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 چکیده: 
ارها تا روی کار آمدن سقوط افش  یدر فاصله  مسائلترین  مبهمترین و  مهم  یکی از

نقش   جایگاه  زندیه،  دوره    افغانآزادخان  و  این  تحوالت  و  منازعات  ؛  است در 
در    دو سلسلهزندیه و قاجاریه و کامیابی این    نگاریتاریخ  یموضوعی که در سایه

به حاشیه گرفته و  قرار    سؤال بنابراین    ؛ رفته است   تشکیل حکومت، مورد غفلت 
پژوهش که    حاضر  اساسی  است  و    افغان  آزادخاناین  دوره  این  قدرتِ  نزاع  در 

کی از یعنوان  به  خانکه آزاد   است   نیافرضِ مقاله    نقشی ایفا کرد؟  آنچهتحوالتِ  
اصلی نقش    مدعیان  دوره  این  تحوالت  و  منازعات  در    داشت:   بارزیسلطنت، 

قدرت در    یک هستهی  ایجاد  ،هیدان افشارخان  یِن ی جانش  یهاجنگدر    ینیآفرنقش 
، فتح اصفهان و اعالم سلطنت  خانکریمآذربایجان و گسترش آن، مبارزات طوالنی با  

کشمکشو سرنوشت   مؤثر  ینیآفرنقش   زینو   در  قاجار  هیزند  ایهساز  نشان   هیو 
.  دوره داشته است  نیا رویدادهایدر ای کنندهنییتع  اریکه آزادخان نقش بس دهدیم

  ی در نهایت از چرخه  هرچند  افغانآزادخان  که    نتایج پژوهش حکایت از آن دارد 
ی  هاجنگاو موجب فرسایشی شدن  نظامی    عملیاتها و  جنگقدرت حذف شد اما  

 . ساخت این دوره شد و روند انتقال قدرت را با تأخیر روبرو 
قاجار، جنگ قدرت،   خان، محمدحسنخانکریم،  افغانآزادخان    واژگان کلیدی:
 .افشاریه، زندیه

 
  . اهواز  ، دانشگاه شهید چمران اهواز  ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ،تاریخاستادیار  * نویسنده مسئول:  

varfinezhad@scu.ac.ir 
انسانی  ،تاریخاستادیار  **   علوم  و  ادبیات  اهواز  ،دانشکده  چمران  شهید   . اهواز  ، دانشگاه 

a.ghasemi@scu.ac.ir 
 | DOI:10.29252/HSOW.5.2.131 |17/05/1400: رشی پذ خ ی تار   10/02/1400:افتی در خی تار|

mailto:اهوازvarfinezhad@yahoo.com(نویسنده
mailto:اهوازvarfinezhad@yahoo.com(نویسنده
mailto:اهوازvarfinezhad@yahoo.com(نویسنده


 | 16مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 132

 مقدمه
تا روی کار آمدن زندیه و حتی پس از آن،   به عنصری    هاافغاناز اواخر عصر صفویه 

ت ایران تبدیل شدند. این روند با محاصره اصفهان، سقوط صفویه و  نده در سیاس نکتعیین
در ایران خاتمه   هاافغانآغاز شد. گرچه ظهور نادر به حاکمیت  هاافغانتشکیل حکومت 

 در ایران نشد. هاافغانآفرینی بعدی مانع از نقش داد اما
فرینی دو آنقشفضای سیاسی برای  شاه و بحران سیاسی در کشور، مجددا  با قتل نادر
کدام مسیر  افغان که هرخان  آزادو    یدران  احمدخان  ؛افغانی نادرشاه مهیا شدتن از سرداران  

شد و   قلمرو شرقی ایرانبالفاصله راهی    یدران  احمدخانمتفاوتی را در پیش گرفتند.  
که در   افغانآزادخان  مستقل را برای خود بنیان نهد و    قدرتی  یبرآمد که شالوده  درصدد

ایگاه سیاسی  افتن ج در پی ی محیط پرتالطم ایران باقی ماند و در میان مدعیان متعدد قدرت  
ضلع    قاجار سهخانزند و محمدحسنخانکریمآزادخان به همراه  بلندی برای خود بود.  

