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1. Introduction 

With the death of Karim Khan and the lack of strong succession, the 

number of his relatives especially the brothers and cousins were 

campaigns destroyed for access to government. These events consist 

of the wide range of historical sources in the end of twelve century. 

With careful study on the historical texts, we can be follow up the 

various ranges of civic society for protecting the citizen lives and 

properties and also for access to gain the financial - political interests 

personally or a special group.  

2. Methodology 

This research by using the methods of historical research and 

techniques of library data collection from original historical references 

after description and classification of the political – military functional 

of various ranges of civic society specifications of related cities in that 

specific times deals to analyses and interpretations of these features 

and their impacts on cities relations with the various claimants 

succeed of Karim Khan.  
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3. Discussion 

In the Zand period, the political-military structure of many cities 

consisted of three layers of people, elders and ruler. The support and 

following of the cities and the adjacent areas of their elders had a great 

influence on the rise and fall of Karim Khan Zand's successors. The 

people who were the lowest social category of cities were subordinate 

to their leader's authorities in obedience or disobedience to the rulers. 

The pursuit of the people led to the social-financial capability of the 

elders to carry out effective political-military activities. In the sources 

of this period, the general loyalty of the society lower classes of Haji 

Ibrahim Khan has been mentioned by the general and obscure word 

"ahali". This is in the first First Look of is the collective will of the 

this classes, but by examining more precisely the historical texts, we 

find that the interests and efforts of the heads of the guilds and 

districts in the political-military organization of the ordinary people of 

the community provide an effective political-military role of the 

elders, such as Haji Ibrahim Khan kalantar. The complete resident's 

follow-up of the elder's actions led to their displacement by the 

victorious commanders. The rulers, at the beginning of the rule, tried 

to prevent the expression of the political-military elder's power by the 

exaltation of them and some of their loyal people from indigenous 

areas with extensive social protection to areas directly under their 

control. In this regard, any support from the survivor's elders and 

residents of the rest of the monarchy's claimants exposed the captives 

to torture and execution. The tribal families, who had been living in 

the cities by Karim Khan in particular in Shiraz and Esfahan, formed 

the core of tribal forces of Karim Khan's successors. Contrary to the 

native inhabitants of these cities, whose security was their most 

important concern, the tribesmen wanted to obtain financial revenues 

from the treasury and the spoils of war; thus, by joining the various 

armies, persisted the struggles of the kingdom's conquerors. Despite 

this tribesmen, were ready to betray their commanders and join the 

victorious forces if they fail in the battle for the more benefits. Despite 

of the tribesmen political instability, they were tendency to 

Continuation the Zand's rule because most of them had a lot of tribal-

cultural ties. This led to the deportation of the  this tribes to the areas 

under the direct control of the Qajar government when the Aqa 
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Muhammad Khan captured the Isfahan and Fars, in order to prevent 

the thier supporting from the survivors of Zand clan. 

4. Conclusion 

In the second half of the twenty century, the political-military 

structure of the cities consisted of three groups of inhabitants, elders 

and ruler. The following of the native peoples led to the social-

financial capability of the elders to carry out effective political-

military Abilities. Mentioned Following, the victorious commanders 

prevented the expression of their political-military power by the elders 

and some of the people by the exile of them. The compulsory 

migration, in addition to depriving the victor's enemy of the 

acquaintance of the elders for city administration, was a security 

guarantee to obey the insurgent cities. The relationship between the 

native and tribal households in the cities was based on suspicion due 

to a different social structure. The suspicion that occurred during the 

confrontation of Fars elders with Lotf Ali Khan Zand became 

apparently a mutual hostility. Nevertheless, the main weakness point 

of the tribal citizen were their families Residence, which made the 

rulers of the cities absorb or reject them according to their policy, but 

the mistreatment of them led to their separation and joining the rival 

competing camps.   

The elders were the intermediaries to reflect the socioeconomic 

demands of the lower classes of the society to the ruler, as well as to 

the tax collector and the warriors who usually continued their 

positions in a kinship manner. During this period, the city's 

representative for the political talks with the victorious commanders 

was the Shikh al-Islam or Judge, but when they failed in the 

negotiations, other ulama were sent to ask for intercession. The ulama 

of the city had a great influence on the people, so they reacted in the 

face of the siege or tyranny of the ruler. The coherence actions of the 

elders, in the internal disputes events by group or personal interests, 

would have resulted in their plotting or rebellion against the ruler to 

fail. Nonetheless, the coherence actions of the fars Elders led to the 

defense of each other's interests in crisis times. One of the main 

reasons for this could be the effective political-military ties between 

Fars elders and the bureaucracy of the Zand government, including 

their unity in a separate group in the army. During the period of the 

weakness of Zand's rule, the elders had a lot of power in applying their 
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policies, because the divisions between the civilian tribes and their 

annexation to the camp of various claimants, while reducing their 

military significance, increased the military role of the civil gunmen. 

Initially, the political style of Fars elders was united with the some 

insurgent tribal elders to create state changes. This policy was 

successful with the period of Jafar Khan, Seyyed morad khan and then 

Lotf Ali Khan. Due to this giving crown of the elders, Haji Ibrahim 

Khan insisted on the acquittal of the elders who had united in the 

killing of Ja'far Khan Zand. The event ultimately led to the 

displacement of Lotf Ali Khan and the expulsion of urban tribes. 

However, the Level power of the rulers had a direct impact on the 

elites' political-military behavior. Therefore, despite of the relative 

weakness of Ja'far Khan and Lotf Ali Khan Zand, the Fars elders were 

completely submissive to the military power of the Qajar dynasty. 

Key words: city, citizens, Nobels, the political-military function of 

cities, claimants succeed of Karim Khan. 
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  چکيده
 برادران ژهیوب ،یو تگانبس از یشماریب تعداد رومند،ین ینیجانش فقدان و زند خانمیکر مرگ با
 آن شرح که شدند مشغول یرانگریو ینبردها به حکومت به یابیدست یبرا عموزادگانش و
 اختصاص خود به را یهجر مدوازده ۀسد اواخر یخیتار منابع از یعیوس حجم ،دادهایرو
 مختلف یقشرها الفعّ نقش توانیم ،یخیتار متون قیدق یبررس و غور با ان،یم نیا در. استداده
 ،یاسیس ،یمال منافع به یابیدست منظوربه ای و نانیشهرنش مال و جان از انتیص یبرا را یشهر ۀجامع
 نیا به پاسخ درصدد مسئله، نیا رهگهر از پژوهش نیا در. نمود یریگیپ یگروه و یشخص
 زند نخامیکر ینیجانش مدّعیان با ینظام -یاسیس مناسبات در یشهر ۀجامع اقشار: میهست پرسش
 قاجار حکومت برآمدن و زند حکومت یفروپاش موجن هانهیزم کدام در و کردندیم عمل چگونه
 ۀویش و یخیتار قیتحق رو  از استفاده با ،نظر مورد ۀدور در شهرها گاهیجا ییشناسا یبرا شدند؟
 یبندطبقه و فیتوص به ابتدا ،یخیتار اولدست منابع از یاکتابخانه یهاداده یآورجمع
 و هایژگیو نیا ریتفس و لیتحل به سپس و یشهر ۀجامع مختلف اقشار ینظام -یاسیس یهایژگیو
 اشتراک راستا، نیا در. میپردازیم ینیجانش گوناگون مدّعیان با شهرها مناسبات بر آن راتیت ث

 یمنظا -یاسیس متقابل یهمکار موجن جیتدرب شهرها، امنیّت نیت م یبرا بزرگان و یاهال منافع
 نانیجانش یینها شکست و شهرها تیّحاکم یواگهار یبرا ،قاجار غامحمدخانآ با بزرگان

