبةت له نثو تايفةكاين سةحرانشني
كيل تةنيا ئؤباصي بؤ وة. دةسةآليت حكوومةت بةتةواوي مةبةستثكي ذواصةيت بوو

سةرؤكاين سةردةسةآليت تايفةكان دةكثشا و پتر خؤي له شـةذ و سةرثشـه و   
ئةگةر خثصثك  .وبةرجي زيادي به مةبةسيت نواندين زةبروزةنگ دةپاراست خةرج

سةربزثوي كردبا و ملي نةدابا له شوثين خؤي دوور دةخرايةوه و زؤر كـةميش  

                                                      
  .٩٤ـ  ٨٠ـ سثمسار، ل ٩

 .٤١بةگ، كورد و كوردستان؛ ذابينؤ، كرماشان، ل  زةكي ـ ئةمني١٠
11- Lambton, Lanlord and Peasant, 142. 
12- Mann, Mundarten, XX, XXIV. 

  .٨٢ـ فريووزيان، ل ١٣
14- Lockhart, Nadir shah, 97 and index. 

  .١٣٦و  ١٣٤ان، ل ـ فريووزي١٥
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گومـان لةبـةر    بـث  .وه جثي پثشـوويان ذازي دةبوو كه دوورخراوةكان بگةذثنة
كـةچي زؤريـش وثـدةچث ئـةم      ،نةبووين دةرفةيت تةواو ئةم هةنگاوةي دةنا

شاعةباس و نادرشا نيشتةجث  .فايده بووبث هةصوثست و سياسةتةي به الوه بث
كردنةوةي دووبارةي هؤز و تايفةكاين كؤچةر و بنةگريان ئةجنام دابوو كه دياره 

ــان نــةك هــةر تــة نيا پاراســتين هثمنايــةيت و تــةناهي، بةصــكوو ئاماجني
دانةوةي هثرشي پةالماردةراين عومسـاين لـه بـاكووري ذؤژاوايـي و      بةرپةرچ

. سازكردين قةآل و قاميه له ناوچةكاين باكووري و ذؤژهةآليت خوراسـان بـوو  
دا كثشةي ئةوتؤي نةبوو، بـةآلم بؤخـؤي    خان له سنوورةكاين ئةگةرچي كةرمي

بؤ خاترجةمي و ذاكثشاين سةرجني تايفةكان كةمتر بكةوثته خؤش بوو كه  پثي
بةرچاوترين گواستنةوةي سةبارةته به بةختيارييةكان له ساصي . دةستثوةردان

دانةوةي گةذانةوةي خثآليت بةختياري تايفةي بةگلةرلوو كه  بؤ بةرپةرچ. دا١٧٦٣
تـا لـه   دا له كاشـانةوه گةذابوونـةوه قـوم، دنـة دران      له دةوراين دةسةآليت

وماشه وثرانـه ئـاوةدان    ناوچةكاين بةختياري نيشتةجث بن و گةلثك لةو مصك
  .١٦وگؤذثك بةدي بث بكةنةوه، هةتا له ماوةي چةند وةچةي داهاتوودا ئاص

  
  خان پارثزگاكان و شارةكان بةر له كةرمي ٢ـ  ١٤

  
دا شارةكاين ئثران تووشي قؤناخثكي پذ ١٧٦٤تا  ١٧٢٢له مةوداي ساآلين 

وچان لـه اليـةن تاآلنكةرانـةوه     ثزي و شاآلوي لةشكري و زؤرةملي بثشةذةنگ
وبةرجي سـةنگني و بـةخثوكردين سـپاي     دابيين خةرج  هاتبوون و بة تةنيايي

پيتـاك پثهـةآلچوون و   . گةورة و گران و چةوساندنةوةيان بة ئةستؤ دابـذابوو 
ةرمثانةي كةمتر له ذؤژگاراين پثشوو خةرج كران؛ تةواوي ماص و ساماين ئةو ه

كه خؤيان ناوچةيةكي ديكـةيان داذووتانـدبوو بـه زؤري لثيـان ئةسـتثندرا،      
كه له هثندثك شوثن وةبةرچاو » سووتاو زةوي«تةنانةت سةبارةت به سياسةيت 

                                                      
                                                         16- Lambton, Landlord and Peasant, 

141. 
وتاري پثري : به مةبةسيت زانياري زياتر سةبارةت بةم گوثزانةوه زؤرةملييانه بذواننة

  .به ناوي كؤچي بةزؤرةملي
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ئةگـةرچي فةرمانذةوايـةيت نادرشـا لـه     . دث ناوچةي خؤشيان تاآلن كردووه
ييةكان پتةوتر بوو، ذا له ذؤژگاري دةسةآليت سةپيوي ئةفغان ذوانگةي سياسي

بةآلم به دژواري دةشث بانگةشةي ئةمه بكرث كه كةمتر لةو سام و ترسي وةبةر 
زوصم و تاآلن و بذؤي بةربآلو ذوخسارثكي ديكةي له سةرانسـةري  : خةصك ناوه
ئةگـةر بـه الي   . هثنا و له هةر دة ماآلن النيكةم يةكيان چؤل كرابوو وآلتا بةدي

ةنووسي ناوچةكاين ديكه هيچ جياوازييةكيان لةگةص دا المان وابث كه چار كةمي
خـان بـةناچار كةوتؤتـه بـريي      چارةنووسي بةندةرعةباس نـةبووه، كـةرمي  

چارةيةك بؤ بةربةرةكاين لةتةك قايت ساخته و دةسكردي وآلت  دؤزينةوةي ذث
  .١٧هثناين دةسةآلت تثيا بةشدار بووه كه ئةويش له كايت تةقةال بؤ وةدةس

  

ئابووري به سةر پارثزگاكاين ناوةندي ئثرانا كه پاش  باري داسةپيوي
خـان و   خان، ئازادخان، كـةرمي  مةردان يةكةكاين عةيل لةدواي ك سةركةوتنه ية

خان دةخرانه ذوو، بةگشيت له ذثي ئةستاندين مصكانه، پيتاك،  حمةممةدحةسةن
 جةرميه و قةرةبووي خةسارةت و چةند جؤر تاوانانه كه پاش گرياين شارةكان

دا بـذي ئـةم   ١٧٦٠ـ   ١٧٥٠له مةوداي سـاآلين  . وةبةرچاو دةگريان، دابني دةكرا
ئـةم خشـتةيه ذةنگـه تـةنيا     . هةزار متةنيش دةكةوت٣٥داهاتانه وه سةرووي 

ياين جگه لةو دياري و پثشكثشييانةي كةسثك بة (چةشن پيتاكي گرتبثتةوه ١٢
وةبةرچاو نةگرياوه كه  ئةم بذه پارةيه ئةو جةرميةيةي تثدا). مةيلي خؤي دابثيت

جارثك داگريكرانا ئةستثندراوه و ذةنگه نيوةي ئةو پارةيه بث  له ماوةي بيست
هةزار متةن نيزيـك  ٧٠٠بذي ). ٤٩١ـ   ٤٩٠خشتةي الپةذه : بذواننه(كه باسي كرا 

  .بارتةقاي دةجار داهايت مصكانه و پيتاكي ساآلين ئيسفةهان بووه
  

كراين گوندان، دابـذاين   ةذانه چؤلئاكام و بةرهةمةكاين ديكةي ئةم ش
وپؤي بازرگاين، برسييةيت، نةخؤشي و وردبوون و تثداچووين بنـةماي   ذايةص

له بةشةكاين پثشوودا چةند وثنةيةكمان سةبارةت . ئةخالقي و كؤمةآليةيت بوو
خاين  ي حمةممةدحةسةن١٧٥٥له ماوةي پةالماري ساصي  .بةم باسانه خسته ذوو

هـةزار ذووبصـي بـه سـةر جـةماوةري ئـةو       ١٥٠باجثكي  ،قاجار بؤ سةر گيالن

                                                      
17- Plaisted, 10. 
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عةمبارةكاين گـةمني   .هةزار متةنثك٨ناوچةيةدا سةپي كه دةبوو به نيزيكةي 
تةواوي ماص و ساماين خةصكي قةزوثن بـه   ،شاري ذةشت دةسيت به سةرا گريا

دا گوندنشينان ذايانكرده نثـو لثـذةوارةكان و توجـارةيت     تاآلن چوو؛ له ئاكام
زؤرثك له جةماوةري گيالن و مازةندةران له ساصي  .١٨ئةنزةيل ذاوةستابةندةر 

قايت و  .دا زاص بوون له برسان و به نةخؤشي مردن دا كه قاجاري به سةريان١٧٥٠
سةرلةنوث له ئاخري  ،نةخؤشي ئةم پارثزگايانه كه به كؤتايي شةذ دامركابوو

ةوةي دةسةآليت سياسي كراوي وةكيل و ژيان دا لةبةر مردين چاوةذوان١٧٧٠ساصي 
و كوشتار و كثشمةكثشم لـه نثـو ذثبـةراين     ١٩خثصي قاجار سةريان هةصدايةوه

ئارةزوومةنداين پلة و پايه و ماص و سامان كه خـاوةين  «. دا تازه بؤوه خؤجثيي
سنوور بوون، تووشي كوژران، كوثري، داگريكراين ماص و دارايي  دةسةآلتثكي بث

دا لةبـةر زؤرةملـي   ١٧٥٧وقذي ساصي  وراين قايتله دة» .٢٠و دوورخرانةوه هاتن
قاجاريان بارودؤخةكه پتر ئاصؤزكا و خةصكي ئيسفةهان و جولفا ناچار بوون كه 

كردين نان، مناصةكانيان بفرؤشن و بكةونه ذاوي جانـةوةري كثـوي و    بؤ دابني
پةمؤدانةيان لةبري نان و تاماو دةخوارد، سةركةوتووان ياساي . ٢١ئادةميزادان

دانةي لثذةواريان دادةسةپاند، به مةبةسيت وةرگـرتين مصـكانه و پيتـاكي    دذن
داسةپيو چةند نوثنةرثكيان هةصدةبژارد كه بؤ گةيشتنه ئاكام هةر ذثبازثكيـان  

حاكمان و كةآلنتةران و كوثخاكان لةجيايت تاقمةكاين چةته : وةبةر خؤيان دةدا
سي بةندةرعـةباس لـه   ذووداونوو. و ذثگراين چةكدار دةيانويست بكةونه دزي

: ومةرجي زاص به سةر ناوچةدا ئاوا دةخاته ذوو دا، هةل١٧٦٠سةرةتاكاين ساصي 
ئةوانةي . واوثدةچث كه ئةم حكوومةته دةيهةوث زؤر خثرا وآلتةكه خاپوور بكا«

تـةنيا لـه    ،دةسةآلتيان به دةستةوه هيچ سةرنج نادةنه حاص و باصي جةماوةر
ةكرث ئةو چةكدار و كةسانةي بةپثي پثويست له بريي ئةوه دان كه بزانن چؤن د
ئاكامي ئةم كاره بذانةوةي خاشةي بازرگانثيت  .ژثر فةرمانيان دان ذازي ذابگرن

                                                      
18- Butkov I, 417. 
19- Kukanova, 73. 
20- Arunova and Ashrafyan, ((Novye Materialy)) III. 
21- Hovhanyants, 290. 
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  ».٢٢لثدةكةوثتةوه
بةذثوةبردين حكوومةت و داهات و ئاسوودةيي كؤمةآليةيت شارنشينان 

بـةآلم هـةروةك تثئـؤري سياسـي      ،و جووتياران ئةگةرچي له ئاسـتثكا بـوو  
حوكمـذانان   ،وومةيت ئثـران لـه مـاوةي چةنـدين سـةدةدا نيشـاين داوه      حك

ئةيالةتةكاين خؤيان به هثزي سپا دةپاراست و سپاش به نؤرةي خؤي تةنيا له 
كارثكي ئـةوتؤ تـةنيا بـه     ؛وپثكةوه ذادةگريا و بةخثو دةكرا ذثي داهاتثكي ذثك

لـه ذثـي   ئابوورييةكي گةشةداري سةركةوته دةكرث و ئابووري سةركةوتووش 
دث و ئـةم كـارةش تـةنيا لـه سـثبةري       جةماوةري ذازي و شـادمانةوه وةدي 

نادر و جثنشيناين كه ئةو ذثگايةيان لـه ماوةيـةكي   . ٢٣دا گوص دةكا دادپةروةري
كورتــا بــذيبوو، هؤردوويــان بــؤ زؤرةملــي و زثــدةذؤيي دثنايــه مةيــدان و 

وةك وبـةرجي ذاگرتنيـان لـه جـةماوةري خةصـك وةردةگـرت و قـةت         خةرج
  .سةرچاوةي دةسةآليت سياسي نةياندةذوانييه باري ئابووري و ئةخالقي

  

ذةنگه بتوانني سةرچاوه گرينگه كؤنباوةكـان و داهـايت پارثزگاكـاين    
وپثـك و پثـنج چةشـين     حكوومةيت زةنديه بكةينه پثنج جؤري ياسايي و ذثك

  وپثــك  جــؤرةي ذثــك مصــكانه و پيتــاكي پثــنج. ٢٤وپثــك و نثوةنثــوه ناذثــك
  :ثيت بوون لهبر

له . وماشي دةوصةت وزاري پاشايةيت و مصك ـ وةرگرتين مصكانةي زةوي١
وزارانـه كةوتبوونـه الي ناوچـةكاين     سةردةمي سةفةوييةدا ئةم چةشنه زةوي

ذؤژاوا و باشووري ذؤژاواي قةراخ دةرياي خةزةر و ئثراقي عةجـةم و فـارس و   
مصـكانةي  . ي تايبةيت بووومةرجثك خوراسان لةو بابةتةوه خاوةين هةل. كرمان

لةبةر به دةستةوه نةيووين . بةرهةمي ساآلنه بوو% ٣٠ئةم زةوييانه نيزيكةي 

                                                      
22- GD XII, 28 February 1760. 

، لـه زمـان   ٥، ل ١٩٢١ـ ئيبين بةخلي، فارسنامةي چاپي ئةوقايف گيب، لةنـدةن  ٢٣
دارايي و نـه  نه وآلت بث لةشكر ذادةگريث، نه لةشكر بث مووچه و «: ذا دةصث سةعاليب

  .ماص و سةروةت بث ئاوةداين و نه ئاوةداين بث عةداصةت
  ـ ئةو پيتاك و مصكانةي كه وا باسـي دةكـرث، زؤربـةي لـه مثلكـؤم وةرگـرياوه،       ٢٤
                 .Waring, 85; Fraser, Narrative, 206 – 207, 213؛ ٤٨٠ـ  ٤٧٨ل 

  .١٩٣ـ١٩٢؛ موشريي،ل ٩٥نديه،ل ؛ هادي هيدايةيت، مثژووي زة٣٢٥ذؤستةموتتةواريخ،ل
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شاي ذاستةقينه و كةمتةرخةمي وةكيل سةبارةت بـه مـاص و سـاماين خـؤي وا     
دا  وثدةچوو كه جياوازييةكي ئةوتؤ له نثوان مصكي پاشايةيت و مصـكي دةوصـةيت  

  .٢٥)زيش بووهدا جياوا بةآلم له ذاسيت(نةبث 
وزاري دةرةبةگان و مووچه و مةزراي مةوقووفـه كـه    ـ مصكانةي زةوي٢

  .و سةروخواري دةكرد% ٢٠تا % ١٥داهاتيان دةگةيشته 
ـ پيتاك و مصكانةي نةگؤذي سةرانه كه له خثـزاين هـؤز و تايفـه و    ٣

مةذ و پاتاص و ( .كةمينةكاين ئاييين به نةغد يان به وةرگرتين ئاژةص دةبذايةوه
  ).ةكسم وةردةگرياي

ي نرخي ئةو مشةكانه بـوون كـه وا   ١٠تا سةيت  ٧ـ گوومرگانه كه له ٤
  .دةهاتنه وآلتةوه و له بازرگانه گةورةكان وةردةگريا

ـ پثشكةشييانه كه له اليةن وايل، سةرؤكاين خثص، كاربةدةسـتان و  ٥
 ئـةم باجـه  . حاكمان و ئةوانةي وا كاريان دةكةوته بةردةسيت حكوومةت دةدرا

بةهةصكةوتانه، نةورؤزانه، دياري گةشت و ديداري ئةيالةيت، زةماوةند و لةم 
ئةم دوو جؤرةي ئاخري به باري چةندي و چؤين و كةم . چةشنةيان دةخرايه سةر

به دصخواز چةند و چؤنيان پثخؤش . دا دةكةوتنه جةغزي دةستةي دووهةم و زؤري
  .بووبا دةيانئةستاند

  

  :ك و نثوةنثوة برثيت بوون لهوپث پثنج جؤر پيتاكي ناذثك
  

كـردين   نـةكراو و لةپـذ بـه مةبةسـيت دابـني      ـ پيتاكــي چـاوةذوان  ١
وبةرجي تايبةت و تةنگةتاوي كه له بـاجي تاكةكةسـي، كؤمةآليـةيت و     خةرج

  .جةرميه و تاوانانةذا تا يارمةيت به مةبةسيت لةشكركردين دةگرتةوه
لةشكرييانةي كه زياتر  ـ دابيين خوردوخؤراك و تفاق و توثشه بؤ ئةو٢

  .دةكةوتنه دةرةوةي سةربازگه له خاكي دوژمن يان لة نثو هةرمثي خؤدا بوون
ـ كةلك وةرگرتن له هثزي كار يـان بةكؤيلـه بـردن بـه مةبةسـيت      ٣

بةرامبةر بؤ كاري گشيت، هةصگرتين بةرهةم،  هةصسووذاندين وزةي ئادةميزاد بث
  .نهگواستنةوه و گةياندن و كاروباري لةم چةش

                                                      
  .١٤٧تةزكةرةتومللووك، ل : ـ بذواننه٢٥
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دةگثذنةوه شاعةباس . ـ نيچري دؤزينةوه و شوثنگثذان بؤ ذاوي پاشا٤
  .بؤ ئةم كاره جارثكيان هةزار كةسي گوندةكي به سؤغره گرتبوو

ئةو بةرهةم و كةرستانةي كه  :)٥)(تةرح(ـ كذين و فرؤشتين بةزؤرةملي ٥
ي زياتر بوو له نيازي نوثنةراين شا به زؤري و به چةند بةرامبةري نرخي بـاو 

نادرشا دةيتواين سپاي  .بازاذ به بازرگانان و خاوةين كؤمپانياكان دةفرؤشران
  .٢٦زؤروزةوةندي هةر به داسةپاندين ئةم نرخانه خثرايةكي تةيار بكا

زيده لةم بابةتانةي باسيان كرا، باجي ذثدرانه، بةئيجارةداين بازاذ، 
راوي ياسايي مفت ودةزگاي مريي و هةموو چةشنه بةرتيل و د داهايت سةر به دام

وكاران، دارايـي حاكمـاين لثخـراو و     كةس وةك خةزثنةي دؤزراوه، مريايت بث
  .سةربزثواين دةردةسكراويش له اليةن شاوه كؤ دةكرانةوه

  

نةكراو به شثوةي  له ماوةي بؤشايي دةسةآلتا مصكانه و پيتاكي چاوةذوان
وگؤذي  رةت و ئاصوكاص، توجا ئاسايي زياد دةكران و شوثنيان دةكرده سةر كشت

ئةمانه به شثوةي سروشيت و ئاسايي دارولةلةي باويان بؤ . كؤمةصي شارنشني
دانةندرابوو، بةآلم بة تةنيايي به باري پثشكةوت و گةشةي كؤمةآل زؤر كاريگةر 

جگـه لـه ئـةرك و كاروبـاري درثژخايـةن وةك ذاگـرتن و پاراسـتين        . بوون
ــارةت و ذث ــدةكاين توج ــةكاين باز ناوةن ــةتثكي  وبان ــةر حكووم ــاين، ه رگ

تازةدامـةزراو دةبــوو بـؤ پثشــكةوت و گةشـة و هةصــداين بـاري ئــابووري و     
بـةر لـه   . داين بةشي سةرمايةنانةوه سياسةتثكي لةبار بگرثتـه بـةر   يارمةيت

فةرمانذةوايةيت زةنديه شاره گةورةكاين وةك ئيسفةهان و مةشةد به شثوةيةكي 
تـةنيا  . هةروابوو» خانيش كةرمي«ي سروشيت زؤريان سةرنج دةدرايه و شرياز

يارمةتييةكي كه ساآلنه بؤ ئةم شارانه وةبةرچاو دةگريا هةصگرتين پيتاك بوو به 
نادرشا پاش گةذانةوةي له دثهلي و عادصشا دواي . شثوةيةكي كايت و تيژتثپةذ

ئةوي ذؤنيشته سةر تةخيت پاشايةيت كارثكي ئةوتؤيان كرد و له سةريةك دوو 
  . ساصثكي گرتةوه مصكانه و پيتاكي ساصيانه سث جار هةصگرتين

  
  
  

                                                      
26- cf. Arunova and Ashrafyan, Gosudarstvo, 259. 
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 ،نادرشــا هثنــدثك پــاش بةخشــني و لثخؤشــبووين پيتــاكي گشــيت
يةكي ئـةو   كراوةكةي خستةوه گةذ و عادصشا سث تثهةصچؤوه و نةزمه چاوةذوان

خـان قـةت مصـكانه و پيتـاكي بـه       كةرمي .٢٧ماوةيةي بؤ دووجاران نوث كردةوه
وةختايةك چاوي به ذؤژةذةشي و مةينةيت خةصكي  يةكجاري هةصنةگرت و تةنيا

مصكانه و باجي چةند ساصةي له سةر هةصگرتن، بةصكوو قةرةبووي  ،كرمان كةوت
بةآلم قةتيش له بواري وةرگرتين پيتاكا ئاوثكي  .ژيان و بةذثچوونيان بكرثتةوه

تـةنيا دادپـةروةري و    ،خراپي نةذشت يان گؤذانثكي نـوثي نةهثنايـه ئـاراوه   
گةرايانةي هةيل بؤ خةصـكي   فةي هةبووين حكوومةت و دةسةآليت واقيعفةلسة

ئثران ذةخساند هةتا ژيانيان به شثوةيةكي بةرچاو بةرةو باشي و تةسـةيل و  
  .حةسانةوه باژوث

  
  خان حكوومةت و داهايت كةرمي ٣ـ  ١٤

  

بةگوثرةي بةراوردي تةواوي ذووداونووسان نادرشا كه كـوژرا پـازده   
دي له پاش بةجثما و هةر كروورثك پثنسةدهةزار متةن دراوي كروور پارةي نةغ

دا  خان نيزيكةي حةفتاهةزار متةنثك له خةزثنةي پاش مةرگي كةرمي .٢٨زثو بوو
 .٢٩مابوو و ئةمةش تةنيا لةبةر سةردةمي نةخؤشي و بناوبثري خةرج نةكرابوو

 ٤٩٠ذه خشتةي الپة: بذواننه(ئةگةر بذوا به حيسابايت ذؤستةموحلوكةما بكةين 
دان به ئاوساين باري ئابووري ئـةو هةرمثانـةي كـه پـاش       ، به سةرنج)٤٩١ـ 

خـان لـةچاو سـاآلين     خانةداين سةفةوي له ئثران دابذابوون، داهايت كـةرمي 
بنـةماي   .كؤتايي حكوومةيت سةفةوي له بارودؤخثكي ئابذوومةندانـةدا بـوو  

ابايت سةردةمي نادري كؤكردنةوة و وةرگرتين پيتاكي ئةم دةورانه دةفتةري حيس

                                                      
27- Lockhart, Nadir shah, 238; cf. Prologue. 

ةيه دةكاته ئةم بذه پار ٢٨٣ثين له الپةذه قةزو. ٤٢٧ـ ئةستةرئابادي، جيهانگوشاي نادري، ل ٢٨
يه كردوويةته نيوه و گوتوويةيت حةوت كروور و نيوي له خةزثنـةدا بـووه،   ئؤليو دوو قات و

  .٤٤٦، ل ٥بةرگي 
) Butkov I, 152(ي ذاپؤريت ذووسان بةگوثرة. ١٢٣، ل ٩ـ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٢٩

ميليؤن ذووبصي ويشـكةپووص واتـه   ٥خان  ، كةرمي١٧٨٠دا له ساصي  خان له خةزثنةي ئةبولفةتح
  .ميليؤين شتوومةك لةپاش بةجثمابوو٢٠متةن نةغد و بايي ٦٦٦/٢٦٦
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دا ياين له  كه تاقمثك له خةزنةداراين زةمحةتكثش له ماوةي حةوت ساآلن ٣٠بوو
بةآلم لةبةروةي نادر  ،ذا بةرةو دوا خةريكي ببوون و ذثكيان خستبوو١٧٢٥ساصي 

سامانثكي لةخؤوةي  ،دةويةكي مصكانه و پيتاكي به زيادي و زؤرةملي كؤكردةوه
ي هثلكةزثـذيين  »قـاز «كوولةكةي ذووحي شـكا و  وةسةريةك نا و سةرةجنام 

نثوبذ له داهـايت   ومةرجثكي تايبةيت پثكهثنا و بث خان هةل بةآلم كةرمي ،كوژرا
  .نانةوةكان كةم كردةوه و خستييه سةر سةرمايه

  

وشوثين وةرگرتين پيتاك و مصكانةي حكوومةيت له  سةرةتا به وردي ذث
نــدةكاين كارگثــذ و كؤكــةرةوه و ذا تــا كوثخــادث و دةس و پثوة بةگلةربــةگي

دا تةواوي  له ذؤژاين نةورؤز يان لةوان دةوروبةران .خةزثنةداري دةكرده يةكجث
 ئةو كاربةدةست و كارگثذانه دةبوو بةصثنينامةيةكيان ئيمزا كردبا كه نابث لـه 

كراوه تةنيا فلسثك زيادي وةربگرن و دةبوو  دا جگه لةوةي دياري جـةغزي كاريان
يي هةموو ساصثكا پسوولةي سةبارةت بةو كةسانةيان به دةستةوه بث كه له كؤتا

خان هةذةشـةي   دةگثذنةوه كه كةرمي. كه جةرميه كراون يان لثيان خؤش بوون
لثكردبوون ئةگةر فلسثك زيادي له خةصك وةربگرن، دوو فلس جةرميه دةكرثن و 

بةرپرسـي پثداچوونـةوةي سـاآلنه مـريزا     .٣١بثجگه لةمـةش سـزاش دةدرثـن   
ةممةدي كةآلنتةري فارسي بوو كه ئةويش هثندثك دزي و زثدةذةوي و زوصمي حم

دا دةيةويست لةشـكر  ١٧٦٠تةنانةت وةختايةك كه وةكيل له ساصي . خسته ذوو
بكاته سةر تاران ئاغا فةزلوصآلي خةزثنةداري شرياز ذاسپارد تا به حيسابايت 

تةر كه سةبارةت بـه  كةآلن. خاين براي حوكمذاين بوو، ذابگا پايتةخت كه سادق
خان سكاآلي بردبووه بةر وةكيل، دةنووسث پاش هاتين  زثدةذةوييةكاين سادق

خان له كةمثي  ئاغا فةزلوصآل به شثوةيةكي بةرچاو تةماح و چاونةزثري سادق
  .٣٢دا ئةويش زؤر شوكرانةبژثر بوو له ئاكام. دا

يان بؤ دياري وا باو بوو كه كاربةدةستان پاش ئةوةي هةصدةبژثردران مانگانة

                                                      
 .٣٢٥ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٣٠
  .٣٠٨ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٣١
  .٢١٢؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٥٨ـ  ٥٧ـ كةآلنتةر، ل ٣٢
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بةكاربووين لثپرسراوثك  وةختايةك حوكمي دةس. دا دةنووسرا دةكرا و له حوكمةكةيان
حوكمذاناين  .دةنووسرا لةذثوه لثكؤصينةوةي له سةر دةكرا تا بزانن چي هةيه و چي نيه

پارثزگاكان پتر له نثو كةسايةتييةكاين خؤوآليت كه خؤيان خاوةين داهاتثك بوون و 
مووچةي  .كراو دياريش بدةن هةصدةبژثران ةرةذاي مصكانه و پيتاكي دياريدةيانتواين س

 .تـؤن دةغـص و دان بـوو   ١١٤ساآلنةي حوكمذاناين گةوره سةدمتةن نةغد و نيزيكةي 
ودانه و به باري جياوازدا مووچةيان بؤ  كاربةدةستاين ژثردةسيت حاكم له سةر ئةو پث

مةيت ئيسفةهانةوه چةند منوونةيةك ذؤستةموحلوكةما له بابةت حكوو. دياري دةكرا
مريزا  ،دا له مازةندةران دةگةذايةوه١٧٥٦دثنثتةوه و دةصث وةكيل وةختايةك لة ساصي 

. عةبدولوةهايب لةگةص حةوت كةس له ژثردةستاين بؤ حكوومةيت ئيسفةهان هةصبژارد
ن خةزثنةدار، وةكيلي ذعثتـا  ،وةزير: پله و شوغصي ئيداري ئةو حةوت كةسه ئاوا بوو

  .٣٣،حيسابگةر، كةآلنتةر، موحتةسيب و نةقيب)الرعايا وكيل(
  

وپوي ئيداري و  له پشت ئةم نووسراوةيه ذاپؤرتثك سةبارةت به ذايةص
ئـةم  . بةذثوةبردين شار له ئاخروئؤخري سةدةي هةژدةي ئثرانا وةبةرچاو دث

ةي ودةزگاي ئةم دةورةيه تةواو بةگوثر وپؤي دام زانيارييانه دةريدةخةن كه تان
سيستمي ئيداري الي بنةباين حكوومـةيت سـةفةوييه و سـةرةتاي قاجارييـه     

تةزكـةرةتومللووك نـاوي چـارده كـةس لـه كاربةدةسـتاين       . خراوةته گـةذ 
. دا نـؤ كـار و شوغصـيان لـه ئةسـتؤ بـووه       ئيسفةهاين ذيز دةكا كه له ذاسيت

ــك    ( ــد جارث ــوثنان چةن ــد ش ــه چةن ــةدار ل ــر و خةزثن ــةرةكاين وةزي دةفت
ذؤستةموتتةواريخ پثنج پايةي وةرگري پيتاك دةخاته ذوو له ). انةوهدةنووسر

دةبث له بريمان بـث كـه   . پلةي بةرةژثرتردا كه پثوةندي به باسي ئيمةوه هةيه
خان له شرياز  ودةزگاي كةرمي ئيسفةهان پايتةخت بوو و ئثمه المان وايه كه دام

دا ئةركةكانيان  بابةتان قابيلةتتر بوون و له هةندثك گرينگتر و له ئيسفةهان بث
  .ـ به گوتةي كةآلنتةر ـ چووك دةبؤوه يان گةورةتر دةبوو

  
  

                                                      
  .٣٠٧ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٣٣
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وكاصي ناوچه بوو كـه بـه    وةزير كارگثذي حوكمذاناين پارثزگا و كشت
كردنـةوةي ذايةصـةي    وزار و پةيداكردين كرثكار و تؤو و چـاك  دابةشيين زةوي

ةكـرد بـه سـةر    خـؤي چـاوةدثري د   .٣٤وكـاص  ئاودثري، پةرةي دةدا به كشـت 
كؤكردنةوةي بةرهةم و داهاتا و لةو شوثنانةي كـه كثشـةيةك دةهاتـه پـثش     

لةبةر  ،وةزارةيت پارثزگاي ئيسفةهان. پثذادةگةيي و گرث و كؤسپي دةذةواندن
بةربآلوي ئةو هةمووه گونده بةرفرةوان و بةذثژةوي كه له سةردةمي سةفةوييةدا 

تةنانةت له زةماين حكوومةيت  ،لةچاو باري ئابووري شريازي هاوتاي ،بووي
  .زةنديةدا به پلةيةكي گرينگ دادةندرا

ودةزگاي كاروباري مصكانه  به سةرؤكي دام) خةزثنةدار و ئةمني(مستةويف 
و پيتاك و دارايي ذادةگةيشت و بةرپرسايةيت تةواوي داهات و دةركـةويت لـه   

دا  پسوولةكاندةزگاكةي داهايت كؤكراوةي دةخستةوه سةريةك و به  .ئةستؤ بوو
دةچؤوه و له ذووي بؤچووين كارگثذاين له پلةي سةروخواردا مصكانه و پيتاكي 

خاين چگين  خان توراب يةكةمني سةرخةزثنةداري دةورةي كةرمي .٣٥دياري دةكرد
ي زاييين بـه فـةرماين وةكيـل كـوژرا و     ١٧٦٣/ ي كؤچي ١١٧٧بوو كه له ساصي 

مريزاحمةممـةد لـه شوغصـي     .مريزاحمةممةدي برووجثـردي لـه جثـي دانـدرا    
  .ذا گةيشته ئةم پلةيه ئةستثين باج

تةزكـةرةتومللووك  ). ٥ـ   ١٣(پثشتر به گشيت باسي وةكيلي ذعثتـان كـراوه  
باســي ئــةرك و ذاســپثراوي ئــةم شوغصــةي نــةكردووه، بــةآلم بــةپثي نووســيين 

وزور هةمان كـاري وةكيلـي ذعثتـاين     دةستوورومللووك، كةآلنتةري ئيسفةهان كةم
ئةو لةم پلةدا دةبووا ذةزامةندي خةصك وةدةس بثنث سةبارةت به هةر چةشنه . رددةك

فةرمانثكي حاكم يان بةذثوةبةراين تري دةزگا و دةسةآلت و ذث بگرث له هةر جـؤره  
زوصم و چةوسـانةوة و غـةدرثكي كـه بـه سـةر جـةماوةردا دةسـةپث و هـةروةها         

داي له اليةن پيشةوةرانةوه له بةذثوةبردين ياساي بآلو كراوةي سةر به سات و سةو

                                                      
  .٣١٩؛ دةستوورومللووك، ل ١٤٧ـ  ١٤٠، ٨٠ـ  ٧٨ـ تةزكةرةتومللووك، ل ٣٤
  .١٤٦، ٨٤، ٨١، ٧٨ـ تةزكةرةتومللووك، ل ٣٥
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ذةنگه ئةم نوثنةرانةي كرثكاران و گوندييان هةر له بنةذةتةوه سةر به . ٣٦ئةستؤ بوو
ودةزگاي كةآلنتةر بووبن، بةآلم له سةردةمي حكوومةيت وةكيال كاربةدةستثكي دي  دام

ي وةكيلي پثشووي ئيسفةهان له پاكتاو. ئةم كارةي دةكرد كه ئةويش ناوي كةرمي بوو
. دا مريزاحمةممةدجةعفـةري حوسـثين بـوو    ي زايـيين ١٧٦٣/ ي كؤچي ١١٧٦ساآلين 

لةو ذؤژگارةدا كه مـريزا  . ناوبراو دواتر بوو به وةزيري پارثزگا، واته وةزيري ديوان
موعيززةددين غةففاري حاكمي كاشان بوو ئةويش هـةر لـه پلـةي وةكيلـي ذعثتـان      

  .٣٧دا مايةوه)نوثنةري جةماوةر(
تـر    ر جارثكي  زياتر ئاشنا بوون به كار و باري حيسابگهبه مةبةسيت 

ي  ك نووسـنده  ري پارثزگاكـان وه  حيسابگه: ستوورومللووك وه ده ينه كه ذوو ده
ري  فتـه  لـه ده ... بژثردرا  صده يل و ئيشتياي وي هه كرد و به مه ر كاري ده آلنته كه

ر  ي هـه  ك و مصـكانه ي پيتـا  رزوقؤصـه  كي حيساب و نرخاندين قه يه دا وثنه خؤي
ريش ئؤباصي بؤ  آلنته وه و كه ذاست كرابايه وه مؤر و پشت قيبه ن نه تاقمثكي له اليه

دا پثرسـتثكي بـه نـاوي     يـه  م نووسـراوه  له ژثـر ئـه  . وه ينووسييه ، ده كثشابا
دةنووسي كه ليستةي ئيمتيازايت ذةمسي و مووچـه و  ) توجيه نامه(پاساونامه 

ي خـاوةن يـا خةزثنـةدار يـا بةرپرسـي دةسـتةي       مانگانةي بـةگوثرةي نـاو  
پةيوةنديدارةوه دةنووسييةوه و هةر بابةتثكي ديكةش كه بـةپثي ذووداوةكـان   

... كردنةوةي ذةمسـي بـوو دةينووسـي     ذاست پةسند دةكرا و پثويسيت به پشت
پاشان كةآلنتةر ئةم نووسراوانةي ئيمزا دةكـرد و بـةپثي گرينگايـةيت لةبـةر     

  .٣٨دةستاين دادةنان

                                                      
... له ئةستؤي نـاوبراوه  ،؛ جا چونكه وةكيلي ذعثتانه٤٢٢ـ تةزكةرةتومللووك، ل ٣٦

كـة دةصـث ئـةركي    ) 77b – 78a(دا هاتووه  بؤچوونثكي ئاواش له تةزكةرةتومللووك
ةرةوه وةكيله له اليةن جةماو(كردين مايف جووتياران و كرثكاران بووه و  كةآلنتةر دابني

به مةبةسيت ئاشـنايةيت  ). كه بةر به چةوسانةوةيان بگرث و نةهثصث زوصميان لثبكرث
  .وتاري خؤم به ناوي پارثزگاري كردن له بثبةشان: زياتر سةبارةت بةم باسه بذواننه

  .١١٩ـ گوصشةين مراد، ل ٣٧
مان شثوه ري كةآلنتةر به هةحيسابگةدةفتةري . ٥٥١و  ٤٢٣ـ تةزكةرةتومللووك، ل ٣٨

نرخاندين پيشةي پيشةوةراين لـه  . ئا ـ ب ٧٧دا باسي كراوه، ل  له تةزكةرةتومللووك
  .ئةستؤ بووه
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. حيسابگةري ساآلنه داهايت پازده متةن بوو كه خاوةن پيشةكان دةياندا
كةآلنتةر يان شارةوان بةخؤي و ژثردةستانييةوه، كاروباري فرةچةشـين لـه   

نةخوايي نوثنةري تاقمةكاين خاوةين سوود و بةرژةوةندي  خوايي. ئةستؤ بوو
كةآلنتـةر  . ووخؤجثيي وةك حاكم، وةزير، خةزثنةدار و حكوومةيت ناوةندي ب

 ،پيشةكان چةرمگاين خاوةن بةرپرسي دانان و الداين كةخيوداي گةذةك و ريش
كيله و پثوانه و نرخ و چاوةدثري بوو به سةر سكاآل  ،ذثكخستين بةرد و تةرازوو

وةك بامسان . و ناكؤكييةكاين بازرگاين و تةواوي كاروباري سةر به پيشةوةران
يشةوةران پاش ذاوثژ لةگةص نةقيب و كـؤذي  كرد ئةو بؤ دياري كردين پيتاكي پ

ئةركـةكاين بـةگوثرةي    .٣٩چةرمگان، تـةماي دةگـرت و هـةنگاوي دةنـا     ذيش
  .بةرفرةواين و باري ئابووري شار گؤذاين به سةر دةهات

بؤوثنه ناوبراو له بووشثهر سـةرؤكايةيت دةزگـاي گوومرگيشـي لـه     
ةي پايتـةخت لـه   بـه گواسـتنةو   .٤٠يشي پثدةگوترا»شابةندةري«ئةستؤ بوو، 

مةشةدةوه بؤ شـرياز هةميشـه ئةركـةكاين يانـةي كةآلنتـةر لةگـةص ئـةركي        
كةآلنتةر چةشين . ئيختياري دةوراين فةرمانذةوايةيت نادر تثكةص دةبوو ساحثب

شارةواين مةزن چةند ئةركثكي ديكةشـي لـه سـةر شـان بـوو، بؤوثنـه وةك       
وبةرج و  هةروةها خةرج. بةرپرسي پثذاگةيشنت به كؤشكي پاشايةتيش دادةندرا

/ ي كـؤچي  ١١٨٠ذثكخستين جثژنةكاين له ئةستؤ بوو، بؤ منوونه لـه ساصـي   
ــةتح ي زايــيين١٧٦٦ ــدي ئةبولف ــةذثوةچووين زةماوةن خــان و  دا بةرپرســي ب

مريزا حمةممةد لةم . ميواندارثيت ميواناين ماقووص و باصوثزاين له سةر شان بوو
پثوةگر خزمةتثكي دژوارتر و كـارثكي   شوغصةدا وةك پياوثكي هةمةكاره و دةس

  .٤١تةشريفايت بؤ وةكيل بةذثوه دةبرد
  

                                                      
  ؛٤٢٢ـ  ٤٢١؛ دةستوورومللووك، ل ١٤٨و  ٨١تةزكةرةتومللووك، ل  :ـ بذواننة٣٩

Lambton, ((The Office of Kalantar)) 207 – 216; Floor, exp. 255 – 
261; Kuznetsova,316.                                                                              
         
40- Waring, 148. 

  .٤٢٧؛ تةزكةرةتومللووك، ل ٦٥ـ  ٦٤ـ ذؤژنامةي كةآلنتةر، ل ٤١
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موحتةسيب بةذثوةبةري بازاذ بوو، سةنگ و تةرازوو و گةز و كيله و پثوانه 
و سيايي نرخةكاين هةموو مانگان كؤدةكردةوه و پثيانا دةچؤوه و به ذةزامةندي هةر 

ةو دةيتواين بؤ ذاگـرتين نـةزم و   ئ .پيشةيةك بؤ ذثنوثين پيشةكاين ديكه دةيناردن
وپثكي بازاذ كةساين تاوانبار فةالقه بكا و جةرميةيان پثوه ببةستث يـان نـري و    ذثك

تاوانبـاراين لـه شـوثين     .سندمي زةنگوصةداريان خباته ئةستؤ و پث و سزايان بـدا 
يةكثكي تر له  .٤٢كةسابةيت خؤيان دةكرده گاصتةجاذ و لةبةرچاوي خةصك دةجيزاندن

 ،خواردنـةوه  ةكاين بةرگرتن بـوو لـه تـاواين گشـيت وةك قومـار، شـةراب      ئةرك
دا ئةم كارانـه لـه    لةو سةردةمي .پيسي و هةرچي دژايةيت ئاييين لثكةوتبايةوه داوثن

  .پؤليسي شار بووه كه دواتر دثينه سةري  ئةستؤي دارؤغه يان سةرؤك
ةچؤوه و وثذاي دا د به پيتاكيان. نةقيب به كاروباري سنعاتكاران ذادةگةيشت

ـ ذيش(ذاوثژ لةگةص سةرؤكي هةر سنفثك  ليستةيةكي له سنعاتكاران و ) سپي كةخيودا 
ئةو حيكايةختوان و بةزمگثذانةي كـه لـه    .پيشةسازان هةصدةگرتةوه و ذثكيدةخست

قةراخ شةقامان كؤذيان دةبةست و خةصكيان لة خؤيـان كـؤدةكردةوه، ئـةو ديـاري     
اين سووكةصه كه شتثكي وا نةبوون و پثويسـت نـةبوو   وا دياره هثندثك تاو. دةكردن

  .٤٣خؤي داوةري له سةر دةكردن ،دارؤغه و قازي پثيان ذابگا
ليستةي ذؤستةموحلوكةما دةربـارةي ئـةركي تايبـةيت حيسـابگةر و     

ذةنگه ئةم . ودةزگاي كةآلنتةر وةكيلي ذعثتان زؤر زياتره له ئةركي كارگثذاين دام
ةي ئيسفةهان بث پاش تـاآلن و بـذؤ و ئاژاوةكـاين    كاره نيشانةي دابةزيين پل

ساصةي تثكةص به كةمتةرخةمي و چةوسانةوه كةآلنتةري ئةم پارثزگايه لـه   سي
نثو كاربةدةستاين ديكةدا به نوثنةري دةوصةت دادةندرا و ئيسفةهانيش يةكثك 

: له گةورةترين سةرينچاوةكاين داهات بوو كه به نيوةي جيهان ناودثر كرابوو
  ) .هان نصف جهاناصف(

  
  

                                                      
 .Kuznetsova, 318؛ ٣٠٨؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ١٤٩، ٨٣ـ تةزكةرةتومللووك، ل ٤٢
   

     .Kuznetsova,314 – 318؛ ١٤٩ـ  ١٤٨، ٨٣ـ تةزكةرةتومللووك، ل ٤٣
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مةبةست له دانان و هةصبژاردين كارگثذاين دةزگاي بةذثوةبةرايةيت له 
اليةن وةكيلةوه بؤ ئةوه نيه كه ذاسـتةوخؤ هةصـيدةبژاردن، بةصـكوو ئامـانج     
ــاري    ــه كاروب ــذانان ل ــاوي حوكم ــايةيت كؤنب ــه بةرپرس ــوو ل ــتيواين ب پش

ئةم مةسـةالنةي زؤر   وا وثدةچث كه وةكيل .هةصسووذاندين قةصةمذةوي خؤيانا
هثنانةوةي وثنةيةك له هةصوثست و كرداري له هثندثك  .بةوردي توثژيبثتةوه

گثذاويانةتةوه كـه ئاغاحمةممـةدي ذةعنـايي دووهـةمني     : دا كيفايةته بابةتان
نـةكردن بـؤ شـانؤي     حوكمذاين وةكيل له ئيسفةهان به مةبةسـيت سـةرنةوي  

درثژثكةوه له ئيسفةهان دةركةوت و خان به يةستر و گوث گاصتةجاذييانةي كةرمي
له ورمث دةستةيةك له بازرگانان كـه چةتـه ذووتيـان    . ٤٤بةرةو شرياز بزووت

خاين حاكمي ورمث، ناوبراو بارتةقاي  سكاآليان برده بةر ذةزاقوصي ،كردبوون
كاآليان دراوي دانةوه هةتا گريؤدةي لثپرسينةوةي كةترةخةمي نةبث و ماوةيةك 

  .٤٥وةكاين ديتةوهدواتريش ماصة دزرا
ئةگةر ئادةميزاد الي وابث دةبث كه حوكمذاين هةر پارثزگايةك بتوانث 
ئــةو دزي و غةدرانــةي كــه لةبــةر مثژينــةيان ذثزيــان بؤدادةنــدرث خباتــه 

هثنـدثك لـةم حاكمانـه     .داوا و چاوةذوانييةكي زؤر قورسي هةيـه ،گوث پشت
وه كـه ئيتـر ئـةو    هةرچؤنثك بث بةگوثرةي تثگةيشتين خؤيان لثيان ذوون بؤ

دةصـثن حـاكمي مازةنـدةران بـذي     . ذثبازه بذشـيت نـةماوه و قبـووص نـاكرث    
قابيلةيت بة زؤري له سـةوداچييةك   بث) يةك له پةجناي متةنثك(دووعةباسي 

وةكيل لةذثوه چةند كةسثكي نارد . ئةستاندبوو و ئةو پياوه سكاآلي برده شرياز
  .يانه دةربار له سةر كاري البردهةتا حاكم تةتةرپثچ كةن و بيهثنن، كه هثنا

ماوةي شةش حةوتوو كابراي خاوةن سكاآل له كؤشك مايةوه و خواردن 
خةوي بؤ دابني كرا و كايت گةذانةوةي بؤ مازةندةران نه تـةنيا خـةرجي    و جث

ذثگايان دايه، بةصكوو قةرةبووي داهايت ئةو ماوةيةشيان بؤكردةوه كه له سةر 
ةن خةسارةيت ئةم خةرج و كارانه لـة پثنـاو دوو   مت٣٥٠بذي . كار هةصپچذابوو

                                                      
  .٢٢٩ـ ئةنساري، ل ٤٤
  .٥٨٩ـ دثهگان، ل ٤٥
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  .٤٦عةباسي غةدردا، له حاكمي لثخراو ئةستثندرا
  

خـاين بـافقي حوكمـذاين     خان، تةقي دا زةكي١٧٥٨كاتثك كه له ساصي 
يةزدي گرت، وةكيل فةرماين دا كـه هـةر وةختايـةك گةيشـته ئثـره لـةذثوه       

ئةم  .وه كه سكاآليات لثيةيتلثكراو و خاوةنقةرزانةي بكةنة بةرةوذووي ئةو زوصم
 .قـةرزداره  هـةزار متـةنيان پـث    خان بذي چل كؤمةصه خةصكه دةيانگوت كه تةقي

ناوبراو حاشاي لةم هثنده پارةيه دةكـرد، بـةآلم بـةر لـةوةي بـةپثي ذثسـا       
قول داوه  هةزار متةين پاش دادگايةكي بؤ پثكبث، تاقمثك شاهيدييان دا كه پازده

لـه   .ماين وةكيل جةرميه كرا و له سةر دةسةآلت الدرابه فةر .و غةدري كردووه
خـان سـةبارةت بـه     وثنةي كةرمي دووتوثي ئةم بةسةرهاتانةدا دصةخورتةي بث
  .٤٧پاراسنت و ذاگرتين ياسا و ذثسا دةردةكةوث

نرخاندين گرينگايةيت ذةثژةيـي سـةرچاوه فرةچةشـنةكاين داهـايت     
حمةممةدخان هةردوو كةوتبوونه نادرشا و ئاغا .پيتاك و مصكانه كارثكي دژواره

سةر ذثبازي سيستمثكي كؤدةسةآلت و مصكي پاشايةيت و ئةيالةتييان له سـةر  
ئةگةر به خوردبوونةوه له نووسراوةكةي  .٤٨كيسةي خؤيان بةرفرةوان كردةوه

ذا كه  له ذووي وةي ،مريزا حمةممةد مةترسي تةنينةوةي مةسةلةكه قبووص بكةين
دا دةدوازده گوندي له دةوروبةري پايتةخت ـ لـه    يتكةآلنتةر له ماوةي دةسةآل

خؤوآليت و بةدةسةآلت،  ٤٩فارس ـ كذيوه و بةئاشكرا كةوتؤته چيين مصكداراين 
وزاري مصـكداران پـةرةي    دا زةوي خـانيش  ذوون دةبثتةوه كه له سةردةمي كةرمي

بؤ . هةصبةت ذثبةراين تايفةي زةنديش چوونه ذيزي دةرةبةگاين گةوره. گرتووه
خان له فارس و ئثراقي  وماشي شثخاصي دا وةختايةك كه مصك١٧٦٣وثنه له ساصي 

متـةين بـرةوداري   ٦٠عةجةم دةسيت به سةراگريا، داهايت ذؤژانةيان سةري له 

                                                      
  .ئا٣ئا، ٢ـ ئيسفةهاين، ٤٦
  .٧٨ـ  ٧٧گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٤٧
ـ ١٤٧تةزكـةرةتومللووك،ل :ـ مينؤرسكي٤٨ دةوصـةيت نادرشـا،ل   :؛ئـارنوا و ئةشـرةفيان  ١٤٨ـ

  .دةيانةوث حاشا له بووين سياسةتثكي ئةوتؤ بكةننووسةراين سؤضيةت به سةرسوذمانةوه .٢٥٩
 .٦٦ـ  ٦٥ـ ذؤژنامةي كةآلنتةر، ل ٤٩
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به سةرنج دان به گرتنةبةري وةها سياسةتثك دةبوو لةم ساآلنةدا . ٥٠تةورثز دةدا
دياري و . بةرچاو هةصكشابنداهايت گوومرگانه و پيتاكي بازرگاين تا ئاستثكي 

كةعب  مصكانةي حوكمذاناين كوردستان و لوذستان و عةرةبستان و تايفةكاين بين
هةصبةت ئةم دياري و دراوانه . و بةختياري و خثآليت ژثرفةرمان بةزؤر وةردةگريا

  .جاري وايه به خؤشي و هةيل واشه به زةبري زؤري دةستثندران
هةر له بنةذةتةوه وةك تةواوكةري داهايت باجي بةهةصكةوت ئةگةرچي 

كراو وةبةرچاو گريابـوو، زؤرجـاران هـةر نـه تـةنيا دةخرايـه        پيتاكي دياري
هةصـبةت  . بنةي بـذا  ،خان گوث بةصكوو پاش هاتنه سةر دةسةآليت كةرمي پشت

ذوون و ئاشكرايه كه دواي گرتين بةسره جةرميةيةكيان به تةنگةي خةصكي ئةو 
هثنــدثك جــاريش  .كشــكاوي دةركــي بــوونشــارةوه بةســت كــه دوژمــين تث

هةليان دةقوازتةوه بؤ كؤكردنةوةي  ،دا فةرماندةراين زةند له كايت لةشكركثشي
كردين ئازؤخه و به بثگاربردين جةماوةر تةنانةت بـةبث   تفاقي هةرزان و دابني

 ،جگه لةم بابةتانه وةك نووسيويانه .وذاسيت وةكيل ئاگاداري و ذةزامةندي ذةپ
وجـؤص و كـرداري    خاين زةنـدي لةبـةر جـم    حمةممةدخان و زةكي وةكيل عةيل

ئـةو دةسـكةوت و خةنيمـةت و     .توندوتيژيان له مازةندةران سـةركؤنه كـرد  
تاوانانةي كه له ذاپةذيوان و دوژمناين تثكشكاو وةردةگريا، قةت پاشـةكةوت  

بؤ وثنه ئةو ماص و سامانانةي كه له مريمـةهنا ئةسـتثندرا بـه سـةر      ؛نةدةكرا
  دا دابـةش كـرا كـه بـؤ يارمـةيت داين سـپاي زةنـد لثـي         يةنگراين پثشوويال

دا بةشـي زؤري   خـاين يـةزدي   له مةسةلةي لثخستين تـةقي . هةصگةذابوونةوه
خوراوان و ئةوانةي  ماصةكةي لةبري وةي بدرثته خةزثنةي پارثزگا، به سةر ماص

و قـؤنگرةي   له كاري سازكردنةوةي شووره و ديـوار . دابوون دابةش كرا پثوةي
وةكيــل كرثــي . شــرياز، وةك چــاوةذوان دةكــرا خةصــك نةكثشــرانه بــةركار

ـــؤي     ـــنة دةدا و خ ــه خـةزث ــاالكي ل ــت و چ ــاري چوس ــةزار كرثك دوازدةه
بـردين گـةآلصـةكةي له ئةستؤ بوو هـةتا بــتوانث دةستةيــةك لـه      بةذثـوه

  .٥١سنعاتكاراين بثكار خباته سةر كار و پشتيوانييان لثبكا

                                                      
  .متةين شرياز بوو٨/٠، متةين تةورثز نيزيكةي ١٠٩ـ گوصشةين مراد، ل ٥٠
  .٤٠٤ـ  ٤٠٣؛ گةشتنامةي فرانكلني، ل ١٥٥گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٥١
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خان ئةجنامي ئةم كارةي به ئةركي سةرشاين  نج و ذامانه كه كةرميجثي سةر
وةختايـةك كـه   . ومةرحـةبادا نةدةگـةذا   خؤي دةزاين و بة دواي ماص و ساماين مفت

مرياتگري دةوصةمةند له شرياز مرد، پثشنياريان بـه   يةكثك له بازرگاناين هيندي بث
و، مريايت كابرا بؤخؤي گـل  وشوثين فةرمانذةواياين پثشو وةكيل كرد تا له سةر پث

ئةو كات . ٥٢ئثمه مردووشؤر نني: دا به تووذةيي نةذاندي و گويت دةصثن له وآلم. داتةوه
فةرماين دا كه چي هةيةيت بيخةنه الوه و ئاگاداري لثبكةن و هةوص بـدةن مرياتگـري   

كردنةوةي شاري شرياز بـوون لـه    جارثكي ديكه وةختايةك خةريكي نوث. بدؤزنةوه
خاين زةند زثذةكاين به سـةر ئـةو    ،ثكا كووپةصةيةكي پذ له زثذيان ديتةوهخةندةك

  .٥٣كرثكارانة دابةشي كه لةوث كاريان دةكرد
  

ئةو ذووداوه خؤشةي هةر ئثستا باسي دةكةين بةسةرهايت چؤنيـةيت  
وگؤذي بـةرچاوي گةلثكـه كـه ذؤژگـارثكي دوورودرثـژ وةك       سةرهةصداين ئاص

كراو دةيذوانييه غةدر و چاوچنؤكي و خـووي   چارةنووسثكي سروشيت و دياري
وةكيل له كايت چاوةدثري به سةر كاري وةستا و فةعلةدا له دؤصي . ٥٤پثوةگرتبوو

هـةوارچي لـه   . له دةرةوةي شاري  شرياز كاصةكي دةخـوارد » ئةصآلهوئةكبةر«
مةذثكـةوه بـه    هاوينةهةواران دةگةذانةوه، پريةپياوثك كه بةخؤي و كةرةكـه 

ةپةذي لةگةص وةكيل كةوته قسان و له پةنا وي دةسيت كرد به كاصةك دا تثد اليان
كوثره و هـيچ   پريةپياو به ذاوثژثكي خةمبارانةوه گويت چونكه وةجاغ. خواردن

مرياتگرثكي نيه تا ماص و ساماين بؤخؤي بةرث كه ئثستا له سةر پشيت وشتري 
ري بيناسـازي  خان هةتا لـه كاروبـا   دابةستراوه، حازره هةمووي بدا به كةرمي

خان پثشنياري به پريه كرد كه ئةم دراوانه بؤ سازكردين پرد و  كةرمي. خةرج بكا
كاروانسةرا و كاروباري خثرخوازانةي تر كه پثي باشه خةرج بكا و دراوةكـةي  

سةرةجنام له سةر حةسريي ژثري چؤكي دادا و پريةپياوةش وةكي . لثوةرنةگرت

                                                      
ئثمه مردووشؤر نني كـه  : وسث كه گويتدا دةنو٤٢١ـ ذؤستةموتتةواريخ، له الپةذه ٥٢

    .Fraser, An Historical, Account, 364دا بگرين؛  دةس بةسةر ماصي
  .٤٢٠ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٥٣
من سةرچاوةي سةرةكي ئةم (، ٢٨١ـ  ٢٨٠خاين زةند، ل  ـ نةوايي، كةرمي٥٤

  ).بةسةرهاتةم بؤ نةدؤزرايةوه
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ثزابوو شـوكرانةي بـژارد كـه لـه ژثـر      وي كرد و له حاصثكا چاوي ئةسريين ت
دا خةصك دةتوانن به ئازادي ماص و دارايي كؤ بكةنةوه و  سثبةري حكوومةتةكةي

  .ئةوةي كةس تةماحيان تثبكا، بؤ كوثيان پثخؤش بث دةيبةنة وث بث
  

  ذثژةي جةماوةر  ٤ـ  ١٤
  

بةم پثشكةوتانةذا دةبث لثمان سوور بث كه ماوةيةك دواتر جووتياران و 
ئـةو كةسـانةش كـه لةبـةر      .تكاران ذوويان كردؤته مةزرا و بازاذةكـان سنعا
وردةورده گةذانةوه و  ،له ئيسفةهان و جولفا ذايانكردبوو ١٧٥٦وقذي ساصي  قايت

ئةوانةش كه وايان نةكرد له مةصبةندي خؤش ئاووهةواتري شرياز به يةكجاري 
ــا ــةيان داكوت ــةمةندت  .بن ــه دةوص ــةكي زؤر ل ــث ژمارةي ــةرچؤنثك ب رين و ه

برةپثدةرتريين چني و توثژةكاين كؤمةص بةتايبةيت بازرگانان و پارةفرؤشان و 
دةآلآلن و دووكانداران و شادةمار و دامةزراوه ئابوورييـةكاين كـه ئـةو چةنـد     

لةگـةص خؤيـان سـامان و پسـپؤري و      ،ساصةي دوايي لـه ئثـران ذةويبـوون   
ووداونووساين كؤمپانياي يةكثك له ذ .دةسذةنگيين و كارزانييان بة دياري هثنا

هيندي ذؤژهةآليت كه گةمييةكاين زياتر پةنابةرانيان دثنا و دةبرد و كةمتريان 
دا  لـه سةرانسـةري وآليت پاشـايةيت   «: باري بازرگاين پثبوو ئاواي نووسـيوه 

ــتمانيان    ــةج نيش ــه ح ــانووي چوون ــه بي ــةرچاوي جــةماوةر ب ــةكي ب ذثژةي
جوولةكه و ئةرمةين و مةسيحي تر  ژمارةيةكي زؤري كةمينةكاين».٥٥جثدةهثشت

له هـةر سـنوورثكةوه   ، كه ئاماجني سةرةكي ذاووذووت و ئةشكةجنةش بوون
   .بووزي بؤخواردن ذايانكرد

كراو كه  چاو و نوقستان نيبوور سةبارةت به كؤمةصثك ئادةميزادةي يةك
 ،له هةمةدان ديتـووين  ١٧٦٥قورباين دةس زوصم و زؤري نادري بوون و ساصي 

ــد  ــث  چةن ــداچووه و دةص ــيوه و پث ــثكي نووس ــامي  «: باس ــةلثكم ئاك ــن گ م

                                                      
55- GD VI, 31 October 1751. 



٥٠١ 

 

 

  
 
 

 / حکوومةت، داهات و کؤمةص

؛ ئةمانه ئةو ٥٦مةسقةت، بةسره و بةغدا ديتووه ،چةپةصكارييةكاين له سوورات
 .بازرگانه ئةرمةين و مسوصمانانه بوون كه دواتر مةوتةين خؤيان بةجثهثشتبوو

ق و له بـةنگال و ئثـرا   ،له هيندووستان كه مةغوول حوكميان به سةردا دةكرد
يةمةن، وةچةيةكي نوث له ئثراين و ئةرمةنيياين ذاكردووي مابةيين سـاآلين  

هةزار كةسثكيان تةنيا له بةغدا  شةصغةيان دابوو كه نيزيكةي سةت ١٧٥٨ـ  ١٧٣٢
دةيانگوت دوو له سةرسثي جةماوةري . و گةذانگةذي شوثنه پريوزةكان دةژيان

  .٥٧بةسره پةنابةراين ئثراين بوون
  

ذا چةنـد دةنگؤيـةك سـةبارةت بـه     ١٧٥٠نثوةذاسـت ساصـي   بةهةرحاص له 
خان له تةواوي هةرمثـةكاين دةرةوةي ئثـران بـآلو     سةركةوتن و دادپةروةري كةرمي
له ئثران «يةكاين كؤچةر به تامةزرؤيي دةيانبيين كه  ببؤوه، ئثرانييان و ئورووپايي

يوةنـدي و  گومـان پة  هـاتووه و بـث   ئاسؤيةكي تازه به سةركردايةيت مريثك بـةدي 
دةداتـةوه و بؤيـه    ذايةصةي بازرگاين كه لةمثژ بوو هةصبذابوو، سةرلةنوث لثك گرث

دا چؤنيةيت متمانه ١٧٦٠له ساصي » .٥٨كؤچبةران بةذاسيت ذوويان كردؤتةوه گةذانةوه
ئـةو كةسـانةي كـه لـةم وآلتـه      «: و دصنيايي ئةو كؤمةصه خةصكه ئاوا دةخرثته ذوو

خان و ئةو تةناهييـةي بؤيـان    دروسيت سياسي كةرمي پةذةوازه ببوون لةبةر ذثبازي
جارثكي تـر توجـارةت وةبـرةو كةوتـةوه و     » .٥٩بةدي هاتووه، خةريكي گةذانةوةن

ئةم تاقم و دةستانه به هةزارهةزار و له هةر چني و  .٦٠تاقمةكاين ئاييين هاتنه وآلت
ين هـاوردةي  كؤچبةران بةنرختر. توثژثك دادةوةرينه سةر كاروانةذثي ئةمني و ئارام

دا، نوثنـةري كؤمپانيـاي هينـدي    ١٧٦٥لـه ساصـي   . بةرةوگةشةي وآليت ئثران بوون
ذؤژهةآليت له بووشثهر كـاروانثكي شـتوومةك و بـاري بازرگـاين نـارده شـرياز،       

ئـةم  . تاقمثك ئةم هةلةيان قؤزتةوه و له دةوري كاروان گردبوونةوه بـؤ گةذانـةوه  «
ر و نةداري ئةرمـةين و هثنـدثكيان سـةوداچي    ئاپؤرةيه ژمارةيةكيان بنةماصةي هةژا

                                                      
56- Reise, 179. 
57- Carmelites, 671. 
58- AME  Perse VII, NO. 104. 

لةبـةر كـردار و ئاكـاري شـياو و     : دةنووسـث  .Ibid. VIII, NO. 4, 20 July 1760ــ  ٥٩
  ...خان ذاكثشي كةرمي سةرنج

60- Carmelitse, 662 – 663. 
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پةرچي له ئثران ذةويبـوون، بـةآلم ئثسـتا     بچووك بوون كه لةبةر ئاژاوه و هةرچي
دا ذوويان كـرده   ئثراين له هةذةيت دةسةآليت وةكيل» .٦١دةيانويست بچنةوه نيشتمان

رمةيت كردين تةناهي و يا بؤيةش دةهاتنةوه چونكه حكوومةت بةصثين دابني. گةذانةوه
ئةم جةماوةره پاش گةذانةوةيان به تةواوي لـه  . و چاوةدثري و پاراستين دابوونثيه
دا كاروانثكي دةهةزاركةسي ١٧٧١له ئاخري ساصي . وادةكاين حكوومةت بةهرةوةر بوون

  .٦٢وپثك و گوجناو له بةغداوه بةرةو ئثران كةوتةذث گةشتياري ذثك
ر و چاالكي وةكيل گةذانةوه داين ژمارةي ئةوانةي كه لةبةر كا بؤ نيشان

ئةم ئامارانةي كه لـه خشـتةي    .مامتانه به دةستةوه نيه ئثران ئامرازثكي جثي
زؤربـةيان لـه ذووي ئـةژمثر و بـةراوردي      ،دا وةبةرچاو دث٤٩١ـ   ٤٩٠الپةذه 

كؤتايي يان نثوةذاسيت دةسـةآليت سـةفةوي و سـةرةتاي دةورةي قاجـارةوه     
دا دابةشـني و چؤنيـةيت    نـدثك بابـةتان  دةمانةوث كـه لـه هث   .نووسراونةوه

  .بناسثنني ١٧٩٠تا  ١٧٣٠ئامارةكاين كؤمةآليةيت له مةوداي ساآلين 
  

ســةردةمي   ئيسـفةهان كـه لــه پةذپةذؤچكـةي گةشــه و بةختـةوةري    
ذةنگـه لـه    ،هةزار كةس بووه ٥٠٠تا  ٢٥٠دا ذثژةي نفووسي له نثوان  سةفةوي

پةجنا  دا گةيوةتةوه چل١٧٧٢ه ساصي هةزاركةس دابةزيبث و ل٢٠دا بؤ ١٧٥٠ساصي 
شرياز  .٦٣دا هةروا بةرةو گةشه و هةصدان بووه يش١٨٠٠هةزاركةسثك و له ساصي 

دا ببوو به شارثكي چؤلگه و خاپوور، له سةريةك بـه تةنكـةي   ١٧٥٦له ساصي 
دا ئامـاجني ذؤژانـةي    ، لةگـةص ئةمـةش  ٦٤جةماوةري، مةسيحي تثدا نةمابوو

ييةكاين بةشي جولفا دةرباز بوون له ئيسفةهان و كؤچبةران بةتايبةت ئةرمةن
ئةگةرچي سةبارةت به ژمارةي دانيشتوواين شرياز لـه  . ذؤيشنت بؤ شرياز بوو

                                                      
61- Niebuhr, Reise, 96. 
62- Carmelites, 672. 
63- Grimod, 345; Carmelites, 671. 

گـةري كـؤن و نـوث ژمـارةي دانيشـتوواين      ةهثندثك بؤچـووين ژمار  بةگوثرةيـ ٦٤
. هةزار تا ميليؤنثك،كـه يـةكجار زؤره  ٥٠٠دا گةيوةته  ئيسفةهان له دةورةي سةفةوي

دا بـه نيزيكـةي   ١٨٠٠ئؤليويه نفووسي ئةم شاره له ساصي   .Emerson, 18: بذواننة
  .دةقةبصثنثهةزاركةسي ١٠٠هةزار و مثلكؤم به ٥٠
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زةماين وةكيال هيچ ئامارثك به دةستةوه نيه، بـةآلم ئـةوةي جثـي سـةرجنه     
چـاو   دا لـه ١٧٧٩تا  ١٧٥٩زؤربووين جةماوةري ئةم شارةيه له مةوداي ساآلين 

وزؤر نفووسـي   واته ئةگةرچي به ذووبةر كةمتر بـووه بـةآلم كـةم   ئيسفةهان، 
دا ئاغاحمةممةدخان ١٧٩٢پاش ئةوةي له ساصي . بارتةقاي ئيسفةهان هاتؤتةوه

پايتةخيت زةنديـةي تـاآلن كـرد، جـةماوةري شـار بـوو بـه نيـوه و هـةتا          
زؤرثك له شارةكاين ديكةي ئثراين ناوةندي وةك قوم . ٦٥هةزاركةسثك دابةزي٢٠

له بةر الفاوي پةالمار و شاآلوي ئةفغاين و ئةفشـارييةكان تـةواو تووشـي    كه 
خةساري قورس و گران هـاتبوون، لـه شـةذ و لثكـداين نثـوان قاجارييـه و       

دا گريؤدةي زةرةد و زيان بوونةوه، بةگوثرةي چةند سةرچاوةيةك له  زةنديةش
  .٦٦اينخانا كةوتنةوه سةر ذةوگةي ئاوةد سةردةمي فةرمانذةوايةيت كةرمي

سةبارةت بةم زؤربوونةي جةماوةر ناكرث گةلثكي باوثيه سةر حيسايب 
ي بةغـدا هـةزاران   ١١٧٤ـ   ١١٧٣وةكيل، چونكه ذووداوي وةك تاعووين ساآلين 

سةر خثزاين لةو ناوچانه و شاري بةسرةوه بةرةو ئثران پـاص پثوةنـا و ئـةو    
  .٦٧كؤچبةرانه له دثهايت دةوروبةري ئيسفةهان نيشتةجث بوون

  
  ئةرمةنييةكان و جوولةكةكان ٥ـ  ١٤

  
نشيين جولفاي نوث و چةند گوندثكي ديكةي ئةرمةين و  شاري ئةرمةين

دا بـه  ١٦٠٣ي ذؤژاواي ئيسفةهان له ساصي »پةرييه«نشني له مةصبةندي  گورجي

                                                      
ئثران و پرسي ئثران، لؤرد : بذواننه. ـ ئةم بةراورد و ژمثرانه سةر به سةدةي نؤزدةيه٦٥

 Monteith, notes, 118; Hambly,((An Introduction))72 (usingكرؤزؤن؛ 
Malcolms 

estimates in the Melville papers; See Chapter 15, note 201.              
          

66- Olivier V, 163 – 164. 
هةرچؤنثك بث هامبثلي سةبارةت به بةراوردي شاهيداين سةرةتاي قاجارييه كه دةصثن كـةم  

  .خانا بةري پثگريابوو، بةگومانه بوونةوةي جةماوةر له سةردةمي كةرمي
                                                                                            )An Introduction 70.(  

67- Ferrieres de Sauveboeuf, 34. 
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لثكؤصينةوه لةم بارةدا كه بةصگةي باوةذپثكراويشي له . دةس شاعةباس سازكران
ومةرجي كؤمةآليةيت  دا هةل لثوةربگريث و به زؤر بارانسةره، بؤوة دةبث پةندي 

له مةوداي بؤشايي دةسةآلت و . دنياي بچووكي ئثراين ئةو دةمي دثنثته بةرچاو
: دا ساماين جولفا به دوو هـؤ لـه كـةمثي دا    هاتنه سةر حوكمي ئةفشارييةكان

ن يةكةم ئةوةي كه ژمارةيةكي زؤر له دةوصةمةنداين شار پـةذةوازةي هةنـدةرا  
بوون، دووهةم پامشاوةي دانيشتووان كةوتنه بةر زوصم و زؤري پةالماردةراين 

بؤ وثنه له ماوةي . ٦٨بةتاصي بوونةوه يةك و تووشي هةژاري و دةس لةدواي يةك
دا جةماوةري جولفا ناچار ١٧٦٥خاين قاجاردا له ساصي  شاآلوي حمةممةدحةسةن

ةران سصسصـه و پصپصـةي   بوون كه تةنانـةت لةبـةر دص و ذةزامةنـدي پـةالمارد    
دا ئةو ١٧٥٨له ساصي . ٦٩ذازاندنةوةي كليسا بتوثننةوه و جلكاين ذةمسي بفرؤشن

پةنابةرانةي كه لةبةر خاپووركراين قةراخ شار ذايـانكردبوو، هـةموويان لـه    
  .٧٠ماصةكاين شاري جولفا بنةجث بوون

  

و له كايت گرياين شاري ئيسفةهان له اليةن هثزه هاوپةميانةكاين زةند 
خـان و   بةذثوةبردين جولفا كةوتـه دةس كـةرمي   ،دا١٧٥٠بةختياري له ساصي 

ــةوه   ــك جووآلن ــةص خةص ــاين لةگ ــةرمي و مثهرةب ــه ن ــاين و ب وةك . پياوةك
خان لةبةر خةونثكي كه ديبووي  ذووداونووساين ئةرمةين گثذاويانةتةوه كةرمي

پـاش هثـرش بـؤ سـةر گونـدي       .٧١ئاوا بةخؤشي بةرةوذووي جةماوةر ببؤوه
و كةآلنتـةر  » بيشاپ زةكةريا«نشيين ئاخوره و دةمكويت دانيشتوواين،  گورجي

داواي ئازادكردين ديالين ئةرمةنييان له وةكيل كرد و دةيانويست به » سثرگيس«
وةرگرتنةوةي ئةمانـه ژمارةيـةك لـه ئةرمةنييـةكاين پةرييـه، قـةرةبووي       

بةآلم . بووص كردنخان داخوازةكةي ق كةرمي. جةماوةري ذةويوي جولفا بكةنةوه
ئةم هةنگاوه سةرنةكةوت، چونكه جةماوةري دثهايت كه خوويـان بـه ژيـاين    

                                                      
68- Hovhanyants, 284; Ferrieres de Sauveboeuf,, 32 – 33. 

69- - Hovhanyants, 288. 
70- Carmelites, 700. 

71- Hovhanyants, 280, 311. 
ي ١٧٥٢/ ي كؤچي ١١٦٦دا فةرمانثكي ساصي  ي كليساي جولفاي نوث»وةنگ«له مووزةي 

  .زاييين وةكيل ذاگرياوه كه پيتاكي زاصمانةي لةسةر خةصكي جولفا هةصگرتووه
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شارنشيين نةگرتبوو، بثزاربوون له كةش و هةواي جولفا و له هةصسووذاندين 
دا تووشي گةلثك گرفت و چةرمةسةري ببوونةوه و بةناچاري ذوويـان   ژيانيان

خـاين وةزيـري بـه     و، بؤيه تورابكاره تووذه بو وةكيل بةم . كردبؤوه پةرييه
  .٧٢تاقمثك چةكدارةوه نارد بؤ سزادانيان

دا،  خـان  پاش شكاين وةكيل له بةرامبةر ئازادخان و حمةممةدحةسـةن 
دا نةبوو، بةآلم هةميشه مةيل و تاسـةي ئـاوةداين و    ئيتر جولفا له ژثر ذكثفي

ه نوثنةر و ك ،پثداين ئةم بةشةي بةتايبةت له ذثي كةآلنتةر سثرگيسةوه گةشه
. دا مـابؤوه  له بريگةي ،دا باصوثزي بوو له نثو تؤرةمةي سةرگةرداين ئةرمةين

ژمارةيةك له دانيشتوواين جولفا لثكدالثكـدا ذوويـان دةكـرده نوثنةرايـةيت     
كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت هولةند و داوايان دةكرد كه ئيزنيان بـدةن بچنـه   

دا كةآلنتةر سـثرگيس  ١٧٦٥ه ساصي ل .كؤلؤين هولةندييةكان له دوذگةي خارك
نثردرايه خارك تا دژي مريمةهنا يارمةيت له هولةندييةكان خبـوازث و داواي  

وآلمي نوثنةري  ؛گةذانةوةي تةواوي ئةرمنييةكاين دوذگةي خارك بكا بؤ جولفا
گؤيـا سـثرگيس بـةپثي     .٧٣دةوصةيت هولةند تـةم و مـژاوي و دووتـؤوه بـوو    

ـ   دةستووري كةرمي ؤ خةصـكةكه دةنووسـي و لـةبري خةليفـه و     خان نامـةي ب
پياوماقووآلين جولفا دنةي گةذانـةوةي دةدان؛ وةختايـةك هةصسـووذانةكاين    

دا فةرماين پثدرا  ي زاييين١٧٧٣/ ي كؤچي ١١٨٧ئاكاميان لثنةكةوتةوه له ساصي 
دواي . جارةش ئةرمةين گوثيان بـؤ شـل نـةكرد    ئةم .كه يةكسةر بذواته بةسره

ژمارةيةك لـه   .از، پامشاوةي تةمةين لةو شاره تثپةذ كردگةذانةوةي بؤ شري
كردين شار  ئةرمةنييةكان  تةنانةت له وةخيت گةمارؤي بةسرةدا خؤيان له چؤل

  .٧٤بوارد و بةگوثرةي ذثسا خاين زةند به توندي جةرميةي كردن
  

  

                                                      
72- Hovhanyants, 281 – 282. 
73- Brieven 2716 (1753), 78 – 80; 3076 (1767), 11 – 12; below, 
15.7. 
74- Hovhanyants, 311 – 312, 315, 318. 

  .ي ئامثن پثركيك ذاگرياوهخودي دةسخةيت فةرماين وةكيل بؤ سثرگثس، له كتثبخانة
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كردنةوةي سةرلةنوثي جولفا و  سةرةذاي نائومثدي سةبارةت به ئاوةدان
پامشاوةي دانيشتوواين شار له  ،بةيار  ين خانووي چؤل و زةويبه دةستةوةبوو

دا مـؤر كـرد كـه ئـةو      دا ذثككةوتننامةيـةكيان لـه بـةيين خؤيـان    ١٧٧٠ساصي 
خانووبةرانةي هةرةسيان هثناوه و چاك ناكرثنةوه تةختيان كةن و بيانكةنـه  

وزاري بـةجثماودا ببنـه شـةريك و     وكاص و داهـايت زةوي  ذةز و باخ و له كشت
ومةرجثك دابنثن بـؤ دانـةوةي    ئةوانةش كه تازه دثن بيانكةنه هاوبةش و هةل

  قـةرار كـرا زةوي نـةدرث بـه كةسـي       .پارةي ئةو كةسانةي دووبـاره دثنـةوه  
بــةپثي  .غــةيري ئةرمــةين هــةتا شــثوازي كؤمةصــي ئــاييين پــارثزراو بــث 

ـ  ةوه سةرژمثرييةكي كه لةم كاتةدا له اليةن ئؤسقؤف و خةليفةي ئةرمةنييةكان
ــا  ،خراوةتــه ذوو ــووه ]١٧٠٠[ ١١٦٧جــةماوةري جولف ــةم . كــةس ب ــه ل ذةنگ

تةنانةت ئةگةر ئةم . سةرژمثرييةدا تةنيا جةماوةري پياوي باصغ حيساب كرابن
هاتوو كـه ژن و منـاآلنيش    ژمارةيه پثنج جار خبةينه سةريةك ژمارةي وةدةس

دةدا كه ذثژةي  ئةم ئاماره نيشان .٧٥كةس٨٥٠٠دةگرثتةوه، تةنيا سةري دةگاته 
جةماوةري جولفا لةچاو سةرژمثري سـةدةي حةضـدةي زايـيين كـه گةيوةتـه      

  .٧٦هةزار كةس، له كةمثي داوه دةيان
  

شرياز هةروةك چلؤن كةساين گـةذاوةي دةرةوةي وآليت بـه ئـامثزي    
 ئـاوةآلوه وةرگرت،ئـاواش تاقمثـك لـه ئةرمةنييـةكاين جولفـا و پةرييـةي       

انه تـا ذؤژگـاري ئثمـه خـةريكي ذةزةواين و     زؤربةي ئةم .بةرةوخؤي ذاكثشا
 .توجارةيت شةراب بوون و له شاري شرياز كةآلنتةركي تايبةت بة خؤيان هةبوو

به .) ماصةكانيان كةوتبووه گؤشةي ذؤژاواي شرياز له پةنا دةروازةي كازروون(
                                                      

75- Hovhanyants, 312 – 315. The same source gives the population of 
Julfa in the 1850s as 1,586 males and females (i. e ,adultes only?) quoted 
in issawi, 59. 