 برای تصاحب قدرت وارد جنگ و جدال شدند.  مثلثی را تشکیل دادند که
حاکم بر ایران را تشکیل    دو سلسلهخان  حسنمحمدو فرزندان    زندخانکریمه  آنجا ک   از

در این میان اما    .پرداخته شده استها  آن  تاریخی به شکل مبسوطی به  منابع دادند، در  
  صورت بهقرار گرفته است و تنها    نگارانخی تارمورد توجه    بندرت  افغان  نقش آزادخان

افشاریه، زندیه و قاجاریه به    یهای دورهنگاریدر تاریخ و البته منفی،ای  حاشیهگذرا و  
 آن پرداخته شده است. 

پژوهش  غفلتاین   به  کاستی  اهمیت   هایو  با وصف  و  کرده  نیز سرایت  تاریخی 
تحلیل و ارزیابی قرار نگرفته   او مورد  آزادخان در تحوالت این دوره، نقش و جایگاه 

  صورت بهدو پژوهش  در  که تنها    دهدیموضوع نشان م  یپژوهش  اتیادب  . جستجو دراست
در    «افغانآزادخان  »تحت عنوان    یمدخل  - 1  :پرداخته شده است  افغانآزادخان  مستقل به  

  مدخل   نیا  .آل داود نوشته شده است  یعلدی که توسط س  یاسالم  بزرگ  المعارفرهیدا
ح  یات یکل  یدربرگیرنده به  مسئله    افغانآزادخان    یاسی س  اتیراجع  فاقد  طبعا   و  است 

ان  رحکم یی؛غلجا خانآزاد»تحت عنوان ای  مقاله -2 .است  یلیتحل  هایمشخص و جنبه
نقر  یسن و  صاحب  مذهب  جواد  «الزمانسکه  قلم  در.  ینیدالیموسو   به    ن یا  موسوی 

الزمان بر  در استفاده از نام صاحب  مذهبیآزادخان سن  یها زهیانگو  پژوهش به اهداف  
و   هانقش  یهمهبرگیرنده  پژوهش وی در  رونیازا  .است  همسکوکات خود پرداخت  یور

نیست  افغانآزادخان    یعملکردها دوره  این  جایگاه    ؛ در  و  سهم  که  پیداست  بنابراین 
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ز همین زاویه است  مشخص نیست و درست ا  یروشنبهآزادخان در تحوالت این دوره  
ـ    بع معتبر تاریخی و با روش توصیفیتا با اتکا به مناکوشند  می  که نگارندگان این مقاله

 . دنکن  یپرتوافکنتحلیلی بر زوایای این موضوع 

 قدرت در ایران پس از قتل نادرشاه هاینگاهی به کشمکش

تار   یاز مقاطع سخت و بحران  یکی  همواره  یمرگشاه  دهد کهمی  نشان  رانیا  خیمطالعه 
 ، حاکم  قدرتِ  بهنگام ضعفِ  ا ی  پادشاه  مرگِمحض  به  .محسوب شده است  رانیا  خ یتار
به عرصه س  هیبه حاش  ای  که سرکوب شده  زی مرکزگر  ی روهاین بودند مجددا     یاسیرفته 

ادعا   گشتندیمباز به  این موضوع ریشه در سرشت قدرت در  پرداختندیقدرت م  یو   .
ای الهی بود که از طرف  زیرا در ذهنیت اجتماعی مردمِ ایران، قدرت عطیهایران داشت  

شد. این بدان معنا بود که مشروعیت همیشه با فرد پیروز بود و خداوند به حاکم اعطا می
توانست وارد کارزار قدرت شود  طلبی با پذیرش عواقب شکست خویش، میهر فرد جاه

در    (44:  1390و دیگران،    دهقان نژادبیازماید. )و بخت خویش را برای ظل ااهلل شدن را  
ی و ظهور مدعیان قدرت  ن یجانشی مسئلهچنین فضایی بود که مرگ شاه همواره به بروز 
  ،ریفراگ  به شکلی ان  ی مدع  نی ا  زشیو خشد  در درون و بیرون از خاندان سلطنت منجر می