 .آورد فراهم را زند خانمیکر
 
 .خانمیکر نانیجانش ،ینظام -یاسیس عملکرد بزرگان، شهر،: جديکل جهاواژه

                                                           

 78/07/1382 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ                              13/06/1386:مقاله دریافت ریختا 
 mehdi.dh82@yahoo.com                     :        ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 ، ايران.رآتي  دانشگاه خيتار گروه اريا تاد .9
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  مقدّمم. 9

 انیمدع با یامنظ -یاسیس مناسبات در ییایپو نقش شهرها ،یخیتار مختلف یهادوره در    
 شهرها، یدرون ینظام -یاسیس ساختار ییشناسا ،زمینه نیا در. داشتند سلطنت گوناگون

  ت.اس تیّاهم حائز ترمناسن لیتحل منظوربه
 لیتحل و فیتوص به شهرها ینظام -یاسیس عملکرد شناخت منظوربه حاضر پژوهش در    

 نیا رهگهر از تا میاپرداخته زند نخامیکر نانیجانش ۀدور در یشهر جامعه مختلف اقشار
 چه خانمیکر نانیجانش با ینظام -یاسیس روابح در شهرها که شود مشخد ،ییشناسا
 یریگقدرت و زند حکومت یینها یفروپاش در ینقش چه نیهمچن و داشتند یگاهیجا
 .نمودند فایا قاجار غامحمدخانآ

 مرگ از بعد ۀدور در یلیا تقدر انیعمدّ با شهرها ینظام -یاسیس مناسبات ۀدربار
 یول ،است منتشرشده یپژوهش آثار نیچند تاکنون زند خانمیکر حکومت تا نادرشاه
 خانمیکر نانیجانش ۀدور در شهرها ینظام -یاسیس عملکرد و ساختار به یمستقل پژوهش

 گمر تا هیافشار یفروپاش از قدرت مناسبات و یشهر یهاشالوده» مقاله. است نپرداخته زند
 حالنیدرع و هالیا گرانهسلطه ۀرابط که است یپژوهش موحد، عبداهلل از «زند خانمیکر

 هویّت لها  استدانسته نانیشهرنش ینظام -یاسیس ساختار ضعف از یناش را شهرها منفعالنه
 به شتریب پژوهش، نیا. ستین قائل دوره نیا یشهرها یبرا یمستقلّ ینظام-یاسیس

 از استفاده و یمال منابع از یبرداربهره ازجمله هاایل گرانهسلطه ۀرابط مانند یموضوعات
 ،یمتولّ) است پرداخته قدرت انیمدع ریسا با مقابله جهت در شهرها یشیالجسو  موقعیّت
 یریگقدرت ۀدور در شهرها ینظام -یاسیس عملکرد و ساختار» مقاله .(62-69 ،64: 1381
 ینظام -یاسیس نقش ،یشعبان رضا و یدهقان یهدم از(«   1160-1128) زند خانمیکر

 زند خانمیکر یریگقدرت ژهیوب ،نادرشاه ینیجانش انیمدع قدرت کشاکش در را شهرها
 میتقس حاکم و بزرگان ،یاهال دسته سه به را شهرها ساختار مهکور ۀمقال. داندیم برجسته
. دیآ نائل شهرها ینظام -یاسیس عملکرد لیتحل و فیتوص به رهگهر نیا از تا استکرده

 (29 و 62 ،78: 1384 ،یشعبان و یدهقان)
 عملکرد و گاهیجا میاکرده تال  نامبرده، پژوهش ساختار به توجه با زین حاضر مقاله در
 نانیجانش ۀدور در را سلطنت مختلف انیعمدّ با آنان مناسبات و شهرها ینظام -یاسیس
 نیا ذکرشده، مسئله به پاسخ یراستا در رو،نیازا. میده قرار یبررس مورد زند خانمیکر
 شهرها، تیامن نیت م یبرا بزرگان و یاهال منافع اشتراک: که میگهاریم آزمون به را هیفرض

 چپاولگر و فیضع حاکمان با مقابله در رومندترین انیمدع با آنان یهمکار موجن
 شهرها تیّحاکم یگهاروا ۀنیزم جیتدرب مهکور ینظام -یاسیس متقابل یهمکار. دیگردیم
 را زند خانمیکر نانیجانش یینها شکست و فارس منطقه در ژهیوب ،قاجار غامحمدخانآ به

 .آورد فراهم
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 ب ث و برر ی .0
  هرها بزرگان و یاهال ینظام -یا ي  عملکرد. 0-9

 و بزرگان ،یاهال قشر سه از شهرها از یاریبس ینظام -یاسیس ساختار ه،یزند ۀدور در
 شامل) یاهال قشر ینظام -یاسیس عملکرد به ابتدا در رابطه، نیا در. شدیم لیشکت حاکم
 .شودیم پرداخته( نیشهرنش یهاایل و یبوم یاهال
  هرها یبوم یاهال .0-9-9

 در یفراوان ریت ث خود،7بزرگان از مجاور ینواح و شهرها 1یاهال تیتابع و تیحما
 ۀدست نیترنییپا که یاهال. داشت زند خانمیکر نانیجانش حکومت برافتادن و برآمدن
 اصناف، یساؤر تابع ام،حکّ از یچیسرپ ای اطاعت در ،شدندیم محسوب شهرها یاجتماع
 موجبات ،یاهال یرودنباله. بودند یمههب -یوانید مقامات از یاعده و محالت یکدخدا
  شدیم یمنظا -یاسیس مؤثر اقدامات انجام یبرا بزرگان یمال -یاجتماع ییتوانا
 یاهال تیحما ۀواسطبه طرفکیاز برادرانش و کالنتر خانمیابراه یحاج مثالعنوانبه
 و جعفرخان یبرا نیترت به شهر چندباره تصرف با را دشانخو قدرت توانستند رازیش

 یحاج شور  از رازیش انیبازار تیحما با گر،ید طرف از و بخشند استحکام خانیلطفعل
 ،یو برادران خانیمحمدعل و  3خانمیعبدالرح یفرمانده تحت انیتفنگچ و کالنتر میابراه

 ،یرازیش) دیگرد زند خانیلطفعل لشکر مختلف یهادسته یپراکندگ و یفروپاش سرآغاز
 (.28 و 73: 1367
 با کالنتر خانمیابراه یحاج از جامعه نییپا طبقات عموم یوفادار دوره، نیا منابع در
 اقشار یجمع اراده نخست استنباط در امر نیا. است ذکرشده «یاهال» ابهام پر و یکل ۀواژ

 تال  و منافع که میابییدرم ،یخیتار متون ترقیدق یبررس با اما شودیم قلمداد مهکور
 جامعه یعاد افراد ینظام -یاسیس یدهسازمان در محالت یکدخداها و اصناف یروسا

 کالنتر خانمیابراه یحاج همچون یوانید بزرگان ینظام -یاسیس مؤثر ینیآفرنقش موجن
 و کالنتر میابراه حاجى ۀدوجانب یاعتمادیب از بعد نمونه یبرا  آوردیم فراهم را

 خود هالکت موجن را میابراه حاجى قتل یبرا اقدام هرگونه ،زند خان خان،یلطفعل
 بود لعمطّ رازیش یاهال گوناگون اقشار انیم در یو یاجتماع نفوذ از چون  دانستمى
 .(62-66 :7، ج 1390 ملکم،  644: 1،ج 1397،ییفسا)

 از کازرون اصناف یساؤر و انیکدخدا کامل تیحما و یوفادار گر،ید مشابه نمونه
 ،زمینه نیا در. بود یکازرون خان یقلیعل یحاج یعنی ،شهر برجسته یوانید تیّشخص
 و یتوانمند. شدیم لیتشک یکازرون ورانشهیپ و کشاورزان از یو یهزارنفرسه لشکر