هـةزار كةسـثك بـةراورد    ٥٠ هةزار و مةصـبةندي پةرييـه  ٣٠ـ ژمارةي نفووسي شار ٧٦
ئـةم ژمـارة     Gregorian, 661, 663, 667, 669؛ )٤٧٧ـ   ٤٧٤كهـارت، ل  لؤ.(وهكرا

كـةيهان،  (كةس بووه ١٢٥٠٠يةكجار لةسةرن، لةم ذؤژگارةدا جةماوةري جولفا تةنيا 
دا ١٨٠٠لؤكهارت الي وايه ژمارةي دانيشتوواين ئيسفةهان له ساصي ). ٤٢٥، ل ٢بةرگي 
  ).٥٢١ل (هةزار كةس ١٢گةيوه 
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دابةشيين گوندةكان ئةم دةسته و تاقمانةيان بؤ نيشتةجث بوون له دةوروبةري 
مانـگ لـه شـرياز و     ساصث شةش» مثگرديك وثردايت«خةليفه  .دنة دا پايتةخت

  .٧٧شةش مانگ له ئيسفةهان دةبوو
بؤ  ١٧٧٩ـ   ١٧٤٧تاقمثك له جووةكان كه ژمارةيان له مابةيين ساآلين 

هةزار كةس دابةزي، به گةذانةوةيان بؤ وآلت، شريازيان كـردة گـةورةترين   ٢٠
جوولةكان كةوتبووه قؤصي ذؤژاواي گةذةكي . ٧٨نشيين ئثران ناوةندي يةهوودي

واوثدةچث كه . بوون لةم شاره باجثكي تايبةتييان دابا دةبوو لةبةر بنةجث. بازاذ
دا تووشي هةژاري و دةستةنگي هاتوون، بـةآلم هـةتا   ١٧٦٥ئةم تاقمه له ساصي 

  .٧٩سةردةمي پاش مردين وةكيل نةكةوتنه بةر شةپؤيل ئةشكةجنه و ئازار
  

  چاالكي گشيتوكاص و  كشت ٦ـ  ١٤
  

هةميشه پاش ئةوةي دووبـاره ئاشـيت و ئـارامي وآلت دةتةنثتـةوه،     
وكاص دةدرثته دةس كؤمةصي گوندةكي كه حازرن سـةر وةبـةر    ژياندنةوةي كشت

ذاووذووت وآليت داگرتبوو، بـةآلم تةنانـةت    ١٧٦٠هةتا ساصي . چاكسازي بثنن
گـةراين  خـانيش پـاش دووسـاص داگريكـردين ئيسـفةهان ني      حمةممةدحةسةن

كاريگةري درثژخايةين ئةم چصپاندنةي هؤردووي خؤي و ئازادخان بووه له سةر 
ئةم شاره قايت تثكةوتووه و لةم زةمانةدا تثگةيبوو كه ئيدي ئيسفةهان خـؤي  

كـردين   بةذثناچث، بؤيه فةرماين دا به قؤشـةين كـه بـه مةبةسـيت دابـني      پث
مري حمةممةدسـةميع  ئـة  .خوردوخؤراك و ئازؤخه جارث بةرةو فارس ببزوون

خان ياين باوةگةورةي ذؤستةموحلوكةما نووسةري ذؤستةموتتةواريخ  گةجناصي
پثشنياري پثكرد كه داوا له ئاغاوةت و دةرةبةگاين ناوچه بكا بةگوثرةي زةماين 
پثشوو هةركةس به مةيلي خؤي بذه پارةيةك بدا هةتا تؤو و پثداويستييةكاين 

بثنن و بةرهةمثكي نوث بچثنن و پثيةوه هةژاران  ذا ديكه له پارثزگاكاين باكووري
بثننه بةر كار هةتا كاروباري مووچة و مةزراكان ذاپـةذثنن و دةوصـةمةندانيش   

                                                      
77- Niebuhr, Reise, 120; Hovhanyants, 315.  
78- See Levi, 486 – 488. 
79- Francklin, 60; Niebuhr, Reise, 120. 
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بةصثننامةيةكيان لثوةربگريث كه تا ئةو زةمانةي دةگةنه خؤبژيوي، خواردنيان 
ـ ئةمةش چةشنثك بةربةرةكاين ذةنگه ئةم كارانه دةس. ٨٠بؤ دابني بكةن  پثكرابن 

خـان بـؤ درثژخايـةن     بوو لةگةص برسثيت ـ بةآلم وثناچث كه حمةممةدحةسةن 
لةبةر دصـةذاوكه و نيگـةراين ناچـار بـوو     . توانيبثيت چارةسةرثك بدؤزثتةوه

ئاخرييةكةشي ناچار بوو . لةشكري دةنگ دا كه هةرچي زووه پةالماري شرياز بدا
ةوه و ئـةم شـاره   كه له هاويين ساصي دواتردا له شـرياز و ئيسـفةهان بكشـثت   

وبةندي داگريكراين لةشكري له ماوةي  پشوويةكي هاتةوه بةر و بة دوور له كؤت
  .دا تواين خةريكي ساذثژكردنةوةي برينةكاين بث ساص٢٥

  

بؤ زانياري و وردةكاري زياتر له بابةت داخـوازث پتـةوي وةكيلـةوه    
وكـاص دةبـث پشـت بـه نووسـراوةي       سةبارةت به مةسـةلةي قـةيراين كشـت   

خـان لـه هـةر پارثزگايـةك عـةمبارثكي       كـةرمي . ؤستةموحلوكةما ببةستنيذ
وداين ساز كرد كه هةموو ساصثك بؤ تةدارةك و ئازؤخةي قؤشـةين پـذي    دةغص

هةصثناين گةمن و  دا لةبةر هرووژمي كوللة و ژةنگ١٧٧٥له پايزي ساصي . دةكردن
دا هةست  هانوبةرجي لةشكر بؤ سةر بةسره، له شارةكاين شرياز و ئيسفة خةرج
ودان دةكرا و قةيران ئةوةندةي تةنييةوه كه وةكيل ناچار بوو  بووين دةغص به كةم

له ئيسـفةهان نرخـي هـةر    . بؤ تثركردين هةژاران دةركي عةمبارةكان بكاتةوه
» شـا «، لـه چـواردةوري مةيـداين    )قذان٥(پةناباد ١٠ثك نان گةيتبووه »مةن«

كؤگايةك سةت جووت قةپان دانـدرابوو؛  ودان هةصدةدرايةوه؛ له پةنا هةر  دةغص
ي بـه  »مـةن «و جؤي مريي هةر ) قذان٢(پةناباد ٤ي به »مةن«گةمني مريي هةر 

له شرياز بارودؤخ ئةوةنده گرژ و تـاص بـوو كـه    . دةفرؤشرا) قذانثك(پةناباد ٢
خان ناچار بوو بؤ هثناين دةغص و دانةوثصه چةنـد كـاروانثكي يةكسـمان     كةرمي

پاش هاتين . بكا ةزوثن و ناوچةكاين ديكةي ئازةرباجيان بةذثبةرةو تةورثز و ق
ودان لةبةر ذثگاي دوور و ناخؤش نرخةكان بةرز بوونةوه و هةر مـةنثكي   دةغص

ذاوثژكاراين وةكيـل پثشـنياريان   ). قذان١٤(پةناباد ٢٨گةيشته ) كيلؤ٣(تةورثز 
) قذان١٥(اباد پةن٣٠پثكرد كه وا باشه بؤ قةرةبووي خةرج و بةرجان هةر مةين به 

دا خاين زةند به تةشةر گـويت جـا كةوايـه     له وآلمي ئةوان. به خةصك بفرؤشن

                                                      
  .٢٨٨ـ  ٢٨٥ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٨٠
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چونكه بةو نرخـه تـازه كـةس هيچـي بـؤ      ! بازاذثكي عةلاليف بكةينةوه باشه
ودوو دةستووري دا كه هةر مةنثكي تةورثز گةمن به دوو  ئةو كات بث سث. ناكذدرث

ي ئيسفةهان ـ بفرؤشن و خةزثنةش  قذان و جؤش به قذانثك ـ دوو هثندةي نرخ 
بةم شثوةيه به تثهةصـثنانةوةي دةوصـةت بـه بـاري     . با كةم و كةسري بداتةوه

  .٨١دا قايت بنةي بذا دارايي
  

خانيش وةك زؤربةي فةرمانذةواياين ئثران بةشـي هـةرةزؤري    كةرمي
هةصبةت ئةم كـاره بةرهـةمي سرشـيت    . بيناسازي و ئاوةداين خسته پايتةخت

بـووين ذثگاوبـاين پةيوةنـدي،     بنةكي ئيداري بـوو؛ لةبـةر كـةم    شثوةي چةن
بـووين فكـري حكوومـةيت ناوةنـدي      ناسيي كؤنبـاوي خـؤجثيي و الذث   ئةرك

دا دثنا يان پيتاكيان  وةختايةك حوكمذاناين پارثزگاكان وةفاداربوونيان بة زمان
وزؤر  دةدا، هاوكات داواي يارمةيت يان لثخؤشبووين باري ماصييان دةكرد و كةم

دا دةستيان بؤ بةذثوةبردين قةصةمذةوي خؤيان ئاواصه  حاكمان له درثژايي ساص
گومان باري بيناسازي و ئاودثري و تةواوي ئةو كارانةشـي   ئةم ئةركه بث. بوو

دةگرتةوه كه قازاجني گشيت تثـدابوو كـه دةبـووا دةسـةآليت ناوةنـدي يـان       
  .پايةبةرزان ئةجنامي بدةن

  

ودا حـاكم دةيتـواين ذاسـتةوخؤ ذثـي پثشـكةوت و      ومةرجي گوجنا له هةل
ي زايـيين  ١٧٧٨/ ي كـؤچي  ١١٩٢له كؤتايي ساصي . بكا  ئاسوودةيي شارنشينان دابني

بوومةلةرزةيةك شار و پارثزگاي ئيسفةهان و بةتايبةت كاشاين ذاتصةكاند و دةصـثن  
خـان دةسـتةيةك كرثكـار و وةسـتاي بـه       كةرمي. دةهةزاركةسثك زيندةبةگؤذ بوون

خان ـ و مةنووچثهرخاين زةندي   سةرپةرةستثيت حمةممةدتاهريبةگي ـ برازاي زةكي 
  .٨٢كردنةوةي ئةو شوثنه نارده ئةو شاره هةتا دةس بكةن به چاك

ئةو كارانةي كه خاين زةنـد لـه دةوراين فةرمانذةوايـةيت خـؤي لـه      
ت دا ئةجنامي داون و خثري هةموو اليةكي پثوه بووه هةس نشني پارثزگاي كورسي

پثدةكرثن، بةآلم هيچيان ئةوةنده بةرچاو نةبوون كه بتوانن سةرجني گشيت بؤ 

                                                      
ي ٩( ١١٠٧، ل ١٧؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بةرگي ٤٢٢ـ  ٤٢١ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٨١

  .٦٨ـ  ٦٧؛ ذؤژنامةي كةآلنتةر، ل )١٧٧٥ئؤكتؤبري 
  .١٤٧؛ قةزوثين، ل ٢١٣ـ گوصشةين مراد، ل ٨٢
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ــن ــان ذابكثش ــرؤزؤن   . الي خؤي ــؤرد ك ــه ل ــوثنةوارةكاين ك ــه ش ــةكثك ل ي
ناساندوويةيت، كاروانسةراي گورگانه له تةنيشـت پردثكـي سـةر ذووبـاري     

. ٨٣ادكه كةوتؤته سةر ذثي هةرةسةكاين پاسارگ» دثهبيد«چاردةمايل ئةوالتري 
خانه له كرمان كه بـه شـانازييةوه    يةكثكي تر لةم شوثنةوارانه حةمامي برامي

له سةر ديواري ئةم حةمامه تابلؤيةكي وثنةگةري دةبيندرث كـه  . باسي دةكرث
. خان سـازكراوه  شةذي ذؤستةمي له سةر كثشراوةتةوه و دةصثن زةماين كةرمي

ي باسي كراوه، بةآلم له كاروانسةراي وةكيل ئةگةرچي وةك عيمارةتثكي قاجار
  .٨٤ذا وثدةچث كه شوثنةواري فةرمانذةواي زةنديه بث ناوي وةكيل

  

خان له ماوةي ئةو دوو ساصةي كه له تاران خةريكي خـؤ تـةيار    كةرمي
گةلثكي بينا و عيمارةت له پاش  ،خاين ئةفشار كردن بوو بؤ شةذي فةحتعةيل
امي له ماوةيةكي كورتـا  بةگوثرةي نووسيين ن .خؤي به يادگار بةجثهثشتووه

دا دث و دةصث حةساري تاران  قةسرثكي شكؤداري سازكرد و غةففاري بةوردي پثي
دا سازكرابوو و ئةشـرةيف و   قؤنگرةوه كه له زةماين شاتؤماسب ١١٤به خؤي و 

دا چي واي بـه   ئةفغان فةرماين خاپووركردين دابوو و شار به باري پارثزگاري
سةرلةنوث سازي كـردةوه و قةآليـةكي سـةخت و     خان بةرةوه نةمابوو، كةرمي

هـةروةها   .دا لثـدا  قاميي لةگةص چةندين مةتةرثز ذؤنا و خةندةكثكي دةرةوةي
تـاران   .٨٥ديواخنانةيةكي له پةنا باغثك ساز كرد كه ناوةندي دةسـةآلت بـوو  

هةميشه لةبةر بووين چوارباغثكي له وثنةي چوارباغي ئيسـفةهان كـه كـاري    
روةها ئةو كؤشكه تثكةصةي كه به شـوثنةواري شاسـلثمان   شاعةباس بوو، هة

به زيادكردين بيناكاين وةكيل بنةي سةرةكي كؤشكي . دادةندرث، بة خؤي نازيوه

                                                      
به وچؤ بؤ ذؤژي تةنگانه و ئاژاوه  وبان و ئامرازي هات ذث. ٧٠، ل ٢كرؤزؤن، بةرگي . ن.ـ ج٨٣

 .Hambly, An Introduction). ٥٢٥مثلكؤم، ل . (فةرمانذةوايانةوه بوون دةس
ي »تةبةس«خان  ه كةرميدا دةنووسث ك١٦٨؛ هةر ئةم نووسةره له ل ٢٠٨جثر ئيستؤنس، ل ـ ذو٨٤

ذةزاي ذؤنا؛ بةآلم  ي براي ئيمام»حوسثن سوصتان«سةرلةنوث ساز كردةوه و بةتايبةت گومبةزي 
  .تةبةس له قةصةمذةوي پاشايةيت ئةفشاردا بوو

؛ دارسـي  ٤٢و  ١٨؛ زةكا، ل ٦٦ـ   ٦٥؛ گوصشةين مراد، ل ٦٩گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٨٥
دا ئةم وثنةيةي بؤ ئةرگ  و  ةيسةملثنث له ژثر كارتثكردين غةففاريتابلؤيةكي كثشاوةتةوه كه د

  .ساص دواترا هةصبژاردووه٨سةرجةم عيمارةتةكاين شرياز له نيزيك 
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تثكةصةي گوصستان كه پاشان به دةس مرياين قاجـار پـةرةي پثـدرا، بناغـةي     
به واتايةكي ذوونتر خاين زةند له پثش پاشـاياين قاجـاردا پثشـبيين     .داندرا

دان  بةآلم به سـةرنج  .٨٦وةي كردبوو كه ذةنگه ذؤژايةك تاران ببثته پايتةختئة
بةم قؤناخه پذ قةيرانةي مثژووي ئثران وا وثدةچث كـه ذةنگـه تـةنيا مـةيلي     
لثبووبث بنكةيةكي قامي بؤ چاوةدثري به سـةر پارثزگـا تازةداگريكراوةكـاين    

خان لثـرةوه   ا كةرميهةروةه. قاجارييان وةك گورگان و مازةندةرانا دامةزرثنث
دا هةصـبژاردين   له ذاسيت. ٨٧خؤي سازدا بؤ پةالمارداين بةربآلوي ئازةرباجيان

خان و ئازادخان  شرياز وةك پايتةخت لةبةر ذاكردن و ذةويين حمةممةدحةسةن
  .دا سةپيبوو دا، ياين چوارساص پثشتر به سةري١٧٥٦له ساصي 
  

ن كه يةكيان له سـةر  تاران و شرياز دوو جةمسةري ئثراقي عةجةم بوو
دةروازةي ئازةرباجيان و پارثزگاكاين لثواري دةرياي خـةزةر هةصـكةوتبوو و   
ئةوي دي ناوچةي فارس و خاكي بةستثين كةنداوي له خووزستانةوه تـا الري  

بوون به سةر ذؤژاواي ئثرانـا دةبـوو هـةردووي ئةمانـه بـه       بؤ زاص. دةگرتةوه
وو به هؤي لثكهةصوةشاين يةكجارةكي و داين يةكيان دةب لة دةس . دةستةوه بن

دا وةكيل ١٧٦٣وةختايةك كه له ساصي . قامي كردين دوژمن له جةمسةري الوازتردا
له ئةردةوثص وةدةركةوت، به تثپةذبوون له تاران و شؤذبوونةوه به خةمسةدا 

پـاش ئـةم ذووداوه تـةواوي    . خاين له ئيسفةهان سةركوت كـرد  شؤرشي زةكي
فةرمانذةوايةيت له شرياز مايةوه و دةسيت له ئيسـفةهان  پامشاوةي تةمةن و 

كؤبوونةوه و هؤكاري تثكداين  گةذا تا هثزةكاين قاجار وردةورده لثي بةردا و لثي
بةآلم لةو ذؤژةوه كه شريازي كرده . وپؤي كاري جثنشينايةيت ئاماده كرد ذايةص

  . بةدي هثناال و ئةوالي دانيشتوواين پايتةخت ذةزامةندي و پثشكةويت بث ئةم
  
  

  
  

                                                      
 .٨٤جثر ئثستؤنس، ل ؛ ذو٨ـ زةكا، ل ٨٦

   ;cf. Lockhart, Persian Cities. 5 -٨87زةكا، ل                                              
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  كاروباري كةلتووري ٧ـ  ١٤
  

سةدةي هةژدةي زاييين كه له ئورووپا و تا ذادةيةكيش له هيندووستان 
ماكةي كاريگةر و هةوثين نوثبوونةوةي ئةدةيب بوو، به تاريكترين و قاقذترين 

تـةواوي ئـةو   . قؤناخةكاين ئةدةبيات و كةلتووري ذةگةزي ئثراين دادةنـدرث 
بارةت به ئةدةبيايت ئثران توثژينةوةيان كردووه له سةر ئـةم  كةسانةي كه سة

وبـذؤكاين ئـةفغانييان و ئةفشـارييان و     هثرش و تاآلن. ٨٨بؤچوونه هاودةنگن
خان  ئازادخان و حمةممةدحةسةن(كؤچكه  كةصةوةكثشي و مالنةي سةرداراين سث

وراين ئاخرين پامشاوةي الوازي ئةدةبيايت ذوو بةرةو نةماين دة) خان و كةرمي
. دا پثخوسـت كـرد   سةفةوييان له نثـو كـاكؤين پـةرثزان و كاوالشـي گونـدان     

شوثنةواري لوتفعةيل بةگ كه لثرةدا پشيت پثبةستراوه ، له سةردةمي بؤشايي 
دنياكـه واي  «: دةسةآلتا ئاوا باسي خةسار و زامي دةر و ژووري ئادةميزاد دةكا

دةگةذثن كه  و تةنيا لثي لثهاتووه كه هيچكةس دصي ناچث بؤ شثعر خوثندنةوه
  ».٨٩شثعرثك ؤنثتةوة

  

ومةرجة تاصه بةرچاوه بةربينگي ئةدةبيايت گرتووه،  ئةگةرچي ئةم هةل
بةآلم ئةو باروهةوايه تا ذادةيةكي زؤر هةمةاليةنةيه و هونةره جوانةكان و بةشه 
تايبةتةكانيشي وةبةر خؤي داوه، كةچي وا دياره وةكيل سةبارةت به شـثعري  

ت لةگةص نادرشا هاودةنگه و له بابةت مثژوونووسينةوه هثنـده لـةوي   تاريفا
ئةوان تةنانةت ئةگةر به ئانقةستيش نةبووبث ديسانيش هةر . ٩٠پشوودرثژتر نيه

كارخانـةي شـا يـان    . پشتيواين هونةرمةندان و سنعاتكاراين دةرباري بـوون 
دةكرد به  شوثين كار و كارگةي مريي، بؤ ئةو كةسةي داواي پادشايةيت ئثراين

ئةگـةرچي   ،بةشثك له ئامراز و پاشكؤي لةمثژيين دةربار دادةندرا و دةمايةوه
 ،وذووت دةستاودةسيت دةكرد جاري وابوو وةك كؤيةسقاين چواربةندةيةكي ذةق

بةآلم ديسانيش به مةبةسيت پاراستين ئةوپةذي ئابذووي جصةوداري حكوومةت 
                                                      

88- Bausani and Pagliaro, 205. 
 ٢٥٨گثذانةوةي براون له مثژووي ئةدةبيايت ئثرانا، ل  بةگوثرةيـ ئاورگةي ئازةر، ٨٩

  .٤٩٢دا، ل  و لؤكهارت  له بةسةرهايت مرياين سةفةوي
90- See Francklin, 295 – 296. 
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انةي دادةمةزران مانگانةيةكيان بؤ ئةو سنعاتكار و هونةرمةند. وةبةرچاو دةگريا
بةذثچوون وةردةگرت و سثبةر و پاواين مةعنةوي دةربار وةك تةنيا مشـتةري  

قوماشي زثذ و زثوكفت، جل و بةرگ و مشةك  ،مافوورةي گران(بةرهةمةكانيان 
وپةيل چثشتخانه و ئـامرازي كايـةي    كةل ،و مينياتؤر، تابلؤي خؤشنووسان

  .٩١ين لثدةكردنپشتيوا) چيين دةسةآلتدار
  

دا بؤ سةر هيندووستان سةرةذاي تـاآلين ئـةو    نادرشا له هثرشي خؤي
وآلته ژمارةيةكي بةرچاوي هونةرمةند و سـنعاتكاري هينـدي وةك دارتـاش،    

له ماوةي  .تراش، زثذينگةر و وةستاكاري ديكةي كانزاگةري هثنايه ئثران سةنگ
ه نيشتماين خؤيان يـان  بؤشايي دةسةآليت پاش مةرگي نادر ئةمانةش گةذانةو

خان وةختايةك له شرياز سةقامگري بوو لثبذا كه  چوونه وآلتاين تر، بةآلم كةرمي
پامشــاوةي وةســتاكار و شــاگردةكانيان كؤبكاتــةوه و دنــةي دوورخــراوان و 

  .٩٢بازرگانان و پةنابةراين دا كه بگةذثنةوه ئثران و گةشه بدةن به پايتةخت
  

داين هونةري و ئةدةيب نيوةي  بتوانث ذةويت تلچوارچثوةيةكي وا كه بنيادةم 
نووسـي،   خـؤش . بكاتةوه بووين نيـه  دووهةمي سةدةي هةژدةي به كوريت تثدا جث

پةخشان و ئةوةي بةذواصةت ناوي جووآلنةوةي گةذانةوةي ئةدةبييه وثذاي پةيوةندي و 
. ٩٣ذووبةسترانةوةي لةگةص شثوازةكاين سةرةتايي و كؤتايي له جثي ديكةدا خراوةته 

وگؤذة سياسي و كؤمةآليةتييانةي كه هةتا ئثستا  من تةنيا دةمةوث كه هثندثك لةو ئاص
كرانةوةيان  دا شي دةستةيةك له هونةرمةندان و نووسةراين هاوچةرخ به باري مثژوويي

  .له سةر كردوون، ذوون بكةمةوه
  

له شوثنةواري زؤربةي ئةو هونةرمةندانةذا كه لـه ئيسـفةهان پثيـان    
ذاهاتبوون، وا دياره داب و نـةرييت كـةلتووري و    يه جةغزي ژيان و لثينابوو

بةآلم ژمارةيةكيش كـه لـه ذؤژگـاري     ،سياسي بارگاي سةفةوي وةبةرچاو دث

                                                      
91- cf. Minorsky, TM, 30, 48 – 50; Lockhart,Safavi Dynasty 490; 
Kuznetsova,230. 
92- Lockhart, Nadir shah, 154; Kishmishev, 231; Rypka, 307. 
93- See: Bahar III, 307, 310 – 326; Browne, History of Persian 
Literature, 282 – 286; Rypka, 307 – 309. 
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ئةم تاقمه : وةكيال خةريكي كار و چاالكي بوون پاشگري ئيسفةهانييان پثوه بوو
ةك دةسـتةيةكيش و  ،٩٤كةسه كـه غـةففاري جةللـةي كـردوون    ٢٧بثجگه لةو 

كؤچيـان   ١٧٥٠لـه ساصـي   ) ي زايـيين ١٧٦٦/ ي كؤچي ١١٨٠(ي شاعري »حةزين«
ي قـومي كـه لـه سـةردةمي     »وةفـا «هثندثكيش وةك . كردووه بؤ هيندووستان

خانـا   دةسةآليت نادرشادا چوونه ئيسفةهان له دةورةي فةرمانذةوايةيت كةرمي
 ،)يـيين ي زا١٧٥٧/ ي كـؤچي  ١١٧١(زؤر كةسي وةك موشتاق  .٩٥گةذانةوه ئثران

ـ   ١٧٨٣/ ي كـؤچي  ١١٩٨ـ   ١١٩٧(، هـاتف  )ي زاييين١٧٨٠/ ي كؤچي ١١٩٥(ئازةر 
لـه مـاوةي بؤشـايي    ) ي زايـيين ١٨٠٠/ ي كؤچي ١٢١٥(ذةفةق  .) ي زاييين١٧٨٤

دا چةشين ئيسفةهان، قوم و  دةسةآلت، بةتايبةت له شارةكاين ئثراين ناوةندي
ةورةيه دانيشتووي خوراسان هيچكام له ناوبةدةرةوةكاين ئةم د. كاشان مانةوه

مةشةد به باري . يان سةر به دةسةآليت خانةداين ئةفشاري ئةو هةرمثه نةبوون
ذا بـةرةو دوا  ١٧٥٠دا هةروةك دؤزي سياسي و ئابووري لـه ساصـي    كةلتووريش

هثنراو له اليةن نـادرةوه،   سةرةذاي بووين شيله و هةوثين كةلتووري بةتاآلن
ئةمرياين شـةذخوازي خوراسـاين   . ةذةشي ببؤوهگريؤدةي گالربوونةوه و ذؤژ

دةسكةوت و خةنيمةته فةرهةنگييةكانيان تثدابرد و زؤربةي ئةو چوارسةد بةرگ 
ذا هثنـابووين لـه    كتثبة دةسنووسةي كه ئةم سةرداره جيهـانگريه لـه دثهلـي   

  .٩٦دا لةبري چوونةوه مةرقةدي ئيمامي هةشتةم
  

دا نيمچه چاالك  اري فةرهةنگيئةگةرچي ئثراين ذؤژاوايي و ناوةندي به ب
دا لـه بـوار و   ١٧٦٠و سةرةتاي  ١٧٥٠مايةوه، بةآلم ديسانيش له ئاخري ساصي 

ئيسـفةهان  . دا، تووشـي چاكسـازي بـوو    بةستثين داسةپيوي كةلتووري خؤي
چونكه شرياز بوو به ذووگةي پشـتيواين و   ،لثژ بوو بةناچاري زياتري جث پث

ةكاين لةك و لوذ به مةبةسيت چوونه پـاص  هاوكات لةگةص كؤچي هؤز. دنة دان
چةند پؤله بارمته له ئازةرباجيان و  ،قؤشةين فارس له باشووري ذؤژهةآليت

ئةستةرئاباد و كؤمةصثك پةنابةريش له ئثراق و جولفاوه هاتنه شـرياز و لـه   
                                                      

  .٢٥٢ـ  ٢٢٧ـ گوصشةين مراد، ل ٩٤
 .٢٤٨ـ گوصشةين مراد، ل ٩٥

   ;Lockhart, Nadir shah, 277 -٣١٧.96، ١١١بةهار، ل 
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دا ژمارةيةكي زؤر شاعري و وثنةگةري هةژار و مسكثن به هثواي وةرگرتين  ئاكام
ي زثذينگةر و »حمةممةدهاشم« .ةو دةرباري وةكيل لووزةويان بةستمانگانه بةر

خؤشان و النيكةم دةستةيةك له هؤنةراين وةك ئازةر  شةش كةسي ديكه له خةت
و مريزاحمةممةدنةسريي تةبيب له ئيسفةهانةوه كؤچيان كرد هةتا له شرياز و 

فاري نـامي شـاعريي ئيسـفةهاين و غـةف    . ٩٧له بارگاي وةكيل بنةي بؤ داكوتن
كاشاين وثنةگةر هةريةكةي شوغصثكي ئيداري سةقامگرييان وةدةس هثنا و ئةو 
ناوبانگةي ئثستا هةيانه لـه سايةسـةري مـرخ و توانسـيت مثژوونووسـيين      

عةبدوذذةزاقي دونبويل خـؤيي، بارمتـةي الويـش لثـره شوغصـثكي      . خؤيانه
اكي ئةديبانةي وةرگرت كه ناچار بوو بـه نووسـيين مثـژووي سـاآلين سـامن     

لثهةصثنان سةبارةت به ژياين پذكامةراين شرياز و  سةرةتاي مرياين قاجار و پث
  .كارةي ناوبانگي ذؤيي  خان و هةر بةم تايبةمتةندييةكاين كةرمي

دا چاوثـك بـه    پثويسته وثذاي عةبدوذذةززاق به كـةلثين ئـةو ذووداوانـه   
بيايت ئثرانـا  چؤنيةيت دابةزيين پلةي ئيسفةهان وةك ناوةنـدي فةرهـةنگ و ئـةدة   

مريزا عةبدولوةهايب مووسةوي حوكمذاين ئيسفةهان كـه لـه كؤبوونـةوه    . بگثذين
دا ببوو به پشتيواين قاميي شاعرياين شار وةك ئـازةر و لـه ساصـي     بةردةوامةكاين

جثنشينةكةي ئاغاحمةممةدي ذةعنايي نيشاين . دا مرد ي زاييين١٧٥٩/ ي كؤچي ١١٧٣
شاعرياين دصشكاو و بثبةش و چةنـد كةسـثكي   . ذييهدابوو كه كابرايةكي زاصمي خوث

دا بـه نوثنةرايـةيت پثيـان نايـه      ي زاييين١٧٦٣/ ي كؤچي ١١٧٧گرينگي تر له ساصي 
ئاغاحمةممةد نةشكا و بؤيـان   بارگاي وةكيل و پاش ئةوةي قةوةيان به قةوةي حاجي

وةك  له جثي خؤي نةترازا، النيكةم تاقمثكيان لـه پايتـةخيت تـازه مانـةوه هـةتا     
  .٩٨حافز و سةعدي ببنه پةسندةري شرياز: پثشينيياين بةرزةجثيان

  
  
  

  
                                                      

 .١٦٢،١٦٩؛ دونبويل، تةجرةبةتولئةحرار، بةرگي يةكةم، ل ٤٠٩ـ ذؤستةموتتةواريخ،٩٧
  .٢٧١و  ٢٦٩، ٢٦٢ـ  ٢٤١ـ تةجرةبةتولئةحرار، بةرگي يةكةم، ل ٩٨
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  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 
  
ئاغـا كـوذي    ساصح كوذي خةليل خاين بةختياري كوذي عةيل ـ ئةبداص١

ي ١١٦٩خوسرةوئاغا، كوذي غالب كوذي حةيدةرپاپي لوذسـتاين، لـه ساصـي    
. لةنگي بةختياري ةرؤكي تايفةي حةوتخان بوو به س دا به فةرماين كةرمي كؤچي

. دا لةگةص تايفةي چوارلةنگ بوو بـه هاوپـةميان   له زةماين ئاغاحمةممةدخان
ئةگةرچي جارثكي سةرمةقوالت به خاين قاجار دابوو، بةآلم لةبةر خةيانـةيت  

  .كةساين دةوروبةري گريا و كوژرا
ـ  ـ له سةردةمي كةرمي٢ تؤي خانا سةرؤكايةيت هؤزي قةشقايي له ئةس

حمةممةدئاغا كوذي  ئاغا كوذي نامدارئاغا كوذي بةگ مسايلي ئةعما كوذي حاجي
ئاغا كوذي قازي كوذي ئةمريقازي شـاملووي قةشـقايي    ئاغا كوذي جاين عةيل

خاين كوذي و دواي ويـش   پاش خؤي جاين. ي دايه»خان«وةكيل نازناوي . بوو
دا دةورةي  ؤزةكـةيان خان له هةصسـووذاندين ه  خان و دواتر داراب مستةفاقوصي

ــذا خــاين  ئــاخرين ســةرؤكي بةدةســةآليت قةشــقايي مسايــل. گرينگيــان گث
  .ي هةتاوي له زيندانا كوژرا١٣١١سةولةتوددةوله بوو كه ساصي 

ـ تايفةي ئينالوو كه تركن و سةرؤكانيان ١: ـ خثآليت خةمسه برثتني٣
هاوينةهةواريان خةفر و داراب و فةسا . له نثو ئةبولوثردييةكان هةصدةبژثردران

ــ تايفـةي   ٢. چةند تريةيـةكن . بةزيان دةكرد بوو، پايزان له مةرودةشت خثص
بةزيان دثتةوه  باسةري كه هاوينةهةواريان سةروستان و كورباص و كوواره و خثص

لـه نثـو   . سةرؤكيان له ذةگةزي عـةرةب هةصـدةبژثردرا  . ئةرسةجنان و كةمني
ــ تايفـةي بـةهارلوو كـه     ٣. تـركن يـةكان   دا تةنيا چواربونيچـةيي  تريةكاين

بـةزيان   زمانن، يةزدخواست و الرستان و داراب هاوينةهةواريانـه و خـثص   ترك
ـ هؤزي عةرةب كه له نةجد و عومان و يةمامةوه ٤.دثتةوه مةرودةشت و ذاجمثرد

بلـووكي سـةبعه   . دا هاتوونـه ئثـران   عـةباس  ئومةييه و بـين  له دةوراين بين
بـه ذاوثـژي   . زيان دثتـةوه بووانـات و سـةرچاهان   بة هاوينةهةواريانه و خثص

 .ورده فارسييان تثكةص كردووه و بةواليةدا شكاوةتةوه عةرةيب دةدوثن بةآلم ورده
  .ـ تايفةي نةفةر كه بة ذةگةز تركن٥
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 / حکوومةت، داهات و کؤمةص

ـ بريانوةند يةكثك له خثصه گةورةكاين لوذستانه و به زاراوةي لةكي ٤
ئاباد لـه   ثوان برووجثرد و خوذةمهؤبة و هةواريان پايزان دثتةوه ن. دةئاخثون

مةصبةندي چةقةصوةندي و هثرؤ و هاوينةهـةواريان دةچثتـه بةشـي ئـةلواري     
ئةم خثصه له دوو تريةي سةرةكي ئاالينان و دشاينان پثكهاتووه و . گةرمةسثري

له ئاخري سةردةمي حكوومةيت سةفةوييةدا  .هةركامةيان دةبنه چةند بةرةباب
وچـؤ و كـؤچ و    هـات  .ؤي تريةي شةمسةددين بووهسةرؤكايةيت خثص له ئةست

و پايـةي كؤمةآليـةيت هـؤز و     كؤچباري ئةم خثصه شوثين كردؤتـه سـةر پلـه    
شاي  تايفةكاين ديكةي لوذستان و ذاپةذيين ئةم خثصه كه له دةورةي فةحتعةيل

قاجارةوه دةسيت پثكرد، بؤ ماوةي سةدةيةك لوذستاين تووشـي نائـارامي و   
درثـژةي   ١٣١٢تـا   ١٣٠٠ئةو شةذ و لثكدانانةي كه له ساصـي  پاش . ئاصؤزي كرد

  .كثشا، ناوچةي لوذستان و ذثي خووزستان بةرةو هثمين و هثوري چوون
و نةريتثكي بةر له هثرشي مةغوول بـوو و حوكمـذاناين     ـ تةرح داب٥

له مثژووي . زاصم شتوومةكي خؤيان به نرخي باآلتر به ژثردةستانيان دةفرؤشت
گريييه نةكراوه، بةآلم شثخي سةعدي  اسي پثشينةي ئةم چةشنه باجدا ب سيستان

دةگثذنةوه كه زاصمثك بـاره داري  «: دا ئاماژةيةكي بةم دابه كردووه له گوصستان
  »).تةرح(و ئي دةوصةمةنداين دةدا بةگران ) حةيف(مسكثناين دةكذي به مفت 

  



٥١٨ 

  
  
  
  

  
  
  خاين زةند كةرمي/        



 

  
  
  
١٥  
  

  وةندييةكاين دةرةوهيبازرگاين و پة
  

  ةمتةندي و خاصه بةهثزةكانتايب ١ـ  ١٥
  

مثژووي ئابووري ئثران له سةردةمي دةسةآليت زةنديةدا، تةنانةت له 
ــةرةتاي دةوراين   ــةفةوي و س ــاخي س ــةنگي چ ــةيت و فةره ــي كؤمةآلي ديرؤك

پتر لثكهاآلوه و دةبث بؤ توثژينـةوةي زيـاتر لـه سـةر بابـةت و        قاجارييةش
و ئاوةآلتر لةچاو ئةوةي دةتوانث  بةصگةنامةكان له ذوانگه و دميةنگايةكي بةرين

ذوون و ئاشكرايه كه بؤ لثكدانةوه و شيكردنةوةي . لثرةدا بثتةگؤذ، خبرثته ذوو
وگؤذانةي كه پاش مـةرگي نادرشـا لـه نثوخـؤي وآلت يـا سـنووري        ئةو ئاص

دةروجريانةكاين ئثران واته عومساين، ذووسـيا و ئثمپراتـؤرثيت مـةغوول،    
. هةتا ذادةيةك بوونه هؤي گؤذانكـاري ئـابووري   هات، به نؤرةي خؤيان بةدي

هةروةها له ذوانگةي پةيوةندي ئثران لةگةص گـةورةهثزاين ئورووپـايي، ئـةم    
به گرياين بةسره بـه دةس قؤشـةين   . ساآلنه به قؤناخي گواستنةوه دادةندرثن

زةند وسةركةوتنةكاين پثشووي ذووسيا، يةكـةمني نيشـانةكاين توانـةوه و    
راتؤرثيت عومساين وةك ئةندامثكي نةخؤشي ئورووپا و ئاسيا تثداچووين ئيمپ
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دةوصةيت ذووسيا بذشت و دةسةآليت له ناوچةكاين قةفقاز قامي و پتةو . دةركةوت
هـةنگاوي نـابوو ئـاواش بـه     » دةريـاي ذةش «كرد و وةك چؤن سةبارةت بـه  

هـةر لـةم   . تةنگي به مةصبةندةكه هةصـچين » دةرياي خةزةر«مةبةسيت گرتين 
خةدا بوو كه بريتانياي گةوره پاش حةوت ساص كثشمةكثشم هيندووستاين قؤنا

تةواوي ئةم هؤكارانه بؤ ئةوةي بارودؤخي ئثران لة بةر . خسته ژثرذكثفي خؤي
ي ذيـزي دواوةي شـةترةجني   »قـةآل «چاوي وةچةكاين داهاتوو لـه حاصـةيت   

ن ي بةرةي پثشةوةي كايةي كؤتايي نيشـا »سةرباز«مةسةلةي ذؤژهةآلت وةك 
  .بدةن، له سةريةك كةصةكه بوون

بـةركث بـه مةبةسـيت     جگه له بةرژةوةندييـةكاين درثژخايـةن، كـث   
هثناين بازاذةكاين ئاسيايي له ذؤژاين بةر له پثكهاتين كؤيلةدارييةكان  وةدةس

وگؤذي سياسـي لـه جةرگـةي     پتر دةوري هةصگرتبوو و ئاص  له هةموو زةمانثك
تا  ١٧٤٩له مةوداي ساآلين . هثنا ري ديكةي بةديدا گؤذانكا ناوةندةكاين بازرگاين

وزؤر بريتانياي لـه مةيـداين بازرگـانثيت دةريـاي خـةزةر       ذووسيا كةم ١٧٧٩
دا زاص  دةرپةذاند،بةآلم دةوصةيت ناوبراو له كةنداوي فارسا به سةر ذقةبـةراين 

كؤيلةداري خؤي باصي  هولةند كه تا پةذپةذؤچكةي چاالكي بازرگاين و شثوه. بوو
دةوصةتاين فةرانسه و ذووسـيا كـه هيچكـام    . فذي پثكرا ئةنگاوتبوو، لةپذ قةل

خان خاوةين پةيوةندي ديپلؤماتيك نةبوون، قؤنسوولةكانيان له  لةگةص كةرمي
بةسره و ذةشت نةبردبؤوه و چاوةدثري بةرژةوةندي بازرگاين خؤيان دةكرد و 

ـ   ذاپؤريت ئاص  .ؤ وآلتـاين خؤيـان  وگؤذه سياسييةكاين ناوچةيان دةنـاردةوه ب
ذاپؤريت كؤمپانياي دةرةكي زياتر له بابـةت زانيـاري بازرگـاين و ئـابووري     
ئثرانةوه كؤدةكرانةوه و دةنووسران و به هؤي تثكؤشان و هةصسووذاين ئةمانه 

  .قةوارةي زؤرثك له گةآلصةكاين دوايي بةدي هات
به وثذاگةيشنت  كةرةسةي خاو و بةرهةمي كارگه و كارخانةكان و دةس

خان به  ذثگاوبانةكاين بازرگاين له بةشي ذؤژاواي ئيمپراتؤرثيت نادري كه كةرمي
 .مرياتگري دادةندرا له بـاري چةنـدي و چـؤين، گةشـةي بـةرچاوي كردبـوو      

دا چةنـد ناوچةيـةك دةورةيـان     خان له ويشكاين لةبةروةي قةصةمذةوي كةرمي
د و زثده لةمةش بـه  دابذان له بةشةكةي ديكةي شوثنثكي واي تثنةدةكر ،دابوو

  .يةكي پتر له بةشي بةرةوذووي له ناوچةي ذؤژهةآلت گةشايةوه خثرايي
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 / بازرگانی و پةيوةندييةکانی دةرةوه

ئةگةرچي كارگه گةوره و ناوةندةكاين بازرگـاين ئثـرةوان، گةجنـه،    
تفليس ، مةرو، مةشةد و هريات كةوتبوونه دةرةوةي بازنةي دةسةآليت وةكيل 

واوثدةچث كه . نةبذابووديسانيش پةيوةندييان لةگةص پامشاوةي خاكي ئثران دا
تةورثز وةك جةرگه و ناوةندي سةرةكي توجارةيت ترانزييت باكووري ذؤژاواي 
ئثران له ماوةي شةذي بؤشايي دةسةآلتا، النيكةم ئةوةندةي كه پةيوةندي بـه  

ئـةم شـاره هـةتا    . شتوومةكي ذووسياوه بث گةلثك تووشي خةسـار هـاتبوو  
مةبةسيت كذين و فرؤشتين تاقمةكاين  وةك بازاذثك به ١٨١٠ئاخرييةكاين ساصي 

له پـةنا مةراغـه كارخانـةي شووشةسـازي     . كؤيلةي گورجي له ئثران مابؤوه
ذةشـت و بةنـدةر ئـةنزةيل وةك ناوةنـدي هـةناردةي بةرهـةمي       . ١داندرابوو

لـةچواري   وكاصي و ئاوريشمي خاو مانةوه و ئةم كاآليانـه نيزيكـةي سـث    كشت
قةزوثن و قوم . ٢ةدةي هةژده و نؤزدةدا پثكدثناسةرجةم هةناردةي ئثرانيان له س

چةرم و لبادي هةمةدان به . ٣لةبةر سازكردين تيخي مششثر ناوبانگثكيان هةبوو
له . ٤چاك دةرچووبوون و كاشان مافووره و قوماشي ئاوريشمي تايبةيت لثدةكرا

مرخترين شاري پيشةسازي ئثران بةرهـةمي   ئيسفةهان واته گرينگترين و خؤش
وپـةل و پثداويسـيت و كـآلوي كةوصـةبةرخ و تريـاك لـه        كـةل  ،تةين قوماش

ــوو ــةگةران و   .٥برةوداب ــةرمايةداران و پيش ــه س ــك ل ــث زؤرث ــةرچؤنثك ب ه
 و فةرهـةنگي لـه   بازرگـاين سنعاتكاراين دةسـذةنگني و خاوةنـاين پيشـةي    

ي ١٧٦٥تـا   ١٧٢٢و گؤذانكارييةكاين سـةرئةژمثري سـاآلين    وپثچةكة خوارةكه
  .ثوةيةكي ناذاستةوخؤ ذادرانه شرياززاييين به ش

شارةكاين يةزد و كرمـان هـةردوو بـه ناوةنـدي لـةمثژيين سـنعات       
دا بـه   دادةندران و به باري توجارةيت ويشكاين له ئثـراين چـةرخي سـةفةوي   

بوونـةوةي   لةبـةر كـةم   .عةمباري كاآل و شتوومةكي گرينگ حيسـاب دةكـران  
اس وةك بنكةيـةكي بازرگـاين   وچؤي ويشكاين و دةركةوتين بةندةرعـةب  هات

                                                      
1- Markova, 118; Hambly, ((An Introduction)), 81. 
2- Markova, 106. 
3- Francklin 148; Beauchamp, 79 – 80. 
4- Hambly, ((An Introduction)), 81. 
5- Ibid; Kelly, 44. 
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وسةوداي ئةم شارانه تةنيا تايبةت درا به كةرةسةي خاوي وةك ئاوريشم و  سات
و مز و ئاسن له كرمان و به هـةر بارثكـا   ) مةرةز(ترياك له يةزد و مووي بزن 

كرمان لةبةر بووين كانگاي گؤگرد . ٦گريؤدةي ذةويت پاشةوپاش كشانةوه بوون
وزؤر  و هـةبووين كارگـةي تفـةنگي پصـيتةيي، كـةم     سازي  و شؤره بؤ باذووت

  .٧كةوتبووه بازنةي بارودؤخثكي پيشةسازي
دةغص و دانةوثصه و تووتن و ترياكي كـازروون و شـةرايب شـرياز و ميـوةي     

يةكسـمي ئـةم   . ٨كراو هةم بؤ نثوخؤ و هةم بؤ ناردنةدةرةوة وةبةرهـةم دثـن   ويشك
ـ  انگثكي تايبـةتن و لـه الي ناوچـةي    ناوچةيه به باري ناردنةدةرةوةدا خاوةن ناوب

كـردين تؤرةمـةكاين    نةسري بووشثهري بـه جـووت   شثخ. دةشتستان بةخثو دةكران
كـردين ذةسـةين ئـةم يةكسـمانةي      عةرةيب مةصبةندي نةجـد و توركمـان، چـاك   

گؤيا شووشه و مششثر و تري و كةوان و مةتاص و گورز و ذمب و زرث . ٩پثكردبوو دةس
ازي شةذه ـ وةك بةرهةمي كارخانةكاين مةراغه و قـةزوثن و   و كآلوخوود و چي ئامر

لوولةي تفةنگي پصيتةدار و . كرمان ـ گرينگترين بةرهةمةكاين كارگاكاين شرياز بوون 
سةرنثزه و دةمةمششثري پايتةخت له سةرانسةري كةنداوي فارسـا بـازاذي گـةرم    

ـ  .وپةيل بلووريات گةلثك جوان و ذةنگـني و چـاك بـوون    كةل. ١٠بوو ه سـةردةمي  ل
  .١١قاجاريةدا هةروةك پثشبيين دةكرا ئيستانداردةكان تثداچوون

خان دةگةذاوه سـةر   بوون و گةشةي بازرگاين له پايتةخيت كةرمي خؤش ذث
وةك گثذاويانةتـةوه ئـةو بازرگـان و     .ئؤگري وي سةبارةت به بـرةوي توجـارةت  

نةي كه ئـةو سـازي   دووكاندارانةي كه كةلكيان وةردةگرت لةو كاروانسةرا و دووكانا

                                                      
6- Ftaser, Travels, 354; Malcolm, 206; Kelly, 44; Hambly, ((An 
Introduction)), 81. 

 بازرگايندا پثدادةگرث كه يةزد وةك ناوةندثكي سنعاتكاري و ٧٥ئةم نووسةره له الپةذه 
  .كةمتر تووشي گريوگرفت بؤوه

7- Fraser, Travels, 354. 
8- Ibid, 303; Ferrieres de Sauveboeuf, 26; Kelly,44; Hambly, An 
Introduction, 81. 
9- Waring, 77, 113 – 114; Kinneir, 41, 65; GN. Curzon II, 232. 
10- Capper, 237;Malcolm, 529; Monteith, Notes on the Routes, 110; Porter 
I,714. 
11- Niebuhr, Reise, 118; Francklin 147; Binnig, 288; Porter I, 714. 



٥٢٣ 

 

 

  
 
 

 / بازرگانی و پةيوةندييةکانی دةرةوه

يةكثكي تر له هؤيةكاين سـةرجني   .١٢مانگث ئيجارةيةكي زؤر كةميان دةدا ،كردبوون
خان بؤ سةر بازرگانثيت وآلت لثرةوه دةردةكةوث كه خوشـكي ئاغامريبـاقري    كةرمي
  .١٣فرؤشي نثوةذاست بازاذي شريازي خواستبوو يةراقي ئيسفةهاين قوماش گورگ

ثسا گوومرگانـةي كـاآل و شـتوومةكي    تاجراين نثونةتةوةيي بةپثي ذ
ي نرخي هاوردةكان بـوو هـةر لـةو    ١٠تا سةيت  ٧هاوردةيان كه نيزيك سةيت 

لـه بووشـثهر كةآلنتـةر    . (١٤بةندةرةي كه داياندةگرتن دةياندا بـه شـابةندةر  
كؤمپانياكاين ئورووپايي گوومرگانـةيان پتـر بـه نرخـي     .) شابةندةريش بوو

ذاكثش بوو ئةمةيه كه له  ةوةي پذمانا و سةرنجئ. (خوارتر و له سةتا سث دةدا
ومـةرجي   كراوةيـه كـه بةسـره لـه هـةل      سةتا سث، هةر ئـةو نرخـه ديـاري   

كاروانةكاين باربردن و .) ١٥عايل له سةري ذثككةوتبوو كاپيتؤالسيؤن لةگةص بايب
گواستنةوه و گةياندين نثوخؤ بةهةرحاص ناچاربوون كه له ماوةي بزووتنيان به 

ئةم ذثدارانه له اليةن حوكمذانانـةوه  . دا بذه باج و ذثدرانةيةك بدةن وبانان ذث
وةك پارثزواين ذثگا هةصدةبژثران، بةآلم ئةغصةب له چةتـه و دزاين دةريـايي   

دا مابةيين  له سةردةمي حكوومةيت جةعفةرخان .كةنداويش پتر غةدريان دةكرد
تةختيش پيتاكي لـه  ذثدارخانةي لثبوو و زثده لةمه له پاي ٩شرياز و بووشثهر 

ذاست له سةري ئةوسةري ئثران و بةرةوذووي ئةم شوثنه  .١٦وةردةگريا ٥/٢سةتا 
ذثدارخانةي  ٩چواريةكي سةدةيةك دواتر بازرگاناين ذووسي دةبوو باج بدةن به 

چةشن باجي بـةجوثي  ١٥كراو  مابةيين گيالن و شريوان و هثندثك كاآلي دياري
ش بـاجي  »شـةكي «نةكاين خـؤجثيي وةك  نشـي  هةروةها خان .پثوه دةبةسترا

  .١٧چةشن شتوومةك دانابوو١٧ترانزيتييان له سةر 
له ماوةي سةدةكاين . هةصبةت دةسكةوت و ئاكامي ئاكار دوواليةنه بوو

بـووين سـكةوه    هةژده و نؤزدةدا وآلتاين ئثران و عومساين وثكذا به دةس كةم
                                                      

12- Francklin, 58 – 59. 
  .) ي نووسةر باسي كراوهثكدؤست قر وةكئاغامريبا( ٣٤٥ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ١٣

14- Francklin, 148; Niebuhr, Reise, 92; Hambly, An Introduction, 
76. 

15- Abdul Qadir, 53; Hambly, An Introduction, 76. 
16- Waring, 77. 
17- Merdith, 74. 
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ووين بارتـةقايي و  هثنانـه زؤرتـري دةگةذايـةوه سـةر نـةب      ئةم كةم. دةناصني
هاوسةنگي بازرگاين لةگةص هيندووستان و ئةفغانستان و خاك و هةرمثةكاين 
كةنداوي فارس و به دةستةوه نةبووين كاآلي هةناردةي تةواو بـؤ قـةرةبووي   

دا بـه كـذيين پارچـه و     هاوردةي ئةم وآلتانه بـةالي زؤري . شتوومةكي هاورده
شه بازرگاناين ئثراين لثيان مشتةري بةرهةمةكاين ئورووپايي و هيندي كه هةمي

بوون، قةرةبوو دةكرايةوه و دةوصةتاين ذووسيا و عومساين له بةرامبةر ئـةم  
  .يان دةدا» مشش«وپةالنةدا سكه و  كةل

له بةرامبةر نيوةي تثكذاي هاوردةي  ١٨٠٠وا دياره كه دةوروبةري ساصي 
دةي وآلت بوو له ذثي سةر سثي هاور له ٢كه نيزيكةي (ئثران له هيندووستانةوه 

ذا  ذووپييه له ذثـي زيارةتكـاراين ئثـراين   » لةك« ١٦. پاره دةدرا) بووشثهرةوه
و مةزارگةي ئيمامان و گةآلصةيةك داذثژرابوو كه بةشثك لةم بذه » مةكه«دةبرايه 

دراوه له ذثي دةرياي خـةزةر و قـةفقاز و زاگرؤسـةوه بثتـه ئثـران و بـه الي       
  .١٨داوا بنثردرثته دةرةوهخوراسان يان سيستان و كةن

لةگةص ئةمةشا فةرمانذةواياين ئثراين له چاو سوصتانةكاين عومساين 
كةمتريان سكه لثدا، بؤيه بايةخي دراوةكةيان پارثزرا و توانييان لةگةص گةذاين 

بةتايبـةت ذووپييـةي بةمبـةئي،    ) پارةي دةرةكـي (بةرفرةواين دراوي قورس 
، سكةي زثذي هولةندي و سكةي زثذي ي بةسره و حةلةب»زةصؤتة«و » قرؤش«

سةرةذاي نةبووين سيستمثكي  .١٩وثنيزي هةصيسووذثنن و نةهثصن نرخي دابةزث
حكوومةيت و بةذثوةبةرايةيت كارامه چةشين عومسانييةكان و سةرةذاي ئـةو  

وبانةكاين بازرگاين  وگؤذانةي كه به سةر جةرگةي ناوةندي ئابووري و ذث ئاص
يهاتين دةوصــةتثكي تثكةصــةي هــؤز و تايفــةكاين داهــاتن و ســةرةجنام بــةد

وةكيـل و   ،يةكگرتووي چةشناوچةشن، پاش خولثكي پاشاگةرداين دوورودرثژ
ومةرجه وةربگـرن و ئةوةنـدةي دةكـرث     ذاوثژكاراين توانييان بةهره لةم هةل

سيايي سةنگ و بايةخي بازرگاين  .بارودؤخي ئابووري وآلت بةرةو باشي بةرن
 .دا زؤروكةم سثرجان مثلكؤم خستوويةته ذوو١٨٠١ين له ساصي ئثران و دراوسثيا

                                                      
18- Olivier III, 272; Abdul Qadir,19; Hambly, An Introduction, 77– 
80; Markova,109. 
19- cf. Hambly, An Introduction, 76 – 77. 
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ئةم ليستة سةبارةت به گرينگايةيت ئةو پةيوةندييانةي كه دةبث توثژينةوةيان 
لـةك   ٩٠له سـةرجةم  : له سةر بكرث بؤچوونثكي ذثژةيي دةخةنه بةردةستمان

 ٣٥ا، لةك ذووپييه لةگةص ذووسي ٢٠ذووپييةي بازرگاين دةرةكي ئثران نيزيكةي 
لةك لةگةص بةستثنةكاين كةنـداوي فـارس و    ٤لةك ذووپييه لةتةك توركيا، 

لةك  ١٠لةك ذووپييه لةگةص هيندووستان و هةروةها بايي  ٣٠بةحري ئةمحةر و 
  .٢٠وسةوداي جؤراوجؤر، چؤنيةيت توجارةيت زةنديه نيشان دةدةن ذووپييه سات

  

  توجارةت له ذثي دةرياي خةزةر و قةفقازةوه ٢ـ  ١٥
  

قزالر و (توجارةيت نثوان ئثران و ذووسيا هاوكات هةم له ذثي ويشكاين 
و هةم لة ذثـي ئـاوي دةريـاي خـةزةرةوه كـه لـه       ) ذثي سةر لثواري شريوان

بنة و بنكه گةورةكاين بازرگـاين  . ذا دةكرا، گاصةي دةهات»باكؤ«و » دةربةند«
نگلسـتان لـه   وآلتاين ذووسيا و ئي. هةردك ال كةوتبوونه ذةشت و هةشتةرخان

: دةوراين سةفةوييةذا مةيليان لـه پةيوةنـدي بازرگـاين بـوو لةگـةص ئثـران      
دا ١٥٥٥له ساصي ) كؤمپانياي مؤسكؤوي(كؤمپانياي بةذةسةن لةندةين ذووسيا 

دا، ١٧١٧له ساصـي  » وينثسكي«ي گةوره له زةماين باصوثزثيت »پثتر«دامةزرا و 
ه بـةگوثرةي نثـوةرؤكي ئـةم    حوسثن ئيمزا كرد ك پةميانثكي لةگةص شاسوصتان

. ٢١قةراروبذييه مايف دانـاين قؤنسـووخلانةيةك لـه گـيالن درا بـه ذووسـيا      
هةروةك لـه كةنـداوي فـارس كـاري دةكـرد لثـرةش        ١٧٣٨بريتانياش ساصي 

ئةم دةوصةتانه بةرةوذووي . هةصسووذا و له شاري ذةشت توجارةختانةيةكي دانا
نيازي و چاولـةدةس   ةربةخؤيي و بثگةآلصةكاين نادرشا بوونةوه كه به الين س

نةبووين دةوصةتاين دةرةكي داذثژرابـوون و بـه پاصپشـيت هثزةكـاين خـؤي      
دا  كاروباري گةياندن و گواستنةوه و چاوةدثري به سـةر ذةوگـةكاين دةريـايي   

ئةگةرچي ئةم پرؤژةيه به مردين دةسپثشخةرةكةي تثكةوةپثچرا بةآلم . دةگرتةوه
هثزي دةريايي، دةرياي خةزةر لةبـةر ناذةزامةنـدي    دا فكري داناين له ذاسيت

چـاالكي و هةصسـووذاين   . توندوتيژي چةند ساص پثشووي ذووسيا وةالنرابـوو 

                                                      
20- Malcolm, … 
21- See Lockhart, Safavi Dynasty, 103 – 108, 176 – 177. 
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گةمييةواين ئةم ناوچةيه له ئةستؤي پياوثكي ئازاي بريتانيايي بوو به نـاوي  
ئةو پاش داناين توجارةختانةي ئينگلستان له ذةشت هـاتبووه  . »جان ئثصتؤن«

چةيه و له زةماين نـادردا كرابـوو بـه فةرمانـدةي هثـزي دةريـايي و       ئةم ناو
ئةم بابةته دراوسثي باكووري هةصتةزاندةوه و نـه  . سازي ئثران بةرپرسي گةمي

تةنيا بريتانياي ناچار كرد كه دوو پاپؤذي كـذدراو لـه اليـةن ئثصـتؤنةوه بـه      
ين شـاژين  دا به فـةرما ١٧٤٦بازرگاناين ذووسي بفرؤشث، بةصكوو له نوامربي 

پةمياين لـه   ١٧٣٤ذووسيا ئيمتيازي ترانزييت كاآل له ذثي ذووسياوه كه ساصي 
سةر بةسترابوو، هةصوةشايةوه و توجارةيت بريتانيا و ئثران له ذثي دةريـاي  

  .٢٢خةزةرةوه يةكجاري كؤتايي پثهات
دا له وةخـيت هرووژمـي بـؤ سـةر ئثـران      ١٧٢٣پثتري يةكةم له ساصي 

دا ١٧٥٨اين شةريكةي بازرگاين ئثراين دةركرد و له ساصـي  فةرماين دانان و پاو
ذاسيت كـردةوه؛ ئاخرييةكـةي پثتـري سـثهةم لةبـةر       ئةجنومةين پريان پشت

دا ئـةم بـذيارةي   ١٧٦٢ناذةزامةندي بازرگاين سةربةخؤي ذووسيا لـه ساصـي   
پثداين بازرگاين لـه   تةقةال و تثكؤشاين تر وةك گةشة و پةره. هةصوةشاندةوه

و دةرياي خةزةر به داين يارمةيت و دةركردين فةرماين پـاوان كـه لـه    قةفقاز 
دا ذووسيا پثي هةصسـابوو، شـتثكي واي نةخسـته سـةر     ١٧٥٧ـ   ١٧٥٦ساآلين 

قةبارةي سةنگ و سةنگبايي بازرگاين و لـه بةرامبـةردا بـارودؤخي ئثـران و     
  .٢٣قةفقازي ذؤژهةآليت تووشي خواروژوورثكي زياتر بؤوه

بنةگياي ذؤنياس  .ذووسيا له ئثرانةوه ئاوريشمي خاو بووزؤربةي هاوردةي 
وبـةرگي ئاوريشـمني و بـرينج و ماسـي      دةكةوتة پلةي دووهةم و پاشان لؤكه و جل

: وپةيل هةناردةي ذووسيا بؤ ئثران برثيت بـوون لـه   كاآل و كةل .ويشك دةهاتنه گؤذ
كـةوص،  كاخـةز، چةوةنـدةر،    ،ئاسن، پؤآل، كانزاي هةمةجؤر، شووشه، تةليس

هـةرچؤنثك بـث پةيوةنـدي    . شةكر، هةنگوين، نان و شتوومةكي هةمـةذةنگي تـر  
پامشــاوةي . يــةكي باشــي بــووه بازرگــاين نثــوان ئثــران و ذووســيا بارتــةقايي

                                                      
22- For details of this episode Lockhart, Nadir shah, 286 – 290; cf. 
Malcolm 102 (whence the quotation); Petrov, 332. 
23- Butkov 1, 197; III, 102; Kukanova, 75 – 76; Petrov, 331 – 332. 
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وچـان لـه دةريـاي     گةمييةكاين بازرگـاين بـث  . ٢٤وسةوداش پتر به پاره دةكرا سات
هثندثكيان گـةمثي  . ةصدةگرتتؤنيان كةمتر بار ه٢٥٠خةزةردا دةهاتن و دةچوون و له 

. پانكةصه بوون و بؤ كرثكار و مةلةوان دةكةوتنه تةنگةژه كه زؤربةيان ئةرمةين بوون
ئةو بازرگانانةي كه لـه كاروبـاري   . ٢٥تةواوي گةمييةكان ئي دةوصةيت ذووسيا بوون

گةياندن و گواستنةوه و توجارةتا هةصدةسووذان زؤربةيان نـه ذووسـي بـوون  نـه     
ئةرمةنييةكان هـةروةك سـةرةتا بـه    . صكوو به ذةچةآلك ئةرمةين بوونئثراين، بة

دا بـه ذووس   ذا به باري نةتةوايةيت١٧٥٠نةتةوةي ئثراين دادةندران، دواتر له ساصي 
گورجييةكان و تاتارةكان و هيندييةكانيش له توجارةيت ئةم ناوچةدا . دةهاتنه ژمار

  .٢٦دةورثكيان دةگثذا
لثكةي كلكةي فةرمانذةوايةيت نادرشا و ئةو دوابةدواي ئاژاوة و تثكةو

ئــةم پةيوةندييــه بازرگانييــه  ،مةذةجــةي پــاش مــةرگي ذوويــان دا هــةذةج
دا ئةم ناوچةيه ـ لثواري دةرياي خةزةر و مةصبةندةكاين  له ذاسيت. لثكهةصوةشا

دةوروبةري و ئازةرباجيان و هةردك بةري چـؤمي ئـاراز ـ نـه تـةنيا بوونـه       
 ،تاصترين هةصسووذداسووذةكاين گةيشتنه سةر دةسـةآلت  مةيداين يةكةمني و

خـان پامشـاوةي ئثـراين ذؤژهـةآليت      بةصكوو تةنانةت پاش ئةوةي كه كـةرمي 
مان و هةوسارپسـاوي و   ئةهوةن كردةوه و ئةو ناوچةيه كةوته جةغزي قةتيس

كؤچي زؤرثك له بازرگانـان بةتايبـةت    .وپةرچي و نوشسيت ئابووري هةرچي
هاويشنت و بةرزةفذي نثوةنثوةي عومسانييةكان له  مةين و پةلتاجرةكاين ئةر

وبـاين سـةر بةسـتثنةكان و نـةزاين و غللـووري و       ذؤژهةآلت و دابـذيين ذث 
بةذقةي هولةنـدي و   شةذةنگثزي ذووسةكان و دژوازي و دووذوويي ـ وةكوو ذق 

خؤشـكةري سةرهةصـداين دةورةيـةكي     ئينگليسييةكان له كةنداو ـ بوو بـه ذث  

                                                      
24- Markova, 11416; Petrov 330; Kukanova, 79 – 80; Hambly, An       

Introduction,77 – 78.                                                                                  
25- Hambly, An Introduction, 74 – 75; Atkin, 40 – 42. 
26- Kukanova, 74; Markova, 106.                                                           
    

دا دةسيت كرد ١٧٥٨كارگثذاين ئةم كؤمپانيايةي ذووسي كه له ساصي  هةم سةرؤك و هةم
   .Kukanova, 75 – 76. به كار ئةرمةين بوون
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وپثچةكه له پرسي بازرگاين باكووري ئثران له مةوداي  زبصؤز و پذ خوارةكهئاصؤ
  .٢٧دا١٧٧٣ـ  ١٧٤٣ساآلين 

دا، ناوةندي بازرگـانثيت ذووسـان لـه ذةشـت لةبـةر      ١٧٤٧له ساصي 
هـةزار متـةنثك دةبـوو،    ٢دابوو كه بـايي   كةصةكةبذثين جةماوةر هةرچي تثي

ا، توجارةختانـةي ذووسـيا   د له مانگي ژانوييةي ساصي دوايـي . ٢٨بةتاآلن چوو
هةزار ذووبصثكي زةرةد ٨٠خان تاآلن كرا و  لةوث به دةس قؤشةين ئةمري ئةسآلن

ذؤژي دووهةم به نامةيةك داواي قةرةبووي خةسارةيت لـه عادصشـا   . وثكةوت
دةزگـا و   ١٧٥١ساصي دواتر واته ذثكةويت . ٢٩كردةوة و قةتيش وآلمي نةدرايةوه

وسان تةنيا برثيت بوون له توجارةختانةيـةك و  دامةزراوه بازرگانييةكاين ذو
نوثنةرايةتييةك له بةندةر ئةنزةيل و تثكذاي بريتانييةكان بثجگـه لـه جـان    

لـه وةخـيت   . ئثصتؤن بةناچاري له ناوچةكاين بـاكووري ئثـران وةدةركـةوتن   
خاين قاجار له باكووري  هةزار كةسي حمةممةدحةسةن پثشذةوي قؤشةين هةشت

ن به ناوي حاجي جةمايل فوومةين به مةبةسيت پاراسـتين  ئثران، حاكمي گيال
بةآلم ناوبراو جوايب نةداوه و . شاري ذةشت داواي يارمةيت له جان ئثصتؤن كرد

حاجي جةماليش تؤمايت كاكةوبرالةي لةگةص قاجاران دايـه پـاص و بـةخؤي و    
جان ئثصـتؤن پـاش ئـةوةي    . دةوري ماصةكةي دا» لةنگذوود«دووهةزار سوار له 

ةصثين پارثزراين گياين وةرگرت خؤي بةدةستةوه دا، بـةآلم حـاجي جـةمال    ب
  .٣٠خستييه سياچاص و دواي ماوةيةك سوذي ون كرد

دا،ئامـاري توجـارةت بةگشـيت    ١٧٥٠له ماوةي پاشـاگةرداين ساصـي   
چؤنيةيت دابةزيين باري بازرگـاين لةگـةص ذووسـيا و بذانـةوةي هـةنارده و      

ي ذةمسي كةمتر له نيوةي ئةم ژمارانه نيشان ئامار. هاوردةي باكوور دةردةخا
                                                      

27- cf. Markova, 103 – 104, 107 – 109, 120; Arunova and 
Ashrafyan, Gosudarstvo, 259. 
28- GD VI, 7 November 1747. 
29- Hanway, 1, 429 – 430; Picault, 318; Lockhart, Nadir shah, 290. 
30- MAE Perse VII, No. 80; GD VI, 24 October 1751; Hanway 1, 452 
– 453; Cook, 452 – 453. 

قؤصي ئةنگواوه، بةآلم پاشان ئازاد  ،اينريئةم كتثبةيان دةنووسث كه ئثصتؤن بةر له گ
باس كةوتـةذث و  كرا و ماوةيةكي كورت له لةنگذوود مايةوه و پاشان بةرةو بةندةرعة

  .نةگةيشته جث و له ذثي ئيسفةهان كوژرا



٥٢٩ 
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بـةآلم ذوون دةبثتــةوه توجــارةيت ترانزيــت كــه بــه دةس خةصــكاين   ،دةدةن
دا تووشي دابـةزينثكي   ذووسةوه بوو، لةم ذثگا قةرةباصغه ترانزيتييةش غةيره

دا شثوةي بةذثوةبردين وآلت له اليةن ١٧٦٠له سةرةتاي ساصي  .٣١ئةوتؤ هاتووه
با به شثوةي ناذاستةوخؤش بووبـث بـةآلم ديسـانيش شـوثين     خانةوه  كةرمي

ذثگاي پثكةوةلكاين نثوخؤي وآلت بـةم  . كردؤته سةر بازرگاين باكووري وآلت
چةشنه بوو و پارثزگاري له بازرگانان بةتايبةيت تاجراين ذووس دةكرا و دنه 

پياوةكـاين  . ٣٢دةدران بؤ كار و چاالكي له هةرمثـةكاين ژثردةسـةآليت وةكـيال   
ذووسيا له بةندةر ئةنزةيل باوةذپثكراوي وةكيل نةبوون، چونكه ئةم دةوصةته 

بةآلم هيدايةتوصـآلخاين نيمچـه   . قةت هةنگاوي نةنابوو بؤ بةستين پةميانثك
. خــاين ســةربةخؤ بــه نيازپــاكي لثيــان دةذوانــني ســةربةخؤ و فةحتعــةيل

هـةزار  ٧٠٠خان جارثكيان كةشتييةكي ذووسي كه تؤفـان بـةخؤي و    فةحتعةيل
بةگشيت هيدايةتوصآلخان . ٣٣ذووبص بارةوه وه كةنارثكي خستبوو، وةچنگي هثنا

ذثزي بؤ پةمياين لثخؤشبوون و هةصگرتين بارانه و گوومرگانةي نادرشا دادةنا 
دا لةگـةص ذووسـان بةسـتبووي و هةميشـه لـه بةرامبـةر       ١٧٣٢كه له ساصـي  

ذا ـ بـه    و هينـدي كراين مايف ذووسان لـه اليـةن تـاجراين ئثـراين      پثخوست
ئةمانـه لـه ژثـر پـةردةي     . چةورانه ـ ناذةزامةندي دةردةبـذي   وةرگرتين دةم

دا به بث داين گوومرگانـه و بارانـه، كـاآل و شـتوومةكيان      گةمييةواين ذووسي
ذووسانيش بة نؤرةي خؤيان سةبارةت به چوونةدةري سكه به شثوةي  .٣٤دثنا

از ناذةزامةند و پةرثشـان بـوون،   ناياسايي بؤ نثو ئثران و پارثزگاكاين قةفق
چونكه قؤنسوولةكانيان نةياندةتواين بةر بةم كاره بگرن و ئةوانيان دنـه دةدا  

چونكـه ئةمانـه نـةك لـه كـؤص حةشـارداين سـكه و         ،بةرپةرچيان بدةنةوه
بةصكوو دةيانتواين سكةكاين ذووسي بتوثننـةوه و   ،شةيتانةبازاذ دةبوونةوه

                                                      
31-Kukanova, 74 (table 1), 75 (table 2); cf. Markova, 110 – 111. 
32- Kukanova, 73 (quoting reports dated 1763), 76. 
33- Butkov II, 29; III, 139 – 140; Kukanova, 74. 
34-Kukanova, 78. for the terms of this treaty, see Lockhart, Nadir 
shah, 58. 
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ذاوةستاين . ٣٥بدةنةوه و بيخةنةوه گةذ وةكيل لثيدووباره به ناوي خؤيان يان 
بوو به هؤي گةشـه و پـةرةي توجـارةيت    ) ٥ـ   ١٥(نةچووين سكه له ئثرانةوه 

ــران لــه ساصــي   ــةباره و ذادةي ١٧٦٠ذووســيا لةگــةص ئث دا و كةوتــه پــثش ق
ئةم خاصه بةتايبةيت لةو هثنده ئاوريشمه خاوةدا كه . ١٧٥٠وسةوداي ساصي  سات

ـ  راين دةيانفرؤشـت بـه تاجرةكـاين ذووسـي، خـؤي نوانـد و       بازرگاناين ئث
چةن كةس له حاكمـان و حوكمـذاناين ئثـراين لـه پارثزگاكـاين      . پثهةآلچوو

خاين دةربةندي له هةشتةرخان  باكووري بةتايبةت هيدايةتوصآلخان و فةحتعةيل
دا سةرةجنام ١٧٧٠له نثوةذاستةكاين ساصي . ٣٦نوثنةرايةيت بازرگانييان دانابوو

وگؤذثك له ذةويت گةياندن و گواستنةوةي ذووسيا بةتايبـةت لـه ذثگـاي     صئا
قؤنسوويل ذووسيا له » يابلؤنثسكي«هات و  ويشكاين دةربةندةوه بؤ قزالر بةدي

ئثستا قؤناخي ئارامي و پثشكةوت له ئثـران بـه   «: دا ئاواي نووسي١٧٧٤ساصي 
ئةم » .٣٧ةتةنثتةوهسةرچووه، هةر به چاولثكنانثك پاشاگةرداين تةواوي وآلت د

 .نووسراوةيه سةبارةت به ئثران وةك داوةرييةكي نابـةوةخت خـؤي دةنوانـد   
ي نثوان دةوصةتاين عومساين و ذووسان ذثگاوباين ١٧٧٤ـ   ١٧٦٨شةذي ساآلين 

زةميين گريؤدةي مةترسـي كردبـوون و هةصوثسـيت يـةكجار شـةذةنگثزانةي      
مةذا بــةرةودوا ذووســان ســةبارةت بــه خانــةكاين ناوچــةييش لــةم ســةردة

ساردي و دابذاين پةيوةندي بازرگاين و سياسـي ذووسـيا و ئثـراين لـه      نثوان
پةالماردراين دةربةند له اليةن هثزةكاين  .پامشاوةي ئةم سةدةيةدا لثكةوتةوه

ئثرانةوه و خؤپاراستين ذووسيا دةربارةي بةدةنگةوه چووين پثشنياري ئاركثلي 
صآلخان و خسـتنةذووي چةنـد مـةرجثكي    خان و هيدايةتو دووهةم و فةحتعةيل

                                                      
35- Kukanova, 76 – 80; Markova, 109 – 110.                                        
      

بـةآلم ذيفـؤرمي دارايـي    . ئةم نووسةرةي دوايي باسي ئةم چةشنه سكانةي نةكردووه
دةصث ئةمه واي كرد  خان به هؤكاري قةيران و ئاوساين نرخي زثذ و زثو دادةنث و كةرمي

  .كه خانةكاين ناوچةيي سكان له الي خؤيان ذابگرن و نةخيةنه گةذ
36- Kukaniva, 76, 78 – 79. 
37- Markova, 106, 113 (esp. table 3), 117; Kukaniva, 81. 
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هـةروةها دةرچـووين فـةرماين     .دايةوه لةم بابةتةوه خراپي ذةنگ ٣٨پذسووكايةيت
دا كه دةستووري دابوو به قؤنسـوويل خـؤي دةبـث    ١٧٧٦دةوصةيت ذووسيا له ساصي 

بةربگرث به كاري ئةو وةستا و كرثكاره ذووسانةي خـةريكي سـازكردين دوو گـةمي    
، ٣٩بفرؤشـترث  وصآلخان و نابث كةرةسه و ئامرازي پثويستيشيان پثبوون بؤ هيدايةت

بوو به هؤي ئةوةي هةتا هيـوا و هومثـدي زؤرثـك لـه حاكمـاين ناوچـةيي ـ كـه         
هةموويان لةو سةرهةصدان و ذاپةذينانه تؤقيبوون كه ذةنگبوو پاش مـةرگي نيزيكـي   

  .وةكيل ذووبدا ـ سةبارةت به دراوسثي بةهثزي باكووري تثدا بچث
ئةو هةواآلنةي كه له بابةت هةصوثست و ذثبازي ذووسـياوه گةيوةتـه   
دةس ئثمه دةبث ذاسپاردةي يابلؤنثسكي بؤ سةرؤكةكاين سةبارةت به چؤنيةيت 

ئـةو ذايدةسـپارد كـه    : توجارةت لةگةص ئثران و گةشةپثداين خبرثته بـةرچاو 
وةك ( ٤٠بكةندوذگةكان بگرن و له بةندةرةكان دامةزرثن و بنكةي قامي و پتةو ساز

بؤيه هؤكارةكاين ). سةربازگةي شثوه كؤلؤين هولةندييةكان له دوذگةي خارك
بةديهاتين سةرةتاي يةكةمني تثكهةصچووين دةوصةيت ذووسيا و دةسةآليت تازه 

  .٤١ذاستةوةبووي ئثراين باكووري، واته ئاغاحمةممةدخان هاته ئاراوه
  

  ئيمپراتؤرثيت عومساين ٣ـ  ١٥
  

عـايل و   يةكاين سياسي و بازرگـاين وةكيـل و بـايب   ناكؤكييه تايبةتي
قةلةمذةوي هةرمثي بةغدا ـ بةسره كه سةرةجنام بوو به شـةذ و دوژمنايـةيت    

ئةوةي . و بةديهثناين گؤذانكاري سياسي، پثشتر باسي كرا ١٧٧٦ـ   ١٧٧٤ساصي 
داين گةآلصةي توجارةيت نثـوان ئـةم دوو وآلتـه و سرشـيت      دةمثنثتةوه نيشان

  .ين سياسييانهتثكهةصچوو
دا كؤمپانيا يان بازرگـانثكي خؤماصـي كـه     له وآليت ئثران و عومساين

وسةوداي خؤي نووسـيبثتةوه يـا ذووداونـووس و     چؤنيةيت سةرلةبةري سات

                                                      
38- Markova, 108. 
39- Markova, 108. 
40- Kukanova, 81 – 82. 
41- Butkov III, 158, 159; Sykes, 290. 
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وچؤي كاروانةكان و گةميية بارهةصگرةكاين  شاهيدثكي هاوچةرخ كه باسي هات
مثلكـؤم سـةنگبايي    بةآلم ديسانيش سـثرجان . كردبث لةتةركثن وةبةرچاو نايا

ذووپييه مةزنده » لةك« ٣٥دا به بذي ١٨٠١بازرگاين ئثران و عومساين له ساصي 
دةبث بذي ئةم پارةيه به زياد و كةمةوه قبووص بكرث و سةري دةگاته لـه  . دةكا

ي تثكذاي نرخي توجارةيت دةرةوةي ئثراين دةوراين زةنديه له ساصي ٣٥سةتا 
  .و دواتريش ١٧٧٤تا  ١٧٦٣

ــان و بــردين شــتوومةك ســث ذثــي گرينــگ بــه دةســتةوه               بــؤ هث ن
ـ ذثگاي ويشكاين كه له خووزستانةوه تثدةپةذي و پاشان له ئاوةذثي ١: بوون

عارةبان و كاروونةوه دةگةيشته بةندةري بةسره و لةوثشةوه به ذثگاي  يةكاوي
ثي زاگرؤس ـ كوثستانةذ٢. دا سةري دةگةيشتةوه بةغدا و حةلةب ئاوي و وشكاين

ـ ذثگاي دؤصي ئاراز كـه بـؤ   ٣. بةرةو هةمةدان و كرماشان و خانةقني بؤ بةغدا
ذثگـاي خـؤي و مـاكؤ و گـيالن و     . نةخجةوان و ئثرةوان و ئـةرزةذؤم دةكشـا  

شريوانيش به دؤصي كوورادا تثدةپةذي و وا دياره له قؤناخي بةرباسي ئثمةدا به 
ةي دةنثردرانه دةرةوه برثيت بوون له ئةو كاآليان. ذةوگةي پله دوو حيساب كرابن

ي هيندي، بووزووي كشـمريي، چيـت و قوماشـي زةذي، كةوصـةبةرخ،     »خم«
وپةل و  ئةو كةل. ئاوريشم، تووتن، زةعفةران، ئاموونياك، قرمزدانه و ذثواس

ذا دةهـاتن بـرثيت بـوون لـه بةرهـةم و       كةرستانةي كه لـه ذثـي عومسـاين   
دةميشـق و حةلـةب و ذةنـگ و زثـذ و     دةسكردةكاين ئورووپـايي و قوماشـي   

پارسةنگي توجارةيت ئثران و عومساين بوو به هؤي  هاوسةنگي بث. جةواهثرات
بةذواصةت وا دياره كه زؤرثك له . گةشةي بازرگاين نثوان ئثران و هيندووستان

ــي    ــه قؤص ــةر دووال ل ــاوردةي ه ــةنارده و ه ــاري ه ــگري ب ــةكاين هةص گةميي
  .ي ديكةذا دةچوونه ئورووپاهيندووستانةوه دةهاتن و له ال

گؤيا ذثگاي زاگرؤس بؤ بةغدا پتر لةوةي بار و شتوومةكي پثـدا بـث و   
  وچؤيان پثدا دةكرد و ئثران هةموو ساصث بـذي   بچث، زيارةتكاراين ئثراين هات

ئةو . ٤٢وبةرجي ئةو كؤمةصةخةصكه له گريفاين دةچووةدةر لةك سكةي خةرج ١٠
وصآل و دةچوونه حـةج پتـر بـةم ذثگايـةدا     كةسانةش كه ذوويان دةكرده كابةت

دا زؤربةي زيارةتكاران شوغصثكيان بـه دةسـتةوه    له ذاسيت. وشؤيان دةكرد هام

                                                      
42-- Hambly, An Introduction, 78; cf. Kelly, 44; Porter II, 210. 
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هثندثك لةمانه . دا دةكةوت وچؤيان به باري چاالكي بازرگانيش بوو، بؤيه هات
ــدي    ــي و چةن ــوارد و چ ــان دةب ــته خؤي ــاقمثكيش بةدانس ــتثكيان دةدا و ت ش

ه و ذثدارانــه زيارةتكــاراين دةگرتــةوه، ســووديان لثخؤشــبووين گوومرگانــ
وفـثص و تثداچوونـةي    عومةرپاشا زؤر هةصسووذا كه ذث لةم فرت. لثوةردةگرت

ساماين وآلتةكةي بگرث و نةهثصث كةس به مفت بؤي قوتار بث و هةر ئةمةش واي 
يةكثك لةم سةرچاوانةي قازانج . خان ببثتةوه كرد ذاستةوخؤ بةرةوذووي كةرمي

خـان بذايـةوه    ژةوةندي كه به الي پادشادا شكايةوه و به زةرةدي كـةرمي و بةر
. نيشتةجث بووين ئةرمةنييه كؤچةرةكان و بازرگاناين ئورووپايي بوو له بةسره

ودةول و وةبةر هةصخوثندن و دنةدانيان به مةبةسيت گةذانةوةيان  تةواوي حةول
  ).٥ ـ ١٤: بذواننه(بؤ شرياز و بووشثهر تثكشكا و چؤوه پاش

ــايب  ــه ب ــدييان ب ــةو كثشــانه پةيوةن ــام ل ــةبوو هيچك ــةوه ن . عاليي
كةمووسكةيةك له داهايت قةصةمذةوي دةسةآليت بةغدا دةنثردرايه ئيستانبووص و 
تةواوي زثدةذةوي و داسةپاندين هـةق و ناهـةقي ئؤمةرپاشـا سـةبارةت بـه      

وردانةي كه دا دةمايةوه يان دةدرا له هةقي ئةو ها زيارةتكاران له خةزثنةي خؤي
عايل بةسرةي له بةرامبةر بانگةشةي  وا وثدةچث كه بايب. له ئثرانةوه دةهاتن

باصوثزي . دا دابوو بةوان١٧٤٩مةماليك سةبارةت به حكوومةيت سنجاق له ساصي 
بريتانيا له ئيستانبووص و ذةقيبه فةرانسةوييةكةي لةو ساصةدا سةبارةت بـةو  

گةشةي بازرگاين خؤي له هيندووسـتان  عايل به مةبةسيت  گةآلصةيةي كه بايب
دايذشتبوو دذدؤنگ بوون و وا دياره بايـةخي توجـارةيت دةريـاي سـوور لـه      

وةزيـري دةرةوه و  » ذةئـيس ئةفةنـدي  «دا وةها پثهةآلچوو كـه   ساصي دوايي٢٠
. ٤٣دا لثكهةصبةزينةوه و نثوانيان تثكچوو١٧٧٨گةورةباصوثز له ساصي » ئينسثلي«

وث تؤزثـك دةسـةآليت بـه سـةر بةغـدادا دةذؤيـي و       عايل سةرلةن گؤيا بايب
داگريكراين بةسرةش له اليـةن زةندييـةوه وةك مةسـةلةيةكي يـةكالكراوةي     

دا پتر نيگةراين پاراستين خاك و هةرمث و  ئيستانبووص له درثژخايةن. لثهاتبوو
ئاژاوةي دةوراين بؤشايي دةسةآلت پازدةساصثكي . سنوورةكاين بوو لةگةص ئثران

تةنانةت پاش سةقامگريبووين . عايل دا به حوكمذاناين مةماليك و بايب دةرفةت
عايل و وةكيل له جثي ديكـه ئةوةنـده    خان له شرياز واوثدةچوو كه بايب كةرمي

                                                      
43- SP 97/34 (1749 – 1750), 27 – 28; 97/45 (1778), 68, 126 b. 
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خوازانةي پارثزگارانةي واز  گرفتارن كه بةغدايان ئاوا به شثوةيةكي سةربةسيت
ست بوو سصه و پارثزي هةرچؤنثك بث عومةرپاشا ئةو جؤرةي كه پثوي. لثهثناوه

له ئةربايب ذواصةتييانه و دراوسثي تازةدةسةآليت نةدةكرد، بؤيه ديار بوو كه 
پـث   خان وا تووذه و چراغ كةرمي. قةصةمذةوي دذي بةغدا هةتا سةر ئاواي ناخوا

عاليش هةوصـي دةدا لـه    بوو كه داواي خاكي كوردستان و بةسرةي دةكرد؛ بايب
. رپرسايةيت ذاستةوخؤ و دةسـةآليت بژثنثتـةوه  ناوچةكاين سنووري ئثران بة

ئةگةرچي البردن و كوشتين عومةرپاشا هةنگاوثكي بةجث بـوو، بـةآلم لةبـةر    
بةهةرحاص . توانةوه و لثكهةصوةشاين خانةداين مةماليك ئاكامثكي لثنةكةوتةوه

به گثذاين شانؤي لةشكري و هثنانةگؤذي هةذةشةي چاالكي خراپكارانه لةوديو 
سنووري باكووري و خستنةذووي چةند پثشنياري سياسي، قةوماين هثصةكاين 

  .شةذ بؤ ماوةيةك قؤريت تثكةوت
پثچةوانـةي   دةبث ئةم خاصةش به وردي لةبةرچاوبث كه ئةم شةذه بـه 

لةشكركردين نادرشا بؤ سةر ئثراق تثكهةصچووين نثوان دةوصـةتاين ئثـران و   
وگـؤذي   ثژةيان كثشا، ئاصئةفةندي در ووثژةكاين وةهيب وت.  عومساين نةبوو

ونيـان لـه مابـةيين وةكيـل و سوصـتان و سـةروةزيرا سـةرةذاي         نامةي نةرم
  هيچكـام لـه   . بووين شةذي كوردستان و گةماذؤي بةسره نةپسـابؤوه  بةردةوام

ــك ــكري     ل ــةربازاين لةش ــارتيزاين و س ــةورةكاين پ ــةربازگه گ ــةل و س و پ
ـ    سـةربازگةي  . (گ نـةدران ئيمپراتؤرثيت عومساين بؤ شةذ لةگـةص ئثـران دةن

خـؤي چورتـةي    نيمچةگةورةي پارتيزاين بةغدا كرايه دووهثنده، بةآلم له جثي
سةركردايةيت ئةمانه لة ئةستؤي ئةفسـةراين خؤيـان بـوو كـه لـه      : پثنةكرا

ئيستانبووصةوه دةنثردران و پاشا نةيدةتواين بياننثرثته يارمةيت يان شـةذي  
و مووچه و مانگانـةيان نةدرابوويـه كـه    ذزگاركردين بةسره و هثنده لةمثژ بو

  .)٤٤هاتبوونه سةر لثواري ذاپةذين و دةس لثكبةردان
ــي   ــةذي ذةمس ــاين ش ــرةش هةصگريس ــرياين بةس ــاش گ ــةت پ تةنان
ذانةگةيةندرا؛ دةستووري تةياركردن و تةدارةكي پارثزةراين بةسره له دياربةكر 

هةزار ٥٠گؤيا . بوو و ئةرزةذؤم و تةنانةت دةميشقةوه دةهات و ذةوتثكي كيسةصي
كه فـةرماين بزووتنيـان   ) چريكي نوث ـ پارتيزان (چةري  كةس سةربازي يةين

                                                      
44- Niebuhr, Reise, 327. 
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سـاردي بةرپرسـان و وةدرةنـگ     پثدرابوو، وةك ئاواآلين ديكةيان لةبةر خـةم 
  .٤٥كةوتين مانگانةيان، ئاژاوةيان تثكةوت

دةبــوو ذواصــةيت مةســةلةكه پارثزرابــا و ئةوانــةي تاوانبــار بــوون 
دا يةكثك له گةورةوةزيرةكان ١٧٧٧ي ژانوييةي ٥له  :ه و سزادراباندؤزرابانةو

داين دارايي  قول پاشا له سةر كار الدرا و تؤمايت دزي و پاش ناسراو به دةروثش
مانگي دواتر بة تةشةر به باصوثزي ذووسيايان  .كةوته ئةستؤ و نثردرايه تاراوگه

پؤيل هثرشـثك  لـه الي   خان ناچار ببوو بؤ بةرگرتن له شـة  گوتبوو كه كةرمي
ئةفةندي پاش گةذانةوةي له  وةهيب .٤٦خوراسانةوه هثزةكاين خؤي بكثشثتةوه

دا بؤ ئةوةي هثندثك له دةردةكاين سووك بن دةسيت كـرد بـه   ١٧٧٥دثسامربي 
دا وةكيل و دةرباري  نووسيين گةشتنامه و هؤنينةوةي بريةوةري ذؤژانةي و تثي

ي ١١٨٩لـه شـاباين ساصـي     ؛دةكي ناو بردكرده گاصتةجاذي و به دوژمنثكي گون
دا عةبدوصآلبةگي كةصهوذ بة پةله وةك باصوثز نثردرايه ١٧٧٥ئؤكتؤبري / كؤچي 

عةبدوصآلبةگ هةصگري داخوازةكاين بةئةدةبانـه بـةآلم پتـةوي     .٤٧ئيستانبووص
ئاكام لـه   ووثژي بث  دا دانيشنت و وت له ماوةي دووساصي دوايي .خان بوو كةرمي

زاده  دا كه شاوي١٧٧٧ئةم گفتوگؤيانه له ساصي  .ا و شرياز نةپسايةوهنثوان بةغد
خاين زةنگةنةش له ئاخري ساآل چووه ئيستانبووص  هاته شرياز و حةيدةرقوصي

ووثــژ و قــةول و قــةراري هثمنانــه لــه اليــةن  بــةردةوام وت. درثــژةي كثشــا
جـارثكيش   ؛ئيستانبووصةوه پثشنيار دةكرا و له اليةن ئثرانةوه ذةت دةكرايةوه

                                                      
45- SP 97/52 (1776), 59b, 146a – b. 
46- SP 97/53 (1777), 19a, 24b – 25a. 