  ی اجتماع  ی،اقتصاد  یندهیفزا  یهامنابع قدرت و بحران  یپراکندگ   ،مرجوکشور را با هرج
 . کردمی روبرو یاسیو س

مختلفی    انِیمدع  زشیبه خ  ی)خ(د یخورش112۶  ی)ق(/قمر 11۶0شاه در سال  درقتل نا
زد نادر  دامن  در عصر  ز  یکه  م  کسترخا  ریآتش  و  برای   ترصدبودند  مناسب    موقعیت 

  ی در فاصله قتل نادر تا رو ،رخان معاصراز مو  یکی بنابر پژوهش تصاحب قدرت بودند.
  نفر  93قدرت    یِاصل  انِیدر کنار مدع  خ،1175  ق/1210  سال  در  خانمحمدکار آمدن آقا

: 1395نژاد،  زرگری)و کشمکش پرداختند    جنگ به    گریتصاحب قدرت با همد  ی برا  گرید
1۶9- 1۶۶). 

نادر   مرگ  علیقلی  خاندان  در  باریزدوخوردهای خشونتبا  داد.  رخ    خان سلطنتی 
کرد    یگذارتاجاو    نیجانش  عنوانبهبالفاصله بعد از قتل نادر    نادر  ی( برادرزادهعادلشاه)
، بیگدلیآذر  ؛581- 582  /1  :1378فسایی،  حسینی)زد    یدان سلطنتخان   کشتار  دست بهو  

که از طرف او به حکومت عراق    خانمیاما در غرب کشور برادرش ابراه  ؛(470  /2  :1378
گس اصفهان  د   لیو  بود  طغ  ستشده  با    انیبه  و  و  زد  به  عادل  نکرد  ناینابشکست  شاه 
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  /1  :1378حسینی فسایی،  )   خواند  شاه  و خود را  حکومت کوتاه مدت برادر خاتمه داد
ی گماشته شده بود  شاهکه از سوی خوانین مشهد به  شاهرخشاه  او هم در مقابلاما    ؛(584

 .(30: 253۶گلستانه،  ؛ 473 /2 :1378، بیگدلیآذر) مغلوب و کور شد
  و ماجراجو   یاغی  نیوانخهم با چالش    رخشاه  شرایط متالطمی، پادشاهی  نیدر چن  اما
  مانیسلشاه  نوادگان  ی ازمتولمحمد  سیدمیرق کور شد و  11۶3او نیز در سال    .شدروبرو  

؛  22 :135۶)غفاری کاشانی، سلطنت نشست  تدوم بر تخ مانیسل شاه نام با یاول صفو 
  نینبود و خوان  رانی جدال قدرت در شرق ا  انِی پا  نیاما ا  .(473- 474  / 2  :1378،  بیگدلیآذر 

نشاندند    یرا مجددا  بر تخت پادشاه  شاهرخ  و محمد را برانداختند  د یرسیبار م  ن یخراسان ا
 .(474  /2 :1378، گدلیبیآذر )

ترتیب   و    هیافشار  خاندان  دروندر    قدرت  یرحمانهی بو    ن یخون  هایجدال بدین 
  از   رونی ب  انیمدع  یرا برا   ه را  ضعف روزافزون و محدود شدن قلمرو آنان به خراسان،

آن دورهملتهبِ  یدر فضا  نابراینب  ؛سلطنت هموار کرد  خاندان   یِ مدع  ینچند   سیاسیِ 
  انِیمدع  نیا  یها کسب قدرت شدند و رقابت  ی برا  ریگنفس  یوارد کارزار   ی دیگر اصل
تار  تالطمم  اریبس  یادوره  ،سازعوامل بحران  مدعیان و  ریقدرت در کنار ساپر   خ یرا در 
 .رقم زد رانیا

 افشاریه  یو نقش او در تحوالت دوره افغانآزادخان 
پیوستن به نادرشاه در منابع    . از پیشینه او قبل ازبود  ییغلجا  یهاافغاناز  افغان    بیگآزاد