 خانعبدالمطلن شکست در توانیم طرفکیاز را کازرون یاهال یجنگ یکارآزمودگ
 طرف از .کرد ذکر 4اصفهان یکینزد در طبسى محمدخان میر سرداران از ،اللوئى عرب

 سرآغاز یریگرمس و یکازرون انیتفنگچ یبانیپشت به خانیقلیعل یحاج شور  ز،ین گرید



/مطالعات ایرانی جلّۀم  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

82 

  176: 1321 ،یسارو) آورد فراهم را زند جعفرخان حکومت یفروپاش تیرنهاد و فیتضع
 (.78: 1367 ،یرازیش  464: 1397 الحکما، رستم

 انیکدخدا و اصناف یروسا توسح یتفنگچ عنوان تحت که یاهال مخالفت و یتینارضا
 زین کرمان همانند یگرید مناطق در فارس منطقه بر عالوه شد،یم یدهسازمان محالت
 کمبود و قاجار لشکر توسح کرمان چهارماهه محاصره سبن به نمونه یبرا. گرفتیم شکل
 دو یاهال که جوبارى و ماهانى تفنگچیان رو،نیازا. افتی گستر  شهر در یقحط آذوقه،
 انیلشکر تصرف به را شهر قلعه داشتند، برعهده را یادروازه محافظت و کرمان از ناحیه
 (.117: 1367 ،یرازیش  672: 1، ج 1397 ،ییفسا) دادند قاجار
 را روزیپ فرماندهان توسح آنان ییجابجا استیس بزرگان، اقدامات از یاهال کامل یرویپ
 از یاعده و بزرگان دیتبع با کردندیم تال  ییفرمانروا آغاز در حاکمان،. داشت دنبال به
 که یمناطق به ،یاجتماع تیحماۀ گسترد ۀنیزم یدارا و یبوم ینواح از ،آنان وفادار یاهال
 نیا در. شوند بزرگان ینظام -یاسیس قدرت ابراز مانع بود، شان نظارت تحت ماییمستق
 ییجابجا به اقدام یریگ قدرت یابتدا در  7مرادخان یعل و خانیزک مانند یحکام ،زمینه

 یریجلوگ یبرا رازیش ترک هنگام خان یزک نمونه یبرا. گرفتندیم رازیش یاهال و بزرگان
 ،یغفار) داد کوچ خود انیلشکر همراه را آنان ،زند خانصاد  بشیرق از یاهال اطاعت از

1368 :422-429.) 
 از را روزیپ دشمن ،بود منحصر شهرها بزرگان به فقح کهیهنگام ژهیبو ،یاجبار کوچ
. کردیم محروم آنان ثروت و یمردم نفوذ طورنیهم و شهر ۀادار یبرا بزرگان ییآشنا
 مثالعنوانبه  دارد وجود یخیتار منابع در رابطه نیا در یفراوان یخیتار یهانمونه

 کاهش یبرا اصفهان، از ینینشعقن هنگام خان صاد  جانن از عرا  سردار زند جعفرخان
: همان) کرد اعزام رازیش به را «انیاع و روسا از نفر چند» زند مرادخان یعل یاجتماع نفوذ
 .(40: 1367 ،یرازیش  489
 ریسا و هیزند هواداران سرکوب یبرا قاجار غامحمدخانآ ه،یزند حکومت یفروپاش با

 را مجاور ینواح و شهرها بزرگان و یاهال دیتبع تسنّ ،یمحل بزرگان طلبانهییجدا اقدامات
  ،ه.  1702 سال در مثال یبرا  داد ادامه میمستق نظارت تحت ینواح و شهرها به

 بزرگان از یبعض و شد شهر وارد کرمان بزرگان استقبال با قاجار سردار خانیفتحعل
 و انیکدخدا قاجار غامحمدخانآ دستور به خانیفتحعل. کرد محبوس را هیزند طرفدار

 لیگس یو نزد به یوانید اتیمال همراه به حدود آن امور دادن سامان بهانه به را کرمان انیاع
 .(766: 1377 ،یریوز  779-772: 1321 ،یسارو) 6داشت

 و یناراض یشهرها اطاعت یبرا یتیامن ینیتضم ،مجاور ینواح و یشهر بزرگان اسارت
 انیمدع ریسا از ماندهیباق بزرگان و یاهال تیحما هرگونه ،زمینه نیا در. بود یشورش هبالقوّ

: زمینه نیا در. دادیم قرار اعدام و شکنجه معرض در را ریاس بزرگان سلطنت،
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 یکرمان بزرگان زند، خانیلطفعل از کرمان یاهال تیحما جهت به قاجار غامحمدخانآ
 .(726: 1377 ،یریوز)  2دیرسان قتل به تهران در را گروگان

 به لیما مختلف مناطق بزرگان از کدامچیه ،هاگروگان یزندگ نابهنجار حیشرا سبن به
 حاجى  ، 1707 سال در ،زمینه نیا در. نبودند خود شاوندانیخو و روانیپ اسارت
 تا خواست قاجار غامحمدخانآ از منطقه بزرگان با مشورت از بعد فارس حاکم خانمیابراه
 و بزرگان دیتبع و ییجابجا دستور شکش،یپ یاهدا و زند ریاس خاندان ارسال عوض در
 قاجار، خاندان قدرت استحکام با   1702 سال در وجود،نیباا. دیننما صادر را فارس یاهال
 خود یاردو به «سامان آن العمّ و اعیان و اعاظم» با را خانمیابراه یحاج مدخان،غامحآ

 عنوانبه یو همسران از یکی همراه به را خانمیابراه یحاج فرزند اسداهلل آقا و فراخواند
 .(322-326 و 377-371 ،1363 ،یموسو) فرستاد نیقزو به گروگان

 ني هرنش جهاايل .0 -9 -0
 سکونت اصفهان و رازیش در ژهیوب شهرها در خانمیکر ۀدور از که یلیا یخانوارها

. دادندیم لیتشک را خانمیکر نانیجانش قشون یلیا هاینفر یاصل ۀهست بودند، دهیگز
 شد،یم محسوب شاندغدغه نیترمهم تیّامن که مهکور یشهرها یبوم یاهال برخالف

 وستنیپ با رو،نیازا بودند  یجنگ میغنا و خزانه از یمال منفعت کسن خواستار یلیا هاینفر
 سلطنت انیمدع یداخل ینبردها تداوم موجن قدرت انیمدع مختلف یهاجناح به
 با اصفهان حاکم یخراسکان باقرخان زند، مرادخانیعل مرگ با نمونه یبرا  شدندیم

 و (رهیغ و باجالن زند، ،یماف) اصفهان ساکن لر یهاایل به خزانه یمال منابع بخشش
 با مقابله یبرا خانیعل برادر  توسح را هزارنفرهشش یلشکر مختلف، ینواح انیتفنگچ

 (.680-699: 1368 ،یغفار)  9داشت لیگس زند جعفرخان
 و منفعت کسن یبرا نبرد، در شکست صورت در بودند حاضر یلیا هاینفر وجودنیباا
 با نمونه یبرا  وندندیبپ زرویپ لشکر به و کنند انتیخ خود فرماندهان به شتریب متیغن

 حمله با آنکه، گرید. وستندیپ زند خان به لر یهاایل زند، جعفرخان از خانیعل شکست
 ساکن یهاایل ،ینینشعقن یبرا زند جعفرخان تال  و اصفهان به قاجار غامحمدخانآ