شـرياز و   هوةهيب به تةشريفاتةوه چوو .ي ديوانةكةي١٧ـ   ١٢ـ چامةي تةنانه، ل ٤٧
عومةرپاشا بةخياليةيت پثدةبرد ـ به گوتةي ئونات ـ و زياتر وثدةچوو كـه ذاپـؤريت     

باصوثزثكي نارده الي سوصتان عةبدوحلةميد هةتا  .وةهيب سكاآلي خاين زةند بسةملثنث
رتين دا بةآلم وةهيب عةبدوحلةميد دةستووري گ .باسي لثنةوةشاوةيي شاندةكةي بؤ بكا

دانـةوةي تؤمـايت عومةرپاشـا     به نةناسياوي ذايكرده ئيسكوودار و چامةكةي بؤ ذةت
  .٥١/٩٧) ١٧٧٥و  ١٦٦، ١٣٦ـ  ١٣٤: بذواننه( .سةرةجنام بةخشرا و كرايه دادوةر. نووسي
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 ،دةوصةيت ذووسيا دةنگي خسته پاص دةنگي دةوصةيت عومساين و هةذةشةي كرد
  .٤٨بةآلم وةكيليش دةروةسيت گفتوگؤ دژوارةكان دةهات

لـه فثورييـةي   . ووثژةكان بذانـةوه  سةرةجنام به مردين عةبدوصآلپاشا وت
عـايل فةتوايـةكي    دا، واته دةوري دواي ساصثك هـةرچؤنثك بـث بـايب   ١٧٧٨ساصي 

هثنا و بةرةوذووي تثكذاي پياوان و مةزن و ماقووص و خاناين ئثراين كـردةوه   وةدةس
دا هاتبوو سوصتان دةيهةوث بؤ تةمثي وةكيلي بةرزةدةماخ و غللوور، قؤشةين  كه تثي

تةنانةت ئةگةرچي ذاوثژي ذاگةياندراوةكه چاووذاوي تثكةص كرابوو، بةآلم . دةنگ بدا
خان ئاشيت و دؤسـتايةيت   باداين كةرمي ه كه پاش گوثدا وةبريي هثنابؤو له كؤتايي

لةم كاتةدا له هةموو شوثنثك ببوو به هةرا كـه وةكيـل مـردووه و    . ٤٩باصي دةنگثوث
ومةرجي پثشوو به مةبةسيت تةنينةوةي دةسةآلت و سةقامگريي دووباره جگه له  هةل

  .بابةت مصكايةيت بةسرةوه لةبار دةبث
ايبةمتةنـدي دژاودژةوه سـةرةذاي   له سـايةي بارودؤخثـك بـه دوو ت   

ساآلنةي ذانةگةيةندراو و داگريكراين بةسره، قةصةمذةوي پاشاي  شةذثكي پثنج
بةغدا له هةذةشه و هثرشي وةكيـل بـة دوور مايـةوه و نـةبوو بـه گـريؤدةي       

هؤكــاري تــري . مالنةيــةكي ناپثويســت لةگــةص دةوصــةيت الوازي عومســاين
پةيوةندي ديپلؤماتيكي پاش مةرگي نادر  پثچةصفصووچي و لثكدابذاين لةنةكاو،

ذووي دا و له اليةكي ديكةشةوه خـؤ بـه    ١٧٤٦بوو كه بةر له بةستين پةمياين 
خان كه خـؤي بـه    زاناين جثنشيين نادرشا له خوراسان و بووين كةرمي خاوةن

جثگرةوةي نادر و تةنانةت به شثوةيةكي لةبارتر به هـي سـةفةوييه دةزاين،   
له سةرةتادا داگريسـانةوةي  . گرژي و هةصپساين پةيوةندي ببوونه هؤي نثوان

وچؤي لثكدالثكدا و خثراي باصوثزةكاين عادصشا و  پةيوةندي پثشوو لةبةر هات
شا به مةبةسيت دةربذيين مةيل و تامةزرؤيي سةبارةت بـه   پاشا و شاروخ برامي

س و ئـةو پـر  . پثكراو و ئاشيت و دؤستايةيت ژيايـةوه  بةستين پةمياين ئاماژه
ئثشي مةزةيب بؤ ماوةيـةك خرانـه پـةذاوثز و     بابةتانةي كه دةبوونه هؤي دص

يةكـةمني  . ٥٠دا وآلمـي دةدانـةوه   عاليش لةوپـةذي وريـايي و مثهرةبـاين    بايب

                                                      
48- SP 97/54 (1778), 41, 90, 91b, 98. 
49- Name – i – Humayun, IX, 90; cf. Cevdet II, 58, 305. 
50- Nami – i – Humayun, III NO. 3, 25 - 82. Hatt – i –  Humayun 138 - 144, 
150, 180; SP 97/34, 123a. 
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دا بـه  ١٧٧٥تثكهةصچووين دةوصةيت عومساين لةگةص وةكيل دروست لـه ساصـي   
ي ئثـراين  دةسپثشخةري حكوومةيت عومساين قةوما؛ بةآلم ديسانيش ئةگـةرچ 

نـةدان و   ذث. دراوسثي دةسدرثژي كردبوو، سوصتان ناچار بوو بكةوثته گفتوگؤ
دا سـووربووين  ١٧٧٨وةرنةگرتين باصوثزي خوراسان له سـةرةتاكاين ساصـي   

عـايل بةئاشـكرا    بـايب  .ووثژةكان نيشان دا ذواصةتييانةي له سةر گةرمةي وت
  .٥١اده بوو له شريازز تةواوي هيوا و هومثدي به گفتوگؤكاين شاندي شاوي

ميلـي   ،خان، بةر لـةوةي بگةنـه هـيچ ذيككـةوتنثك     به مردين كةرمي
خاين قةشقايي كه له سـاآلين   مسايل .١٧٤٧كاتةژمثري زةمان گةذايةوه ساصي 

ئاخري تةمةين وةكيال باوةذپثكراو و چاوةدثري تايبةيت بوو، ئةو ديارييانةي 
لي ناردبوون، لثـي وةرگـرت و   دا بؤ وةكي كه سوصتاين عومساين به باصوثزثك

پةيوةندي ئثران و . ٥٢كردةوه قويل دان و كابراي بةذث پسوولةيةكي دايه و پاش
  . عومساين له پامشاوةي دةورةي زةنديةدا به هةآلواسراوةيي مابؤوه

  
  ثيت كةنداوي فارس پاش مةرگي نادرشابازرگان ٤ـ  ١٥

  
ئثران له كةنداوي  دا بازرگانثيت له سةردةمي دةسةآليت مرياين سةفةوي

له سةرةتاي . فارس لةگةص بازرگانثيت دةرياي خةزةر خاصي هاوبةشي پتر بوو
پاشايةيت ئةم خانةدانةدا كؤمپانياي هيندي ذؤژهـةآليت سـةر بـه هثزةكـاين     

و بريتانيـا و فةرانسـه و هولةنـد، لةگـةص      ١٦٢٢دةريايي پؤرتؤغاص تا ساصي 
يان مؤر و ئيمزا كرد و له قةصةمذةوي پادشاكاين سةفةوي چةند ذثككةوتننامةيةك

ئـةم بنكـه و ناوةندانـه لةبـةر     . ئثرانا چةند ناوةندثكي بازرگانييان بنيات نا

                                                      
51- SP 97/54, 40b. 
52- Hatt – i –  Humayun, 1390 (report dated Jomada II 1193 / May 
1779). Esmail is here referred to as the self – appointed Kapi 
kethudasi;  

خان بووه و  خان هاودةمي كةرمي مسايل«: دا دةنووسث٣٣٨ذؤستةموتتةواريخ له الپةذه 
ي تةجرةبةتولئةحراردا وةك وةكيلي ديوان ناوي ١٣٤دونبويل له بةرگي يةكةم الپةذه 

  .هثناوه
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نةبووين لةنگةرگاي قووص و گؤماو و بووين لةشكريياين تاآلنچي و سةرؤك و 
ئــةم . فةرمانــدةراين خودبةســةر گــريؤدةي كؤمةصــثك گرفتــاري ببوونــةوه 

ئةگةرچي . ان بؤ توجارةيت دةرةكي ئثران هةصدرووبووكؤمپانييانه كيسةي چاكي
هاتوو دةگةذانةوه سةر ذةويت ئابووري و مثژوويي  وگؤذةكاين بةدي تةواوي ئاص

سياسي ئثران، بةآلم له سةر بنةماي كؤلؤين ـ ئةمپرياليسيت كه له داهاتوودا  
  .هات، هةصدةسووذا بةدي

ناوةنـدي  . بوو) گثمربوون(بنكةي سةرةكي بريتانيا له ئثران بةندةرعةباس 
ساصي دواتر دةسـيت  ٢٠دا كرايةوه و بةسرةش ١٦٢٠بازرگانثيت ئةم بةندةره له ساصي 

لـه بةسـره ئـةوان بـةپثي ذثسـا لةگـةص فةرانسـةوي و هولةنـدي و         . كرد به كار
ئاصمانييةكان و كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت بريتانيا به چاكي له فةرماين ئيمتيازي 

دا شةريك بوون، بةآلم له بةندةرعـةباس   نسةري خاكي عومساينتوجارةت له سةرا
ئةو شتوومةك و كةرستانةي كه كؤمپانيا . ٥٣تةنيا هولةندييةكان ناوةنديان دانابوو

به كصؤ دةيهثنان برثيت بوون له قوماشـي پةشـم، سـاتثين ئورووپـايي، پارچـةي      
امبةردا خورمـاي  له بةر. دةزووي بةنگال و سوورات، قورقوشم، قةآليي و داري ساج

بةسره، قاوه ـ له مووكا يا عومانةوه ـ گوثز، نيترايت سؤديؤم و مروارييان دةنارده   
ئةوةي زؤري گرينگايـةيت هـةبوو گةيانـدن و گواسـتنةوةي گةشـتياراين      . دةرةوه

له بةندةرعةباسةوه ئاوريشمي گيالن و مـووي  . ترانزييت و پؤسيت هيندووستان بوو
ذةنگه سةنگ و بارسـتايي بازرگـاين   . ن دةنثردرايه دةرةوهو مزي كرما) مةرةز(بزن 

مةزنـدةي  . ي تثكذاي توجارةيت كةنداوي فارس بووبـث ١٥ذةمسي كؤمپانيا له سةتا 
كاآلكاين تري شةريكةكان و بازرگاناين كةرةيت تايبةيت نوثنةرايـةيت كؤمپانيـاي   

كذاي توجارةيت ي تث١٠هيندي ذؤژهةآليت كه پثكةوةيان كار دةكرد، دةگةيشته سةيت 
مافووره، شةراب، يةكسم، : بةشي زؤري هةناردةش برثيت بوون له. كةنداوي فارس

بادام، مثـوژ، سـةوزه، ميـوةي     ،يةستر، ئانقؤزه، كةرةسةي خاوي ذةنگ، پسته

                                                      
53- Danvers, 384 ff; Sestina, 209. 

ةرةتايي كؤمپانياكاين هولةندي و به مةبةسيت زانياري تةواو سةبارةت به پةيوةندي س
  .٢٩كهارت، بةشي ؤمرياين سةفةوي، به قةصةمي ل: ئينگليسي لةگةص ئثران، بذواننة
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وسةودا و توجارةيت كةنداو  زؤربةي سات .٥٤ويشك و تازه، مرواري و پشيلةي ئثراين
عةرةب، ئثراين، ترك، ئةرمةين و (اين خؤجثيي به دةس بازرگان% ٧٥كه دةگةيشته 

ئةمانه . يةكثك له گةورةترينيان توجارةختانةي چةلةيب بوو. هةصدةسووذا) هيندي
له نثوان سـوورات و بةسـرةدا بازرگانييـان    . به ذةسةن ئةرمةين و مووسآلوي بوون

شةش جاران به گةمييـةكاين خؤيـان خـةريكي هثنـان و بـردين       ساصث پثنج. دةكرد
ئـةم توجارةختانةيـة لـه سـوورات كارگـاي      (توومةك و كاآلي بازرگاين بـوون  ش

بةآلم زياتر كاريان به گةمييةكاين كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت  .)سازي هةبوو گةمي
ئةم گةمييانـه هةصـگري قوماشـي لؤكـه، قـاپ و قاچـاخي كـانزايي، داري         ؛دةكرد

بةرديان بؤيه لث . ت بةرد بوونخةيزةرةان بؤ نثزةي عةرةبان، ويشكةصةدار و تةنانة
بار دةكرد هةتا گةمي له وةخيت گژةبـا و تؤفانـا سـةرةوخنوون نـةبث و هـةر كـه       

ش »هـووةيزة «ذاسـتةوخؤ لةگـةص ئيسـفةهان و    . دةگةيشتنه بةسره دةيانفرؤشـت 
  . ٥٥مامةصةيان دةكرد

لة سةريةك  قورسايي و قةبارةي بازرگانثيت لةبةر زةبري مةينةتباري 
وزؤر به شثوةيةكي بةرچاو  ايي دةسةآلت و كؤتايي حكوومةت كةمدةوراين بؤش

بةآلم توجارةت و گةياندن و گواستنةوةي دةريايي پاش سـةردةماين  . ٥٦دابةزي
سةفةوي به چةشنثكي پتةو مايةوه و تةنانةت هثندثكيش برةوي پةيدا كرد و ئةم 

وه كـه  هثنان و بردنه جثي گةياندن و گواستنةوةي توجارةيت ويشكاين گرتـة 
وثذاي بازرگاين جوولةكه و ئةرمـةين و هيندييـةكاين نيمچـه دةوصـةمةند و     

بةوجؤرةي كه له سةرچاوةكاين كؤمپانياي هيندي . وبانان گوم ببوو تةناهي ذث
بازرگانثيت خؤماصي و دةرةكـي وثكـذا لـه مـةوداي      ،ذا دةردةكةوث ذؤژهةآليت

لـه ساصـي   . ردةوام بووهدا به شثوةيةكي پتةو و مناسب بة١٧٥٣ـ   ١٧٤٥ساآلين 

                                                      
54- ives, 198 – 199; Niebuhr, Reise, 95,113,213; Sestini 197; 
Masson, 543.  

  ).بةشي تايبةت(لةبؤ مةزندةي بةرهةمةكان خؤم به قةرزداري تووماس ذيكز دةزامن 
55- Sistini, 196 – 197, 208. 
56- cf. Olivier VI, 115. Malcolm, Hambly, An Introduction, 77. 

دا سةرجةم نرخي كـاآلي دةسـكردي كؤنبـاوي    ١٨٠١مثلكؤم واي بةراورد كردووه كه له 
  .ثيت دةرةوةي ئثرانبازرگانكاروانان سةري دةگةيشته نيوةي تثكذاي مةزةندةي 
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دا مةزةندةي ئةو كاآليانةي كه له ذثي كةنداوي فارسةوه نثردراونه دةرةوه ١٧٥١
ئـةم  . (هةزار لريه كه بةشي زؤري له بةندةرعةباسةوه دةرچووبوو٤٥گةيوةته 

  .)٥٧بذة پارةيه دةبثته چواريةكي تثكذاي هةناردةي كؤمپانيا بؤ ذؤژهةآلت
يي كه مليان بؤ گوومرگانةي له سةتاسثي له بةسره بازرگاناين ئورووپا

شتوومةكي هاورده كةچ كردبوو، به هؤي مةرجةكاين قةراروبذي كاپيتؤالسيؤن 
عـايل گوومرگانـةيان پثهـةآلچوو و گةيشـته نرخـي مةزةنـدةي        لةگةص بـايب 

دا ئةم پيتاكـه بـوو بـه     له زؤر بابةتان. ذاستةقينةي فرؤشي كاآليان له بةسره
داهـايت تـاجراين   % ٥/٧به مةبةسيت وةرگـرتين النيكـةم   بنةمايةكي زاصمانه 

خؤجثيي و ئةم پثوانةيه له دةورةي ئاسيت مةزةندةي نووسراو له دةفتةرةكاين 
وپةل و كةرستانةي كه بةرةو بةغدا  هةروةها ئةو كةل. دا حيساب دةكرا گوومرگي

ةندةي كةوايه ئةگةر كؤمپانيا ئةو. پيتاكيان پثوةدةبةسترا% ٣و حةلةب دةچوون 
بؤي كرابا بنةماي لثخؤشبووين گوومرگانةي ئثـراين پاراسـتبا بـة قـازاجني     

بةآلم بةندةرةكاين ئثراين گريوگرفيت سةير و سةمةرةيان هةبوو؛ دةبوو . ٥٨بوو
سةنگةربةندي كرابان و سةربازگةيةكيان به مةبةسيت بةرگرتن له تاآلن و بذؤ 

تـؤپي گـةوره بـه مةبةسـيت      له بةندةرعةباس دوازده ١٧٥٨ساصي  .لثداندرابا
دانةوةي هثرشي زةمـيين و چةنـد تـؤپثكي بچـووكتر بـةرةو دةريـا        بةرپةرچ

تةنانةت ئةم تؤپخانةيةش دةستةبةر و وآلمدةرةوةي بةرگرتن  .٥٩دابةسترابوون
ذةزامةنـدي وةك   *ثكـي »تيوولـدار «نةبوو له بةرامبةر تاآلن و بذؤي حاكم و 

ئاخرين پثگةي كؤمپانيـاي   .ي گةرمثنثنةسريخاين الري و سةردارثكي نثردراو
بةآلم سةفةر كردن  ،هيندي ذؤژهةآليت واته بووشثهر له پايتةخت نيزيكتر بوو

وبان له يةك  بؤ شرياز بةذثي دؤص و دةرةي تةنگستانا بةگوثرةي هثمنايةيت ذث
جگه لةمانةش باجي ذثدارخانةكاين سةر ذثگا و پيتاكي . تا سث حةوتةي دةگرت

                                                      
57- Amin, 40, 151; Ricks, Politic, 232. 
58- Kelly, 37. 
59- ives, 199. 

تيوول بةو مصكانه دةگوترا كه پادشايان دةياندايه كةسانثك هةتا له . خاوةن تيوول*
  )وةرگثذ(بةرووبؤي خبؤن و داهايت ئي خؤيان بث 
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  .٦٠يكةش دةبوو له شرياز درابانگوومرگانةي د
له كايت مةرگي نادرا كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت هثشتاش  ١٧٤٧ساصي 

. وپثوةندي نثوخـؤيي بـوو   له كرمان و ئيسفةهان خاوةين نوثنةرايةيت و دةس
دةگةذايـةوه سـةر    ١٧٣٣داخراين ئةم نوثنةرايةتييانه ماوةيةك پـاش ساصـي   

لةم ذؤژانةدا له بةسره بريتانيـا ناچـار    .هاتن كؤمةصثك بةرژةوةندي كه بةدي
كةوايـه  . ببوو كه بؤ بةربةرةكاين لةگةص هرووژمي نادرشا يارمةيت تركان بدا

بةآلم . پةيوةندي و نثوانيان لةگةص پادشاي جيهانگريي ئةفشار كةوته مةترسي
ئاوايت هةبووين هثزثكي دةريايي واي كرد كه سةرةذاي دةسدرثژي بؤ سةر مايف 

. ٦١دا، پشتيواين و اليةنگري لةم شةريكةيه بكا كلكةي حكوومةتةكةيخةصك له 
مةرگي نادرشا سةرةتا بؤ گةيشتنه ذثككةوتنثكي تازه بوو به مايةي كؤمةصثك 

دا نوثنةري كؤمپانيا لـه ئيسـفةهان بـه    ١٧٤٧له ئؤكتؤبري ساصي . ئومثدواري
نـةوةي  كرد شثوةيةكي گةشبينانه داخوازثكي بةنووسراوةي سةبارةت به نـوث 

  . ئيمتيازي كؤمپانيا دايه خزمةت عادصشا
خان بـه نامةيـةكي بةئةدةبانـه     ئةگةرچي حاكمي كرمان ناسراو به شاروخ

داواي له كارگثذي ئيسفةهان كرد وةمثنث و درثژه به كارةكةي بـدا و زثـده لةمـةش    
وه يان دادةنث، بةآلم له اليةن شا دةريبذيبوو كه شاي تازه، گةلثك ذثز بؤ ئورووپايي

ساصةخانيش له شرياز شيكردنةوةيةكي ئـةوتؤي خسـته   . هيچ فةرمانثك دةرنةچوو
ئةگةرچي هةردوو كؤمپانياكه پثيـان خؤشـبوو   . ٦٢بةردةم ئينگليسي و هولةندييةكان

ناوةندةكاين بازرگـاين خؤيـان لـه بةنـدةر بپـارثزن و چـاوةذواين ذووداوةكـان        
  . ةرةي دةسةندمابونةوه، بةآلم سةرهةصداين نثوخؤيي بةئاشكرا پ

له يةكةمي مانگي دثسامربدا، بةمبةئي ئيـزين گةذانـةوةي لـةذثوةي    
. نوثنةرايةيت كرمان و پةلةكردن له چوونةوةي نوثنةري ئيسفةهاين پةسند كرد

خان له ئيسفةهان لـه بـةهاري    مةردان ئةم كاره هةتا وةخيت دةرچووين عةيل
وةنـدةكاين بازرگـاين   لـةم ساصـةدا نا  . دا نةگةيشته سةرةجنامثك١٧٥٠ساصي 

ي نوثنـةري  »گريـووز «بةتاآلن چوو؛ دوو كارگثذي كؤمپانيا كه يةكيان ذثزدار 

                                                      
60- Niebuhr, Reise, 113. 
61- Lorimer, 86; Amin, 17 – 20. 

62- GD VI, 19 and 21 October, 7 November 1747; cf. Amin, 25. 
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گؤيا ساصي . درا كرمان بوو، بةر له ذاكردن بؤ بةندةرعةباس تاآلن كران و لثيان
ذاپؤرتنووسـي   ،خـان  دوايي له وةخـيت گـرتين ئيسـفةهان بـه دةس كـةرمي     

ت پاشان پارةيةكي دا و خؤي كذييةوه و هةصبة. (٦٣كؤمپانياش بة كؤيله فرؤشرا
سةرةجنام له مانگي ئؤكتؤبرا فةرمانثكي مثهرةبانانه به ناو و مؤري .) ئازاد كرا

شامسايلي سثهةم نثـردرا بـؤ بةندةرعـةباس؛ بةذثوةبـةراين توجارةختانـه      
بةوريايي وآلميان دايةوه كه تةنيا بة هيواي ئاكار و كردار و ذؤژاين باشتر هةروا 

  .٦٤دةمثننةوه، دةنا ئامادةن ناوچةكه چؤل بكةنلثره 
نوثنةرايةيت چووه كرمان و تـا  . توجارةختانةي ئيسفةهان تازه نةكرايةوه

دا بازرگانـاين مةشـةد و ناوةنـدةكاين     لةوث بنةي دانا، چونكه لةو ذؤژگاري ١٧٥٨
باكووري و مةصبةندةكاين ديكه پثيـان خـؤش نـةبوو بـةرةوذووي مةترسـييةكاين      

 بةندةرعةباس ببنةوه؛ بةآلم گرينگترين هؤي مانـةوةي پثگـةي بازرگـاين    وباين ذث
درثژي بزنةمةرةزي پةروةردةي ئةوث بوون كـه لةبـةر    كرمان مةرةزي باش و تيسك

جگه له ذاپؤرتنووسي . قايت گشتگريي ئةيالةت، به هةذةمه بةرةو تؤوبذان دةچوون
نوثنةر لةوث مايةوه، هةموويان دا وةك ١٧٦٠زمانزاين ئةرمةين كؤمپانيا كه له ساصي 

لةم سـةردةمةدا وةكيـل زؤر چـاك    . ٦٥لةم ئاخرين بنكةي ژوورووي وآلته دةركةوتن
كؤمپانيـاي  . دةسةآليت قاميتر دةبوو له فارس و خةريكي بزووتن بةرةو باكوور بوو

سـوود و مةترسـيداري    هولةندي و ئينگليسي تثگةيشنت كه ئةگةر دةس له پثگةي بث
بةردةن و بچنه شوثنثكي تا له ناوةندي تازةي دةسةآلت كه شرياز بث بةندةرعةباس 

  .نيزيكتر بن،قازاجني پتر دةبث
  
  

  ١٧٦٩تا  ١٧٥٠كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت له ساآلين  ٥ـ  ١٥
  

ئةو كؤمةصه مةترسييه گياين و ماصييةي كه له اليةن تاآلنكةراين بلووچ 
ــةمووان    ــه ه ــةرتر ل ــةرداران و س ــةي   و ذاووذوويت س ــاجي زؤرةملييان ب

                                                      
63- GD VI, 20 December 1747; Brieven 2679 (1752), Gombroon 21 – 22 
(17 February 1751); Lorimer, 90. 
64- GD VI, 9 October 1751. 
65- GD VI, 31 December 1751; XII,1 and 5 March, 13 May 1761; 
Amin, 45. 
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شـا و نةسـريخاين الري هةذةشـةيان لـه      پشتيوانةكانيان واتـه مةوالعـةيل  
كؤمپانياكاين بازرگاين ئينگليسي و هولةندي دةكرد، زؤر زيـاتر لةوةيـه لـه    

دا هولةندييةكان سةرةجنام بـةرةو  ١٧٥٩له سةرةتاكاين ساصي . ٦٦گثذانةوه بث
يت هةر ئةو ساصه بـذياري دا كـه   خارك گةذانةوه و كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآل

ساص شةذ بوو له  لةوث بذوا و قةوماين ذووداوثك كه ذةنگدانةوةي درثژي حةوت
دوو پاپؤذي بازرگـاين  . كةنداوي فارس، پتري پاص پثوةنان خثراتر وةخؤكةون

شا به  مةوالعةيل. فةرانسةوي هثرشيان كرده سةر توجارةختانه و بةتاآلنيان دا
  .٦٧ؤي تثوةدااليةنگري لةوان خ

دا، له ١٧٥١كردين بةندةرعةباس له سةرةتاي فثورييةي  دةستووري چؤل
اليةن كؤمپانياوه له بةمبةئي دةرچوو، بةآلم نوثنةري دةستةي بةذثوةبةرايةيت 

دا دةستوور درا ١٧٥٤له ئؤكتؤبري ساصي . الي وابوو كه مانةوةيان بة مةسصةحةته
توجارةختانةيةك له بةنـدةرذيگ   ي نوثنةري كؤمپانيا كه»فرانسيس ضؤد«به 

ئينگليسييةكان اليـان  . بكاتةوه، بةآلم ئةم ئةزموونه بةرةوذووي ناكامي بؤوه
وابوو كه هولةندييةكان بوونه هـؤي شـكانيان، بـةآلم گؤيـا هةصـتةزينةوه و      

دا پـاش  ١٧٥٩لـه ساصـي   . ناذةزامةندي مريمةهنا شكسيت به گةآلصةكةيان داوه
فةرمانثك ئيمتيازايت كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت  ئةوةي حوكمذاين بةغدا به

و  ٦٨له بةسره نوث كردةوه ئةم شكانه هـةتا ئةندازةيـةك قـةرةبوو كرايـةوه    
كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت ئينگليس تةواوي تةقـةالكاين خـؤي لـةوث چـذ     

مةسةلةي بازرگاين تةنيا هـؤي بـزووتين بريتانييـةكان نـةبوو بـؤ       .كردةوه
لةبةر قةوماين شةذ لةگةص فةرانسه ذثگاي  :كةنداوي فارسوثسگةي ساملتري 

پؤسيت زةميين نثوان حةلةب و بةسـره وةك كـورتترين ذث تـا هيندووسـتان     
دا به ذثگاي  ذؤژان١٥تةتةرةكان تةنيا له ماوةي  .گرينگايةتييةكي پةيدا كردبوو

ايي بيابانةكاين نثوان دوو وثسگةدا خؤيان دةگةيانده شوثين مةبةست و به كؤت

                                                      
66- See GD VI,25 January to 24 February1752; Lorimer,98 -102; 
Amin. 42. 

يادداشتةكاين : ـ بؤ زانياري زياتر سةبارةت به وردةكاري ئةم ذووداوه تكايه بذواننه٦٧
  .١٧٦١ي مارسي ٢٩، ١٣گثمربوون، بةشي 

68- Saldanha, 73, 80, 91 – 92; Vadala, 41; Danvers, 400. 
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هاتين شةذيش ذثگاي ذاستةوخؤ واي كرد تا شةش مانگ له زةمان كه بـةخيت  
  .٦٩دةكرا كةم بثتةوه» ئوميدنيك«دةورلثداين قةپؤزةي 

دا بةذثوةبةري تازةي كؤمپانيا به ناوي ذثزدار داگالس به ١٧٦٠له ساصي 
مةبةسيت هةصبژاردين باشترين شـوثن بـؤ دانـاين توجارةختانـةي شـةريكه      

دا كه ناردي بؤ بةمبـةئي،   له پةيامثك. ةنگةرگاكاين كةنداوي فارسنثردرايه ل
لثـره مـرؤض تـةنيا    «: بووشثهري به چاكترين جث دةسنيشـان كـرد و گـويت   

بةآلم بةذثوةبةراين لةندةن » .نيازمةندي ذةزامةندي و ذاكثشاين سةرجني شثخه
لي ساصي گوث و له ئاوري هيچ بايةخيان بؤ ذاسپاردةكةي دانةنا و خستيانه پشت

  .٧٠دا دةستووريان دا كه نوثنةرايةيت كؤمپانيا بگوثزنةوه بؤ بةسره١٧٦٢
دا به يارمـةيت سـث   ١٧٦٣ي فثورييةي ٢٦كردين بةندةرعةباس له  چؤل

جةعفةرخاين الري براي نةسريخان  .پاپؤذي شةذكةري ئينگليسي دةسيت پثكرد
و باجانـةي لـه   ناوبراو له دانةوةي تاآلين و ئـة  .بةرةگةي لةم پاپؤذانه گرت

هةربؤيـه داگـالس بـؤ    . ذابردوودا به زؤرةملي ئةستاندبووين خـؤي پاراسـت  
ي مانگي مارسا سواري ٧بةر لةوةي له  .پاشةكشه پثكردين شةذي هةصگريساند

گةمي بن، جةعفةرخان و پياوةكانيان له شووره و سةنگةرةكاين پادگان و قةآل 
پياويـان   ١٣ئـةوان   .يان بـوو دةرپةذاند كه پثشتر ئي توجارةختانةي هولةندي

كوژرا و هيچيان به تاآلن نةبرد و هةر ئةوةي توانيبوويـان خؤيـان قوتاركـةن    
يف و  كةيفيان ساز بوو و ئةوپةري شادماين خؤيان سةبارةت به خانةخوثي يف

وازوازي به تةقةي ماآلوايي له ذثي ئةم چاالكييه بوثرانه و دلثرانه و سـةرجةم  
  .٧١ذاكثشه دةربذي سةرنج

ئثستا بةسره تـةنيا پثگـه و ناوةنـدي نوثنةرايـةيت كؤمپانيـاي هينـدي        
پةيوةندي كؤمپانيا لةگـةص ئـةم بةنـدةره هـةر      .ذؤژهةآليت بوو له كةنداوي فارس

نةپسابوويةوه و تةنيا چةند مانگ دواتر نامـةكاين شـثخ و پثشـنياره وةسوةسـه     

                                                      
69- Sestini, 211; Amin. 60; Nashat, 112 – 113. 
70- BP XXVI, 18 January 1763; Wilson, 178; Lorimer, 94; Amin, 45 
– 50. 
71- Lorimer, 94 – 96; Amin, 50. 
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ةرذثيةي بؤ بةسره به ناوي ويليام پرايس له س. ورووژثنةكاين ئاكامثكيان لثكةوتةوه
دةسةآليت كؤمپانيا له اليةن بةذثوةبةراين شةريكه له بةمبـةئي بـؤ    نوثنةري خاوةن

ووثژ لةگةص حاكمي بووشثهر خؤي ساز كرد و وايان دانا كه سةبارةت به شـوثين   وت
نةسر  لةگةص شثخ سةعدوون ـ نوثنةري شثخ . دامةزراين توجارةختانه گفتوگؤ بكرث

بذگةيي نووسـي و   وةك بارمته له شرياز دةژيا ـ قةراروبذييةكي دوازده  كه ذؤژگارثك
بووين كذيين كاآلي خوري و داوودةرمـان و   تثيا ئيمتيازي هةصگرياين پيتاك و پاوان

پرايس . ٧٢بووين نوثنةري كؤمپانيا وةبةرچاو گريابوو ئاسانكاري پثويست بؤ بنةجث
خاين سةرؤكي شـثخ لـه    بؤ الي كةرميقةراردادةكةي دايه دةس بريكارةكةي و ناردي 

خـان بةگـةرمي    بةآلم سـادق  ،خان لةودةمةدا چووبوو بؤ ئازةرباجيان كةرمي. شرياز
جرويس له مانگي ئاگؤستا له حاصثكا هةصگري يةكةمني . كرد» جرويس«پثشوازي له 

پةمياين بازرگاين كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت بوو لةگـةص فةرمانـذةواي تـازةي    
لةم ذثككةوتننامـةدا پـرايس وةك فةرمانـداري گشـيت      .ةذايةوه بووشثهرئثران، گ

ي زحيةججـةي  ٢٣ئينگليس له كةنداوي فارس ناوي هاتبوو و له ذثكـةويت  » گةيل«
  .٧٣دا ئيمزا كرابوو ي زاييين١٧٦٣ي جووالي ٢/ ي كؤچي ١١٧٦ساصي 

انث دةوصةيت ئينگليستان دةتو: بذگه گرينگةكاين قةراردادةكه برثيت بوون له
لةم بةنـدةرةدا حـةقي   . هةرچةندي زةوي پثويست بث له بووشثهر به دةستييةوه بث

وذةمسـي   كيلؤ زياتر بث بؤ ئـةجنامي ذث ٣تؤپي به الوه بث كه سةنگيان له  ٢١هةيه 
خؤش بث دةتوانـث لـق و بنكـةي     له هةر شارثكي ئثران پثي. بةخثرهثنان و شةرةف

سةر بـه داوودةرمـان و كـاآلي هـةنارده و      دةبث له داين پيتاكي. بازرگاين بكاتةوه
. پتر پثهةصـناچث % ٣باجي مشتةرييةكاين ئثراين كؤمپانيا له . بازرگاين خبةلةسن

ومةرجي پاواين ـ بثجگه له ئاوريشمي خاو كه به دةس دةزگاي مريييةوه  شةريكه هةل
بوو ـ به دةستةوه دةبث و دةتوانث بةر بـه خؤتثـوةرداين چةشناوچةشـن بگـرث و      

دةآلصةكان و هةواصنثراين شةريكه له داين . رگثذاين له ئازادي ئايني بةهرةوةر دةبنكا
لةوالشـةوه  . پيتاك دةخةلةسثن، خانووي پثشووي شةريكه له شـرياز دةدرثتـةوه  

                                                      
72- Brieven 3015 (1765), 6; Amin, 71 – 72. 
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وپـةلثكي  پثويسـته بيهثنـث و تـةواوي ئـةو       كؤمپانيا دةبث هةرچةندي كاآل و كـةل 
به ويشكةپووص له وآلت نةيباته دةرةوه  دراوانةي كه له فرؤشي كاآل وةگريي دةكةوث

. هةتا بةر به الوازبووين دارايي وآلت بگـريث و زيـان و زةرةدي قـورس نةيةتـه دي    
  .شةريكه نابث پشتيواين له دوژمناين شا بكا

سـةعدووين بـؤ    وةكيل شثخ بةصگةيةك به دةستةوةيه كه نيشاين دةدا
ئةم كاره بةشثك بوو له . هگفتوگؤ لةگةص كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت دنه داو

خان به مةبةسيت ژياندنةوه و بووژاندنةوةي  سياسةت و هةصوثسيت گشيت كةرمي
مةرجـةكاين  . دا توجارةت لـه قةصـةمذةوي خـاپووري فةرمانذةوايةتييةكـةي    

بةرتةسك بووين بردنةدةري ويشكةپووص دةريدةخا كه وةكيل يان ذاوثژكاراين 
ةدةري دراو له هاوسةنگي توجارةيت ئثرانا بةتةواوي له بابةت كاريگةري چوون

ئومثد له  ئةويش وةك نادر شةريكةي وةك تةنيا هاوپةمياين جث .ئاگادار بوون
دا چاولثـدةكرد؛ ئـةم    بةرامبةر ئةگةري پةالماري دزاين دةريـايي و تاآلنكـةران  

دا لةنگـةري دابوويـه سـةر     باوةذه له پامشاوةي ذؤژگـاري فةرمانذةوايـةيت  
  .و و كؤمپانياپةيوةندي ئة

ـ   ١٧٦٤لـه مـةوداي سـاآلين    : توجارةيت بووشثهر گةيشته گةشةكردن
ناوةندي خؤي له  دا كذيين ساآلنةي خوري له كةنداوي فارس به شثوةي مام١٧٦٧
 ٧٥٠هـةر ساصـةي    ١٧٦٥ـ   ١٧٦٤بارخانه دا كه بةشـي زؤري لـه سـاآلين     ١٤٠٧

سـةرةوه نيشـاندةري    ئةم ژمارانةي. بارخانه له بةندةر بووشثهرةوه دةرچوو
بارخانه بوو لـه قؤنـاخي    ٨٠٨چوونةسةري له ذادةبةدةري ميانوةندي ساآلنه 

دا، واته ئةو سةردةمةي كـه سةرپةرسـتثيت نوثنةرايةتييـةكاين    ١٧٦٢ـ   ١٧٥٤
يـةكي نةپاآلوتـةي    ئةم ذادةيه پثنج .٧٤كؤمپانيا له بةندةرعةباس بنةجث ببوو

هيندي ذؤژهةآليت بـوو لـه هـةرمثي     تةواوي كذيارةكاين بازرگاين كؤمپانياي
هةناردةي ئاوريشمي خاويش بةو هثندةي كه پارثزگاي بـاكووري  . خؤرهةآلتا

وبـان و   بووين هثوري و تةناهي له ذث .ئثران دةينارده خزمةت وةكيل ژيايةوه
دا بوو بـه هـؤي گةشـةي گةيانـدن و گواسـتنةوه لـه        ذةوگةكاين لةشكركردن

دا ١٧٦٤لـه بنـةباين ساصـي     .وچؤي كاروانةكان تدا و ها بازرگانثيت ويشكاين

                                                      
74- Amin, 79 – 82, 151, 155; cf, ANP, B1, 175, 1 February, 1775. 
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ذثگاكاين نثوان شرياز و ئيسفةهان و ذةوگةي سنوورةكاين ذووسيا پذ بوون له 
ئةم ذثگؤذكةيـه پةيوةنـدي پثچةوانـةي هـةبوو لةگـةص يةكـةمني       . ٧٥بازرگان

. پةيوةندييةكاين ذامياري و لثره بةدواشةوه لةتةك داذماين بازرگانثيت بةسره
ئةگةرچي حوكمذانثكي بةتوانا  ١٧٦٦تا  ١٧٦٥غاي مريبةندةري ساآلين ئا سلثمان

كةعبةوه كه گةيبوونه پؤپةي دةسةآلتيان و كؤمپانياي هيندي  له اليةن بين ،بوو
جاران جةذةبابةي دابوو، له سةركار  ذؤژهةآليت و عومةرپاشاي سةرؤكي كه سث

زؤر بـوو بـه هـؤي    ئاكامي الوازكردين حكوومةيت بةسره تـا ذادةيـةكي    .الدرا
كـةعب و قـةوماين دؤزثكـي     تثكهةصچووين دةوصةيت بريتانيـا و تايفـةي بـين   

كارةساتبار بؤ توجارةيت ئةو تايفه و پةيوةندييان لةگةص وةكيل و گةمارؤدان و 
گرتين بةسره به دةس ئثرانييةكان كه ئةو ناوةندةي وةك بةندةرثكي گةوره و 

  .قةوغاي كةنداوي فارس له بنه هثنا
خـان بـؤ پثداچوونـةوه و توثژينـةوةي ذثككةوتننامـةي نـوث        دقسا

دا بؤ سـةركويت مريمـةهنا لـه     هةر لةو ساصةش. دةرفةتثكي واي له كيس نةدا
بةندةرذيگ داواي ناردين پاپؤذي شةذكةري كرد، بةآلم ناوةندي شـةريكه لـه   

نگي بؤيه له ما. بةمبةئي و نوثنةرةكةي له كةنداو هيچ بةم داوايه ذازي نةبوون
ي نووسي كه بةم »جرويس«دا بؤ  وةكيل له نامةيةك ،دا١٧٦٤سثپتامربي ساصي 

زووانه خؤي دةكشثته لثوارةكاين دةريا و سةرؤكايةيت هةصمةت و چاالكي لـه  
ئةستؤ دةگرث و وا چاوةذوان دةكا كه چةند پاپؤذثكي بريتانيايي كه دثنه هاناي 

ال ذثيـان لـه    الوازي هـةردك  ودةزگـاي كـز و   هثزةكاين لةوث ببينث؛ بةآلم دام
  .بةذثوةچووين ئةم گةآلصةيه گرت

هـةنگاوثكي ئـةوتؤ كـه دةيتـواين بـه سـةرنج و        ،ذاست يان هةصـه 
دةسـتةي بةذثوةبةرايـةيت    .خؤشةويسيت وةكيل گوص بكـا، بـةذثوه نـةچوو   

كؤمپانيا له بةمبةئي و گرينگتر لةمه بةذثوةبةراين دانيشتووي لةندةن وازيان 
ةونه شوثن ئةو مةترسييةي ذؤژبةذؤژ لـه تـاآلوي ئاصـقةدراوي    لثنةبوو كه بك

بةتايبةت كـه تـا ئثسـتا     ،دا پتري دةتةنييةوه ئيمپراتؤرثيت بازرگاين خؤيان
دا ١٧٦٦لـه مـانگي مارسـي ساصـي      .مريمةهنا هيچ مةترسييةكي بؤ نـةنابؤوه 

                                                      
75- Brieven 3048 (1766), 36 – 37. 
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پةلةپاپؤذثكي پشتيوان گةيشته كةنداو هةتا خؤ بداته شةذثكي سـنووردار دژي  
كؤلؤين دانيشتووي بةسره ئيزين نةدا كه دژي مريمةهنا كةلك لـةم  . كةعب بين

  .٧٦هثزةي دةريايي وةربگريث
كةعب بـؤ   شةرمانةي بين ئةم بارودؤخه لةبةر دةستةوداوثن بووين بث

. خان به ناوي نةتةوةي ئثـراين هةصـگةذايةوه   هثناين پشتيوانثيت كةرمي وةگري
تاين ئينگليس و عومساين سرةواند كه دةبث وةكيل فةرماندةرانه دةگوثي دةوصة

  . دةس له قةصةمذةوي وي هةصبگرن
دةستةي بةذثوةبةرايـةيت كؤمپانيـا الي وابـوو ئةگـةر بـذيار وايـه       

كةعب وةدةس بث، دةبث مةسةلةي يارمةيت هثزي دةريايي دژي  ذةزامةندي بين
وا نةكةن، بةآلم سةرةجنام تةمايان گرت نةك تةنيا . مريمةهنا وةبةرچاو بگريث

بةصكوو به مةبةسيت وةرگرتين دوذگةيةك ـ خاركيان پث باشتر بوو كه دواتـر   
گريا ـ تةتةرپثچيان بكةن و داوا له دةوصةيت ئثران بكةن نيوةي ئةو ماصةي لـه   

ئـةم سـةردةمه چصـةپؤپةي چـاالكي و     . دزاين دةريايي وةردةگريث بدرث بةوان
كةعب و  وةرگرتين تاوانانه له بينخان بوو به مةبةسيت  هةصسووذانةكاين كةرمي

  .سةملاندين ئيمتيازي ئينگليسييةكان له بووشثهر
وزؤر لثيان ذوون ببؤوه كـه لةبـةر كةترةخـةمي جـرويس      ئثستا كةم

دا و ١٧٦٥دا بؤ شرياز له ساصي  سةبارةت به نةداين ديارييةك له وةخيت چووين
ثرةي ئـةو دةبـوو   خؤدزينةوةيان له قبووصي مةرجةكاين پةميانةكةي كه بةگو

متةن قوماش بؤ سپاي زةند دابـني بكـةن و تثكـذاي دةكةوتـه     ٢٠٠٠ساصث بايي 
سةرهةقي پاراستين كاروانةكاين بةرةو شريازيان، بةشي هةرةباشـي ذةوت و  

خان له دةرفةتثكا  دةصثن كةرمي. خانيان لة دةس داوه ذثبازي دووفليقانةي كةرمي
نةوةي ئةم ئينگليسييانه له ئثران چيه؟ به تووذةيي پرسيبووي باشه قازاجني ما

ــرث    ــرياز دةربك ــه ش ــةيان ل ــه نوثنةرةك ــةرماين دا ك ــان ف ــتةي  .پاش دةس
بةذثوةبةرايةيت كؤمپانيا دةستووري دا كه جثنشـيين جـرويس واتـه ذثـزدار     

لةگةص خؤي بـةرث يـؤ   ) لريةيي ١٢٥٠(هةزار ذووپييةيي ١٠ديارييةكي » باوثر«

                                                      
76- BP XXXIX, 25 February 1766; Carmelites, 668; Amin, 67 – 68. 
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  .٧٧ووثژان خؤش بكا اي وتشرياز و سةرةتاي كرانةوةي درگ
دا پثـي  ١٧٦٧جؤره نوثنةري شةريكه ياين جؤرج ئثكسيپ له ساصي  بةم

وةكيـل لةبـةر وةرگـرتين چةنـد      .بةآلم چاكي پثشوازي لثنـةكرا  ،نايه شرياز 
بؤيه خؤي لـه   ،كةعب زياتر بؤ ئةم سةرساردييه دنه درابوو ديارييةك له بين

 .٧٨ي بةذثوةبةرايةيت پثبوو پاراستديتين نوثنةري كؤمپانيا كه نامةي دةستة
سةرةتا به شثوةيةكي پذسووكايةيت خؤي له وةرگرتين ديارييةكاين ئثسـكيپ  

پاش تثپةذيين مانگي دوايي، كارثكي وا كرا كه  .الگرت و فةرماين دا كه ذايبگرن
وةكيل به شثوةيةكي ذثسامةند تةواوي داخوازةكاين بؤ وثنة وثداين دوذگـةي  

هةروةها وا قةرار كرا كه بذي نيوميليؤنثك ذووپييه يارمةيت  .خارك قبووص بكا

                                                      
77- FR XVII, 1000, 1003; BP XXIX, 17 December 1766. cf. Amin, 93 
– 94. 

  ؛٣٨٨ـ  ٣٦٨ل  ،، ذؤستةموتتةواريخ١٦١ـ  ١٦٠ـ گوصشةين مراد، ل ٧٨
ANP BI, 175, 27 September 1967; Carmelites, 668.                             
        

ووسراوةكةي خؤي له يةكثك له نثردراواين ذووسيا به شـثوةي  غةففاري لةم بارةدا ن
بةصگةنامةكاين كؤمپانيـاي هينـدي ذؤژهـةآليت     ؛دةسيت دووهةم و سثهةم وةرگرتووه

سةبارةت به سةرةتاي هاتين ئثسكيپ هيچيـان تثـدا نيـه و كؤمپانيـا لـه بةمبـةئي       
  .خاين به هةصه لثكداوةتةوه كارةكاين كةرمي

BP XXXI, 17 November 1767, whers a favorable impression of the 
vakils Charcter is obtained from his ((Resolute of the present 
carried to him by Mr Skipp until affairs were settled)).                       
                                         

ي ذؤستةموتتةواريخ سةبارةت به سووكايةيت وةكيل بةهةرحاص ئةگةرچي نةقل و نةزيلة
بـةآلم ذاپـؤريت   ) ٩٦پـةذاوثزي  (دةربارةي يةكثك لـةم باصـوثزانه زؤري پثوةنـدراوه   

چةورانةي  خان تؤمةتبار دةكا كه دةم قؤنسوويل فةرانسه ئؤباصي بؤ دةكثشث كه كةرمي
ـ . ذاپؤريت كارمليتةكانيش ئةمه دةسةملثنن. كةعب وةرگرتووه له بين ةكثك لةوانـه  ي

ذا به نوثنةرايةيت كؤمپانياي  هاوذثيةيت نثردراوي بريتانييةكاين دةكرد كه له بةمبةئي
زةمـري لـه    وتاري ذثزدار ذةوشـةن وتاري پثري، : بذواننه. هيندي ذؤژهةآليت هاتبوو

  .٢٨٤ـ  ٧٩،ل٤؛ ژماره٢٤٧ـ ٢٤٦،ل ٣،ژماره١٠دا، ساصي اري توثژينةوةكاين مثژووييگؤض
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بةدبةختانه نوثنةري بنةجثي بةسره لةم وةختةدا  .بدةن به هثزي دةريايي ئثران
هثنري مووره بوو كه شثتانه چةند تةگةره و كؤسـپثكي   ١٧٦٦تا كؤتايي ساصي 

لةبةر  .بث خسته سةرذثي ئةو ذةوتةي كه دةيتواين له داهاتوودا جثي هيواداري
ئثرةيي بردن به ناوةندي گرينگ و گةورةتري بازرگاين بووشثهر و نةسـازاين  
خؤي لةگةص ئثسكيپ و ئثرانييةكان هةر له سةرةتاي كارةوه نيشاين دابوو كه 

ووثژ لةگةص وةكيل و بةديهثناين داخوازةكاين ناذةزامةنده و له  سةبارةت به وت
هـةر كـه    .ةبةري و كةصةوةكثشي دةكـرد دا ئينك بةرامبةر سةرؤكاين باآلدةسيت

دا خرايـه ذوو،   ذاپؤرت و بؤچووين گةشـبينانةي ئثسـكيپ لـه مـانگي ژووةن    
كردةوه و وةاليةكي نا و بثدةنگةي لثكرد و فةرمانيشي  پثشنيارةكاين وةكيلي ذةت

ئةو كات هةواصي نـارد بـؤ بةمبـةئي كـه     . دا به باصوثز كه بگةذثتةوه بريتانيا
نامةكاين به خوردبوونةوه . از بةرةوذووي شكست بوونةوهووثژةكاين شري وت

له فةرماين نةفامانةي سـةبارةت بـه داخسـتين نوثنةرايـةيت كؤمپانيـا لـه       
. باوةذي نةخؤشانةيةيت سةبارةت به وةكيل وزؤر نيشاندةري بث بووشثهر، كةم

دا شةذي دژي  به سازكردين يةكثيت لةگةص تركان و تةنانةت مريمةهنا له ذاسيت
بووين دةوصةيت  خان ذاگةياند هةتا به لثكدانةوةي خؤي هؤكاري باآلدةس كةرمي

  .٧٩بريتانيا له كةنداوي فارس بةدي بثنث
ــتةي    ــه دةس ــت ك ــةك تثگةيش ــاآل وةختاي ــايي س ــه كؤت ــكيپ ل ئثس
ــةياآليت   ــةي خ ــداوةرييةكان و ذةوگ ــةص پثش ــةريكه لةگ ــةيت ش بةذثوةبةراي

 ،نـةكانيان يـةكتر ناگرثتـةوه   ئةمپرياليسيت مووره هاودةنـگ نيـه و بؤچوو  
ذا بةتوندي سةركؤنةي ئاكار و جووآلنةوةي  له اليةن بةمبةئي ،گةذايةوه بةسره

نوثنةري بنةجثي بةسره كرا و پةلةپاپؤذثكي بچووك به مةبةسيت ياريـدةداين  
ئثسكيپ سـةرلةنوث بـةذثي   . ئثرانييةكان بؤ گرتنةوةي دوذگةي خارك نثردرا

مـووره  . ٨٠دا ذثككةوتننامةيةكي مؤر كـرد ١٧٦٨مةي ساصي  شرياز كرايةوه و له مانگي
ئـؤقرةيي سـةبارةت    هةر لةو مانگةدا بـه بـث  : ووثژةكان ديسانيش چةيت خسته وت

                                                      
79- BP XXIX, 31 January 8 and 11 September, 5 November 1767; 
ANP, B1. 175, 20 May, 9 October 1767; Amin, 95. 
80- BP XXX, 6 and 17 November 1767; XXXI, 23 April 1768; Amin, 
95 – 96. 
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بةوةي له شرياز تثدةپةذث دصتةنگي نواند، چونكه دةيبـيين كـه بـةخاتري وةكيـل     
 بدا بؤ بةرلةوةي ذثزدار ئثسكيپ بتوانث هاين. كةوتؤته ژثر تةوژمثكي تاص و ناخؤش

دا  ي مـانگي مـةي  ٢٠بةذثوبردين پةميانةكه و ناردين چةند پـاپؤذثكي گـةوره، لـه    
دا بـه دةس   بـةرث و لـه ئاكـام    دةستووري دا كه هثزي دةريايي بة تةنيايي هةصـمةت 

پاشان به بيانووي ئـةوةي  . پياواين مريمةهنا تووشي شكستثكي مةينةتبار بوونةوه
وةرگرتن له گةمييةكان نـةهاتوون، نـه تـةنيا     كه قؤشةين زةند به مةبةسيت كةلك

دا  هثشتةوه و له سةر كاري الدا، بةصكوو له كؤتـايي مـانگي جـووالي    ئثسكيپي بانگ
له ئاكامي ئةم هةنگاوةدا وةختايةك كه . فةرماين دا كه هثزةكةش بگةذثتةوه بةمبةئي

ي كرد كـه  خان دوو ذؤژ دواي ئةو ذووداوه بةخؤي و هثزةكاين داوةري، تةماشا زةكي
دا نيه و پةيوةندي ئثـران و ئينگلـيس تةنانـةت لـه ساصـي       هيچ پاپؤذثك له گؤذث

  .٨١پثشووش پتر شثوا
دا به هؤي كؤدةتايةك لـه  ١٧٦٩داذووخاين مريمةهنا كه له سةرةتاي ساصي 

كارگثـذاين  . ورووژثنةي خثراتر كـرد  خارك ذووي دا، دوايني كؤپلةي ئةم شانؤ خةم
ه دةيانزاين مووره بةرةوذووي ناذةزامةندي پتري ئثرانييةكان كؤمپانيا له بووشثهر ك

ئثسـتا مـووره داواي لـه     .دةبثتةوه به ذاوثژ و بةرژةوةندي ئةو ذايـانكرده بةسـره  
ي فةرماندةي تازةي خارك دةكرد كـه دوذگـه خباتـه ژثـر باصـي      »سوصتان حةسةن«

 .اتـه دةس ئـةوان  پاراستين هثزةكاين بريتانيايي و نيوةي گةمييةكاين مريمةهنا بد
سوصتانيش بةذواصةت  خاين به ملهوذي تؤمةتبار كرد و حةسةن مووره تةنانةت زةكي

ذاست لـةم   .جغةي دةركرد و هاته سةر شةذكردن و مووره بةناچار گةذايةوه بةسره
  .٨٢ذؤژانةدا سةربازاين زةند له خارك دابةزين

و  كةمتر له شةش ساص پاش ژيانةوةي توجارةت له بةنـدةري بةسـره  
دةس بةكار بوون له بووشثهر، كؤمپانياي هينـدي ذؤژهـةآليت بةپثچةوانـةي    
تةواوي ئةو گفتانةي كه سةبارةت به سةركةوتنةكاين خؤي دابووين، له حاصثكا 
له سةرزةوي سةرةكي ئةم وآلتـةدا جگـه لـه بـةدگوماين و دذدؤنگـي قووصـي       

                                                      
81- BP XXXI, 7 July, 7 and 9 September 1768; XXXII, 24 April 
1769; ANP, B1. 175, 4 July, 12 August 1768; Amin, 99. 
82- BP XXXII, 21 and 22 March 1769; Carmelits, 669; ANP B1, 175, 
4 June, 8 July, 12 August 1768; Amin, 99.  
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خاكـةي   ئثرانييان هيچي ديكـةي وةدةس نـةهثنابوو، بـةناچار ئـةو ئـاو و     
وبـةرجي قـورس و گـراين شـةذي      له بةسره بـةرةوذووي خـةرج  . بةجثهثشت

كةعب بوونةوه و له توجارةتا ذووبةذووي سةرسـووتان   مةينةتبار لةگةص بين
مـووره  . نثوانيان لةتةك حوكمذاين بةسره پتر له ذابردوو گرژتـر بـوو  . هاتن

بةذثوةبـةراين   لةبةر دؤذاندين پثگةي بووشثهر و نيازپاكي وةكيل، له اليـةن 
كؤمپانياوه له بةمبةئي كةوته بةر ذةخنه، بةآلم زؤر سةير بوو چونكـه هـةتا   

مانگي ديكةش له سةر كار اليان نةدا تا بتوانث له گةمـه سياسـييةكاين    شةش
  .٨٣گةمارؤي بةسرةدا خؤي بنوثنث

گؤيا هؤكـاري لثنـةخراين دةگةذايـةوه سـةر پشـتيواين ئـةخالقيي       
ئةمانـه وةك چةشـنثك كؤسـپ و تةنگـةژه     . تةكاينبةذثوةبةراين له سياسة

ــزن و مؤصــةيت ياســايي ناردنــه  ــه ئي ــةن  دةيانذوانيي دةرةوةي ســكه لــه الي
خؤذاگري شةپؤيل باوةذ و  .خانةوه و به مةبةستثكي ناپثويستيان دةزاين كةرمي

ساصةدا وةدةس هاتبوو، هةروةها  متمانه كه پاش سةركةوتن له شةذثكي حةوت
واي ) وةرگرتين پيتاكي چةندين پارثزگاي هيندي(پيتاكي تازه  وةرگرتين داهايت

كردبوو كه بةذثوةبةران پتر سةريان له كثشه خبورث و بةرپرسايةيت زياتر له 
بةذثوةبةراين لةندةن به چاوي پرمغابةتةوه . كةنداوي فارس خبةنه ئةستؤيان

رةكـاين  كثشاين بةمبةئييان دةذواين و موورةيان سـةبارةت بـه ئاكا   له نةوي
لةگةص پاشا و وةكيل بة حةق دةزاين و دنةيان دةدا و داوايان لثدةكرد كه لةتةك 

بـةآلم لـه   . كاين گةندةص و الوازي هينـدي جبووصـثتةوه  »ذاجه«ئةوانيشا وةك 
دا تةوژمه ورووژاوةكان به شثوةيةكي بـةرچاو لـه هـةموو    ١٧٦٩كؤتايي ساصي 

ـ   : اليةكةوه كةم بوونـةوه  ةآليت پـةميانثكي لةگـةص   كؤمپانيـاي هينـدي ذؤژه
سـلثماين كـةعيب و مريمـةهنا     مةرگي شثخ. خاين دةكةين بةست حةيدةرعةيل

جثگؤذكةي كايت مريبةندةري . ئاشيت له بةشي سةرووي كةنداوا بة دياري هثنا
بؤيه بةرپرسان و بةذثوةبـةران  . پذكثش نثواين مووره و پاشاي خؤش كردةوه

يةيت كاروباريان له كةنداوي فـارس  ومةرجي پةرثشان و پذسووكا جصةوي هةل
بةردا هةتا هةموو تةقةالكانيان له اليةن كؤمپانياوه له بةمبةئي چذ بكةنةوه و 
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 / بازرگانی و پةيوةندييةکانی دةرةوه

  .٨٤وپؤي كاران له بةسره خبةنه سةريةك تان
  

  )١٧٧٩ـ  ١٧٦٩: ( كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت ٦ـ  ١٥
  

سةرةذاي پثداگري سةركةوتووانةي مووره سةبارةت بةوةي كه بةسره 
ةندةرثكي بذةوداره بؤ فرؤشي بةرهةم و قوماشي پةشم، شـةريكه لـة خـؤي    ب

ئــةو لثژنةيــةي كــه بــه مةبةســيت . ذانــةدةبيين هــيچ هــةنگاوثك بــاوثژث
هةصسةنگاندن و پثداچوونةوةي ئةم بابةته پثكهاتبوو ذاپؤريت دا كه هثشـتاش  
بووشثهر خودبةخود باشترين بـازاذي كؤمپانيايـه، چونكـه قوماشـي پةشـم      

هان و كذياري له ئثران زؤر زياتره له چاو ئثراق و له اليةكي ديكةوه ئـةو  خوا
هثنده ئاوريشمة خاوةي كه وةك بةرهةم و داهايت پارثزگـاي گـيالن دةدرايـه    

ووثري پثبكا، بة شـثوةيةكي بـةرچاو    دةسيت وةكيل و ئةويش ئاماده بوو ئاص
كؤمپانيا النيكةم  خؤشه تا خان پثي سةرةجنام دةركةوت كه كةرمي. ٨٥پةسند بوو

ي مانگي ئاگؤسـيت  ١٠له . سةرلةنوث توجارةختانةكةي له بووشثهر دابنثتةوه
نةسـرةوه كـه لـه شـرياز بـوو نامةيـةكي        دا مووره له اليةن شثخ١٧٦٩ساصي 

ناوبراو لةم نووسراوةيةدا بةئاشكرا ذووين كردبؤوه كه وةكيل هةموو . پثگةيشت
ؤتـةوه و پثشـوازي لـه دانانـةوةي     ذووداوةكاين ذابردووي له بري خـؤي برد 

مووره زؤر به ذثزةوه بةآلم به سةرساردي وآلمي دايةوه . توجارةختانه دةكاتةوه
كه كؤمپانيا تةنيا وةختايةك لةم بـارةوه دةكةوثتـه خـؤ كـه خـودي وةكيـل       
نامةيةكيان بؤ بنووسث و ئاماده بث كه قةرةبووي خةسـارةيت مـاص و دارايـي    

دا نامةيـةكي  ١٧٧٠نةسر لـه ساصـي    شثخ. ه ئةستؤيتثداچووي كؤمپانيا بگرثت
ديكةي نارد كه بوو به هؤي ذازي بووين دةستةي بةذثوةبةرايةيت، بةآلم هةصبةت 

وا وثدةچث كه ئثرانييـةكان  «: مووره پثي قايل نةبوو و كؤمپانيا ئاواي نووسي
» .زؤريان مةيل له گةذانةوةي ئثمةيه بؤ وآلتةكةيان و نابث هثنده دذدؤنگ بني

ئةو كات دةستووريان دا به مووره كـه يـةكثك لـه كارمةنـدةكاين بـه نـاوي       
  .٨٦وةك باصوثز بنثرثته شرياز» مووريل«

مووره به كةللةذةقي دژي ئةم هةنگاوانةي توثژينةوةيان له سةر كرابوو 
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بؤ ئةم مةبةسته كاي كؤين بة با دةكرد و دةگةذايةوه سـةر يةكـةمني   . ذاوةستا
دا و دةيگوت قسةكاين له ئثمةي  ان له سةردةمي ئثسكيبخ بؤچوونةكاين كةرمي

چونكـه   ،ووثري بازرگاين نيه لةگةصمان ذوون كردةوه كه وةكيل خوازياري ئاص
پاشـان ناذةزامةندانـه    .دةصث چوونةدةري سكه دةبثته هؤي هةژاري وآلتةكةي

و  هةزار ذووپييةيان خةرج كردووه١٠ذايگةياند كه دوو باصوثزي نثردراوي پثشوو 
هةزار ذووپييه پتر خةرج دةبـث و ئةگـةر بثتـوو گفتوگؤكـان     ٢٠ئةجمارةشيان 

و شكؤيان كةم دةبثتـةوه و لـه اليةكيشـةوه لةبـةر       سةركةوتوو نةبن له شان
وةرزي گةرما سةفةر نالةباره و سةرةجناميش دةسـيت لـةم بيانووتاشـينانه    

ن له بةسره و به ودؤغر گويت كه ذازييه به كاركردن لةگةص تركا هةصگرت و دةق
شكثنه و ئةگةريش خؤي  خان فةرمانذةوايةكي زاصمي پةميان بؤچووين وي كةرمي

ووثژ تةنيا بؤ ئةوةيةيت كه جةماوةري نـزم و هـةژاري داهاتثكيـان     داوةته وت
  .٨٧وةگريكةوث و چاچنؤكي و بةرزةدةماخي خؤي بسةپثنث

تيان خاين بةندةرذيگي دةس نةسري بووشثهري و حةسةن ئةگةرچي شثخ
له نووسيين نامه و داخوازي دؤستانةيان هةصنةگرت، بةآلم وةكيـل خـؤي لـه    

خـان كـوژرا و    دا حةسـةن ١٧٧٢له سةرةتاكاين ساصي  .نووسيين نامه پاراست
خان لثي خؤش  مريعةيل كه وازي هثنابوو له دؤستايةيت دزاين دةريايي و كةرمي

ـ »بريتانيـا «گةمثي بازرگـاين   .ببوو، جثي گرتةوه ه دةسـت و و ئـةو   ي كةوت
ذاسپثراوةكةي كه بؤ بردنةوةي گةمييةكه نثردرابوويـه شـرياز بـه نالـةباري     

بةآلم هةرچؤنثك بث وةكيل تـةواو  . لةگةصي جووآليةوه و له بووشثهر دةريكرد
  . ٨٨ئؤباصي بؤ كردةوةي مريعةيل كثشا

دا تـاعوون گةيشـته   ١٧٧٣سةرةجنام وةختايةك لـه ئـاوريلي ساصـي    
يةكيان . وازدةكةس له كارمةندةكاين سواري دوو گةمي بوونبةسره، مووره و د

تؤپه  و ئةوي تريش يةكثكي هةشت» دريك«گةمييةكي چواردةتؤپه بوو به ناوي 
كاتثك لـه  . پاشان بةم گةمييانه بةرةو بةمبةئي كةوتنةذث. »تايگثر«به ناوي 
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 / بازرگانی و پةيوةندييةکانی دةرةوه

ركةوتن ي ئاوريال له بةندةرذيگةوه تثدةپةذين سث پاپؤذي شةذكةر لثيان وةدة٢٦
گةمثي دريك ذايكرد و زؤرثك له مةلةواناين تايگثر . يان گرت»تايگثر«و گةمثي 

گرياو له بةندةرذيگ له ليته چةقي و  گةمي بةخةنيمةت. خؤيان خسته دةرياوه
و » بيومثنت«ئةم دووه ناويان  .دووكةس له كارمةنداين كؤمپانيايان برده بةندةر

نةوةي كاروباري بازرگاين كؤمپانيا له پثكرد بوو كه به مةبةسيت دةس» گرين«
خان سةعاتةكةي له گرين ئةسـتاند   ئةگةرچي كةرمي. بووشثهر نثردرانه شرياز

بةآلم ئةم دووكةسه له شرياز هيچ بةصگةيةكيان بؤ دةربذيين ناذةزامةنـدي بـه   
ذؤژث . دةستةوه نةبوو و دةيانتواين بؤ پياسه كردن بذونه دةرةوةي پايتـةخت 

ساصي . ان بؤ بذايةوه و شةرابثكي زؤريشيان خرابوويه بةردةسحةوت ذووپييةي
. نةسر له بووشثهر ئازاديان كردن داهاتوو به كةخيودايةيت و نثوبژيواين شثخ

شثخ لةو كاتةدا كه گفتوگؤكان لةگةص كؤمپانيا بةرةوپثش دةچوو زور به وردي 
ئـةم هةلـه    خان ئيزين دا كـه  هةروةها كةرمي .پارثزگاري لةم دوو كةسه دةكرد
ئاماده بكا بؤ چوونه نثو پةلةپاپؤذي » تايگثر«ذةخساوه لة دةس نةدا و گةمثي 

خان له عومان و  كةنگان كه له زستاين ئةوساصةدا بؤ ئاماجنةكاين شةذي زةكي
  .٨٩هثرشي داهاتوو بؤ بةسره تةيار ببوو

مووره و كارمةنداين تةنانةت وةختايةك كه گةيشتنه بةمبةئي ئيـزين  
نةدان، چونكه لةوه دةترسان كه تاعوونيـان لةگـةص    يان له بةستثن پثدابةزين

دا كه تاعوون ذؤمركابوو گةذانـةوه  ١٧٧٤له سةرةتاكاين ساصي  .خؤيان هثنابث
خان  مووره سةرةتا بة ناوي نوثنةرايةيت بريتانياوه نامةيةكي بؤ كةرمي. بةسره

ـ   نارد و خؤشي نامةيةكي نةرمتر لةوةي بةدص پثي خـاين   ؤ كـةرمي خؤش بـوو ب
نووسي و ديسانيش داواي كـرد كـه گـةمي و زيندانييـةكاين بـؤ بنثرنـةوه و       
دةسدرثژيكاران تةمث بكرثن و مةرجةكاين پثويست بؤ داگريساندين پةيوةندي 

دا له نامةيةكا بـؤ   ي مانگي جووالي٥بيومثنت و گرين له . بازرگاين ذابگةيةنث
بةآلم هةصبةت  ،كةي گةشاوةتةوهموورةيان نووسي كه وةكيل به گةيشتين نامة

وةك اليةين مامةصه داخوازثكي هةيه و دةيهةوث دةوصةيت بريتانيا له چـاالكي  
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موعني له دوذگةي هؤرمز ياريدةي بدا و هثزي دةريـايي   عةبدوصآل بين دژي شثخ
مووره كه هثشتاش شكسيت خاركي لة بري مابوو بـؤ بةمبـةئي    .بنثرثته هاناي
   .ذةزامةندي له سةر ئةم داخوازه دةرنةبذن داگرت كه نووسي و پثي

كـراو لـه مـانگي فثورييـةدا هاتـةوه و زؤر       وآلمي گةآلصةي چاوةذوان
ووثژةكان له مـاوةي ساصـي    وت .بةذثزةوه داخوازةكةي وةكيل قبووص نةكرابوو

ئةگةرچي گرين ئازاد كرا بـةآلم مـووره بنكـةي    . دا قؤرتيان تثكةوت داهاتووش
كردةوه و بيسـت مـةن ئاوريشـمي خـاوي وةك چثشـتةي      بازرگاين له بةسره 

، بةآلم كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت تازه حازر نةبوو ٩٠بازرگاين له ئثران كذي
له لةندةن و بةمبةئي بارودؤخي سياسي كؤمپانيا تووشي . له بووشثهر كار بكا

دا ١٧٧٤ـ   ١٧٦٨وگؤذثك ببوو، چونكه شةذي ذووسيا و عومساين له ساآلين  ئاص
ي كرد كه دةوصةيت عومساين لةم قؤناخه پذ بةهرةيةدا كه كؤمپانيا تثدةكؤشا وا

ناوةندي كار و چاالكي بازرگاين كةنداوي فارس له بةسره چذ بكاتـةوه، لـةم   
وپـةيل وآليت   ذةوگةيه بترازث و بكةوثتـه سـةرباري كـذيين كةرةسـه و كـةل     

ـ  ١٧٧٣تاعووين ساصي . هيندووستان اري بةنـدةر  زةبرثكي قورسي ديكةي له ك
سةرةذاي ئةم مةسةلةيةش كؤمپانيا له هيندووسـتان لـه كاروبـاري    . وةشاند

وثنـه   دا تووشي گةشه و نةشةيةكي بـث  دارايي و هةل و هةصكةوتةكاين سياسي
. وپثك پثويسـيت دةنوانـد   پثكردين كاري ذثك دا دةس١٧٧٣هاتبوو كه له ساصي 

دثك له بةستثنةكاين خـاكي  ناين چةند بنكه و ناوةن كةوايه سازكردن و بنيات
ئثران گرينگايةتييةكي ئةوتؤي نةبوو كه وةك سةنگ و پارسةنگثك حيسايب بؤ 

مووره سةبارةت بةوةي كه توانيبـووي مةبةسـتةكه لـه كؤبوونـةوةي     . بكرث
گؤذ خؤشحاص بوو، چونكه به بـذواي ئـةو لثكدانـةوةي     دا بثنثته بةذثوةبةران

ه اليان وايـه توجـارةيت كؤمپانيـا لـه     خؤپرستانةي زيندانيياين ئينگليسي ك
  .٩١بووشثهر سةركةوتوو دةبث، هةر بؤ قوتاربوون و ذةويين گرفيت خؤيانه

بةختةوةرانه نوثنةرايةيت بةمبةئي، سةرةذاي پثناخؤشبووين مـووره  
له لةندةنةوه چةند دةستوورثكي ذاستةوخؤي پثگةيشت كه پثويسته و دةبث له 
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 / بازرگانی و پةيوةندييةکانی دةرةوه

دا يةكثك له كارگثذاين شةريكه به نـاوي  ١٧٧٥ي مانگي ئاوريلي ساصي ٧ذؤژي 
گاردثن به مةبةسيت داناين ناوةندثكي تـازه بنثرنـه بةنـدةر و بـؤ دةسـپثكي      

ووثژةكانيش ئازادكردين دووكةسـةي ئينگليسـي بـه ديـل گـرياو نةكةنـه        وت
لةم كاتةدا دةورةدراين بةسره تازه دةسـيت پثكردبـوو و مـووره و    . مةرج پثش

پـاش ذاكـردين    .دواي گةمارؤ پثيـان نايـه بووشـثهر    كارمةنداين حةوتةيةك
ووثژ هةر خودبةخود كؤتايي  لةپذيان له بةندةري ئاصقةدراو، تثگةيشنت كه وت

پثهاتووه و بةپثچةوانةي ذةخنةي بةردةوامي مـووره، گـاردثن و سـةرؤكاين    
هثشتاش هةر له سةر بريوبؤچووين شةش ساص لثرةوبةري خؤيان سوورن كه 

ي بارودؤخ نالةباره، بةآلم هثشتاش كاروباري ئثمه له كةنداوي ئةگةرچ«: دةصث
وسووك نةكراوي ئةو چاالكييـةي كـه    فارس دةگةذثتةوه سةر پثشبيين سةنگ

  ».خان نواندوويةيت نوثنةرمان دژي كةرمي
چؤنيةيت ئةم نةسازانةي كه اليةين بةرامبةريش هةيـةيت لـه نامـةي    

ستووري ئازادي ديلـةكان و دانـةوةي   ي ئاوريلي وةكيال كه تثيا دة٢٤ذثكةويت 
لةم نامةيةدا به سةرساردي ويستبووي كه . ي دابوو، دةردةكةوث»تايگثر«گةمثي 

بزانث داخوا دامةزراوةي بازرگاين ئثمـه دووبـاره لـه بووشـثهر دةس بـةكار      
هيچ دوژمنايةتييـةكي لةگـةص   «دةبثتةوه يان نا؟ به ئاشكراش نووسيبووي كه 

ذؤژثك دواتر بيومثنت له » .لةگةص نوثنةرةكةي ناحاوثتةوه بريتانيا نيه و تةنيا
  .٩٢هةصدا ٢بووشثهر ئاآلي كؤمپانياي له سةر بيناي توجارةختانةي ژماره 

. گةمارؤي بةسره بؤ گةيشتنه ئاماجنةكانيان هـيچ شـوثنثكي دانـةنا   
خان بةئاشكرا سوثندي خوارد كه يةكثك له  بةگوثرةي نووسيين پارسؤنثز كةرمي

پـاش   .اين هثرش بؤ سةر بةسره، تؤصه كردنـةوه بـووه لـه مـووره    هؤكارةك
وةكيل ئةوپـةذي ذةزامةنـدي خـؤي بـه گـاردثن       ،ذؤيشتين مووره له بةسره

گاردثن تثگةيبوو كه ئةگةر بثتوو ئثرانييةكان به سةر بةسرةدا زاص بن . ذاگةياند
دا لةگةص  تةركثن هيچ بنكةيةكي نابث مةگني ئةوةي لةپثش و بيگرن، كؤمپانيا له

دا  ي مانگي مةي١٤وثذاي ئةمةش له . ٩٣ئثرانييةكان بگاته ذثككةوتنثكي دؤستانه
خان به فةرمانثك ذايگةياند كه ئةگةر بثتوو شار بگـريث گيـان و ماصـي     سادق

                                                      
92- FR XVII, 1089; Amin, 113 – 114. 
93- Parsons, 185, 198; FR XVII, 1095; Amin, 114 – 115. 
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كاربةدةستاين شةريكه لةوث دةستةبةر دةكا و بةپثچةوانةي تاآلن و بذؤي ماص و 
  .فةرمانه لة جثي خؤيا چاكي جثگرت ساماين جةماوةري شاري داگريكراو، ئةم

مووره لة ذووي ئةو زانيارييانةي كه گةيبوونه دةسيت خؤي له هاتين 
بةسره پاراست و له سةردةماين داگريكراين ئةم بةندةرةدا به دةس هثزةكـاين  

دا ١٧٧٧ئةمانه لـه هـاويين ساصـي    . زةند، ئابراهام و التووشه بريكاري بوون
ةوانةي ئةو قةرار و فةرمانانةي دةرچوون هثشتاش گازندةيان دةكرد كه بةپثچ

گةمارؤ به تةنينةوةي . پيتاكي باوي سةردةمي دةسةآليت تركان بدةن% ٣ناچارن 
كةعب و مونتةفيق تووشيان دةكرد  تاعوون و ئةو خةسارةتانةي شاآلوةكاين بين

 گةيشته ئةوپةذي نالةباري خؤي و ئاخرين زةبري داهثنايه بازرگاناين بةسره و
دا تةواوي ئومثدةكان بؤ گةشه و سةقامگريبووين ١٧٧٩به مردين وةكيل له ساصي 

لثره بـة دوا تـةنيا هـؤي مانـةوةي     . توجارةت لةم شارةدا يةكسةره با بردي
وباين  كؤمپانيا و بووين بنكةيةكي لةوث بةخاتري لثكؤصينةوه سةبارةت به ذث

ساين شـةذ لةگـةص   ويشكاين هةتا ئةو وةختةي كه مةترسي لةنةكاوي هةصگري
سـةرةجنام ئـةم ئاماجنـه بـه     . دابـوو پثويسـيت دةنوانـد    فةرانسه لـةگؤذث 

. هـات  چذبوونةوةي توجارةيت ناوچةي سـةرووي كةنـداو لـه كووةيـت وةدي    
بةساص ذووي كرده نوشسيت و تةنانةت  توجارةختانةي نوثي بووشثهريش ساص

يشتووي وثندةرث كـةم  خان بذيار درابوو كه كارگثذاين دان بةر له مردين كةرمي
له ناوچةي خوارووي كةنداو توجارةيت . ثصنةوه بكةنةوه و تةنيا كةسثكي لث

لةم بارةوه كؤمپانيـاي هينـدي    .بةندةرعةباس و مةسقةت هةروا بةرقةرار بوو
ذؤژهةآليت و بازرگاناين كةريت تايبةيت سةر بةو شـةريكةيه دةبـوو تـةواوي    

  .٩٤يت زيندووكردنةوةي پةميانثكي مردووتةقةالي خؤيان خبةنه گةذ به مةبةس
ـ هةصنةدةسووذا؛   هةصبةت ئةم بارودؤخه ـ بؤ توجارةيت ناوخؤي وآلت

هةصـگرتن و   ،گةميواين لثواري بةستثنيان له بةندةرثكةوه بؤ بةنـدةرثكي دي 
گواستنةوةي شتوومةك به سواري پاپؤذان و بازرگاين لةذثي ئؤقيانووسةوه به 

وگؤذه سياسييانةي كه له بةستثن ذوويـان دابـوو    ةو ئاصبائاژؤ لةچاو ئ گةمثي
بةآلم له تةواوي ئةم ماوةيةدا چ له ئثران و چ . گؤذانثكي كةمتري به سةر هاتبوو

له بةسره بةخيت شةريكه تا ذادةيةك پثكةوه گرثـدرابوو و دةگةذايـةوه سـةر    
                                                      

94- FR XVII, 1143; Sestini, 206 – 207. 
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 / بازرگانی و پةيوةندييةکانی دةرةوه

يداري وةكيل له د. خان ذثبازي سياسي و بةذثوةبةرايةيت و شثوةي كاري كةرمي
ي سوور دةكردةوه كه »فرانكلني«لةگةص بازرگانان و باصوثزان زياتر بانگةشةي 

يـةكان بـه شـثوةيةكي ئاشـكرا      سةبارةت به غةواران بةتايبةت ئورووپـايي «
ئةخالقه و قةت ناهثصث كه هيچكاميان بث ئةوةي بيانالوثنثتةوه  مثهرةبان و خؤش

ئاكـار و  » .٩٥ن دةركـةون و ذووحي جوامثرانةي خؤيان پـث بنوثنـث لـه ئثـرا    
جووآلنةوةي لةگةص كارمةنداين كؤمپانياي هينـدي ذؤژهـةآليت بةپثچةوانـةي    
سةرسوذماين مووره هةرگيز ناكرث وةك ذةوتثكي زاصمانه يان له ذووي مةيل و 

خان و ذاوثژكاراين وةختايةك كه هةوصيان  كةرمي .كةيفةوه داوةري له سةر بكرث
لةبةر پةيوةندي توجارةيت و هـاتين گـةذؤكي   دةدا بؤ گةشةي باري بازرگاين 

ووثـــژي ذاســـتةوخؤ لةگـــةص نثـــردراواين  وةك نيبـــوور و هـــةروةها وت
ــةيل ــه     حةيدةرع ــه ئاماجن ــنت ل ــه تثگةيش ــةبارةت ب ــه س ــث ك ــان ناش خ

سياسـةيت   .٩٦ئةمپرياليستييةكاين كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت بثگانه بووبن

                                                      
95- Francklin, 307. 
96- Reise, 104. 
ذؤستةموتتةواريخ نةقصثكي سةير و خؤش سةبارةت به نثواين ئينگليسييةكان و وةكيـل لـه   

دا دةگثذثتةوه و ذةنگه لـةو دةسـته چريؤكانـه بـث كـه هـةوداي بـاريكي        ٣٩٠ـ   ٣٨٦الپةذه 
ل باصوثزي فةرةنگي به چاوي سووكةوه وةردةگرث و بـه  گؤيا وةكي. ذاستةقينةشي تثوةدرابث

. گثذاين زجنريةيةك شانؤ له اليةن دةربارياين تةذدةست و بةهثزي شوثين له سةر دادةنـث 
ذؤژثكي خان . بؤ وثنه وشترثك به مششثر دوولةت دةكةن و لوولةي تفةنگ به ئةژنؤ دةشكثنن

ذث، كـابرا چـوو گـةميواين كوشـت و     يةكثك له غوالمةكاين نارد تا گةمثيةكي فةرةنگي بك
ئةژماري فـةرةنگ بـؤ گـرتين ئثـران      دوابةدواي ئةو قوشةنثكي بث. كاآلكاين هثنايه بةستثن

خان به ذاسپاردةي ئاغاحمةممـةدخاين قاجـار خـةآلت و فـةرمانثكي بـؤ       كةوتةذث و كةرمي
كةس له ٣٠٠ چارشثوي به سةر٣٠٠ياغي بةخشرا و . مريمةهنا نارد هةتا خاشةي ئةوانه بكثشث

پياوكوژاين هةصكثشا و هةريةكةي دةمانچه و تفةنگثكي پصيتةيي خسته ژثر باصيان و به سواري 
فةرةنگييةكان ئةم باره دصبزوثنةيان له دووربينانةوه بيين و . گةمي هثناين بؤ بةندةرعةباس

هاونيشـتمانيان لـه   . وبـذكران  دةرگاي قةآليان بؤكردنـةوه و ئـةو كـات هـةموويان قةصـت     
زاين و كةوتنه سةر تؤصةئةستاندنةوه، بةآلم وةختايةك تثگةيشنت بثتوو  يندووستان پثيانه

له نثوةرؤكي ئةم داستانةدا ـ  .شةذ بقةومث هيندي پشيت ئثرانييةكان دةگرن،پاشگةز بوونةوه
كه هةروةك يةكثك له وته پووچةصةكاين كامووسي ذثزدار مـووره لثكدةدرثتـةوه ـ دةكـرث     
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يه و نادرشــا يــةكتري وي بــةپثي ذثســا لةگــةص ذثبــازي سياســي ســةفةوي 
ــدةوه ــكةوتووي    ،دةخوثن ــؤژي پثش ــه تثكنؤل ــةلك ل ــت ك ــه دةيهةويس وات

مةسـةلةي   .يةكان وةربگرث بـةآلم لـه خؤيـان نيزيـك نةكاتـةوه      ئورووپايي
  .پةيوةندييةكان و تثكةآلوثيت زياتر دةبوو درابايه دةس وةچةي داهاتوو

  

  كؤمپانياي هولةندي و فةرانسةوي ٧ـ  ١٥
  

ژةوةندييةكاين فةرانسه له هيندووسـتان كـه مانـةوةي لـه     پارثزراين بةر
هةرمثي ذؤژهةآلت و كةنداو به پثويست دادةنا، پتر دةيهةويست كه ورياي ذةوگـةي  

وچؤي ذاستةوخؤي بث بؤ هيند و نيشاين دا كه هيچ مةيلي لـه كةصةوةكثشـي و    هات
و بؤيـه حـازر   بةركثي بازرگاين نيه لةگةص ئينگليس و هولةند له كةنداوي فارس  كث

نةبوو كه هيچ پةميان و پةيوةندييةكي بازرگاين يان سياسي لةگةص وةكيل ببةستث و 
ذاسپثراوثيت گرينگي سياسي خؤيان لةم كارانه پث سـةرتر بـوو، واتـه    . دامةزرثنث

گةورةباصوثزي فةرانسه له ئيستانبووص هةر ئةوةنده ورياي ئثرانييةكان و كؤمپانياي 
كه بتوانن هاوكاري خودبـةخودي عومسـاين بـه مةبةسـيت     هيندي ذؤژهةآليت بوو 

  .ذاگرتين هاوسةنگييةك له ئورووپا بپارثزن
دا دواي ئةوةي كه مووچه و مانگانةي قؤنسوويل فةرانسه ١٧٤٨له ساصي 

ذا نةنثردرا،سةرةجنام دةسيت له »پؤنديشريي«له بةغدا بؤ ماوةي دوو ساآلن له 
دا قؤنسـوول جثگؤذكـةي    ي دوايـي لـه مـاوةي ئـةم دةساصـة    . كارةكةي بةردا

ئيمانؤئثـل  «كاروباري قؤنسووخلانه و كؤمپانيا وثكذا لـه اليـةن    .پثنةكرابوو
له ساصي . ناوبراو قةشةي كليساي كرمثلي بابل بوو .ةوه بةذثوةدةچوو»باليت
دا به مةبةسيت دانانـةوةي نوثنةرايـةيت كؤمپانيـا پـاش پثشـكةوتثكي      ١٧٥٤

ذا ذةنـگ و بـرةوي نـةمابوو،    ١٧٢٥كه له ساصي كةمتاكورت له بةندةرعةباس 
وةك نوثنةري كؤمپانيا نثردرا و له » پثترؤ پثدريؤ«كةسثك به ناوي . كةوتنةخؤ

                                                                                                                             
ه بريةوةري شاندي ئثسكيپ و ذووداوي گةمثي تايگثر و شةذي كةعبييةكان چةند تيشكةيةك ل

خـان   و گرتين هولةندييةكان لـه خـارك بـه دةس مريمـةهنا و باصـوثزاين حةيدةرعـةيل      
  .بناسذثنةوه
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دا ذثگاي گةشه و برةوي بازرگاين فةرانسةي لـه كةنـداوي    ماوةي چةند ساآلن
  .٩٧فارس خؤش كرد

 سةرةذاي هةوص و هةصسووذانةكاين پثدريؤ و جثنشينةكاين به مةبةسيت
هاتبوون،  مةيلي سةرؤكةكانيان بةدي ذاماصيين ئةو گرث و كؤسپانةي لةبةر بث

وذةسـم و تةشـريفات و    بؤيه تركان هةميشـه لـه ذث  . ديسانيش سةرنةكةوتن
چونكـه نـاوبراو لةبـةر بـووين      ،كردةوةدا نوثنةري بريتانيايان وةپثش دةدا

مةصثك دياري بدا پةيوةندي بازرگاين پثشكةوته و سةرمايةي زياتر دةيتواين كؤ
. ٩٨بةذقةي لةگةص بكا به مريبةندةر و پاشا و نوثنةري فةرانسه نةيدةتواين ذق

خان به چاوي سووك لـه ئينگليسـييه لةچـةرةكاين     هةربؤيه ئةگةرچي كةرمي
بةكاربووين فةرانسـةوييةكاين تةنانـةت وةختايـةك بةگةرمـه      دةذواين دةس

  .خؤيان دايه كار به پتةو دانةنا
ي گـةنج و چـاالك بـه    »پـريه «دا كـه دوكتـؤر   ١٧٥٨ساصي له ژووةين 

مةبةسيت بةذثوةبردين قؤنسووخلانةي فةرانسـه گةيشـته بةغـدا، لـةناكاو     
نووسي گةآلصةي پةره و  بؤخؤي ئؤگر بوو به مةسةلةي توجارةيت بةسره و ذةش

دا لةگةص پثدريؤ  لةمانگي مةي .گةشةي بازرگانثيت كةنداوي فارسي ئاماده كرد
بزووتبوو كآلويـان تثكهـاآل و حـازر بـوو كـه خـؤي       » پؤنديشريي« كه بةرةو

دا بـه دصخؤشـي   ١٧٦٨لـه ساصـي    .كارةكاين بازرگاين بةسرةش بةذثوةبـةرث 
 ،خان و مووره بوو شاهيدي كؤسپ و تةگةرةي سةرذثي پةيوةندييةكاين كةرمي

بؤيه كابرايةكي زمانزاين نارده شرياز هةتا دةربارةي نووسـيين قـةراردادثك   
ووثـري قوماشـي پـةمشي فةرانسـةوي لةگـةص       گةص وةكيل سةبارةت به ئاصلة

ئاوريشمي گيالن بكةوثته گفتوگـؤ و ذثـي وةرگـرتين خـاكي ئـةم دوذگةيـه و       

                                                      
97- ANP, B1, 175, 15 September and throughout October 1754; Masson, 
539, 542. 
98- Carmelites, 662; Masson (542);                                                       
    

 كةنـداوي فـارس،   بازرگـاين سةبارةت به گرينگايةيت و سرشـيت  : ئاوا داوةري دةكا
  .زانياري هةصه درابوو به بةذثوةبةراين كؤمپانياي فةرانسةوي له هيندووستان
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  .٩٩بةهرةوةر بووين ئةم دةوصةته له خارك خؤش بكا
وگؤذه ناخافصه خؤي تووذه نةكرد، چونكه  مووره لةخؤوه لةبةر ئةم ئاص

ي دارايي دةوصةيت فةرانسه ئةوةنده بذ ناكا و ئةو لثي سوور بوو كه سةرچاوة
ذاناپـةذث و دةزگاكـاين ئـةو حكوومةتـه نـاتوانن پشـتيواين لـه         كارةي پـث 

سةرةجنام جارثك ـ هةصبةت بؤ يةكةم جـار ـ     .ذثككةوتننامةيةكي ئةوتؤ بكةن
نةسريش به دوورودرثژي ئاماژةي بـه   شثخ. لثكدانةوةكةي به دروست دةرچوو

ووثـژ   ئةو كرد و گويت كه وةكيل دةيهةوث بـه دةسـپثكردين وت  بريوبؤچووين 
لةگةص فةرانسةوييةكان، دنةي ئينگليسييةكان بدا بؤ گفتوگؤ و درثژةي كار له 

ووثـژي فةرانسـةوييةكان بـة پةلـه      هةرچؤنثك بث بةرپرسي وت. ١٠٠بووشثهر
 ذةزامةندي دةربذي كه كؤمپانياي هيندي فةرانسه هةموو ساصث بايي دووميليؤن

وبةرگي لةشكري ئثران بثنثته ئـةم وآلتـه و پارةكـةي     كاآلي هةمةذةنگ بؤ جل
نيوةي به نةغد وةربگرث و نيوةكةي ديكةشي ئاوريشمي گيالن و خوري كرمـان  
بةرثتةدةر؛ وةكيليش له بةرامبةر ئةم هةنگاوةدا وةك شـوالييةيةك بثباكانـه   

ةمةشا بةصثين دا به لةگةص ئ. ذةزامةندي له سةر وثداين دوذگةي خارك دةربذي
خاين حاكمي كه ئةو بةينانه خاركي له  ئبنگليسييةكان كه نه خؤي و نه حةسةن

كةچي ئةم گرثبةسته . مريمةهنا ئةستاندبؤوه ناياةوث دوذگه بدةنه دةس كةس
دا به فةرمانثك كه له اليةن وةكيلـةوه دةرچـوو بـه    ١٧٧٠له مانگي دثسامربي 

  .١٠١فةرانسةوييةكان ذاگةياندرا
بةجث كردن و بـةذثوةبردين ئـةم    وابةدواي تةقةاليةك كه به مةبةسيت جثد

بـؤ   .خةياصه خاوانه دران، پريه كؤمةصثك ذثككةوتننامةي بةرزةفذانةي هثنايـةگؤذ 
گةذثن كه خـودي خـؤي بابةتةكـه لـه پـاريس خباتـةذوو و        وثنه دةيهةويست لثي

نيزيكـاين باآلدةسـت و   ليستةيةك له دياري گرانبايي كه قةراره بدرث به وةكيـل و  
   .خؤي بينووسث، بةآلم هيچكام له داخوازةكاين بؤ نةچووه سةر ،كارگثذاين

كـه  » ژان فرانسوا گزاويـه ذؤسـؤئث  «دا مرد و ١٧٧٣پريه له تاعووين ساصي 

                                                      
99- ANP, B1, 175, 8 June 1758 to 20 June 1768; 15 March 1770. 
100- FR XVI, 1009 (16 July 1768), 1016 (16 March 1770). 
101- ANP, B1, 175, 8 September to 19 Desemer 1770. 