به   آزادبیگ  مورد  در  ما  تاریخی  آگاهی  نخستین  نیست.  موجود  اطالعاتی  تاریخی 
  کابل توسطِ   به هنگام فتحِبیگ  آزادکه طی آن    گرددیبازملشکرکشی نادرشاه به هندوستان  

به سپاهیان نادرشاه پیوست )غفاری کاشانی،    هاافغانز  ا  یبا گروه   ق   1150در سال    نادر
لشکرکشی آزاد  .(478  /2  :1378،  بیگدلیآذر؛  72:  135۶ پایان  از  پس  به    نادر   بیگ 

همراه    هندوستان ا  اوبه  تاریخی    آمد  رانیبه  منابع  که  است  زمان  این  از    صورتبهو 
 کنند.می  ادی از او  گریختهجسته

باآزاد از  از هندوستان،بیگ پس  نادر  به سپاه    زگشت  نادر  خان  اصالنامیربه دستور 
د478  /2  :1378،  بیگدلیآذر )  وستیپ  جانیآذربا  یفرمانروا    .(491  /1  :1349نبلی،  ؛ 

عثمانیهاجنگدر  بیگ  آزاد با  نادر  داشت.ی  در حمله  ها حضور  گزارش مروی،    یبه 
از سوی نادرشاه مأمور سرکوبی اعراب نافرمان اطراف  افغان  بیگ  آزادنادرشاه به بغداد،  
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از ایشان    خانوار  هزارکوفه شد و در این مأموریت »بر سر آن طایفه شبیخون برده، دو سه  
  را اسیر و... دو سه هزار نفر دیگر را قتل کرده« و پیروزمندانه به حضور نادرشاه برگشت

 .(923  /3 :13۶3مروی، )
کدام از  هر  ، امور  یهرازیو ش  انی سپاه  ختن یاز هم گس  واسطهبهاز قتل نادرشاه  پس  

  مانند بهافغان  بیگ  آزادهنوز بر ما معلوم نیست که چرا    .رفتند  یبه راه  یسرداران نادر 
نظر  بهراهی افغانستان نشد و در محیط سیاسی پرتالطم ایران باقی ماند.    یدران  احمدخان

کهمی دائمی    رسد  ابدالیهاافغانخصومت  این  هاافغانبا    درانی  ای   ی  در  غلجایی  ی 
علیرغم تمام موانع و مشکالت  افغان    بیگآزادبه هر صورت    بوده است.  مؤثر  یریگمیتصم

  نکهیا .شد  گرید انیبا مدع ینظام مدتخطر و درازپر یهاو وارد کشمکشدر ایران ماند 
  دهندهبماند نشان  یسال در چرخه قدرت باق  10  توانست  یمتالطمجو    نیر چنآزادخان د

س  اتیصوصخ  ،هایژگیو نظام  یاسیبرجسته  نیز  یو  ائتالف  ییتوانا   و  در  با  او  سازی 
 خوانین قدرتمند بود.

افشاریه    خاندان  دری جانشینی  هاجنگدنبال قتل نادر،  گفتیم به  ترشی پکه    گونههمان 
جنگ این  شد.  سیاسی    ها شروع  پیشرفت  و  ترقی  برای  کرد.  بیگ  آزادفرصتی  فراهم 

برادر عادلشاه و  )  خانبود به همراه او به ابراهیمخان  اصالنامیرکه در خدمت  بیگ  آزاد
متالطم    ؛او( پیوست  رقیب ائتالف  روزگار  آناما در جو  و  اتحادها  بود،  که  ناپایدار  ها 
امیراصالن  خانابراهیم صفو  به  بزودی  زدند  خان  دست  هم  مقابل  در  نظامی  آرایی 

در این شرایط بود که آزادخان با   .(28- 29:  253۶؛ گلستانه،  472  /2  :1378،  بیگدلیآذر )
این    یازا  درپیوست و    خان، پیش از شروع جنگ به ابراهیمییگرامصلحتدوراندیشی و  
لقبِ به  ؛  478  /2  :1378،  بیگدلیآذر؛  72:  135۶کاشانی،  )غفاری    رسیدی  خان  خدمت 