 را زند خان اموال تا کردند یسع( یخراسان کرد و افشار لر، ،یریبغا ،یبرکشاط) اصفهان
 (.71: 1367 ،یرازیش  201: 1368 ،یغفار  769-762 ،1363 ،یموسو. )ندینما چپاول

 هایلیا یاصل ضعفنقطه ،یلیا هاینفر به کااتّ از برآمده ینظام -یاسیس یثباتیب باوجود
 حکام دائم، سکونت سبن به. بود رازیش در ژهیوب ،آنها یخانوارها بودن نیکجانشی ،یشهر

 اقدام نیترمهم. ندینما طرد ای جهب شاناستیس با مطابق را یلیا هاینفر ندتوانستیم شهرها
 زند دمرادخانیص و خان یزک مانند یانیمدع توسح دوره نیا در بارها که هالیا جلن یبرا

 سلطنت انیمدع ریسا یاردو یلیا هاینفر یخانوارها یمال و یجان دیتهد ،رفتیپه انجام
 یفروپاش تیدرنها و یلیا هاینفر ییجدا بر یمیمستق ریت ث معموالی مهکور دیتهد. بود
 ساکن یلیا یخانوارها گرفتن گروگان با زند خانیزک نمونه یبرا  داشت دشمنان یاردو



/مطالعات ایرانی جلّۀم  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

88 

 فراهم را کرمان به یو ینینشعقن و زند خان صاد  انیلشکر ییجدا موجبات راز،یش
 .)343: 1344 ه،گلستان  36: 1367 ،یرازیش  420: 1368 ،یغفار)  8آورد

 یگاه ،ینیجانش ینبردها در یلیا یخانوارها ینظام -یاسیس فراوان ریت ث باوجود
 یآورانیز و معکوس جهینت یلیا یخانوارها طرد ای جلن ۀنحو در حکام اشتباه محاسبات

 یبرا رازیش از یلیا یخانوارها اخراج یجابه زند خان صاد  زمینه، نیا در. داشت همراه به
 شانیهاخانواده اموال مصادره و شکنجه به مرادخان،یعل یلیا یهادسته یگپراکند
 ،زند مرادخانیعل به را یلیا هاینفر شتریب یوفادار موجن امر نیا جه،یدرنت  پرداخت
 (.674: 1ج  ،1397 ،ییفسا) آورد فراهم

 انیمدع ومتحک برافتادن ای برآمدن در یمیمستق ریت ث ،یلیا هاینفر با حاکمان یبدرفتار
 انیمدع یاردو به یلیا هاینفر وستنیپ و ییجدا مخالفت، موجن چون داشت سلطنت

 یلیا هاینفر با خانصاد  فرزند ،زند خانینقیعل یبدرفتارزمینه  نیا در. شدیم نیرق
 خانینقیعل ینینشعقن و شکست جهیدرنت و زند مرادخان یعل به آنان وستنیپ موجن
 ،زند دمرادخانیص توسح انیلشکر دستمزد پرداخت عدم و یبدرفتار آنکه، گرید. دیگرد
 جعفرخان به یلیا هاینفر وستنیپ سبن فارس، التیا در مرادخان یعل منصوب ،یگیگلربیب

 (.769: 1363 ،یموسو  47: 1367 ،یرازیش) 10شد حکومتش برافتادن تیدرنها و زند
 و وند یهاایل از آنان شتریب که لیدل نبدا ،یلیا هاینفر ینظام -یاسیس یثباتیب باوجود

 برافتادن یبرا یلیتما بنابراین ،بودند زند خاندان با فراوان یفرهنگ -یقوم یوندهایپ یدارا
 و اصفهان مناطق محمدخاناغآ کهیهنگام تا شد موجن امر نیهم. نداشتند هیزند حکومت
 ماندهیباق یاعضا از ،یلیا هاینفر تیحما از یریجلوگ یبرا نمود، فتصرّ را فارس
 دیتبع قاجار حکومت میمستق نظارت تحت ینواح به را مهکور یهاایل ه،یزند خاندان

 و افشار ازجمله اصفهان زبانترک یلیا یخانوارها قاجار خان ،زمینه نیا در. دینما
 بعضى. کرد مازندران روانه رازیش از را چاردولى و باجالن مافى، زند، یلیا یخانوارها

 کردند کوچ خود یاصل وطن به رازیش به محمدخاناغآ ورود از قبل روز دو نیز هاایل
 .(720: 1363 ،یموسو  100: 1367 ،یرازیش)
  ني هرنش جهاايل با یبوم یاهال روابم. 9-3 -0

 و یدائم تیحما جلن یبرا را خود هوادار یلیا یخانوارها از یاریبس خانمیکر
 و اصفهان راز،یش در آنها بر مؤثر نظارت جادیا یبرا را یشورش یلیا یخانوارها نیهمچن
 تحت و کردندیم یرویپ یلیا ساختار از مهکور یخانوارها. داد اسکان مجاور ینواح

 دوجانبه ۀرابط ،یاجتماع متفاوت ساختار جهت به. داشتند قرار خود بزرگان نظارت
 در رونیازا. بود یمبتن یزاریب و یبدگمان بر یلیا یخانوارها با یبوم یاهال ینظام -یاسیس

 کشتار یحت و چپاول به منفعت کسن یبرا یلیا هاینفر ،یاسیس -یاجتماع یثباتیب مواقع
 چپاول به یلیا یهادسته زند مرادخان یعل مرگ با نمونه یبرا  پرداختندیم یبوم یاهال
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 متوقف را خود اقدامات زند جعفرخان حکومت یبرقرار با تنها که پرداختند اصفهان شهر
 (.348: 1344 گلستانه،) 11نمودند

 یدشمن به آشکارا زند خانیلطفعل با فارس بزرگان ییارویرو هنگام در مهکور یبدگمان
 با خانیلطفعل نبرد در ،مورد نیا در. شدیم لیتبد کشاورز و ورشهیپ یاهال با هاایل دوجانبه
 و شدند ملحق زند خان یاردو به خانیرضاقل همراه هاایل ،یکازرون خانیقل رضا

 خانیرضاقل به یروزآبادیف خانیلطفعل و خانقاسم سیرئ دسته انیتفنگچ ،درمقابل
 (.99: 1367 ،یرازیش) وستندیپ

 مختلف ینواح و شهرها یبوم یاهال یتمام منسجم یهمراه ۀدهندنشان مهکور، لتحوّ
 مهم لیدال از یکی. بود زند خانیلطفعل هیعل خانمیابراه یحاج مخالفت در فارس منطقه

 چارچوب در فارس بزرگان مؤثر ینظام -یاسیس یوندهایپ توانیم را امر نیا
. دانست قشون از ییمجزا دسته در آنان یکپارچگی ازجمله ،زند حکومت یساالروانید

 یبوم یاهال ینظام ینیآفرنقش روند شود،یم مالحظه دوره نیا منابع در که گونههمان
 یاهال کهیطوربه  داشت تداوم وستهیپ ،خانمیکر انیمدع ینیجانش ینبردها در فارس
 لیتشک را زند حکمران انیلشکر از ییامجزّ دسته همواره مختلف ینواح و شهرها یتفنگچ

 زال آقا مثال یبرا  گرفتیم قرار فارس بزرگان از یکی یفرمانده تحت که دادندیم
 ،یغفار) بود زند خانصاد  لشکر یفارس انیتفنگچ هفرماند ،یخشت سلطانرستم فرزند
1368 :788.) 