٥٦٣ 

 

 

  
 
 

 / بازرگانی و پةيوةندييةکانی دةرةوه

قةشـةي بابـل و    .ساصي ذابردوو وةك ياريدةدةري هاتبوويه بةسره كرايه جثنشيين
ي جثنشـيين  »دؤن مثـرؤدؤت «مـردن و   كارمةندي قؤنسووخلانةشـي بـه تـاعوون   

هةصبژاردةي بةر له چوونةدةر له ئثران به نامةيةكي ناذةمسي پثشنياري بـه وةزيـر   
خان سةبارةت به قوماشي پـةمشي   كرد كه ئةوان دةتوانن له ئؤگري مسؤگةري كةرمي

بةآلم سةرةجنام بةرلةوةي ئةم قةشـةيه بگاتـه بةغـدا     ؛فةرانسةوي كةلك وةربگرن
خان و  ذؤسؤ هةوصي دا كه بةر له گرياين بةسره بچثته ديداري كةرمي .ن مردخا كةرمي

. تةنانةت بؤ چوونه شرياز و گفتوگؤ دةربارةي بةستين پـةميانثك بانگهثشـنت كـرا   
مةيلي سةرؤكاين و شةپؤيل پاشـاگةرداين كـه    بةآلم تةواوي ئةم كؤششانه لةبةر بث

  .١٠٢سثبةري خسته سةر ئثران بةزايه چوون
ــةي ــايي زؤرب ــاره نائاس ــاوةي   ك ــه م ــدي ل ــاي هولةن ــةكاين كؤمپاني ي

فةرمانذةوايةيت وةكيال بؤ وثنه داگريكردين خارك و دةركرانيان به دةس مريمةهنا له 
ودةزگـاي بازرگـاين خؤيـان لـه      دا دام لةو ذؤژگاري. بةشةكاين پثشوودا خرانه ذوو

كؤمپانيايه لـه سـةرةتادا   ئةم . دا له بةندةرعةباس دانا بةرامبةر بريتانياي ذةقيبيان
بةآلم هـةر ماوةيـةك دواتـر     ،تواين به سةر كاري بازرگاين كةنداوي فارسا زاص بث

ژانوييةي / ي كؤچي ١١٦٨له مانگي سةفةري . كةوته ژثر سثبةري بريتانياي ذقةبةري
دا، فةرماين سةملاندين ئيمتيازي كاروباري بازرگاين ئةم شـةريكةيه   ي زاييين١٧٥٤

مـريزا لـه ئاگؤسـت و ئؤكتـؤبري      مريزا و شاروخ برامي. دصشاوه دةرچووله اليةن عا
ئةگـةري قـازاجني بـاش دؤخةكـةي      .ئةوساصةدا هةركام فةرمانثكي ئةوتؤيان نارد

ساصي ذابـردوودا شـاهيدي توانـةوةي     شصةژاند و دنةي ئةو بازرگانانةي دا كه له سث
وا لـةوث چـاكتر    چـي بازرگاين بةسره و بووشثهريش . ١٠٣خثراي توجارةتيان بوون

دا ١٧٥٣لـه ساصـي   . ي نوثنةري كؤمپانيا بووشثهري جثهثشت»لوولد«بؤيه  ،نةبوو

                                                      
102- Ibid, 17 April, 7 September 1771 and adjacent memoires; 1 August 
1772, 10 June 1773; Masson, 457, 453.                                                     

ذؤسؤي ) ئامؤزاكاين ژان ژاك رؤسؤيةكثك له (ي بوو »ژثنثض«ژان فرانسوا گزاويه كوذي ذؤسؤي 
زجنريةي مرياين سةفةوي، لؤكهارت، ل : حوسثن بووه؛ بذواننه سازي شاسوصتان ژنثضي سةعات

  .يتمثژووي زةنديه به قةصةمي هيداية: سةبارةت به كارةكاين ديكةي بذواننه. ٤٣٣
103- Brieven 2640 (1750); GD,4–97,38;2658(1751),33 – 38 – 93 – 
94, 101. 
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بةذثوةبةراين شةريكه له ذووي ئةم ذاستييةذا كه ئةوان لـه تـةواوي ناوةنـدةكاين    
دا به  كه له ذووداوي بارؤن نيفووژثن(دا كةوتوونه ژثر زوصم و چةوسانةوه  بازرگانييان

داوايان لـه مريناسـري بةنـدةرذيگي كـرد كـه      ) بار خؤي دةنواندشثوةيةكي مةينةت
هةصـبةت شـوثنةكه بـه    (شوثنثكيان بؤ بنكةي بازرگاين لةو بةندةرةدا بؤ دابني بكا 

  .١٠٤)ئاشكرا دياري نةكرابوو و ناوي خاركيشيان نةهثنابوو
گرتين خارك و سازكردين قةآل و قاميه له اليةن نيفووژينةوه لةوث بوو به 

جووآلنةوه  .نةذووي داواي زياتر سةبارةت به هثمنايةيت و گةشةي داهايت پترهؤي خرا
 ١٧٥٦تا  ١٧٥٥ةوه له ماوةي ساآلين »فلؤرن« ١٨٧٧١و چوونه سةري سوودي پاآلوته له 

دا بثجگه له سةرجةمي قازانج له ماوةي ١٧٥٩ـ   ١٧٥٨فلؤرن له ساصي  ١٦٥٨٠٨بؤ بذي 
ئةم كاره بوو به هؤي خستنه  .١٠٥فلؤرن ٤١٦٨٥٦دا سةري گةيشته ١٧٦٠ـ   ١٧٥٣ساآلين 

ذووي گةآلصةيةك به مةبةسيت گرتين بةحرةين و زاص بوون به سةر توجارةيت كةنداوا 
له اليةن نيفووژثنـةوه و زيـاتر كةوتـه پـثش پثشـنياري هاوچةشـين قؤنسـوول        

سةرةجنام . ١٠٦گوث يةش خرايه پشت يابلوونثسكي يان ئاگثنت مووره و هةر بةو خثرايي
دا بؤ شرياز له  خان له كايت گةذانةوةي. خان ئةجنام درا ووثژثكي كورت لةگةص كةرمي وت

دا كةآلنتةري جولفاي به ناوي سثرگيس نارده خارك و داواي له هولةندييان ١٧٦٥ساصي 
دا هثزي دةريايي خؤيان به مةبةسيت يارمةيت داين سةركويت مريمةهنا  كرد كه له پثش

. مةنييانةي كه له خارك بنةجث بوون بياننثرنةوه شـرياز بنثرن و پاشانيش ئةو ئةر
گؤيا داوا و ذاسپاردةي وةكيل گةرم و دؤستانه بووه، بـةآلم هولةندييـةكان هـةرتك    

چةند مانگ دواتر مريمةهنا پاش ذاكردن و شكان له بةرامبةر  .داواكةيان بردةوه پاش
  .نهولةندييةكاين بةزاند و له خاركي دةركرد ،هثزةكاين زةندا

بازرگاناين هولةندي بةپثچةوانةي بازرگاين ذووسي و ئينگليسي زؤر 
وةبةردصي فةرمانذةواياين ناوچةيي و خانةخوثيان و ذةقيبان و شةريكةكانيان 

يـةكان   نةدةكةوتن و زؤرجاران هاوكـاري و ذثككـةوتنيان لةگـةص ئورووپـايي    
چووين  لة دةس  هةر دوو تاقم پثكةوه تاواين .دادةبةزي بؤ نزمترين ئاسيت خؤي

                                                      
104- Brieven 2696 (1759); Basra 15 – 19; 2716 (1754), Basra, 15, 61 – 70. 

  .نامةكةي شثخ به زماين عةرةيب، فارسي، ئةرمةين نووسرابوو هةتا دصنيا بث پةيامةكةي دةگا
105- Brieven 2890 (1762), 322 – 323; 2895 (1762), 1844b – 1846b. 
106- Brieven 2756 (1757), Kharg 52 – 53 and enclosed correspondence. 
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هةلــه ذةخســاوةكان و ئــةو بابةتانــةيان دةدا كــةوا مــريايت پثشــداوةري و 
ذووداونووسان و هةواصدةراين ئورووپايي ئاشـكرايان   .بوغزاندنةكانيان بوون

ئةواين تر نه سصةيان دةكرد و نه حازر بـه   ،كردووه كه جگه له ژمارةيةكي كةم
بـه شـثوةيةكي سةرسـوذهثن     بـةآلم  ،گـرتن بـوون   كثشان و خؤ بةكـةم  نةوي

ئةگةرچي ئاشنا نةبوون  .دصسؤزييان بؤ دةرد و مةرةدي جةماوةري خةصك دةكرد
بةآلم زيرةكانه له سياسـةتةكانيان   ،لةگةص شثوازي كاري حوكمذاين خؤجثيي

تـةناهي و   ،بةهـةر حـاص كـار و كاسـپي دؤسـتايةيت نـةدةزاين      . دةگةيشنت
بري و بؤچووين فةرهـةنگي لـه ذثـي    وگؤذي  بةرژةوةندييان دةكةوته پثش ئاص

يةكثك له موسافرياين ئةم سةروبةندةي هيندي وةك منوونة . گةشت و گةذانةوه
له راپؤرتثكـا كـه ئةفسـانةيةكي دوذگـةي خـارك دةگثذثتـةوه ئـاوا باسـي         

بيست ساص پاش ئةوةي هولةندييةكان لـه  : يةكان دةكا ومةرجي ئورووپايي هةل
: ووداوةكـةيان ئـاوا پاسـاو دةدايـةوه    خارك دةركـران، خةصـكي خـؤجثيي ذ   

هولةندييةكان خؤيان دابوويه بةخثوكردين بةراز؛ ذؤژثكي بةراز هةصبذا و ذووي 
كرده مةرقةدي مبارةكي حةزرةيت خدر؛ خـدري دةرهةصـبووش فـةرماين دا بـه     

  .١٠٧مريمةهنا هةتا كافران له دوذگه وةدةر بنث
  

  هيندييةكان و توجارةيت كةنداو ٨ـ  ١٥
  

خاين مةنشوورةوه باصوثزثك به كؤمةصثك دياري  ن حةيدةرعةيلله الية
خان و چةند مةبةستثكي سةبارةت بـه   گرانةوه پثي نايه بارگاي كةرمي بةقيمةت

پتةوكردن و گةشةپثداين دؤستايةيت نثوانيان پثشكثش كرد؛ شازادةكاين ديكةي 
هيندي و مةهاراجةكاين هـؤزيش سـةبارةت بـه مةشـرووعييةت و دةسـةآليت      

خان له ساصي  يةكةمني باصوثزي حةيدةرعةيل.١٠٨خان ئاگادار بوون حةيدةرعةيل
يةكثك لـه  . نايه دةرباري وةكيل له شرياز  دا پثي ي زاييين١٧٧٠/ ي كؤچي ١١٨٤

چةندثك دياري و دوو فيل و بةوةرثك . سةيده ذةسةنةكاين ئثرانيشي لةگةص بوو
و بؤماوةي دوو مانگان له و پصينگثك و حةمتةرثكيشيان لةگةص خؤيان هثنابوو 

                                                      
107- Abdul Qadir, 31, 34 (Mir Mohanna is described as the chief of the kab 
Tribe!) 
108- Francklin, 308. 
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. ١٠٩له بةرامبةردا ئثرانيش باصوثزثكي نارده هيندووستان. دةربار بنةيان داكوتا
له هيچ شوثنثك باسي ئامانج له ناردين ئةم باصوثزه نةكراوه، بةآلم وا دياره 
دةبث هةر ئةو باصوثزه بث كه بة گوثرةي ذاپؤريت بارمتةكاين دةرباري وةكيـل  

مثنــت و گـرين بـه ئامــاجني دانـةوةي وآلمـي نثــردراوي     واتـه ذثـزداران بيو  
خان سةبارةت به داخوازي كردنـةوةي بنكةيـةكي بازرگـاين لـه      حةيدةرعةيل

خان پثشنياري يارمةيت دةريـايي و   حةيدةرعةيل. نثردراوه ،ذؤخةكاين ئثران
داگريساندين دؤسـتايةيت و خزمايـةيت كردبـوو بـه مةبةسـيت هاوپشـيت و       

ئـةو جثــي ذوون بؤتـةوه ئــةم پثشـنيارةي دوايــي ذةت    هــةتا . يـةكگرتوويي 
كراوةتةوه، بةآلم وةكيل بةصثين دابوو كه لـه بةندةرعـةباس ئيـزين دانـاين     

  .١١٠بنكةيةكي بازرگانييان بداتثيه
خان لةوبةري دةرياكان، له  قازاجنةكاين بازرگانثيت حةيدةرعةيل شةريكه

ك بـوو كـه بـاي واده    بةستثنةكاين عةرةيب و كةنـداوي فـارس ذوويـان لـه اليـة     
دا سةركةوت، هةميشـه  »ماالبار«ذا كه به سةر ١٧٦٥بةتايبةت له ساصي . هةصيكردبوو

نثواين لةگةص ئيمامي مةسقةت خؤشـبوو و ئةگـةر تـةواوي دامـةزراوه بازرگانييـه      
بـةكردةوه  . يةكاين لثوار ئاوةكاين ئثران تثكچووبان بـه قـازاجني بـوو    هةميشةيي

بةآلم ئةگةر وةكيل توانيباي خـؤ لـه    ،ران دژوار بوو بؤييةكثيت لةشكري لةگةص ئث
بةرامبةر تةوژمةكاين كؤمپانياي هينـدي ذؤژهـةآليت ذابگـرث، ئـةويش دةيتـواين      

دا ١٧٦٩جگـه لةمـةش لـه ساصـي      .دةسكةوتةكاين له هيندووستان تونـدوتؤص بكـا  
ةدصي هثزةكاين ئينگليسي بةرةو دةروازةي مةدرةس پاشةكشه پثكرد و پةميانثكي ناب

پثداگره كه وةكيـل چةنـد تـاقمثكي بـؤ يارمـةيت      » قةزوثين« .ئاشيت لةگةص بةسنت
، بةآلم ئةگةر ئةم چةكدارانـه  ١١١خان له شةذي لةگةص بريتانيا ناردبوو حةيدةرعةيل

وا .تثكةصي سپاكةي نةبوون، ذةنگه تةنيا به ناوي سةربازي بةكرثگرياو چووبنه الي
ي كؤتايي هثنان و بذينةوةي شةذي نثوان ئثران و وثدةچث كه ئةم باصوثزانه به ئاماجن

                                                      
دا ديسـانيش چةنـد   ١٧٨٦لـه ساصـي   . ٢ـ   ١در، ل ؛ عةبدولقا١٧٠ـ   ١٦٩ـ گوصشةين مراد، ل ١٠٩

  .باصوثزثكي نارده ئثران و ئيستانبووص
110- FR XVII, 1063. 

  .١٠١؛ ئةمني، ل ١٥ـ  ١٣ئا؛ عةبدولقادر، ل ١٤٤ـ قةزوثين، ل ١١١
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 / بازرگانی و پةيوةندييةکانی دةرةوه

دا كه ئةو نثواين  درثژةي ئةم شةذه به باري پةيوةندي بازرگاين .عومان هةصسووذابن
ال خؤش بوو بة زةرةدي بوو، چونكه لةم وةختةدا به هرووژمي ئيمام به  لةگةص هةردك

ـ     . ةي خـؤي مةبةسيت تثكشكاندين گةمارؤي بةسـره قـةيران گـةيبووه پةذپةذؤچك
بوونـةوةي   دا دروست پاش پووچـةص ١٧٧٤وردبوونةوه لةم خاصه كه هاتين باصوثز له 

سـثهةمني  . خان بؤ سةر عومان ذووي داوه، پذمانا دةنوثنـث  تةدارةكي هثرشي زةكي
دا واته ئةو كاتةي كه هثزي دةريايي ئيمام ١٧٧٥خان له هاويين  باصوثزي حةيدةرعةيل

مانگ له ئثران مايةوه و لةبـةر   ئةم شانده سث. هات بؤ ذزگاري بةسره نثردرابوون،
خان و چةند ديارييةك وةك فيلي  وثذابووين كةسثكي به ذةگةز ئثراين به ناوي عةيل

سةماكةر و جةواهثرات ـ كه بةگوثرةي نووسيين قـةزوثين، وةكيـل دةسـتووري دا     
ژيـواين  ئـةم شـانده بـؤ نثوب   . ـ  دةنگثكي دايـةوه   ١١٢جوثيان بكةنةوه و بيانفرؤشن

بةجث نةكراوه، چونكه هثزي دةريـايي   هاتبوون و ئةگةر وابث ذاسپاردةكةيان بؤ جي
گـرژي و   عومان پاش شةذثكي قورس ناچار بـوو بگةذثتـةوه و وا ديـاره كـه نثـوان     

  .دوژمنايةيت النيكةم هةتا زةماين مردين وةكيل درثژةي كثشا
ثوةندةكاين وپ هثناين قان و پشكي بازرگاين دةس سةبارةت به وةدةس

. خان له بةندةرعةباس له هيچ شوثنثك باسثك نةهاتؤتـه گـؤذ   حةيدةرعةيل
دا مزص و ماص و كاروانسةراكاين خؤيان له شرياز به دةستةوه ١٧٦٥بةآلم له ساصي 

وةك باسي كرا هةرچؤنثك بث بازرگاناين هيندي له هةموو بوارةكاين  .١١٣بوو
بةصـكوو وةك   ،تـةنيا وةك تـاجر  بازرگانثيت ئثرانا دةورثكيان گثذاوه و نـه  

يةكان  نوثنةري بازرگاين ئثرانييان و ئورووپايي ،گةميوان، دةآلص، پارةفرؤش
بثجگه لةم مةبةستانه له تةواوي ئةو شوثن و مةصبةندانةي كـه  . كاريان دةكرد

ئةمانه كؤمةصثكيان قازانج پثدةگةيي و ئاپؤرةيةك  ،مسوصمان وةبةرچاو دةهاتن
له هةر جثيةك كـه كاريـان كردبـا كؤزيـان لـه دةورةي       له خزمان و دؤستان

. دةبةسنت و هةميشه به ناوي وآلت يان شةريكةيةكي تايبةتـةوه نةدةناسـران  
ذةنگه توجارةت لةگةص ئثران سةري گةيشتبثته له سةتاسثي تـةواوي بـايي و   

                                                      
 ,FR XVII, 1089 (31 July 1775); Miles؛٢٠٥ئا؛ گوصشةين مراد، ل ١٤٤ـ قةزوثين، ل ١١٢

273. 
113- Niebuhr, Reise, 120. 



٥٦٨ 

  
  
  
  

  
  
  خاين زةند كةرمي/        

بةآلم نرخ و بايةخي تةواوي توجارةيت  ،بارستايي توجارةيت ئثراين ذؤژاوايي
دابـوو، بثگومـان زيـاتر و     له دةر و ژوور كـه هينـدي دةسـتثكيان تثـي    ئثران 

  .بةرفرةوانتر بوو لةوةي كه له جةغزثكي ئةوتؤدا بةراورد بكرث
  

   



 

  
  
  
١٦  

  

  دا  خؤينيشتماينخاك و جةغزي وةكيل له 
  

  كردنةوةي شار قةآل و قاميه و نوث ١ـ  ١٦
  

نةوه هةصدةسةنگثنن كه زياتر فةرمانذةواياين گةوره له ذووي ئةو شوثنةوارا
جگه له بـاس و بابـةيت جثنشـني، يةكـةم ئـةركي سـةرجةللةي       . سازيان كردوون

پاشايةيت هةصبژاردن و ذازاندنةوةي شارثكه وةك پايتةخت كه نـه تـةنيا خـاوةين    
وچؤصثكي ذووحي  ذوخسار و قةآلفةيت ناوةندثكي بارناسك و ئيدارييه، بةصكوو چةك

مةبةسيت ذاكثشان و درثـژةي پشـتيوانثيت گشـيت و     و ذةوانيشه بؤ هةصسووذان به
ئابذووي نةتةوايةيت ئةوان؛ چونكـه ماكةشـارثكي گـةوره و جـوان و پثشـكةوته،      

پايتـةخت  . بةصگةيةكي ئاشكرايه له سةر بووين حكوومةتثكي جوامثر و بةدةسـةآلت 
نه دةسةآلتيان به شثوةيةكي سةركةوتووا: ذةنگدانةوةي دةوصةمةندي بنةماصةي مريانه

. له شارةكاين تـةورثز و قـةزوثن خـؤي نوانـد و پاشـان گوثزرايـةوه ئيسـفةهان       
شاعةباس لةم شارةدا تواين به ذؤناين چةند عيمـارةتثكي شـكؤدار لـه پايتـةخيت     

بـةم پثيـه   . دا، ترووسكةي ذوخسارثكي نوث بدا به حكوومـةيت بـةهثزي   چاوناسي
ةكشه لـه شـارثكةوه بـؤ    وچان و پاش خانيش پاش چةندين ساص پثشذةوي بث كةرمي
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دا پثي نايه شرياز و تواين  ي زاييين١٧٦٥/ ي كؤچي ١١٧٩شارثكي تر له هاويين ساصي 
لثره وةك يةكه حوكمذاين بةشي هةرةزؤري ئثران دةس بكا به چاكردنةوة و ئاوةداين 

  .پايتةخيت هةصبژثراوي
ي ومةرجي قةآل و شوورة يةكةم خاصي كه سةرجني ذاكثشابوو، چؤنيةيت هةل

له سةردةمي هثرشي ئةفغانييةكانةوه بـةرةودوا شـرياز و مةصـبةندةكاين    . شار بوو
دا ١٧٢٤چةند جارثك دةستاودةستيان كردبوو، بةتايبةت كه ئـةم شـاره لـه ساصـي     

لـه وةخـيت    ١٧٤٤مانگ خؤي له بةرامبةر گةمارؤي ئةفغانان ذاگرت و لـه ساصـي   ٩
ادر بؤ سةر شرياز دوو منارةيان خاين شريازي و هرووژمي ن ذاپةذيين حمةممةدتةقي

دا شـرياز شـوورةي پاراسـنت و     لـةو ذؤژگـاري  . ١له كةللةي سةري خةصك ساز كرد
بةرگثذةوةي نةبوو؛ ئةو ذيزه ماآلنـةي لـه قـةراخ شـار پاصـيان وثكـدابوو لـةبري        

  .٢كآلوقووچه و قؤنگره و شوورةي شاريش كةلكيان لثوةردةگريا
اين لةبةر كـوثرةوةري گـةمارؤ   خودي وةكيل لةم شارةدا دووجاران ش

ذاگرتبوو و بةكردةوه تثگةيبوو كه چونكه خانووبـةرةي شـار لثـك بـآلون و     
حةســاري شــار شــتثكي واي بةبــةرةوه نــةماوه، چــؤن چاكــه ئــاواي دةس  
پثناكرثتةوه، بؤيه خؤي دايه هةصچنينةوةي ذووبةري شار هةتا كارثكي وا بكا 

بة دةوري كؤمةصه : ر يةكتر بگرنةوهكردنةوةي حةسار پت كه بةذثوةبردن و نوث
خانووبةرةكاين پثشوودا كـه حةضـده يـان هـةژده گـةذةك دةبـوون و قـةيف        

خؤي له كاولةكؤن و  .ونيوثك دةسيت كرد به كار گةذانگةذيان دةگةيشته فرسةخ
خانووبةره تاق و واز و دوورةدةسـتةكان پاراسـت و چةنـدين بنكـه و پـةيل      

زده شوثين دةوري شاري داميةزراندن و بازنـةي  چةكداراين تثكةص كرد و له دوا
دةروازةكاين شريازي له نؤ يان دوازدةوه  .شاري وثكهثنا و كردي به فرسةخثك

 ،دةروازةي ئيسـفةهان : ئةم دةروازانه برثيت بوون لـه  .٣كةم كردةوه بؤ شةش
له دةورةي شار ديوارثكي  .شاداعي، كازروون و باغي شا ،سةعدي، قةساخبانه

ئـةم گةذؤكـه لـه دةوراين    . امي سازكرا كه فـرانكلني تـاريفي دةكـا   سةخت و ق

                                                      
1- See Lockhart, Safavi Dynasty, 203; Nadir shah, 242. 
2- Niebuhr, Arabien, 302. 

  ؛٩١؛ مثهراز، ل ٤٣٣ـ  ٤٣٢؛ فورسةتوددةوله، ل ٢١٦ـ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٣
Birning, 266 – 269. 
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 / دا  وةكيل له جةغزي خاك و نيشتماين خؤي                                                        

شوورةي فرسةخثك و پـةجنا هـةنگاو درثـژ و    . دا شريازي ديتووه جةعفةرخان
هةر به نثوان هةشتا هةنگاوان قؤنگرةيةك . *فووت پان بوو ٨٠فووت بةرز و ١٠

ةگـةز  گةز پـان و پازد  له دةوري ذؤنرابوو و هثندثك ئةوالتر خةندةكثكي شةش
دا دةسيت پثكرد و يةكبني ١٧٦٧ئةم كاره گةوره له بةهاري ساصي .٤قووص لثدرابوو

خؤشـي باسـي    نامي به كـةيف . ٥نةپسايةوه و دروست دواي ساصثك تةواو بوو
چؤنيةيت سازكردين شووره له دةوري كؤنةماآلن و هةرةسةذووخاوي ديـواري  

ا هةر دةروازةيةك دوو پثشوو بةپثي پثويست دثنثته گؤذ و دةنووسث كه له پةن
كآلوقووچة سازكرا و له تةنيشت هةر كآلوقووچةيةك قؤنگرةيةكي دي له بةردي 

  . مةذمةذ هةصخرا و هةركاميان مةوداي تريپةذثك له دةروازةوه دوور بوون
هةزار كرثكار له چةند ١٢: كرثكاران وةك يةك هةقدةستيان وةردةگرت

بوو كه هاوين و بـةهار كـار بكـةن و    پارثزگايةكةوه كؤكرابوونةوه و وا داندرا
زستانان بگةذثنةوه سةر ماص و حاصي خؤيان و بـةهاري داهـاتوو سـةرلةنوث    

مزةي كرثكار و وةستا و سنعاتكاران  .بثنةوه شرياز و شةريت خؤيان بةرنه سةر
چةند دةستةيان چاوةش و لؤيت له پـةناي  . هةميشه له خةزثنةي مريي دةدرا

  .٦هؤص و زؤذنا و شادي و هةصپةذكثوه كاريان دةكرددانابوون و به تةقةي دة
دا وةكيل داواي له پياواين هةصكةوتةي خزم و  به باري پاراسنت و تةناهي

خـان و   خـان و شثخاصـي   كةسي له دةزگاي بةذثوةبةرايةيت خؤي وةك سـادق 
 ،خان كرد كه ماصةكانيان له نثوخؤي شوورةي پايتةختا سـازبكةن  نةزةرعةيل

بـؤ منوونـه خـؤي ئـةرگ      .٧خانووي تازة بناغةيان بؤ دابندرثهةتا له شارا 
خاين كـه   ئةرگي كةرمي. و قةسري له قؤصي باكووري شرياز بنيات نا) قةآلچكه(

                                                      
ميتـر  ١٠چونكه ذةنگه ديواري شار هةر . بثگومان دةبث ئةم گةز و پثوانةيه هةصه بث *

  ).وةرگثذ(ميتر پان بووبث ٣بةرز و 
 ;Francklin, 51 – 54 -4. ٤١٢ذؤستةموحلوكةما، ل                                                  

  .١٥٧ـ  ١٥٦ـ گوصشةين مراد، ل ٥
  .٤١٤؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ١٥٥ـ  ١٥٤گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٦
منوونةيـةك   .Niebuhr, Reise, 114; Malcolm, 147؛ ١٥٧ـ گوصشةين مراد، ل ٧

ي ٩ي، ساصـي  ٢لـه ژمـاره   » وةرجاوةنـد «خانـه كـه    لةم خانووبةرانه ماصـي زةكـي  
  .دا بابةتثكي له سةر نووسيوه توثژينةوةكاين مثژوويي



٥٧٢ 

  
  

  
  
  

 خاين زةند كةرمي/          

بينايةكي چوارسووچه كه بـه   ،هثشتاش هةروا قامي و پتةو بةپثوه ذاوةستاوه
و خشيت سوور سازكراوه و له هةر گؤشةيةكي قؤنگرةيةكي بازنةيي هةصخراوه 

كـاري  . خةندةكثك هةر بةو ئةندازةي دةوري شـوورةي شـار، گـةذي لثـداوه    
ئةم خانووبةره سةخت ). ١٧٦٨ـ  ١٧٦٧(سازكردين عيمارةتةكان دووساصي گرتةوه 

نةهاتوو بنيات نـران و باشـترين    و قاميانه به شثوةيةكي شكؤمةند و لةگريان
ةرمةنداين پارثزگاكان نژيارضانان و وةستاكاران و كاشيكاران و وثنةگةران و هون

داوةرين و كاريان كرد و به قةويل نامي جةماوةري دانيشتووي بينا تازةكان له 
هثنان و هةصبژاردين كةرةسةي پثويسيت . ذثژةي جةماوةري شار پتر پثهةآلچوو

وةك بيجاده و مةذمةذ و بةردي جوان له كانگاكاين شرياز و يةزد و تةورثزةوه 
شةيةك له وثنةگـةري ئـاوذةنگي حةسـص و ديـوار و     تةنيا گؤ. دةگرت سةريان 

تةنانةت كاشيكاري و مةذمةذة تاشراوةكان ماون، بـةآلم شـكص و شـثوةكاري    
  .ژوورووي بيناكان پتريان عةيبييان تثنةبووه

ئــةم بةشــه كةوتؤتــه چوارچثوةيــةكي خشــتةكي و چةنــد باغچــه و 
ــث   ــه س ــه و ل ــةي تثداي ــتثرثكي درثژووك ــاي دوو ئةس ــؤم  الوه بين  دةوري

ــتثرةكةيان داوه ــي   . ئةس ــد ژوورثك ــةذثي چةن ــه ل ــه عيمارةتان ــةم كؤمةص ئ
ذا دةكةونه سةر سةرسةراي ناوةندي كه چةندين كؤصةكةي بـةرز  »بةهارةخةو«

سةريان وةبةر هةيواين هثناوه؛ دةرگاي چوونه ژوورةوه كةوتؤته الي باشووري 
  .٨ذؤژهةآليت كه له نثرينةي حةوشةوه ذووي تثدةكرث

خـان كـةوتبووه الي بـاكووري ذؤژهـةآليت مةيدانةكـه و        كةرميديوةخاين
. عيمارةتثكي الكثشي بوو كه جؤگه و جؤبار و كوفاره و داروبار ئامثزيان پثداهثنابوو

سووچةوه خؤي دةنواند و تاالرثكي گةوره كـه دوو كؤصـةكةي    ئةم بةشه به ميچي سث
ئاغاحمةممةدخان . (تبووهةصكةو ،تاشه له هةيواين چةقيبوون بةردي مةذمةذي يةك

ئةگةرچي ذووداونووسان مةبةستثكي .) ٩دا ئةمانةي گوثزتنةوه و بردين١٧٩٢له ساصي 
بةآلم ذةنگه هةر ئةودةمةي ئةرگيان  ،تايبةتيان سةبارةت بةم عيمارةته نةنووسيوه

                                                      
ــييت  ـ  ٨ ــارخيي گ ــه، ل   ت ــاي زةندي ــراد، ل  ١٥٨ـ   ١٥٦گوش ــةين م ؛ ١٥٧؛ گوصش

دا ئـةم سـاختومانه كرابـوو بـه      نةي ئـاخري لـةم سـاآل  . ٤١٢ذؤستةموتتةواريخ، ل 
  ... .دا هثناوه بةندخيانةي شار، بةآلم ئثستا دةستثكيان به سةروگوثالكي

9- See Lerner, 236 – 40, for travelers descriptions. 
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. داناوه ئةويشيان سـازكردبث و بـه شـثوةيةكي گـةلثك جـوان ذازاندوويانةتـةوه      
هؤصي تايبةيت كورتةئاوازان كه زوذناژةنان . بووه شاين باشوورينةقارةخانةي كةوت

خان هةموو ئثواره و بةيانان لةوث دة زوذنايان دةتوورانـد و   و دةهؤصكوتاين كةرمي
له پامشاوةي ئةو جةغزه چوارسووچةدا ـ  .١٠ذاگريگةي تايبةيت تؤپخانةش لثره بوو

ةكيـل، حـةمام و   زاذي وكه دةكرث پثي بگوترث مةيداين شا ـ له سةر سـنووري بـا   
  .بووگومبةزيشي سازكرد

  
  ئةندازياري شاران و يةكتر خوثندنةوةي عيمارةتةكان ٢ـ  ١٦

  
ئاخرين يارمةتييةك كه به مةبةسيت گةشةي بازرگاين شـرياز خرايـه ذوو   

خان و سةراي وةكيل بوو كه هاوكات لةگـةص بينـاي ئـةرگ     سازكردين بازاذي كةرمي
كردين عيمارةتةكان به دةس  ه شريازي ماوةيةك پاش كاولئثسكات وارينگ ك. داندران

ئاغاحمةممةدخان ديتبوو و تةواو له بابـةت بـاري شـارةوه تووشـي نائومثـدي و      
  :دصتةنگي هاتبوو، ديسانيش هةر به تاريفةوه يادي بازاذي وةكيل دةكا

بازاذي وةكيل شوثنةوارثكي هةصكةوتةيه كه له خشيت سـوور سـازكراوه و   
هةروا نيومايلثك دةبث و نابث و ذةنگه . ق و گوص و هثره و كةوانه هاتوونهميچي به تا

  شــةوانه كــه چراكــاين هةصــدةكرثن دميــةنثكي     . پازدةميترثــك پــان بــث  
  .١١جواين هةيه

تـةنيا بـه    .خان هثشتاش له شوثين ديكـه بةدميـةنتره   بازاذي كةرمي
 لثدراين بةشثكي داذووخا و گؤشةيةكيشي له وةخيت ١٨١٢بوومةلةرزةي ساصي 
له سةري هةر چوارذةوگةيةكي بازاذ كوفاره  .خانا تثداچوو شةقامي تازةي كةرمي

بةسترابوون و بةرةوذووي گومبةزي ذةوگةي سةرةكي سةكؤيةكي تةخت له سةر 
. ١٢خةزثناوثك خؤش كرابوو كه شوثين كؤبوونةوةي گشيت بازرگاين شار بوو

نه كـه دةربـارةي   ئثسكات وارينـگ ذسـتةكاين خـؤي بـه كؤمةصـثك ئةفسـا      

                                                      
10- Francklin, 55 – 57. 
11- Waring, 32 – 33; cf. Kinneir, 62; Bradley – Birt, 134 – 135. 
12- Monteith, ((Notes on the Routes)) 118; Lorner, 230 – 231. 
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  :فةرمانذةوايةيت وةكيل له شاري شرياز بيستووين ئاوا درثژه پثدةدا
دةصثن بةردي سةردةرانه زؤر قـورس بـووه و بـةرز كردنـةوةي ئةسـتةمي      

بةآلم وةختايةك كه خودي وةكيل هاته ياريدةي كرثكـاران، جةماوةرةكـه   . نواندووه
شرياز چريؤكي . جثوه هةصياثنائةوةنده گةشه و نةشةي كةوته دةرووين كه هةر له 

ئاواي سةبارةت به وةكيل زؤر لةبريه و تةنيا پادشايةكه كه هيچم سةبارةت به ئازار 
  .و ئثشاندين خةصك دةربارةي نةبيستووه

كاروانسةرا برثيت بوو له چاخيانه و بارخانه و نووسينگةي بازرگاين 
خان له شرياز چةندين  ةرميك. كه بؤ تةيار و تةواو كردين بازاذ پثويسيت دةنواند

. ه لـه پـةنا مزگـةويت وةكيـل    »سـةراي فيـل  «كاروانسةراي ذؤنا كه يـةكيان  
كاروانسةراي گوومرگخانه و كاروانسةراي ذؤغةين دروسـت كةوتبوونـه نثـو    
دةروازةي ئيسفةهان و كاروانسةراي مريهةمزه له دةرةوةي دةروازةي ئيسفةهان 

النيكـةم دانـاين   . ١٣وه شـاين ذؤژاواي گومبةزي مريهةمزه كةوتبو. سازكرابوو
يةكيان كؤصةكةي له بةردي مةذمةذه : بيناي دوو حةماميش دةبةنةوه سةر وةكيل

گومان هةتا  ي شريازي الي وايه كه بث»فورسةت«و پثي دةصثن حةمامي وةكيل و 
ئثستا له هيچ جثيةك شيت وا ساز نةكراوه و لثرة بـةدواش لـه سةرانسـةري    

ئةم حةمامه بةرةذووي باغي شا ساز كرا و هثندثك لـه  . ١٤هئثرانا تاي نابثتةو
  .كردنةوةي گصكؤي حافز دةكار كرد سةنگه مةذمةذةكانيان بؤ نوث

خان مزگةويت وةكيل بث كه  ذةنگه باشترين شوثنةواري بةجثماوي كةرمي
ئةم شوثنه هةر ماوةيةك پـاش دانـاين   . بازاذ و باغةكان پثكةوه دةبةستثتةوه

ي ١١٨٧خاين سازكرا؛ چواربةندةي دةورووبـةري ساصـي    كةرميشووره و ئةرگي 
بةآلم كاشـيكاري و ذازاندنـةوةي قـةت     ،ي زاييين كؤتايي پثهات١٧٧٣/ كؤچي

مزگـةويت وةكيـل لـه جثـي كؤنةمزگـةوتثك سـازكرا كـه        . نةگةيشته ئاخري
ذاكـثش و   ئةم مزگةوته چواربةندةيـةكي قـامي و سـةرنج    .شوثنةواري نةماوه

خةزثناوثك كةوتؤته حةوشةي و . گةزثك درثژه ر قؤصةي سةتخشتةكييه و هة
هةيوانةكاين باشووري ذؤژهةآليت تايبةيت . هةيوانثكي گةورةي به سةر كشاوه

                                                      
  .٢٧ـ  ٢٢ئيسالمي، ل : ـ بذواننه١٣
   .Lerner, 233؛ ٤١٣؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٥٠١ـ ئاسارولعةجةم، ل ١٤
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كؤصةكةي بةردي يةكسةرةي به پثچ و ٤٨نوثژكةرانه و به گومبةز هاتوونةوه و 
و  دةصـثن ئـةو مينبـةرةيان بـه گـا     . پليكانةي تثدايه لوول و مينبةرثكي چارده

بةشـي  . ١٥يةستران له مةراغةي هةرمثي باكوورةوه هثناوةته باشووري ئثـران 
  .زؤري كاشيكارييه حةسصةكاين مزگةوت ئثستا گؤذداون

به گوتةي فرانكلني وةكيل له نيزيك ئةم مزگةوته گةآلصةي سـازكردين  
دا بوو كه قةرار بوو مةال و فـةقث و   زجنريةيةك خانووبةرةي جواين له مثشكي

ئةم تةمايةش وةك زؤرثك له . دةروثش و پياواين ئاييين لث بنةجث بكاسؤيف و 
خانةقاي . ١٦كارةكاين وةكيل تثپةذيين زةمان تؤزي فةرامؤشي له ذووي پژاندن

هـةروةها  . ١٧خاين كوذي لةوث نثژرابوو شي ساز كرد كه ذةحيم»شامريهةمزه«
  .١٨مزگةويت وثراين مةنشوور به مزگةويت نوثي كةصته كردةوه

يةكي ديكةوه به ساز و گةورةكردنةوةي گصكؤي شاعرياين پثشوو و له ال
بـاخي  . داهات و دةسيت ذثزي لثنان گةورةپياواين ئاييين شرياز، به دةورةيان

له باكووري ذؤژهةآليت داوثين لثژي گردان لةبـةر  » تةنان چل«و » حةوتةنان«
   .وهوبذؤي شذةخؤران و زةبري زةمان گةلثك تووشي خةسار بوونة تاآلن

هــةيوانثك بــه دوو كؤصــةكةي يةكســةرةي ) حةوتةوانــه(لــه حةوتــةنان 
خان كه كثلـي قـةبري    وةختايةك خةبةريان دا به كةرمي. چوارگةزونيوي هةصخرابوو

لةذثوه بةردثكي مةذمةذي به زمـاين  ،شاشوجاعي موزةففةري گةورةيان لثره دزيوه
 .تـه الي حةوتـةنان  ئثستا ئـةم تاتةصـةيه كةوتؤ  . عةرةيب خستةوه سةر گؤذةكةي

هةروةها لثره دةستووري سازكردين گومبةزثكي بريةوةري دا كه لةبةر پاشاگةرداين 
  .١٩دواي مةرگي و هةصگرياين ماوةيةك چاوةدثري كةرةسةكان بةرةو دةر ذاگوثزران

                                                      
؛ ١٤٩ـ  ١٤٨؛ مثهراز، ل ٤١٣؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢٠٤ـ  ٢٠٣ـ گولشةين مراد، ل ١٥

Lerner, 233.                                                                                             
16- Francklin, 63. 

  ؛٤١٣؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢٠٥ـ گوصشةين مراد، ل ١٧
Francklin, 105 – 106; Fraser, An Historical … Account, 265. 

  .٣٣٥ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ١٨
بةردي گصكؤي شاشوجاع ئثستاش كةوتؤته ژثر هةيوانثكي . ٢٠٥ـ گوصشةين مراد، ل ١٩

  .چيمةنتؤ
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له سةرةتاوه ساصـي  » حافز«گصكؤي مةزنه پةسندةري شاشوجاع واته 
وةختايـةك  . نكاري مةغوول ساز كـزا ي خو»بابثر«ي زاييين به پياوةيت ١٤٥٢

لـه  . خان هاته شرياز موغبةرةكةي گرفتاري دؤزثكي مةينةتبار هـاتبوو  كةرمي
بةم . دا وةكيل بذه پارةيةكي بؤ سازكردنةوه و پةرةپثداين كرده دياري١٧٧٢ساصي 

پارةيه باخي جوان و دصگري سةوص و نارجني ئةمذؤ لثدرا و ديوارثكي قامييان به 
دةگوترا نارجنستان و كةوتبووه بةرةوه و  بةشثك له باخةكه پثي. ثشادا ك دةوري

كوتةكةي ديكه ناوي گؤذستان بوو كه خانووبةرةيةكي دووژووره و هةيوانثكي 
تاتةصةيةكي مةذمةذي خسته سةر گصكؤي حافز كـه شـثعري   . لث بنيات نرابوو

  . شاعرياين پثشووي له سةر هةصقةندرابوو
ةرةكه و ئةم بةشة ذؤژگـارثكي دواتـر بـؤ    شوثنةواري گومبةزي موغب

بـةآلم  . ئاخرين جار له سةردةمي ذةزاشادا خراپ كرا و سةرلةنوث داندرايـةوه 
نيبوور كه . ٢٠خان داينابوون چوار ذيز كؤصةكةي ناوةندي هةر ئةوانةن كه كةرمي

دا سةرداين مةزاري شثخي سةعدي كردووه بـه خةمـةوة ئـاواي    ١٧٦٥له ساصي 
زووانه دةذووخث، مةگني ئةوةي كه   وثنةواره زؤر شذه و بةمئةم ش«: نووسيوة

بسووتث و بكةونه فريـاي و كةصـتةي    چةند مسوصمانثكي دةوصةمةند زگيان پثي
خان ساباتثكي به خشت و سپيكاري له سةر  چةند ساص دواتر كه كةرمي» .بكةنةوه

  .٢١دا كثشا، ئةم ئاواته هاته دي ساز كرد و پةرژينثكي ئاسين به دةوري
ي باكووري ذؤژهـةآليت شـرياز   »ذوكناباد«حافز زؤري كةيف به كاين 

دوور نيـه و هةميشـه بـه دةشـت و     » سةعدييه«ذوكناباد ئةوةنده له . هاتووه
ذوكنوددةولةي شازادةي ئايل بوويه كةرثزي . دا دثتةخوار»موسةلال«گوصزاري 

له سةردةمي ئاوي ذوكناباد . ئةم چاوةيةي لثداوه و ئثستا تثكجميوه و گرياوه
وةكيل  .دا تثدةپةذي»موسةلال«خانا هثشتاش هةروا بةغوذذةم به ذةوگةي  كةرمي

پاش ذاوثژ لةگةص پسپؤذان فةرماين دا كـه قةمتةرةيـةكي بـه ئانيشـكةي بـؤ      
دا  لةو وةخـيت . هةصبةسنت هةتا ئةوةندةي دةكرث ئاوي كانييةكه بثته نثو شار

                                                      
 ,cf. Arberry. Shiraz, 106; Porter I؛ ١٢٩، دونبويل، ل٢٠٤ـ گوصشةين مراد، ل٢٠

604. 
-Niebuhr, Reise, 167; Porter I, 690؛٢٣٠؛ مثهرزاد، ل٤١٣ـ ذؤستةموحلوكةما، ل٢١

697  
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ةتا ئاوةكه به دووالي شـوورةي  بةشاين ذووبار هةصنةبةست ه ئاوةكةيان شان
ئةم كاره ئةوپـةذ بـةرز و بـةرچاوه    . دا باژوث شار و خةندةك و قاميةي ئةرگ

. بةدبةختانه ئةم ذةوگةيه نةما. ٢٢بةجث كرد ئةندازيارييةي به پارةيةكي زؤر جث
ذووباري ويشك واته ذووبـاري وةرزي وةك چـؤن ئثسـتا مـاوه و بـه شـاين       

گةذ دةداتةوه، يةكثكه له كارةكاين وةكيل تةركي باكووري ذؤژهةآليت شريازدا 
ئةم ذووبارةيان قووصتر كرد كه مةترسي سثآلو كةمتر بثتةوه و شـانةكاين بـه   

وةكيل له درثژةي ذاكثشاين تؤذي ئاوي ئاوةداين دوو . ٢٣ديواري سةنگچن داندرا
خةزثناوي له نيزيك شوثين پثشووي تؤپخانه به الي ئةرگةوه ساز كرد و بـه  

خـان   له زةمانثكا كه سـادق . ٢٤ثنةي سواصةت ذةوگةي پثويسيت بؤ ذاكثشالوول
ـ وةكيـل    ١٧٦٥حكوومةيت شريازي له ئةستؤ بوو ـ تةنانةت بـةر لـه ساصـي     

ذايسپاردبوو كه هةموو شةقام و كؤآلنةكاين بازاذ و پةنا ماآلن سةنگفةذش بكا و 
هةصدثرثته نثـو  قاناوثك بؤ پيساوي ناوةندي ذابكثشث كه چل هةنگاو ئةوالتر 

  .٢٥چاآلن و زاركي چاصةكان به سةرپؤشي بةرد بگريث
ذاكثشـي ميـوانگري شـرياز يـان      زؤر باخي جواين ذةنگـاوذةنگي سـةرنج  

لـه پـةنا ئـةو    .  تازةبةتازه چةقيبوون يان هةر گةآلصةي كؤن بوون و پةرةيان پثدرا
له باخي . ةوهباخانه چةند كؤشك و حةرةخمانه و ئةم موغبةرانةي باسيان كرا ذازان

ـ ئةم شوثنه پاش نوث ـ عيمارةيت كآلوفةذةنگي ساز  نةزةر  كرانةوه چكؤلةتر كرايةوه 
بـؤ  . له دةرةوةي شار باخي ديكـةش لثـدرابوون  . خان لةوث نثژرا كراو مةييت كةرمي
ي ١١٨٥ئةم باخه له ساصي . مايلي باكووري شار منا كةوتبووه يةك وثنه باخي جيهان

هـةزار  ٥٥(دا له جثـي چـارده تـةغار بنـةتؤو لثـدرا       ي زاييين١٧٧٢ـ   ١٧٧١/ كؤچي 
ناشت  لةم شوثنه كآلوفةذةنگييةكي ديكةي ساز كرد و چوار ذيزي سپيدار لث .)ميترثك

وبيست ساصثك پاش داناين تاريفي جوانييةكـةي   كه خاوةين فارسنامه نيزيك سةت
باخثكي شوورةداري دةگوترث جؤمنا،  له باكووري ئةم جثيه كه ئثستاش پثي .كردووه

                                                      
  .٤١٢؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ١٦٠ـ  ١٥٩گوشاي زةنديه، ل  ـ تارخيي گييت٢٢
  .٣٧؛ بامداد، ل ٢٩ـ سامي، شرياز، ل ٢٣
  .٤١٣ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢٤
  .١٢٩؛ دونبويل، تةجرةبةتولئةحرار، بةرگي يةكةم، ل ٣٣٥ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢٥
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  .٢٦ديكةي لثدا كه به ئاوي ذوكناباد دةدثردرث
كردنةوه و پثشكةويت  خان نوث ئةوةي ذوون و ئاشكرايه ئاماجني كةرمي

يــةكثك لــه بــةرچاوترين تايبةمتةندييــةكاين ئــةو  .شــاري شــرياز بــووه
شوثنةوارانةي كه وةكيل سازي كردوون و زؤربةي بينةران ئؤباصيان بؤ كثشاون 

شوثنةوارةكاين فةرمانذةواي . و پتةوي و بناغةي قامي و وةستاكارييه سةخيت
زةند له شرياز چوارجار دوابـةدواي يـةك تووشـي بوومةلـةرزه و هرووژمـي      

بةسـةرهاتثكي  . ٢٧دا بوونةوه١٧٩١ئاغاحمةممةدخان له كوشتار و تاآلين ساصي 
 ئةوانةي دايه كه دةصث خواجةي ذةقةوةن وةختايةك زاين چةندپاتةكراو له گؤذث

كردين شوورةي شار به قوصينگ و لؤسه دةروةسيت نايةن،  ذاسپثراون بؤ كاوص
وپـةيل پثويسـتةوه بثنـث و     ناچار بوو دةستةيةك سةنگتراش به ئامراز و كةل

كابراي سةركةوتوو حةساري وثران كرد و فةرماين دا كه دوو . تثيان وةرووكثنث
كه بةپثي نووسيين كرؤزؤن ) انديوةخ(كؤصةكةي يةكپارچةي بةردي ديواخنانه 

  .٢٨پاشان له بارگاي قاجار له تاران داندران، بگوثزنةوه وثندةرث
ئةگةرچي بينا يادگارييةكاين وةكيل دةوصـةمةندي و دةسذؤيشـتوويي   

ي ئيسفةهانيان پثوه ديار نيه، بةآلم له بةرامبـةردا  »شا«پذشنگداري مةيداين 
ري سروشـيت دةگمـةين شـرياز    بةشاين چثشكه و شـكؤ و بـوا   ئارامييةك شان
و  كةچي شاري ئيسفةهان له كةوص و قةآلفةيت دةشتثكي مةيله. ذازاندووياننةوه

شرياز له بناري ئةو گرد و تةپؤصكانةي هةزاروپثنسةد  ،بيابانا خؤي دةنوثنث
دا شرياز  به باري وةستاكاري و ئةندازياري .گةزثك سةريان كثشاوه خةوتووه

                                                      
26- Kinneir, 63; Nava, i, Karimkhan – e – Zand, 306 – 308. 
27- Brydges, cxiii, Bradly – Birt, 128; Hovhanyants, 311.                   

           
  .دا ذووي دا١٨٥٥و  ١٨٥٣، ١٨١٢، ١٧٨٩بوومةلةرزه له ساآلين 

28- GN Curzon, I, 313; cf. Kinner, 63; Bradley – Birt, 134; Zoka, 88. 
         

ي دانـاوه،  وپةيل دزراوي شـرياز  تةخيت مةذمةذيش كه وا دياره لؤرد كرؤزؤن به كةل
تؤپي مرواريش كه پاشان له مةيداين شاي تاران داندرا به . بيست ساص دواتر ساز كرد

  .خانا له شرياز ذؤنرابوو بذواي خةصك له دةوراين كةرمي
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دا بةرةو باشووري ذؤژاوايي ذاكشاوه و بةرةو  ذؤژهةآليتشارثكه به الي باكووري 
مزگةوتـةكان لةگـةص    ،دا زؤربةي عيمارةتـه بـةرچاوةكان   قيبلةيه و له ئاكام

 .٢٩ذاستةشةقامان و بازاذان و بينا سةرةكييةكاين ديكه كةوتوونه سةر هثصـثك 
  .خاين لةگةص ئةم نةخشةيه يةكتر دةخوثننةوه تةواوي شوثنةوارةكاين كةرمي

  

  هؤردووگا و بارگا ٣ـ  ١
  

وپثكـي   ودةزگاي ئيداري وةكيل له شـرياز لـةچاو ذثـك    ذثكخستين دام
كـراوي   وذةمسـي ئـاييين ديـاري    ودةزگاي بةذثوةبةرايةيت و ذث لثزانانةي دام

بارگاي سةفةوي، بچووكتر و ساكارتر و به باري هاوهةنگاوي لةگةص ذثكخستين 
ويستا، لةبارتر و گوجناوتر بـوو لـه   ئيداري و بةذثوةبةرايةيت و لةشكري پث

باس و بابـةيت  . وبةرج و شانؤگةرييانةي سؤفيياين گةوره وپؤي پذ خةرج تان
ذاكثش كه له ذادةبةدةر  فةنين و زانسيت دةرباري سةفةوي به شثوةيةكي سةرنج

نووسان و نووسندةكاين هاوچةرخي  هةصكثشاين پثوه دياره له قةصةمي يادداشت
ئةگةرچي ئةم ذةگ و ذيشـانةي مثژوويـي ذوخسـاري    . اريوهئةو خانةدانه داب

فةرمانذةوايان له درز و كةلثين شكؤ و مةزنايةيت ئةوانةوه نيشان دةدا، بةآلم 
وگؤذيان به  ودانةكاين پثشوو ئاص هةرگيز دةريناخا كه چلؤن پثز و توانسيت پث

ةي وةك بةر لةوي نادرشا ذثكخستين داذزيوي دةرباري سةفةويي. سةردا هاتووه
بـةآلم بـه شـثوازثكي پةسـند     (دةزگايةكي لةشكري ذاتصةكاند و وةگةذي خست 

بــةآلم ئــةم دةزگايــه ئةگــةر بةشــه ). هــةرمان و مةزنايةتييةكــةي پاراســت
دا ذاهاتبوو،  ذةنگاوذةنگةكاين به دةس كةسثكي لثوةشاوه كه له دةورةي نادري

هـةروةك نـادر لـه    خـانيش   كـةرمي  .ئاماده كرابا، دووباره وةكار دةكةوتةوه
وپـؤي لةشـكري ئـةو پيـاوه      ناوچةي سنووري دةرگةزةوه هةستابوو و له تان

جيهانگريةدا مةشقي كردبوو و دةيتواين بنةماي هثز و توانستةكاين لةشكري و 
سياسي كه تثكذاي له نادر بة مريات بردبوون خباته گةذ و له سـةر تـةوةرةي   

                                                      
خولةكي باشـووري ذؤژاوايـي، وتـاري    ٤٦دةرةجه و ٥٦ـ ذووگه له شرياز كةوتؤته ٢٩

  .٩١مثهرزاد، ل 
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  .و پتةو كةلكيان لثوةربگرث پاراستين مايف مرؤض به شثوةيةكي زيرةكانه
خان له شـرياز   وپؤي لةشكري بنةجثي كةرمي ئةم حاص و چلؤنايةتييه له تان

له سةر زمانان ئةم  .٣٠دا ذةنگي دايةوه له ماوةي ساآلين ئاخري فةرمانذةوايةتييةكةي
هـةزار  ٢٤پتر له نيوةي ئةم چةكدارانـه واتـه   . هةزار كةس٤٥هثزه سةري دةگةيشته 

خان  زاين هؤز و تايفةكاين لوذ بوون كه به هثزي سةرةكي سپاي كةرميكةسيان سةربا
دا به مةبةسيت گرتن و بةزاندين ناوچةكاين  ئةمانه له وةخيت ذاپةذينةكةي. دادةندران

زؤربةيان له تايفةكاين زةند، . الي هةمةدان، كرماشان و برووجثرد يارمةتييان دابوو
هةصدةبژثردران و بةتثكـذا سـواره و پيـاده     زةنگةنه، كةصهوذ، وةند و لوذاين فةيلي

هةزار كةسيش له سةربازاين هةرمثي ئثراقي عةجةم وةك تفةنگچي بةشدار ١٢. بوون
بوون كه له جةرگةي شارةكاين وةك قوم، كاشان، ئيسفةهان، قومشـه، ئابـاده و   
يةزد ذثكخرابوون و ژمارةيةكيش لة نثو چةكداراين پيادةي گوندةكي هةصـبژثردران،  

. سـةردةمي شاعةباسـي سـةفةوي دةچـوون     ٣١هةزار تفةنگـداري ١٢م تاقمه وةك ئة
هةزار سـةربازي ئامـاده   ٦پارثزگاي فارس ئةگةرچي كرابوويه پايتةخت بةآلم تةنيا 

كردبوو؛ ذةنگه ئةم ژمارةيه سةربازاين ئثلجاذي ناوچةكاين وةك الر و دةشتسـتان و  
ي ناوچةيي كه به دةسـتةيةكي  كةمترين چةكداري ئثلجاذ. خووزستانيشي گرتبثتةوه

  .هةزار كةسثك٣سةربةخؤ دادةندران بةختياري بوون كه ژمارةيان سةري دةگةيشته 
ئةم ژمارة خةياصييانةي سةرةوه وا ديـاره قـةت ذووي ذاسـتةقينةيان    

 .بةخؤوه نةدي و هةرگيز نةهاتنه فارس و بةذاستيش حازر به خزمةت نةبوون
 ،خوورمؤوج و بةندةرذيگ گاصي دابوون ئةو لةشكرةي كه ئةمريگؤنةخان دژي

بةآلم يةكثك له فةرماندةران  .هةزار پياده٦هةزار سواره و ٤گؤيا برثيت بوون له 
له . كةس بوون٥٠٠كةس و پيادةش ١١٠٠بةدزي به نيبووري گوتووه كه سوارةكان 

گةذؤكي دامناركي  .ئةم ژمارةيه بؤ ذاپةذاندين ئةم ذاسپاردةيه تةواو بوو  ذاسيت
زياتر پةجناشثست ) كةسان فةرماندةي سةت(كردؤتةوه كه يووزباشي  شان شيپا

له سةرژمثرييةكي مناسبتردا  .٣٢كةسثكي لةو سةته دصخوازةي لةبةردةستا بووه 

                                                      
  .٢٢٩؛ ئةنساري، ل ٥٩ـ  ٥٨پةرتةو بةيزايي، ل  ؛٢١٩ـ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٣٠

31- Lockhart, ((the Persian Army, 193)). 
32- Niebuhr, Reise, 102, 103. 
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هةزار كـةس  ٢٠كه وثدةچث وابث گوتوويانه سپاي چةكداري له سةر كاخةز له 
ن خثرايةكي خؤيان ذاسپارد كةمتر بووه و نيوةشيان نةياندةتواين هةركه لثيان

بگةيةننه مةيداين شةذ، تةنانةت ئةم ئاماره پتر له بةراوردي شاهيداين حازر 
ئةمانـه   .دا له ذةشـت ذاپؤرتيـان داوه بـه ذووسـان    ١٧٦٠كه له ئاخري ساصي 

هةزار كةسي له شرياز گل ٤خان سپاكةي بآلوه پثكردبوو و تةنيا  دةيانگوت كةرمي
داميةزرانـدن كـه     ين هةصبژارد و له قـةآليان دابؤوه و ژمارةيةكيش له چةكدارا

  .٣٣سةربازاين ئثلجاذي گوندان و تـايفةكـان ياريـدةيان دةدان
ذثكخستين ئةم سپايه بةتايبةت له دةستةكاين نةگؤذي سةر به بارگاي 

دا به باري تثئؤريكا له سةر هةمان ذةويت باوي سةفةوي هةصدةسـووذا،   مريي
دةوري نادرشـا چةنـد جياوازييـةك ذووي     بةآلم لةبةر گؤذانكـاري خـؤجثيي  

واتــه ) غوالمــان(هثزةكــاين هةصــبژاردةي ســةردةمي ســةفةوي . ٣٤تثكردبــوو
چةري عومساين تثكذا  تفةنگداراين سادةي دةسكةرةوه چةشين سةربازاين يةين

له نثو گورجي و مةسيحيياين تر بؤ خزمةت له ژثر ذكثفي خودي شادا دةسبژثر 
هةزار ١٢دا ژمارةيان دةگةيشته  مانذةوايةيت شاعةباسكرابوون و له زةماين فةر

دا ئةم بةشه سةرلةنوث وةك منـوودثكي ئـةو    خانيش له دةوراين كةرمي. كةس
. دةگوتن غوالمان خان و پثيان تاقمه ژيانةوه و بوونه پارثزةرةي تايبةيت كةرمي

كةسـيان لـوذي تفـةنگ    ١٢٠٠. هةزار كةسـثك دةبـوو  ١٤ژمارةي ئةم غوالمانه 
دا بوو ـ   يان له شاين اخي بوون ـ ئةواين ديكه زؤربةيان تفةنگي پصيتةيي چةمخ

كةسي ديكةش تثكةصـةيةكي كـورد و   ٢٠٠دةگوتن غوالماين چةمخاخي،  كه پثيان
خـان كـوردي    بـةگي شـوقاقي، عـةيل    گورجي و پياوةكاين ژثر فةرماين عةيل

ان بـة  ئةو سث كةسه هةمووي. بوون» چركةس«خاين  قةرةچؤرلوو و لوتفعةيل
فةرماندةراين گورجيش كةوتبوونـه ذيـزي شـةذكةراين    . ئةنگثوه ناسرابوون

  .دا ذثكخرابن زةنديه، بةآلم وثناچث كه له كةريت ئثلجاذي
بوونـةوةي ئـةركي    تاقمةكاين ديكةي دةرباري بةگوثرةي فةرماين كةم

نؤكةرثيت سةريان دةگةيشـته هـةزار    لةشكري يان چوونه سةري خزمةيت باب
كـردين   وپثـك  ئةو سوار و ئثسكؤرت و ذكثفدارانةي ئةركيان ذثـك ( يةساوصثك

                                                      
33- Arunova and Ashrafyan, ((Novye Materialy)), 111 note 8. 

  .ـ پوختةيةكي وةرگرياو له فةسايي و پةرتةو بةيزايي٣٤
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فةرماندةرانيان برثيت بـوون   گةوره). جةماوةر و كاروباري ديكةي پؤليسي بوو
مرادخاين زةند، عةسكةرخاين ذةشيت و مريزا حمةممةدخاين قاجاري  عةيل: له

ةي باشي بـوون كـه ئـةركيان هاوشـثو     هةزاركةسي ديكه نةسةقچي. دةوةللوو
ــاص حةوســةدكةس جــاذچي بــوون و جــل. يةســاوآلن بــوو وواآل و  وبــةرگي ئ

و تةتةران و پثشـةنگان   *جةواهثرنيشانيان دةپؤشي و سثسةدكةسيش ذيكايان
ئةگـةرچي جـةزايرچي و كثشـكچي و    . بوون و هةزاركةس خزمةتكاري ئاسايي

قؤرچييةكان زؤرجار وةك باشترين تفةنگداران لـه اليـةن ذووداونووسـانةوه    
بةآلم وا وثدةچث كه ئةم تاقمه قةت دةستةي هةصبژاردةي  ،٣٥ناويان هاتؤته گؤذ

ش خراوةته »زةنبوورةكچي«لةم جةللةيةدا باسي حةوسةدكةس  .سپا نةبووبن
خان بوو هثندثكي  باشي كةرمي ذوو، بةآلم ذةنگه حمةممةدبةگي گورجي كه تؤپچي

كردؤتـةوه   ان شـي ئةو جؤرةي بؤ ئثمـةي  .٣٦چةكي قورستر به دةستةوه بووبث
سةرپةيل (ذا بگره تا دةباشي  سةركردةكاين ئةم هثزانه له فةرماندةراين سةركي

جةللةي واژةكان و زاراوةكـاين  . هةزار كةسثك بوون نيزيكةي شةش) دةكةسان
 .لةشكري ئاكامي بنـةذةيت وشـةكاين دةدةيـي تركـي و مـريايت قزصباشـانه      

ماون و بةشثكيش بوونه وشـةي  هثندثكيان هةروا له سةر شثوةي تركي خؤيان 
» پثنسةدباشي«مان هةيه، بةآلم »يووزباشي«و » باشي مني«بؤيه  ،باوي فارسي

                                                      
 Lockhart, ((the Persian -35. ١٢٤و  ١١٨تةزكـــــةرةتومللووك، ل 

Army))92,96note;  
پاش ئةوةي كه . دا تريةيةك به ناوي ذيكا له لوذستان دةژيان له سةردةمي قةجةران *

پشتكؤ و پثشكؤي لوذستان كرايـه دووبـةش و وايل    خانبه دةستووري ئاغاحمةممةد
ةي ذيكاش لـه  تري) پارثزگاي ئيالمي ئثستا(بةناچار له پثشكؤذا باري لثنا بؤ پشتكؤ 

ئاواي ئثستا نيشتةجث بـوون و   دا ذؤيشنت و له ناوچةي مثهران و ساصح خزمةت ذكثفي
ذةنگه ئةوانه پاشةواري ذيكايـاين لوذسـتان بـن    . دةگوترث ذيكا ئثستاش هةر پثيان

  ).حمةممةد ساكي عةيل(
36- Niebuhr, Reise, 118. Ferrieres de Sauveboeuf (58).                      
        

دةنووسث كه سپاي ئثران ئةودةمي زياتر به كاري شانؤگثذان و خونواندن دةهات تـا  
  .چاالكي لةشكري



٥٨٣ 

 

 

 

 

   
 / دا  وةكيل له جةغزي خاك و نيشتماين خؤي                                                        

  .٣٧ش وةبةرچاو دث»دةباشي«و 
چةكـداراين ئثلجـاذي لـةك و لـوذ بـه خاوخثزانـةوه بوونـه هــؤي        

وةك گوتوويانه . چوونةسةري لة ذادةبةدةري ذثژةي جةماوةري شرياز و فارس
هةزار كةسثك لةم ئاپؤرةيه  له شرياز مزصيان بووه و هةشت سةدان سةر خثزان

. ٣٨دا بن له وةخيت ئيزين ديداري گشيت لةگةص وةكيل داوايان كردبوو لة خزمةيت
سياسةيت يةكسةره و درثژةداري وةكيل سةبارةت به پةرةي دةسةآليت دؤستاين 

صآلبةگي دا له منوونةي كةسانثكي وةك عةبدو پثشووي له پله و پايةي دةرباري
كةصهوذ و حةيدةرخاين زةنگةنةدا كه وةك باصوثز نـاردين بـؤ ئيسـتانبووص و    

  ).٣ـ  ١٥: بذواننه(بةغدا، وةبةرچاو دث 
دا به چةشنثكي نةگؤذ سـةركردايةيت   خان له پةالماره گةورةكان كةرمي

دةدايه دةس خزمان و فةرمانـدةراين هةصـكةوتةي هاوپـةميان و هةصـبژاردةي     
سياسةمتةداران . خاين شاسةيوان و ئةمريگؤنةخاين ئةفشار خثآليت وةك عةيل

و پياواين دةرباري نةياندةوثرا كه خؤيان بؤ كاروباري لةشـكري دةسنيشـان   
بةآلم له چاالكي لةشكري زةهاودا كه مريزا حمةممةدجةعفةري خوراساين . بكةن

. يتخاين زةندي وثذاي لةشكرثك نارده يارمة ووثژ، نةزةرعةيل ذاسپارد بؤ وت
وةكيل تةنيا جارثك داخوازي كةسثكي دةرباري بؤ سةركردايةيت تثكهةصچوون و 

خاين بافقي بوو  هرووژمي لةشكري قبووص كرد و ئةويش بؤ لةشكركردين تةقي
بؤ سةر كرمـان و وثـدةچث كـه شكسـيت شـةرمةزارانةي ئـةو كابرايـةي لـه         

ي دةربـار و  ئـةم هةآلواردنـه زيرةكانةيـة   . دا به جةفةنگثك دانابـث  سةرةتاش
هؤردووگا جياوازي ئاشكراي هةيه لةگةص ئةوةي گةذؤكاين ئورووپايي له بابةت 
ئاخري سـةردةمي سـةفةوي و سـةرةتاي گـووراين دةسـةآليت قاجارييـةكان       

هيچ شتثك له چةكداراين ئثلجاذي ئثراين چاكتر و له : ديتوويانه و گوتوويانه
نزمترين خزمةتكاران و وةزيران  ئةمانةيان له نثوان. سةركردةكانيان خراپتر نيه

  .٣٩وقوآلخي دةربار هةصدةبژارد و كةساين قةراخ
ئةگةرچي هثزي سوارةي خثآليت بةشي زؤري سپاي دةسكةرةوةي پثكدثنا، 

                                                      
37- Niebuhr, Reise, 103. 

  .هةزاري داناون ، به حةوت٢١٩؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٥٩ـ پةرتةو بةيزايي، ل ٣٨
39- Monteith, ((Notes on the Routes)), 118. 



٥٨٤ 

  
  

  
  
  

 خاين زةند كةرمي/          

بةآلم سةرداري زةند سةبارةت به ذاگـرتين تفةنگـداري پيـاده كـه قةبـةزةي هثـزه       
ي سـةربازاين خثصـةكي   ذةنگبوو كـه ورة  .چةكدارةكاين بوون كةمتةرخةمي نةدةكرد

ذةوةك شةذةكه سةرخبا، بةآلم ديسانيش بـووين چةنـد لـك و پـةيل تفةنگـداري      
ذومحي هةصبژاردةي نثو ذيزي چةكداراين بةكرثگرياو وةرسووذاين بارةكةي ئـاوا   بث

خان درثـژةي دا بـه ذاگـرتين سـةربازاين      زةمانثك كه كةرمي. باشتر مسؤگةر دةكرد
ي عةجةم و دةشتستان، له وةخيت مةترسي سةرهةصداين كؤكراوةي هةرمثةكاين ئثراق

تاقمةكاين خثآليت و ياخيگةري دةشتستانييةكانا ئةوپةذي ذثز و حورمـةيت خـؤي   
  .سةبارةت به گرينگايةيت بووين ئةو تاقمه دةردةبذث

ذومحانةتري ژياين دةرباري تا ئةو جثيةي ئاشـكرايه و   ذوخساري بث
دا كه  ون، له وةخت و دميةين گةمه و شاديخةصك داوةرييان دةربارةيةوه كردو

بوون به چاالكي و زةبر وةشاندن و خـزم و كـةس و    بثگومان توندوتيژ و تثكةص
ئـةو شـثر و بـةور و    . پياواين خثصةكي وةكيل دةيانذةخساندن، وةبةرچاو دث

ذا پثشكثشي دةكران، بـةگوثرةي دةقـي    فيالنةي كه له اليةن باصوثزاين دةرةكي
خـاين زةنـد نازنـاوي     ريخ، له جةنگةي وادا كه حمةممةدعةيلذؤستةموتتةوا

دةنگؤ بوو . دةدران بؤ شةذ و تثكهةصچوونثكي گالدياتؤري  شثركوژي درايه، دةنگ
ئةم كارانه به شـثوةي  . كه پياوثكي تايفةي زةند قورمتي فيلثكي داقصيشاندووه

به ) بچووك تؤپي(دادذين و شكاندين ناصي ئةسپ و تةنانةت شيشةي زةنبوورةك 
دا  دةسيت بةتاص لـه وةخـيت ميوانـداري كـردين سياسـةمتةداراين غـةوارةش      

ئثسكات . له بارگاي زةنديةدا جليتثن گةمه و ذمبازثنثكي باو بوو. گثذدراوةتةوه
دارتةقصةيةك بة قةدرايه «: ودةران دةكا وارينگ ئاوا باسي ئةم وةرزيشةي دةشت

ئةوةي دارةكةي . چوارناصه تثدةپةذثپياوثك ذةسوارثك دةهاصثنن كه بة  باسكه
تثهةصدةكرث يان له حةوا به دةس دةيگرثتةوه يان خـؤي وةردةسـووذثنثتةوه   

ئـةم  . دا سـةردةكا  بةرزگي يةكسمةكةي و تةقصة لثدةدا و دارةكه به سةرسـةري 
سـوارثك  » .٤٠دارتةقصةيه وةها تيژ داوثژرث كه وه هةرچي كةوث بةرگةي ناگرث

نارجني داكـراو لـه سـةر     ،ان به نثزةكةي له غاردانادةتوانث كه چةند كةذةت
ذؤستةموتتةواريخ سةبارةت به چارةنووسي  .سةري پياوثك بنگثوث و هةصيگرث

عومةرئاغا جليتبازثكي شارةزا بوو كـه   .عومةرئاغا حيكايةتثكي خؤشي تثدايه
                                                      

40- Waring, 50; cf. ives, 272. 
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دارجليتةكةي كه بؤ ياري و وةرزيش : لةگةص باصوثزي عومساين هاتبووه شرياز
خاين زةند بؤ مةيدان يةسك و  ي ئاسين تثنةكرابوو، هةتا هاتين كةلبعةيلنووك

خان  كةلبعةيل .پةراسووي چةند كةس له مةيدانداراين زةند و ئةسپةكاين هاذين
كابرا كه له سـةر  . به هاواري ياعةيل شيعان دارةكةي ذة قارةماين ترك هاآلند

 .و له نثوكي هاتةوه دةرزينةكةي نوشتابؤوه، پالرةكه ذاست له پاشةصي چةقي 
. ٤١كوچكه عومةرئاغاي ناودار كةوتة سةر خاكي چارةذةشي و ذيزي خولةفاي سث

زؤرانبـازي،   ]وةرگثـذ . مةبةسيت ئيمامي ئةبووبـةكر و عومـةر و عومسانـه   [
بةشثك بوون لـه  ) كةلؤيت و الساكةرةوه دةيانگثذا(سةرمةقوالت و ئيشكةذين 

گشـيت لـه سـةردةمي فةرمانذةوايـةيت     كات و سايت كايه و گةمه و سةرقاصي 
  د وةكيل

  دةزگا و دامةزراوةكاين مةدةين و كؤمةآليةيت ٤ـ  ١٦
  

كـردين شـرياز لـه دةوراين     ودةزگاي ئيداري و كاروبـاري خزمـةت   دام
دا دةبث به پثوانةيةكي بةرفرةوان و بةرچاو وةك سايري شارةكاين ديكةي  وةكيل

منوونانـةذا كـه خـاكي زةنـد وةك      هةرچؤنثك بث له ذووي ئةو. ئثران بووبث
زيـاد كـردن و    يادگار له پاشي بةجثماون دةردةكةوث كه ئةو چةند شتثكي لـث 

گؤذيين و پايتةختثكي له ذووي سرشت و تةبيايت خؤي بنيات نا هةتا جياوازي 
ئثمـةش بـه پـارثزثكي    . نثوان شارةكاين پارثزگاكان و پايتةخت نيشـان بـدا  

  .وةك بابةتثكي تايبةت زياترةوه باسي شرياز دةكةين
هةصوثست و ذثبازي وةكيل به مةبةسيت كؤكردنةوه و ذاكثشاين تاجران 
و هونةرمةندان و سنعاتكاران و دنه داين ئةفسـةران و خزمـاين بـه ئامـاجني     
نيشتةجث بوون له شرياز و دامةزراين ژمارةيةكي زؤر له خاوخثزاين قؤشةين 

روبةري پايتةخت واي كرد كه ذثژةي خثآلتييانةي حكوومةتةكةي له ژوور و دةو
دووبـاره سـازكردنةوةي    .جةماوةري شار به شثوةيةكي لة ذادةبةدةر زياد بكا

شوورةي شرياز و بووين سپاكةي له فارس كارثكي كـرد كـه زؤر بـه سـووكي     
گةشةي ئةم شاره وةك ناوةندي حكوومةت بـوو بـه هـؤي    . دوژمناين ببةزثنث

                                                      
  .٣٦٩ـ  ٣٦٧ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٤١



٥٨٦ 

  
  

  
  
  

 خاين زةند كةرمي/          

نيبوور ئةم . نثوخؤ زؤر چاالك دةستةبةر بكرثئةوةي كه ذثكخسنت و هثمنايةيت 
كار و هةنگاوانةي له سةرةتاي فةرمانذةوايةيت وةكيل لـه شـريازا ديتـووه و    
بؤچوونةكاين زؤر لةگةص ذوانگةي فرانكلني كه بيست ساص دواتـر لـه زةمـاين    

  .حكوومةيت جةعفةرخان لةم شاره بنةجث بووه يةكتر دةگرثتةوه
به وردي چاوةدثري دةكـران و تةنانـةت ئةگـةر    هةميشه دةروازةكاين شار 

بةگشيت ژنان . بنثته شار وچؤ پث ئيزين هات كةسثك گوتباي غةريبه ذثي نةبوو كه بث
ئيزين چوونةدةرةوةيان نةبوو مةگني بةهةصكةوت، چونكـه ذةنگبـوو كـه پيـاوثكي     

 پاش تاوپةذين دةروازةكـان . ٤٢زينداين چارشثو به سةر خؤي هةصكثشث و دةرباز بث
لـه  . گاصة دةدران و كيلةكانيان هةتا سبةينث بةياين الي حوكمذاين شـار دةمايـةوه  

ــي ورياكردنــةوه لثــدةدرا، ســةعات ٩و  ٨ســةعات  ــي  ٣٠/١٠ي ئثــوارةدا تةپص تةپص
. وچـؤ  كـردين هـات   جارةيان دةكوتا و دةبوو به حكوومةيت لةشكري و بةربةست سث

دارؤغـه، ئةگـةر نـةيانتوانيبا     ئةوانةي پاش ئةو جةنگه گريابـان دةيانربدنـه الي  
  .٤٣بيانوويةكي بةجث بثننةوه يان جةرميه دةكران يان فةالقه

دارؤغه و پياوةكاين هةروةك ئثستا له ذثكخستين نةزم و هثمنايـةيت  
كؤمةآليةيت و ئةرك و ذاسپاردةي هثزي پؤليسي شارا وةبةرچاو دث، بةرپرسي 

ـ النيكةم لـه شـرياز ـ كـه     شاري شرياز بوون؛ دارؤغةش پلةيةكي ئيداري بوو  
چاوةدثري دةكرد به سةر نرخي وردةفرؤشي و سةنگ و تةرازوو و گةز و چارةگ 

. ٤٤موحتةسيب لةبةر دةسيت ويدا كاري دةكرد. و چي ئاوا كه پثويسيت بازاذ بوو
دا زؤر  ئةركةكاين دارؤغه له ئيسفةهان له قؤناخي كؤتايي سةردةمي سـةفةوي 

ئـةويش زؤروكـةم لـةو كثشـه      .ةم زةمانـةدا وةك كاري موحتةسيب دةچوو ل
ئةگةر .داوةري دةكرد -متةن  ١٢كه سةريان نةگةيشتبايه  -بچكؤالنةي نثو شاردا 

بةرپرسي ذاپةذاندين ئةم (بةگي  ديوان ،يةكثك له زيندانييةكاين دارؤغه مردبايه
ئةو سـةرؤكي دادگـاي تـةناهي بـوو كـه      . به كثشةكةدا دةچوو) ئيش و كارانه

له سـةردةمي   .٤٥وةك گةورةئةفسةري پؤليسي پايتةخت كاري دةكرد زؤرجاران
                                                      

43- Niebuhr, Reise 114. 
44- Fracklin, 130. 