  بودند هیزند حکومت وامدار را خود ثروت و قدرت فارس ساکن یلیا یخانوارها
 تال  زند، خانیلطفعل به نسبت یدشمن اعالم از پس کالنتر خانمیابراه حاجى بنابراین
 یبوم یاهال انیم از را خود هوادار یهاروین راز،یش شهر از یلیا یخانوارها اخراج با داشت

 یاتوطئه کشف ۀواسطبه یمدت از پس فارس کالنتر همه،نیباا. دهد یسکن آنها یجابه
 از شد ریناگز زند، خانیلطفعل توسح رازیش محاصره نیهمچن و شیبرکنار یبرا
 یخانوارها سالح خلع با خانمیابراه یحاج زمینه نیا در. دینما اطاعت قاجار غامحمدخانآ
 خانیلطفعل به آنان وستنیپ موجن که کرد اخراج رازیش از را آنان ،یبوم یاهال توسح یلیا

 نانکلى و مافى یلیا یهادسته توطئه از یآگاه با فارس کالنتر مشابه، یاقدام در. شد زند
 ملحق زند خان یاردو به بالفاصله که راند رونیب شهر از را آنان ،یو قتل یبرا

 (.677 و 670: 1، ج1397 ،ییفسا  342: 1363 ،یموسو)شدند
  هرها بزرگان یداخل روابم . 0-9-8

 حاکم و بزرگان ،یاهال از متشکل شهرها ینظام -یاسیس گانهسه ساختار انیم در بزرگان
 -یاجتماع یهاخواسته بازتاب یبرا یاواسطه آنان که سبن نیبد. بودند قشر نیترفعال

 هاینفر و اتیمال یگردآور مسئول نیهمچن و حاکم به جامعه نییپا طبقات یاقتصاد
 در کدخدا فیوظا درباره  نیمورخ از یاعده که گونههمان ،مورد نیا در. بودند یجنگ
 مناصن ریسا همچون کدخدا منصن که شودیم مشخد نگارند،یم مختلف یشهرها
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 امور میتنظ یبرا کدخدا ،وردم نیا در. بود شهرها یاهال و حاکم انیم یاواسطه ،بزرگان
 با درخور یتعامل ستیبایم ،تیّامن یبرقرار و مردم مشکالت به یدگیرس لیقب از یمهم
 ،یموسو) داشتیم مهاجم قشون فرمانده با یبحران مواقع در و شهر حاکم بزرگان، ریسا

 ج م،ملک  900: 1397 ،ییفسا  81: 1377 کالنتر،  447: 1397 الحکما، رستم  376:1363
7، 1390 :777.) 

 لشکر برابر در شهر یهامحله از محافظت ،یبحران مواقع در کدخدا فیوظا گرید از
 ینینائ رابطه، نیا در. است شده اشاره مورد نیا به ندرتب منابع در هرچند بود  گرمحاصره

 زدی حاکم خانیمحمدتق»: نگاردیم زند جعفرخان توسح زدی شهر محاصره مورد در
 نفر ده و بلوکى و شهرى انیتفنگچ از نفر ده با زادگانخان آنکه بر عالوه داد ردستو
 اعمال بر نظارت تیمسئول دهند، ینگهبان شهر نودگانه یهابرج از کی هر در بدستچوب

. ندیننما غفلت هابرج محافظت از تا واگهارد محالت یکدخدا به را مهکور نگهبانان
 (.443: 1377 ،ینینائ)

 درگهشته بزرگان مناصن یواگهار مرسوم تسنّ ق،یال یشاوندیخو وجود ورتص در
 تداوم منصنصاحن خاندان یاعضا در کدخدا و یقاض االسالم،خیش کالنتر، همچون شهر
 مالیمت ،مردانه طبیعت» مانند یپسندعام یتیشخص یهایژگیو ینیجانش یبرا. افتییم

 را مهکور مناصن صاحبان شرفتیپ موجن «العادهفو  تمکین و ثبات ،کیاست، مزاج
 ۀدور در ابراهیم حاجى فرزند  ،یرازیش هاشم حاجى از بعد نمونه یبرا  آوردیم فراهم
 ىیکدخدا زین خان مراد على. گشت منصوب شیراز محالت از یکى کدخدائى به خانمیکر

 تیحما لنج یبرا میابراه یحاج شایسته خدمات با. دیبخش یو به را خانه حیدرى محالت
 کرزن) شد منصوب فارس یکالنتر مقام به یو زند، جعفرخان تیّحاکم یبرا شیراز یاهال

 (.776 :7، ج1390
 شهر بزرگان و یاهال ندهینما معموال خان،میکر یریگقدرت ۀدور همانند دوره نیا در
 که دبو شهر یقاض ای االسالمخیش برعهده روزیپ لشکر فرماندهان با یاسیس مهاکرات یبرا

 میرزا زد،ی حاکم خانیمحمدتق: رابطه نیا در .بودند جامعه طبقات یتمام دییتا مورد
 فرستاد رازیش به زند جعفرخان نزد شکشیپ با را مالمیرى محمد میرزا و قاضى یمحمدعل

 (.441: 1377 ،ینینائ) ندینما جلن را جعفرخان تیرضا توانستند که
ره در مهاکرات سیاسی نتیجه مطلوبی کسن هموا شهر قاضى و االسالممقامات شیخ

 زند، مقامات مهکور را برای رفع محاصره جعفرخان کرمان کردند. برای نمونه، اهالىنمی
 را پیشکش مبلغی در صورت ترک محاصره، ،برای وساطت اعزام و درخواست نمودند

 و وانیمقامات دی بیگلربیگى، ابوالحسن میرزا ولی جعفرخان خواستار حضور ،نمایند
 رفع یبرا کرمان بزرگان سابقهیب درخواست و یزنچانه وجود،نیباا.  17شد شهر کدخدایان
 حکومت ینظام -یاسیس قدرت یجیتدر کاهش ۀدهندنشان شکش،یپ یاعطا و محاصره
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 در زند حکومت مؤثر حضور و حتسلّ مانع که است زند جعفرخان حکومت آغاز با هیزند
 (.372: 1363 ،یموسو) دشیم تردورافتاده مناطق

 ریسا خوردند،یم شکست یاسیس مهاکرات در شهر یقاض و االسالمخیش کهیهنگام
 نفوذ شهر یعلما. شدندیم فرستاده شکشیپ یاعطا و شفاعت درخواست یبرا علما
 نشان واکنش حاکم ستم و ظلم ای محاصره مواقع در نیبنابرا ،داشتند یاهال بر یفراوان

 لشکر آنجا به ،زدی حاکم ،خانیمحمدتق ییاعتنایب سبن به جعفرخان نمونه یبرا  دادندیم
 محسن رزایم ،یاسیس مهاکرات در قاضى یمحمدعل میرزا یناکام از بعد زدی حاکم. دیکش
 یشکشیپ با بزرگان و سادات علما، از نفر چند با را مجتهد یاانجه محمد مال و صدر ابنوّ
 لشکر ینظام توان از اشتباه یامحاسبه در زند خان هرچند  ردک اعزام جعفرخان نزد به قیال

 (.61: 1367 ،یرازیش  239: 1368 ،یغفار)  13رفتینپه را آنان درخواست زند،
 با علما اتحاد موجن یو اقدامات از تیحما یجابه یگاه شهر حاکم از علما یتینارضا

 کهیدرصورت ژهیوب شد یم شهر حاکم برافتادن جهیدرنت و گرمحاصره لشکر فرماندهان
: نمونه یبرا  داشت خود یامنطقه فرا اهداف شبردیپ یبرا یفیضع یداخل موقعیّت حاکم

 از چندنفر و ینیحس خان یعبدالباق دیس با همدان حاکم خانمعصوم یدشمن و اختالف
 با شهر حکومت تصاحن و حاکم اسارت یبرا یناراض بزرگان تا شد موجن ،شهر یساؤر
 یعبدالباق دیس فراوان نفوذ سبن به خان معصوم. ندینما برقرار رابطه زند مرادخانیعل
. شتافت زند خان یاردو به انهیمخف مهکور، توطئه از اطالع از بعد شهر یاهال بر ینیحس
.  14رساندند قتل به را او بودند کرده محاصره را شهر که زند انیلشکر از یاعده وجود،نیباا
 (.743-739 :1368 ،یغفار)

 کسن ۀواسطبه یداخل اختالف وجود صورت در یگاه مهکور، عمل انسجام رغمیعل
 با حاکم هیعل یاهال و بزرگان زیآمتیموفق شور  ای توطئه ،یشخص و یگروه منافع

 ذوالفقارخان انیلشکر تجاوز سبن به زمینه، نیا در. افتییم خاتمه سرکوب و شکست
. رساندند قتل به را یو انیلشکر از یاریبس یعموم شور  با نیقزو یاهال افشار، یرلویا
 هتوجّ جلن یبرا ینیقزو یرزایم ازجمله طلنمنفعت بزرگان از یاعده انتیخ وجود،نیباا
 و فتصرّ را شهر یسنگرها بتواند افشار خان تا شد موجن ذوالفقارخان یخشنود و
 (.498-499: همان) دینما چپاول و سرکوب را یاهال از یاریبس

 گانهیب لشکر محاصره برابر در توانستندیم مستحکم یبارو و برج یدارا یشهرها بزرگان
 اصفهان لیقب از کشور یمرکز یشهرها بزرگان و یاهال یول ،ندینما یستادگیا تیموفق با
 نظارت توان که ییایجغراف فردمنحصربه موقعیّت سبن به ،نداشتند یمناسب یبارو و برج که
 قرار هجوم مورد دائمای داد،یم سلطنت انیمدع به را کشور مختلف مناطق بر یمؤثر
 یبرا ،رومندین یحاکم نبود صورت در ییشهرها نیچن یاهال و بزرگان رو،نیازا. گرفتندیم

، نمونه یبرا  رفتندیم مهاجم فرماندهان استقبال به گانهیب انیلشکر چپاول از یریجلوگ
 بزرگان، و یاهال استقبال با اصفهان از قاجار خانیقلیعل ینینشعقن از پس زند جعفرخان
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 جعفرخان ینینشعقن و شکست از پس قاجار محمدخان آقا گر،ید طرف از. شد شهر وارد
  273: 1368 ،یغفار) دیگرد شهر وارد اصفهان «اعاظم و سادات و علما» و یاهال استقبال با

 (.789: 1323 ت،یهدا
 فردمنحصربه و یمرکز موقعیّت واسطهبه کاشان و انتهر قم، اصفهان، یشهرها
 مورد مهاجم قشون توسح بار نیچند بزرگان، و یاهال مقاومت صورت در ،ییایجغراف
 بارها خان،میکر مرگ از بعد قم شهر ازجمله،. گرفتندیم قرار یعموم کشتار و چپاول
 هیویاول کهیطوربه. شد چپاول و فتصرّ جعفرخان و مرادخان على غامحمدخان،آ توسح
 ه،یویاول. )است کرده ذکر نفر صدیس را شهر تیجمع قاجار حکومت سیت س لیاوا در

1321 :106) 
 آار  ج هرها بزرگان جاموطقم جوندهايپ .0-9-7

 لیتشک را یمنسجم گروه رازیش بزرگان تیمحور به فارس بزرگان دوره، نیا در
. کردندیم دفاع زند حکام با مقابله هنگام ای یانبحر مواقع در گریکدی منافع از که دادندیم

 زند جعفرخان یحکمران آغاز با ،هیزند حکومت ضعف دوره در ژهیوب رازیش بزرگان
 رامونیپ یچندان بحث ،یخیتار منابع در. داشتند خود هایدیدگاه اعمال در یاریبس قدرت
 قدرت سبن به که لیدل نیبد  ستین مطرح زند مرادخانیعل مرگ زمان تا فارس بزرگان
. ندینما فایا یمهم ینظام -یاسیس نقش نبودند قادر یبوم بزرگان ،وند هایلیا و زند حکام
 بزرگان نافرجام توطئه به راجع یبوم بزرگان یینماقدرت نیلاوّ و نیترمهم ،مورد نیا در
 . هست یو قدرت یفروپاش و ضعف ۀدور در همآن زند خانصاد  هیعل رازیش

 در یفراوان ریت ث مهکور توطئه اندرکاراندست سرکوب زند، حکام قدرت بنس به
 نیا در. داشت همراه به یخیتار منابع در یشهر بزرگان یتینارضا ابراز اندک بازتاب
 و افشار عیشف رزایم وان،ید ریوز عیرب محمد رزایم یآصف ،یجان رزایم مانند یاعده ،توطئه
 یعل با ینگارنامه قیطر از  17رزایدرمیح شاهزاده یهمراه با فارس بزرگان از گرید نفر چند

 آن از فارس یاهال از یادسته که را یادروازه مناسن فرصت در تا داشتند تال  مرادخان
 به یول کرد قیتشوآنان را  پادا  ۀوعد به مرادخانیعل. ندیبگشا ،کردندیم محافظت
 دیرسان قتل به را آنها یتمام خانصاد  ئه،توط نامه دنید و عیرب رزایم یاطیاحتیب سبن

 (.781-780: 1368 ،یغفار)
 انیمدع یاردو به آنها وستنیپ و یلشکر یهاایل انیم آمده وجود به یدودستگ با

 امر نیا لیدل شد  کاسته یادیز حدود تا فارس منطقه در آنان ینظام تیاهم از زند مختلف
 منطقه در که بود یانیمدع قشون در فارس مختلف ینواح یتفنگچ یهادسته ثابت حضور
 جنبه ابتدا در فارس بزرگان قدرت گفت توانیم رو،نیازا .16کردندیم حکومت فارس
 نهیشیپ و یکارآمد واسطهبه فارس یشهرها بزرگان از یاعده کهیطوربه داشت  ینظام
 یهادسته که خانمیاهابر یحاج برادران بر افزون ،مورد نیا در. شدندیم شناخته شانینظام

 یحاج فارس، منطقه ینظام چهره نیترمهم کردند،یم یفرمانده را یرازیش یتفنگچ
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 مناصن جیتدرب خانمیکر نانیجانش حکومت زمان در که بود یکازرون خان یقلیعل
 ا برادرزاده مشاور ،مرادخانیعل هیتوص به ابتدا در یو. نمود کسن را یمهم ینظام
 خانیقلیعل یحاج جعفرخان، حکومت دوره در. دیگرد فارس یگیگلربیب دمرادخانیص

-349: 1344 گلستانه،)شد هیزند قشون سردار عرا  امور به دادنسامان یبرا یکازرون
348 .) 
 توسح دمرادخانیص و یو حکومت دوره همانند فارس حکومت جعفرخان، قتل با

 یتمام در یقدرتمند یاجتماع گاهیپا که کالنتر خانمیابراه یحاج مانند فارس بزرگان
 واگهار زند خانیلطفعل به ،داشت رازیش خانهیدریح محالت بخصوص ،رازیش محالت
 برافتادن به که یاقدامات انجام با ینظام قدرت بر عالوه فارس بزرگان نیترت نیبد. دیگرد
. نمودند آشکار را خود یاسیس قدرت ،شد یمنته زند خانیلطفعل برآمدن و دمرادخانیص
 هیزند حکومت در ینظام -یاسیس راتییتغ جادیا یبرا فارس بزرگان یاسیس ۀویش ابتدا، در