  ;Ibid, 142; Waring, 46 – 65 -45.  ١٠٨ذؤستةموتتةواريخ، ل 
  .١٤٩و  ١١٣، ٩٠، ٨٣ ،٨٢، ٤٨؛تةزكةرةتومللووك، ل ٤٢٩ـ٤٢٨ـ دةستوورومللووك،ل ٤٦
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تـةناهي و   .٤٦بةگي شرياز بـوو  خاين كوذةگةورةي ديوان خانا ئةبولفةتح كةرمي
ئةوجؤرةي كه خةصكي خؤماصـي  : هثمنايةيت شاري شرياز تةواو سةقامگري بوو

پؤليسي دا لةبةر بووين  شرياز لةبرييانه له تةواوي دةوراين حكوومةيت وةكيل
ذاكثش و ئةو ذثكخسـتنةي داينـابوو تةنانـةت جـارثكيش ئاصـؤزي و       سةرنج

  .٤٧ئاشؤپاشؤي وا كه خوثين لثبكةوثتةوه ذووي نةداوه
. دةگوترا گةذةك وةكيل شاري كردبوو به دوازدة بةش و هةر بةشةي پثي

. ئةم گةذةكانه دةمذاست و چاوةدثرثك به ناوي كوثخا به سةريان ذادةگةيشت
گرژي دةروجريانان، داين  ثخاكان برثيت بوو له چارةسةر كردين نثوانئةركي كو

ذاپــؤريت ئيــداري لــه بابــةيت تايبــةتا، ئاشــنابوون لةگــةص دانيشــتووان و 
داين كؤكردنةوةي باجي گةذةك و  هةصسةنگاندين داهاتيان به مةبةسيت يارمةيت

وةكيـل لـه   بةر لةوةي كه . دامةزراندين تاقمةكاين چةكدار و كاري لةم چةشنه
خان جثي پثويسيت بـؤ سـپا و ميوانـه     دا بگةذثتةوه شرياز، سادق١٧٦٥ساصي 

؛ زيادي ئةم مزص و خانووبةرانـةش درا بـه   ٤٨كراوةكاين دابني كردبوو چاوةذوان
دانيشتوواين شرياز و قةدةغةيان لثكردن كه خؤ له كذين و فرؤشنت و ئيجاره و 

  .٤٩ارثزنكردنةوة و دةستثوةرداين ماصةكانيان بپ چاك
ئةو له بابةت لثكدانةوه  .پلةي بةرزي ئاييين به شثخولئيسالم دةناسرا

دا به ذثبةر و سةرؤكي كاروباري  و شيكردنةوة و بةذثوةبردين ياساكاين شةرعي
بةآلم جةغزي  .٥٠وةكيل ذاستةوخؤ شثخولئيسالمي هةصبژاردبوو. ئاييين دادةندرا

بؤوه له كثشةي ئاييين و تةآلق كاروباري دادوةري شثخولئيسالم تةواو تةسك ب
سـةرؤكي كاروبـاري شـار لـه كثشـةي تـاوان و       . و ئةو وردةئيشانةي شاردا

دةستووري سزاداين وةك بذيين گوث و كةپؤ له . دةگوترا قازي دا پثي چةپةصكاري
سةر دزي، دةرهثناين ذخيؤصه و هةصواسني به دارةوه له سةر چةتةيي و ذثگري 

                                                      
  .٤٣٤ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٤٧

48- Waring, 302. 
49- Ibid, 64. 

  .٤٣٤ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٥٠
51- cf. Algar, 40. 
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نيبوور يةكثك لةم دادوةرييه قورسانةي به چاوي  .٥١بةشثك بوون له دةسةآليت
خؤي ديتووه و دةنووسث كه گوثي دوو قةسابيان له بزمار دابوو و تا ئثـوارةي  

  .٥٢ئةوذؤژه ذايانگرتن چونكه گؤشيت پيسيان فرؤشتبوو
لةبةر ئةم جزادانه سةختانه هثمنايةيت باصـي بـه سـةر پايتـةخت و     

  دا وةهـا   كـه لـه هثنـدثك بابـةتان    دا كثشـابوو، چون  ناوچةكاين دةوروبةري
توندوتيژ دةجووآلنةوه كه بذيارةكان گةلثك جاران زؤر زاصمانه و ناباو خؤيان 

خاشةبذكردين لوذةكاين لرياواي كؤهكيلؤيه بؤ بريهثنانـةوه دةشـث   . دةنواند
خـان كـه بـه دةس ژثردةسـتاين      كـاري مةحكةمـةي كـةرمي   ). ٤ـ   ٧: بذواننه(

نيبوور چةند . شت و تةنانةت نةگؤذ و يةكسان نةبووهةصدةسووذا هةرگيز به بذ
كردين به چـاوي خـؤي ديتـووه و باسـي      بابةتثك شاآلوي تةمثيانة و دةمكوت

 ١٧٦٥هرووژمي هثزةكاين خؤجثيي و قؤشةين ئةمريگؤنةخاين ئةفشار له ساصي 
كردين كةساين  نيبوور ديتبووي كه بؤ تةمث. له ناوچةي تةنگستان دثنثتة گؤذ

ن ئةوانةي كه خؤيان له داين باج دزيوةتةوه به خاوخثزانةوه سزايان ياغي يا
. گوندةكانيان خاپوور و تـاآلن كـردوون  » بةپثي ذثسا«داون و پياوةكاين خان 

دا تثدةپةذي، هةواصيان دا  چةند شةو دواتر كاتثك به نيزيك دوو گوندي دراوسث
ذؤ، بــةآلم كــه يــةكثك لــةم دوو دثيانــه كةوتؤتــه بــةر شــاآلوي تــاآلن و بــ
  .٥٣ئةمريگؤنةخان و چةكداراين هةر پثشي ذانةچةنني و گوثشيان نةدايه

وبانان له حكوومةيت وةكـيال دواي   كةچي هثمنايةيت و هثوري ذثژةيي ذث
داستاين ئةم . سةردةمي سامناكي قؤناخي بؤشايي دةسةآلت جثي پةند و منوونه بوو

سراوةتةوه بةصكوو هةر كةس لةو تةناهييه نه تةنيا له اليةن ذووداونووسانةوه نوو
 :وةك نيبوور گثذاوثتةوه .دا خةريكي گةشت و گةذان بووبث، ئةوةي زانيوه ذؤژگاري

دا بؤ بووشثهر كابراي بةصةدي عةرةيب هثندثك زانياري لةگةص  له ذثگاي گةذانةوةي
وگـؤذ دةكـرد،    ئةو زيارةتكاره شيعةمةزةبانةي كه دةچوونه زيارةيت مةشةد ئـاص 

ودؤغر دةيانگوت كه له هيچ شوثنثكي دنيا ناكرث وةك ئثـران   دةسته دةقهةردك «

                                                      
52- Francklin, 131 – 132. 
53- Niebuhr, Reise, 116. 
54- Niebuhr, Reise, 179 – 180. 
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زثده لةمةش ئةم گةذؤكه زؤر كةوتؤتـه ژثـر   » .٥٤دا سةفةر بكةي ئاوا له هثمنايةيت
بةتايبةت له ذوانگةي ئةوذا . كارتثكردين ئارامي و مةندي و كةشي دؤستانةي شرياز

 جةماوةري خةصـك و خـودي   گرتين جياوازي خؤ بةكةم ،وةك گةشتيارثكي بثگانه
خان كه بةگلةربةگي فارس بوو له چاو ئةو سووكايةيت پثكردنانةي كـه لـه    سادق

. ٥٥قاهريه لةبةر ترسان له غةواران نواندبوويان، مةبةستثكي سةرسوذهثن بـووه 
تايبةت خؤپاراستين وةكيـل لـه    وايه كه ناوبانگي ئةم كرداره چاك و شياوه به پثم

دا له چـاو زثدةذةوييـةكاين شاسوصـتان     سياسةيت ئاييين دةستثوةرداين ذةوت و
  .جثي خؤيةيت حوسثن و نادرشا

ئةگةرچي ئاخرييةكةي جوانكاري و كةصتةكرانةوةي شرياز له ئةستؤي 
يـةكثك لـه   . دا هةوصـي دةدا  خةصكي ئةوشاره بوو، بةآلم وةكيل لـةم بـوارةش  

شةقامان بـوو بـؤ   دنةدان و ذاسپاردين خةصكي گةذةك و » ذيكايان«ئةركةكاين 
  پاراســتين پــاك و خــاوثين و وثــدةچث دادگايــةكيش بــؤ چةســپاندين ئــةم 

  .٥٦مةبةسته پثكهاتبث
دا  وجث كؤمةآليةتييانةي كه شـرياز بـةو بـاري    له نثو ئةو كاره بةذث

خانه و ذووداونووسان لةبةر ذثز و حورمـةيت نـاوي    بةگشيت قةرزداري كةرمي
ـ   وةكيل، چاويان لـث  يان نـةكردووه، بـةآلم نووسـةراين    قووچانـدووه و باس

. هاوچةرخ به دلبةندي و ئافةرميةوه خستووياننه ذوو، دانـاين جندةخانانـه  
له خؤفرؤشـي سـاكارةوه بگـره هـةتا جنـدةي      » ذوخسار هةزاران ژين مانگ«

جندةخانان، سةرةتا له چةند شوثين تايبةت له دةرةوةي شار جثيان بؤ دابني 
وةك تـةواوي  . ٥٧بؤ ذابـواردن دةچوونـه وث   كرابوو و چةكداراين لةشكرةكةي

هـةروةك  . قؤشةنةكاين بزؤك زؤربةي ئةم لةشكره له هةوارچييان پثكهاتبوو
دا بووين ئةم  تثگةيبوو تةنانةت له سةردةماين ئاشيت و ئارامي درثژخايةنيش

چةشنه شوثنانه پثويسيت دةنواند و ئةم بنكانـةي بـه ئـامراز و پثداويسـيت     
بـةم كـارةي ذثگـاي دةربـازبوونثكي بـؤ هثـزه       . دةزاين تةناهي كؤمةآليـةيت 

                                                      
55- Ibid, 178. 
56- Ibid, 115. 

  .٣٠٩ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٥٧
  .٤٣، ل ٢تةجرةبةتولئةحرار، بةرگي ؛ دونبويل، ٣٤٠ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٥٨



٥٩٠ 

  
  

  
  
  

 خاين زةند كةرمي/          

سةربزثوةكاين پياواين خثصةكي دانا كه ذةنگبوو دةس بةرن بؤ نامووس و تاآلين 
لةم شوثنانه نه تـةنيا پيـاواين لةشـكري، بةصـكوو خةصـكي شـار،        .خةصك

كاربةدةستاين بارگا، ميوانه بارمتةكاين وةك عةبدوذذةززاقيش ذابـواردنثكي  
شك تامةزرؤيي وةكيل سةبارةت به جووت بوون  بث .ان بؤخؤيان ديتةوهذؤژانةي

دنةي دابوو كه بكةوثته ذاپةذاندين ئةم ئةركه سةخت و بارناسكه و ئةگةر لـه  
ذووي مةرايي و پثداهةصدانةوه نةبث، لثيان گثذاوةتةوه كه گوتوويةيت شاري بث 

  .٥٨ئاودةست و كةالوةيه خةرابات وةك ماصي بث
و شةنگاين هةصبژاردةي خةرابايت بـؤ ذابـواردن     ةردةوام شؤخخان ب كةرمي

يةكثك لةمانه ژنثكي جةفةنگباز و دةنگخؤش و پةروةردةكراوي . دثنايه كؤشكي خؤي
ئةم ژنه له سـاآلين كؤتـايي تةمـةين وةكـيال     . »نةبات شاخي«شاعري بوو به ناوي 

دا كـه  وةختايـةكي نـةخؤش كـةوتبوو دةسـتووري     . يةكثك لـه ماشـقةكاين بـوو   
هةرچؤنثكي بؤيان دةكرث مارجيه و ذزگاري كةن ؛ تةنانةت دةسـتةيةك لـه ژنـاين    

وباين گثذا هةتا به دؤعا و تةسةملان نةخؤشـييةكةي بپةذثتـه    ديكةي له دةوري جث
سةر يةكثك لةوان، لةم وةختةدا كه جواناوي ذشت و مرد،غةزةلثكي له سةر زمـاين  

كثشراوةي و هؤنراوةي كثلةكةي كه مـريزا   وةكيلي ئاصؤزكاوي پةرثشان وثنةي. بوو
  .٥٩ناوثك هؤندبوويةوه،الي خؤي ذاگرت سادق

چريؤك و بةسةرهايت جوان و ذةنگـاوذةنگتر سـةبارةت بـه دةزگـا و     
. دان  خان و هؤگرييه تايبةتييةكاين لـه گـؤذث   دامةزراوةكاين سةردةمي كةرمي

نةي عةبدوذذةززاق بةآلم لةوديو سنووري ئةو كةيف و نةهةنگ و خؤخاوكردنةوا
و ذؤستةموحلوكةما باسيان كردوون، دةبث لـه ذوانگةيـةكي زانسـتييانةتري    

ةوه ئةم دامةزراوةيه لـه وةچةيـةكي دواتـرا خبرثتـه بـةر      »ئثسكات وارينگ«
له ذووي ئةم لثكؤصينةوةيةذا بؤمان ذوون دةبثتـةوه كـه كيـژان و    . توثژينةوه

دي دةسـتةبةندي و نـاونووس   ژناين سةماخانه و جندةخانةكان تةواو بـه ور 
كرابوون و كاتثك ذاياندةگةياند كه مردوون يان مثرديان كردووه يةكي ديكةيان 

                                                      
  .٣٣٩و  ٣٢٦ـ  ٣٢٩ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٥٩
؛ بةشثكي هةصبژثراو له چـريؤك و بةسـةرهاتةكاين   ٣٢٦ـ هةر ئةم سةرچاوةيه، ل ٦٠

ي »خاين زةند كةرمي«خؤش و بةتامي شرياز له ذؤستةموتتةواريخ وةرگرياون،له كتثيب 
  .ر چاو دثدا وةبة١٩٦ـ  ١٩٧و  ٢٥٦دا، ل  نةوايي
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بوون كـه بـاجي     هةروةها له اليةكي ديكةوه توثژثكي كؤمةص. له جثي دادةندرا
دا كاريگــةر بــوون  قورســيان دةدا و ئةوةنــدةي كــه لــه بــواري كؤمةآليــةيت

  .٦٠داهايت ساماين گةورةشاري زةندائةوةندةشيان دةور دةگثذا له 
  

  خوو و خده و ژياين تايبةيت ٥ـ  ١٦
  

دةربارةي مثهرةباين، ساكاري، دآلوايي و ذووحي دادپةروةرانةي وةكيل 
هةر . نةقص و نةزيلةي زياتر لةچاو فةرمانذةواياين ديكةي ئثراين وةبةرگوث دث

وآلتةكةي بةذاسيت لةبةر ئةم تايبةمتةندييانه پادشايةكي چاك بوو كه خةصكي 
خان له ذثزةي مريانثكي وةك نؤشريواين . دةويست ذثزيان بؤ دادةنا و خؤشيان

ئةگةرچي فةرمانذةوايان و پادشـاياين  . عادص، سوصتان سةجنةر و شاعةباسه
دا لةوي سةرترن،  ديكة له ئثران به باري شانازي لةشكري و بذشيت نةتةوايةيت

دا وةك پياوثكي لثوةشاوه كه بوو بـه   تةكةيخان له نثو خةصكي وآل بةآلم كةرمي
  .حوكمذانثكي دصخواز، هةتا ئثستا پلة و پايةي خؤي پاراستووه و نةبثزراوه

ذةنگه زؤرثك لةم داستانانه له ذؤژگاري ئثمةدا بكةونه بةر شـةپؤيل  
ناذةزامةندي يان له اليةن خـةنيمان و اليـةنگراين خانـةداين قاجـارةوه بـه      

دكراو دابندرثن و تاقمثكي زؤريش هـةر بةئاشـكرا باسـي    زيا هةصبةستراوي لث
گومان زؤرةملي و  جودا له هةر باس و بابةتثك بث .ساختةبوونيان هثناونه گؤذ

خانيان بةرز  ذومحييةكاين نادرشا و ئاغاحمةممةدخان پلةي پياوچاكي كةرمي بث
ه هثشتاش ئةوةندةي بتهةوث چريؤك و بةسةرهايت ئاوا سةبارةت ب. كردؤتةوه

خان لة گؤذث دايه كه لةگةص بةصگةنامةكاين مثژوويي يةكتر دةگرنةوه و  كةرمي
  .ئؤباص بؤ داوةري وةچةي دواي وةكيل دةكثشن

خان پياوثكي بةقةآلفةت و تةرز و خاوةن ورةي بةرز بوو كه ذيشي  كةرمي
پذي بةرداوةتةوه و مسثصي چذي هثشتؤتةوه و له قسةكردنا پياوثكي خاكي و له 

و بنةچةكـةي نزمـي خـؤي نـةدةهات و قـةت       شةرمي به بنه . ٦١بووهسةرةخؤ 
                                                      

61- Waring, 80. 
  .١٣٢ـ  ١٣١ـ دونبويل، تةجرةبةتولئةحرار، بةرگي يةكةم، ل ٦٢
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نةيدةويست كه ذةگةزنامةي سةرتر له سةرؤكي پثشووي تايفةي له چياكـاين  
ــةوةي فؤرســتثر . زاگــرؤس بؤخــؤي ســازبكا ــةگوثرةي گثذان ــةت «ب ــةو ق ئ

دا چةته بـووه و كةصـپي بؤيـه شـكاوه، ئـةو       نةيدةشاردةوه كه له تايف الوي
مةشهوورترين حيكايةتثكي كه » .٦٢وي و دةيربد لووشكةي لثداوهيةكسمةي دزيبو

سةبارةت به سةرةتاي ژياين به شثوةيةكي گةرم و دصگر و نةخشني دةماودةمي 
وةختايةك : كردووه و بةتايبةت بؤخؤشي زؤري مةيل له گثذانةوةي بووه ئةمةيه

گـةذاوه و   دا تةنيا سةربازثكي هةژار و مسكثن بووه به بـازاذدا  له سپاي نادري
هةركه چاوي به ذةخت و زيين زثذكفيت يـةكثك لـه سـةركردةكاين ئـةفغاين     

ودوو  دروويـةك دانـدراوه، يـةك    كةوتووه كه بؤ كةصـتةكردنةوه لـه الي زيـن   
دروويان هةصـپثچاوه و لـه سـةريان     هةر كه زانيويةيت كابراي زين. دزيويةيت

تـيين بـؤ هثنـاوه تـا     كردؤته ماص و ذةنگه به پةتييةوه كةن، هاواري ويژدان 
وةختايةك كـه ماتـةي   . پةنامةكي زينةكه بةرثتةوه ئةو شوثنةي كه دزيبووي

دروو زانيويةيت زينةكـةيان لـة جثـي خـؤي      هةصگرتبوو دييت ژين كابراي زين
داناوةتةوه و كةوتؤته سةر سـوژده و سـةري وةئاسـتانةي خـودا هثنـاوه و      

ه عومري درثژ بث و خودا سةت پاذاوةتةوه كه ياذةبيب هةركةس ئةوكارةي كردوو
من بةذاسـيت  «: لثرةدا وةكيل بزةي دةهاتثيه و دةيگوت... زيين ئاواي بداتثيه 

دصنيام كه دؤعاي بةخثري ئةو ژنه گريا بووه و ئةو بةخت و يـةقباص و شـكؤ و   
سـثرجان مثلكـؤم ئـةم    » .٦٣شةوكةتةي كه داواي له خودا كردووه گرتوويـةيت 

  .ونةكاين دصپاكي ئةو فةرمانذةوا بةدةسةآلته داناوهداستانةي به يةكثك له منو
مثلكؤم هةروةها سةبارةت بـه دةمـار و هةسـيت بـةتني و توانسـت و      

پث نةبووين بؤ بيستين ئةو جةفةنگانـةي پثـي ئـةويان دةگرتـةوه ئـةم       چراغ
ي دةرباري گوت كه بذوا و بزانث »ئيشكةذن«ذؤژثكي به : بةسةرهاته دةگثذثتةوه

ئيشـكةذن ذؤيـي و دواي   . وةي حةساري قةسرث بـؤ دةوةذث ئةو سةگةي دةرة
ئةوةي ماوةيةك به وردي گوثي هةصخست گةذايةوه و به دةنگثكي بـةرز گـويت   

                                                      
  .٢٤١ـ فؤرستثر، پةذاوثزي الپةذه ٦٣

    ;Malcolm, 148 – 149 -64. ١٤٥؛ قةزوثين، ئا ـ ب ١١٩فةسايي بةرگي يةكةم، ل 
     

Fraser, An Historical … Account, 264. 
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دةبث وةكيل يةكثك له مةزناين خزماين بؤ هةصثناين ئةو ذازه بنثرث هةتا بزانث 
 خواران كه سةرؤكاين ئةو چوارپثيه دةصث چي، چونكه ئةو سةگه به ذاوثژي زمان

. دةگةن قسه دةكا، بةآلم من هـةر حةذفثكيشـي لـث حاصـي نـةبووم      تايفه تثي
) خـوار  خان به زاراوةي لةكي قسةي دةكرد و به لةكانيان دةگـوت زمـان   كةرمي(

ذةنگـه ئـةم ئيشـكةذنه هـةر ئـةو      . ٦٤خان پذبةدص پثكةين و خةآليت كرد كةرمي
ابـةوةخيت  خانه الساكةرةوه بث كـه لةبـةر جةفـةنگثكي ن    مريحوسثن نةجةف

متةين جةرميه كرد؛ بـةرتيلثكي دا بـه نيگابانـان كـه     ١٥٠٠تةشةراوي، وةكيل 
گةذثن بچثته الي وةكيل، چونكه به جةفةنگ لثدان و نوكته گثذانةوه هـةم   لثي

  .٦٥خؤي ذزگار كرد و هةميش تاوانانةي نةدا
ســةبارةت بــه ذاوثــژي لــوذي و خــدةوخووي وةكيلــةوه چــريؤك و 

دا  ي زايــيين١٧٧٣/ ي كــؤچي ١١٨٧يــةك لــه ساصــي وةختا. بةســةرهات زؤرن
شامسايلي سثهةم مرد، پياوماقووآلن و خانزادةكاين دةربـار بـه دايب لـوذان    

 .٦٦دةبوونةدا جةلل كآلوةكانيان له قوذ و خؤصةمثش وةردةدا و بة دواي مةيتةكةي
هاوينان  .ذواصةت و تةبيايت وةكيل بة چاكي بنةچةكةي خثآليت لثوةدةردةكةوت

پؤشثكي ساكاري به سةر شاين دادةدا و جلكي ذةشـي بـه دايب خثآلتييـان    باآل
دا كةواي جاوي ئاودامثين بةرداري لةبةر دةكرد و كآلو و  له زستانيش. دةكردةبةر

پثچي زةردي كشمريي لـه سـةر دةنـا و ذاسـت هـةروةك ئـةو زةمانـةي لـه         
هثرايت هةرگيز جغـه و جـةوا   .كوثستانةكاين وآليت خؤي دةژيا جلكي دةپؤشي

زياتر پثي خؤشبوو له سةر بةذه و ملةد دانيشث  .ديكةي وه كآلوةكةي نةخست
 . هةتا سـةر تـةخت و هةميشـه لـه قـاپ و قاچـاغي مـزدا شـثوي دةخـوارد         

شا كه بةگوثرةي  وبةرگ و خؤذازاندنةوةي فةحتعةيل تايبةمتةندي وي لةگةص جل
زؤر جياواز  ،ي بووسةرچاوةي باوةذپثكراو نيشانه و السايي پادشاياين سةفةو

ومةرج مانگث جارثك دةچوو بـؤ حـةمام و جلكـي     خان بةپثي هةل كةرمي. ٦٧بوو

                                                      
65- Malcolm, 551, 552. 

  .٤١٠ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٦٦
 .٢٠٩بةرگي يةكةم، ل  ،؛ پةذاوثزي ژماره يةك؛ فةسايي٥٢٩ـ هونةرفةر، ل ٦٧

68- Porter I, 328; Maredith, 61 – 62. 
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چونكه وةختايةك  ،هةصثنان و زيادةذةوي دادةندرا تازه ئةوةش به پث .دةگؤذي
كـابرا سـةير    ،وةكيل ئةو مةبةستةي الي يةكثك له لوذسـتانييةكان دركانـد  

و درثژةي دا كه ! يت واي نةبيستووهلةوةيت وةبريي دث ش: ذاچةين و گويت پثي
يةكيان ئةو وةختةي لة  ،دا دوو جار خؤيان دةشؤن پياواين بنةماصةي له ژيانيان

  .٦٨دايك دةبن  و مامان مةلةيان دةدا و ئةوي ديش زةمانثك كه دةمرن
منوونـةي ئـةم   . وةكيل زؤري بثز له دووذوويي و ذيابازي هةصدةسـتا 

ه كرداري لةگةص ئاغاحمةممةدخاين ماكياويل شثوه بؤچوون و بريكردنةوةمان ل
ئةو پياوه فثصةبازةي كه دةيگوت ). ٧ـ  ٩(دا وةبةرچاو هاتووه و برازاي مثرمناصي

چاوي كوثري چاك بوونةوه تذؤي كرد و به ) ئيناق(پاش زيارةيت قةبري باوكي 
 تووذةيي و غةزرينةوه گويت كه باوكي پياوثكي ئازاي جوامثر بوو، بةآلم هةرگيز

  .٦٩لة ذثزةي پياوچاكان نةبوو كه موعجيزه بكا
زؤر باسي ئازايةيت و خؤذاگري و قةآلفةت و شان و باهؤ و بةهةذةكةيت 

گومان فرانكلني ناخياته تـاي   بث. وةكيل كراوه هةروةك خانةكاين ديكةي زةند
تةرازووي جةعفةرخاين ترسةنؤك و دةصث كه هةميشـه لـه ذيـزي پثشـةوةي     

رد؛ ئةم كاره لـه ئثرانـا جثـي سةرسـوذمانه، چونكـه      لةشكرةكةي شةذي دةك
هةميشه فةرماندةران له مـةوداي دوورتـري بـةرةي پثشـةوة مةيـداين شـةذ       

له ذووي ئةو باس و بابةتانـةي كـه غـةففاري سـةبارةت بـه      . ٧٠هةصدةسووذثنن
شةذةكاين نووسيويةيت وا دةردةكةوث كه وةك نادرشا دلثر و ئازا نـةبووه و بـه   

هةميشه له مةيداين شةذ له : ةم بؤچوونةي فرانكلني دةسةملثنث كهسةري زمانان ئ
له  شوثنثك لةنگةري دةگرت كه دةنگي به تثكذاي هاوذثياين سةرةكي خؤي ذابگا و

هثزي پشتيواين تثوةرنـةدةدا و ئـةو    ،دا ئامادةي پاشةكشه بث وةخيت خؤشي
رشا چاكي له ئةگةرچي به ئةندازةي ناد .دةمةي پثويست بووايه خؤي تثوةدةگال

تةنيا شتثكي كه ذةسةر نادري  .بةآلم سةركردةيةكي شياو بوو ،شةذ نةدةزاين

                                                      
؛ مودةذذيسي ٢٧٩؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٤٨، ل ٢ـ دونبويل، تةجرةبة، بةرگي ٦٨

  .٤٥٤گيالين، ل 
  .٤٣٢ـ مودةذذيسي گيالين، ل ٧٠

71- Francklin, 305. 
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ئةم چؤنيةتييه له مـاوةي دةوراين   :دةخست خؤذاگري و نةبةزي بوو له شةذا
دا وةبةرچاو دةهات و بـه شـثوةيةكي سـةركةوتووانه لـه گـةمارؤي       ژيانيشي

بةمتةندي گةذانـةوةي لـه   كرماشان و بةسرةدا خؤي نواند و خريةسةري و تاي
  .دا دةركةوت هةتصةذثيان، له شكسته ئاشكراكاين

بةآلم جگه لةم بابةتانةي باسيان كرا ئةوةي كةوا برةوي به توانست و شكؤي 
دةسةآليت دا پثذاگةيشنت و هاوخةمي بوو دةربارةي ژثردةستاين؛ نيازةكاين دةناسني 

ةسيت لثبووردن و چاوپؤشي و و سةبارةت به تةواوي چني و توثژةكاين گةلةكةي ه
ئاكامي ذاستةقينةي ئةم ئاكاره و خؤپاراسنت . الواندنةوه و پثذاگةيشتين دةخستةذوو

له دينداري سةختگرانه و بةتايبـةت جيـاوازبووين خـذ و پتـووين لةگـةص شـثيت       
زاين نادري و زؤرةملي شثتانةي ئاغاحمةممةدخان ئةوي لـه هاوچـةرخاين    خؤبةزل

بثجگه لةوةي هةموو ذؤژثـك ماوةيـةكي   . اهاتوو تاق دةكردةوهخؤي و وةچةكاين د
دادةنا بؤ وةرگرتين سـكاآل و داخوازةكـان و لـه ناوةنـدي دادي بـاوي فةرمانـذةوا       

جارثكيان كه خةريك بوو . ذادةگةيشت ذؤدةنيشت، هةميشه ژثردةستاين دةستيان وثي
وتووه كاآليان لث كاري تةواو بث و بذوا تاجرثك هات و گويت وةختايةك خةوي لثكة

سـكاآلكار  » بـؤ خـةوتبووي؟  «: وازي گويت وةكيل شةكةت بوو به بث. بةتاآلن بردووه
لةذووي بانگةشه و خؤ هةصدانةوةي تؤذا پثم وابوو بةخةبةري و «: لةذثوه وآلمي داوه
لةبةر ئةم وآلمه ئازايانه وةكيل ئارام بؤوه و دةستووري دا كه لـه  » .كةترةخةميم كرد

او قةرةبووي خةسارةيت بكةنـةوه و هةوصـيش بـدةن بـؤ دؤزينـةوةي      خةزثنه تةو
  .٧١ماصةكةي

يةكثك لةو ئةفسانه دصگرانةي وةكيـل دةگةذثتـةوه سـةر مثهرةبـاين     
دةرهةق به خةصكي ئاسايي قةصةمذةوي حكوومةتةكةي و ئي ذؤژگارثكه كه ذاست 

ـ   : بؤخؤي به سةر كارةكاين بيناسازي شرياز ذادةگةيشت ه گؤيا ذؤژثكـي كـه ب
قةننةي جةواهثرنيشان و ذازاوه سةرقاصي مژداين تـةماكؤ بـووه كةسـثك لـه     
خزمةتكاراين دةربار ديويةيت كه يةكثك له فةعالكانيش بةدزي خةريكه مژ له 

وا به تووذةيي تـاوي  . قلياين سواصةت دةدا و له گؤشةيةك ماتةي هةصگرتووه
                                                      

72- Malcolm, 150 – 151; Fraser, An Historical … Account, 263 – 
267.        

  .٤٣١مودةذذيسي گيالين، ل 



٥٩٦ 

  
  

  
  
  

 خاين زةند كةرمي/          

كـابرا دةسـيت لـه    . كابراي دا كه قليانةكةي له دةسيت بةربوو و وردوپرد بوو
. كارةكةي هةصگرت و ذووي كرده ئامسان و به بؤصةبؤص دةسيت دايه تووك و نزا

. زاين و كابراي بانگ كرد هةتا له چؤنيةيت ورته و بؤصةي حاصي بث وةكيل پثي
واته خوداوةندي . ي پثكةوه هةصسةنگاندوون»كةرمي«گويت كه لةبةرخؤيةوه سث 

خاين وةكيل كه خواقليانثكي ئاواي داوةتث و  ميكةرمي و دآلواي ئامسانان و كةر
كابراي الواندةوه و له پةنا خؤي دانا و بةشداري . ثكي ذووته»كةرمي«خؤشي كه 

قليانكثشاين كرد؛ وةختايةك كه هةستا بذوا قةننه گرانةكةي دا بةو كابرايـه و  
ران هةزارمتةنثك دةبث و نةچث هةزا وةبريي هثنايةوه كه ئةم قليانه بايي حةوت

پياوثكي وةكيل پاشان سةرلةنوث قليانةكةي لةو كةسه كذييةوه كه . بيفرؤشث
  .٧٢كابراي كرثكار پثي فرؤشتبوو

  
  بريوذاي پثچةوانه ٦ـ  ١٦

  
كةيف و نةهةنگي تايبةيت وةكيل خـواردن و خواردنـةوه و كؤمةصـثك    

. ذابواردن بوو كه به شثوةي باو، خاصي هاوبةشي تثكذاي مـرياين ذؤژهةآلتـه  
دثك جاران سةرانسةري شةو هةتا بةري بةياين خةريكي بةزم و ذابـواردن  هثن

بةر لةوةي خؤ بداتـه ذاپةذانـدين    ،دةبوو و پاشان كه تيشك له سةراين دةدا
وةكيل له شةراخبواردنةوةدا زؤري شوو . كاروباري ئةيالةيت خةوي لثدةكةوت

لـةوةي   هةتا ساصـثك بـةر   .لثهةصدةكثشا و بؤ جووتبوونيش ويشكةسوث بوو
وبيسـت ژنثكـي لـه     مبرث و تةمةين له حةفتاوهةشـتا گاصـةي دةهـات سـةت    

خوثندنةوه و پثداچوونةوةي زياتر دةربارةي ئةم  .٧٣دا ذاگرتبوو حةرةخمانةكةي

                                                      
؛ جيـاوازي هةيـه   ١٢٤، ل ٩؛ ذةوزةتوسسةفاي ناسري، بـةرگي  ٤ـ   ٣ـ ئيسفةهاين ٧٣

  .٢٨٧ـ  ٢٨٦خاين زةندا، ل  لةگةص گثذانةوةي نةوايي له كتثيب كةرمي
و بةرگي  ١٣٣ـ  ١٣٢؛ دونبويل،تةجرةبة،بةرگي يةكةم، ل ٣٢٢ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل٧٤

؛ ٣٢٨؛ بةهار، ل ٦١؛ پةرتةو بةيزايي، ل ٢١٩؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٤٨دووهةم، ل 
  .خان له شرياز خزمةيت دةكرد ذاپؤريت قةشةيةكي كارمليت كه به ناوي پزيشكي كةرمي
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ذابواردنةكاين به الي ئابذووداري و  اليةنةي ژياين دةريدةخا كه كةيف و خؤش
ذا هات  ساآلنه له ورمث ستئةستووري بي ذؤژثك گةجنثكي مل .دا شكانةوه ئينساف

و پثي نايه كؤشكي پاشايةيت شرياز و بانگةشةي ئةوةي كرد كه كوذي خانـه و  
بؤ سةملاندن و سووركردنةوةي ئةم داوايه ئاصقةيةكي  .دايكي له وةكيلي گرتووه

كردن لةگةص دايكي وثي دابوو نيشاين  تثكةص نةقيمداري كه وةكيل له وةخيت دةس
. ٧٤ةبةستةي زاين و الوةكةي به كـوذي خـؤي قبـووص كـرد    خان بةم م دا؛ كةرمي

كردن لةگـةص ژين   تثكةص جارثكيش تاهريخاين زةندي خوشكةزاي له سةر دةس
  .٧٥زؤر ناسك و لةباري دةركةواين كؤشك كوتا

دا بؤ ذابواردين شةوانةي كچي  وةك دةگثذنةوه له سةرةتاي حكوومةيت
ذؤستةموتتةواريخ پاش يةكثك  بةگوثرةي گثذانةوةي. خةصكي به زؤري ذادةكثشا

له هرووژمه پذ گرث و كؤسپةكاين بؤ سةر ئازةرباجيان هـةموو شـةوث مـةي    
بؤ . دةخواردةوه و دةآلآلنيش كيژي جوان و لةباريان دةفذاند و دةباصيان دةكرد

ســةرةجنام لثژنــةي . بــةياين كچــةي بــه خةآلتثكــةوه وةديــوي دةرث دةنــا
ةهان هةسيان دايـةوه و پةشـيمان بـؤوه و    نوثنةرايةيت زاناياين ئاييين ئيسف

ذةنگه هةر لـةم ذؤژگـارةدا بـث كـه     . تؤبةي كرد و دةسيت لةو كارةي هةصگرت
خـان كچـثين هـةزار     دةيگوت كـةرمي » فةوائيدوسسةفةوييه«نووسةري كتثيب 

و باسي ئةو كچه جوولةكانه دةكـا كـه    ٧٦كيژؤصةي مثرمناص و ذةسةين بردووه
  .٧٧ذاكثشرابوونه حةرةخمانةكةي

كـه ساصـي   » گثملني«ذاپؤرتثكي ديكةش له اليةن گةذؤكي ذووسي ناسراو به 
له گيالن و مازةندةران بووه ئاماده كـراوه كـه لةگـةص ذووحـي جوامثرانـه و       ١٧٧٦

بـةگوثرةي كؤمةصـثك دةنگـؤ و قسةصـؤكي     . خثرخوازانةي وةكيل يةكتر ناگرثتـةوه 
و ذةنگـه هيدايةتوصـآلخاين   خؤماصي كه بوغزاندين قاجاريانيشي لثكراوةته تامـاو  

ذةشيت نيمةسةربةخؤش ئاوري لثخؤش كردبث، ذوخساري وةكيلي وةك كابرايـةكي  
زؤري سةر لـه چـاكردين   «پيس و ديكتاتؤر و چنؤك نواندووه كه  شةراخبؤر و داوثن

                                                      
  .١٤٦ـ قةزوثين، ل ٧٥
  .٢٥٦ـ  ٢٥٤خاين زةند، ل  ؛ نةوايي، كةرمي٤١٩ـ  ٤١٦ةموتتةواريخ، ل ـ ذؤست٧٦
  .٣٣٢ب؛ ذؤستةموتتةواريخ، ل ١٤٣ـ قةزوثين، ل ٧٧

78- Levi, 489. 
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ومةرجي ژياين جةماوةري هةرمثي دةسةآليت نةئثشاندووه و له ترسي ئةشـقيا   هةل
ذاپـؤريت قؤنسـووخلانةي    .٧٨اري قةسري مـةآلس داوه خؤي له پةنا پةساري حةس

دةكـةن لـه پارثزگاكـاين گـيالن و      ١٧٦٨ذووسيا باسي ئـاژاوه و نائـارامي ساصـي    
دا و ئةم نووسينه سةرهةصدان و ئاصؤزييةكان دةبةسـتثتةوه بـه چوونـه     مازةندةران

اين سةري مصكانه و پيتاك و چاونووقاندن له حاند زثدةذةوي و زؤرةملي كاربةدةست
كـردةوه خـؤ لـه كاروبـاري هةرمثـةكان       ئيداري ژثـر دةسـةآليت و دةصـث كـه بـه     

هةصبةت دةكـرث ئـةم ذاپؤرتـه ئـي سـةردةمي پةشـثوي و ذاپـةذيين        .هةصناقوتثنث
مرادخاين زةند  خان و عةيل خاين قاجار و شاآلوه توندوتيژةكاين زةكي قوصي حوسثن

دا دةكا و  ك له نثو خودي شريازيشهةر ئةم ژثدةره ئاماژه به بووين جووآلنةوةية. بث
خاين فةرمانذةوا له شرياز كه بث  بووين كةرمي«: ئةوةي وا لةوث بووه ئاوا دةنووسث

لةشكر و چاوةدثري به سةر كاروباري وآلتا، تةنيا هةوصي سةپاندين پيتاكي قورس و 
ج و مـةذة  گرانه، واي كردووه كه ورد و درشت لثي بكةونه گله و گازنده و ذثي هةذةج

  ».٧٩سةرهةصدان خؤش بث
ئةم تاوانه كه ژثردةسـتاين وةكيـل چـاك نـةحامالبوون و تةنانـةت      

ــت    ــتنه پش ــي داويش ــار زثدةذةوييةكانيش ــدثك ج ــةن   هثن ــه الي ــوث، ل گ
ئةم گوتةيه كه لةگةص زؤربـةي   .٨٠بةگيشةوه ئؤباصي بؤ كثشراوه عةبدوذذةززاق

ةذثوةبةرايةيت وةكيل زانيارييةكاين ئثمه دةربارةي ذةوت و سياسةيت دةزگاي ب
لثكـراوي   جياوازه و يةكتر ناگرثتةوه تةنانةت له اليةن سةرچاوةيةكي گومـان 

دةق . ذاست كراوةتةوه وةك ذؤستةموتتةوارخييشةوه به شثوةيةكي بةربآلو پشت
و نثوةرؤكي واتـاي دونبـويل دةريـدةخا كـه ئـةو لـةم بابةتانـةدا پارثزگـا         

وث ئاماژه بكا كه ناوبانگي دادپةروةري دوورةدةستةكاين مةبةست بووه و دةيهة
دا بـووه زةق   له تان و پؤي حوكمذانثيت وةكيال پتر لةوةي بةكردةوه له گـؤذث 

  .كراوةتةوه
كةآلنتةر . دةنگي بري و بؤچوونثكي جياوازي ديكةش له شريازةوه هةستا

                                                      
79- Gmelin, 399 – 400. 
80- Arunova and Ashrafyan, ((Novye Materialy)), 113, notes 13 – 
15; the eyewitness is not identified. 

  .٤٩، ل ٢بويل، تةجرةبةتولئةحرار، بةرگي ـ دون٨١
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ذا گؤذابـوو و   خان له ساصثك بةر له مـردين  ئةخالقي كةرمي«بانگةشه دةكا كه 
يـةكيان  » .واي كردن كه لثي نةدةوةشاوة و كةسيش پثشتر لثي نةديتبوو كاري

گةلثك كةس و مـاص و پـووص بـه فيـذؤ      .گةمارؤدان و گرتين شاري بةسره بوو
داين خرايه  قول ودان تاواين پاش وةختايةك كه بةرپرسي عةمباري دةغص .چوون

. ٨١وةرگـرت  وكةسري عةمبارةكةي له مصكداراين جووتبةنده ئةستؤ، وةكيل كةم
گومان دةسـپثكي شـةذي بةسـره بةشـثكي زؤري لـه ئةسـتؤي ئةنـداماين         بث

پثناين كةآلنتةر خؤشي يةكثكـه   سةركردايةيت نيشتمان بووه كه بةگوثرةي دان
لةوان، بؤيه دژواره ئادةمي بذوا بكـا كـه سـكاآل و گازنـدةي وي نيشـاندةري      

  .بريوذاي زؤرينةي جةماوةري خةصك بث
وباره چةند منوونةيةك دةربارةي كوثركردين زاصمانه و لةگةص ئةمةشا جار

لـةم  . دا وةبـةرچاو دث ١٧٦٠خوثنذثژي هاوكات لةگةص نةخؤشي وةكيـل لـه ساصـي    
خان كه له تاوان شةراب و ترياكي  بابةتةوه نابث مةسةلةي نةخؤشي جةستةي كةرمي

ونكه هةم وةپثش خؤي دةكرد و به ئاكاري نالةبارةوه دةنووسا لةبةرچاوان ون بث، چ
لثرةدا سةرةتايةكي . هثزي دادوةري كول دةكرد و هةميش تةبيايت توندي پتر گذ دةدا

قـةبزبوون و نةخؤشـي   . زؤر نيزيك له مةسةلةي نةخؤشي نادرشا دثته بةرچاومان
دا پثكهثنابث و بووبثته هؤي دصذةقي له  سيپةالكي ذةنگه ناهاوسةنگي له وزةي مثشكي

ولؤرييـه بـه    ةگةر قةرار وايه بؤ ئةم پارسةنگ و لـةنگ ئ .٨٢دا ذؤژاين ئاخري ژياين
خـان پيـاوثكي    بنثني كه كـةرمي  شوثن بنج و بناوانثكي ديكةدا بگةذثني دةبث پثي لث

ئةندازه بةختةوةر بووه كه بةر لةوةي وةك نادرشا بگاته قؤناخي شثيت ماآلوايي  بث
ـ  .له دنيا كردووه ووين تـةبيايت چ لـه   بةآلم ئةوةي وةذاست گةذاوه ئةمةيه كه تثكچ

بؤته هؤي تثداچووين كردووه پذشنگدارةكاين  ،دا بووبث سةرةتا يان كؤتايي عومري
تةنانةت كةآلنتةر كه قةصةمة ژاراوييةكةي بة خـراپ باسـي زؤرثـك لـه      .ذابردووي

نةيويستووه تا به درثشووكةي قةصـةمي بيئـةنگثوث و    ،هاوچةرخاين خؤي كردووه
ئةگةر چاكه و پياوةتييةكاين هـةزار بـن گونـاهي تـةنيا      بنث ناچار بووه كه پثي لث

                                                      
  .٢١٨؛ فةسايي، بةرگي يةكةم، ل ٦٨ـ  ٦٧ـ كةآلنتةر، ل ٨٢
  .٢٧٦ـ  ٢٧٥ـ لؤكهارت، نادرشا، ل ٨٣
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  .٨٣يةكثكه

  دةسكةوته گةورةكاين وةكيل ٧ـ  ١٦
  

ذؤستةموحلوكةما له دووتوثي ئةو تاريفاتةدا كه باسي خوو و خـدةي  
. وةكيلي كردووه ليستةيةكي له مةرجةكاين دةيانةي فةرمانذةوايان دةخاته ذوو

ةم مةرجانه دةيهةوث تاريفي پياوچـاكي  هةصبةت ئاشكرايه كه وثذاي هثناين ئ
ئـةم  ). هثندثك جاريش ذةخنةي له كـاره پثچةوانـةكاين گرتـووه   (وةكيل بكا 

مةرجانه له سةر دةق و لثكدانةوةيةكي خةياصي بؤ فةرمانذةوايةكي لثوةشاوه 
بؤيه ئةوةي كةوا لثرةدا دةخرثته بةرچاو فةرمانثكه بؤ پثكـةوه  . ٨٤دثنثته گؤذ

ان و هةروا بثتةوه شيكردنةوةيةكيشه كه دةكرث له بازنةي هةصسةنگاندين مري
  .ئةوا تايبةمتةندي و پله و پايةي وةكيل خبرثته بةر توثژينةوه

وكـاص و لـه هـةرمثي     ـ حوكمذان دةبـث سـةرجني زؤر بداتـه كشـت    ١
  .دا چةند عةمبار و دةغصدانثك بؤ دةغص و دانةوثصه دابني بكا فةرمانذةوايةيت خؤي

ث به غللووري و پةلةپذووزث كاران بكا، بةصكوو دةبث ـ حوكمذان ناب٢
  . دواي تةگبري و ذا و لثكؤصينةوه مل بداته كاران

خان لةگةص ئازادخان بةپثچةوانـةي ئامؤژگـاري    هةصبةت شةذي كةرمي
ديوانساالري . خان بةذاسيت دژي ئةم بنةمايه بوو خزمان و كوثركردين شثخاصي

ةرتةسكتردا به كورته ذاوثژثك تةماي خؤي خان نيشاين دةدا كه له جةغزثكي ب
دا  بةآلم زيرةكي ئةو له پاراستين ذثساي كايةي بازرگاين دةرةكي .بةذثوه دةبرد

گرتن له چوونه دةرةوةي سكةي زثذ  و بةتايبةت بؤچوونةكاين سةبارةت به ذث
دا چةند ذاوثژكارثكي به دةستةوه بووه و  دةريدةخا كه له بوار و بابةيت ئابووري

  .ةرجني داوةته تثبينييةكانس
ـ حوكمذان دةبث ئةگةر اليةين كثشه و سكاآليةك يةكثك له خزماين ٣

  .بث، دادپةروةرانه پثذابگا و خؤشةويسيت و ناخؤشةويسيت وةبةرچاو نةگرث

                                                      
  ».چاكةكاين هةزار بوون و خراپةي يةك«: ٦٨ـ كةآلنتةر، ل ٨٤
و  دا ئةمـه ذثنمـايي   له ذاسيت...) پادشا دةبث ( ٣٢٨ـ   ٣٢٦ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٨٥

  ... .ياسا و ذثسايةكي كاركردنه
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كيفايـةت و   خان نيشاين دابوو كـه خؤشةويسـتاين ئةگـةر بـث     كةرمي
سةبارةت به هثندثك لـه  چاكترن و  لثنةوةشاوةش بووبن له خةصكي ديكةي پث

ئةم بابةتـه دةگمةنـه لـه كثشـةي     . تاوانباران و خائينانيش نةرم دةجووآلوه
ذوحم بووه بةئاشكرا وةبـةرچاو   خانا كه هةميشه پياوثكي خوثنذثژ و بث زةكي

دا چاوپؤشي لثكرا، كةچي ئةوةنـدةي   النيكةم له دوو كارةسايت نةفامانةي. دث
نـةكراو و بـةرفرةواين دژي    چـاوةذوان  شوو لثهةصكثشـا كـه سةرهةصـدانثكي   

  .ئامؤزاكةي بةرپا كرد
  .ـ حوكمذان دةبث هةميشه بةبذشت و سامةوه قسه بكا٤

  .بةختةوةرانه وةكيل به نةرمي قسةي دةكرد و جةفةنگي پثخؤش بوو
  .ـ حوكمذان نابث ذژد و چاوچنؤك بث٥

 ،٨٥خان چاونةزثرنةبووين بوو له تايبةمتةنديية بةرچاوةكاين كةرمي
سـپي   ئةوجؤرةي كه له نثو بابةتةكاين ديكةدا به حيكايةتثك دةربارةي ذيـش 

دا خةزثنةكةي بـةتاص   به الي زؤري). ٣ـ   ١٤(خثصةكي و سامانةكةي هثناويةيت 
زؤربةي داهايت پارثزگاكان سةرلةنوث به شكصـي عيمـارةت و مووچـه و    . بوو

  .خةصكوبةرجي تةناهي نثوخؤ دةگةذثندرايةوه بؤ  مانگانه و خةرج
ـ حوكمذان دةبث باوةذمةند و بةرزةئامانج بث، وةك باوك بذوانثته ٦

  .)ذعثتان(لةشكرييان و جووتياران 
ذا دةردةكةوث بابةتثكي ئـةوتؤ لـه اليـةن     بةو جؤرةي له نازناوةكةي

پيـاواين لةشـكري و جـةماوةري     .وةكيلةوه وةك ئةركثكي سةرةكي دةپارثزرا
ان و دةسةآلت بوون و نادرشا زؤر پذكثشي گوندةكي كه سةرچاوةي تةواوي سام

به شثوةيةكي بةربآلو جووتياراين هثنايه ذيـزي قؤشـةين    :دةرهةقي كردبوون
خؤي و تةنيا كةمينه دةيتواين خـةريكي هةصـگرتين دةغـص و دان و كاروبـاري     

به سةراگرتن و چوونة سـةري پيتـاك، ئـةو      به تةنينةوةي دةس. مةزرايه بن
دا  هثنـان  بازرگانانةي كه هثشـتاش لـه كـاري بةرهـةم     گوندي و هونةرمةند و

دةوريان دةگثذا، نه تةنيا دةبوو زيادةي داهاتيان بدةن، بةصكوو بةشثكي زؤري 

                                                      
  .٤٩و  ١١ـ دونبويل، تةجرةبةتولئةحرار، ل ٨٦
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خـان بـؤ    شـثوازي كـةرمي  . ٨٦سةرمايه و بةذثچوونةكةشـيان پثـوةي دةچـوو   
دا ساكار و بـةهرةي لـةم دوو قؤصـةي     ژياندنةوةي ئابووري له گةوهةري خؤي

  .ثنا، بؤ هثنانةدي ئاماجنه بةرزةكاينهثزي كاره ه
نه تةنيا شـكؤي  . پثوةگرتن كةوته سةرووي كاروباري حكوومةت دةس
وپةيل دةرباري خودي شا كؤكرانةوه، بةصكوو ئةرك و ذاسپاردةي  زياتر و كةل

دا قـازاجنثكي   گرينگي سپا بوو به پاراسنت و بةرگري و ئةم كاره له درثژخايةن
درشاي بؤ سةر خةزنةي هيندووستان لثكةوتـةوه كـه   زياتر له هثرشةكاين نا

بـه بـاري   . دا سـوذيان ون بـوو  »كـةالت «پامشاوةيان له ژثرخانةكاين قةآلي 
دا له سةر سنووران و پثشكةويت ئابووري و  سازكردين قةآل و قاميةي بةذاسيت

خان تـةنيا دةبـث    ذازاندنةوةي ئةندازيارانةي شريازي پايتةخيت، كاري كةرمي
پـةالماري تةمبثيانـةي خـان دژي    . رةكاين شاعةباس بةراورد بكـرث لةگةص كا

بة دووري شةذي عومـان و   جةماوةري سةربزثو و خؤخستنه گةرداوي له ئاقص 
بةسره، وةك هةموو له سةري سوورن تةنيا به مةبةسيت تاآلن و هةصچؤذاندين 

 كةوايه وةك پثشتر باسي كـرا، ذةنگـه الوازي حكوومـةيت   . خةزثنه سازكراوه
ناوةندي بةشثكي بگةذثتةوه سةر نيازپاكي كه تةنانةت ئاژاوةي بةر له مةرگي 

  .هثنابث دا بةدي وةكيلي له پارثزگاكان
ذا دةربذيين ئةم  هةرچؤنثك بث له ذوانگةي كابرايةكي سةرباز و خثصةكي

مةبةسته و قبووص كردنةكةي كه ئةو وةكيلي ذعثتانه، به هةموو ماناكانييـةوه  
  . ذاستةقينةي وي دةكةنباسي سةركةوتين

ـ حوكمذان دةبث تـاوان و پيـاوكوژي خاشـةكثش بكـا و پـارثزةري      ٧
  .هثمنايةيت بث

ـ حوكمذان دةبث لةگةص هةموو چني و توثژةكاين كؤمةص مثهرةبان بث  ٨
و ئةركي سةرشاين سةبارةت بةوان ذاپةذثنث، جا ئةم كةسانه ئاقصـمةند يـان   

  .كافر بن شثت، مةال يا ئيشكةذن، مسوصمان يان
ـ حوكمذان دةبث بؤ خةصكي وآلتةكـةي منوونـه بـث و نيازةكانيـان     ٩

  .وسووك بكا سةنگ

                                                      
87- Aruniva and Ashrafyan Cosudarstvo, 258 – 259. 
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 / دا  وةكيل له جةغزي خاك و نيشتماين خؤي                                                        

ـ حوكمذان دةبث سةرسارد و كةترةخةم نةبث و تام له ژياين خـؤي  ١٠
پثوةنةگرث؛ پاش  بزانث، بةآلم نابث له سةر كيسةي ذعثتان پذكثشي بكا و دةس

  . ةرگاي خوداوةند بثئةجنامي هةر كارثكي باش دةبث شوكرانةبژثري د
ولـؤري كارةكـه    ودووبةآل ذةخنةي لثگرياوه، بةآلم لـةنگ  ئةگةرچي بةحاص

ئةوةي جثي داخه ئةمةيه كه تةگبريي وةكيل دةبوو به كؤسـپ لـه سـةرذثي    . ذوونه
. ئةزموونــةكاين و بــؤ ســةركةوتن پةنــدي لــه شكســتةكان وةرنــةدةگرت      

به فةرمانذةوايةكي كارزان، له خاين كوذي سثهةمي كه ذةنگبوو ببث  حمةممةدذةحيم
پاش . دا واته دوو ساص بةر له مةرگي وةكيل ماآلوايي له ژيان كرد ساصي تةمةين حةضده

خاين كوذة گةورةيةوه زةمحـةت نـةدا كـه     ئةم ذووداوه هةرگيز خؤي به ئةبولفةتح
له ماوةي ئةو پازدةساصةدا كه به سةر مةرگي . ٨٧پيسةي ورةدؤذاوه بوو يةكثكي داوثن

گثرة و كثشةي غللوورانةي خؤيـان تـةواوي    ةكيال تثدةپةذي، جثنشينةكاين لةبةرو
. ئةو خثر و چاكةي كه ئةو بـؤ نيشـتماتين بـةدي هثنـابوو، پووچةصـيان كـردةوه      

پةرةم بووين مسؤگةريان  لثكبةردان و پةرةم ذةنگدانةوةي ئةم كارانه بوو به هؤي دةس
وتـةقي   آلت بـؤ ژثـر نـريي زؤرةملـي ذةق    دا و ذاكثشرانةوةي و له بةرامبةر قاجاران

  .شا ئاغاحمةممةدخان و فةحتعةيل
سةقامگريبوونةوةي سةرسوذهثين دووبارةي گةشه و سةركةوتين ماددي و 
ئاسوودةيي فكري لةبري تاآلن و داذووتاندن و تثكةولثكةي سامناكي ئثران يةكثك له 

سـاص  ١٤تايبـةت  خـان، بة  ساصـةي كـةرمي  ٢٨بةرهةمه گةورةكاين فةرمانذةوايةيت 
وا وثدةچث كه ئةوةنده دصخؤشي و ئاكارپاكييةي  .نثوبذي له شريازه بووين بث بنةجث

ــةرةودوا كشــانةوةي ســةردةمي   ــاش گةندةصــي و ب ــراين پ ــاين ئث لــه ذووح و گي
وتؤزي سةركةوتنه  له نثو تةپ ،دا مابوو وبذؤي ئةفغانةكان حوسثن و تاآلن شاسوصتان

وا هةست پثـدةكرا  . لةشكرداراين نادرشا تثداچووبثتيژتثپةذةكاين ئةوپةذسنووري 
كه وآلت زياتر نيازي به ساكاري له كاروباري دةزگاي بةذثوةبةرايةيت و حوكمذاناين 

دا هةيه، نةك شكؤ و سصسصه و پصپصـةي پـووچ و خؤهةصكثشـان و دةبـث      پارثزگاكان
ـ      اري فةرمانةكان ذةنگدانةوةي ذووي ذاسيت و نيشـتماين بـن نـةك خـاوةين ذووك

                                                      
خان  دا ئةبولفةتح٣٣٤؛ ذؤستةموتتةواريخ له الپةذه ٢٠٧ـ   ٢٠٥گوصشةين مراد، ل  ـ  ٨٨

 .خان دةزانث به جثنشيين كةرمي
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. مةذةج كثشرابا بةكوريت دةبوو له وآلتا خاشةي هةذةج. ئةمپرياليستانةي خةياآليت
خان لةم بابةتةوه وريا بوو كةچي لةم ذؤژانةدا سنوورةكاين ذؤژاواي ئثـراين   كةرمي

دةسيت له بةشي بؤشايي ناوةندي ئيمپراتؤرثيت . نوثي به شةذ و باصةپذژه دةپاراست
ةآليت ئةفشاريان بةردا، هةتا لةمپةرثك بث لـه نثـوان   نادري واته ناوچةي ژثر دةس

قؤصي ذؤژهةآليت ئيمپراتؤرثيت جيهانگري كه ئثسـتا لـه ژثـر حـوكمي ئةمحةدشـا      
تارمايي فةرمانذةوايةيت سةفةوي كه نيزيك نةسلثك پاش تثداچووين . دا بوو دوذاين

ببـوو،   دا تووشـي ناكـامي   هةروا خؤي ذاگرتبوو و نادر بةئاشكرا لـه بنةبـذكردين  
دا هةصيچين و هةوصي دا كه ماوةيةك دواتر سوذي ون  بةئارامي له سيستمي حكوومةيت

لـةم ذثبـازةدا بـةهرةي لـه بذسـت و      . ساصةي٢٥٠بكا و كؤتايي بثنث به ئةفسووين 
كردنةوةي خةصك وةرگرت و ذثز و ئؤگري هـةموو چـني و    كارامةيي دةوصةت بؤ ذوون
خان تثكةصةيةكي تايبةت و دةگمةن بـوو   كةرميكةسايةيت . توثژةكاين دةستةبةر كرد

له ويست و توانست و مثهرةباين و دآلوايي كه له ماوةيةكي كوريت مثـژووي درثـژي   
  .ئثرانا دةوصةتثكي تؤكمةي به ذوانگةيةكي بةذاسيت ئينسانييةوه بةدي هثنا



 

  
  
  

  كؤتايي
  

  خان جثنشيناين كةرمي
  

بةشينةوه به شثوةيةكي دةكرث پامشاوةي سةردةمي زةنديه له باري دا
بةرتةسكتر له چوارچثـوةي جووآلنـةوةي خانـةداين قاجـاردا بكةوثتـه بـةر       

بانگةشةي ئةوه ناكةم كـه ئـةو كورتةباسـةي لـه سـةر بنـةماي       . توثژينةوه
يادداشتةكاين مثلكؤم و نامي دةخرثنه ذوو كؤك و پوختـه بـن و ذةنگـه ئـةو     

ان پث له لثكؤصينةوةي ديكـه  كةسانةي كه شيكردنةوه و لثكدانةوةي بةصگةداري
  . چاكتره، ئةم بةرهةمه به هيچ دانةنثن

بةداخةوه له قؤناخه جياجياكاين مثژووي زةنديةدا تـةواوي پيـاواين   
لـه  . خـان  ئةو خانةدانه خذوپتوون كةوتبوونه ژثر سثبةري كةسايةيت كـةرمي 

هثناين دةسـةآلت و حكوومـةت ئـةوان     خانا بؤ وةدةس ماوةي ذاپةذيين كةرمي
چةن كةسثكي . بةگشيت وةك تاقمثكي چاونةزثر و ملهوذ و ناتةواو خؤيان نواند

كةللة نـةمان هـةتا    خان و حمةممةدخاين بث تايبةت و دةگمةين وةك شثخاصي
لة نثـو كةسـاين   . خان بكةوث چاويان به لووتكةي دةسةآليت پاشايةيت كةرمي

اراين دادةندرا هةركه خان كه به كاراترين و ورياتريين سةرد ديكةدا تةنيا سادق
. چاوي وةكيلي لث ون دةبوو، دةبوو به كابرايةكي چاوچنؤكي بةتةماحي ملهوذ

  خانيش لةم هةالنةدا گةلث جار  مرادخان و زةكي حمةممةدخان و عةيل عةيل
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ئـةو  . وكةويت خؤيان ئاشـكرا كـرد   شةرمي دذندانه و لثنةوةشاوةيي هةلس بث
يان له بةرامبـةر مةزنايـةيت و تـةبيايت    دةمةي كه وةكيل مابوو سرشيت ناپاك

پياوانةي ئةوا ناچيزةي دةنواند و لثنةوةشانةوةيان لـه شـةذ و پـةالمارا بـه     
بـه مـردين خـان    . ئةندازةي قؤناخي دةسةآليت پاش مردين وةكيل ديار نةبوو

نةفامي و ئاكاره چةوتةكانيان بث هيچ لةمپةر و بةرگرثك هةصيدا و سةرةجنام 
  .ي بؤ دانابوو تةفروتونا كرائةوةي ئةو بناغة

  

خــاين زذبــراي،    هةركــه داوي ژيــاين وةكيــل هةصــبذا زةكــي     
سـةرةتا ئـةرگي   . خاين كوذي كه زاواي خؤشي بوو كردي به مري حمةممةدعةيل

خان و ئامؤزاكاين لثي  خان كوذاين شثخاصي خاين گةمارؤ دا كه نةزةرعةيل كةرمي
مرادخاين خوشكةزاي  ي لةگةص عةيلخاين كوذة گةورةش ئةبولفةتح. بنةگر ببوون

خـان لـه    خان به خستنةذووي ئةم بابةته كه ئةبولفةتح زةكي. خؤي كرده يةك
خـان شـةريك و برابةشـه،     دا لةگةص حمةممةدعةيل كاروباري فةرمانذةوايةيت

به وةرگرتين بةصثين هاوكاري له . پشتيواين زؤربةي خةصكي شاري وةدةس هثنا
. ين كه له ئـةرگ ماتـةيان هةصـگرتبوو پـةناي دان    خان و هاوذثيا نةزةرعةيل

وةختايةك باوةذيان هثنا و دةروازةكانيان كردةوه هةمووياين به دمي شـريان  
دواي ئةوةي جثي خؤي قامي كرد دةرفـةيت هثنـا تـا مـةييت     ). ١(وبذ كرد قةصت
  . خان چوار ذؤژ پاش مردين بنثژث كةرمي

  

زي گـةمارؤ دا، بـةآلم   خان له بةسـره گةذايـةوه و شـريا    دوايه سادق
خان هةذةشةي له قؤشةنةكةي كرد كه ئةگةر بثتوو هةدانةدةن له نثو شار  زةكي

بؤيه سپاكةي دةوريـان بـةردا و بآلوةيـان     ،تؤصه له بنةماصةكانيان دةكاتةوه
 .باداتةوه و ذابكا» بةم«ناچار بوو كه به مةبةسيت پةنابردنة بةر قةآلي . لثكرد

خاين به زيادي دةزاين له سةر  ان كه بووين ئةبولفةتحخ پاش ئةم ذووداوه زةكي
خانـةوه جصـةوي    كاري الدا و خستييه سياچاص و خؤي بة ناوي حمةممةدعـةيل 

  .حكوومةيت به دةستةوه گرت
  

خان به سةركردايةيت بةشـي   مرادخان كه زةكي لةم بگرةوبةردةدا عةيل
كـردين سـةرؤكي   هةرةهةصبژاردةي قؤشةين ناردبوويه پةيكةرده و تةفروتونا 
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خانـةوه ئيسـفةهاين    ذاكردووي تايفةي قاجار، ذاپةذي و به ناوي ئةبولفةتح
دانةوةي ئةم مةترسييه بةرةو باكوور  خان به مةبةسيت بةرپةرچ زةكي. داگري كرد
هةوصي دا بة زور بـذه پارةيـةك لـه    ) يةزدخواست(له ئيزةدخواست . كةوتةذث

  واي . باي خودايـان شـك نـةدةبرد   جةماوةرةكةي بستثنث، بةآلم ئةوان حةشتة
گذ گرتبوو كه فةرماين دا هةژده كةسيان لةو پلةبةرده هةصدثرةوه هةآلوةسني كه 

ئةم دصذةقييه تةنانةت تةز و لةرزي خسته . شارةدثيةكةي له سةر ساز كرابوو
  ). ٢(هةصگةذانةوه و كوشتيان دصي لةشكري خؤشي و واي كرد كه هةر لةوث لثي

  

مرادخـانيش بـه    خان لـه سـةر كـار الدرا و عـةيل     حلةذثوه ئةبولفةت
لـةم گرمـه و هةرايـةدا    . مةبةسيت پةالمارداين خثصي قاجار گةذايـةوه تـاران  

ةوه بةرةو شرياز ببـزوث و جصـةوي حكوومـةت بـه     »بةم«خان تواين له  سادق
دا يةكثك له كوذاين خؤي  ي زاييين١٧٨٠/ ي كؤچي ١١٩٤له ساصي . دةستةوه بگرث
فةرخان كرده حوكمذاين ئيسفةهان و كوذثكي ديكةي نـاودثر بـه   به ناوي جةع

مرادخان كه ئثسـتا كةصكةصـةيةكي لـه     نةقي به مةبةسيت دةمكويت عةيل عةيل
خان سةركةوت، بـةآلم   نةقي له يةكةم تثكهةصچوونا عةيل. دا بوو گاص دا مثشكي

شةراب؛  دوابةدواي ئةو سةركةوتنه مانگي دوايي له ئيسفةهان سةري كرده باده و
مرادخان بةخؤي و هثزثكي تازةپشوو له هةمةدان ذاپةذي و  لثهات كه عةيل واي

. خاين شكست پثهثنا كه سةرلةنوث پةالماري ئثراقي عةجةمي دابوو نةقي عةيل
له سةرپشت كةوته شوثين و بؤ مـاوةي هةشـت    مرادخان هةتا شرياز دةم عةيل

دا بـه كةينةوبةينـه و   ١٧٨١له فثورييـةي ساصـي   . مانگ ئةم شارةي گةمارؤ دا
غةيانةت دةروازةكاين شار كرانةوه، بةآلم سةركةوتووان تؤصةيان له خةصـكي  

دا  خان و چةكداراين پاش ماوةيةك خؤذاگري له ئـةرگ  سادق. شار نةستاندةوه
دةستةوه دا و لةگةص هةموو كوذةكاين جگه له جةعفـةرخان كـه لـه     خؤيان به

  .براي كاكةوبرالةيةكي كردبوو، كوژران كمرادخاين داي ژثرةوه لةگةص عةيل
  

هـةتا   ،خـؤرةي يـةكچاوه بـوو    مرادخان گةرچي پياوثكي ئارةق عةيل
ماوةيةك واوثدةچوو كه ذواصةتثكي شةذكةرانةي داوه به سيستمي الوازي زةنديه 

دةتوانث له  ،و ئةگةريش نةتوانث لة دةس پياواين بنةماصةي خؤياين دةركثشث
چونكه  ،زؤري نةخاياند كه خثرا گةذايةوه ئيسفةهان. زثئاست قاجاريان بيپارث
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ومةرجي بارناسكي ئةو شاره كه كةوتبووه جةرگـه و نثرينـةي ناوةنـدي     هةل
پثشووي دةسةآليت زةنديه له فارس و هثـزي بـةرةو گةشـةي قاجاريـان لـه      

 .مازةندةران له كردةوةدا ئةوثي بؤ پايتةختثيت له شرياز باشتر هةصخسـتبوو 
 كرده حوكمذاين خةمسه چونكه زولفةقارخان كيسي لـه مـةرگي   جةعفةرخاين

. مرادخان تثكيشكاند و تؤماري تةمةين پثچايةوه عةيل. وةكيل هثنا و ياغي بوو
دا زؤربةي لةشكرةكةي به سةركردايةيت  ي زاييين١٧٨٢/ ي كؤچي ١١٩٧له ساصي

وةيـس چةنـد    سـةرةتا شـثخ  . خاين كوذي نارده سةر خثصي قاجار وةيس شثخ
سةركةوتنثكي وةدةس هثنا، ساري گرت و ئاغاحمةممةدخاين هةتا ئةستةرئاباد 
ذةتاند و پاشةكشةي پثكرد؛ بةآلم ئةو هثزانةي كه خاين قاجاريان هةصبذيبوو له 

تـرس و دصـةذاوكه   . دا كةوتنه داو و تةفروتونا كران»ئةلبورز«ودةرةكاين  دؤص
  . ه تارانخان ذايكرد وةيس تةواوي لةشكرةكةي گرتةوه و شثخ

  

مرادخاين غةزريو چةند كةس له فةرماندةراين ذاكردووي كوشت و  عةيل
ئةگةرچي لةم كاتةدا نةخؤش بوو سپاكةي بؤ گرتنةوةي خاك و مةصبةنده لـة  

چووةكان كؤكردةوه، بةآلم جةعفةرخان هةيل لـةم پاشةكشـةيه هثنـا و     دةس
ـ  عـةيل . سةري هةصدا و بةرةو ئيسفةهان ذكثفكوت كوتـاي  ان سـةرةذاي  مرادخ

دا بة پذتاو بؤ  ذاسپاردةي حةكيمان كه دةبوو چورتةي نةكردبا، له چلةي زستان
دا له ذثيـه  ١٧٨٥نايه ذكثف، بةآلم له فثورييةي ساصي   پاراستين پايتةخت پثي

بةردا و جةعفةرخان بث گرث و كؤسـپثكي ئـةوتؤ    لةشكرةكةي دةسيت لثك. مرد
گـؤذانثكي   مرادخان خاص ايةين عةيلخ فةرمانذةوايةيت كورت. ئيسفةهاين گرت

چارةنووسي بنةماصة بوو؛ ئةم خانةدانه ئيدي قةت جارثكي تـر دةسـةآليت لـه    
  . باكووري ئيسفةهان وثوةتر نةچوو

  

خـاين ذةقـييب    وةيس يةكةم هةنگاوي جةعفةرخان خاشةكثشاين شثخ
بوو، بؤيه پةيامثكي دؤستانةي بؤ نارد و بانگهثشـتين كـرد بـؤ ئيسـفةهان،     

ودوو پاش ئةوةي گةيشـتث، گـريا و    هةر يةك .ويش به نةفامي قبووصي كردئة
ئاغاحمةممةدخان ئثستا له بةرامبةر تةنيا فةرمانـذةواي  . كوثر و زينداين كرا

جةعفـةرخان بـه   . زةندا له كةوصي خؤي هاتـةدةر و بـةرةو باشـوور بـزووت    
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ثنـةي  پةلةپذووزث و سةرشثواوي له ئيسـفةهان ذايكـرد و بارگةوبنـة و خةز   
بةجثهثشت و خةصكي شار بةر لةوةي خاين قاجار بگاتث دةسـتيان ذثخسـت و   

ئةم شاره به سةرپةرستثيت ،له شرياز جةعفةرخان پثشوازي لثكرا .تاآلنيان كرد
كةخيوداي گةذةكان له اليان حاجي براميةوه كه ئثستا كرابوويه كةآلنتةري شار 

ام پـاش ماوةيـةكي كـورت    سةرةجن .هةصدةسووذا و هةروا وةفادار مابوويةوه

ترس و خؤف لةگةص   ئاغاحمةممةدخانيش بث. جةعفةرخان گةذايةوه ئيسفةهان
. وپثكـي گةذايـةوه تـاران    هؤزي سةربةسيت بةختياري كةوته شةذ و به ناذثك

ديسانيش خـاين قاجـار بايدايـةوه ئيسـفةهان و جةعفـةرخاين بـؤ شـرياز        
دا كةوتـه   ثيت خؤي لةم شـاره خاين زةند هةتا كؤتايي حوكمذان. دةرپةذاندةوه

گريوگـرفيت تـازه سـةريان    . حاصةيت بةرگري و له قاپثلكي خؤي نةجووآليةوه
. كه حاكمي هةمةدان بوو ذاپةذي) ٣(خاين ئامؤزاي دا مسايل١٧٨٦له ساصي . هةصدا

گةرداو  جةعفةرخان پاش ئةوةي بثهووده گةمارؤي يةزدي دا ئةم شاره هةروا به
خـاين  . خاين كوذي سةرجني ذاكثشـان  ثكي لوتفعةيلتؤزه سةركةوتن. مايةوه

گةنج الر و كرماين پثمل كردبوو و بؤ ئاخرين جاريش ئيسفةهاين گرت، بـةآلم  
حكوومةيت جةعفةرخان لةبةر . لةبةر هرووژمي سپاي قاجار ناچار بوو چؤيل كا

  . بووين نثوخؤي چةند كةس له خزماين و خةيانةيت هاوذثياين ذووخا ياغي
خاين  قوصي د يةكثك له پياواين وةفاداري خؤي به ناوي عةيلخاين زةن

ئةو بةگوثرةي . كازرووين به مةبةسيت دامركاندنةوةي ذاپةذيين كاشان گاص دا
. پةميانثكي شةرافةمتةندانةي بةخشيين ذاپةذيوان ئةم ذاسپثراوييةي ذاپةذاند

ند كرد،بؤيه جةعفةرخان ئةم قةراروبذييةي نةسةملاند و ذاپةذيواين له بةند تو
دا نارد و  جةعفةرخان به شوثين. خان به دصشكاوي گةذايةوه كازروون قوصي عةيل

  ذثوه خسـتييه سـياچاص و پاشـان     سوثندي خوارد كه دةسيت نةكاتث، بةآلم له
دا ئةم كـارةي واي كـرد تـا     ي زاييين١٧٨٩/ ي كؤچي ١٢٠٤له ساصي . لة داري دا

رباري كه له گياين خؤيان دةترسان به ئاگري كةتنثك له نثو ئةو پياوانةي دة
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چةورانةيان دا  دةم). ٤(ي زةند، هةصگريسث»مرادخان) صيد(سةيد«سةركردايةيت 
به غوالمثك كه دةرمانداوي بكا، زيندانييةكان له زيندان دةرپةذين و هةصيانكرده 

سـةريان بـذي و لـه    . فةرمانذةواي زةند كه له ئاويلكةدا وةك مار پثچـي دةدا 
  . ا حةوايان دايه دةرةوهپةجنةرةذ

خـان لـه    وةختايةك هةواصي ئةم ذاپةذينه گةيشته كرمان، لوتفعـةيل 
لـةم شـارةدا    .وةفايي پياوةكاين خؤي بةناچاري ذايكرده بووشـثهر  ترسي بث

خاين براي به ]شامراد [مراد شثخ، سةيدمرادخان. نةسر پةنا و ياريدةي دا شثخ
مراد گرتيـان و   بةآلم پياوةكاين شثخلةشكرثكةوه دژي ذةقييب گةجني گاص دا، 

خـاين دا كـه    ئةم ذووداوه دنةي لوتفعةيل .خان دايانه پاص قؤشةين لوتفعةيل
كةآلنتةر ديسانيش لةم شارةدا كةوته پشـتيواين لـه   . هثرش بكاته سةر شرياز

خؤشةويست له اليةن  خاين جوانچاكي ئازا و گةل لوتفعةيل. كوذي جةعفةرخان
دا دةسـيت   سةيدمراد ماوةيةك لـه ئـةرگ  . پثشوازي لثكرا تثكذاي جةماوةرةوه

  . كردةوه،بةآلم ئاخرييةكةي گريا و كوژرا
خانا تثنةپةذيبوو كـه   ماوةيةكي وا به سةر سةقامگريبووين لوتفعةيل

فرسـةخي شـاري    له شةش. ئاغاحمةممةدخان سةرلةنوث ذووي كردةوه شرياز
ـ    شرياز لوتفعةيل ةوه پايتـةخت و مـانگثكي   خان شكسيت هثنـا، بـةآلم بايداي

 ١٧٩٠ساصي داهاتوو كه دةبثته . دةسكردةوه هةتا سپاي قاجار بةناچار گةذايةوه
هثزثكي كؤكردةوه و له وةخيت گرفتاري ئاغاحمةممـةدخان لـه ئازةرباجيـان    
پةالماري شاري كرماين دا كه پثشتر ذايسپاردبوو دةبث خـودي حوكمذانةكـةي   

  ةخت بوو و خـاين زةنـد بـةناچاري پـاش     زستانثكي س. دةستةوه خؤي بدا به
  .داين زؤرثك له پياوان و ذةوةي ئةسپاين گةذايةوه شرياز لة دةس

خـان بةئاشـكرا سـةبارةت بـه      پاش گةذانةوه بؤ شـرياز لوتفعـةيل  
ي زةنـدي  »بـةرخوردارخان «. براميي كةآلنتةري بةدةسةآلت دووشك بوو حاجي

خةيانـةيت پثبكـا، ئةوةنـدي    غللووري پووچةكه كة دةيگوت كةآلنتةر دةيةوث 
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دا  ي زايـيين ١٧٩١/ ي كـؤچي  ١٢٠٦وةختايـةك كـه لـه ساصـي     . ديكةي تـني دا 
. خان ئيسفةهاين گرت، كوذةي گةجني كةآلنتةري وةك بارمته وثذابوو لوتفعةيل

به فـثص فةرمانـدةراين زةنـدي    . لةم كاتةدا كةآلنتةر بذياري پاراستين خؤي دا
ةستةوه گرت و پاشان به ذاسـپاردةيةك چـي   خسته بةند و جصةوي كاراين به د

دا بوو،  خان خاين براي كه له سپاي لوتفعةيل قةوماوه هةمووي بؤ عةبدوذذةحيم
ئةويش لةذثوه لةشكري لثهةصگثذايةوه و حوكمذاين الوي زةنـد   .ذوون كردةوه

   .لةگةص سثسةدكةس له هاوذثياين بةرةو شرياز ذايكرد

حاجي  .ةكانيان لة ذووي داخستووهله شرياز بؤي دةركةوت كه دةرواز
برامي له پامشاوةي پياوةكاين ذاسپارد كه ئةگةر بثتوو بآلوه نةكـةن و پشـيت   

خان وثذاي  لوتفعةيل .خان بةرنةدةن تؤصه له خاوخثزانيان دةكرثتةوه لوتفعةيل
لثره تثگةيي كه كوذةي جثنشـيين  . چواركةس له پياوةكاين ذايكرده بووشثهر

شـؤذةالو كـه وةك پـؤآلي    . اليـةنگري لـه كةآلنتـةر بكـا    نةسر دةيـةوث   شثخ
ژمارةيةك له اليةنگراين . جةوهةرداري لثهاتبوو بؤ شةذ گةذايةوه جثي جاران

خؤوآليت كؤكردةوه و ئةو سوارانةي كه له بووشثهر و كازروونةوه كةوتبوونـه  
كردين شرياز بزووت و ئةو سـپايةي كـه بـه     بؤ چؤصةپثچ. شوثين تثكيشكاندن

خاين قاجار به مةبةسيت گرتين پايتةخيت زةنديـه   ردايةيت مستةفاقوصيسةرك
خاين قاجار سپايةكي ديكةي كرده سةري و ئةويش لـه  . هاتبوون تثكيشكاندن

بةرامبةر پؤله چةكداراين زةنـدا خـؤي بـؤ ذانـةگريا و ذايكـرد و وةختايـةك       
كةوت، خان لثيان وةخؤكةوت و پـةالماري دان و زؤر ئازايانـه سـةر    لوتفعةيل

  .پياوةكاين به شادماين هؤردووگايان تاآلن كرد
برامي، ئاغاحمةممةدخان بةخؤي و لةشـكرثكي   له سةر داخوازي حاجي

خـان لـه نيزيـك     پؤلةسواراين لوتفعـةيل . هةزار كةسي ذووي كرده شرياز چل
پثشقةرةوصةكانيان شكست دا و هةر ئةو شةوي پةالماريان برده » پرثسپؤليس«

دووگا و گوصميخي تاوص و خثوةتان هةصكثشران و واوثدةچوو سةر جةرگةي هؤر
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خان كه پثي وابـوو خـاين قاجـار     بةآلم لوتفعةيل. كه تةواوي هؤردووگا بگرث
ذايكردووه نةيهثشت پياوةكاين بكةونه تاآلين هؤردووگـا و فـةرماين دا هـةتا    

ــرن ــةياين دةس ذابگ ــةالبانگ . ب ــيت م ــه وةخ ــةياين ل ــه   ب ــةيي ك ــا تثگ دان
ممةدخان و چةكداراين پارثزةري تةوةنده بةهثزن كه بتوانن تاقمؤكةي ئاغاحمة

سةربازاين بةكرثگرياوي عةرةب كةوتبوونه تاآلين تاوص و . هاوذثياين ببةزثنن
خانيش جگه لةوةي بؤ پاراستين گياين خؤي و  لوتفعةيل. بوو خثوةيت تاقةوه

ةم ذووداوه شـومه  ئ. پياوةكاين پثي پثوةبنث و ذابكا، چارةيةكي ديكةي نةبوو
خاين زةند له هاويين . خان و مرياين زةنديه بوو وةك كؤتايي كاري لوتفعةيل

دا ذايكرده كرمان و چةند كةسثكي له دةوري خؤي كؤكردةوه و كةوته ١٧٩٢ساصي 
دا كه به مةبةسيت پةالمارداين شرياز ١٧٩٣له ساصي . بةر پةيكةردةي سپاي قاجار

بـه شـثوةيةكي ناسـةركةوتوو    . بوو كةوتةذثكه ئثستا ئاغاحمةممةدخاين لث

له سـةر   .پاشةكشةي پثكرا» تةبةس«ي دا و چةند جارثك تا »داراب«گةمارؤي 
خان بةرةو قةندةهار بزووت هةتا بتوانـث يارمـةيت لـه     پثشنياري مريحةسةن

بةآلم چةند ذؤژ دواتر  ،تةميوورشاي دوذاين فةرمانذةواي ئةفغانستان وةربگرث

  . واصي مةرگي تةميوورشا بةناچاري گةذايةوهلةبةر بيستين هة
ئـةم  . دووكةس له سةرؤكاين پايةبةرزي نةرماشري پشتيوانييان لثكرد

دا به سةر كرماين دادا ١٧٩٤الوه كه دةسيت له گياين خؤي هةصگرتبوو، له سايل 
ــريت ــةر   . و گ ــه بةرامب ــوو و ل ــتةوه ب ــه دةس ــارةي ب ــةو ش ــان ئ چوارمانگ

قايت بوو به هـؤي تثـداچووين سـةربازگه و    . گرتدا خؤي ذا ئاغاحمةممةدخان
. سپاي قاجار سةرةجنام له ذثي خةيانـةيت چةنـد كةسـثكةوه كرمـاين گـرت     

ئاغاحمةممـةدخان  . »بـةم «سةعاتا خؤي گةيانده  خان له ماوةي سث لوتفعةيل
. سةبارةت به خةصكي شاري كرمان بة شثوةيةكي يةكجار دذندانـه جووآليـةوه  

هةزار كةس ژن و ٢٠قةآلچؤ كردن و هثزةكاين نيزيكةي  تةواوي نثرينةي باصغي
هـةزار جـووت چـاو بـه كؤگـا      ٢٠وةك گثذاويانةتةوه . منداصيان به كؤيله برد
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له » بةم«حاكمي . هةصدرايةوه و پاش ژماردن درايه دةست هثزةكاين سةركةوتوو
ترسي گياين براكةي كه له كرمان بوو دةيةويست ميوانةكةي ذادةسـيت خـاين   

خان هةسيت به مةترسي كردبـوو، بـةآلم هـةتا دوايـني      لوتفعةيل. بكا قاجار
كاتثك كه به مةبةسيت ذاكـردن  . ساتيش بذواي نةدةكرد كه خةيانةيت پثبكرث

ئـاخرين  . تاوي دا، پةيل ئةسپةكةيان پةذانـد و خؤشـي بـه برينـداري گـريا     
دةسيت ساصي نةنابوو درايه بةر٢٥فةرمانذةواي زةند كه هثشتا پثي له تةمةين 

دذندانه كوثري كرد و دايه دةست ئةشكةجنةدةر، . جثنشيين ئيمپراتؤرثيت ئثران
ي ١٧٩٤نوامربي / ي كؤچي ١٢٠٩پاشان نارديه تاران و له ذةبيعوسساين ساصي 

  . دا كوژرا زاييين
وثنةي، چةنـد ساصـثك    وچاالكي ئازايةيت بث خان به چوست لوتفعةيل

ةداين زةندي كه زؤر جاران زةبـري لـه   زجنريةي خانةداين مرياين نثو ئاويلك
وبـرد و   دةسـت . خؤيان وةشاندبوو، بةرةو پلةيةكي بةرزي ذاستةقينةي بـردن 

دا  وچانةكاين وثذاي نةبةزي خؤي و ئةو هيوايةي كه له دصي پياواين هةصمةته بث
. دا زيندوو دةكردةوه شؤقي دابؤوه، بريةوةري ذؤژه سةختةكاين وةكيلي له بريان

راين كؤمةصي شارنشني و خثآليت خؤيان له چنـگ خانـةداين زةنـد    بةآلم ذثبة
لةبةر خاتري قاجاريان دةرباز نةكردبوو، بةصكوو له قؤناخثكي زؤر پثويسـتا  
خؤيان له يارمةيت و پشتيوانثيت پاراست و ويستيان كه الپةذةيةكي تـازه لـه   

  .مثژوو هةصبدرثتةوه
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 خاين زةند كةرمي/         

 

  »ساكي«تثبيين و پةذاوثزةكاين 
  
براي دةرفةيت له به  خاين دايك خان مرد، زةكي وذؤژةدا كه كةرميـ لة١

خان هثنا و له كاتثكا مةييت وةكيل هةروا لـة گـؤذث     دةستةوه نةبووين سادق
خانةوه هةصسووذا، بـةآلم   بوو، به ناوي حمةممةدخاين كوذي دووهةمي كةرمي

ةنگري لـه  الي» هةزاره«و » بةگله«چونكه هةسيت كرد كه خاناين ديكةي زةندي 
كـوذان و براكـاين   . خان دةكةن،له حكوومةتا كـردي بـه شـةريك    ئةبولفةتح

خان كه لـه ئـةرگ درگايـان لـه ذووي خؤيـان       خان و شثخاصي حمةممةدعةيل
داخستبوو به سوثند و قورئان و بةصثين پاراستين ذووحيان له ئةرگ هاتنه دةر 

ؤيان لث مةآلس دان و خان، تاقمثك له كةلثن و قوژبنان خ و به دةستووري زةكي
ئةو . هةر كه ئاسؤگيان دا و دةركةوتن لثيان وةدةس هاتن و دةسذثژيان لثكردن

. خوثنانةي شثالوگةيان بةست هةتا ئةو دةمي كةس وثنةي نـةديبوون  جؤگةله
خـان،   خان كـوذي شثخاصـي   كةلبعةيل: كةسةي كوژران برثيت بوون له٢٣ئةو 

حوسثن و فةحتعـةيل و  : و سث كوذ خان بةخؤي خان براي شثخاصي نةزةرعةيل
حةســةن، كــوذاين حمةممــةدخان بــه نــاوي تــاهري و وةيل و داراب، كــوذي 

خان براي حمةممةدخان به چةند  حمةممةدخان ناسراو به باقرخان، سادق عةيل
خان و  كوذةوه، عةرازسوصتان و مريزا جةعفةري خوراساين وةزيري نةزةرعةيل

  . خان كوذاين شثرعةيل
انكلني كه چةند ساص پاش مةرگي سةرداراين زةند چؤته شرياز ويليام فر

دابوو به  شةش پاصةوان كه خؤيان ذووت كردبؤوه و كراسيان فذث پثنج: دةنووسث
وپةتيان  خان و لةت زةبري شري خانةكاين زةنديان ذةپثچةك دايه بةر دةمي زةكي

ةمانـه  ئةگـةرچي ئ . كردن و كةالكيان فذث دانـه مةيـداين بـةردةركي قةسـرث    
ومنداصيان وةبةرچاو بگرث ماص و ساماين داگري  وكاري بوون، بث ئةوةي ژن كةس
. كـةس ١٥گوشا بـه   كةس دادةنث و گييت٢٢فرانكلني ژمارةي كوژراوان به . كردن

  . خان چوار ذؤژ پاش مردين نثژرا مةييت كةرمي
ناوبراو لةو ناوچةيه بـه  . خان له ئيزةدخواست گؤذةهوو كرا ـ زةكي٢

مرادخـان نـةهثناوه و    وي ئةوةي كه دةستيان وةبـةر پياوةكـاين عـةيل   بيانو
لةبـةر  . كوشنت گةذاون باج كؤكةنةوه جةرميةي كردن و چةند كةسثكي لث لثيان
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 /خان  جثنشيناين كةرمي                                                                                      

 

و منـاآلين، شـةذكةراين     كوشتين گةورةمةالي شار و دةسدرثژي بـؤ سـةر ژن  
گابـاين  خان لةبـةر ئازايـةيت قـةرةوص و ني    زةكي. بذياريان دا بيكوژن» مايف«

دا خست و  شةذكةراين مايف ذستةي خثوةتةكةيان ترازاند و به سةريان. نةبوو
ذةزاخاين مايف سةري . خاين مايف گوللةي پثوةنا عةيل خان. دةسذثژيان لثكرد

  .بذي و كةالكي پثخوست كرا
باوكي لـه شـةذي   . خان بوو خاين زةند كوذي شوجاعةددين ـ مسايل٣

سـةرةتا لـه   . خـان بـوو   ه ئامؤزايـاين كـةرمي  ئةستةرئاباد كوژرا و ئةويش ل
. خاين باجةآلن سـةربةخؤيي ذاگةيانـد   برووجثرد ذاپةذي و به نةماين قوربان

لةم شاره لةگةص . جةعفةرخان هثزةكاين شكست دا و بةناچار ذايكرده هةمةدان
تاقمثك له خثآليت كوردستان و لوذستان و هةمةدان دژي جةعفةرخان بوو بـه  

فةرخان پـةالماري هةمـةداين دا، بـةآلم لةبـةر خوثـذثيت و      جةع. هاوپةميان
  .ترسةنؤكي هثزةكاين تثكشكا و بارگةوبنة و جةواهثرايت بةجثما

به دةسـيت كـةنيزثك   )صيدمرادخان(ـ ياراين سـةيـدمـرادخـان٤
جةعفةرخانيان ژارخواردوو كرد، بةآلم لةبةروةي ژارةكه زؤر كاريگـةر نـةبوو   

ةناچاري بةرتيليان دا به دووكةس له غوالماين بـه  ب. تةنيا له جثيةي خستبوو
ناوي ذةجةب و باقر و ئةوانيش دةست و پثي زيندانييـةكانيان كـردةوه و بـةم    

ذثـزدار پثـري ذووداوي   . دا بوونه هاودةسـت  شثوةيه له كوژراين جةعفةرخان
دةرمانداو كراين به دةسـت كـةنيزثك و دةربـازبووين زينـدانيياين لـةذووي      

ن به قةصةمي سثرجان مثلكؤمةوه نووسيوةتةوه و دةصث غوالمثـك  مثژووي ئثرا
ــوارد ــةرخاين ژارخــ ــر جةعفــ ــازاد كــ ــةكاين ئــ ــرد و بةندييــ وو كــ
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  پاشكؤ
  

  توثژينةوه و هةصسةنگاندين سةرچاوةكان 
  جةللةي ناوي شوثنةكان

  جةللةي ناوي هؤز و خانةدان و تايفآن
  جةللةي ناوي كةسان
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  گاندين سةرچاوةكانتوثژينةوه و هةصسةن
  

ئةگةرچي سةرچاوةي زؤر و چةندزمانه دةربارةي سةردةمي دةسةآليت 
ئةفشارييه و زةنديه لةچاو ساآلين سةرةتاي حكوومةيت سـةفةوي و نادرشـا   

دا كةندوكؤسپي تايبةيت  كةمن، بةآلم ديسانيش له هةصسةنگاندن و لثكدانةوةيان
خاندين سـةنگ و شـياوي ئـةم    تةقةاليةكي كه بؤ نر بةگوثرةي. وةبةرچاو دث

ژثدةرانه دراوه، دةيانكةينه هةشت بـةش و دةياخنةينـه بـةر لثكؤصـينةوه و     
شةش بةشـي سـةرةتا سـةبارةته بـه نووسـراوةكاين بنـةذةيت       : توثژينةوه

وپثكي شثوةي هةصسةنگاندن ئـةو   هاوچةرخي ئةوان ذؤژگاران كه لةبةر ناذثك
ييةكانيش دةبنه كؤسپثكي گةوره ذيزاوذيزةيان كردووه، گةرچي خودي ذيزبةند

دوو بةشةكةي ديكةش تايبةتن بةو . له بةردةم نةزم و ذثكخستين وردي كارةكان
. نووسراوانةي كه پةيوةندييةكي تايبةتييان به مةبةسيت باسةكةي ئثمةوه هةيه

پثرسيت تةواو تايبةيت وثذاي كورتةنيشانةي سةرچاوةكان بـؤ چوونـه سـةر    
  .ةش كه له ذيزبةندي تايبةيت خؤيان دان خراونه ذووژثدةر و ئةو بةصگةنامان

  
  ـ مثژووه گرينگةكان ئثراين١
  

وپؤي قؤناخي سـاآلين   ئةو سث شوثنةوارةي كه وثكذا بةشي زؤري تان
دةگرنةوه و تثكيانتةنيون، به شثوةيةكي بنةذةيت دةكةونه ذيزي  ١٧٩٥ـ   ١٧٤٧

ةوةي كؤنبـاوي  شـثوازي شـيكردن   له سـةر ذووداونووسينةوةكاين زجنريةيي 
. دا دةشـكثتةوه  يانبه سةرئثرانييةكان پاش ئةوةي دةسةآليت ذةگةزي مةغوول 

دا كـةلكيان لثـوةرگرياوه   ٦و  ٣و  ٢وكووذي ئةم بةرهةمانه كه له بابـةيت   كةم
دا  پثشتر له اليةن توثژةرانةوه باسيان كـراوه و لـه شـوثنةوارةكاين خؤيـان    

مةيل و سةرجني ئةمانه . ١١٩٢باريك ناكاهثناويانن و پثويست به دووپايت ورد و 
بوونيان له دةرباران و لةشكرگاي  بؤ سةر شثوازي تةنتةناوي عةرةيب و بنةجث

                                                      
1-See Browne, A History of  Persian Literature in Modern Times,444 
– 446; 

  .٢٣ـ  ١٧ل  كورتةباسثك،هادي هيدايةيت، 
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دا دةگةذثتـةوه سـةر ئـةو     پاشايان له بةرامبةر كؤمةصي گةورةي گةذانگةذيان
هثندثك جاران كه وةك گوصستانه زؤريان . كثشاون به سةرومةرجةي باصي  هةل

نووسـينةوةي  . ووه، خةصكي ئاسايي له كتثبةكـةدا دثنـه ذوو  اليةين پاراست بث
نةزم و غةرةزاوييانةدا و خؤدانه نووسـينةوةي   ذووداوةكان لةم شوثنةواره بث

بةساصي ذووداوةكان گةلثكي هةصه له حيسايب ذؤژمثري ئيسالمي كـؤچي و   ساص
ثك دا بةدي هثناوه و تةنانةت له هثنـد  ذؤژمثري هةتاوي تركان و ئثرانييةكان

. دا لةبةر ئةم دووتؤوييه هةتا شةش مانگ نثوان و جياوازي هاتؤته گؤذ بابةتان
دا ذيزبةندي باس و بابةتـةكانيان پاراسـتووه و لـه بـواري      بةآلم بةالي زؤري

دا جارجارثــك هثنانــةگؤذي  ئــةدةبيات و هونــةر و ميعمــاري و ژياننامــةكان
مةيل  بث. دابذيوه ان لثكيئيستيعارة و جوانكاري يان دةقةكةي تؤكمه كردووه ي

بوونيان سةبارةت به هثناين ناوي سةرچاوة و بةصگةنامةكان ـ لةم بابةتـةوه   
زؤربةي گةذؤكاين ئورووپايي هةر وةك ئةوانن ـ بانگةشـةي سةرسـوذهثن و    

ثكردنةكانيان دةماخنةنه گومانةوه، بةآلم لـه هـةر شـوثنثك دةسـتيان     لفوو
ؤ، بابةتةكانيان به شثوةيةكي ورد و گةيوةته بةصگةي سةرچاوةيةكي سةربةخ

  .بةرچاو لةگةص ذاستةقينه يةكتر دةخوثنثتةوه
  

  گوشاي حمةممةدسادق مووسةوي ئيسفةهاين تارخيي گييت: ئةلف
نووسينةوةي سةردةمي زةنديه لـه   نووسةري تةواوترين بةرهةمي يادداشت

رةتاي وةك گثذاويانةتـةوه لـه سـة   . بنةماصةي سةيدةكاين مووسةوي هةصكةوتووه
ودةزگاي ئيـداري   سةدةي هةژدةدا له فارسةوه هاتؤته ئيسفةهان و كةوتؤته ذيزي دام

دا مريزاحمةممةدذةحيمي مـامي پزيشـكي    حوسثن له زةماين شاسوصتان. سةفةوييان
بارگا واته حةكيمباشي بووه و وةك باسيان كردووه مريزاسادق كار و خزمةيت خؤي 

ذوون نيه كه له دةوراين داگريكراين وآلت بـه  . پثكردووه له ژثر چاوةدثري ئةو دةس
بةآلم له ذؤژگـاري   ،دةس ئةفغانةكان و قؤناخي پادشايةيت نادرا به چي بةذثچووه

لـه وةخـيت دةسـةآلتدارثيت     .خانا وةك شاعريثكي هةصـكةوته ناسـثندراوه   كةرمي
مرادخاين زةندا لةپذثك لةبةرچاوان كـةوت و تووشـي هـةژاري و نـةداري و      عةيل

ومةرجه واي كرد كه سةبارةت  ئةم هةل ،كثشان صةمةرگي بؤوه و ذووي كرده ترياككؤ
مرادخان و مثژووي فةرمانذةوايةيت ئةو چةند باس و بابةتثكي تةنتـةناوي   به عةيل
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له ذؤژگـاري مريايـةيت جةعفـةرخانا سـةرلةنوث بووژايـةوه و كتـثيب       . بنووسث
خان كةوتـه سـةر غةيبـةيت    لةبةر دصـي جةعفـةر  . گوشاي پثشكةش بةوي كرد گييت
. خـاين زةنـد كـرد    دا بةئاشكرا اليةنگري له سادق مرادخان و له نووسراوةكاين عةيل

  .١١٩٣دا مرد دا لةوپةذي پريي ي زاييين١٧٩٠ـ  ١٧٨٩/ ي كؤچي١٢٠٤نامي له ساصي 
» نيزامي«ئةديباين هاوچةرخي سةرةتا ئةويان له ذيزي الساكةرةواين 

هثندثك دواتر له دةوراين . دا شثعري دةگوت ةويداناوه كه له چوارچثوةي مةسن
ئـةو  . خانا دةسيت كرد به نووسينةوةي مثژووي فةرمانذةوايةتييةكـةي  كةرمي

كارةي دياري و خةآلتثكي تؤكمه و چذوپذه سةبارةت به مثژووي حوكمـذانثيت  
نشينةوه بـؤ   خاين زةند له سةرةتاوه تا كؤتايي له ذوانگةي كةسثكي پايتةخت

دا ئـةم كتثبـه جثگرةوةيـةكي     له ذاسيت. ١١٩٤دن به نةسلةكاين دواتركر پثشكثش
. زيرةكانه و ئةديبانةي بريةوةرييةكاين مريزا حمةممةدحوسـثين فةراهانييـه  

شثوازي نووسيين . ١١٩٥ناوبراو له ساآلين كؤتايي پاشايةيت وةكيال وةزيري بوو
خــاين  كتثبةكــه كــارتثكردين ئةديبانــةي مثــژووي گــةورةي مــريزا مةهــدي 

له كتثيب . ةستةرئابادي پثوه دياره و نامي له پةسندةراين ئةم نووسةره بووهئ
. دا كةمتر له باوي سةردةم خؤ له قةرةي ذووداونووسينةوةي ساآلنه دراوه نامي

كي لـه ذؤژمثـر و   خان كةل ي سةرةتاي پاشايةيت كةرميساصة بؤ دةسپثكي پثنج
بـؤ وثنـه لـه كتـثيب     . ناوةكاين تركي به هةصپاچيين چوارسـاص وةرگرتـووه  

/ ي كؤچي ١١٦٥ي زاييين دروسته نةك ١٧٥٦/ ي كؤچي ١١٦٩دا ساصي »ئيل سيچقان«
هةصكةويت سةر باسةكان بؤ دؤزينةوةي خاصه  دووپايت به .ي زاييين و هتد١٧٥٢

بةداخةوه  .هاوبةشةكاين باس و مةسةلةكاين جوغرافييايي و بابةيت ياريدةره

                                                      
؛ ئازةر، ژياننامةي هاوچةرخان؛ دونبـويل،  ٢٤٧ـ   ٢٤٤گوصشةين مراد، ل : ـ بذواننة٢

 ؛ ١٥؛ بري، ل ٢٧٢ـ ٢٧١و نيگارستان، الپةذه  ١٣٥، ل تةجرةبةتولئةحرار، بةرگي يةكةم
  .١٦٠ـ  ١٥٩؛ سةدري ئةفشار،ل ٢٧ـ ٢٤،كورتةيةك،ل٣٤ـ ٣٣ووي زةند،لهيدايةيت، مثژ

وتـاري بـةحرولعلوومي،   : ـ سةبارةت به ژياننامةي نامي وةك شـاعري، بذواننـه  ٣
 .٣٢ـ  ٢٥، ل ١، ژماره ٢١گؤضاري كؤلثژي ئةدةبيات، ساصي 

 – Mann, ((ueber die Quellen 17 – 18)); Beer, 11.٢١٠گوشـا، ل   ـ گـييت ٤
12.        



 

 

٦٥٩ 

  .١١٩٦كاكصه بوون ئيستيعاره و درثژدادذي كةمخودي بابةتةكان لةبةر تثوةداين 
گةآلصةي نامي به مةبةسيت تةواوكردين مثژووي خانةداين زةنديه هةتا  

به دوو پاشكؤكةي دواتر . لةبةر مردين لثكهةصپسا ،خان كؤتايي مريايةيت كةرمي
نووسـةري  (ذةزا ئةششةريف شةهراوي  مريزا عةبدولكةرميي كوذي عةيل دةس

و حمةممةدذةزا شريازي نووسراوه و ئةم دوو بةشه له ) ريخكتثيب زينةتوتتةوا
من . دا كه به دةستةوةن وةبةرچاو دثنيةگوشا زؤربةي ئةو شةش نوسخةي گييت

  داچؤتـةوه و   تووه كه مامؤسـتاي نـةمر نةفيسـي پثـي    كةلكم لةو كتثبة وةرگر
ي هثناين زانيار خوثنةرةوه به مةبةسيت وةدةس. پةصةكاين هةصگرتؤتةوه و هةصة

  . ١١٩٧زياتر دةبث بچثتةوه سةر پثشةكي ئةو كتثبه
  
  ي ئةبوحلةسةين غةففاري كاشاين»ادگوصشةين مر«مثژووي : ب

هاوچةرخي الوتري نامي و سثهةمني كوذي مـوعيززةددين حمةممـةدي   
باوكي له سـاآلين  . غةففاري مستةويف له بنةماصةيةكي كاشاين بةوةلةد بووه

لـه وةخـيت شـاآلوي    . ١١٩٨ين كاشان بووخاين زةندا حوكمذا حكوومةيت كةرمي
لـه  . خاين قاجار بؤ سةر شـاري كاشـان كةوتـه بـةرخؤدان     حمةممةدحةسةن

نووسةر .دا كةوته داو و به ديل گريا پةالمارثكي لةنةكاوي سپاي قاجارا له حةمام
له پثشةكي گوصشةين مرادا به داخ و كةسةرةوه باسي ئةو ماوةيه دةكا كـه لـه   

ئةو دةيهةويسـت  . ا ناچار به فثربووين وثنةگةري كراوهد ساصي ٩تا  ٧تةمةين 
دا ئاماده بكا،  لةم ذثگةيةوه خؤي بؤ وةرگرتين شوغصثك له نيگارخاتةي مريي

مريزا حمةممةدي برووجثردي كـه   .بةآلم زةوقي پتر لةگةص ئةدةبيات دةهاتةوه
خةزثنةداري مريي و دؤسيت غةففاري پري بوو پثشنياري پثكرد كـه كوذةكـةي   

                                                      
5- cf. Beer, 11 – 15; Mann, ((ueber die Quellen)) 18;                          
        

  .٣٤ـ  ٢٩، ل باسثك؛ كورتة٣٥ـ  ٣١هيدايةيت، مثژوو، ل 
 ،گوشاي زةنديه، هيدايةيت، مثژووي زةنديه ـ پثشةكي هةصةچن لةسةر مثژووي گييت٦

     .Rien, 196 – 197و هةروةها  ٤٥و  ٤١و  ٣٢ـ  ٣١ل 
  .١٥٥و  ١٥٣؛ نةذذاقي، پةذاوثزي ٣١٩ـ  ٣١٦؛ زةرايب ٤٣تا  ٤٢و  ٧ـ گوصشةين مراد، ل ٧



 

 

٦٦٠ 

لةبةر ذاسپاردةي وي يادداشتنووسي گةجني  .اته سةر ذةوگةي كاري ئيداريخب
وپـؤي   ئثمه له بارگا وةك مـريزا دةسـيت كـرد بـه كـار و تـواين لـه ذايـةص        

/ ي كـؤچي  ١١٦٧زانيارييةكاين خؤي و باوكي مثژوويةك بؤ ساآلين دواتـر لـه   
  . خبا ي زاييين به شثوةيةكي ورد و باريك و بةكةلك بنووسث و ذثكي١٧٥٤

دا يـاين ساصـمةرگي وةكيـل،     ي زايـيين ١٧٧٩/ ي كؤچي ١١٩٣له ساصي 
  غةففاري به ئاماجني نووسينةوةي ذووداوةكاين ساآلين حكوومـةيت زةنديـه،   

وردي كةوته خؤ و له ماوةي چوارساص ئاژاوه و پشثوي ئةم خانةدانـةدا تـا    بة
و هةصبژاردين  ي زاييين١٧٨٣/ ي كؤچي ١١٩٧مرادخان له ساصي  حكوومةيت عةيل

ئيسفةهان وةك پايتـةخت بـه بـووين ئارامييـةكي كـةمتاكورت و خـاترثكي       
ي ١٧٩٦/ ي كؤچي ١٢١٠ئاسوودةوه لةم ذثگةيةدا شثلگريانه هةوصي دا و له ساصي 

كتثيب گوصشةين مراد پثكهاتووه له پثشةكييةك و . دا كارةكةي تةواو كرد زاييين
ي بـؤ داذثـژراوه ـ دةربـارةي     دوو بةش ـ جگه له بةشـي سـثهةم كـه گةآلصـة     

مرادخـاين پةسـندةرثيت و    خـان و عـةيل   خـان، زةكـي   فةرمانذةوايةيت كةرمي
دوابةدواي يةك نووسراون و نووسةر ناوي كتثبةكةشـي لـه ذووي سـةليقةوه    

  .١١٩٩ي لثناوه»مراد«داناوه و ناوي 
پثداچوونةوةيةكي ذوونه سةبارةت بـه   پثشةكي ئةم شوثنةواره كورتة

دا و  ةك لةدواي يةكي نادر و ملمالنةي دةسةآلت له ئثراين ذؤژاواييجثنشيناين ي
له دوو بةشةكةي دواترا دميـةنثكي ذوون و ئاشـكرا دةربـارةي چوونـه سـةر      

ذا لةگةص هةنـدثك   ي زاييين١٧٥٥/ ي كؤچي ١١٦٨خان له ساصي  دةسةآليت كةرمي
ذا ئؤباصي  ييكتثبةكةي له اليةن ژثدةراين ئورووپا. وردةكاري باريك دةخاتةذوو

چةند باسثكي هةصه . متمانةتره گوشاي نامي جثي بؤكثشراوه و له تارخيي گييت
وةك بةسةرهايت ميسيؤين مةسـيحي شـرياز و كارگثـذي كؤمپانيـاي هينـدي      

دا به باصوثزي ذووسياي  له كتثبةكةي غةففاريذؤژهةآليت به ناوي ئثسكيت كه 
له بةشـةكاين سـةر بـه كؤتـايي     . لةم كتثبةدا نووسراوةتةوه) ٥ـ   ١٥(داناوه 

پثكردين ذووداوةكاين  خانا كه غةففاري له دينت و هةست فةرمانذةوايةيت كةرمي

                                                      
ثك بـه  باسكورتة ٤٧ـ   ٤٦؛ مثژووي زةنديه، هيدايةيت، ل ٤ـ   ٢ـ گوصشةين مراد، ل ٨

 .٣٥ـ  ٣١قةصةمي هيدايةيت، ل 



 

 

٦٦١ 

شرياز بثبةش بووه و وثدةچث كه له كاشان بووبث، بذوايةكي قووصي سةبارةت 
به نامي نيشان داوه و باس و بابةتةكاين خؤي بةتايبةت دةربارةي گـةمارؤي  

دا  لةگةص ئةمةش. ذووي كتثبةكةي ئةوذا نووسيوةتةوهوشه له  بة بةسرةوه وشة
هةصسةنگاندين ئةم كتثبه لةتةك مومجةلوتتةوارخيي گوصستانه كه به شثوةي 

و هـةروةها   ١٧٥٥ـ   ١٧٥٠ولؤري له بابةت سـاآلين   گشيت پذه له گةلثك لةنگي
دا بةرهةمثكي  ئةگةرچي به باري نووسةري. خي زؤر پترهةلةچاو كتثيب نامي باي

ز و درةوشاوه نيه، بةآلم لةبةر تةرخان كردين چةند بةشـثكي دوورودرثـژ   شا
سةبارةت به شثعر و هونةرمةندان و زاناياين ئاييين هاوچةرخي، دميـةنثكي  

  .چاكتر له ژيان و كةلتووري كؤمةصي زةماين خؤي نيشان دةدا
يةكيان له كتثبخانةي : وثدةچث كه تةنيا دوو بةرگ لةو كتثبه هةبث وا

ي ١٧٩٦/ ي كؤچي ١٢١٠يه و له ساصي ٤٣٣ي تارانه و ژمارةي سپاردين »كمةلي«
دا له كاشان ذثكخراوه و ئةوي تر زؤر درةنگتر نووسراوةتةوه و له ساصي  زاييين

لـه   ٣٥٩٢دا له ذووي ئةم بةرگةي كاشان هةصـگرياوةتةوه و بـه ژمـارةي    ١٨٨٧
وه و ئثمـةش  پةذي ئةم نوسخةيه ژمارةيـان لثـدرا  . ١٢٠٠كتثبخانةي بريتانيايه

  .كةلكمان لةم دةقه وةرگرتووه
  
  ئةبوحلةسةن حمةممةدئةمني گوصستانه ـ مومجةلوتتةواريخ: ج

ناوبراو ئاخرين كةسي ئةم تاقمةيه و به يةكثك لةو سـث ذووداونووسـةوه   
نووسي بةصـگةداره و   ئةو باشترين بيؤگرايف. سةرةكييانةي دةورةي زةنديه دادةندرث

ئـةم سـةيدانه پاشـناوي خؤيـان لـه ذووي نـاوي       . انهله ذةگةزي بنةماصةي سةيد
. ناوچةيةك له ئيسفةهان خواستؤتةوه، چونكه باپريانيـان لـةم مةصـبةنده ژيـاون    

له زةماين . وباريان لثنابوو ماوةيةك بوو كه بنةماصةكةي بةرةو خاكي كرماشان كؤچ
تر كةوتنه نادرشادا دووكةس له مامةكاين پلةي بةرزيان وةرگرت، بةآلم ماوةيةك دوا

مريزا حمةممةدتةقي مـامي بـاوكي ماوةيـةك    . بةر غةزةيب و ذايانكرده هيندووستان
حوكمذاين هةصبژثراوي نادرشا بوو له كرماشان و چةند پلةيةكي ديكةي لـه ذؤژاواي  

                                                      
9- See Rieu Suppt, 45 – 66; Storey, Persian Literature, I, 331 – 332, 

   ;Persidskaya Literatura, 936 – 937.    ٣٥هيدايةيت، ل 
The Iatter two Works incorrectly date Malik Monuscript as 1201. 



 

 

٦٦٢ 

پاش نةماين ئـةو پاصشـايه، عادصشـا وثـذاي ئـةمريخاين      . ئثران وةدةس هثنابوو
رين سةربازگه و قؤرخانةي قـةآلي كرماشـان،   باشي كردييه سةرداري گرينگت تؤپچي

پـاش  . مريزا دژي عادصشا ذاپةذي كةوته ذيزي اليةنگراين ئةو بةآلم وةختايةك برامي
دا شكايةوه و پثي تووشي گرفتاري و  مريزا بةخراپ به سةري ئةوةي سةرهةصداين برامي

ةسـت  م خاين مـيش  چارةذةشي بؤوه،مريزا حمةممةدتةقي به يارمةيت عةبدولعةيل
خانـا دةسـيت كـرد بـه      جصةوي كاري قةآلي به دةستةوه گرت و له بةرامبةر كـةرمي 

خان  مةردان بةآلم ماوةيةك دواتر تثگةيي كه دةبث بةر له گةيشتين عةيل. بةربةرةكاين
و خوازةري تانج و تةخيت پاشايةيت هاوذثي كه لـه بةغـداوه دثـن، قـةآل چـاكتر      

وگؤذةكان به قازاجني ئازادخـان   ه ذةويت ئاصماوةيةك دواتر هةسيت كرد ك. دابةستث
. ئازادخـان دووبـاره كردييـةوه بـه حوكمـذاين كرماشـان      . داژوثن و كةوته الي وي

گوصسـتانةي گـةنج وةك بارمتـه الي    . سةرةجنام ذاپةذيوان له كرماشان كوشـتيان 
خان دةژيا، به مةبةسيت چوونه نةزرگةي پـريؤزي ئيمامـان لـةوث     دؤستاين كةرمي

، پاش ذاكـردن دوو بـراي لـة خـؤي چكؤلةتريشـي كـه بـه دةس بكـوژاين         ذايكرد
ي ١١٦٩پاشـان لـه ساصـي     .مريزاحمةممةدتةقي ديل و زينداين كرابوون، چوونه الي

   .١٢٠١دا هةرسثكيان له ئثراقةوه بةرةو هيندووستان كةوتنةذث ي زاييين١٧٥٦/ كؤچي 
 ئةگةرچي ماوةي پازدةساصـي ئـاخري تةمـةين وةك دوورخـراوه لـه     

بةآلم كتثيب مومجةلوتتةوارخيي وي پاش نادر كه له ساصي  ،مورشيدئاوا دةژيا
بةشثكي زؤري تايبةتـه بـه    ١٢٠٢دا نووسرا ي زاييين١٧٨١/ ي كؤچي ١١٩٦ـ   ١١٩٥

ذووداوةكاين كؤتايي ئةفشارييه و سةرةتاي سةردةماين زةنديه و نووسةر نةك 
 دا دةوريشي گثذاوه؛ بؤ نبةصكوو له هثندثكيا ،هةر تةنيا به چاوي خؤي ديتووين

ئةگةرچي دةصث  .ذا نثردرابوويه هؤردووگاي وةكيل وثنه جارثكيان له اليةن مامي
ـ  كه هيچ دةقثكي مثژوويي سةبارةت به ذووداوةكاين پاش نادري  تةوه بـه دةس

                                                      
 و پثشةكي هةصةچنةكةي، له ٣١٣، ٢٧٣، ٢٨٦، ١٢٣،٢٣٤، ٣١ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ١٠
  ؛ ١٣٠ـ ١٢٠سةدري ئةفشار؛٣٩ـ٣٥ك،لباسث،كورتة٥٠ل ؛ هيدايةيت،مثژووي زةنديه١٦ـ١٠ل

Mann, ((ueber die Quellen)) 5 – 8, Storey, Persian Literature, 1, 
330. 
11- For the date of composition see Mann, ((ueber die Quellen)) 9 – 
14; 
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٦٦٣ 

دا  نةبووه و تةنيا سةرچاوةكاين خـؤي لـه دووتـوثي نامـة و بةصـگةنامةكان     
بةشـي ئـاخري كتثبةكـةي     لثدةنث كـه سـث   ثيبةآلم به ذووين پ ،دؤزيوةتةوه
واته جيهانگوشاي نادري ذوونووس كردؤتـةوه و لـه ذووي    ،خان مريزامةهدي

ي »داودمـريزا «ذا دةردةكةوث كه بةهرةي له بريةوةرييةكاين  ذاوثژي كتثبةكةي
ــيت    ــةو وةخ ــةر ل ــه ه ــةم ك ــلثماين دووه ــوذي شاس ــيدئاوا  ك ــه مورش دا ل

كتثبةكةي پاش چوونـةدةر لـه ئثـران بـه     بابةتةكاين . ،وةرگرتووه١٢٠٣ژياوه
متمانةتري ئةو ذووداوانةي كه له وةخيت مانةوةي  دان به وردةكاري جثي سةرنج

  . چاوي خؤي ديتووين، تةواو لثك جياوازن و يةكتر ناگرنةوه له ئثرانا بة
دا  خان ئةگةرچي لـه بـةرةي دوژمنـاين    مةيلي گوصستانه بةرةو كةرمي

ئـةويش وةك  . و نةبووين دةمارگرژي و بةدخوازييه اليةين بووه، نيشانةي بث
بارمتةكاين ديكةي وةكيل ـ كه يةكيان عةبدوذذةززاق دونبويل بوو ـ مةترسـي    

ذوون بووه كه  چاكي لثي تثوةدراين له گةمةكاين سياسي خسته سةرشاين و بة
شـثوازي نووسـيين   . دؤزينةوةي بارمتةدارثكي باشتر له وةكيل كارثكي دژواره

ه و زؤر كةمتر له نامي و غةففاري خؤي يبذينةوة نه مةيلي بةرةو كورتگوصستا
له قةرةي خوازه و وثنواندن داوه و لةبةر ديتين وردةكاري ذووداوي مةينةتبار، 

پثداچوونـةوه و ذاسـت و   . دا هةست پثدةكرث سؤزي خةمثك له نووسراوةكاين
ةقةكاين ديكةي وةك له د ذا بآلوكردنةوةي كتثبةكه له اليةن مودةذذيسي ذةزةوي

  . كتثبةكه پةذاوثزي پثويسيت بؤ كراوه. كوومهةرةئي بةكةلكتر كردووه
  

  ـ مثژووةكاين هاوچةرخ كه لةگةص زةندان كةمتاكورتثك يةكتر دةگرنةوه٢
يان پاش ساصي  ١٧٥٠دةقي بابةيت ذووداونووسينةوةكاين بةر له ساصي 

پتر لةگةص باس و  ،ؤژاوايييا ذووداوةكاين دةرةوةي قةصةمذةوي ئثراين ذ ١٧٧٩
ــةوه    ــةكتر دةگرن ــةرةوه ي ــةرچاوةكاين س ــةكاين س ــةو  . بابةت ــه ل بثجگ

وردةزانيارييانةي كه وةبةرچاو نةگرياون يان اليةنگري و ئةو مةسةالنةي ديكه 
بوونـه هـؤي ذاگـرتين هاوكثشـي بايةخـدار لـه        ديسانيشكه جثي ناكؤكني،

  . مدا له ئثراقي عةجة مثژووةكاين جةرگةي زةنديه

                                                      
   ;Mann, ((ueber dis  Quellen)) 9 -12.      ٢٠ـ  ١٩مومجةلوتتةواريخ، ل 



 

 

٦٦٤ 

  مةمجةعوتتةوارخيي مريزا ئةمحةدخةليل مةرعةشي: ئةلف
وةرگةذاوي، يـةكثك لـه    كتثيب مريزاخةليل دةربارةي باپرياين بةخت

باشترين سةرچاوه بةردةستةكانه و لـه مـةوداي ذووداوةكـاين چةندساصـةي     
مريسـةيدحمةممةدي باوةگـةورةي   . سةرةتاي پاش مـةرگي نـادرا نووسـراوه   

ذةزا بـوو لـه مةشـةد و بـؤ      كاروباري گومبةزي ئيمـام جثنشيين سةرپةرسيت 
. دا بوو به پادشـا و هـةر لـةذثوةش كـوثركرا    ١٧٥٠ماوةيةكي كورت له ساصي 

مثژبـوو لةگـةص    داودمريزاي باوكي كوذةگةورةي مريسـةيدحمةممةد، كـه لـه   
براكةي له ئثران ذةويبوون و بةر له ذووخاين دةسةآليت سةفةوييه، چوونه  ژن

دا بـةرةو  ١٧٥١له بنـةباين سـثپتامربي    ،ؤزي ئيمامان له ئثراقمةزارگةي پري
بووشثهر بزووتن و بةدزي به يارمةيت نوثنةري كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت له 

، هـةتا الي جثهـانگريي   ١٢٠٤بووشثهرةوه به سواري گةمي چوونه هيندووستان
بـةر لـه چـووين ئـةوانيش ژمارةيـةك لـه       . گوورةكاين دثهلي بگريسـثنةوه 

كاتثك ئةم ناوچةيه كةوته بةر شاآلو . ةكاين سةفةوي پةنايان بؤ بردبووشازاد
وبذؤي ئةمحةدشاي دوذاين، چوونه بةنگال و سةرجنام وةك گوصستانه  و تاآلن

لةم وةختةدا مريزاخةليل له ئيسفةهان دةژيا و پاشان . ذوويان كرده مورشيدئاوا
، ١٢٠٥ثگريا و الوثندرايةوهخانةوه ذثزي ل لةم شاره له اليةن كةرمي. چووه شرياز

دا مـرد و   ي زايـيين ١٧٧٨/ ي كؤچي ١١٩٢بةآلم ئاخرييةكةي مريزا داود له ساصي 
نـاوي تـةواوي كـه     .١٢٠٦چوارساص دواتر مريزا خةليل ئـةم مثـژووةي نووسـي   

پوختةي مثژوو له ذووخاين خانةداين سةفةوي و « :تةرجةمه كراوه برثتييه له
و وةك بؤخؤي  »ي زاييين١٧٩٣/ ي كؤچي ١٢٠٧ذا تا ساصي  ذووداوةكاين دواي وي

دةصث ئاماجني سةرةكي له نووسيين ئةم كتثبه هثنانةدي بةرهةمثكي بةرچاوتر 
كتثبةكـةي تـا    .خـاين ئةسـتةرئابادي   و دروستر بووه له كتثيب مريزامةهـدي 

هةصبةت لةبةر پةلةپذووزث و به دايب  .اليةين تثدا وةبةرچاو گرياوه ذادةيةك بث

                                                      
13- G D  VI, 29 September, 3 October 1751. 
14- See Rieu 1, 193. 
15- Mann ((ueber dis Quellen, 10-11)); Lockhart, Safavi Dynasty, 

 – Pertsch, 425– 427; Sadri.پثشةكي هةصةچين كتثيب مةرعةشي ;512 – 510
Afshar, 138; 



 

 

٦٦٥ 

ي پذه له خوارةكه و پثچةكه و درثژدادذييـةكي زؤر و هثنانـةگؤذي   ئةو ذؤژگار
ئةگةرچي زؤري  .١٢٠٧تةنتةنه و سةنسةنةي ئةدةيب و دةسوةردان له زانيارييةكان

  هةوص داوه بةآلم دةروةسـيت پثكةوةهةصكثشـاين غللوورانـةي پثچةصفصـووچي     
   .لثژي بابةتةكاين جيهانگوشاي نادري نايا و هةوراز

و پاش نادر   ي بةسةرهايت خزماين سةفةوي خؤي پثشبؤ وثنه ئةگةرچ
به دوورودرثژي نووسيوه، بةآلم بةسةرهايت نـادر و جثنشـيناين بـه كـوريت     

تـةرخان  خانيش تةنيا چةند دثـذثكي   هثناوه و سةبارةت به ژياننامةي كةرمي
كةچي له . شثوازي نووسينةكةي ناوردةكاري و ئاصؤزبصؤزي پثوةدياره .كردووه

ئيدديعاتر  نووساين دةورةي زةندان ساكارتر و كةم يادداشت و خان يمريزامةهد
  . قةصةمي ذاداوه

  

مثـژووي جيهانگوشـاي   (مريزامةهدي كـةواكيب ئةسـتةرئابادي   : ب
  )نادري و دوذذةي نادري

مريزامةهدي واژةناس و ذووداونووسثكي وايه كه چةشين گثذانةوةكةي 
ك لةو مثژوونووسانةي پثشـتر  بةخشي زؤرث بةسةرهايت نادرشاي بؤته ئيلهام

. ناويان هات و زؤر كةم باسي ذووداوةكاين سةردةمي بةرئاماجني ئثمةي كردووه
مريزا لـه ذثگـاي مةشـةد     كتثيب جيهانگوشا به لثكهةصوةشاين هثزةكاين برامي

مريزا  كؤتايي پثدث و دوذذةي نادري تةنيا تؤزثك باسي وردةكاري گرياين برامي
تةواوي ئةم ذووداوانه له ماوةي دووساصي . ةم پثهةآلدةچثو مةرگةكةي دةكا و ك

  . پاش كوژراين نادر قةومان
خان و كتثبةكاين هيچ بةرهةمثك ناتوانث هثندةي  سةبارةت به مةهدي

تـةنيا  . ١٢٠٨نرخاندن و هةصسةنگاندين چذوپذي لؤرثنس لؤكهارت بةكةلك بـث 
كي لـةبار چـاپ و   دةبث وةبري بثنمةوه كه هةردك كتثب هةتا ئثستا به شثوةية

ــووه      ــةردووكيان وةرگرتـ ــه هـ ــوودم لـ ــن سـ ــةوه و مـ ــآلو كراونـ   .بـ
                                                      

               .Lockhart, Nadir shah, 294: ـ پثشةكي كتثيب مةرعةشي و هةروةها١٦
      

17- Lockhart, Nadir shah, 292 – 296; Safavi Dynasty 512 – 513; 
  .٤٤ـ  ٤٢ك، ل باسثهيدايةيت، كورتة: هةروةها بذواننة



 

 

٦٦٦ 

  مثژووةكاين سةبارةت به ئةمحةدشا: ج
ي زاييين ١٧٥٧/ ي كؤچي ١١٧١مثژووي ئةمحةدشاهي، نووسراوي ساصي 

كه چةند نوسـخةيةكيان لـه لةنـدةن و لثنينگـرادن، بـه قةصـةمي مـةمحوود        
و » ئةملوسـةننا «بـه شـثوةي    بةشثك لـه ناوةكـةي  . ئةحلوسثين نووسراوه

خوثندنةوةي ئةم كتثبه زانياري ئثمـه سـةبارةت بـه    . ناودثره» ئةملوشةننا«
ذووداوةكاين پاش كوژراين نادرشا و بةتايبةت هثرشي ئةمحةدشاي دوذاين بؤ 

له پثوانةيةكي چكؤلةتردا ئةم كتثبه وةك مثـژووي  . سةر خوراسان پثهةآلدةبا
  . ١٢٠٩دةچث) نةدمي بوخاري(ئاسياي ناوةندي عةبدولكةرمي 

  
  مثژووةكاين سةرةتاي قاجار: د

تةنيا كتثبثكي كه سةبارةته به سةرةتاي سةرهةصداين قاجاريان و من 
كةلكم لثوةرگرتووه و بابةيت تازه دةخاته سةر نووسراوةي ذووداونووسـاين  

ئـةم كتثبـه چةنـد زانيارييـةكي     . يـه »حمةممةدي«سةردةمي زةنديه، مثژووي 
خانةوه پثية  قوصي خان و حوسثن كامي چارةنووسي حمةممةدحةسةندةربارةي ئا

و به زمانبازييةكي فريودةرانه و ناشيانه ذثكخراوه و بـه ئةحسـةنوتتةواريخ   
دا بـه قةصـةمي حمةممـةدي     ي زايـيين ١٧٧٩/ ي كؤچي ١٢١١ناسراوه و له ساصي 

  .١٢١٠هبه ناوي ئاغاحمةممةدخانةوه نووسراو) خةصكي ساري مازةندةران(سارةوي 
  

  

ـ ــ بريةوةرييةكان، ياسا و ذثساكان، سةرب٣ ـ ـوردةك نةماصةيي، ـاين ب
  مثژووةكاين گشيت، كورته و پةذاوثز و پاشكؤي ديرؤكاين هاوچةرخ

پامشاوةي سةرچاوةكان برثتني له چةند جؤره ژياننامه، كورتةمثژوو، 
زانياري نثوةرؤكي ئةم كتثبانه بـه بـاري   . گةشتنامه و كورتةباسي لثرولةوث

دا به چةشنثكي هاوشثوه پثكةوه جياوازن و ذاپؤريت سـةملثندراو لـه    نرخاندن
  .بةصگةش دةگرنةوه اليةن شاهيدانةوه هةتا گثذانةوةي خةياآلت و بث

                                                      
18- Mann Quellen Studien, Rien, 1, 213b; Saidmuradov. 

 ,Rieu 1 -19           ؛ ٤٠ـ   ٣٩، كورتةباسـثك،  ٥٥هيدايةيت، مثژووي زةنديـه، ل  
199a. 



 

 

٦٦٧ 

  كةآلنتةر: ئةلف
ذؤژنامةي بريةوةرييةكاين مريزاحمةممةد له ديرؤكي سةدةي هةژدةي 

خـان و   وومةيت كـةرمي ناوبراو له زةماين حك. ئثرانا خاوةن شوثنثكي تايبةته
دا له  ي زاييين١٧٢٠/ ي كؤچي ١١٣٢له ساصي . دا كةآلنتةري شرياز بوو جثنشيناين

بنةماصةيةكي بة ذةگةز سـةيدي دةوراين فةرمانذةوايـةيت شـامسايل كـه لـه      
سةرةتا بوو به . خزمةتكاران و بنةماصةي سةفةوي بوون پثي نايه جةغزي ژيان

له وةخيت ذاگةياندين . ديوانييةوه سةرقاص بووو به كاروباري ) نووسنده(مريزا 
جثژين پادشايةيت نادرشادا له دةشيت موغان ئةو يةكثك بوو لـه نوثنـةراين   

مريزاحمةممةدحوسـثين  . ئةستثين مةمثنـد  فارس و ماوةيةك دواتر بوو به باج
) كةآلنتـةر ـ شـارةوان   (ئيختيـاري فـارس    شةريفي مامي دايكي وةك سـاحثب 

وةختايةك كه . زاحمةممةد له خزمةت ئةوا دةسيت كرد به كارهةصبژثردرا و مري
شرياز گريؤدةي پاشاگةرداين و كثشمةكثشمي قؤناخي بؤشايي دةسةآليت پاش 

خان بؤ شرياز له  كوژراين نادرشا بؤوه، مامي دايكي دروست بةر له هاتين كةرمي
ةممةد له دا ماآلوايي له دنيا كرد و مريزاحم ي زاييين١٧٥٤/ ي كؤچي ١١٦٨ساصي 

دا دةسيت له حكوومةيت  مرادخانيش له ذؤژگاري جةعفةرخان و عةيل. جثي داندرا
زةنديه هةصنةگرت و بريةوةرييةكاين خؤي هةتا ماوةيةكي كورت بةر له مردين 

  . ١٢١١دا نووسينةوه ي زاييين١٧٨٦/ ي كؤچي ١٢٠٠له ساصي 
ان، تةواوي ذووداوةكاين ئةوان ذؤژگـار  به سةروةك شاهيدثكي حازر 

سةرسةنگيين و تاكذةوي  .لةم ذثگةيةدا سةركةوتنثكي ئةوتؤي وةدةس نةهثناوه
ــث هةســت ــگ  و ب ــه ذةن ــةي ل ــةم كتثب شــثوازي  ،وذوو خســتووه وســؤزي ئ

داين ذسـتةكان و بـه بـواري ذةويت     نووسراوةكةش لة بـاري داذشـنت و لثـك   
وةيةكي دا به شث فةسايي له فارسنامةي ناسري .دا كورت و الوازه ذووداوةكانيش

  . ١٢١٢بةربآلو سوودي له نثوةرؤكي ئةم كتثبه وةرگرتووه
  

  

                                                      
 .٥٢ـ  ٤٩ـ كةآلنتةر ل ٢٠
  .پثشةكي هةصةبذي ذؤژنامةي بريةوةرييةكاين مريزاحمةممةد كةآلنتةر: ـ بذواننه٢١

Lockhart, Nadir shah, 301 – 302; Sadri – Afshar, 127. 



 

 

٦٦٨ 

  ذؤستةموتتةواريخ: ب
دا كتثيب نائاسايي و سةيروسةمةرةي  به باري شوثن و پلةي تايبةتيش

ذؤستةموتتةواريخ نووسراوي حمةممةدهاشم به نازناوي ئاسةف و ناودثر بـه  
ةرنج ذادةكثشث خودي سةردثذي كتثبةكةش س. ذؤستةموحلوكةما وةبةرچاو دث

دا دةنووسـث كـه مـامي بـاوكي و باوةگـةورةي ئـةمري        له پثشةكي كتثبةكةي
دا بـوون و   شةمسةددين حمةممةد هةردووكيان له خزمـةت دةوصـةيت سـةفةوي   

) سـپي ـ دةمذاسـت    ذيـش (ئاقاسـي   بـاپريي ماوةيـةك دواتـر وةك كارخانـه    
و له وةخـيت   حوسثن هةصبژثردراوه؛ باوكي له بارگاي وةكيل ژياوه شاسوصتان

ئةم كتثبه سةرجةمي . بووهدا  دا له خزمةيت دةسبةسةربووين ئاغاحمةممةدخان
و نةزيله مثژوويي و بةسةرهاته كؤمةآليةتييانةن كه لـه بـريةوةري    ئةو نةقص

ئةم بةرهةمه لـه سـةرةتاي   . باوكي و باپريةي بيستووين و گوصبژثري كردوون
لـه قؤنـاخي فةرمانذةوايـةيت     پثـدةكا و  حوسثنةوه دةس مريايةيت شاسوصتان

. دا كؤتـايي پثـدث   ي زاييين١٧٨٥/ ي كؤچي ١١٩٩زةند له ساصي  مرادخاين عةيل
شثوازي كتثبةكه . شا درثژه داوه كوذةكةي ئةم كتثبةي هةتا دةوراين فةحتعةيل

  . ١٢١٣هةروةك باوكي ذايسپاردبوو، ساكار و دةوصةمةنده
لووك كـه  پثشـةكي نوسـخةي دةسنووسـي تةزكـةرةتومل     بةگوثرةي

كاري  ،دةستوور و ذثساي كاروباري ئيدارييه، يةكثك له شوغصه مةشهوورةكان
 .١٢١٤يـه كـه خـؤي مامةگـةورةي حمةممةدهاشـم بـووه      »نـامي «ئةمريسةميع 

ذؤستةموتتةواريخ له بابةت ئةركي ئةم شوغصةوه چةند بابةتثكي نووسـيوه و   
زگاكـان و نرخـي   داهايت پارث پثداچوونةوه به ليستةيةكي كاروباري ئيداري و

ذا دةردةكـةوث كـه ئـةم كتثبـه      وپةيل بازاذيشي تثدايه و له نيگاي يةكـةم  كةل
سةرچاوةيةكي درةوشاوةيه وةك كةرةسـةي خـاوي مثـژووي كؤمةآليـةيت و     

   .ئابووري سةدةي هةژدةي زاييين ئثران
بؤ بةدبةختيان بةشـثك لـةو گاصـته و جةفةنگانـةي كـه دةكـرا دژي       

يان لثوةربگريث ساكار و خةياآلتييانةن و ئةوانةش كه سةرچاوةكاين ديكه كةلك
                                                      

 .٦٣ـ  ٦٢ـ ذؤستةموتتةواريخ، ل ٢٢
  .٤٧٧ـ  ٤٧٦ـ دةستوورومللووك، ل ٢٣
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دوو بةسةرهايت سـةمةرةي لـه   . وا نني ذةنگ و بؤين فثص و ئةفسانةيان لثدث
بابةت ئازايةتييةكاين شازادةكاين زةندي لةگةص مثژوويةكي گاصتةجاذييانةي 

 ئةو نوكتانةي. ١٢١٥خان و بريتانياي تثدا وةبةرچاو دث نثوان و پةيوةندي كةرمي
كه سـةبارةت بـه وةكيـل هثنـاوين زؤربـةيان خـاوةين سرشـيت سـاخته و         
خةياآلتييانةن و گةلثك جاران زماين نةپاراستووه و قسةي سـووكي كـردووه؛   
لةگةص ئةمةشا دونبويل و مثلكؤم و نووسةراين ئـةم ئاخرييانـةي بنةماصـةي    

داري و من بةهرةم له زانيارييةكاين ئي. قاجاريش نةقصي وةوتؤيان گثذاوةتةوه
دا وةرگرتووه، بةآلم  پوختةي ذؤستةموتتةواريخ، بةتايبةت له بةشي چاردةهةم

بنثم كه سةبارةت به ذاسيت و دروسيت باس و بابـةيت بةشـةكاين    لث دةبث پثي
  . ديكه كه له اليةن سةرچاوةكاين ترةوه ئؤباصيان بؤ نةكثشراوه، دووشكم

ــتةكاين  ــتةموتتةواريخ«پثرس ــي د»ذؤس ــه ذووي دةق ــي م ل ةسنووس
  . ١٢١٦ةوه نووسيوةتةوه»تووبينگثن«
  

  تةزكةرةتومللووك و دةستوورومللووك: ج
ــاري     ــتووري كاروب ــا و دةس ــا و ذثس ــي ياس ــه باس ــةم دوو كتثب ئ
بةذثوةبةرايةتييه و بؤ فثربووين ئةشراف و سةركةوتوواين ئةفغان سةبارةت 

ـ جؤرةي كه لـه   وكةويت دةرباري و حكوومةيت پاشايةيت بةو به هةصس اين زةم
دا باو بووه، نووسراون، ١٧٢٢ـ  ١٦٩٤ئاخرين سوصتانةكاين سةفةوي له ساآلين 

وةك ديتمـان بـري و سـةليقةي حكوومـةيت     . بةآلم تةواو هاوكات ذثكنةخراون
بووين ئةو خانةدانه وةك   ساص پاش سةرةوخنوون٥٠سةفةوييان النيكةم هةتا 

راورد كــردين بــه بــة. بنــةما و بنــةذةيت تثئــؤريكي حكوومــةت مابوويــةوه
سةرچاوةكاين زةنديه و سةرةتاي قاجارييه و سةردثري بابةتةكاين كه لةم دوو 
كتثبه پذبايةخةدا دثته بةرچاو، ئادةميزاد وثـذاي پثداچوونـةوه و نرخانـدن    

و پـوان يـان     ونةرييت سةفةوي له حاصي سـوان  دةتوانث بةم ئاكامه بگا كه داب
  .زةدا بوونجثگؤذكه لةگةص بري و بؤچوون و كاري تا

دا ناوي نووسةرةكةي ديار  تةزكةرةتومللووك له زؤربةي سةرچاوةكان

                                                      
24- Pp. 385 – 398; See 15. 6 note 96. 

  .بابةتةكاين ديكةي ذؤستةموتتةواريخ و پثشةكي هةصةچن: ـ بذواننة٢٥
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نيه و ويالدميري مينؤرسكي نـةمر زؤري زةمحـةت بـه هةصـةبذي و پـةذاوثز و      
ي مريزا ذةفيع له باري چوارچثوه »دةستوورومللووك«. تةرجةمةكةيةوه كثشاوه

ــث   ــه دةچ ــةم كتثب ــةكان زؤر وةك ئ ــةوةي وش ــة و هؤنين ــثوةي . و گةآلص ش
ذثكخستنةكةي باشتر و وردتره؛ دةقثكي به پثشةكي گةلثك باشي حمةممةدتةقي 

پةژووة به شثوةي زجنريه وتار له گؤضاري كؤلثژي ئةدةبيات و زانسـته   دانيش
لةبةر ئةو پةيوةندييةي كه له . كؤمةآليةتييةكاين زانكؤي تارانةوه چاپ كراوه

ــيك    ــةبذي و ش ــةوه و هةص ــةردك پثداچوون ــوان ه ــةوه و نث ردنةوه و لثكدان
كةسه نووسـراوه كـه    نووسي ئةوانا هةيه ناوي كتثب له ژثر ناوي ئةو پثرست

  .كردنةوةيةوه، سةرقاص كردووه خؤي به ذاست
  
  ئازةر و دونبويل: د

بةكةلكترين فةرهةنگنامةي فارسي سةبارةت به ژيـان و بةسـةرهايت   
بـةگي ئـازةر و     ي مةنشـووري لوتفعـةيل  »ئاتةشـكةدة «ئةديبان دوو كتـثيب  

ئازةر به . تةجرةبةتولئةحرار و تةسلييةتولئةبراري عةبدوذذةززاق دونبولييه
شثوةيةكي بةربآلو له ماوةي پادشايةيت نادرشا و ذؤژگاري بؤشايي دةسةآلتا 

خـان و   مـةردان  له هؤردووگـا وثـذاي عـةيل   . (گةذاوه و لثكؤصينةوةي كردووه
/ ي كـؤچي  ١١٧٤ةيت وةكيل له ساصـي  له زةماين فةرمانذةواي.) خان بووه كةرمي
دوابةشـي  : دا كتثبةكـةي نووسـيوه   ساصـي ٤٠ي زاييين واته لـه تةمـةين   ١٧٦٠

كتثبةكةي كه باسي ژيان و بةسةرهايت هاوچةرخان دةكا بةداخةوه لـه چـاپي   
دا ژماره الپةذةي لثنةدراوه، بةآلم ژياننامةي خودي نووسةري  سةنگي بةمبةئي

ووي دةوراين سةفةوي هةتا زةماين ماين خؤي و ـ كورتةيةك له مثژ. ١٢١٧تثدايه
ـ چةند زانيارييةكي سةبارةت به ژيان  پوختةيةك له نووسراوةي ئةستةرئابادي 

ي، ١٢٤٤ـ   ١١٧٢(دونبـويل  . تثدا وةبةرچاو دث ١٢١٨و بةسةرهايت هاوچةرخاين

                                                      
26- See Browne, Persian Literature, 282 – 284;                                   
       

  .٢٦٩دونبويل، تةجرةبةتولئةحرار، بةرگي يةكةم، ل 
  ؛ سةدري ئةفشار، ٤٢ـ   ٤١، ل ٢؛ بةرگي ١١٣كةم، ل ـ تةجرةبةتولئةحرار، بةرگي ية٢٧
  .٥٠و  ١٣، ٧، ٥سةرچاوةكاين : ؛ هةروةها بذواننه١٤٨ل 
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ــي .) م.ك ــه ساص ــه ل ــه شــرياز ١٧٦٥وةختايــةك ك ــل ل ــه الي وةكي دا نثردراي
. خاين باوكي هاته ئةم شاره قوصي ئةو وةك بارمتةي نةجةف .مناصؤچكةيةك بوو

كتثبةكةي سث بةشه كه بةشي يةكةمي تايبةته به چةند بابةتثك سةبارةت بـه  
اين شـاعري شثعر و بةشي دووهةم قؤناخثك له سةردةمي سـةفةوي و   ديوانه٢٠

بةشي سثهةم كه بةكةلكه، تايبةته بـه كورتةيـةك لـه    . هاوچةرخ دةگرثتةوه
ئـةم بةرهةمـه لـه دوو    . امةي خؤي و ئةو ذووداوانةي له شرياز ديتووينژيانن

مثژووي «و » نيگارستاين دارا«تةباتةبايي چاپ كراوه و . ق.دا بة دةس ح بةرگان
  . ن»دونبويل«ش دوو كورتةبةرهةمي ديكةي »شوثنةوارةكاين سوصتانييه

  
  كوومهةرةئي: ه

وويـي سـةبارةت بـةم    يةكثك له پذبايةخترين بةرهةمه خاليسـةكاين مثژ 
 ١٢٠٠ئةم كتثبه له كؤتايي ساصي . ه»مومجةلوتتةواريخ«قؤناخه كؤبه و پةذاوثزةكاين 

ي زايـيين لـه شـرياز بـه قةصـةمي زةينولعابيـدين       ١٧٨٩ـ   ١٧٨٦/ ي كؤچي ١٢٠٣تا 
ئةم بةرهةمه برثتييه له گثذانةوةي بةسةرهايت دوورودرثژ و . كوومهةرةئي نووسراوه

. ارةت به زةنديه و دةقةكةي له ذووي گوصستانةوه هةصگرياوةتةوهكةرةوه سةب ذووناك
ئةم كتثبه زياتر پةيوةندي به دةورةي بةرباسي ئثمةوه هةيه و ذووداونووسينةوةيةكي 
بةربآلوه و بيؤگرايف كوريت مةزن و گـةورةپياواين زةنـد و هاوچـةرخاين ديكـةي     

تثدايه كه باوكي و دؤستاين دةگرثتةوه و كؤمةصثك بريةوةري خؤي و ئةو ذووداوانةي 
  .١٢١٩له فارس ديتوويانه

  
  بريةوةري و سةربوردةكاين بنةماصةيي و خؤجثيي: و

ـ ١٧٩٦/ ي كؤچي ١٢١١له ساصي » فةوايدوسسوفييه«كتثيب بةكةلكي  ي ١٧٩٧ـ
دا به دةس يةكثك له پةنابةراين سةفةوي له هيندووستان نووسراوه و نـاوي   زاييين

ي زاييين له تاران ١٧٩١/ ي كؤچي ١٢٠٥ا كؤتايي ساصي ية و ت»ئةبوحلةسةن قةزوثين«
نووسراوةكةي تثكةصةيةكه له بةسةرهايت بنةماصةيي و مثژووي ئثراين ئـةو  . ژياوه

حوسـثين دووهـةم ـ هـةر      ئةم بةرهةمه به فـةرماين كـوذي شاسوصـتان    .سةردةمه
                                                      

  .٢٧ـ  ٢٦ـ مومجةلوتتةواريخ، ل ٢٨
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ـ   خان باصـي بـه سـةر كثشـابوو     مةردان ئةوكةسةي داواي پادشايةيت دةكرد و عةيل
نووسراوه، بةآلم وةك يةكثك له سةرچاوه سةرةكي و دوورودرثژةكـاين ذؤژگـاري   

ذاسـت   مريزا، شاسـلثماين دووهـةم و ئةمحةدشـاي دوذاين پشـت     مريايةيت شاروخ
پوختةيةكي بةكةلك و مناسيب دةربارةي ذووداوةكاين خانةداين زةندي . كراوةتةوه

  .١٢٢٠ئةو ذؤژگاريشي تثدايه
دا تـؤزه جياوازييـةكي    نيكةم له بةشي دووهـةم داود ال تةزكةرةي ئايل

ــه بــةرفرةواين لــه . لةگــةص كتــثيب مةرعةشــي هةيــه بةشــي يةكةميشــي ب
ئــةم نووســراوةيه بةرهــةمي حمةممةدهاشــم . فةوايدوسســوفييه وةرگــرياوه

و مامي مريزاخةليلي ) شاسلثماين دووهةم(پثنجةمني كوذي مريسةيد حمةممةد 
ي زاييين هاوكات لةگةص كوژراين ١٧٤٧/ كؤچي ي ١١٦٠ئةو له ساصي . مةرعةشييه

دا ئةو  ي زاييين١٧٦٩/ ي كؤچي ١١٨٣نادرشا له مةشةد پثي نايه ژيان و له ساصي 
لـه  . شارةي جثهثشت و چووه ئيسفةهان و سةرةجنام سةفةري كرد بؤ شـرياز 

گؤيا (دا لةم شاره كتثبةكةي خؤي تةواو كرد  ي زاييين١٨٠٣/ ي كؤچي ١٢١٨ساصي 
بةآلم تا دةساصي ديكـةش واتـه   ) بةناوبانگه داود ئايلي »زةبوور«ةي به كتثبةك

ئةگةرچي ئةو له سةردةمي ئةفشارييان و . هةتا زةماين مردين هةر لثي زياد كرد
ه زؤر گةنج بووه و كتثبةكةي گةلث بـريةوةري  ئةو كاتدا ژياوه، كةچي  زةندان

اوةكةي وةك كــردووه كــه نووســر  خــؤي نةگرتؤتــةوه و ئــةو مةبةســته واي
بةشي سةبارةت به زةنديه . مثژوويةكي كؤنةونوثي لثبث دةربارةي بنةماصةكةي

  .١٢٢١كوشراو و كورت كراوةيه به شثوةيةكي تايبةيت ذثك
سةيد عةبدوصآلي شووشتةري نووسةري تةزكةرةي شووشـتةر و مـري   

ذا  عةبدوللةتيف شووشتةري نووسندةي توحفةتولعالةم له ژيان و بةسةرهاتيان
تمانيان كه شووشتةر بـث لثيـان بؤتـه    سةيدن كه هةردووكيان زثد و نيشوو د

توحفةتولعالةم ورده زانيارييةكي ذاستةقينةي لـه بابـةت گـةمارؤي     .پاشناو
  .تثدايه ةوهكةعب شووشتةر و تايفةي بين

                                                      
29- cf. Browne, Catalogue, O0 6. 41; Rieu 1, 133 - 134; Pertsch, 
515 – 516. 

 Mann, Quellen Studien, 14 – 15; Rieu -30. ٢٢و  ٢٠مومجةلوتتـةواريخ، ل  
191.  
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ي كؤچي ١٢١٨زينةتوتتةواريخ، مثژووي گةورةي هةرمثي ذؤژهةآلت له ساصي 
دا  كه له داوثين مومجـةل (مي مريزا حمةممةدذةزا تةورثزي دا به قةصة ي زاييين١٧٠٣/ 

ذةزا شةريف ئةششةهاورةي  و له اليةن عةبدولكةرمي كوذي عةيل) ئاماژه به ناوي كراوه
سثرجان مثلكؤم تاذادةيةكي بةرچاو سوودي لةم  .شاوه نووسراوه به ناوي فةحتعةيل

ش له نووسيين ئةم كتثبةدا وةك گوتوويانه عةبدوذذةززاق دونبولي. كتثبة وةرگرتووه
دوو نوسخةي ئةم كتثبه له كتثبخانةي بريتانيايه كـه مـن كـةلكم    . ١٢٢٢بةشدار بووه

دا  له ذاسيت. ه»١٧١و  ٨٣«لثوةرگرتوون و پشتم به بابةتةكانيان بةستووه و ژمارةيان 
يـه، بـةآلم بةپثچةوانـةي    »نـامي «شةهاوةري يةكةم نووسةري درثژةدةري كتـثيب  

» ئثرنثست بري«نةفيسي وثناچث لةگةص نووسةري مثژووي زةنديه كه بؤچووين سةعيد 
وپثش كردين ناوي باوكي به شثوةي  ناساندوويةيت به هةصه گريابث؛ ناوي وي به پاش

دان و  ذةزا شـريازي نووسـراوه، بـةآلم ئـةم وةپـثش      كوذي عةبدولكـةرميي عـةيل  
ووةي ئاخري ـ كـه لـه    ئةم مثژ. دا ذةنگي داوةتةوه ناسينةوةيةش له هةموو دةقةكان

به سةرةوه ـ به گشـيت هـةروةك دةربـارةي      ٩٣٠/٢٤كتثبخانةي بريتانيادا ژمارةي 
سثرجان مثلكؤم . خان دواوه، ئاواش باسي دةورةي قاجاري كردووه جثنشيناين كةرمي

ئةو پثشنيارةي كه ئثرنثست بري له . ١٢٢٣بةهرةي له بابةتةكاين ئةم كتثبه وةرگرتووه
  .ر خستوويةته ذؤژةوي كةلك لثوةرگريانسةري نووسيوه زؤرت

كتثبةكه هةروةك زينةتوتةواريخ سةردثذثكي به سةرةوه نيه و باسـي  
دا دةكا و ذةزييةدديين تةفرةشي ١٧٧٩تا  ١٧٢٢ديرؤكي ئثران له مابةيين ساآلين 

هةردةصثي ناوبراو بةرهةمي نامي و غةففاري كورت كردؤتـةوه و  . نووسيويةيت
  .١٢٢٤هسةرلةنوث نووسيوثتةو

  

  نوكته و وتةي ورد و باريك: ز
  

نامةي خوراسان شوثنةواري ئيحتيشاموملولك ـ يةكثك لـه كـوذاين    

                                                      
  .٥٣٨ـ ئاغاسي، ل ٣١
  .١١٤، سةدي ئةفشار، ل گوشاي زةنديه، پثشةكي هةصةچن گييتـ تارخيي ٣٢

Rieu 1, 135 – 137. 
33- Rieu II, 738. 
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به باري گثذانةوةي دووبارةي نةقص و نةزيلةكاين وةكيل و . شا ـ يه  فةحتعةيل
ئاغاحمةممةدخان بةتايبةت له وةخيت دةسبةسةر بووين خـاين قاجـاردا لـه    

شا له كـايت   و ذووداوانةي خودي فةحتعةيلهثندثك لة .شرياز زؤر بايةخداره
كؤمةصثكي ديكـةي ئـةم   . دا له شرياز ديتووين، دةگثذثتةوه بارمتةبووين مامي

ــتانه  ــةالتني«داس ــفةهانييه »حيكايةتوسس ــدي ئيس ــخةي . ي مريزامةه نوس
دةسنووسي ئةم كتثبةي كـه مـن كـةلكم لثوةرگرتـووه، ئثسـتا لـه زانكـؤي        

ي »ذؤبثـرت مؤنرؤئـث بينينـگ   «بؤ ذيـزدار  ئةم كتثبه . ١٢٢٥هةيه» ئيدنبوورگ«
ئـةم  . دا وةبـةرچاو دث  ئينگليسي نوسراوةتةوه و ئيمزاي وي لـه سـةرةتاكةي  

شوثنةواره به دژواري دةكرث به بةرهةمي هاوچةرخ دابندرث، چونكه له ساصي 
يا ماوةيةك بةر لـةوي نووسـراوه و زجنـريه بابـةتثكي سـةبارةت بـه        ١٨٤٥

هةروةها بابةتةكاين كتثبةكه لـه سـةردةمي   ). ةكةمبةشي ي(خان تثدايه  كةرمي
) ٧بةشـي  (شـا   فةرمانذةواياين ديكةي زةند و قاجاريان تا مةرگي فةحتعـةيل 

چونكه بةهـةر   ،ئةم نووسراوانه لثرةدا باسيان كراوه. دةخاته بةر توثژينةوه
نوكتـةي مةشـهوور و   . ةوهخان دةگثذن بارةت به كةرميحاص چةندين داستان سة

ئةوانةش كه نةبيستراون له دووتوثي ئةدةبيايت كؤنباوةوه پثچراون و  ئاشنا و
  .وثناچث كه پشيت به سةرچاوةيةكي نووسراوةي كؤين پثشوو بةستبث

  
  تر دةساوثژةكاين ـ بةصگةنامه ذةمسييةكان،فةرمانةكان،نامةكان و٤
  

  نووسينةكان و نامةكاين كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت : ئةلف
مةكاين كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت به كورتةنيشانةكاين نووسينةكان و نا

BP, FR , GD      و نامةكاين ئةيالةيت زؤر گرانبـايي لـه كؤلكةخانـةي بايةخـدار و
يادداشـتةكاين  . شاياين باسي كؤمپانيا له كتثبخانةي شةريكه له لةندةن ذاگرياون

بةي ناوةنـدةكاين  ذؤژانه و نامةكان و ذاپؤرتةكاين شةريكه له اليةن يةكثك يان زؤر
بازرگاين بةندةرعـةباس و بةسـره و بووشـثهرةوه نووسـراون و سـةرچاوةيةكي      

                                                      
 R.B.Serjeantدانه ئةم كتثبه خؤم بـه ئةمةگـداري پرؤفسـؤر     ـ له بابةت سةرنج٣٤

  .دةزامن
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. چذوپذي زانيارين سةبارةت به ذووداوةكاين نثوخؤي وآلت له ماوةي سةدةي هةژدةدا
بايةخي گرينگي ئةوان سةبارةته به ذثكةويت ذووداوةكان و پثكةوه بةسترانةوةيان به 

صةق و لةم ذثگةيةوه دةكرث ذاپؤرتةكاين ذووداونووساين شثوةيةكي ذثژةيي يان موت
ومةرج و  هةروةها بؤ ناسيين وردةكاري و هةل. ئثراين بة وردي بكةونه بةر توثژينةوه

ئةو ذووداوانةي كه بةصگةي تةواويان له سةر به دةسـتةوه نـني يـان بةگشـيت لـه      
بـه بـاري ناسـيين    دةبـث  . دا فةرامؤش كراون ياريدةمان دةدا ذووداونووسينةوةكان

دا هةميشه سةبارةت به زةماين گةيشتين هةواصةكه و  زؤربةي ذووداوةكاين نثوخؤيي
كارتثكردين بادان و گؤذين، نةرمي نيشان بـدرث و سـةرنج بدرثتـه سـةر شـثوةي      

ئةگةرچي . نووسينةوةكان وةك زؤربةي سةرچاوةكاين ئورووپايي ذاستةقينةي دةنگ
و ئةفغانةكان بـة  » هووس كرووف«يا » ماس شاوتوو«چةند كةسثكي دياري چةشين 

ساكاري دةناسرثنةوه، بةآلم ناوي وةك بوغايري و بوخـاري، حةسـةن و حوسـثن    
جگه له ذووداوةكاين سياسي، كؤمپانيـاي هينـدي   . هةميشه له سةر ذةوگةي هةصةن

وگؤذةكـاين ئـابووري    ذؤژهةآليت بةشثكي زؤري پثشينة و زانياري بازرگاين و ئـاص 
  .و ناوچةكاين كةنداوي فارس دةخاته ذووئثران 

هةروةها دةربارةي ساآلين كؤتايي دةوراين سةفةوي و حكوومةيت نادرشـا  
يادداشتةكاين گثمربوون هثشتاش بؤ توثژينةوه و لثكؤصـينةوه خـاوةين پلةيـةكي    

ياين له سةرةتاوه تـا ئةودةمـةي كـه     ١٧٦٣ـ   ١٧٤٦سةبارةت به ساآلين . ١٢٢٦بةرزن
داخرا ) گثمربوون(به دةس كؤمپانيا له بةندةرعةباس ) ي بازرگانثيتناوةند(كارخانه 

. چةنـد بابـةتثكيان لـةخؤ گرتـووه     ١٣تـا   ٦و گوثزرايةوه بؤ بووشـثهر، بـةرگي   
پامشاوةي ئةم دةورةيه پذه له كؤمةصثك نامه و پةيام له بةسره و بووشـثهرةوه بـؤ   

ـ . سةرؤك و دةستةي بةذثوةبةرايةيت كؤمپانيا له بةمبـةئي  ن ئـةم يادداشـتانةي   م
 ١٦و ) ١٧٥٢ـ   ١٧٢٩( ١٥بةرگـةكاين  . دةسنيشـان كـردووه   FRناوةندي بازرگانيم به 

هةر لـةم جةللةيـةدا بـه نـاوي يادداشـتةكاين      ) ١٧٨٣ـ   ١٧٧٤( ١٧و ) ١٧٧٣ـ   ١٧٥٣(
بةرگي حةوت و نؤش پاش ذثكخران پثرست كراوه، بةآلم . نووسراون) GD(گثمربوون 

ةيان له سةر بكرث هةتا پوخته و كورتةي هةردك قؤناخةكه ديسانيش دةبث توثژينةو
  .به شثوةيةكي دروست بدؤزرثتةوه و بنووسرثتةوه

ــةكاين  ــاينزانيارييـ ــةآليت و  بازرگـ ــدي ذؤژهـ ــاي هينـ  كؤمپانيـ

                                                      
35- cf. Lockhart, Nadir shah, 303 – 304. 
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خـان دةبـث لـه     پةيوةندييةكاين لةگةص فةرمانذةواياين خؤجثيي وةك كـةرمي 
ــ  ــةو پةيامان ــراوه و ئ ــتوورايت نووس ــةوةي دةس ــةن  توثژين ــه الي ــه ل ةي ك

كارگثـذي بةمبـةئي بـؤ كةنـداوي فـارس       ةي دةستةيرايةيت دةرةوةبةذثوةب
بةرگيان سةبارةته به  ٣٢لةم چةشنه بةصگةنامانه . ، هةصنجثندرث)BP(نثردراون 

بؤ كةلك وةرگرتن لةم بةرگه ئةستوورانه پثشنيار دةكرث . ١٧٨٠ـ  ١٧٤٦ساآلين 
ةآليت و فةرهةنگي و جوغرافيايي مةزن كه يادداشتةكاين كؤمپانياي هيندي ذؤژه

و هةصبژاردةي ساصناسان له ذؤژنامـةكاين ئةيالـةيت و   » لؤرميثر«و مايندةي 
دا دةربارةي بريتانيا له »ئةمني«لثكؤصينةوةكاين بةشي يةكةم له بةرگي يةكةمي 

كةنداوي فارس پثكةوه بةراورد بكرثن و به مةبةسيت توثژينةوه سةبارةت بـةم  
  . ك ياريدةرهقؤناخه گةلث

دةوصةيت بريتانيا لةم ذؤژگارةدا هثشتاش له ئثران نوثنةري هةميشةيي 
نةبووه، بةآلم باصوثزي بةرزةجثي له ئيستانبووص پارثزةري ذاستةقينةي بووه 
له ذةوت و ذووداوةكاين پارثزگاكاين بةغدا و بةسره و هةميشه له اليةن پياواين 

كةنداوي فارس كؤمةصه ذاپـؤرتثكي بـؤ   كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت بنةگر له 
ئةم ذاپؤرتانه برثيت بوون له زانيـاري سـةبارةت بـه هةصوثسـت و     . دةنثردرا

باصوثزي » ئينسيلي«عايل و جگه لةوه تثكذاي له زيرةكي ذثزدار  سياسةيت بايب
نثو نامةكاين گشيت  بريتانياوه بوو كه دةنثردرايه وةزارةيت دةرةوه و لةوث لة

؛ ئـةم  ) SP(ةوه له لةندةن دةكةوتنه ذيزي نامةكاين نيشـتماين  وةزارةيت دةر
بةصگانه بةتايبةت به باري لثكؤصينةوةي سةبارةت به ئثراقي عومساين سةر به 

دا ١٧٧٦ـ  ١٧٧٤كثشةكاين كوردستان و ئثراقي باشووري له ماوةي ساآلين  و گثرة
  . بةكةلكن

  

  كؤمپانياي هيندي ذؤژهةآليت هولةند: ب
ــگةنامةك ــةي  بةص ــه كؤلكةخان ــدي ذؤژهــةآليت ل ــاي هين اين كؤمپاني

ن و لةچاو بةصگةنامةكاين كؤمپانياي »الهة«كؤلؤنييةكاين وةزارةيت دةرةوه له 
 دا١٧٦٩ـ   ١٦٢٣دا لـه سـاآلين    بريتانيايي ذةقييب له قؤناخي كار و چاالكييـان 

وپـةرچي پـاش    ئةمانـه دوابـةدواي هـةرچي   . گرينگايةتييةكي كةمتريان هةيه
ييةكانيان له ئيسفةهان و كرمان كؤ بازرگانين نادرشا ناچار بوون كه بنكه كوژرا

دا بـه  ١٧٥٩و  ١٧٥٣بكةنةوه و بچنـه بةسـره و بةندةرعـةباس و لـه سـاآلين      
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ـ   ١٧٥٤بةهةر حاص له مـاوةي سـاآلين   . شثوةيةكي ذثژةيي دةس لةوث بةردةن
خان و  ةرميدا له دوذگةي شثوةكؤلؤين خارك گريؤدةي كثشمةكثشمةكاين ك١٧٦٩

ــاين   ــايي و كؤمپانياك ــؤجثيي و دزاين دةري ــذةواياين خ ــانفةرمان ثيت بازرگ
ئوورووپايي له ناوچةي سةرووي كةنـداوي فـارس بوونـةوه و هـةر لثـرةوه      

  . )٧ـ  ١٥(ذاندين ئةوان دةسيت پثكرددؤ
ئةو بابةتانةي كـه يادداشـت كـراون و دةكةونـه جـةغزي سـةردةمي       

 سةرووي كةنداوي فارس بازرگاينن سث بنكةي بةرباسي ئثمه بةگشيت له الية
نثـردراون و دةبـث ئـةم بـاس و     » باتاويه«بؤ بةذثوةبةري گشيت كؤمپانيا له 

لـه  . دا وةدؤزرثنBrievenپثكراوانه له يادداشتةكاين  بابةتانة و بةصگه ئاماژه
به  ٣١٤٢تا  ٢٦١٧دا به شثوةيةكي ناتةواو كةوتوونه ذيزةكاين  نثو بةصگةنامةكان

دةگرنـةوه و كتثبثكـي ناتـةواو و     ١٧٧٠ذا تـا  ١٧٤٩بةساص له  اي يةكا و ساصدو
وگؤذكراوةكاين هيندووستان لـه سـاآلين    بايةخ  به ناوي پثرسيت نامه ئاص كةم

  . لثره وةبةرچاو دث ١٧٧٥ـ  ١٧٦٢
  

  وگؤذكراوةكاين قؤنسووخلانةي فةرانسه نامه ئاص: ج
تييـةكان و كؤمپانيـاي   بةصگةنامةكاين قؤنسووخلانةكان و نوثنةراية

هيندي فةرانسه له بةسره، بةغدا، ئيسالمبووص به باري پةيوةندي ذاسـتةوخؤ  
نيه و له ذوانگةي ذوانينه سةر  لةگةص ذووداوةكاين ئثران بابةتثكي ئةوتؤيان پث

رييانةي كةچي ئةو زانيا. خانيش نرخثكي كةمتريان هةيه فةرمانذةوايةيت كةرمي
خستوويانةته ذوو له بواري سياسـي و ذةشـةباي    كه گةشتياراين ئورووپايي

ذاپؤرتةكاين سةر به . لةشكري چةند ساص پاش كوژراين نادر گةلثك بةسوودن
كؤلكةخانةي وةزارةيت دةرةوه : ئثران له دوو شوثين بةجث و دياريكراو ذاگرياون

MAE  ــي«و ــث دؤرس ــه   . ١٢٢٧»ك ــه نام ــةبارةتن ب ــه س ــةو بةرگان ــك ل ذيزث
ي قؤنسـوويل  »سـيمؤن «ران و دوو بةرگيشيان نامةكاين وگؤذكراوةكاين ئث ئاص

له نامه . ئةم پياوه پزيشكي تايبةيت ئازادخان بووه. فةرانسه له بةغداي تثدايه
تةنيا  ١٧٩١تا  ١٧٤٢و نووسراوةكاين سةبارةت به ئثران له بةسره و پاش ساصي 

                                                      
ناوي گـةذةكثكي پاريسـه كـه عيمـارةيت وةزارةيت     ) Quai dorsay(ـ كث دؤرسي ٣٦

  .دةرةوةي لثبوو
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يارييـةكي  ئةم بةرگانه هةصگري زان. ذاگرياوه Biـ   ١٩٧دا به ژمارةي  له بةرگثك
كةمن سةبارةت به قةوماوةكاين ئثران و چةندين لثكدانـةوةي تونـد و ژاراوي   

واتـه   ،قؤنسوولةكان دةربارةي توجارةت و سياسـةيت ذقةبـةري گـةورةيان   
  .بريتانيا لةخؤ دةگرث

  

  ذاپؤرتـــةكاين قؤنســـووخلانةي ذووســـيا و نووســـراوةكاين: د
  دةزگاكاين پاراسنت
ـ   ذووسي لـه مـةودا   كؤمپانياكاين ه شـثوةيةكي  ي سـةدةي هـةژدةدا ب

نشينةكاين قةفقازةوه  ذاستةوخؤ له دةرياي خةزةر و ناذاستةوخؤ له قؤصي خان
ذا پاش ذؤيشـتين  ١٧٤٧له .  چاكيان لةگةص ئثران بووهبازرگاينپةيوةندييةكي 

ئةنـداماين  . ئينگليسييةكان بوونه خاوةن توجـارةتثكي پـاوان لةگـةص ئثـران    
دا  قؤناخي بؤشايي دةسةآلتا، لـه دةيـةي دوايـي   شةريكةي ذووسي له ماوةي 

بوونةوه، بةآلم نوثنةرةكانيان له بةندةرئةنزةيل مةرةد گريؤدةي گةلث دةرد و 
ئةم نوثنةرايةتييه .  ١٢٢٨)دةگوترث بةندةر پةهلةوي ئةم شاره ئثستا پثي(مانةوه 

ـ   »هةشـتةرخان «ذاپؤريت بةردةوامي له  . پثترثزبـوورگ  تنةةوه دةنـارد بـؤ س
دا سةرداري قةفقاز له ذثي سنووري عومسانييةوه ئةركداري پةيوةندي  يلةودةم

بوو لةگةص گورجستاين هاوپةميانيان به دژي تركان و خؤي دةدايه كؤكردنةوةي 
  . زانياري پثويست دةربارةي بارودؤخي هةرمثي باشووري خؤي

هاتوون سةر به ئارشيوي  ئةو مةبةستانةي كه لةم سةرچاوانه وةدةس
تةنانـةت  . لثنينگرادي بؤ داندراوه AVRPوسياية و كورتةنيشانةي سياسي ذو

توثژةراين ذووسي تا ئةم ذؤژگارةش بؤ نووسيين مثژووي ئثران كةمتر كةلكيان 
زانياري ذووسان سةبارةت به بارودؤخي ئثراين باكووري به . لةوان وةرگرتووه

ةكانـه  شثوةيةكي تايبـةت تةواوكـةري ذاپؤرتـةكاين ئينگليسـي و هولةنديي    
بــةآلم مــن هثشــتا دةســتم بــةو ســةرچاوانه  . دةربــارةي باشــووري ئثــران

كم لثكؤصينةوه بآلوكراوةكانةوه كةل ذانةگةيشتووه، كةچي لةذثي كورتةباس و
يه و هةصـگري چةنـد   Butkovبةرگ كتثيب  بةرچاوترينيان سث. لثوةرگرتوون

دةربـارةي   و ١٨٠٤تـا   ١٧٢٢بابةت و بةصگةنامةن سةبارةت به مةوداي سـاآلين  
                                                      

 ).حمةممةد ساكي عةيل(ـ پاش شؤرشي گةالين ئثران كرايةوه ئةنزةيل ٣٧
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خـوازي ئاشـكراي    توثژينةوةي ئـةو ذووداوانـةي كـه بوونـه هـؤي جـودايي      
نيمان دا ذثنوث ه ئثراين سةردةمي سةفةويپارثزگاكاين ئازةرباجياين باكووري ل

ئةو نامه و ذاپؤرتانةي كه له قؤنسووخلانةكاين ذووسيا و تاجرةكاين . دةكةن
دا دةكـار كـراون    ؤصينةوةكانچاالك له باكووري ئثران له خوثندنةوةكان و لثك

و  »ئةشرةفييان«و  »ئارنووا«ن و له اليةن »نادري«زؤربةيان دةربارةي سةردةمي 
ئةمانـه لـه ژثـر پـةردةي     . كـةلكيان لثـوةرگرياوه   »مـاراكوا «و  »كوكانؤيا«

ثيت و ئابووري له ناوچةي دةرياي خةزةر چةنـد مةسـةلةيةكيان لـه    بازرگان
. خاين ئاشكرا كردووه ري لةگةص باشووري كةرميپةيوةندييةكاين ئثراين باكوو

ي )كؤلكةخانه(لةقسان له سؤضييةتيش كؤمةصه زانيارييةكي ئةوتؤ له ئارشيو 
ةند دا، چ له ئارشيوي گورجستان. ١٢٢٩مثژوويي ئةرمةنييةكان وةدةس كةوتووه

بـه  خـان و سوصـتان ئاركثـل     نامةيةك سةبارةت به پةيوةندي نثـوان كـةرمي  
وه بـه ذووسـي و گـورجي چـاپ و بـآلو      »دازه  تسني«اليةن  كه له(تةوةيه دةس

ئةو كتثبه له سةرچاوةكاين ديكه زياتر بـةذووين مـةيل و ذةويت   ). كراوةتةوه
  .هةنگاوي گورجييةكاين بةرةو ذووسيا دةرخستووه

  

فةرمانةكاين عومساين، ئثـراين، پةيوةندييـةكاين سياسـي و    : ه 
  ناوةندةكاين سكةناسي
ندييةكاين ئثران و عومساين دواي كوژراين نادرشا سةبارةت به پةيوة
دا باس  تةوة، هةروةك له مثژووةكاين ئثراينبه دةسكةلثك بابةيت ذوونكةرةوه 

ـ لةگـةص عادص  پةيوةندييـةكي كراوه، دةرباري عومسـاين   مـريزا و   ا و بـرامي ش
كان له كؤلكةخانةي توركيـادا لـه   ي بةصگةنامةئةمحةدشا دوذاين بووه كه دةق

بووص به ناوي خةيت هومايوون، نامةي هومايوون و ذيزةنامةي دةفتةري ئيستان
هةروةها فةرمانثكي ديكةي فةرمانذةوايةيت وثذاي چةنـد نامـه بـؤ    . نذاگرياو

دا ١٧٧٥ـ ١٧٧٤ كوردستان و بةسره له خان سةبارةت به كثشمةكثشمةكاين كةرمي
 انذا كةلكي ئثراينهثندثك لةم بةصگانه له اليةن توثژةراين ترك و .وةبةرچاو دث