 جعفرخان، برآمدن با مهکور استیس. بود یناراض یلیا بزرگان از یاعده با اتحاد همانا
 میرزا» ،مورد نیا در. داد نشان را خود تیموفق خانیلطفعل سپس و دمرادخانیص

 حکومت توانستند یلیا هاینفر یبانیپشت به «شیراز اعیان اعاظم و عظما وزیر ،نیمحمدحس
: 1390 ،7 ج ملکم،  319: 1363 ،یموسو) ندینما واگهار زند خانیلطفعل به را فارس
776.) 
 تیّموفق با کالنتر خانمیابراه یحاج که بود فارس بزرگان یبخشتاج نیهم سبن به

 که را سیلشکرنو یمهد رزایم و یکازرون خان یقلیعل یحاج ازجمله یبزرگان توانست
 اعدام با یمدت از پس خانیلطفعل یول دینما شفاعت ،داشتند اتحاد زند جعفرخان قتل در
 متقابل یاعتمادیب نیهم. نمود تنش دچار را فارس بزرگان با خود روابح ،یمهد رزایم

 ملتزم عنوان تحت ار میابراه یحاج تربزرگ پسر ،محمد رزایم زند، خان تا شد موجن
 آغاز موجن امر نیا. دینما حفظ خود یجنگ یاردو در گروگان عنوانبه درواقع و رکاب
 یحاج ساز  به جهیدرنت که دیگرد زند خان و فارس بزرگان انیم دوجانبه یبدگمان
 رستم) شد یمنته زند خانیلطفعل هیعل مجاور ینواح و یشهر بزرگان با کالنتر خانمیابراه

 – 778: 1390 ،7 ج ملکم،  646: 1397 ،1ج ،ییفسا  8: 1373 جونز،  462: 1397 ا،الحکم
 (.91: 1367 ،یرازیش  760
 همراه به یبوم بزرگان ینظام -یاسیس رفتار در یمیمستق ریت ث حکام، قدرت اعمال زانیم

 بزرگان زند، خانیلطفعل و جعفرخان ینسب ضعف رغمیعل که بود لیدل نیهم به. داشت
 سال در کهیطوربه  بودند عیمط کامال قاجار غامحمدخانآ ینظام قدرت برابر در ارسف

 زدیبگر هند کشور به داشت میتصم آقامحمدخان ترس از خانمیابراه یحاج ،  1706
 به ،قاجار خان مجازات ترس از ىیفسا جانى میرزا ازجمله فارس بزرگان از یاعده یول

 برادر ،خاننیمحمدحس تفنگچى نفر هزار سه با آنان. تندگرفم یتصم یو فرار از یریجلوگ
 ت،یدرنها. دندیگرد بوشهر بندر طرفبه فارس کالنتر حرکت مانع ،خانمیابراه یحاج
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 -324: 1363 ،یموسو.  )12شد فارس بزرگان از یخواهمعهرت به ریناگز فارس کالنتر
327.) 
 
 جريگجمينت .3

 بزرگان ،یاهال دسته سه از شهرها ینظام -یاسیس تارساخ ،یقمر دوازده سده دوم مهین در
 یمال -یاجتماع ییتوانا موجبات شهرها، یبوم یاهال تیّتابع. شدیم لیتشک حاکم و

 شدیم موجن مهکور، یرویپ. شدیم ینظام -یاسیس مؤثر اقدامات انجام یبرا بزرگان
 شانینظام -یاسیس قدرت رازاب مانع ،یاهال از یاعده و بزرگان دیتبع با روزیپ فرماندهان

 شهر اداره یبرا بزرگان ییآشنا از را روزیپ دشمن آنکه، بر افزون ،یاجبار کوچ. شوند
 با یبوم یاهال ۀرابط. بود یناراض یشهرها اطاعت یبرا یتیامن ینیتضم کرد،یم محروم
 یتنمب یبدگمان بر ،یاجتماع متفاوت ساختار جهت به شهرها، در ساکن یلیا یخانوارها

 به آشکارا زند خانیلطفعل با فارس بزرگان ییارویرو هنگام در مهکور یبدگمان. بود
 بودننیکجانشی ،یشهر هایلیا یاصل ضعف وجود،نیباا. شد لیتبد دوجانبه یدشمن

 ای جهب شاناستیس با مطابق را آنها شهرها حکام شدیم موجن که بود آنها یخانوارها
 یاردو به آنها وستنیپ و ییجدا سبن ،یلیا هاینفر با حاکمان یربدرفتا یول ،ندینما طرد
 کرد.می فراهم را نیرق انیمدع

 به جامعه نییپا طبقات یاقتصاد -یاجتماع یهاخواسته بازتاب یبرا یاواسطه بزرگان
 خود مناصن معموالی که بودند یجنگ هاینفر و اتیمال یگردآور مسئول نیهمچن و حاکم

 یاسیس مهاکرات یبرا شهر ندهینما دوره، نیا در. دادندیم تداوم یاوندشیخو صورتبه را
 مهاکرات در آنها کهیهنگام یول بود شهر یقاض ای االسالمخیش روزیپ لشکر فرماندهان با

 شهر یعلما. شدندیم فرستاده شفاعت درخواست یبرا علما ریسا خوردند،یم شکست
 نشان واکنش حاکم ستم و ظلم ای محاصره مواقع در نیبنابرا ،داشتند یاهال بر یفراوان نفوذ
 منافع کسن واسطهبه یداخل اختالف وجود صورت در بزرگان، عمل انسجام. دادندیم

 شکست با حاکم هیعل آنها زیآمتیموفق شور  ای توطئه شدیم موجن ،یشخص ای یگروه
 مواقع در گریکدی منافع از تا شد موجن فارس بزرگان عمل انسجام همه،نیباا. ابدی خاتمه
 مؤثر ینظام -یاسیس یوندهایپ توانیم را امر نیا مهم لیدال از یکی. ندینما دفاع یبحران

 دسته در آنان یکپارچگی ازجمله زند حکومت یساالروانید چارچوب در فارس بزرگان
 . دانست قشون از ییمجزا

 خودهای دیدگاه اعمال در یاریبس قدرت ،هیزند حکومت ضعف ۀدور در بزرگان
 یاردو به آنها وستنیپ و یلشکر هایلیا انیم آمدهوجودبه یدودستگ چراکه  داشتند
 ینظام نقش شدن تربرجسته موجن ،آنان ینظام تیاهم کاهش ضمن مختلف، انیمدع
 ،یحکومت راتییتغ جادیا یبرا فارس بزرگان یاسیس ۀویش ابتدا، در. شد یتفنگچ یهادسته
 جعفرخان، برآمدن با مهکور استیس. بود یناراض یلیا بزرگان از یاعده با اتحاد
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 یبخشتاج نیهم سبن به. داد نشان را خود تیموفق خانیلطفعل سپس و دمرادخانیص
 قتل در که داشت یبزرگان تبرئه در اصرار کالنتر خانمیابراه یحاج که بود بزرگان

 اخراج و زند خانیلطفعل یآوارگ به ت،ینهادر  که یدادیرو. داشتند اتحاد زند جعفرخان
 رفتار در یمیمستق ریت ث حکام، قدرت اعمال زانیم همه،نیباا. دیانجام یشهر یهاایل
 ینسب ضعف رغمیعل که بود لیدل نیهم به. داشت همراه به بزرگان ینظام -یاسیس

 جارقا غامحمدخانآ ینظام قدرت برابر در فارس بزرگان زند، خانیلطفعل و جعفرخان
 بودند. عیمط کامالی
 
  هااددا تي

 بر عالوه که دارد یشهر جامعه یعاد افراد به اشاره که است برساخته یمفهوم حاضر پژوهش در یاهال اصطالح.1  