  ). نةسريي، ئوونات، ئووزان گازسيلي: بذواننه(لثوةرگرياوه يان چاپ كراون
ئةم بابةته دةبثته سةرچاوةيةكي هةميشةيي بؤ نائومثدي ئادةمي كـه  

                                                      
38- Arunova and Ashrafyan, (Novye Materialy, I, 1150.) 
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دا بةتايبةت له كثشةكاين سةدةي هـةژدةدا هـيچ    لةم قؤناخةي مثژووي ئثران
وةرگرتين مثژوونووسان  كةلكهةنگاوثك بؤ سازكردين ئارشيوثك به مةبةسيت 

جگه لةوةي كه له ژمارةيةك كتثيب پةجنـةژمثري وةك بـةختياري،   . ناويژرث
موقتةدير و نادرمريزادا خراونـه ذوو، تـةنيا جارثـك بةشـثك لـه فةرمانـه       

كةوايه جگه لةو سةرچاوانةي كه . دةسنووسةكاين ئةم دةورةيه ذوون كراوةتةوه
رنج بدرثته سةر ناوي ئةو فةرمانذةوايةي كه تا ئثستا بآلو كراونةوه، دةبث سة

بةهةر حـاص دةبـث هيـوادار بـوو سـةبارةت بـه       . دا لثدراوه سكةي له سةرةمي
بآلوكردنةوةي پتري ئةو بةصگةنامانه لـه گؤضـاري   و دةركةوتين بابةيت زياتر 

. توثژينةوةكاين مثژوويي و شوثنةكاين تردا له اليةن تـوثژةراين ئثرانييـةوه  
 ١٥٠صگةنامةكاين وةزارةيت دةرةوه نيشانيان داوه كه له مابـةيين  بةداخةوه بة

بةصگةنامةي بآلوكراوةي ئةو ئاخرييانه كه پةيوةندي هةيه به سةدةي چاردةوه 
  . تا ئةمذؤ  تةنيا يةكيان سةر بة دةورةي بةرباسي ئثمةيه

يةدا و كـةلك  اندين سكةكاين هاوچةرخي ئةم دةورةبه باري هةصسةنگ
وةك سةرچاوةيةكي مثژوويي دةبث وةبري بثنينةوه كه سةرةذاي لثوةرگرتنيان 

گرينگايةيت كؤنباوي سكةكان بؤ دةسنيشان كردين قؤناخ و سةردةمي دةسةآليت 
ي مرياين ئيسالمي، ذثكخستين پثرستثك بؤ ذثنوثين له بابةت سنوور و ةزجنري

. نــيهمثژووي قةصةمذةويان بةم هؤكارانةي پثشتر باسيان كرا جثي متمانــه 
بةآلم ديسانيش بووين ئـةم سـكانه نيشـاندةري ئـةو     ).٥١، پةذاوثزي ٤ـ   ١٣(

وگؤذانةن كه له شثوةي حكوومـةيت ئثرانييـان لـه مـاوةي ئـةم دةورانـه        ئاص
ناسةقامگريةدا بةدي هاتووه و گرينگايةيت مةسةلةي ئـابووري لـه جةرگـةي    

  . دةخاته ذوو  گؤذانكارييه سياسييةكان
  

  گةذؤكاين غةوارةي دانيشتووي هاوچةرخ دةقيـ وةرگرياو له ٥
  

  وخويل بةر له زةنديه چةرخ: ئةلف
ةي دانيشتووي ئثران له سـاآلين  انچاوة غةوارركةس لةو پياوه بة سث

هةرسثكيان چةنـد  . بازين، جان هانؤي و دوكتؤر كؤك: برثتني له ١٧٤٠بةر له 
اپؤرتـةكان لـه   بايةخـدارترين ذ . ساصثك پاش مةرگي نادر له ئثران دةركةوتن

له تـوثي دووهـةمني   . ناوبراو پزيشكي تايبةيت نادرشا بوو. بازين بةجثماون



 

 

٦٨١ 

دا له بةندةرعةباسةوه، سةربوردةي خؤي پـاش مـةرگي   ١٧٥١نامةي له ساصي 
دا  لةو زةماين. (دا خستؤته ذوو١٧٤٩ئةربابةكةي هةتا مةرگي عادصشا له ساصي 

جگه له ژثدةره بآلوكراوةكاين .) وهانگوشا ذايكردبويتةنيا له هؤردووگاي ج بة
ذاكثشـي   ، ذاپـؤريت سـةرنج  Lettres Edifiantes at Curieusesفةرانسـه  

خانيشي تثدايه و  خان و كةرمي مةردان عةيل به دةسچؤنيةيت گرياين ئيسفةهان 
وزؤر بـه   يـش كـةم  »بـازين «نامـةكاين  . نووسـراوه » پثرگرميوود«به قةصةمي 

دا بـه شـثوةي گشـيت     فارسي و له پةذاوثزةكانلثكدانةوه و شةرحةوه كراونه 
ذا كةوتؤته »هانؤي«به وردي له اليةن » پيسؤنثل«وتاري . كةلكم لثوةرگرتوون

بنـةماي ذاپـؤريت ميسـيؤنةكان و     لـه سـةر  شثوازي كارةكه . بةر توثژينةوه
گةشتياراين ترةوه دامةزراوه و نةقص و بةسةرهايت سوودمةند له ذووداوةكاين 

  .دةخاته ذوو ١٧٥٣ين پاش مةرگي نادرشا هةتا ساصي باكووري ئثرا
به مةبةسيت توثژينةوةي ذووداوةكاين ئثراقي عةجـةم و هةوصـةكاين   

خـان و ئازادخـان ذيزةنامةيـةك لـه ئارشـيوي       خان، حمةممةدحةسةن كةرمي
نيگادثري كراون كه زؤرتر له بةندةرعةباسةوه ) MAE(قؤنسووخلانةي فةرانسه 

ين كارمةندي دةزگاي زانياري قؤنسووخلانةي فةرانسه به ذاپؤرتةكا. نثردراون
و چؤنيةيت ئةم سرشيت پيالنگثذييـه دةبـث بـه دوو    » يل شوور سيمؤن«ناوي 
ذا و )١٠٢تـا   ٧٠نامةكاين ( MAE Perseدا له نثوةرؤكي بةرگي حةوتةمي  باران

 بةكوريت ناوبراو له ژووةين .)٥٤٠ل (خبرثنه پةنا يةكتر » ماسؤن«نووسراوةي 
دا له ئيستانبووصةوه نثردراوةته ئيسفةهان و فةرماين پثدراوه كـه  ١٧٥١ساصي 

سةبارةت به بارودؤخ و هثزةكاين ئةم پادشايةتييه و ئةو دةستةبةندييانةي كه 
نانةوة و دووبةرةكي و ئةو شازادانةي كه خؤ به خاوةين تاج و  دةبنه هؤي ئاژاوه

تانةي كــه دةوريــان ومــةرجي سياســي ئــةو دةســةآل تــةخت دةزانــن و هــةل
 .داوه،بةتايبةت سةبارةت به بةندةري گثمربوون و ذووسيا زانياري كؤ بكاتةوه

چةند وردةكارييةكي بةكةلكي خسـتؤته  » سؤنثليپ«له سةر ذثيةي بؤ وثندةرث 
   .بوو به قؤنسوول» ئثسمرينا«سؤنثل دواتر له يپ. بةر دةمي

ةبـةوه نامةيـةكي   له حةل(سةرؤكاين له هثندثك كاراين تووذه ببوون 
پثگةيبوو كه ورياي كردبووه ـثين خـؤكردي نةخاتـه گـةذ و لـةو ثنييـه       

چونكه هثشـتا   ،چةشنه كة بؤي داندرابوو كةلك وةربگرث پرووكثنه سث تاقةت
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لـه بةغـداش بـه نـاوي پزيشـكي      ). نةگةيشتبوو به دةسكليلي ثين ئةويان 
واي لثكرا كه بؤ هةميشـه  و دا) حوكمذان(خؤي گةيانده خزمةت پاشا  ،تايبةيت

پياسـتةريش   ١٦٠٠لةم كاتـةدا  . الي وةمثنث؛ بةآلم تواين ذابكا و چوو بؤ ئثران
له ئؤكتؤبري . لةوث قةرزدار بوو كه دةبوو قؤنسوويل تووذه و ناذةحةت داباي

دا هاته هةمةدان و له ژثر باري گوشارا مسوصمان بوو و زؤر بةگةرمه ١٧٥٤ساصي 
نامةكاين به ذثكةويت كؤچي مانگي دةنووسني و واژؤي . ادرثژةي به كارةكةي د

سةرةذاي ئةو قسانةش الي سةرؤكاين . دةكردن و بةخؤي دةگوت مريزاحمةممةد
مانگي سثپتامربي . دادةگرت كه موذتةد بوونةكةي تةنيا فثصثكي سةربازييه پثي

وه ي له ئيسفةهان تثپةذ كرد و وةك پزيشكي تايبةيت لةو شاره ماية١٧٥٠ساصي 
بذشت و . له زةماين نادرشادا دوكتؤري تايبةيت دةربار بوو» بازين«و چةشين 

ــةرةدي     ــةرةبووي دةرد و م ــوكنايي و ق ــيت س ــه مةبةس ــؤي ب ــةآليت خ دةس
مةسيحييةكاين ئةم شاره داگريكراوه بة كار هثنا و تا ذادةيةكي زؤر له ئازادخان 

لـه  . خـان دادةنـدرا   خان و حمةممةدحةسةن نيزيك ببؤوه و به دژبةراين كةرمي
  . دا بزر بوو ي ئازادخان دژي قاجارييان١٧٥٧اري ناسةركةوتووي ساصي پةالم

  

  يادداشتنووسي كرمثلي: ب
خان هيچكـةس پثـي    لثرة بة دوا تا نيوةي دووهةمي فةرمانذةوايةيت كةرمي

نةنايه قةصةمذةوي مةترسـيداري ئثـراين ذؤژاوايـي و تةنانـةت لثـرة بةدواشـةوه       
بةآلم النيكةم ژمارةيةك . ر كةم و بؤ ماوةيةكي كورت لةو شوثنه مانةوهغةوارةكان زو

درابوو له سةدةي پثشووذا له  له ميسيؤنةكاين ئاييين بةپثي ئةو دةستوورانةي پثيان
: گةذانگةذي خاكي ئةم وآلتةدا بنةيان داكوتابوو كـه بـرثيت بـوون لـه تاقمـةكاين     

. ژثزووئيت، كاپوسنان و ئاگؤستينيان دؤمينيكيان، بةنديكتيان، كرمثلياين پاپةيت،
ئةمانه له ئثش و ئازارةكاين سةردةمي بؤشايي دةسةآلت به زيندوويي قوتار بـوون  

هثنانةوةي هثمنايةيت و جوامثري و بـارودؤخي ذؤژگـاري    هةتا سوود له هةصةسوون
كامصترين يادداشتةكاين جثماوي ئةم ميسيؤنانه بـه دةسـت   . ١٢٣٠خان وةربگرن كةرمي

ئةمانه له ماوةي بؤشايي دةسةآلتا له ئثران دةركةوتن . اين كرمثلي نووسراوهنوثنةر

                                                      
  .٧ـ  ١٣: بذواننة ؛١٠٣، ل ٤٨و  ٤٧مةقامي، ژمارةكاين  ـ قامي٣٩
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 Continuatio domestcate Bosserensis. ١٢٣١پسانةوه لـه بةسـره بنـةگر بـوون     و بث

historiae    دا تةرجةمـه و  ١٩٣٩له بةسره كه لةگةص يادداشتةكاين بةندةرعةباس لـه
وپثك ئةو  ي ئثمةدا به شثوةيةكي ذثككورت و بآلو كراوةتةوه له سةرانسةري سةردةم

. دةنگؤيانةيان بآلو دةكردةوه كه له كةنداوي فارس و نثوخؤي ئثرانةوه دةخرانه ذوو
چةند نامةيةكي كرمثلي و تاقمةكاين ديكةي .)زؤريش سةيره چونكه ئةغصةبيان درؤن(

  . ئايينيش له نثو نامةكاين قؤنسووخلانةي فةرانسةدا ذاگرياون
  

  خان ايةيت كةرميفةرمانذةو: ج
جگه له شاندي گياناسي پاآلس، گثملني و لثـپچني كـه بـه بةسـتثنةكاين     

گةشـتيارثكي زؤر كـةم ذؤخـةكاين     ١٧٧٠تا  ١٧٦٠دةرياي خةزةردا گةذاون، له ساصي 
، »كارلثستؤن«لة نثو ئةم تاقمةدا يادداشتةكاين . كةنداوي فارسيان به سةر كردؤتةوه

  .له هةمووان بةنرخترن» زئابراهام پارسؤنث«و » نيبوور«
نيبوور ئاخرين پاشةواري شاندي زانسيت هولةند بوو كـه لـه ساصـي    

دا و لةو ماوةيةدا كه چاالكي ١٧٦٥له ساصي . دا نثردرايه هةرمثةكاين ذؤژاوا١٧٦٠
لةشكري دژي مريمةهنا بةردةوام بوو، چووه ديتين بةندةرةكاين كةنداوي فارس 

ــه پرســةكاين م. و شــرياز ــام ل ــان هيچك ــي و خةريتةكثشــانةوةكان ي ثژووي
ئاماجنةكاين كؤمةآليةيت لةبةر چـاوي تامـةزرؤ و قةصـةمي ذةواين وي لـةم     

پارسـؤنثزيش لـه    .فيذؤ نةچوون بةآلم گرينگةدا ون و بة و ةرتةسكبقؤناخه 
يةن ئثرانييةكانةوه له بةسره بوو و هةموو ذؤژث سةرةتاي ئاصقةدراين شار له ال

سةبارةت به چاالكي لةشكري و گوثزتنةوةي كؤمپانياي  ذاكثش نةقصثكي سةرةنج
نووسراوةكةي بـه سـةداقةتثكي زؤر    .هيندي ذؤژهةآليت له بةسره دةگثذثتةوه

ســايري . بــةرچاو لةگــةص ذووداونووســينةوةي نــامي يــةكتر دةخوثنثتــةوه
يـش كؤبـه و   »پليسـتيد «ئييـووز و   ،گةشتياراين هاوچـةرخيش وةك ئـةمني  

   .ن لةو گثذانةوانه زياد كردووهپةذاوثزي بةهةصكةوتيا
  
  

                                                      
40- Carmelites, 644 – 645. 
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  ئاخري سةردةمي زةنديه: د
بؤ ئةو گةشتياره عاملانةي كه پاش مةرگي وةكيل چوونه گةشت و گةذان 

بةستثنةكاين كةنداوي فارس و بةسره، زؤر لةوةي زياترن كه لةم كورتةيةدا باسيان 
گريكـراين  ئةمانه وردةكاري ئاصؤزبصؤزي ئابووري و سياسي كـه بـه هـؤي دا   . بكرث

خانةوه قةوماون و تايبةمتةندي و ئاكـامي   بةسره و شةذوشووذي جثنشيناين كةرمي
ذاكثشه ئةمةيه  ئةوةي لةم بابةتةدا سةرنج. جصةوداراين ديكةي زةنديان شيكردؤتةوه

كه تةنيا موسافريثكي دةرةكي كه ذاپؤرتثكي دوورودرثژي له پاش بـةجثماوه نـاوي   
دا ذاپؤرتةكـةي لـه وةخـيت    ١٧٨٦ئةو له ساصي . انهه و مسوصم»خواجه عةبدولقادر«

ـ   ١٧٨٢(دا له ئيستانبووصةوه ناردووه بـؤ تيپووسوصـتاين ميسـووري     باصوثزبووين
وةك گوتوويانه چةند قان و پشكثكي بؤ بازرگانـاين هينـدي لـه بووشـثهر     ). ١٧٩٩

ــابوو  وةدةس ــد  . ١٢٣٢هثن ــگري چةن ــه هةص ــتةكاين ســةفةرةكةي ك خواجــه يادداش
يةكي بايةخدار و تا ئةندازةيةكيش ئةفسانةن بؤ ئثمةي بةجثهثشـتوون و  ذاستةقينة

كثشانةوةي كةنداوي فارس و توجارةتةكةي هةر له  ئةم يادداشتانه دةربارةي خةريته
نووســيين  سـةر شــثوازي بــة توثكصةوةنووســاين كؤنبــاوي ئثــراين، وةك التــني 

   .كارمليتةكان ذثكخراون
جةرگةي ئثران ژمارةيان كةمتر بووه؛  گةشتياران بؤ شرياز و ناوچةكاين

ودةزگاكاين وةكيل هةر  ئةمانةش سةبارةت به خانووبةرة و عيمارةتةكان و دام
ودانةي كـه دةربـارةي كاروبـاري ئيـداري و يادگـاره ئينسـانييةكاين        بةو پث

يـةكثك لـةو گةذيدانـه    . نووسيويانه چةند بابةت و مةبةستثكيان جثهثشتووه
مانگ وةك ميواين جةعفةرخاين زةند لـه پايتـةخيت   ٨ةي ه  كه ماو»فرانكلني«

  . بوو» ات وارينگكسثئ«كةسايةيت ديكةي ئةم دةستةيةش . زةنديه بنةي داكوتا
  
ـ مثژووةكاين ئةم قؤناخةي ئاخري كه هةصگري چةندين زانيـاري  ٦

  سةرچاوةكاين هاوچةرخن
  مثژووةكاين ناوچةيي ئثرانييان: ئةلف

شانةي كه ئةغصةب وردةكاري ذوون سةبارةت ذاكث لةو شوثنةواره سةرنج

                                                      
 .٦١، ل ٢ـ  ١ـ عةبدلقادر، ٤١
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ونةريتةكاين بنةماصةيي كه لـه شـوثين ديكـه     به ذووداوةكاين خؤجثيي و داب
خـاين   باسيان نةكراوه دةخاته ذوو، مثژووي كرمانه به قةصةمي ئةمحةدعـةيل 

باپريي نووسةر كه به ئاغاعةيل وةزير دةناسرا له نثو پياواين . وةزيري كرماين
ي سةردةمي زةنديه و سـةرةتاي قاجارييـةدا، كةسـثكي ديـار و     سةربةدةرةوة

خـان بـه    ي زاييين كـةرمي ١٧٦٧/ ي كؤچي ١١٨٠له دةوروبةري ساصي . بةرچاوه
گرتين دةور و پلةيةك  هةتا ئةو كاتةي كه بؤ وةدةس. دا نارد بثته شرياز شوثين

ي لـه بارگـا   ،له حكوومةيت كرمانا له اليةن زةنديةوه گةذايـةوه ئـةو شـاره   
بةذثوةبردين و دا بؤ گرتين كرمان  له زةماين جةعفةرخان. خان دادةنيشت كةرمي

ئةو شوثنه بؤ زةندان چاك هةصسـووذا و بـه شـثوةي ناذاسـتةوخؤ و لةبـةر      
وةفاداري سةبارةت به خانةداين زةند تووشـي ئـةو گريوگرفتانـه بـؤوه كـه      

چاپي يةكةمي  من كةلكم له. ١٢٣٣هثنا ئاغاحمةممةدخاين ذقةوةن بؤ كرمان بةدي
پةصةي  و داچؤتةوه و هةصة ئةو كتثبه وةرگرتووه كه دوكتؤر باستاين پاريزي پثي

  ). ي زاييين١٩٦١/ ي هةتاوي ١٣٤٠(لثهةصگرتؤتةوه 
دةربـارةي خووزسـتانيش چةنـد بابـةتثكي     » ئةمحةد كةسرةوي«مثژووي 

نديةي لةگةص حكوومةيت زة) خووزستان(بايةخداري سةبارةت به نثواين عةرةبستان 
كـةعب و تايفـةكاين ديكـةي خـؤجثيي بـه       له خؤ گرتـووه و سـةبارةت بـه بـين    

. ونةرييت ئةو هؤز و تايفانه كؤمةصثك بابـةيت خسـتؤته ذوو   سوودوةرگرتن له داب
گوشا  مثژووي فةسايي سةبارةت به فارس نووسراوه و بةگشيت له سةر بناغةي گييت

ةبارةت به خةريتةكثشانةوةي ناوچه و و ذؤژنامةي كةآلنتةر داذژاوه، بةآلم ئةغصةب س
باكيخانؤف له بابةت باكووري گوصسـتاين ئـريةم و   . مةبةسيت ديكةش بابةيت پثيه

شريوان و داغستانةوه هةتا سةرةتاكاين سةدةي نؤزده مثژوويةكي نووسيوه كه بـؤ  
كردنةوةي ذووداوه ئاصؤزبصؤزةكاين ئةوپةذي قـةفقاز و پةيوةنـدي و نثوانيـان     ذوون

  .١٢٣٤يةكتر سوودمةنده لةگةص
  
  مثژووةكاين ئةرمةنييان و گورجستان: ب

                                                      
  .١٦٥ـ وةزيري، پثشةكي دةزگاي بآلوكةرةوه، سةدري ئةفشار، ل ٤٢

43- See Storey, Persian Literature, 1, 425 – 426, Persidskaya 
Literatura, 1279-1281. 
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كردنةوةي كاروباري ئـاييين لـه    بري و بؤچووين زيانبار سةر به زةق
اليةين، تاصي، تامةزرؤيي، بةرفرةواين  مةوداي ئةم ساصه ئاصؤزكاوانةدا ـ به بث

و سرشــيت گرفتارييةكانــةوه ـ وةك تــام و مــةزةي بابةتــةكان لــه اليــةن   
بةصگةنامةكاين نثو تةرجةمـةكاين  . ذا كايةيان پثكراوه اونووساين ئثراينذوود

باسـي كورتـه پةيوةندييـةك جگـه لـه بابـةيت نثـواين ئثـران و         » برووسه«
بةآلم له مثژووي جولفـادا ذاپـؤرتثكي چذوپـذي    . حكوومةتةكاين قةفقاز دةكا

ي شـار .  ١٢٣٥فاي نوثي تثدايـه لسةبارةت به بةسةرهايت كؤمةصي ئةرمةين جو
ذانـةوةي  گث. نيشتةجث بووين ئةرمةنييةكان له اليةن شاعةباسـةوه سـازكرا  

وون لةگةص نةزيله و بةصگةنامةكان و كورتةي مثژووي شاهيداين حازر به تثكةص ب
  .١٢٣٦ئةفشارييه و زةنديه له ئثران كامص دةبث

  
  توثژينةوةي هةرمثةكاين دةوروبةر: ج

وديان لثـوةرگرياوه،  وثذاي توثژينةوةكاين توثژةراين غةواره كه سو
دةبث باسي چةند بابةتثك سةبارةت بـه ديرؤكـي ئـةم قؤناخـةي ئثـران لـه       

پاشا لـه توركيـا، عـةباس ئةلعـةززاوي لـه ئثـراق،        بةرهةمةكاين جةودةت
هةروةها باس و بابةيت . بةگ دةربارةي كوردستان بثنه گؤذ حمةممةدئةمني زةكي

دا خـؤ   هـؤز و تايفـةكان  گرينگ له ئارشيوي عومسانييـةكان و سـةربوردةي   
ئةمانه گةلثك زانياري پذبايةخ سـةبارةت بـه شـةذةكاين ئثـران و     . دةنوثنن

  .عومساين له ماوةي دةسةآليت وةكيال دةخةنه بةردةم
  

  ـ دووهةمني سةرچاوةي سةرةكي٧
ــةت     ــه بةتايب ــةردةمي قاجاريي ــاخرين س ــتييةكاين ئ ــه گش ديرؤك

ين هيدايـةت و مونتـةزةمي   خـا  ذةوزةتوسسةفاي ناسري به قةصةمي ذةزاقوصي
ناسري ئيعتيمادوسسةنتةنه هةصگري كؤمةصثك زانياري زؤروزةوةنده سةبارةت 

خان كه له مثژووةكاين سةرةتاي ئـةم   قوصي خان و حوسثن به حمةممةدحةسةن
                                                      

ئـةم كتثبـه خـؤم بـه ئةمةگـداري      ـ من سـةبارةت بـه پةيـداكردين نوسـخةيةكي     ٤٤
  .كارؤميناسيان و كورك بثرد كجيان دةزامن كه ئةم دةقه دژوارةيان وةرگثذابوو

45- Malcolm, 662 – 663 (quoted by Yapp, 348). 
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دةورةيةدا وةبةرچاو نايةن؛ وثذاي ئةمـةش دةمـارگري ئـةوان سـةبارةت بـه      
نووسـراوةكانيان ئـةم بةرهةمانـه    وكـووذي زانيـاري    خانةداين قاجار و كةم

كارثكي چاكي كه سثرجان مثلكؤم لةم بارةدا ئـةجنامي داوه  . گومانبار دةنوثنن
ئةمةيه كه هثندثك له نووسراوةكاين هاوچةرخاين هةتا ئةو جثيةي كه دةسيت 

دةسيت گةيوةته كتـثيب   نة تةنياناوبراو . دا هثناوين داوه له مثژووةكةي خؤي
ـ كه گوشا و زينةت گييت وتتةواريخ و دةقه دةسنووسةكاين ديكةي ذووداونووسان 

ـ بةصكوو ئاشنايةيت ذاستةوخؤي لةتةك  بةداخةوه پثناسةي ذوون نةكردوونةوه 
براميي كةآلنتةر و دةورگثذاين تري بنةباين دةوراين زةنديه و گةشت و گةذاين 

نـدين  بةربآلوي له ماوةي ساآلين سةرةتاي سةدةي نؤزدةدا، ئةوي لةگـةص چة 
. دةسـيت ذووداوةكـاين وةچـةي پثشـوو ئاشـنا كـردووه       بةسةرهايت يةكـةم 

ــه جــةغزثكي بةرتةســكتردا مثــژووي كــوريت  »ســثرهارفؤرد جــؤنز« يــش ل
گةلثك ئاماژةي . خاين كؤتايي پثهثناوه فةرمانذةوايةيت پذذووداوي لوتفعةيل

دا  دانـةري سوصـتانييةي دونبـويل    سوودمةندي له پثشةكي وةرگثذاوي شـوثن 
سةير ئةوةيه كه كارتثكرانةكاين ئةو دةربارةي زةنديه مثلكؤميشـي  . ووسيوهن

به قثزةوه باسي ديپلؤماسي ئثرانييةكان دةكـا و الي   و خستؤته ژثر كاريگةري
و هةصـبةت  » زاين پووچيانـه  خؤبةزل ،تايبةمتةندي بةرچاوي ئةم گةله«وايه 

  .حةق دةكاته له سةردةربذيين ئةم مةبةسته ذةخنه و سةركؤنةي 
خوثندنةوه و توثژينةوه تازةكان سةبارةت به سةرانسةري ئةم قؤناخه 
كه له بنةباين سةفةوييةذا تا سةرةتاي فةرمانذةوايـةيت قاجاريـان درثـژةي    

دا  گةلثك زانياري و كةرةسةي باش كه بؤ لثكؤصينةوه له بارةي وةكيل ،كثشاوه
دا كةلكم  ي مثژوونووسيمن به شثوةيةكي ذثسامةند له بوار .مناسبه دةخاته ذوو

ي نةمر سةبارةت به سـةردةمي بـةر لـه    »لؤرثنس لؤكهارت«له بةرهةمةكاين 
زةنديه ياين ئاخرييةكاين سةفةوي و داگريكردين ئثران به دةس ئةفغانةكان و 

   .نادرشا وةرگرتووه
تةنانةت به ذةچاو كردين بةجث و دروست بووين ذةخنـه لةمـةذ ئـةم    

ــك ك  ــةر نيزي ــه لةب ــه   بةرهةمان ــارت ل ــراوةكاين لؤكه ــةوةي نووس ةوتن
دا بةگشيت ئةم نووسةرة دةكةوثته پثش  ديسانيش له جثي خؤي ،نووسي ذاپؤرت
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هثشتاش سةبارةت به سـةرةتاي قاجارييـه لثكؤصـينةوةيةكي    . ١٢٣٧كةساين تر
چذوپذ به دةستةوه نيه، بةآلم پةذاوثزي بابةيت چارده، بةتايبةت لـه بابـةت   

ارةدا بةكوريت چةند باسـثك ئاشـكرا دةكـةن، لـه     زجنريه وتارثكي كه لةم بو
دا يارمةتيمان  ناسيين سرشيت ئثراين دةوري زةنديه له سةركةوتن و بةركةوتين

  .دةكا
  خويندنةوةي نوث سةبارةت به سةردةمي زةنديه ـ ٨

وةختايةك كـه شـامن دايـة بـةر ئـةم كـاره تـةنيا كتثبثكـي تـةواو          
كه » مثژووي زةنديه«كةوت به ناوي  خان وةدةس باوةذپثكراوم دةربارةي كةرمي

/ ي هـةتاوي  ١٣٣٤چاپي يةكةمي ئةم كتثبه ساصي . هادي هيدايةيت نووسيبووي
دةسيت بووه تا كـةلك لـه    ئةگةرچي ذث. ي زاييين له تاران بآلو كرابؤوه١٩٥٥

 يةكيمثژووه گةورةكاين ئثراين وةربگرث، بةآلم ديسانيش ناتةواوي و ناوردبيني
 هةصبةت نووسراوةي عةبدوحلوسثين نةواييش له. ةوه ديارهزؤري به كارةكةي

ي ١٩٦٥/ ي هـةتاوي  ١٣٤٤ي كتثيب گشيت بـؤ الوان لـه ساصـي    ةزجنري كؤمةصه
ذا بابـةت و   ئةم كتثبه له سةرچاوةكاين ديكةي ئثـراين : دا بآلو كرابووه زاييين

ئـةو فـره   . ١٢٣٨متمانةي ذاگوثزتووه و نووسـيوثتةوه  سةربوردةي تؤكمه و جث
وزؤر لــه  ةتانـةي كـه لــه تـوثژةراين ديكــةي ئثـرانيش وةرگــرياون كـةم     باب

ئةمحـةد  «هـةروةها كتـثيب بةصـگةداري    . دا وةبةرچاو دثن نووسينةكان پثرست
كردنـه   خاين زةند و كةنداوي فارس شـاياين بـاس   به ناوي كةرمي» فةرامةرزي

  .١٢٣٩)ي زاييين١٩٦٧/ ي هةتاوي ١٣٤٦(

                                                      
46- See Martin Dicksons review article, 503 – 517; Arunove and 
Ashrafyan, Gosudarstov Nadir shah Afshar, 4 – 5. 
47- See my review of these works in Iranian Studies V(1972) No. 4, 184 – 
188. 
48- For an appreciation of this work, as of others in this Section, 
see T.M, Ricks in Iranian studies VI (1973) No. 52 – 53, 110 – 126. 
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٦٩٠ 

  جةللةي ناوي شوثنةكان

  لفئة

  ٣٦٤، ٣٥٦، ئابادان
  ٥٨٠، ٤٥٧، ١٦٠، ٧٢، ئاباده

  ٤٣٤، ٤١٢، ئاخال تيزخيه
  ٥٠٦، ٦٦، ئاخوره

، ٤٤٥، ٤٣٨، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ئاراز
٥٣٢، ٥٢٧، ٤٥٤، ٤٥٢، ٤٤٨، ٤٤٦  

، ٣٣، ٣٢، ٢٥، ١٥، ١٢، ئازةرباجيان
١٠٠، ٩٧، ٨٣، ٨٠، ٦٧، ٥٦، ٣٦، ٣٥ ،
١١٨، ١١٦، ١١٥ ،١١٢، ١١١، ١٠٧ ،
١٨٠، ١٧٦، ١٧٥، ١٦٤، ١٥٥، ١٢٩ ،
١٩٨، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٣ ،
٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠١ ،
٢٥٥، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٣٠، ٢١٨، ٢١٣ ،
٤٠١، ٣٤٢، ٣٠٦، ٣٠٣، ٢٨٢، ٢٦٦ ،
٤٥٢، ٤٤٥، ٤٤٣، ٤١٧، ٤١٦، ٤١٣ ،
٥٢٧، ٥١٥، ٥١٢، ٥٠٩، ٤٦٣، ٤٥٤ ،
٦١١، ٥٩٧، ٥٤٥  

  ٥١٩، ئاسيا
  ٣٢٥، ٣١٠، يئاكرك
  ١٤٩، ١٣٦، ئامول

  ٤١٧، ٤١٢، ئاناتؤيل
  ٣٢٥، ئاوكركا

  ٢٧٦، ٦١، ئةبةرقوو
  ٤١، ئةبيوةرد

  ١٧٤، ١٢٤، ٣٩، ئةراك
  ١٦١، ئةردةكان
، ٢٤٧، ٢٣٢، ٢٣٠، ١٩٣، ١١٥، ئةردةوثص
٥١٢، ٤٤٦  

  ٢٨٧، ئةردستان
  ٥٣٥، ٥٣٢، ئةرزةذؤم

  ٥١٧، ئةرسةجنان

، ٥٧٤، ٥٧٢، ٤٣٣، خاين ئةرگي كةرمي
٦٠٧  

  ٤٤٥، رمةنستانئة
، ٩٤، ٩٠، ٨٧، ٨٦، ٨٤، ٨٣، ئةستةرئاباد

١٦٣، ١٦٢، ١٦٠، ١٤٩، ١٣٥، ١١٧ ،
١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٥، ١٦٤ ،
٢١١، ١٨١، ١٨٠، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١ ،
٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١ ،
٣١٧، ٣١٣، ٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩ ،
٥١٥، ٤٧٩، ٤٤٢، ٤٣٩، ٣٢٠، ٣١٩ ،
٦١٥، ٦٠٩  

  ٥٠٠، ئةصآلهوئةكبةر
، ٤٧١، ٤٣٩، ٢١٣، ١٠، ١، ئةفغانستان
٦١٢، ٥٢٤، ٤٧٥  
  ٣٠٠، ٢٩٥، ئةقتاع

  ٥١٧، ئةلواري گةرمةسثري
  ٤٨٢، ئةلوةند

  ٢٧١، ئةليگوودةرز
  ٢، ١، ئةمريكا

  ٣٠٠، ٢٩٥، ئةنار
  ٣٠٠، ٢٩٧، ئةجنةدان
، ٥٢١، ٤٨٤، ٤٧٢، ٤٤٣، ١٠٨، ئةنزةيل
٦٤١، ٥٢٩، ٥٢٨  

  ٢٦٩، ١٨٤، ئةهةر
  ٣٦٤، ٣٥٦، ٣٥٢، ئةهواز

  ٤٥١، ٤٤٩، ئةميةريت
، ٢١٣، ١٣٨، ١٠٦، ١٠٣، ٨٠، ٣٦، ئثراق
٣٧٤، ٣٧٠، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٥١، ٢٤٩ ،
٥٣٤، ٥١٥، ٥٠٢، ٤٦٧، ٤٠٥، ٤٠٣ ،
٦٤٩، ٦٢٧، ٥٥٣  

، ٣٥، ٣٣، ٢٥، ١٣، ١٢، ئثراقي عةجةم
١٨٠، ١٥١، ١٤٢، ٧٩، ٧٧، ٥٣، ٣٦ ،
٢٩٨، ٢٤٥، ٢٣٠، ٢٢٥، ٢٠٣، ١٩٣ ،
٦٢٦، ٥٨٤، ٥٨٠، ٥١٢، ٤٩٩، ٤٨٦ ،
٦٤٤  



 

 

٦٥٤ 

، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٣، ٨، ٦، ٥، ٢، ١، ئثران
٤٥، ٤٢، ٣٨، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٧ ،
٧١، ٦٨، ٦٦، ٥٧، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٦ ،
١٠٠، ٩٨، ٩٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٧٧، ٧٣ ،
١٣٢، ١١٤، ١١٢، ١٠٧، ١٠٣، ١٠١ ،
١٤٩، ١٤٥، ١٤٢، ١٤١، ١٣٩، ١٣٨ ،
١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٦٤، ١٥٢ ،
١٩٠، ١٨٧، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٧، ١٧٥ ،
٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٤، ٢٠٢، ١٩١ ،
٢٥٨، ٢٥٠، ٢٣٩، ٢٣٤، ٢١٨، ٢١٣ ،
٣٠٦، ٣٠٣، ٢٩٧، ٢٨٨، ٢٨٠، ٢٧٥ ،
٣٤٦، ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٧، ٣٠٩ ،
٣٥٩، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٤٨ ،
٣٧٢، ٣٧٠، ٣٦٧، ٣٦٥، ٣٦١، ٣٦٠ ،
٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧٧، ٣٧٦ ،
٤٠٣، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦ ،
٤١٦، ٤١٢، ٤١٠، ٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٥ ،
٤٣٧، ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٣٢، ٤٢١، ٤١٧ ،
٤٤٩، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٣، ٤٤٠، ٤٣٨ ،
٤٦٩، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٣، ٤٥٣، ٤٥١ ،
٤٧٦، ٤٧٥، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٧٠ ،
٥٠١، ٤٨٩، ٤٨٨، ٤٨٥، ٤٨٣، ٤٧٨ ،
٥١٢، ٥١٠، ٥٠٨، ٥٠٤، ٥٠٣، ٥٠٢ ،
٥٢١، ٥١٩، ٥١٧، ٥١٥، ٥١٤، ٥١٣ ،
٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٦، ٥٢٥، ٥٢٤، ٥٢٣ ،
٥٣٨، ٥٣٧، ٥٣٤، ٥٣٣، ٥٣٢، ٥٣١ ،
٥٥١، ٥٤٩، ٥٤٨، ٥٤٦، ٥٤٥، ٥٣٩ ،
٥٦٥، ٥٦٢، ٥٥٩، ٥٥٨، ٥٥٦، ٥٥٣ ،
٥٨٥، ٥٨٢، ٥٧٥، ٥٧٠، ٥٦٧، ٥٦٦ ،
٦٢٤، ٦١٥، ٦١٣، ٦٠٣، ٥٩١، ٥٨٩ ،
٦٣٩، ٦٣٨، ٦٣٦، ٦٣١، ٦٢٧، ٦٢٦ ،
٦٤٦، ٦٤٥، ٦٤٣، ٦٤٢، ٦٤١، ٦٤٠ ،
٦٥٠، ٦٤٩، ٦٤٧  
، ١٩١، ١٩٠، ١٥٤، ١١٦، ١١٥، ئثرةوان
٥٢١، ٤٦٣، ٤٤٩، ٤٤٧، ٤٣٨، ٤١٢ ،
٥٣٢  
، ٥٣٢، ٥١٩، ٥١٢، ٣٧٢، ٣٦٦، ئورووپا
٥٦٠  

  ٦٩، ئوشتوران
  ١٩٤، ئووجان

  ٣٠٠، ٢٩٥، ئوورزووئيه
  ٤٥٣، ٤٥٠، ٤٤٨، ئوومسي

  ٦١٤، ٦٠٨، ئيزةدخواست
، ٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٨، ٣٨٤، ئيستانبووص
٥٣٥، ٥٣٣، ٤١٦، ٤١٤، ٤١٢، ٤١١ ،
٦٤٢، ٦٣٩، ٥٨٣، ٥٦٥، ٥٦٠  

  ٣٠٠، ٢٩٥، هئيسفةندةق
، ١٧، ١٦، ١٥، ١٣، ١٢، ١١، ئيسفةهان
٤٢، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٢٢ ،
٥٦، ٥٣، ٥٢، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦ ،
٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٨، ٥٧ ،
١٠٢، ٩٩، ٨٢، ٨٠، ٧٨، ٧٤، ٧٢، ٦٨ ،
١٢٥، ١٢٣، ١٢٢، ١١٩، ١١٨، ١١٦ ،
١٤١، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٤، ١٢٩، ١٢٦ ،
١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢ ،
١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٢، ١٥١، ١٤٨ ،
١٨٥، ١٧٤، ١٦٦، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٨ ،
٢١٤، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٤، ٢٠٢ ،
٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٠، ٢١٨ ،
٢٤٥، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٢ ،
٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧١، ٢٦٣، ٢٥٢، ٢٤٧ ،
٣٤٩، ٣٣٧، ٣٢٨، ٢٩٨، ٢٨٩، ٢٨٢ ،
٤٦٠، ٤٥٧، ٤٣٨، ٤٢٩، ٤٠٢، ٣٧٧ ،
٤٨٤، ٤٧٨، ٤٧٥، ٤٦٩، ٤٦٣، ٤٦٢ ،
٤٩٧، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٨٨، ٤٨٥ ،
٥٠٨، ٥٠٧، ٥٠٥، ٥٠٤، ٥٠٣، ٥٠١ ،
٥١٥، ٥١٤، ٥١٢، ٥١١، ٥١٠، ٥٠٩ ،
٥٤٢، ٥٤١، ٥٣٩، ٥٢٨، ٥٢١، ٥١٦ ،
٥٨٠، ٥٧٨، ٥٧٤، ٥٧٠، ٥٦٩، ٥٤٦ ،
٦٢٣، ٦٢٠، ٦٠٩، ٦٠٨، ٥٩٧، ٥٨٦ ،
٦٤٥، ٦٤٤، ٦٤٠، ٦٣٥، ٦٢٧، ٦٢٤  
  ٧٠، ئاباد ئيسالم

  ٢٤٣، ٧٠، ٦٩، ئيالم
  ٤٤٧، پؤل ئيليزابثت
  ٥٢٥، ٣٤٠، ١٠٧، ئينگلستان



 

 

٦٥٥ 

  ب
، ١٨٩، ١٨٥، ١٢٩، ١١٧، ٧٠، ٤٥، بابان

٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠١، ٣٧٣ ،
٤١٦، ٤١٥، ٤١٤  
  ٣٣٩، باتاوية
  ٢٤٣، بادرائي

  ٣١٥، ٣١٣، ٣١٢، ٣٠٢، بارفرؤش
  ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٥٨، ٢٥٤، باشت

  ٢٤٣، باغسائي
  ٤٣١، باغي نةزةر

  ٢٩٩، ٢٧٨، بافت
  ٣٠٠، ٢٨٧، بافق
  ٤٠، باقال

  ٧٠، باآلگريوه
  ١٧٥، بانه

  ٥٤٨، باوثر
، ٣٤٢، ٣٣٧، ٣٣٢، ٣٣١، ١٣٩، بةحرةين
٥٦٤، ٣٦١، ٣٥٤، ٣٤٦، ٣٤٣  
  ٧٢، بةرخوار

  ٢٩٥، بةردةسري
  ٣٦٣، ٣٤٩، بةستةك

، ٣٦٦، ٣٦٠ ،٣٤١، ٣٣٩ ،٣٣٦، بةسرة
٣٨٧، ٣٨٣، ٣٨١، ٣٧٧، ٣٧٣، ٣٧٠، 
٥٠٦ ،٤٢٨ ،٤١٩، ٤٠٨، ٤٠٠، ٣٨٩، 
٥٩٥ ،٥٥٩ ،٥٥٧، ٥٥٢، ٥٣٩ ،٥٣٣ ،  

، ١٠٢، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٣، ٥٦، بةغدا
١٨٢، ١٧٥، ١٥٤، ١٢٧، ١٠٩، ١٠٣ ،
٣٥٥، ٣٤٧، ٣٣٩، ٢١١، ١٨٧، ١٨٦ ،
٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٥٩، ٣٥٦ ،
٣٩٣، ٣٨١، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢ ،
٤١٠، ٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٣، ٣٩٥، ٣٩٤ ،
٤١٨، ٤١٧، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٤١١ ،
٥٣٣، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٠٤، ٥٠٢، ٤٢٨ ،
٥٦٠، ٥٤٣، ٥٤٠، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٣٤ ،
٦٤٠، ٦٣٩، ٥٨٣، ٥٦٢، ٥٦١  

، ٤٨١، ٣٩١، ٣٨٨، ٣٥٨، ٣١٥، بةمبةئي
٥٤٩، ٥٤٧، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤١، ٥٢٤ ،
٦٣٣، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥٥٤، ٥٥٢، ٥٥٠ ،
٦٣٩، ٦٣٨  
  ٢٧٨، بةمپوور

، ٣٤٠، ٣٣٩، ٢٦٧، ٢٦٤، بةندةرذيگ
٣٦١، ٣٥٨، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣٤١ ،
٥٨٠، ٥٥٤، ٥٤٧، ٥٤٣، ٣٧٩، ٣٧٧  

، ١٥٥، ١٣١، ٦٣، ٦٢، ٣٢، بةندةرعةباس
٢٥٨، ٢٤٦، ١٩٣، ١٦٦، ١٥٩، ١٥٧ ،
٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٩ ،
٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٠، ٣٠٠، ٢٦٨ ،
٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٢، ٣٣٧ ،
٤٨٤، ٤٣٩، ٣٧٦، ٣٦٣، ٣٦١، ٣٥٠ ،
٥٤١، ٥٤٠، ٥٣٨، ٥٢٨، ٥٢١، ٤٨٥ ،
٥٥٩، ٥٥٨ ،٥٤٦، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤٢ ،
٦٣٨، ٦٣٧، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٣، ٥٦٠ ،
٦٤٦، ٦٤٠  

  ٣٢٦، بةندةرگةز
  ٣٣٤، بةندةرلينگه

  ١٦٠، بةيزا
  ١٣٩، ٧٠، ٤٤، ٣٧، بثستوون

  ٢٨٢، بثهاباد
، ٢٧٢، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، بثهبةهان
٤٦٣، ٣٥٣، ٢٧٣  
، ٣٧٨، ٣٥٩، ٣٤٠، ٣٣٠، ٢، ١، بريتانيا
٤٥٨، ٤٣٤، ٤٢٠، ٤١٨، ٣٩٨، ٣٨٤ ،
٥٤٧، ٥٤١، ٥٣٨، ٥٣٧، ٥٣٣، ٥٢٦ ،
٦٣٩، ٥٦٦، ٥٥٧، ٥٥٥، ٥٥٤، ٥٥٠ ،
٦٤١  

  ٤٣٨، ٢٩٩، ٦٨، بلووچستان
  ٦٩، بوخارا

  ٣٥٢، بووبيان
، ٣٣٠، ٢٦٤، ٢٥٨، ١٥٥، ١٠٧، بووشثهر
٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٤ ،
٣٦١، ٣٥٩، ٣٥٧، ٣٥٤، ٣٤٧، ٣٤٤ ،
٣٩١، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٧٦، ٣٧٠، ٣٦٣ ،
٥٠٣، ٤٩٥، ٤٦٣، ٤١٨، ٣٩٩، ٣٩٢ ،



 

 

٦٥٦ 

٥٤٦، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٤٠، ٥٣٣، ٥٢٣ ،
٥٥٦، ٥٥٤، ٥٥٣، ٥٥١، ٥٤٩، ٥٤٨ ،
٦٢٧، ٦١١، ٦١٠، ٥٨٩، ٥٦٢، ٥٥٧ ،
٦٤٧، ٦٣٨  

  ٢٨٠، بيابانةك
  ٢٧٣، ٢٦٢، بيدشةهر
  ٤٣٩، ٣٣، بريجةند

  ١٠٣، ٧٠، ٤٥، بيلةوار
  ت

  ٢٧٩، تارؤم
، ٨٩، ٨٨، ٥٣، ٣١، ١٤، ٣، ٢، تاران

١٧٠، ١٦٧، ١٦٥، ١٦٤، ١٤٣، ١٣٨ ،
١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٧٩، ١٧٣، ١٧٢ ،
٢٢٤، ٢١٨، ٢١١، ٢٠٧، ١٨٥، ١٨٤ ،
٢٨٧، ٢٦٤، ٢٥٠، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٧ ،
٤٣٣، ٤٣٢، ٣٢٨، ٣٢٠، ٣٠٦، ٣٠٢ ،
٦٠٨، ٥٧٨، ٥١٢، ٥١١، ٤٩٢، ٤٤٢ ،
٦٥١، ٦٣٤، ٦١٣، ٦١٠، ٦٠٩  

  ١٧٥، ١٥١، تالش
، ٥١١، ٤٧٥، ٤٣٩، ٣٠٠، ٣١، تةبةس
٦١٢  

  ٥٨٨، ٣٤٢، ٣٤٠، ٣٣٧، ٣٢٩، تةنگستان
  ٢٩٩، هتةنگووئيي

  ١٠، توربةيت حةيدةرييه
، ٣١٣، ٣١٠، ٣٠٦، ٨٤، سةحرا توركمان
٣١٩، ٣١٦، ٣١٤  
  ٦٤٩، ٥٢٥، ٢١٣، ٨٣، توركيا

  ٤٤٤، تونثكابؤن
  ٦٣٢، تووبينگثن

  ٢٨، ١٠، توون
  ٤٥، توويسريكان

  ج
  ٤٣٩، ٣٢٥، ٣١٦، ٣١٠، جاجةرم

  ٢٥٥، جاكي
  ٢٩٧، ٢٤٦، جام

  ٢٧٢، ٢٥٣، جايزان
  ٣٦٤، ٣٥٤، ٣٥١، جةذذاحي

  ١٣٩، وةند اللجة
  ٣٦٣، ٣٦١، ٣٤٦، ٣٣٦، ٣٣٣، جةواسم
  ١٤٢، جوشقان

، ١٣٧، ١١٩، ٦٤، ٥٨، ٤٩، ٤٨، جولفا
٥٠٤، ٥٠١، ٤٨٥، ١٥٥، ١٤٨، ١٤٦ ،
٥٠٧، ٥٠٦، ٥٠٥  
  ٤٦٤، جووپار

  ٣٢٥، جوين
  ٣٠٠، ٢٩٩، جريؤفت

  چ
  ٣٦٢، ٣٣٦، ٣٣٤، چارةك

  ٢٠٧، چاصدران
  ١٣٩، ١٢٥، ١٠٤، چةمچةماص

  ٥١٧، چواربونيچة
  ٢٩٩، نبةدچوارگو

  ٤٨٠، ٢٤٧، ٨٠، ٦٦، ٦٥، چوارحماص
  ح

  ٢٦٥، ٢٦٣، ٨١، ئاوا حاجي
، ٥٤٠، ٥٣٢، ٥٢٤، ٤٢٧، ٣٦٦، حةلةب
٥٤٣  

  ٣٥٧، ٣٥٦، حوفار
  ٣٩٠، حووروحلةمار



 

 

٦٥٧ 

  خ
، ٣٣٥، ٣٣٢، ٢٦٢، ١٣٢، ١٠٧، خارك
٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٣٩، ٣٣٨ ،
٥٤٩، ٥٤٣، ٥٣١، ٥٠٦، ٣٦١، ٣٥٩ ،
٥٦٣، ٥٦٢، ٥٦١، ٥٥٩، ٥٥١، ٥٥٠ ،
٦٤٠، ٥٦٥، ٥٦٤  

  ٥٣٢، ٤٠٧، ٢٣٨، خانةقني
  ٧١، خؤره خان

  ٨، خةبووشان
  ٢٩٩، ٢٩٥، خةبيس
  ٢٣٣، خةصخاص
، ١٩٤، ١٩٣، ١٨٤، ١٣٩، ١٤، خةمسه
٤٨١، ٤٦٣، ٢٨٢، ٢٦٨، ٢٣٣، ٢١٨ ،
٦٠٩، ٥١٧  
  ٢٧٣، ٢٥٥، خثراوا

  ٨٤، خوارةزم
  ٤٦، خوانسار
، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٤، ١٢، ٨، خوراسان
٤١، ٣٣، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٣، ٢٢ ،
١٢٦، ١١٤، ٨٥، ٦٩، ٦٠، ٥٩، ٤٧ ،
٢١٢، ٢٠٢، ١٧٧، ١٦٩، ١٤٦، ١٣٥ ،
٤٤٠، ٤٣٩، ٤١٠، ٢٧١، ٢٤١، ٢١٣ ،
٥١٥، ٤٨٦، ٤٨٣، ٤٧٥، ٤٧٢، ٤٤١ ،
٦٣٦، ٦٢٩، ٥٣٦، ٥٢٤  
  ٦٦، خونگ

  ٥٨٠، ٣٤٢، خوورمؤوج
  ٣٥١، خوورمووسا
، ١٠٦، ٨٠، ٧٧، ٦٥، ٣٦، ٣٢، خووزستان
٢٣٤، ٢٢٥، ١٥٥، ١٣٢، ١٢٩، ١٠٧ ،
٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٧، ٢٣٥ ،
٣٧٠، ٣٥٥، ٣٥٢، ٣٤٢، ٢٦٤، ٢٥٧ ،
٦٤٨، ٥١٨، ٤٧٤، ٤٦٥، ٤٣٨، ٣٧٨  

  د
، ٢٧٨، ٢٦٣، ٢٦١، ١٤٧، ٦٠، داراب

٦١٤، ٦١٢، ٥١٧  
  ٤٧٢، ٤٤٦، ٤١٢، ٧٣، داغستان

، ٣٠٤، ٣٠٣، ١٦٤، ٣١، ٢٨، دامغان
٤٤٢، ٣١٧، ٣١١، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٥ ،
٤٦٦، ٤٦٣  
، ٤٧٣، ٤٥٣، ٤٤٧، ٤٤٦، ١٥١، دةربةند
٥٣٠، ٥٢٥  
  ٢١٣، ١٧٦، دةرةگةز

  ٢٩٩، ٢٩٣، دةروازةي گةبر
  ٥٢٠، ٣٩٨، ٣٧٢، دةرياي ذةش

  ٣٣٣، دةرياي عومان
  ١٧٦، دةستجثرد

  ١٧٣، ١٦٩، دةشيت قةپچاق
  ٦٣٠، ١٥٤، ١٥١، ٥٩، دةشيت موغان

  ٥٣٢، ٤٢٧، دةميشق
، ٣٥١، ٢٥٢، ١٠٦، ٧٩، ٧٨، دةوةرةق
٣٥٨، ٣٥٤  

  ٢٨، دةوصةتاوا
  ٢٥٥، لةمدةي

  ٢١٣، دةيلةمان
  ٣٠٠، سةرو دث
  ٢٧٣، ٢٦١، فيش دث

  ٣٥٣، ٢٥١، ٢٣٧، ٢٣٥، ٧٩، ٧٨، دزفوول
، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٣٦، ٣٣٤، دوذگةي هؤرمز

٥٥٥، ٤٦٣، ٣٦٢  
  ٢٩٩، ٢٩٠، ٢٨٤، دوران

  ١٢٤، ١٢٢، دووئاو
  ١٣٩، دووذوود
  ٥٣٤، ٤١٠، ١٨٧، دياربةكر

  ٣٦٥، دجيله
  ١٣٩، دينةوةر



 

 

٦٥٨ 

  ذ
  ٣٩٧، ذؤم

  ١٨، ذادكان
  ٥١٧، ذاجمثرد

  ٢٧٢، ٢٥٢، ذامهؤرمز
  ٢٩٩، ٢٩٥، ذاوةر
  ٢٩٩، ٢٩٥، ذاين

، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٦، ١٣٦، ٩٧، ٨٥، ذةشت
٤٨٤، ٤٦٠، ٤٥١، ٤٤٤، ٤٤٢، ٢٠٧ ،
٥٨١، ٥٢٨، ٥٢٥، ٥٢١، ٥٢٠  

  ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٥، ذةفسةجنان
  ٣٧٠، ذةقة

  ٥٧٨، ٥٧٦، ذوكناباد
  ١٢٨، ٨٠، ذووباري قةرةسوو

  ١٨٢، ٨٣، ذووباري گورگان
  ٢١٣، وودبارذ

  ١٥٠، ذوودسةر
  ٢٧٣، ذوودشريين

، ٣٧٢، ٢١٣، ٩٨، ٩٧، ٦، ١، ذووسيا
٤٤٨، ٤٤٦، ٤٤٤، ٤٠٨، ٣٩٩، ٣٩٨ ،
٥١٩، ٤٧٢، ٤٦٠، ٤٥١، ٤٥٠، ٤٤٩ ،
٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٦، ٥٢٥، ٥٢٤، ٥٢٠ ،
٥٩٨، ٥٥٦، ٥٤٩، ٥٤٦، ٥٣٦، ٥٣١ ،
٦٤٤، ٦٤٢، ٦٤١  

  ز
  ١٢٣، زاغةي ئونووج

 ،١٣٠، ١٢٨، ١٢٣، ٦٧، ٣٢، زاگرؤس
٥٩٢، ٥٣٢، ٤٣٨، ٢٥٢  

  ٣، زانكؤي پةهلةوي
  ٣، ٢، زانكؤي كةمربيج

  ٦٥، زايةندةذوود

  ٢٩٩، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٨٨، ٢٧٩، زةرةند
  ٢٧١، زةلقي

  ١٧٥، ١٤، زةجنان
، ٤٠٦، ٤٠٣، ١٢٧، ١٢٥، ١٠٦، زةهاو
٤٨٢، ٤٠٧  
  ٤٢٧، ٤٢٤، ٣٩٩، ٣٨٦، ٣٨٣، زوبةير

  س
  ٤٠٣، سؤران
  ٢٠٣، سابآلغ
، ١٦٣، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٤، ١٣٥، ساري
٣٠٥، ١٨٠، ١٧٩، ١٦٧، ١٦٥، ١٦٤ ،
٣٢٣، ٣١٦، ٣١٥، ٣١٢، ٣١١، ٣٠٦ ،
٦٢٩، ٦٠٩  
  ٤٤٧، ساليان
  ٢١٢، قةآل سايني

  ١٣٩، سةحنه
  ٢٣٤، ١٧٥، سةردةشت
  ٥١٧، سةروستان

  ٢٠٣، ١٩٥، سةصماس
  ٥٧٦، سةعدييه

  ٣، سةنت ئاندرووز
  ٤٥١، سةنت پثترثزبوورگ

  ١٤٤، سةجنان
  ٣٠٠، ٢٩٥، سةوغان

  ١٥٠، ١٤٩، سفيدذوود
، ٣٦٨، ٢١٣، ١٣٨، ٤٠، ٢٦، سلثماين
٥٥٢، ٤١٥، ٤١٤، ٤٠٧، ٤٠٤، ٤٠٣  
  ٣٠٥، ٢١١، ١٨٢، ١٨٠، ١٥، مسنان

  ١١٢، ١٥، سورخه
  ١٣٩، ئاوا سوصتان

، ٢٥٤، ٢٣٣، ١٨٥، ١٨٤، سوصتانييه
٦٣٤، ٤٠٢، ٢٦٩، ٢٦٨  



 

 

٦٥٩ 

  ٥٣٨، ٥٠٢، ٣٦٠، سوورات
  ٨٣، سووريا

  ٣٦٣، سووسةنگرد
  ٣٠٠، سياكؤ

، ٢٨٧، ٢٧٨، ٦٨، ٣٢، ٣١، ٨، سيستان
٥٢٤، ٥١٨، ٤٣٨  

  ٢٢٧، ١٥٦، ١٢٤، سيالخؤر
  ١٣، سيمبار

  ش
  ٦٦، شابوآلغ
  ٤٦٤، شاچراغ
  ٣٥٣، ١٠٦، شادگان

  ٤١٠، ١٧٥، ١٥٤، ١٣٨، ١١٢، شارةزوور
  ٢٩٧، شاري بابةك

  ٦٥، شاري كورد
، ١٩٤، ١٨١، ١٥٤، ١٥١، شاسةيوان
٥٨٣، ٢٩٢، ٢٦٥، ٢٣٤، ١٩٩  

  ٤٧٣، ٤٦٨، ٣٠٣، ١٧٢، شاعةبدولعةزمي
  ٥٧٥، شامريهةمزه

  ٣٥١، شةتتولعةرةب
  ١٧٤، شةرا

، ٤٥٠، ٤٤٧، ٤١٢، ١٥٤، ١١٦، شةكي
٥٢٣، ٤٧٣  

  ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥١، ٤٥٠، شةماخي
  ٤٧٢، شةخمال

  ٤٤٧، شةخماالت
  ٢٧٩، ٢٦٤، شةميل

  ٢٩٩، ٢٩٥، شةهداد
  ١٨٨، شةهراز

  ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٠، ٣٧٩، شةوييب
  ١٩٤، ١٨٥، ١٨٣، مشريان

  ٤٢٦، شوعةيب
  ١١٦، شووشا

، ٢٢٥، ٢١٢، ١٠٧، ٧٩، ٧٨، شووشتةر
٣٧١، ٣٥٣، ٣٥١، ٢٥١، ٢٣٦، ٢٣٤ ،
٦٣٥، ٣٧٨  
  ٣٦٢، شيبكؤ
، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٣٢، ١٢، ٣، شرياز
١٠٤، ٧٩، ٧٤، ٧٣، ٦٩، ٦٦، ٦٤، ٦٢ ،
١٣٧، ١٣٦، ١٣٣، ١٣٠، ١٢٠، ١١٨ ،
١٥٨، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٦، ١٤٤، ١٤٠ ،
١٩٧، ١٨٠، ١٦٥، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٩ ،
٢١٢، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٢ ،
٢٤٥، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٢٨، ٢٢٤، ٢١٤ ،
٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٨ ،
٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩ ،
٢٧٢، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥ ،
٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٨، ٢٧٣ ،
٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٣، ٢٩٦، ٢٩٤ ،
٣١٧، ٣١٦، ٣١٤، ٣١٣، ٣١٢، ٣١١ ،
٣٢٧، ٣٢٤، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٨ ،
٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٢٨ ،
٣٥٤، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٥، ٣٤٤ ،
٤٠٨، ٤٠٤، ٣٨١، ٣٧٨، ٣٦٢، ٣٥٨ ،
٤٢٦، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٨، ٤١٥، ٤١٣ ،
٤٤٣، ٤٤١، ٤٣٢، ٤٣١، ٤٢٩، ٤٢٨ ،
٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٥٨، ٤٥٣، ٤٤٧ ،
٤٧٤، ٤٧١، ٤٦٩، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٦ ،
٤٩٣، ٤٩٢، ٤٨٢، ٤٨١، ٤٧٨، ٤٧٥ ،
٥٠١، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٦ ،
٥١٢، ٥١١، ٥٠٩، ٥٠٧، ٥٠٦، ٥٠٣ ،
٥٢٣، ٥٢٢، ٥٢١، ٥١٦، ٥١٥، ٥١٤ ،
٥٤١، ٥٤٠، ٥٣٧، ٥٣٥، ٥٣٤، ٥٣٣ ،
٥٥٠، ٥٤٩، ٥٤٨، ٥٤٦، ٥٤٥، ٥٤٢ ،
٥٦٥، ٥٦٤، ٥٦٢، ٥٦١، ٥٥٤، ٥٥٣ ،
٥٧٤، ٥٧٣، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٧٠، ٥٦٧ ،
٥٨٠، ٥٧٩، ٥٧٨، ٥٧٧، ٥٧٦، ٥٧٥ ،
٥٨٩، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٥، ٥٨٣، ٥٨١ ،
٦٠٩، ٦٠٨، ٥٩٨، ٥٩٧، ٥٩٦ ،٥٩٠ ،
٦٣٠، ٦٢٧، ٦٢٣، ٦١٤، ٦١٢، ٦١١ ،
٦٤٧، ٦٤٦، ٦٣٧، ٦٣٥، ٦٣٤، ٦٣٣ ،
٦٤٨  



 

 

٦٦٠ 

، ٤٧٢، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤١٢، ١٥٤، شريوان
٦٤٨، ٥٢٥، ٥٢٣  
  ٣، شيكاگؤ

  ع
  ٤٧٥، عةذشي بةرين

، ٣٥٣، ٣٣٧، ٧٩، ٧٨، ٧٧، عةرةبستان
٦٤٨، ٤٩٩، ٤٦٣، ٣٦٦  

، ٩٦، ٧١، ٥٦، ٤٥، ٣٦، ٧، ٦، عومساين
١٤٦، ١١٢، ١٠٨، ١٠٣، ١٠١ ،٩٧ ،
٣٣٩، ٢٥٠، ١٩٧، ١٨٦، ١٨٠، ١٧٤ ،
٣٦٤، ٣٦٠، ٣٥٥، ٣٥٣، ٣٤٧، ٣٤٢ ،
٣٩١، ٣٧٥، ٣٧٢، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٦ ،
٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٥، ٤٠٣، ٣٩٩، ٣٩٨ ،
٤٢٨، ٤١٧، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٣، ٤٠٩ ،
٤٨٣، ٤٥٢، ٤٤٩، ٤٤٦، ٤٣٣، ٤٢٩ ،
٥٣٤، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٣٠، ٥٢٤، ٥١٩ ،
٥٦٠، ٥٥٦، ٥٤٨، ٥٣٨، ٥٣٧، ٥٣٦ ،
٦٤٩، ٦٤٢، ٦٣٩، ٥٨٥، ٥٨١  

  ف
، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٣، ٣٤، ٣٢، ٣١، فارس
١٢٩، ١٠٧، ٨٠، ٧٥، ٧٢، ٦٩، ٦٢ ،
١٤٢، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠ ،
١٩١، ١٨٠، ١٦٧، ١٥٩، ١٥٥، ١٤٦ ،
٢٤٢، ٢٤١، ٢٢٠، ٢١٤، ٢٠٤، ١٩٣ ،
٢٥٦، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٤٣ ،
٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٨ ،
٣٣٣، ٣٢٩، ٣٠٨، ٢٨٠، ٢٧٨، ٢٧٣ ،
٣٦٠، ٣٥١، ٣٤٨، ٣٤١، ٣٣٧، ٣٣٥ ،
٤٠٢، ٣٨٥، ٣٧٦، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦١ ،
٥٠٨، ٤٩٩، ٤٨٦، ٤٨١، ٤٥٧، ٤٣٨ ،
٥٣٨، ٥٣٧، ٥٢٥، ٥٢٤، ٥١٥، ٥١٢ ،
٥٥٢، ٥٥٠، ٥٤٦، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤٢ ،
٥٨٠، ٥٦٦، ٥٦١، ٥٦٠، ٥٥٧، ٥٥٦ ،
٦٣٤، ٦٣٠، ٦٠٨، ٥٨٩، ٥٨٦، ٥٨٣ ،

٦٤٨، ٦٤٧، ٦٤٦، ٦٤٠، ٦٣٩، ٦٣٨ ،
٦٥١  

  ١٤٠، فاص
  ٤٣٤، فاو

  ١٧٤، فايق
، ٥٢٠، ٣٣٩، ١٨٦، ١٣٧، ١، فةرانسه
٥٦١، ٥٦٠، ٥٥٨، ٥٤٩، ٥٤٣، ٥٣٧ ،
٦٤٤، ٦٤٠  
  ١٧٤، ١٥٢، ١٤٣، ٥٤، ٤٦، ٤٤، فةراهان

  ١٣٥، ئاباد فةرةح
  ١٧٤، فةرزين

  ٥١٧، ٢٤٨، فةسا
  ٣٦٤، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٣، ٣٥٢، فةالحييه
  ٣٥٣، ٢٧٣، ٢٥٨، ٦٤، فةهليان

  ٣١٩، ثسكفثندر
  ٤٢٦، ٣٦٥، فورات

  ٦٠، فريووزئاباد
  ٢٣٣، ٢٣٢، فني

  ق
  ٢٠، ١٠، قائني
  ٤٥١، ٤١٢، قارس

  ٣٩٧، ٣٥٧، ٣٥٢، ٣٥١، قةببان
  ٣٤٦، ٣٣٣، قةتةر
  ٤٣٤، قةتيف

  ٢٧٣، قةدةمگا
  ٧٣، ٥٧، قةراتؤرث
  ٤٤٧، ١٥١، ١٤، قةراچةداغ

، ٢١٩، ١٩٤، ١٨٨، ١٨٠، قةرةچةمةن
٢٤١، ٢٢٩، ٢٢٥، ٢٢٢، ٢٢٠  
  ٤٥٣، ٤٤٨، اققةرةقيت

  ١٧٤، قةرةكةرثز
  ٤٣٤، ٤٢٨، ٣٨٧، قةرين



 

 

٦٦١ 

، ٨٦، ٧٤، ٦٨، ٦٤، ٤٩، ٢٤، ١٥، قةزوثن
٢١٨، ١٩٦، ١٨٥، ١٥٠، ١٤٣، ١٣٦ ،
٤٦٨، ٣٢٦، ٣١٤، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٢٠ ،
٥٦٩، ٥٢٢، ٥٢١، ٥٠٩، ٤٨٤، ٤٧٤  
  ٧٠، شريين قةسري
، ٤١٢، ٢٣٠، ١١٥، ٨٣، ٣٢، ١، قةفقاز
٥٢٩، ٥٢٦، ٥٢٤، ٥٢٠، ٤٧٣، ٤١٧ ،
٦٤٩، ٦٤٨، ٦٤١  

  ٤١٤، ٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣، ٣٧٣، قةآلچواالن
  ٦١٢، ١٨٧، ١٨٠، ١٨، قةندةهار

  ٥٣٠، ٥٢٥، قزالر
  ٤٧٢، ٤٤٥، قوببه
  ٣٨٣، ٣٧٩، قوذنه

  ١٧٥، قوروةي
، ١٤٣، ١٤٢، ١١٢، ٤٠، ٣٤، ١٦، ١٥، قوم

٢٣٩، ٢٣٢، ١٨٣، ١٨٢، ١٦٧، ١٤٧ ،
٥٠٤، ٤٨٣، ٤٧٨، ٤٥٨، ٢٩٧، ٢٤٧ ،
٥٨٠، ٥٢١، ٥١٥  
، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ٧٢ ،٥٣، قومشه
٥٨٠، ٤٣٤، ٢٠٩، ٢٠٦، ١٧١  

  ك
  ٢٩٩، پةنج كؤ

  ٤٣٢، كؤشكي گوصستان
  ٣٢٩، كؤهكيلؤيه

  ١١٢، ٧٣، كابول
  ٤٥١، ٤٤٨، ٤٤٥، كاخيت

  ١٧٥، كادووس
  ٤٥١، ٤٥٠، ٤٤٨، ٤٤٥، كارتثل
  ٣٥٦، ٣٥٣، ٣٥٢، ٢٥٢، ٦٥، كاروون

، ٢٦٠، ٢٤١، ١٦٠، ١٣١، ٦٤، كازروون
٦١٠، ٥٧٠، ٥٢٢، ٥٠٨  
  ٣٧٤، كازمني

، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٧، ٣٤، كاشان
١٨٢، ١٦٧، ١٦٢، ١٥٧، ١٤٨، ١٤٧ ،
٢٣٢، ٢٢٤، ٢١٨، ٢١١، ٢٠٢، ١٨٥ ،
٥٢١، ٥١٥، ٤٩٤، ٤٦٣، ٢٤٢، ٢٣٣ ،
٦٢٤، ٦٢٣، ٦٢٢، ٦١٠، ٥٨٠  

  ٤٥، كامياران
  ٣٧٥، ٣٧٣، ٩٧، ٣٢، كةربةال
  ٧٩، كةرخه

  ٤١٣، ٤٠٧، ١٩٠، ١٨٧، كةركووك
  ٤٣٤، ١٧٤، ١٤٥، ١٤٤، ٤٤، كةززاز

  ٤٤٢، كةسگةر
  ٣٠٠، كةشكووئيه

  ٦٠٢، ٢٥٥، ٤١، ٢٧، ١٩، ١٠، كةالت
، ١٤٠، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، كةمارةج
٢٨٠، ٢٦٠، ١٨٥  

  ٤٥٨، كةمربيج
، ٥٤٥، ٥٣٨، ٢٥٨، ١٥٥، كةنداوي فارس

٦٤٧، ٦٣٩، ٥٥٢، ٥٤٧  
  ٥٥٥، ٣٦٢، ٣٤٠، ٢٤٨، ١٤٢، كةنگان

  ١٣٩، كةنگاوةر
  ٤٣٩، كةويري لووت
  ١٤٧، كةويري منةك

، ٤٤، ٤٣، ٤١، ٣٦، ٣٣، ١٣، كرماشان
٦٩، ٦٨، ٦٧، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٤٦، ٤٥ ،
٩٢، ٩٠، ٨٦، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٥، ٧٠ ،
١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ٩٩، ٩٨، ٩٥، ٩٣ ،
١٢٦، ١٢٥، ١١٨، ١١٤، ١١١، ١٠٤ ،
٤٠٣، ١٩٠، ١٣٩، ١٣٢، ١٢٨، ١٢٧ ،
٤٧٦، ٤٧٥، ٤٦٩، ٤٦٣، ٤١٣، ٤٠٧ ،
٦٢٤، ٥٩٥، ٥٨٠، ٥٣٢، ٤٨٢  

، ١٦٦، ١٤٦، ١٤١، ٦٥، ٦٣، ٣٢، كرمان
٢٦٣، ٢٦١، ٢٥٨، ٢٤٦، ٢٠٢، ١٩٣ ،
٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٦٨، ٢٦٥ ،
٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠ ،
٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٩ ،
٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥ ،
٤٧٥، ٤٦٩، ٤٤١، ٤٣٨، ٣٣٧، ٣٠٤ ،



 

 

٦٦٢ 

٥٣٨، ٥٢٢، ٥٢١، ٥١١، ٤٨٨، ٤٨٦ ،
٦١٢، ٦١٠، ٥٨٣، ٥٦٢، ٥٤٢، ٥٤١ ،
٦٤٨، ٦٤٠، ٦١٣  
  ٥٩٣، ٥٣٢، ٣٨٠، كشمريي

  ٦٤، دوختةر كوتةل
  ٣٢٥، كوتوول
  ٥١٧، ٢٤٠، ١٤٠، كورباص

  ٤٠٩، كـوردان
، ٤٤، ٤٠، ٣٩، ٣٦، ٣٣، ٣١، كوردستان
١٠٠، ٦٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٢ ،
٢١٤، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٠، ١٧٥، ١٠٣ ،
٣٧٥، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٥١، ٣١٤، ٢٥٢ ،
٤٠٨، ٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣، ٤٠١، ٣٨١ ،
٤٢٩، ٤١٧، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٣، ٤٠٩ ،
٤٩٩، ٤٨٢، ٤٥٢، ٤٤١، ٤٣٨، ٤٣٣ ،
٦٤٩، ٦٤٢، ٦٣٩، ٦١٥، ٥٣٤  

  ٥١٧، كووار
  ٤٢٦، كووت

  ٥٥٨، ٤٣٤، ٤٢٨، ٣٨٧، كووةيت
  ٦٥، كوورن

  ٢٧١، كيار
  گ

  ٤٠٢، ١٧٥، ١٥٢، گةذووس
  ٢٩٩، ٢٧٩، گةراش

  ٤٣٨، ٣٤٩، ٣٣٤، گةروولةي هؤرمز
  ٣٤١، ٣٤٠، گةناوه
، ٤٤٦، ٣٠٨، ١٩٠ ،١٥٤، ٨٣، گةجنه
٥٢١، ٤٥٤، ٤٤٩، ٤٤٧  
  ٢٧١، ٢١٤، ١٣٩، ١٢٢، ١٢١، گةمنان

، ١٨٨، ١٨٤، ١٢٢، ٥٧، ٣٣، گثمربوون
٥٤٣، ٥٣٨، ٣٤٦، ٢٨٨، ٢٨٦، ٢٨٣ ،
٦٤٤، ٦٣٨  

  ١٤٥، ٤٨، ئاباد گصؤن

، ٢٠٨، ١٨٧، ١١٦، ١١٤، ٩٧، گورجستان
٤٥١، ٤٥٠، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٥، ٤١٢ ،
٦٤٩، ٦٤٢، ٤٧٣، ٤٥٣، ٤٥٢  
، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣١٨، ٣١١، ٣١، گورگان
٥١٢  
  ٣٢٦، ٣١٣، ٣١٢، ١٧٧، ١٦٨، گوصباد

  ٦٤٨، گوصستاين ئريةم
  ٣٢٥، گونبةدي قابووس

، ١٥١، ١٤٩، ١٣٦، ١٠٨، ٨٥، ٣٢، گيالن
٣٠٦، ٢٢٣، ٢١١، ٢٠٧، ١٩٣، ١٥٢ ،
٥٢٣، ٤٨٤، ٤٧٢، ٤٤٤، ٤٤٢، ٣٢٦ ،
٥٦١، ٥٥٣، ٥٣٨، ٥٣٢، ٥٢٨، ٥٢٥ ،
٥٩٨، ٥٦٢  

  ل
، ١٤٠، ١٣٠، ٩٣، ٦٣، ٦٠، ٥٩، ٣١، الر

٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ١٤٢ ،
٢٧١، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤ ،
٣٣٥، ٣٢٩، ٢٩٩، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٣ ،
٤٦٣، ٤٣٨، ٣٨٢، ٣٥١، ٣٤٦، ٣٤٢ ،
٦١٠، ٥٨٠  

  ٣٦١، الرةك
، ٢٤٥، ١٤٠، ١٣٤، ١٣٢، ١٣١، الرستان
٢٦٧، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٢ ،
٥١٧، ٣٤٩، ٣٣٧  
  ٣٤، الهوور

  ٤٦٦ ،١٥٠، الهيجان
  ٣٦٢، ٣٤٠، الوةر

، ٥٥٦، ٥٥٢، ٥٤٧، ٥٤٤، ٤٨٦، لةندةن
٦٣٩، ٦٣٧، ٦٢٩  

  ٥٢٨، لةنگذوود
  ٣٧٢، لةهثستان
، ٦٨، ٦٥، ٥٢، ٤٨، ٣٩، ٣١، لوذستان
١٠١، ٩٧، ٩٣، ٨٠، ٧٥، ٧١، ٧٠، ٦٩ ،
٢٤٨، ٢٤٣، ٢٤١، ٢٣٧، ٢٣٥، ١٢٢ ،



 

 

٦٦٣ 

٥١٨، ٤٩٩، ٤٦٣، ٤٥٥، ٢٥١، ٢٤٩ ،
٦١٥، ٥٨٢  
  ٢٧٢، ٢٥٦، ٢٥٥، لرياوي

  م
  ٣٨١، ارجيلم

، ٨٩، ٨٦، ٧٥، ٣٥، ٣٢، ١٣، مازةندةران
١٦٢، ١٥٥، ١٥٣، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٦ ،
١٨١، ١٨٠، ١٧٦، ١٧٣، ١٦٥، ١٦٣ ،
٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٢، ٢١٠، ١٩٣ ،
٣١٦، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٣، ٣١١، ٣٠٨ ،
٤٠٢، ٣٧٥، ٣٤٢، ٣٢٨، ٣٢٥، ٣٢٤ ،
٤٨٤، ٤٦٥، ٤٤٢، ٤٣٤، ٤٢٢، ٤٢١ ،
٦٢٩، ٦٠٨، ٥٩٨، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٢  

  ٥٣٢، ماكؤ
  ٥٦٦، ماالبار
  ٤٧٦، ٣٠٠، ماهان

  ١٧٥، نيشان ماه
  ٧٠، ماهيدةشت

  ٨٣، ئاباد مبارةك
، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٤، ١٧٥، ١٤، مةراغه
٤١٣، ٢١٢، ٢٠٥، ٢٠٣، ١٩٥، ١٩٢ ،
٥٢٢، ٥٢١  

  ٥٢١، ٨٣، مةرو
  ٥١٧، ١٣٠، مةرودةشت

  ٤١٤، ٤٠٤، مةريوان
  ٢٣، ٢٢، مةزينان
، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٤، ٣٣١، ٣٢٩، مةسقةت
٥٥٨، ٥٠٢، ٤٢٧، ٣٩٣، ٣٤٨، ٣٤٧ ،
٥٦٦  
، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٦، مةشةد
٢٦، ٢٥، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٦، ١٥ ،
٢٤٦، ١١٢، ١٠٤، ٤٨، ٤٢، ٣١، ٢٧ ،
٥٢١، ٥١٥، ٤٨٨، ٤٤٨، ٤٤٢، ٣٧٥ ،
٦٣٥، ٦٢٨، ٦٢٧، ٥٨٩، ٥٤٢  

  ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٨٦، ٢٨٤، ٢٧٩، مةشيز
  ١٧٧، مةالساقان

  ٧١، ٦٤، ٥٧، ٤١، ٣٩، مةالير
  ٢١٣، مةجنيل
  ٤٣٣، ١٧٥، مةهاباد

  ٣٠٠، مثشكاباد
  ٥٨٢، مثهران

  ٦٩، حمةممةدئاوا
  ٣٥٧، ٣٥٦، موحرةزي

  ٦٢٧، ٦٢٥، مورشيدئاوا
  ٥٧٦، موسةلال

  ١٩٢، ١٧٤، ١٥٢، ١٥٠، موكري
  ٤٦٩، موورچةخؤرت

، ٤١٣، ٤١١، ٤١٠، ١٩٠، ١٨٧، مووسص
٤٧٥  

  ٥٣٨، مووكا
  ١٧٦، مياب

  ٥٧٤، ٤٣١، ٣١٤، مريهةمزه
  ٢٧١، ٢٠٩، ميزدةج

  ٦٤٧، ميسووري
  ٦٦، ميالگرد

  ن
  ٢٩٧، ٢٨٧، نائني
  ٢٩٨، ٢٧٩، نارپ
  ٢٧٣، قةآل نارين

  ١٤٢، نةتةنز
، ١٤٠، ١٣١، ١٠٣، ٩١، ٤٤، ٣٢، نةجةف
٢٠٤، ١٩٧، ١٩٥، ١٨٩، ١٧٧، ١٦٩ ،
٣٧٥، ٣٧٣، ٢٤٣، ٢٣٦، ٢٠٦، ٢٠٥ ،
٦٣٤، ٥٩٣، ٤٧٩، ٤٦٤، ٤٦٣  

  ٥٢٢، ٥١٧، ٣٩٩، ٣٦٢، ٣٣٧، نةجد



 

 

٦٦٤ 

  ٥٣٢، ٤٥٤، ٤٥١، ٤٤٩ ،١١٦، نةخجةوان
  ٦١٢، ٤٣٩، ٢٩٩، ٢٩٦، ٢٩٥، نةرماشري
  ٤٨٠، ٢٤١، ١٠٧، ٩١، ٨٠، نةهاوةند

  ١٧٦، ٦٩، نةوخةندان
  ٣٢٦، ٣٢٠، ٣١٦، ٣١٣، ٣٠٩، نةوكةنده

  ٣٢٥، ١٣٥، ٢٢، ٢١، ٢٠، نةيشابوور
  ه

  ٤٠٧، ٧٢، ٥٤، ئاوا هاذوون
، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٥، ٣٠٣، هةزارجةريب

٣٢٥  
  ٤٣١، بةر هةشت

  ٦٤١، ٥٣٠، ٥٢٥، نهةشتةرخا
، ٤٣، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٣، هةمةدان
٧٠، ٦٨، ٥٧، ٥٣، ٥٢، ٤٧، ٤٦، ٤٤ ،
١٧٥، ١٥٦، ١٣٩، ١٣٥، ١٢٩، ٨١ ،
٤٥٨، ٤٣٣، ٢٦٠، ١٩٩، ١٩٣، ١٩٠ ،
٦٠٨، ٥٨٠، ٥٣٢، ٥٢١، ٥٠٢، ٤٨١ ،
٦٤٥، ٦١٥، ٦١٠  
، ٥٢٠، ٥٠٦، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩، هولةند
٦٤٦، ٦٣٩، ٥٦٠، ٥٣٧  

  ٥٦٠، ٣٦٦، ٣٦٠، ٢٩٧، ١٠٤، هيند
  ٣٦٥، هيندوچني

، ٣٤٧، ٣٣٧، ١٣٢، ٢٠، هيندووستان
٥١٥، ٥١٤، ٥١٢، ٥٠٢، ٤٠٩، ٣٦٦ ،

٥٤٣، ٥٣٨، ٥٣٣، ٥٣٢، ٥٢٥، ٥٢٤ ،
٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦١، ٥٦٠، ٥٥٩، ٥٥٦ ،
٦٤٠، ٦٣٤، ٦٢٧، ٦٢٤، ٦٠٢  

  ٤٠٠، ٣٦٤، ٣٥٢، هيندجيان
  و

  ٢٤٧، ١٤٨، وةرامني
  ١٢٩، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، وةالشگثرد

، ١٢٣، ١١٩، ١١٥، ١١٣، ١١١، ورمث
١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٤٦، ١٣٨، ١٢٨ ،
١٨٧، ١٨٦، ١٨٠، ١٦٤، ١٥٦، ١٥٤ ،
١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٢، ١٩١ ،
٢١٧، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٩ ،
٢٤٠، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢١، ٢١٩ ،
٥٩٧، ٤٩٧، ٤٧٩، ٤٤٥، ٤٤٢، ٢٥٢  

  ي
، ٦١، ٦٠، ٥١، ٤٩، ٣٢، ٣١، ١٦، يةزد

١٦٦، ١٥٩، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٢، ١٤١ ،
٢٧٦، ٢٧٥، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٢، ١٨٢ ،
٢٩٧، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠ ،
٥٨٠، ٥٧٢، ٥٢٢، ٥٢١، ٤٦٣  

  ٦٠٨، ٥١٧، يةزدخواست
  ٣٥٩، ٣٥٦، ٣٥١، يةكاوي عارةبان

  
 
 
 
 
 



 

 

٦٦٦ 

  جةللةي هؤز و خانةدان و تايفان

  ةلفئ
  ٢٠٣، ئؤرشلوو
، ١٦٢، ١٦١ ،٦٢، ٣٦، ٣٥، ١٥، ئؤزبةك
٢٢٧، ١٧٠  
  ٢٠٢، ئؤغوز

  ٣٣٢، ٣٢٥، ١٨٣، ٨٩، ٨٨، ئاشاقةباش
  ٥٤٢، ئاالينان

  ٨٣، ٨٢، ئايل كةسري
  ١١٢، بوومهريه ئايل

  ٣٥، ١٢، ١٠، ٩، ئةبداصي
  ٥٤١، ئةبولوثردييةكان

  ٨٩، ٣٦، ٢٧، ١٨، ١٧، ئةتةكي
  ٥٠٥، ئةمحةدوةندي

، ٥٨، ٥٧، ٥٥، ٤٥، ٤١، ٣٨، ئةردةآلن
٤٢١، ٣٩٢ ،١٩٦، ١٨٥، ١٦١، ٧١ ،
٤٣٤، ٤٢٦، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢٢ ،
٥٠٢، ٤٨٥، ٤٧٧، ٤٣٥  
  ٧٤، ئةرشةد

، ٢٠٧، ١٢٦، ١٢٥، ٦٨، ٦٠، ئةرمةين
٤٥٠، ٤٤٠، ٣٩٩، ٣٩٧، ٣٥٨، ٢٠٩ ،
٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٦، ٥٢٥، ٤٩٢، ٤٧٥ ،
٥٦٤، ٥٦٣، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٣١، ٥٣٠ ،
٦٧٦، ٥٦٧  
، ٢٤، ١٥، ١١، ٩، ٨، ٧، ٥، ١، ئةفشار
٦١، ٥٧، ٥١ ،٣٩، ٣٦، ٣٤، ٢٦، ٢٥ ،
٩٢، ٧٧، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٦٧، ٦٤ ،
١٢٣، ١٢٢، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧ ،
١٤٤، ١٣٨، ١٣٤، ١٣١، ١٢٨، ١٢٦ ،
١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥ ،
١٨٤، ١٨١، ١٧٣، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٢ ،
٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٥، ١٩٠، ١٨٥ ،
٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢ ،
٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣ ،