 وجه. بودند شده یبنددسته زین شهر مختلف محالت چارچوب در ،داشتند برعهده مختلف اصناف در یمشاغل آنکه

 عوض در که بود محالت یکدخدا و اصناف یساؤر مانند شهر بزرگان از ینظام -یسایس یرویپ آنان، اشتراک

 مستقل یرگهاریت ث مانع مهکور، ینظام -یاسیس یرویپ. شدیم آنان از مهکور بزرگان ینظام -یاسیس تیحما موجن

 .بود یاهال ینظام -یاسیس

 برعهده با که دارد یابرجسته اشخاص به اشاره که است برساخته یمفهوم حاضر پژوهش در بزرگان اصطالح.7

 بودن دارا زین و یامنطقه یحت و یشهر ینظام -یاسیس مختلف یهایبنددسته در حضور ،یحکومت مناصن داشتن

 .داشتند ینظام -یاسیس یرگهاریت ث و نفوذ ،یشهر جامعه مختلف یهاهیال انیم در یاجتماع گاهیپا

 بود یرازیش انیتفنگچ فرمانده وستهیپ خانمیکر ینیجانش ینبردها در ،خانمیابراه یحاج برادر ،خانمیعبدالرح.3

 (.426: 1368 ،یغفار)

 (.18:1372 اعتمادالسلطنه،) دانستینم یقیال انیلشکر را یشهر و یبازار یاهال: اشتباه یلیتحل در خانیلطفعل. 4 

 شهر یعنی خود دیجد حکومت مرکز به را زرایش یاهال و بزرگان از یاریبس عده خان مراد على: مورد نیا در. 7

 قدرت لحا  از را آنان مرادخانیعل توسح قدرتشان مراکز از آنان یدور و فارس بزرگان کوچ. داد کوچ اصفهان

 (.92: 1377 کالنتر،  766 ،1363 ،یموسو) کرد محدود اریبس ینظام -یاسیس

 یعطااله خانوار 200 و قم به را بابک شهر سادات ،کرمان شهر تصرف از پس قاجار آغامحمدخان: مشابه نمونه .6

 (.774: 1321 ،یسارو) کرد دیتبع یر به را آنجا

 یعموم چپاول و قتل موجن یگاه بزرگان، ینظام -یاسیس اشتباهات هنگام یاهال محپ تیتابع و یوفادار .2 

 چپاول یبرا را شهر ،یاهال تیتبع رغمیعل کرمان محاصره ماه چند از بعد آغامحمدخان: نمونه عنوانبه شد یم شهرها

 (.782: 1390 ،7ج کرزن،) واگهاشت خود سربازان به کشتار و

 ها،لیا به یشاه یخانهوانید خزانه دادن از پس تنها زند مرادخان دیص زند، جعفرخان قتل از بعد: مشابه نمونه .9 

 (.278: 1368 ،یغفار. )دینما جلن را آنان یوفادار یکوتاه مدت یبرا توانست

 راز،یش شهر در یلیا یخانوارها حضور سبن به دیجد حاکم ،مرادخان دیص زند، جعفرخان قتل با: مشابه مورد.8

 شهر به یو انیلشکر از یاریبس بازگشت موجن زند، خانیلطفعل لشکر فرماندهان یبرا ییهانامه ارسال با توانست

 (.68-69: 1367 ،یرازیش) ماندند وفادار خانیلطفعل به «واصخ از نفر شش پنج» تنها. آورد فراهم را رازیش
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 و محاصره هنگام در ازجمله رازیش ساکن یهاایل ینظام -یاسیس فراوان قدرت سبن به خان یزک: مورد نیا در.10

 به یماف یخانعل ازجمله یلیا بزرگان. برساند قتل به را آنان اج،یاحت رفع هنگام در داشت نظر در ،زند خانینظرعل قتل

-490: 1368 ،یغفار) رساندند قتل به اصفهان زدخواستیا هیناح در را خانیزک ،کرده یشدستیپ رضاخان همراه

491.) 

 یحاج) فارس یلیا و یبوم بزرگان مشترک توطئه رغمیعل که بود یلیا چپاول سنت واسطهبه: مشابه نمونه.11

 یبرا را خود یهاخانه رازیش یاهال ،زند جعفرخان قتل در( نشبرادرا و زند دمرادخانیص با یکازرون خانیقلیعل

 (.68: 1367 ،یرازیش  279: 1368 ،یغفار) نمودند یسنگربند چپاولگران با مقابله

 و قاضى مقامات زند، خانیلطفعل توسح شهر محاصره از بعد کرمان یاهال  ، 1707 سال در: مشابه مورد .17 

 ،ییفسا  22 و 27: 1367 ،یرازیش) کردند اعزام شکشیپ پرداخت و شهر محاصره رفع درخواست یبرا را االسالمخیش

 (.644: 1397 ،1ج

 لشکر فرمانده احمدخان شکست از پس:   1188 سال در که بود یهنگام علما گسترده نفوذ از گرید مشابه نمونه .13

 ،یغفار. )نمودندطلن  را یاهال بخشش ارقاج آغامحمدخان از زیآمتیموفق ییتقاضا در شهر یعلما کاشان، در زند

1368 :688.) 

 دیجد حاکم از استقبال و یو فرار به یگاه حاکم اقدامات از شهر یاهال و بزرگان اختالف و یتینارضا. 14

 رفع در حاکم ییتوانا عدم ای ستم و ظلم با رابطه در یفراوان یهانمونه یخیتار منابع در نهیزم نیا در. دیانجامیم

 توطئه یط ،یتینارضا شیافزا و محاصره شدت سبن به کرمان بزرگان و یاهال: ازجمله. است شده ذکر صرهمحا

 لشکر توسح کرمان تصرف جه،یدرنت. کردند ساز  قاجار لشکر با قلعه محافظ و فرمانده ،خانیقلنجف با یمشترک

 (.73: 1377 ،ینینائ  113: 1367 ،یرازیش) دیگرد زند خانیلطفعل فرار موجن قاجار

 .بود زند خانمیکر نشاندهدست پادشاه سوم، لیاسماع شاه فرزند یو. 17

 ینظام -یاسیس اهداف تحقق و خانمیکر نانیجانش قدرت یبرقرار در یمهم نقش فارس منطقه بزرگان اتحاد. 16

 فارس، بزرگان از اطاعت بر یمبن یاعهدنامه فارس، مختلف ینواح اطاعت از بعد جعفرخان: کهیطوربه  داشت آنان

 .(203: 1368 ،یغفار)کرد یلشکرکش اصفهان به سپس و گرفت عمان و خوزستان فارس،جیخل بنادر وخیش

 از یاعده مخالفت با زند مرادخان یعل حکومت دوره در کردستان حاکم خسروخان آنکه واسطهبه: مشابه نمونه. 12

 قبل داشت تال  همواره لها ،بود شده عزل زند خان توسح دبارچن ل،یوک گیب دیمحمدرش ژهیوب ،کردستان بزرگان

 یهمکار جلن با. شود ایجو ینظام -یاسیس واکنش وهیش درباره را تیوال بزرگان نظر مهاجم لشکر با مواجهه از

 از پس ،  1704 در گر،ید طرف از و دهد شکست را زند انیلشکر طرف،کیاز توانست کردستان حاکم بزرگان،

 اطاعت ابراز یبرا را ریوز احمد رزایم و خان اهللامان پسر  خان،یلطفعل برادر  بزرگان، موافقت کسن و مشورت

 .(93: 1328 ،یقاض  127 و 169 ،172 ،177: 1361 ،یسنندج) دارد اعزام تهران به قاجار آغامحمدخان نزد به

 
  کتابوامم
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