٢٧١، ٢٤٦، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٤ ،
٣٠٠، ٢٩٢، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٧٤ ،
٤٣٥، ٣٩٣، ٣٧١، ٣٢١، ٣١٥، ٣٠٥ ،
٤٨٦، ٤٨٢، ٤٨٠، ٤٧١، ٤٦٩، ٤٥٥ ،
٦١٤، ٦٠٨، ٥٦٥، ٥٣٥  

  ٢٠٣، ٢٠٢، ئةفشاري ئوروومي
  ٦٦٢، ٥٣٧، ١٩٠، ئةفشارييان
  ٦٧٦، ٦٥٢، ٦٤٥، ٤٦١، ٢٩١، ئةفشارييه

، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٥، ١٠، ٩، ٨، ئةفغان
٦٢، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٣ ،
١٢٨، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٣، ١١٧، ١١٠ ،
١٦١، ١٦٠، ١٥٤، ١٣٧، ١٣٣، ١٣١ ،
٢٠١، ١٩٧، ١٩٣، ١٩١، ١٧٠، ١٦٢ ،
٣٢٩، ٣٢٧، ٢٩٣، ٢٧٣، ٢٢٧، ٢٢٣ ،
٦٥٩، ٥٣٥، ٤٦٩، ٤٥٥  

  ٥٣٧، ١٩٠، ١٧٣، ئةفغانييان
  ٧٣، ئةلوةندي
  ٢٨٨، ئةلياسي

  ٢٨٣، ٢٠٣، ئريلوو
  ٣١٤، ئيسماعيلييه

  ٥٤١، ئينالوو
  ب

، ٢٠٠، ١٩٦، ١٣٥، ١٢٤، ٧٣، ٤٧، بابان
٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١، ٣٩٢ ،
٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٤  

، ٢٦٨، ٢٤٥، ١١٤، ٩٤، ٨٥، ١٩، باوي
٥١١، ٤٩٠، ٣٩١، ٣٠٢، ٢٨٧، ٢٧١ ،
٦٤٨، ٦٢١، ٦٠٨، ٦٠٦، ٥٨٢  

  ٧٣، بةبة
، ٤٢، ٣٦، ٣٢، ٢٥، ١٢، ١٠، بةختياري
٦١، ٥٤، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٣ ،
٨٤، ٨٣، ٨١، ٧٨، ٧٤، ٦٩، ٦٨، ٦٤ ،
١٠٧، ١٠٦، ١٠٣، ١٠١، ٩٨، ٩٤، ٨٦ ،



 

 

٦٦٦ 

١٢٣، ١١٤، ١١٢، ١١١، ١٠٩، ١٠٨ ،
٢٣٠، ١٥٣، ١٤٠، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٨ ،
٢٥١، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٠، ٢٣٥ ،
٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٦، ٢٥٢ ،
٣١٢، ٢٩٣، ٢٨٥، ٢٧٢، ٢٦٦، ٢٦٣ ،
٥٢٣، ٥٠٦، ٥٠٣، ٤٨٦، ٤٨٠، ٤٠٠ ،
٦٧٠، ٦٣٦، ٦٠٥، ٥٤٠، ٥٢٩  
  ٣٤٣، بةدراق

  ٢٩، بةرالس
  ٦٤٠، ٢٢٦، ٧١، ٤٢، بةگله

  ٥٤١، بةهارلوو
  ٢١٩، ٢١٢، ١٦١، بصباس
، ٢٨٤، ١٦٢، ٧٠، ٣٦، ٣٥، ٨، بلووچ
٥٦٧، ٤٦٠، ٣٧٠، ٣٣٢، ٢٩٤، ٢٨٥  

  ٥٤١، ئومةييه بين
  ٣٨٣، ٣٧٠، خوفاجه بين
  ٥٤١، ١٤٨، عةباس بين
، ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٥١، ٨٣، كةعب بين

٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٠، ٢٧٩ ،
٣٩٦، ٣٩١، ٣٨٦، ٣٨٣، ٣٧٩، ٣٧٧ ،
٥٧١، ٥٢٣، ٤١١، ٤٠٤، ٤٠١، ٣٩٩ ،
٦٧٥، ٥٨٢، ٥٧٦، ٥٧٤، ٥٧٣، ٥٧٢  

  ٣٨٦، ٢٦٥، ٨٣، الم بين
  ٧٣، بةگي بوداق

  ٥٤٢، ٥٠٥، بريانوةند
  پ

  ٢٠٢، پةشتوو
  ت

  ٢٩٣، تاتار
  ١٣٦، ١٣٤، ٥٥، ٤٩، ٤٥، تةكلوو
  ٢٨٨، ٢٨٧، تةيييب

، ٢٦٦، ٢١٦، ٢٠٥، ٢٠٠ ،١٢٠، ١، ترك
٥٠٤، ٤٦٨، ٤٥٩، ٤٤٣، ٤٤١، ٤١٢ ،
٦٦٩، ٦١٠، ٥٦٣، ٥٤١  

، ٣٩٣، ٣٨٧، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٥٨، تركان
٤٤٩، ٤٤٨، ٤٣٥، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٠٤ ،
٥٨٢، ٥٧٨، ٥٧٤، ٥٦٥، ٤٧٤، ٤٧٢ ،
٦٦٨، ٦٤٦، ٥٨٥  

، ١٧٥، ١٧٤، ٩٢، ٨٩، ١٣، توركمان
٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٣، ٣١٩، ١٧٩ ،
٣٣٧، ٣٣٦ ،٣٣٤، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠ ،
٥٤٦، ٣٤٣  

  ج
  ١٣٢، جاف

  ٣٤٣، جةعفةرباي
، ٢١٠، ٢٠٥، ١٦٣، ١١٩، جةوانشثر
٤٧١، ٢٤٦، ٢٢٥  

  چ
  ٤٢، چاووشلوو

  ٦٠٧، ٤٧٢، چركةس
  ٥١٧، ٤٩٤، ٢٥٥، ٢٣٩، ١١٢، چگين

، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٧٦، ٥٠، چوارلةنگ
٥٤١  

  ح
  ٢٣١، ٣٧، حاج

  ٣٤٣، حةلقةداغي
، ٢٦١، ٢٦٠، ٧٦، ٧٤، ٥٠، لةنگ حةوت
٢٦٢  

  ٢٦٢، ٢٠٧، ١٣٤، ١٣٣، ةيدةرخانح



 

 

٦٦٧ 

  خ
  ٢٢٦، خـةراجي
، ٤٥٠، ٤٢٠، ٤١٥، ٤١٤، ٣٨١، خةزاعيل
٤٥٦  
  ٥٣٦، ٢٤٦، ١٦٥، خةمسة

  ٤١١، ٣٦٧، خةواريج
  ١٤٦، ٧١، ٣٦، خودابةندةلوو

  د
، ٢٩٥، ٢٧٨، ٢٧٦، ١٥٥، ٦٣، داراب

٦٤٠، ٦٣٨، ٥٤١  
، ١٥١، ١٤٠، ١٣٨، ٦٤، ٦٣، دةشتستاين
٢٨١، ٢٥٥، ١٥٦  

، ١٧٣، ١٧١، ١٥٨، ٢٩، ٢٢، دةوةللوو
١٨٦، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٦، ١٧٤ ،
٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٢، ٣١٩، ٣١٨، ١٨٧ ،
٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣١، ٣٢٨، ٣٢٦ ،
٦٠٧، ٤٨٨، ٣٤٢  
  ٥٤٢، دشاينان

، ٧٧، ٢٨، ٢٦، ٢٣، ١٨، ١٠، دوذاين
٦٣٠، ٤٩٤، ٤٦١، ٢٩٦، ٢١٥، ١٤٢ ،
٦٦٩، ٦٦١، ٦٥٥، ٦٥٤، ٦٣٩  
، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٣، ٣٠٠، دوراين
٣١٦  

  ٢٨٨، ٢٧٢، ١٧٠، زياري دوژمن
، ١١٩، ١١٨، ١٠١، ٨٨، ٢٣، دونبويل
١٩٦، ١٩٥، ١٧٣، ١٦٢، ١٥٩، ١٣٦ ،
٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩ ،
٢٢١، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢٠٩ ،
٤٧٩، ٤٦٠، ٢٩٩، ٢٧٣، ٢٥٤، ٢٤٦ ،
٥٠٤، ٥٠٢، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٥، ٤٨٠ ،
٦١٧، ٦١٥، ٦٠٢، ٦٠١، ٥٦١، ٥٤٠ ،
٦٥٢، ٦٤٧، ٦٢٧ ،٦٢٤، ٦٢٢، ٦٢٠ ،
٦٧٧، ٦٦٠، ٦٥٨  

  ذ
  ٦٠٧، ١١٤، ١٠٨، ذيكا

  ٦١٥، ٦٠٧، ذيكايان
  ز

، ٣٦٤، ٣٦٢، ٣٥٦، ٣٥٠، ٣٤٩، زةعايب
٣٨٠  

، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٢، ٧، ٥، ٣، ٢، زةند
٥٨، ٥٦، ٥٥، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤ ،
٨٤، ٧٩، ٧٨، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٦، ٥٩ ،
٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٢، ٩١، ٨٦ ،
١١١، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٣ ،
١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١١٧، ١١٣، ١١٢ ،
١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٥ ،
١٤٢، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٥، ١٣٣ ،
١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٤ ،
١٦٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٣، ١٥٥ ،
١٧٩، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧١ ،
١٩٢، ١٩٠، ١٨٦، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠ ،
٢٠٦، ٢٠٥، ١٩٧، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، 
٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧ ،
٢٢١، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٣ ،
٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٤ ،
٢٤٣، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤ ،
٣٩١، ٣١٩، ٢٧٩، ٢٧٢، ٢٥١، ٢٤٤ ،
٦٤٧، ٦٢٣، ٦١٦، ٥٥٩، ٥٢٤، ٤٥٢  
، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٣، ٥٢، ٤٤، ٤٢، زةنديه
١١٨، ١١٤، ١٠٤، ١٠٢، ٩٣، ٦٧ ،
١٣٩، ١٣٢، ١٣١، ١٢٨، ١٢٤، ١٢٢ ،
١٥٩، ١٥٦، ١٥٥، ١٥١، ١٤٣، ١٤٢ ،
١٦٨، ١٦٧، ١٦٥، ١٦٣، ١٦٢، ١٦٠ ،
١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩ ،
١٩٢، ١٩١، ١٨٣، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٦ ،
٢١٢، ٢٠٩، ١٩٧، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣ ،
٢٣٢، ٢٢٦، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٤، ٢١٣ ،
٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٤ ،
٢٥٢، ٢٥١، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٤ ،



 

 

٦٦٨ 

٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٥، ٢٥٣ ،
٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٦، ٢٦٥ ،
٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٦ ،
٣٠٤، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٨٥، ٢٨٤ ،
٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥ ،
٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٧، ٣٢١، ٣١٩، ٣١٨ ،
٣٥٧، ٣٥٦، ٣٣٩، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٣ ،
٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٤، ٣٥٩، ٣٥٨ ،
٣٩٤، ٣٩٣، ٣٧٩ ،٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٤ ،
٤١١، ٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٢، ٤٠٠، ٣٩٨ ،
٤٢٤، ٤٢٣، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٣، ٤١٢ ،
٤٣٨، ٤٣٥، ٤٣٣، ٤٢٩، ٤٢٧، ٤٢٥ ،
٤٥٠، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٢، ٤٣٩ ،
٤٦١، ٤٥٩، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥١ ،
٤٨٧، ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٠، ٤٧٦، ٤٦٩ ،
٥٣٥، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥١١، ٥٠٩، ٥٠٥ ،
٦٠٢، ٥٩٧، ٥٩٦، ٥٨٨، ٥٥٦، ٥٤٩ ،
٦٤٦، ٦٤٥، ٦٣٨، ٦٣٤، ٦٣١، ٦٠٧ ،
٦٥٦، ٦٥٣، ٦٥٢، ٦٥١، ٦٤٩، ٦٤٨ ،
٦٧٠، ٦٦٣، ٦٦٢، ٦٦١، ٦٥٩، ٦٥٧ ،
٦٧٨، ٦٧٧، ٦٧٦، ٦٧٥، ٦٧٤  

  س
  ٧٥، ساسانييةكان

، ١٨، ١٧، ١٦، ١١، ٧، ٦، ٥، ٢، سةفةوي
٥٢، ٤٩، ٤٥، ٤٤، ٤١، ٣٤، ٣٣، ٢٧ ،
١٢٠، ١٠٨، ١٠٢، ٨٧، ٨٥، ٧٥، ٧٢ ،
٢٠٣، ٢٠٢، ١٨١، ١٦٦، ١٦٠، ١٥٣ ،
٣٨٥، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٢١، ٢٤٣، ٢١٦ ،
٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥١، ٤٣٣، ٤١٨، ٣٩٤ ،
٤٨٤، ٤٨٢، ٤٧٨، ٤٧٧، ٤٦٨، ٤٦٤ ،
٥١٢، ٥٠٠، ٤٩١، ٤٩٠، ٤٨٩، ٤٨٥ ،
٥٦٢، ٥٤٥، ٥٤٣، ٥٣٨، ٥٣٧، ٥٢٧ ،
٦٠٩، ٦٠٦، ٦٠٥، ٦٠٤، ٥٨٨، ٥٦٤ ،
٦٥٤، ٦٥٣، ٦٤٥، ٦٣٠، ٦١٩، ٦١٢ ،
٦٦٥، ٦٦١، ٦٦٠، ٦٥٩، ٦٥٧، ٦٥٦ ،
٦٧٨، ٦٦٩  

، ٢٩١، ٢٥٥، ١٦٦، ١٥٤، ٧٤، فةوييهسة
٥٦١، ٥١٦، ٤٩٣، ٤٨٠، ٤٧٩، ٤٧٧ ،
٦٥٣، ٥٨٤  

  ٢٩١، سةجلووقييه
  ع

  ٧٢، عامريي
  ٣٨٤، عةباسييةكان

، ٨٤، ٨٢، ٧٢، ٢٧، ٢٦، ١٧، ١٤، عةرةب
٢٧٥، ٢٥٧، ٢٤٩، ١٥٤، ١٥٠، ١٣٣ ،
٣٥٨، ٣٥١، ٣٤٩، ٢٩٧، ٢٨١، ٢٧٧ ،
٥٤١، ٤٩٥، ٤٤٦، ٤١٦، ٣٨٤، ٣٦٥ ،
٦٣٨، ٥٦٣  

  ٤٦٦، ٢٢٥، ٢١١، ٢٠٧، ١٨٦، لووعةمار
  ٣٤٩، عتوويب

  ٢٢٦، عيسابةگي
  غ

، ١١٩، ١١٨، ١٠٢، ١٠١، ٣٥، غةجلايي
٥٠١، ٢٢٣، ١٩٧، ١٥٣  

  ق
  ٢٠٣، ١٢٠، ٧٨، ٥١، قؤرقلوو

  ١٦٦، قؤيونلوو
، ٨٩، ٨٧، ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٢، قاجار
١١٧، ١٠٣، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠ ،
١٤٩، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٢، ١٢٧، ١٢٣ ،
١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠ ،
١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧ ،
١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٣ ،
١٧٨، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢ ،
١٨٨، ١٨٦، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩ ،
٢٠٤، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٤، ١٩١، ١٩٠ ،



 

 

٦٦٩ 

٢٣١، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٥، ٢١١ ،
٢٧٨، ٢٦٨، ٢٦٤، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٣٧ ،
٣٢٠ ،٣١٩، ٣١٨، ٢٩١، ٢٨٤، ٢٧٩ ،
٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢١ ،
٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٥، ٣٣٣، ٣٣٠ ،
٤٢٢، ٣٥٩، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢ ،
٤٧١، ٤٦٩، ٤٦٤، ٤٦١، ٤٥٤، ٤٤٢ ،
٤٩٩، ٤٩٦، ٤٩٤، ٤٨٨، ٤٨٦، ٤٧٤ ،
٥٥٢، ٥٤١، ٥٤٠، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٠٨ ،
٦٣٥، ٦٣٤، ٦٣٣، ٦٢٤، ٦٠٣، ٥٨٤ ،
٦٧٧، ٦٥٥، ٦٤٨، ٦٣٩، ٦٣٨، ٦٣٧  

، ١٨٢، ٨٧، ٧، ٥، ٢، ١، قاجارييةكان
٦٠٩، ٤٦٦، ٣٨٩، ٣٤٣  

  ٢١٥، ٢٠٤، ٢٠٣، قامسلوو
  ٣٤٥، ٣٣٩، ١٩٥، قةجةري

  ٥٠٥، ١٤٦، ١٣٠، ٧١، ٦٠، قةرةگوثزلوو
، ٥٤١، ٥٠٤، ٥٠٣، ١٥٠، ١٤٦، قةشقايي
٥٦١  
  ٣٨٠، ٣٥٤، ٣٥١، قةواسم
، ٣١٩، ١٨٦، ١٨٢، ١٧٣، ١٧٢، قوانلوو
٤٨٨، ٣٢٦، ٣٢٤، ٣٢٠  

  ك
  ٤٧، فشاركؤسةي ئةمحةدلووي ئة

  ٧١، ٣٩، ٣٧، كائيد
  ١٩٧، كاپالنقلوو

، ٩٤، ٩١، ٧٣، ٧٢، ٥٦، ٤٦، ٤١، كةصهوذ
٥٥٩، ٥٠٥، ٤٢٩، ١٤٧، ١٣٤، ١١٣ ،
٦٠٨، ٦٠٥  
  ٧٣، كةلةپا

  ٧٣، كةلةجؤ
، ٥٨٥، ٤٥١، ٢٤٢، ٢٣٦، ١٩٨، كرمثلي
٦٧٣، ٦٧٢  

، ٥٨، ٤٧، ٤٦، ٤١، ٢٩، ٢١، ١٥، كورد
١٥٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٢، ١٣٠، ٧٣ ،
٢٠٠، ١٨٧، ١٨٠، ١٧٧، ١٦٢، ١٥٩ ،

٥٠٥، ٤٢٤، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٢٥، ٢٠٣ ،
٦٠٧  

  ١٨٠، ٧٠، ٤١، كوردةكان
  ١٤٦، كوليايي

  گ
  ٥٠٥، گؤران

  ٢٨٨، گشتاسيب
، ١٠٢، ٧١، ٦٨، ٤٤، ٢٩، ١٠، گورجي
٤٦٥، ٣٨٩، ٣٨٧، ٢٠٢، ١٩٧، ١٥٩ ،
٥٢٨، ٤٩٦، ٤٩٤، ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٦٩ ،
٦٦٩، ٦٠٧، ٦٠٦، ٥٤٥، ٥٢٩  

  ٢٠٣، گوندوزلوو
  ٣٤٣، ٣٢٧، گووكالن

  ل
  ٤٧٢، ١٢٢، لةزگي

  ١٤٧، ١٤١، ١٣٧، لةشةين
، ٥٣٩، ٤٠٥، ١٤٧، ١٣٤، ٤٥، ٤١، لةك

٦٠٨، ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٤٩، ٥٤٨  
، ٢٥١، ٢٣٠، ١٣٠، ١٠٥، ٧٥، ٤١، لوذ

٣٢٩، ٣٢٧، ٢٦٨، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٢ ،
٦٠٨، ٦٠٥، ٥٣٩، ٤٥٠  

  ٤١، لوذي فةيلي
  ٢٨٨، ٢٧١، ٢٧٠، لرياوي

  م
  ١٤٧، ١٣٧، ئةمحةدلوو ماص

  ١٨٤، مامةش
  ٧٣، ماهيدةشيت

  ٣٥٦، ٣٥٥، مةتاذةش



 

 

٦٧٠ 

، ٥٢٥، ٣٨٤، ٢٩١، ٢١٦، ١٠٩، مةغوول
٦٤٥، ٦٠١، ٥٤٣، ٥٤٢  

، ٤٣٦، ٤٢٨، ٣٩١، ٣٨٧، ٣٨٥، مةماليك
٥٥٧، ٤٣٧  

  ٢٨٨، ٢٧٢، ١٥٠، ١٤٠، مةمةسةين
  ٣٢٦، ١٨٢، ٧٣، مةنسووري

  ١٨٤، مةنگوذ
  ٤٩٤، مسوصماين پيوازي

، ٢٥٧، ٢٤٩، ٨٣، ٨١، موشةعشةعي
٤١٨، ٣٨٥، ٣٧٤، ٣٧٢، ٢٦٦  
  ٢٠٣، ١٨٤، ١٦١، ١٥٩، موكري

، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨٥، مونتةفيق
٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٠، ٤٠٣، ٤٠٢ ،
٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٧ ،
٥٨٢، ٤٤٧  
  ٧٣، گري مووش

  ٥٠٤، مريساالري
  ٥٠٥، مةست ميش

  ن
  ٥٤١، نةفةر

  ٤٩٨، ٤٩٢، ٤٩١، نيعمةتوصآلهي

  ه
  ٢٢٦، ٢١٩، ٢١٢، هةركي
  ٦٤٠، ٢٢٦، ٢١٩، ١١٧ ،هةزاره

  ٥٠٥، هوداوةند
، ٢٧٧، ٢٧٤، ١٣٧، ١٠٩، ٥٣، هيندي
٣٤٨، ٣٣١، ٣١٣، ٢٩٩، ٢٩٣، ٢٧٨ ،
٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥١ ،
٣٧٤، ٣٧٣، ٣٦٩، ٣٦٦، ٣٦٢، ٣٦١ ،
٣٩٦، ٣٩٠، ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٧٨، ٣٧٧ ،
٤١٢، ٤٠٨، ٤٠٥، ٤٠٣، ٤٠٠، ٣٩٩ ،
٥٨٤، ٥٧٤، ٥٧٣، ٤٤٨، ٤٤٥، ٤٣٩  

  و
  ٦٠٥، ٥٠٥، ١٤٧، ١٣٣، ٤٦، ٣٨، وةند

  ي
  ٢٨٨، يؤسفي
  ٢٢٠، ٢١٢، يةزيدي
  ٣٤٣، ٣٣٧، ٣٢٧، ٨٩، يةمووت
، ١٨٧، ١٧٩، ١٧٤، ٨٨، باشةكان يوخاري
٣٣٦، ٣٣٢، ٣٢٣، ٣٢٢  

  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

٦٧١ 

 
جةللةي ناوي كةسان

  ئةلف

  ٦٩٦، ٦٠٢، ٤٥٦، ٤١٤، ٣٧٩، ئابراهام
  ٧٤، ئادينةخان

، ٢٠٥، ١٦٨، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ئاركثل
٤٩٠، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٤٨، ٢٢٨، ٢٠٨ ،
٦٩٢، ٥١٣، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩١  
  ٦٩١، ئارنووا

، ١١٠، ١٠٣، ٨٧، ٧٤، ٦٠، ئازادخان
١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١١١ ،
١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٦ ،
١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣ ،
١٤٦، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠ ،
١٥٩، ١٥٨، ١٥٤، ١٥١، ١٤٩، ١٤٨ ،
١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠ ،
١٧٧، ١٧٣، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦ ،
١٩٧، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨١، ١٧٨ ،
٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٩ ،
٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٤، ٢١١، ٢٠٨، ٢٠٧ ،
٢٧٦، ٢٧٥، ٢٦٣، ٢٣٣، ٢٣١، ٢٢٩ ،
٣٠٥، ٣٠٣، ٢٨٨، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤ ،
٤٨٥، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٠٣، ٣٨٥، ٣٠٦ ،
٥٥٥، ٥٥١، ٥٤٨، ٥٢٥، ٥٢١، ٥١٩ ،
٦٩٥، ٦٩٤، ٦٩٠، ٦٧٣، ٦٤٧، ٥٥٦  

، ١٢١، ١١٤، ٣٤، ئازادخاين ئةفغان
٤٧١، ١٣٨  

، ٥٥٨، ٥٥٦، ٥٠٢، ١٢٢، ٧٠، ٤٩، ئازةر
٦٨٢، ٦٦٩، ٥٥٩  

  ٥٣٤، ئاغا فةزلوصآل
  ٣٢٧، ٣٢٥، ٣٢٢، ئاغاتةقي

  ٤٨٣، ئاغاذةفيعي شةفيت
، ٢٢٤، ٢١٣، ١٤١، ٧٦، ٤٩، ئاغاسي
٦٨٥ ،٥٠١، ٢٢٥  

  
  ٥٠٩، موجتةهيدي كرماشاينئاغاعةيل 

  ٣٢٠، ئاغاعةيل سريجاين
  ٣٢٧، ٣٢٥، ئاغاعةيل شةماعي

  ٦٩٨، ئاغاعةيل وةزير
  ٣٢٧، ذةزا ئاغاعةيل

  ٥١٢، ئاغاكةمايل فوومةين
، ١١٦، ٨١، ٣٠، ٧، ئاغاحمةممةدخان

٣٣٥، ٣٣١، ٣٢٩، ٣٢٤، ١٨٨، ١١٧ ،
٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤١، ٣٣٧ ،
٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٤ ،٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١ ،
٥١١، ٥٠٣، ٤٨٣، ٤٧١، ٤٦٩، ٤٥٧ ،
٥٦٠، ٥٤٦، ٥٤٠، ٥١٤، ٥١٣، ٥١٢ ،
٦٤٢، ٦٣٨، ٦٢٨، ٦٢٣، ٦١٨، ٥٧٤ ،
٦٨٠، ٦٦٠، ٦٥٩، ٦٥٨، ٦٥٧، ٦٥٠ ،
٦٨٦  

، ٣٠٠، ٢٧٣، ئاغاحمةممةدخاين قاجار
٥١٧  

  ٥١٥، ئاغاحمةممةدعةيل بثهبةهاين
، ٢٤٠، ٢٣٢، ئاغاحمةممةدي ذةعنايي

٥٥٩، ٥٣٩، ٣٨١  
  ٢٣٢، غاحمةممةدي ماربيينئا

  ٥٦٦، يةراقي ئاغامريباقري گورگ
  ٥١٢، ٥١١، ٤٨٠، ئاغاهادي شةفيت

  ٥٠٨، ٥٠٧، ٢، ئالگار
  ٥٤٩، ئامثن پثركيك

  ٥٦٠، خاين بةختياري ئةبداص
  ٢٦٥، ئةبوحلةسةين غةففاري

، ٧٩، ٧٧، ٥٥، ٥٣، ٥١، خان ئةبولفةتح
٦٥٥، ٦٥٤، ٦٥٠، ٥٣٨، ٥٣١، ١١٦ ،
٦٦١  

  ٣٩٤، ١٩٢، ١٧٦ ،٧٩، ئةبولقاسم



   
  
  
  
  

 

٦٧٢ 

  ٢٨٣، ٢٣٢، ئةبووتالب
  ٧٠٢، ئةمحةد فةرامةرزي
  ٦٩٨، ئةمحةد كةسرةوي

  ٢٢٦، ئةمحةدبةگي دونبويل
، ٤٤٣، ٤٤١، ٤٣٩، ٤٠١، ئةمحةدپاشا

٤٥٢، ٤٥٠  
  ٩، ئةمحةدخاين ئةبداصي

، ٣٠، ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٩، ئةمحةدشا
٢٠٠، ١٩٧، ١٩٢، ١٤٣، ٧٤، ٤١، ٣٣ ،
٦٧٧، ٦٥١، ٥١١، ٤٧٨، ٤٠١، ٣٠٥ ،
٦٩٢  

  ٤٦٢، ئةرجييه
  ١٥٧، ١٣٦، ١٣٢، ١٢٨، ئةسكةندةرخان

  ١١٨، ئةسكةندةرخاين زةند
  ٢٠٤، خاين غةجلايي ئةشرةف
  ٧٣، ٣٥، سوصتان ئةشرةف

  ٤٤٢، خاين زةنگةنة ئةصآلقوصي
  ٢٣٤، ئةصآلمراد

  ٣٤٧، خاين جاجةرمي ئةصآلوثردي
  ٣٤٥، خاين كرايلي ئةصآلوثردي

  ٣٠٢، ٧٣، ٣٦، ٣٥، ئةصآليارخان
  ٣٠٢، صآليارخاين ئةفغانئة

  ٣٥٣، ٧٥، ئةفراسياب
  ٢٣١، خان ئةكرةم

  ٦٩٩، ٤٤٢، ٤٣٨، ئةلعةززاوي
  ٧٨، ئةلياس

  ٥٧١، ٢١٠، ٢٦، ١٥، خان ئةمري ئةسآلن
  ٢٦، خاين ئةفشار ئةمري ئةسآلن

  ١١٧، ئةمري دةباجي گيالين
  ٦٨٠، ئةمري شةمسةددين حمةممةد

  ٣٠، خان ئةمري مةعسووم
  ٢٨، خان ئةمري مثهراب
  ٢٨، خاين نازر ئةمري مثهراب

، خان ئةمري حمةممةدسةميع گةجناصي
٥٥١  

  ٤٣٣، ئةمريئةرسةالن
  ٢٣٢، ١٩١، ٣٥، ١٤، ١٣، ئةمريئةسآلن
، خاين قؤرقلووي ئةفشار ئةمريئةسآلن

٣٥  
  ٤٧٧، ٣٢٢، ئةمريبةگي سيستاين

، ٧٤، ٣٩، ١٦، باشي ئةمريخاين تؤپچي
٦٧٣  

  ٢٧، ١٤، مةست ئةمريخاين عةرةب ميش
  ٦٨٠، سةميعئةمري

  ١٨، خاين عةرةب ئةمريعةلةم
  ٥٦٠، ئةمريقازي شاملووي قةشقايي

، ٢٢٠، ٢١٥، ٢١٤، ٢٠٦، ئةمريگؤنةخان
٣٩٠، ٣٧٥، ٣٧٣، ٣٢١، ٣١٥، ٢٢١ ،
٦٣٤، ٦٢٦  

  ٦٢٥، ٥٣٩، ٣٨٠، ٢٤٨، ٢٠٣، ئةنساري
  ٤٠٢، ٤٠١، ئثتؤن

  ٦٨٥، ئثرنثست بري
  ٤٤٧، ٤٤٦، زاده ئثسپةناقچي

، ٦٣٠، ٦١٩، ٦١٨، ئثسكات وارينگ
٦٩٧، ٦٣٧  

، ٥٠٣، ٣٥٣، ٣٥٠، ئيحتيشاموملولك
٦٨٦  

  ٤٣٨، ٤٣، ئيدمؤندز
، ٤٨٠، ٣٤٨، ١٧، ئيعتيمادوسسةنتةنه

٧٠٠  
  ٣٧٧، ئيمام ئةمحةد

  ١٨، ١٧، ١٠، ئيمام ذةزا
  ١٣٨، خاين زةنگةنة قوصي ئيمام
  ١٠، مريزا قوصي ئيمام

  ٦٠٥، ئيمانؤئثل باليت
  ٦٤١، ٢٥١، ٢٣٤، ٤٤، ئيناق

  ٦٨٩، ٤١٨، ئينسيلي



 

 

٦٧٣ 

  ١٧١، ئيوز
  ب

  ٧٨، بابا ئةردةص
  ٣٥٦، ٣٥٠، ٦٩، ٤٣، باباخان

  ٤٣، باباخاين چاووشلوو
  ٢٤٣، باباذةسووصي شاترباشي

  ٦٩٥، ٦٩٣، ٥٥، ٥٤، ٥٣، بازين
  ٦٩٨، ٥٠٩، ٥٠٨، باستاين پاريزي

  ٦٦٢، باقرخان
، ٤٣٩، ٣٢٤، ٣٢٣، ٢٤٥، ٣٧، ٣٦، بامداد
٦٢٢  

  ٢٦، بايةزيدي بةستامي
  ٦٥٨، بةرخوردارخان

  ٥٠٤، ٣٢٠، ٣١٨، خان بةستام
  ٤٥٣، بةسري

  ٥٦٠، حمةممةدئاغا بةگ
، ٤٠٠، ٣١٥، ٢٧٧، ٢١٢، ١٤٩، بةهار
٦٤٣، ٦١٦، ٥٥٨، ٥١٠، ٥٠٢، ٤٤٩  
، ٦٢٧، ٦٢٥، ٤٩٦، ٤٧٧، ١٩٨، بةيزايي
٦٤٣، ٦٢٩  

  ٩٢، ٢٨، ١٩، ١٧، بثهبوودخاين ئةتةكي
  ٣٧، بثهبوودخاين هووتةكي

  ٥٨٠، ٤٨٧، ٢١٠، ٢٧، ١٦، پاشا برامي
، ١٦٨، ١٦٣، ٢٢، خاين بوغايري برامي

٢٤٠، ٢١٣، ١٩٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٥ ،
٢٦٣، ٢٥٢  

  ٢٦، ٢٥، خاين زةهريوددةوله برامي
، ٣٦، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ١٥، ١٤، مريزا برامي
٥٢، ٤٨، ٤٧، ٤٥، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧ ،
٢١٠، ١٩١، ٨٠، ٧٨، ٧٤، ٦٥، ٦٤ ،
٥١٩، ٣٦٥، ٣٦٠، ٢٢٩، ٢٢٤، ٢١٧ ،
٦٩٢، ٦٧٧، ٦٧٣، ٦٠٨  

  ٦٩٩، ٢٢٩، ووسهبر
، ٣٨٢، ٣٧٨، ٣٦٧، ٣٦٤، موعني بين

٦٠٠، ٣٩٥، ٣٩٤  
  ٦٨٧، ٦٧٨، ٤٧٨، ٢١، بوخاري

  ٢٥١، ٢٣٤، ٧٥، ٤٤، بوداق
، ٢٥٣، ٢٤١، ١٦٧، ١٦٥، ٦٥، بوغايري
٦٨٧  
  ٤٩٠، بوگويل
  ٤٢٢، بووريل

  ٣٧٤، بوومشةن
  ٣٢٩، خامن يب شاجيهان يب

  ٥٤٨، بيشاپ زةكةريا
  پ

، ٤١٧، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٣، ٣٧٩، پارسؤنثز
٦٩٦، ٦٠١، ٤٢١، ٤١٩، ٤١٨  

  ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٣١، ٣٢٩، پاكذةوان
  ٦٩٦، پاآلس

  ٤٨٥، ٢٣٣، ٢٢٩، ٢٢٦، ٢١٧، پةناخان
، ٢١٦، ٢١١، ١٦٨، پةناخاين جةوانشثر

٤٨٨، ٢٥٥، ٢٣٣  
  ٢٧، پةناخاين قةآلبذي

  ٦٠٥، پثترؤ پثدريؤ
  ٥٦٩، پثتري سثهةم
  ٥٦٩، پثتري يةكةم

، ١١٩، ١١٨، ٧٨، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٣، پثري
٢٦٥، ٢٦٤، ٢٣٣، ٢٣١، ١٩٣، ١٥٢ ،
٣٥٨، ٣٥٦، ٣٢٦، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦ ،
٥١٢، ٤٧١، ٤٣٣، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٨٤ ،
٦٦٣، ٥٩٣، ٥٢٤، ٥١٤، ٥١٣  
  ٥٨٨، ٣٨٧، پرايس

  ٢، پيتثر ئاوثري
  ٣٧٤، پيتثر هانينگ



   
  
  
  
  

 

٦٧٤ 

  ٢٤٧، پريمرادخان
  ٦٠٧، ٦٠٦، ٥٤٣، پريه

  ت
  ١٧٠، تاهريسوصتان

  ٦٨٣، ٢٩٧، تةباتةبايي
، ٣٠٦، ٣٠٥، ١٥٤، افقيخاين ب تةقي

٦٢٩، ٥٤٠، ٣١٤، ٣١٣، ٣٠٨  
  ٣٠٨، ٣٠٥، خاين بةمي تةقي
  ٣١٦، ٣١٢، ٣١٠، خاين دوراين تةقي
  ٤٧٩، خاين زةند تةقي
  ٣٦١، ٧٩، ٦٣، خاين شريازي تةقي

  ٢٩٦، تةمهتةن
، ٢١٧، ٢١٣، ١٧١، ١٢٨، ١١٥، تةورثزي
٦٨٥، ٢٦٠، ٢٥٣، ٢٢٥، ٢٢٤  

، ٤٨٧، ١٦٨، ١٢٥، ١٢٤، تةميوورس
٤٨٨  

  ٩٠، ٧، تةميووري لةنگ
  ٦٩٢، دازه  تسني
  ٢١٩، ٨٩، خاين نةهاوةندي توراب
  ٥٤٨، خاين وةزيري توراب

  ٧٥، توومشاص حمةممةد
  ٦٨٧، تووماس شاو

  ٦٩٧، تيپووسوصتاين ميسووري
  ج

  ٥٩٣، جؤرج ئثكسيپ
  ٧٠٠، جؤنز

  ٢٦٠، ٢٣٠، جانگريخان
  ٣٤٣، حمةممةدخاين بلووچ جان

  ٥٦٠، ٥٢٢، ئاغا جاين

  ٥٢٢، نخا جاين
، ٣٦٧، ٢٦٤، ١٩٠، ٣٠، جةعفةرخان
٦٥٦، ٦٥٥، ٦٣٢، ٦١٦، ٥٨٨، ٥٦٦ ،
٦٩٨، ٦٧٩، ٦٦٩، ٦٦٣، ٦٥٨، ٦٥٧  

  ٦٩٧، ٤٧١، ٢٨٢، جةعفةرخاين زةند
  ٥٨٨، ٣٦٧، جةعفةرخاين الري

  ٣٤٦، ٣٣١، ٣٢٨، جةعفةرقوصي
  ١٧٠، جةعفةرمريزا

  ٢٨٧، خاين بيدشةهري جةمال
  ٦٩٩، پاشا جةودةت
  ٣٢٨، خامني جةيران

  ٣، جوودي هثردثر
  ٣٣٩، ٣٣٨، جيهانسؤزشا

  ح
  ٦٥٩، حاجي برامي

  ٢٦٤، حاجـي تالب
  ١٦٢، ٥٧، حاجي توغياين فةراهاين

  ٤٩٠، حاجي مةمحوودعةيل
  ٢١٠، بةگي گوندوزلوو حاجي
  ٢٨٣، خاين الري حاجي
  ٦٢٢، ٦٢١، ٦٢٠، ٥٥٩، ٦٨، حافز

  ٤٤٦، حافزمستةفاپاشاي ئؤرفه
  ٥٥٨، حةزين

  ٥٩٥، ٣٧٥، سوصتان حةسةن
، ٧٤، ٤٧، خاين ئةردةآلن عةيل حةسةن
٤٣٦  
  ٤٢٨، حةمماد

  ٥٦٠، حةيدةرپاپي لوذستاين
  ٥٠٣، حةيدةرخاين بةختياري

  ٢٤٣، حةيدةرخاين زةند



 

 

٦٧٥ 

، ٦١٠، ٦٠٤، ٦٠٣، خان حةيدةرعةيل
٦١٢، ٦١١  

  ٥٩٦، ٣٨٠، خاين دةكةين حةيدةرعةيل
  ٤٠٧، خاين زةنگةنه حةيدةرقوصي

  ٢٥، بةگي شاسوار حوسثن
، ١٦٣، ٣٠، ٢٣، ين دةوةللووخا حوسثن
٣٢٨، ١٨٩، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٧ ،
٣٣٣  
  ٢٨، خاين قةرايي حوسثن

  ٨١، خاين والـي حوسثـن
  ٤٩٠، ٤٨٦، خان عةيل حوسثن
  ٢٦، خاين بةستامي عةيل حوسثن
، خاين قامسلووي ئةفشار عةيل حوسثن
١٧٢  
، ٣٣٢، ٣٣١، ١٨٧، خان قوصي حوسثن
٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٤ ،
٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١ ،
٧٠٠، ٥٠٥، ٥٠٤، ٤٠٩، ٣٥٥  
  ٢٧، مريزا حوسثن

  ٤٣٣، حوسثين كوردي شةبستةري
  خ

  ٣٥٦، خانلةرخان
  ٥١٤، ٣٤٢، خةجيجةبةگم
  ٣٢٩، خةدجيةبةگم

  ٢١٧، ٢١١، ئاغا خةليل
  ٧٤، مةست خاين عةرةب ميش خةليل

  ٢٣١، خدرخاين غةجلايي
  ٦٩٧، خواجه عةبدولقادر

  ٤٥٦، خواجه ياقووب
  ٢٠٩، خودادادبةگي قامسلوو

، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٢١٢، خودامرادخان
٣١٢، ٣١١  

  ٥٦٠، خوسرةوئاغا
، ٤٣٩، ٤٣٧، ١٦٤، ٦٠، خوسرةوخان

٤٧١  
  ١٦٤، خوسرةوخاين موكري
  د

  ٣٠، خاين كوردي شادلوو دؤيل
  ١٧٠، دؤمنيكةن فريه

  ٥٦٠، خان داراب
  ٥٥٤، دارسي

  ٥٨٨، ٥٨٧، ٣٦٦، داگالس
  ٧٦، داودخان

  ٦٧٤، دمريزاداو
  ٥١٥، ٣٢٦، ١٩١، ٤٦، دثهخودا
، ١٥٧، ١٣٦، ٦٤، ٥٨، ٤٩، ٤٧، دثهگان
٥٣٩، ٢٢٣  

  ٦٩٣، دوكتؤر كؤك
  ذ

  ٦٨٦، ذؤبثرت مؤنرؤئث بينينگ
  ٧٥، ئاغا ذؤستةم
  ١٩٣، خاين عةمارلوو ذؤستةم
  ٢٢٢، خاين قامسلوو ذؤستةم
  ٢٦٣، سوصتاين زةند ذؤستةم

  ٧٩، ذؤستةمولـحوكـةمـا
، ٤٣٩، ٩٤، ٦١، ٦٠ ،٤٦، ٤٣، ذابينؤ
٥٢٣، ٥١٣، ٥١٢  

  ٣، ذاشثل لثهر
  ٣، ذاهم

  ٢٧، مريزا ذةحيم
  ٦٦٢، ذةزاخاين مايف



   
  
  
  
  

 

٦٧٦ 

  ٤٦٩، ذةزاشا
، ٣٠٤، ٢٩٤، ٢٤٩، ٢٢٢، ٢٨، ذةزاقوصي
٤٨٦، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٤، ٣٢٨، ٣٢٥ ،
٧٠٠، ٥٣٩، ٤٩٧  
  ٢٧، بةگي مريئاخوذ ذةسووص

  ١٥٢، ذةشيد ياسةمي
  ٢٣٠، ذةشيدبةگ

  ٥٥٨، ذةفةق
  ٢٣١، ٢١٨، ١٩٧،  قاجارخاين ذةفيع

  ز
  ٢٠٤، خان زاص
  ٨١، خاين خشيت زاص

  ٦٧١، ٣٠٢، زةرايب
  ٢٣١، زةردةشيت

  ٥٥، ٥٢، ٣٦، زةكةرياخان
  ٩٦، ٧٠، زةكةرياخاين وةزير

، ٢١٥، ٢١٢، ١٩٩، ١٩٧، ٨٢، خان زةكي
٢٤٨، ٢٤٤، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٢، ٢٣١ ،
٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١ ،
٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨ ،
٣٠٧، ٢٨٠، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٦ ،
٣٤٣، ٣٤٢، ٣٣٨، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٢ ،
٣٧٦، ٣٧٥، ٣٥٦، ٣٥٤، ٣٤٦، ٣٤٥ ،
٣٨٩، ٣٨٧، ٣٨٢، ٣٨١، ٣٨٠، ٣٧٨ ،
٥٥٣، ٥٤٠، ٥١٤، ٥٠١، ٤٥٨، ٤٠٩ ،
٦٥٥، ٦٥٤، ٦٤٥، ٦١١، ٥٩٩، ٥٩٥ ،
٦٧١، ٦٦٢، ٦٦١  

  ٣٣٤، ٣٣٣، ٢٣١، ٧٦، خان زةمان
  ٤٦٤، ٤٦١، ٤٣٣، ٤٢٠، ٤١٧، زوبةير

  ژ
  ٤٩١، ٤٢١، ژؤزثف ئةمني

  ٦٠٧، ژان ژاك رؤسؤ
  ٦٠٧، ژان فرانسوا

  س
  ٣، سؤنيا

  ٤٩١، ٢٦، ١٢، ١٠، خان سؤهراب
  ٢٦، خاين بةختياري سؤهراب
، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ئيختيار ساحثب
٣١٢، ٢٥٣، ٢١٧، ١٤٦  
  ٢٢٥، خامن سوصتان ساحثب

، ١٧٤، ١٣٤، ١١٨، ١٠٠، ٩٩، خان سادق
٢٩٢، ٢٩١ ،٢٩٠، ٢٨١، ٢٧٨، ١٨٢ ،
٤١٣، ٤١٢، ٣٩٤، ٣٧٣، ٣١٥، ٣٠٧ ،
٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٥ ،
٤٣٤، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٦ ،
٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٤٧، ٤٤٤، ٤٤٢ ،
٤٦٥، ٤٦٣، ٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٦ ،
٥٩١، ٥٨٩، ٥٣٤، ٥١٤، ٤٧٢، ٤٦٦ ،
٦٥٢، ٦٣٥، ٦٣٣، ٦٢٣، ٦١٦، ٦٠٢ ،
٦٦١، ٦٥٥، ٦٥٤  

  ٦٦٩، ١٠٠، خاين زةند سادق
  ١٩١، سارؤخان
، ١٥٧، ٩٦، ٩٢، ٤٦، ٤٤، ٢٣، سارةوي
٣٢٩، ٢١٦، ١٨٧، ١٧٨، ١٦٧، ١٥٨ ،
٣٥٤، ٣٤٨، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٠ ،
٦٧٨، ٥١٤  

، ١٤٦، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٩، ساصةخان
٤٥٠  

  ٣٩٤، ساصحي دووهةم
  ٧٦، ساالروددةوله

  ٦٢٢، ٤٦٨، ٣٧٦، سامي
  ٢٤٦، ٢٤٥، ١٩٣، ١٨٥، خان سةبزعةيل
  ١٩٣، ١٨٥،  شامبةيايتخاين سةبزعةيل
  ١٤٨، باش خاين يوخاري سةبزعةيل

  ٦٩٨، ٦٨٣، ٦٦٩، سةدري ئةفشار



 

 

٦٧٧ 

، ٣٩٣، ٣٨٢، ٣٦٥، سةديدوسسةنتةنه
٣٩٥  

  ٧٣، ٣٧، سةرئةفرازبةگي خودابةندةلوو
  ٣٩٥، سةرحان

  ٢٩، سةرداري كابويل
  ٥٢٧، سةعاليب

  ٤٠٣، پاشا سةعدةددين
، ٥٥٩، ٢٦٥، ٢٥٧، ١١٦، ٨٧، سةعدي
٦٢٢، ٦١٦، ٥٦١  

  ١٧٢، ئاغاي قؤيونلوو سةفةرعةيل
  ١٩٢، ١٣٤، خان سةفةرعةيل

  ٣٨٣، بووناسر سةملاين ئايل
، ٧١، ٢٧، خاين قؤرقلووي ئةفشار سةليم
٧٣  

  ٥٠٩، ٣٢٣، سةيد ئةبوحلةسةن
  ١١٦، سةيد ئةسةدوصآل

  ٦٨٥، سةيد عةبدوصآلي شووشتةري
  ٤٣٢، ٣٩٩، ١١٦، ٨٥، سةيد فةرةجوصآل
  ٤٣٥، سةيد نيعمةتوصآل

  ٣٢٤، حةسةنسةيد
  ١١٦، خان سةيدعةيل

  ٥١٦، سةيدمةعسووم
  ٤٣٥، سةيدنوورةددين
، ٦٣٩، ٥٦٨، ٥١٥، ٤٠٣، سثرجان مثلكؤم

٧٠٠، ٦٨٥  
، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤١٦، ٤٠٣، ئاغا سلثمان
٤٥٤، ٤٤١، ٤٣١  
، ١١٩، ١٠٧، ١٠٥، ٦٠، پاشا سلثمان
٤٣٤، ٤٣٢، ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠١، ٢٠٨ ،
٤٧٢، ٤٧٠، ٤٦٥، ٤٤٠، ٤٣٩  

  ٤٢٦، ٤٢٥، سليل
  ٥٦٠، خاين سةولةتوددةوله مسايل
، ١١٤، ١٠٤، ٨١، ٧٠، خاين فةيلي مسايل
٢٧٤، ٢٧٢  

، ٧٤، ٦٠، ٥٩، ٣٩، خان وثردي سوحبان
٤٣٧، ٧٨  

  ٩٧، سوحباين
  ٦٣٧، سوصتان سةجنةر

  ٤٤٤، زاده سونبول
  ٤٣٤، ٣٩٤، سووةيين
  ٤٦٤، سيستيين

  ٦٩٤، ٦٩٠، ٢٠٤، ١٦٦، ١٤٩، سيمؤن
  ش

، ٢١٥، ١٩٧، ١٦٤، ١٢٣، ٤٩، شابازخان
٢٢٦، ٢٢٤، ٢١٦  

، ١٦٧، ١٦٤، ١٤٠، شابازخاين دونبويل
٢٥٥، ٢١٤، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠١، ١٧٩ ،
٢٦٣  

  ٢٢، شاپةسندخاين عوشاقزايي
  ١٩٠، ١٠٥، ٦، شاتؤماسيب دووهةم

  ٤٨٤، ٩١، شاتؤماسيب يةكةم
  ٦٣٦، نةبات شاخي

  ٦١٦، شاداعي
، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١١، شاروخ
٣٧، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٢ ،
٨٦، ٧٤، ٦٤، ٥٧، ٤٩، ٤٧، ٤٦، ٤٤ ،
٣٠١، ٢٨٧، ٢٣٣، ٢١٧، ٢١١، ١٣٣ ،
٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣ ،
٣٢٢، ٣٢١، ٣١٧، ٣١٢، ٣١١، ٣٠٩ ،
٥١١، ٤٨٧، ٤٧٩، ٣٦٠، ٣٢٥، ٣٢٤ ،
٦٨٤، ٦٠٨، ٥٨٥، ٥٨٠  

، ١٦٠، ٩٣، ٢٨، ٢٠، ١٩، ١٨، شاسلثمان
٥٥٤  

، ٢٨، ٢٧، ١٩، ٦، شاسلثماين دووهةم
٦٨٤، ٦٧٤، ١٩٠ ،٢٩  

، ٢٥٢، ٩٦، ٧٥، ٥٤، ٧، ٥، شامسايل
٦٧٩، ٤٨٤، ٤٦٧  



   
  
  
  
  

 

٦٧٨ 

، ١٩٦، ١٥٦، ٥٥، ٦، شامسايلي سثهةم
٦٤٠، ٥٨٥، ٥٢١، ٤٩٣، ٢٨٥، ٢٨٤  

، ١٠٥، ٩١، ٥٤، ٢٦، حوسثن شاسوصتان
٥٦٨، ٥٠٧، ٣٩٩، ٢٣٢، ٢٠٩، ١١٨ ،
٦٨٠، ٦٦٨، ٦٥٠، ٦٠٧  

، ١٠٧، ١٠٤، حوسثين دووهةم شاسوصتان
٦٨٤  

  ٦٢١، شاشوجاع
  ٤٩٥، ٦، شاعةباسي سثهةم
  ٧، شاعةباسي يةكةم

  ٨٦، شامرادبةگي گوندوزلووي ئةفشار
  ٦٢٠، شامريهةمزه

  ٤٨٨، ٤٨٦، ٧٧، شاوثردي
  ٤٧١، پاشا شةريف

  ٦٨٠، ٥٦١، شةمسةددين
  ٢١٠، شةهرياربةگ

  ٤٣٢، ي مونتةفيق»مانع«شثخ 
  ٢٢٤، شثخ جونةيدي

  ٣٧٦، شثخ حوجري كةنگاين
  ٥١، شثخ زاهيدي گيالين

  ١١٧، سةدرةددين مووساشثخ 
  ٥٨٨، ١١٦، شثخ سةعدوون

  ٣٩٤، قةزيب شثخ سةعيدي بين
  ١١٧، ٥١، شثخ سةفييةدديين ئةردةوثصي

  ٣٦٤، شثخ عةبدوصآل بين موعني
  ٣٩٤، شثخ عةبدولقادر

  ٨٧، شثخ عةلوان
  ٢٧٦، شثخ عومسان

  ٤٣٤، موحسني«شثخ
، ١٢٧، ١١٤، ١١٣، ٦١، خان شثخاصي
١٧٠، ١٥٧، ١٤٦، ١٣٧، ١٣٤، ١٢٨ ،
١٨٣، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٦، ١٧٥، ١٧١ ،
٢١٢، ١٩٧، ١٩٦، ١٨٩، ١٨٦، ١٨٤ ،
٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٣ ،

٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٨، ٢٣٤ ،
٢٨١، ٢٧٦، ٢٦٢، ٢٥١، ٢٤٧، ٢٤٦ ،
٦١٦، ٥٤١، ٥١٣، ٤٧١، ٣٢٩، ٢٨٨ ،
٦٦١، ٦٥٤، ٦٥٢، ٦٤٧  

  ٤٣٤، ٤٢٦، بةرةكايت شثخ
، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤١٩، ٤١٣، دةروثش شثخ

٤٦٥  
، ٤٦٢، ٤٦١، ٤٦٠، ٤١٦، سامري شثخ

٤٦٦، ٤٦٣  
، ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٨٨، ٣٨٦، سةملان شثخ

٤٣٤، ٣٩٦  
  ٣٨٥، سةملاين كةعيب شثخ
  ٤١٣، عةبدوصآلي مونتةفيق شثخ
  ٣٨١، حمةممةدي بةستةكي شثخ
  ٦٥٨، ١٩٣، مراد شثخ
  ٢٤٧، مرادخاين زةند شثخ

  ٦٦٢، ١٩٩، خان شثرعةيل
  ٦٦٢، خان شوجاعةددين

  ٤٦٣، شوعةيب
  ١٣٤، خاين زةند شوكرعةيل

  ٢٣١، خان شريعةيل
  ع

  ٣٩٥، ٣٨١، عائيشه
، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، عادصشا
٦٣، ٥٩، ٥٢، ٤٥، ٤٤، ٣٧، ٣٦، ٢٦ ،
٣٥٢، ٣٠١، ١٨٨، ٩٣، ٨٦، ٧٣، ٧١ ،
٦٧٣، ٥٨٥، ٥٨٠، ٥٧١، ٥٣٠، ٤٨٧ ،
٦٩٣، ٦٩٢  

  ٢٠٨، ٢٠٤، عادلةخاتوون
، ١٦٥، ١١٦، ٨٥، ٧٤، ٢٩، قوصي عةباس
٣٣٠، ٣٢٨  

  ٤٣١، ٣٩٤، عةبدوذذةمحان



 

 

٦٧٩ 

، ٤٩٧، ٤٧٦، ٢٥٥، ٢٢٤، عةبدوذذةززاق
٦٨٥، ٦٨٢، ٦٧٥، ٦٤٥، ٦٣٧، ٥٥٩  

  ٦٢٩، ٥٧٨، عةبدوصآلبةگي كةصهوذ
  ٤٣٧، عةبدوصآلپاشا باجةآلن

  ١٤١، عةبدوجلةببار
  ١٤١، عةبدولغةففار
  ٣٩٤، خاين شووشتةري عةبدوللةتيف

  ١٤٢، عةبدوملتةللييب كورباصي
  ٣٧، خاين ئؤزبةكعةتائوصآل

  ٦٦٢، عةرازسوصتان
  ٦٢٧، عةسكةرخاين ذةشيت

  ١٣٥، ٢٩، ٢٨، ٢٢، ٢١، ٢٠، خان عةلةم
  ٥١٣، پةنابةگ عةيل
  ١٦٧، ١٦١، خاين خةلةجي عةيل
، ٢١٨، ١٩٩، خاين شاسةيوان عةيل

٦٢٩، ٣١٨، ٢٩٠، ٢٥٦  
  ٢٠٧، خاين شوقاقي عةيل
  ١٦٣، خاين كورد عةيل
  ٢٩٧، ٢٧٧، ذةزاخاين قةنةوايت عةيل

، ٥١٦، ٥١٥، ٥١٤، ٢٨٤، ٢٥، عةليشا
٥١٧  

، ٩٢، ٧٤، ٢٥، ١٢، ١٠، ٩، ٨، قوصي عةيل
٢٥٩، ٢٥٨، ٢٤١، ١٦٧، ١٤٣، ٩٣ ،
٣٤٦، ٣٣١، ٣٢٨، ٣٢١، ٢٦٦، ٢٦٣ ،
٦٥٧، ٣٤٧  

، ٧٤، ٢٥، ١٢، ١٠، ٩، خان قوصي عةيل
٣٢١، ٢٦٦، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٤٢، ٩٣ ،
٣٣١  

، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤١، ١٢، خان مةردان عةيل
٦٨، ٦٦، ٦٢، ٦١، ٥٧، ٥٦ ،٥٥، ٥٤ ،
٨٠، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩ ،
١٠٣، ٩٨، ٩٤، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٤، ٨١ ،
١١٢، ١١١، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤ ،
١٢٧، ١٢١، ١١٩، ١١٥، ١١٤، ١١٣ ،
٢٦٩، ٢٥٧، ٢١٤، ١٨١، ١٤٤، ١٤٣ ،

٥١٩، ٤٩٧، ٤٠٢، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٧٠ ،
٦٩٣، ٦٨٤، ٦٨٢، ٦٧٣، ٥٨٥، ٥٢٥  

، ٥٠، ٤٥، بةختياريخاين  مةردان عةيل
١٣٧، ١١٧، ١٠١، ٨٦، ٨١، ٧١، ٦٦ ،
٤٩٦، ٢٧٢، ١٥٨، ١٤٥، ١٣٨  

، خاين گچكةي بةختياري مةردان عةيل
٢٤٣  

  ٣٢٥، خاين مريشكار مةردان عةيل
، ٢٥٨، ٢٥٥، ٢٥٤، حمةممةدخان عةيل

٤٥٨، ٣٤١، ٢٩٤، ٢٦٦، ٢٦٢، ٢٦٠ ،
٦٦٢، ٤٦١، ٤٥٩  

، ٢٣٤، ٢٣٢، ٢٢٣، ١١٥، مرادخان عةيل
٤٨٠، ٤٤٢، ٤٤١، ٤١٢، ٣٤٢، ٢٩٤ ،
٦٥٦، ٦٥٥، ٦٥٣، ٥١٠، ٤٩٧، ٤٩٥ ،
٦٧١، ٦٦٩، ٦٦٢  

، ٢٩٤، ٢٢٣، ١١١، مرادخاين زةند عةيل
٤٧١، ٤٥٠، ٤٤١، ٣٥٦، ٣٤٤، ٣٣١ ،
٦٨٠، ٦٤٥، ٦٢٧، ٥٠٤  

  ٥٠٤، بةگي جووپاري نةقي عةيل
  ٤٦٣، ٣٤١، خان هيممةت عةيل

  ١٥١، عةمروعاس
  ٦٣١، عومةرئاغا
، ٤٠٩، ٤٠٦، ٤٠٣، ٣٨٧، عومةرپاشا
٤٤٤، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٢٩ ،
٥٧٩، ٥٧٧، ٥٧٦، ٤٤٦، ٤٤٥  

  غ
  ٥٦٠، غالب
  ٤٣٤، ٣٩٢، غامن

، ١٧٨، ١٧٦، ١٧٢، ١٥٨، ١٥٥، غةففاري
٢٠٦، ٢٠٢، ١٩٩، ١٩٨، ١٨٨، ١٨٣ ،
٢٢٠، ٢١٩، ٢١٤، ٢١٣، ٢٠٨، ٢٠٧ ،
٢٣٩، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢١ ،
٢٥٤، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٤، ٢٤٠ ،
٢٧٩، ٢٧٠، ٢٦٥، ٢٥٩، ٢٥٦، ٢٥٥ ،
٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٢٩٨، ٢٩٤ ،



   
  
  
  
  

 

٦٨٠ 

٣٨٢، ٣٤٥، ٣٤٢، ٣٣٦، ٣١٥، ٣١٤ ،
٥٥٤، ٥٣٦، ٤٦٧، ٤٥٤، ٤٥٠، ٣٨٥ ،
٦٧١، ٦٧٠، ٦٤١، ٥٩٣، ٥٥٩، ٥٥٧ ،
٦٨٦، ٦٧٥، ٦٧٢  

  ٢٣١، غةفوورخاين
  ف

  ٦٣٨، ٤٨٢، ٤٨١، ٤٧٨، ٣٥٢، فؤرستثر
  ٥٠٤، فامتةبةگم

  ٧٥، ئاغا فارس
، ١٣٣، ٩٢، ٩١، ٦٦، ٦٥، خان فةحتعةيل
١٨١، ١٧٥، ١٦٢، ١٥١، ١٤٥، ١٣٦ ،
٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٥، ١٩٧، ١٩٢، ١٨٨ ،
٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٣، ٢١١، ٢١٠ ،
٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨ ،
٤٨٦، ٢٧٥، ٢٤٠، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٩ ،
٥٧٢، ٥١٣، ٤٩٢  

، ١٣٣، ١٣٠، خاين ئةفشار فةحتعةيل
١٦٣، ١٦١، ١٦٠، ١٤٩، ١٣٦، ١٣٥ ،
٢٠٣، ٢٠١، ١٩٠، ١٧٩، ١٦٨، ١٦٧ ،
٢٤٠، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٥ ،
٤٨٧، ٤٨٥، ٤٧١، ٢٨٣، ٢٨١، ٢٥٥ ،
٥٥٤  

  ٤٨٦، ٤٨٣، خاين قوببةئي فةحتعةيل
، ٤٦٩، ٣٥٦، ٣٥٠، ٣٣٦، شا فةحتعةيل
٦٥٠، ٦٤٠، ٥١٨، ٥١٣، ٥١١، ٥٠٣ ،
٦٨٦، ٦٨٠  

  ٥١١، فةرةيدووين گورجي
  ٢٦٦، ٢٥٩، فةرحان

  ٣٤٨، ٣٣٦، فةرهادمريزا
، ٧٢، ٦٩، ٦٦، ٦٣، ٦١ ،٤٥، ٣٧، فةسايي
١٥٦، ١٥٣، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢ ،
٢٢١، ٢١٦، ١٨٢، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤ ،
٢٨٠، ٢٧٨، ٢٧٤، ٢٧١، ٢٤٣، ٢٤٢ ،
٣٤٢، ٣٣٦، ٢٩٢، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٨٢ ،
٥٢٢، ٤٩٦، ٤٦٧، ٤١٢، ٣٩٥، ٣٨٢ ،

٦٣٩، ٦٢٩، ٦٢٧، ٦٢٥، ٦١٥، ٥٣٤ ،
٦٩٨، ٦٧٩، ٦٤٦، ٦٤٣، ٦٤٠  
  ٤٧٠، فةوزييه

  ٥١٦، ٥١٥، شا فةيزعةيل
، ٦٢٠، ٦١٦، ٦٠٣، ٥٤٢، ٥٠٧، فرانكلني
٦٩٧، ٦٦٢، ٦٤١، ٦٣٢  

  ٣، فرثدريكا
  ٦١٥، فورسةتوددةوله

  ٣٣٩، باش خاين يوخاري عةيل فوغان
  ٥٢٣، فريووزيان

  ق
قؤجةبةگي گوندوزلووي ئةفشاري 

  ٢٥، ئوورمي
  ١٥١، قازي عومةر
  ٢٩٧، بثهبةهاين )قوما(قةواموددين 

  ك
  ٣٩٦، پاشا كاپوتان

  ٥١٣، وهةمكاتريين دو
  ٢٦٦، ٢٥٩، كاتع

  ٤٦١، كارمايكثل
، ٢٥٤، ٢٠٧، ١٩١، ٢٦، ١٥، خان كازم

٤٨٥  
  ٢٦٥، ٢٥٤، خاين بةختياري كازم
، ١٦٥، ٢٦، ١٥، خاين قةراچةداغي كازم

٤٨٥، ٢٥٥، ٢٢٦، ٢١٧، ٢٠٧  
  ٢١٤، ١٩٣، كاكاخاين زةند

  ٢٢٢، ٢١١، كاويانپوور
، ٤٨، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٧، ٦، خان كةرمي
٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٥٢، ٥٠، ٤٩ ،
٧٧، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٨، ٦٢، ٦١، ٦٠ ،



 

 

٦٨١ 

٩٥، ٩٤، ٨٩، ٨٨، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨ ،
١٠٧، ١٠٤، ١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٩٧، ٩٦ ،
١١٧، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١١٠ ،
١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١١٨ ،
١٣٨، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢ ،
١٥٠، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١ ،
١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٢ ،
١٧٦، ١٧٤، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٢، ١٦٠ ،
١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠ ،
١٩٦، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٩ ،
٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٨ ،
٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١ ،
٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢٢١ ،
٢٣٨، ٢٣٤، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٨ ،
٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٠ ،
٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨ ،
٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٦، ٢٥٥ ،
٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٥ ،
٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤ ،
٢٨٧، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠ ،
٣٠٠، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٨ ،
٣١٣، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٥، ٣٠٣، ٣٠١ ،
٣٢٤، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٦، ٣١٤ ،
٣٣٨، ٣٣٦ ،٣٣٥، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠ ،
٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤١ ،
٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥١، ٣٥٠ ،
٣٧١، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٥، ٣٦٠، ٣٥٨ ،
٣٨٢، ٣٨١، ٣٨٠، ٣٧٨، ٣٧٥، ٣٧٣ ،
٣٩١، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٥، ٣٨٤ ،
٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٣ ،
٤٢٥، ٤٢٢، ٤٢١، ٤١٧، ٤١٥، ٤١١ ،
٤٤٥، ٤٤١، ٤٣٩، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٢٦ ،
٤٥٥، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥٠، ٤٤٨، ٤٤٦ ،
٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٤، ٤٥٩، ٤٥٨ ،
٤٧٩، ٤٧٨، ٤٧٦، ٤٧٣، ٤٧١، ٤٧٠ ،
٤٩٢، ٤٩٠، ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٢، ٤٨١ ،
٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٦، ٤٩٤، ٤٩٣ ،
٥٠٧، ٥٠٦، ٥٠٥، ٥٠٣، ٥٠٢، ٥٠١ ،
٥١٨، ٥١٥، ٥١٤، ٥١٣، ٥١٠، ٥٠٩ ،
٥٢٥، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥٢١، ٥١٩ ،
٥٤٠، ٥٣٩، ٥٣٥، ٥٣٣، ٥٣١، ٥٣٠ ،
٥٤٨، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٤١ ،

٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٤، ٥٥٣، ٥٥٢، ٥٤٩ ،
٥٧٣، ٥٧١، ٥٦٥، ٥٦٣، ٥٦٠، ٥٥٩ ،
٥٨١، ٥٨٠، ٥٧٩، ٥٧٨، ٥٧٧، ٥٧٦ ،
٥٩٤، ٥٩٣، ٥٩٢، ٥٩٠، ٥٨٩، ٥٨٥ ،
٦٠٣، ٦٠٢، ٦٠١، ٥٩٩، ٥٩٨، ٥٩٧ ،
٦١٠، ٦٠٩، ٦٠٧، ٦٠٦، ٦٠٥، ٦٠٤ ،
٦٢٢، ٦٢١، ٦٢٠، ٦١٩، ٦١٨، ٦١٧ ،
٦٢٩، ٦٢٨، ٦٢٧، ٦٢٦، ٦٢٥، ٦٢٣ ،
٦٣٩، ٦٣٨، ٦٣٧، ٦٣٦، ٦٣٤، ٦٣٠ ،
٦٤٧، ٦٤٦، ٦٤٥، ٦٤٤، ٦٤٣، ٦٤٠ ،
٦٦١، ٦٥٤، ٦٥٢، ٦٥٠، ٦٤٩، ٦٤٨ ،
٦٧٤، ٦٧٢، ٦٧١، ٦٧٠، ٦٦٣، ٦٦٢ ،
٦٨٨، ٦٨٦، ٦٨٢، ٦٨١، ٦٧٩، ٦٧٥ ،
٦٩٨، ٦٩٦، ٦٩٥، ٦٩٤، ٦٩٢، ٦٨٩ ،
٧٠١  

  ٤٦٦، ١٧٦، خاين بووربوور كةرمي
، ٦٩، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، كةآلنتةر
١٤٢، ١٣١، ١١٦، ٨٧، ٨٠، ٧٩، ٧٢ ،
٢١٦، ٢١٤، ٢١٣، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٣ ،
٢٥٠، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٢، ٢٢٥ ،
٣٢٧، ٣٢٥، ٣٢٢، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٦٤ ،
٥٣٧، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٣٤، ٤٦٧، ٤١١ ،
٥٦٦، ٥٥٢، ٥٤٨، ٥٤١، ٥٣٩، ٥٣٨ ،
٦٧٩، ٦٥٩، ٦٥٨، ٦٤٧، ٦٤٦، ٦٤٥ ،
٧٠٠، ٦٩٨، ٦٨٠  

  ٦٦٢، ٦٣١، خان كةلبعةيل
  ١١٨، ١٠٢، كةمةرخان

  ٤٧١، كةهزادخاين
  ٣، كريستؤفثر ميلروايل

، ١٠٦، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ١٧، كوومهةرةئي
٢٠٢، ١٥٨، ١٥١، ١٤٥، ١٢٢، ١١٢ ،
٢٢٣، ٢٢١، ٢١٦، ٢١٤، ٢١٣، ٢٠٨ ،
٦٨٣، ٦٧٥، ٤٩٧، ٤٨٠، ٢٢٨  

  گ
  ٦٠٢، ٦٠١، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١، گاردثن
  ٦٩٦، ٦٤٤، گثملني



   
  
  
  
  

 

٦٨٢ 

  ٥١٣، گراتيون
  ٥٨٥، ٥٤ ،٥٣، گريووز

  ٦٠٧، گزاويه ذؤسؤئث
  ١١٨، ٧٨، گوصستانة

  ٤٧٠، گوصشائيان
  ل

  ٦٢٤، ٥٥٣، ٥٤٦، ٤٦٩، لؤرد كرؤزؤن
، ٥٥٠، ٤٩٦، ٤٦٩، ٤٤، ٣٦، ٢، لؤكهارت
٧٠١، ٦٧٧، ٦٤٦، ٦٠٨، ٥٨٢، ٥٥٦  
  ٦٠٢، ٤٥٨، ٤٢٢، التووشه
  ٤٦٣، النگريگ

  ٧٦، اليارد
  ٣٩٣، خان لةتيف

، ٣٦٨، ٣٥٦، ٣٢٤، ٢٣٢، خان لوتفعةيل
٦٦٠، ٦٥٩، ٦٥٨، ٥١٤، ٥٠٨، ٥٠٠ ،
٦٦١  

  ٢١٤، خاين سةرتؤپچي لوتفعةيل
  ٦٠٨، لوولد

  م
  ٤٣٣، ٤١٤، چؤسثن مان

  ٧٨، مةئمووين كوذي مونزير
  ٦٧٨، مةمحوود ئةحلوسثين

  ٢٣٤، ٧٨، ٧٦، مةردؤخ
، ١٠٥، ٥٤، ٢٦، ٢١، ١٧، ١١، مةرعةشي
٦٨٤، ٦٧٦، ٦٧٥، ١٢٣، ١٢٢  

  ٨١، ٦٩، مةزارع حمةممةدعةيل خشيت
  ٣٦٨، وورمةزك

  ٥٠٥، ٢٩٢، ٢٨٩، خان مةسيح
  ٣٥٥، مةسيحي زةبيحي

، ٧١، ٦٩، خاين ئةفشار عةيل مةعسووم
٨٠  

  ٦٨، خاين ئةفشار عةيل مةعسووم
  ٥٠٨، شا عةيل مةعسووم

  ٥١٦، مةال عةوآلي واعيزي كرماين
  ٧٧، مةنووچثهر

، ٣٤٣، ٣٤١، ٢٣٢، ٢١٠، ٤٣، خان مةهدي
٦٧٧، ٣٤٤  
  ٤٨٣، خاين خةلعةتبةري مةهدي
  ٣٤٧، ٣٢٨، قوصي مةهدي

  ١١٦، ١١٥، ٨٥، مةوال موتةلليب
  ٥٨٦، شا مةوالعةيل

  ٢٤١، مةوالموتةللييب كورباصي
  ٢٠٣، خاين قةزوثين مةوالوثردي

  ٥٥٠، مثگرديك وثردايت
  ٦٢٠، ٦١٥، ٧٢، مثهراز

  ٤٦، تةكلووخاين  مثهرعةيل
  ١٣٨، ٥٧، ٥٠، خاين تةكلوو مثهرعةيل

، ٢٢٠، خاين گةذووسي حمةممةدئةمني
٣١٥  

  ٤٦٧، حمةممةدئيرباهيم
، ١٩٣، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، حمةممةدبةگ

٤٥١، ٣٧٢، ١٩٨  
  ٣٧٢، حمةممةدبةگي خوورمؤوجي

  ٤٥١، زاده حمةممةدبةگي شاوي
  ٥٥٣، حمةممةدتاهريبةگي
  ٣٥، حمةممةدتةقي خان

، ٩٢، ٢٩، ٢٣، ١٣، خان حمةممةدحةسةن
١١٨، ١١٧، ١٠٢، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٣ ،
١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٤٨، ١٤٧ ،
١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٣، ١٦٢، ١٦٠ ،
١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨ ،
١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦ ،
١٩٢، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣ ،
٢٧٦، ٢٧٥، ٢٣١، ١٩٦، ١٩٤، ١٩٣ ،



 

 

٦٨٣ 

٣٢٨، ٣٠٧، ٣٠٥، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨١ ،
٣٨٥، ٣٥٨، ٣٥٤، ٣٤١، ٣٣٤، ٣٣١ ،
٥٠٤، ٤٩٥، ٤٨٠، ٤٦٦، ٤٣٨، ٤٣٧ ،
٥٥٦، ٥٥٥، ٥٥١، ٥٤٨، ٥٢٥، ٥١٢ ،
٧٠٠، ٦٩٥، ٦٩٤، ٦٧٨  

، ١٣١، خاين قاجار حمةممةدحةسةن
٢١١، ٢٠٤، ١٩٧، ١٥٦، ١٥٤، ١٤٧ ،
٢٦٥، ٢٦٣، ٢٣٩، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٦ ،
٦٧١، ٥٧١، ٥٢٦، ٣٧٢، ٣٣٩، ٢٧٧  

، ٩٤، ٩٢، ٧٨، ٧٧، خان حمةممةدحوسثن
٤٦٣، ٣٢٢، ٣٢١، ٢٢٧، ١٨٠  

، ١٨٢، خاين دةوةللوو حمةممةدحوسثن
٣٢٩  

، ١٠٠، ٨٩، ٨٨، ٨١، ٧٢، ةممةدخانحم
١١٤، ١١٣، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٣، ١٠٢ ،
١٣٣، ١٢٨، ١٢٧، ١١٨، ١١٦، ١١٥ ،
١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٤ ،
١٧٨، ١٥٨، ١٥٧، ١٤٧، ١٤٤، ١٤١ ،
٢٥٨، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ١٩٣، ١٨٩ ،
٢٩٤، ٢٨٠، ٢٧٢، ٢٦٦، ٢٦١، ٢٦٠ ،
٣٥٦، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٢٩٥ ،
٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦١ ،٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٧ ،
٦٦٢، ٦٥٢، ٥٤١، ٥٠٤، ٤٧١  

  ١٩٣، بةگ حمةممةدخان
  ٢٦، ٢٥، حمةممةدخاين ئثرةواين

، حمةممةدخاين دادوثي سةوادكووهي
١٩٣  

، ٣٣٩، ٣٢٩، حمةممةدخاين سةوادكووهي
٣٤٠  

  ٦٣، حمةممةدخاين شاترباشي
  ٦٣، ٢٨، حمةممةدذةزابةگ

  ١٠٥، باشي حمةممةدذةزاخاين قؤرچي
  ٢١٧،  مةرةنديحمةممةدذةزاخاين

  ٢٢٨، خان حمةممةدزةمان
، كةآلنتةري شووشتةري دسادقحمةممة
١١٦  

  ١٩٤، ئاغا حمةممةدعةيل

  ٨٠، خاين خشيت حمةممةدعةيل
  ٢٣١، حمةممةدفارووق

  ٢٥، باشي خاين كثشكچي حمةممةدقوصي
، ٢٩٠، ١٩٣، ١٨٥، خان حمةممةدوةيل

٣٣٤  
  ٢٨٩، خاين زةند وةيل حمةممةد

  ٥١٤ ،حمةممةدي بيدئابادي
  ٥١٢، مستةفاخاين تالشي

  ٥٦٠، خان مستةفاقوصي
، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٣١، ٩١، مستةويف
٦٧٠، ٥٣٥، ٣٥٧، ٣٥٤  

، ٤٠٢، ٣٨٥، ٣٧٨، ٣٧٠، موتةسةلليم
٤١٥، ٤١٣  

  ٢، موجتةبا مينةوي
  ٦٧٥، ٩٩، ٧٨، مودةذذيسي ذةزةوي

  ٥٨، خاين زةنگةنه مورتةزاقوصي
  ٥١٧، شاي موزةففةرعةيل

  ٥٥٨ ،٥١٦، ٥٠٨، موشتاق
  ٥٢٨، ٤٩٧، موشريي

  ٢٣١، موعةززةم
  ٢٦، موعةيريوملةمالك

  ٢١٠، موقةددةم
  ١٤٨، خاين سارةوي موقيم

  ٥٩٨، مووريل
، ٤٢١، ٤١٨، ٤١٧، ٤٠٤، ٣٧٥، مووره
٥٩٧، ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٤، ٥٩٣، ٤٢٢ ،
٦٠٣، ٦٠٢، ٦٠١، ٦٠٠، ٥٩٩، ٥٩٨ ،
٦٠٩، ٦٠٦، ٦٠٤  

  ٢٥، مووساخاين ئةفشاري تاروومي
  ٢٤٣ ،مووساخاين زةند

  ٢٧، ١٥، مري سةيدحمةممةد
  ٦٨٥، مري عةبدوللةتيف شووشتةري

  ٢٣١، خان مريةك
  ٦٣٩، ٣٦١، ٣٦، ٣٥، مريحوسثن



   
  
  
  
  

 

٦٨٤ 

  ٦٦٢، مريزا جةعفةري خوراساين
  ٣٢٠، مريزا حوسثين ذايين

  ٢٣٣، مريزا ذةشيدي ئةديبوششوعةرا
  ٥١٢، ٤٨٠، مريزا زةكي

  ٥١٥، مريزا عةبدوحلوسثن
، ٢٣٢ ،مريزا عةبدولوةهايب مووسةوي

٥٥٩  
  ٣٤١، خاين دةوةللوو مريزا عةيل
  ٢٩٧، ٢٧٨، ذةزا مريزا عةيل

، ٤٠، ٣٩، ٣٥، ١٤، مريزا حمةممةدتةقي
١٣٨، ١٢٩، ٨٩، ٨٧، ٧٤، ٥٨، ٤٩ ،
٦٧٣، ١٣٩  

  ٢٢٥، مريزا حمةممةدشةفيع
، ٢٤٨، مريزا حمةممةدي برووجثردي

٦٧١، ٥٠١  
  ٢٦٥، مريزا موعيززةددين حمةممةد

  ٢٤١، مريزائةمني
  ٢١٧، بابامريزا

  ٦٧٥، مريزاخةليل
  ٣٢٥، ذةزا مريزاعةيل

  ٦٧٩، مريزاحمةممةدحوسثين شةريفي
  ٥٥٩، مريزاحمةممةدنةسريي تةبيب

  ٦٧٦، ١٨، ١٠، مريسةيدحمةممةد
  ٤٧٢، ٤٣٥، مريعةبدوللةتيف
  ٤٧٢، ي شووشتةري»مريعةبدوللةتيف

، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦١، مريمةهنا
٣٩٢، ٣٩٠، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٣ ،
٥٤٩، ٥٤٢، ٥٠٣، ٤١٠، ٣٩٥، ٣٩٣ ،
٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٤، ٥٩٢، ٥٩١، ٥٨٧ ،
٦٩٦، ٦١٠، ٦٠٩، ٦٠٨، ٦٠٧، ٦٠٤  

  ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٣، ٣٦١، مريناسر
  ٦٠٨، مريناسري بةندةرذيگي

  ٣٦٩، مريناسري زةعتايب

، ٥٤١، ٤٩٦، ٤٩٥، ٢٢٤، ٤٦، مينؤرسكي
٦٨٢  

  ن
، ٢٦، ٢٥، ١١، ٨، ٧، ٦، ٥، ٢، نادرشا
٨٠، ٧٩، ٥٩، ٤٤، ٤٣، ٤١، ٣٩، ٣٦ ،
١٢٢، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ٩٢، ٨٦ ،
١٧٢، ١٥٤، ١٥٢، ١٤٠، ١٣٧، ١٢٤ ،
٢٣٣، ٢٢٤، ٢١٧، ١٩٢، ١٩١، ١٨٨ ،
٣٠١، ٢٨٣، ٢٧٦، ٢٦٩، ٢٤٩، ٢٣٩ ،
٣٩٣، ٣٩٢، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٦١، ٣٦٠ ،
٤٥٧، ٤٤٥، ٤٢٢، ٤١١، ٤٠٨، ٤٠٠ ،
٤٩٦، ٤٨٧، ٤٨٤، ٤٧٧، ٤٧٦، ٤٧١ ،
٥٢٥، ٥٢٤، ٥٢٠، ٥١٢، ٥١١، ٥٠٦ ،
٥٥٧، ٥٥٦، ٥٤١، ٥٤٠، ٥٣٠، ٥٢٩ ،
٥٨٠، ٥٧٧، ٥٧٢، ٥٧٠، ٥٦٩، ٥٦٢ ،
٦٣٥، ٦٢٧، ٦٢٥، ٦٠٤، ٥٨٤، ٥٨١ ،
٦٦٧، ٦٥١، ٦٤٨، ٦٤٦، ٦٤١، ٦٣٨ ،
٦٨٨، ٦٨٤، ٦٨٢، ٦٧٩، ٦٧٨، ٦٧٣ ،
٧٠١، ٦٩٣، ٦٩٢، ٦٨٩  

  ١٢٤، نادرقوصي
، ٤٧٩، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢١٧، ٢٤، نادرمريزا
٥٢٠، ٥١١  

  ٥١٢، شا ناسرةددين
  ٥٦٠، نامدارئاغا

، ١٢٧، ٩٧، ٩٤، ٩٣، ٨٠، ٧١، ٤٤، نامي
١٨٥، ١٨٢، ١٧٨، ١٥٨، ١٣٣، ١٣٢ ،
٢٤٤، ٢٤٠، ٢٣٠، ٢١٩، ٢٠٢، ١٩٣ ،
٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٠، ٢٥٩، ٢٤٨، ٢٤٦ ،
٣١٤، ٣١٢، ٣١٠، ٣٠٨، ٣٠٦، ٢٨١ ،
٤١٤، ٣٨٤، ٣٧٩، ٣٣٦، ٣١٩، ٣١٥ ،
٦١٦، ٥٥٩، ٥٥٤، ٤٣٥، ٤٢٨، ٤٢٥ ،
٦٧٥، ٦٧٢، ٦٧٠، ٦٦٩، ٦٥٢، ٦١٧ ،
٦٩٦، ٦٨٦ ،٦٨٥، ٦٨٠  
  ١٩٣، خاين كوردي شادلوو نةجةف

  ٢٤٧، ٢٣١، ٢١٦، ١٩٩، ١٥٩، نةدرخان
  ٥١٠، نةذاقي





   
  
  
  
  
  
 ٦٨٥ 

  ٢٥٤، نةزةرسوصتان
، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٤١، ١٧١، خان نةزةرعةيل
٣١٩، ٣١٨، ٢٨٠، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦١ ،
٦٦٢، ٦٥٤، ٦١٦، ٤٦٦، ٤٤٢، ٣٢٠  

  ٤٧١، ئةفةندي  نةزيف
  ٥١١، ٤٧٩، ٢٤، ١٠، نةسروصآلمريزا

، ٢٨٥، ٢٨٣، ٢٨٢، ١٤٢، ٣٤، اننةسريخ
٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦ ،
٣٦٦، ٣٦٥، ٣٠٧، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٩٢ ،
٥٨٨، ٣٩٦، ٣٨٢، ٣٦٧  

  ٤٧٦، ٧٣، نةسريخاين بلووچ
، ١٤٤، ١٤٢، ١٤٠، نةسريخاين الري

٢٧٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٠، ١٦٠، ١٥٢ ،
٣٠٣، ٢٩٢، ٢٨٧، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٢ ،
٣٩٦، ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣٢٥، ٣١٣ ،
٥٨٦، ٥٨٤، ٥٠٥  
  ٤٦٣، ٣٦٤، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٦٠، نةشئةت
  ٤٦٥، ئةفةندي نةعمان
، ٣٢٣، ١٧٤، ١٦٨، ١٤٨، ١١٨، نةفيسي
٣٤٨، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٢٩ ،
٦٨٥، ٦٧٠، ٥١٣، ٣٥٢  

  ١٢٣، خاين قامسلووي ئةفشار نةقي
  ٦٤٤، ٦٤٣، ٦٣٧، ٥٤٣، ٢٠٠، نةوايي

  ٥١٥، ٥٠٨، شا نوورعةيل
  ٤٢٢، نوورهام

، ٣٦٩، ٣٦٢، ٣١٥، ١٩٢، ١٩٠، نيبوور
٦٠٣، ٥٤٤، ٤٦٢، ٤١٥، ٣٩٥، ٣٨٩ ،
٦٩٦، ٦٣٥، ٦٣٤، ٦٣٢، ٦٢٢  

  ٣٥٨، نيزاموددةولة
  ٦٠٨، ٣٧١، ٣٧٠، نيفووژثن

  ٢٠٧، ١٢٤، ٤٣، ٤٢، نيكيتني
  ه

  ٥٥٨، هاتف
  ٧٠١، ٦٦٨، ٥٢٨، ٤٦٧، هادي هيدايةيت

  ١٤٦، خاين لةشةين هادي
  ٥١٩، ١٥١، ١٣١، خاين بةيات هاشم

  ٥٤٧، هامبثلي
  ١٥٩، ٧٠، وهانيانتزها

  ٢٩٧، ٢٧٨، هةيبةتوصآلخان
  و

  ٤١٥، وارينگ
  ٥٥٨، ي قوميوةفا  ٥١٤، ١٨٠، وةفا

  ٥٧٨، ٥٧٧، ئةفةندي وةهيب
  ٦٦٢، ٣٥٦، ويليام فرانكلني

  ي
  ٢٨، ٢٠، خان عةيل يؤسف
  ٢٨، ٢٠، خاين جةالير عةيل يؤسف

  ٦٠٩، يابلوونثسكي
  ٧٤، خان ياربةگ

  ٤٥٥، يارويتؤن
  ٣١١، يةعقوويب لةيس