ابراهیم در پیروزی او و شکست  بی  .(491  /1  :1349نبلی،  د تردید پیوستن آزادخان به 
 حکمران مقتدر آذربایجان مؤثر بود.خان اصالنامیر

 شاه رخشاه   برآمد تا با کنار زدن  درصددشاه  ابراهیم،  خاناصالنپس از کنار زدن امیر
قدرت   انشقاق  خاندانبه  دهد.    در  پایان  خود    رونیازاافشاریه  عظیم  لشکر    یسوبهبا 

کشی در این لشکر  .(31:  253۶گلستانه،  ؛  472  /2  :1378،  بیگدلیآذر )خراسان حرکت کرد  
  ی به گزارش گلستانه لشکرکش  .داشتسپاه را بر عهده    یهاافغان  یفرمانده  افغانآزادخان  

  ازسپاه    هایو ازبک  هاافغان  انیو اختالف م  یبه سمت خراسان با دو دستگ  شاهمیابراه
اختالفات سرانجام در سمنان    نیشروع شد و ا  گریاز طرف د  یرانی ا  انیو سپاه  طرف  کی
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توپخانه    که از  یرانیا  نیروهایی،  ریدرگ  نیدر ا  .دی انجام  نیطرف   انیم  یریشد و به درگ  یعلن
  شاهمیواقعه لشکر ابراه  نی ا  یدر پ  .و ازبک را به توپ بستندافغان    یروها ی ن  ندبردمی  بهره

قم بازگشت؛    یسوبه  دسرداران خو  گریبه همراه آزادخان و د  شاهمیو ابراه  دی فروپاشاز هم  
حفاظت    مأموررا   1محمد دی رسی راسان، مخ  ی سوبه  یقبل از لشکرکش شاهمیابراه که   ییجا

؛ مرعشی صفوی،  31- 33:  253۶گلستانه،  کرده بود )و تعمیر سد قم  و حراست از آن شهر  
13۶2  :99-98). 

از ورود محمد  سیدمیرشهر روبرو شد و    یبسته  هایدر قم با دروازه   شاهمیاما ابراه
با    افغان آزادخان  بود که    ق(11۶2این زمان )در    .کرد  یری به شهر جلوگ  شاهمیابراه  ی قوا

شاه جدا  میاز ابراه  انش یهزار تن از سپاه  15با    شاهمیمشاهده ضعف و زوال قدرت ابراه
-3۶:  253۶)گلستانه،    شاه از صحنه قدرت حذف شدو با این اقدام بود که ابراهیم  شد
داشت    یاز و  افغانآزادخان    ییدر جدا  شهیر  یادیحد ز  تا که    شاهمیکار ابراه  انی پا  .(35

برداشته شود و از    انیاز م  هیافشار  در خاندانقدرت    یدوقطبطرف    کی  سبب شد تا از
د خواه  گریطرف  ادامه  در  مدع  دید  میچنانچه  برآمدن  که    دی جد  انیسبب  قدرت شد 

 .بودند ه یافشار از خاندان رونیب یهمگ
محمد  سیدمیربه    ،یانامه  یط  شاهمیاز ابراه  جدایی  از  پس  افغانآزادخان    صورت  هر  به
  ی هاافغانکه ورود آزادخان و  محمد  سیدمیرنمود.    فی اطاعت کرد و از او کسب تکل  اظهار

خود    انینمود که با سپاه  هی توص  خانبه آزاد  دی دیتحت فرمان او به شهر را به مصلحت نم
مطابق    ز ین   افغانآزادخان  باشد و    یو ساوه برود و منتظر دستورات بعد  نیبه سمت قزو

 .(101- 102: 13۶2مرعشی صفوی، ) شده مستقر شدادی دستور در محل
  حوادث   منتظر  و  برد  بسر  نیرا در ساوجبالغ و قزو  یمدت  خانبه نوشته گلستانه آزاد

را نامشخص    ران یا  یاسیس  تیتا خود را با آن هماهنگ کند و چون وضعبود    یبعد  یاس سی
هرج دو  گونه  ب  دیومرج  خودسرآن    میو  دچار  سربازانش  و  سرداران  که  و    یداشت 
. (183-184:  253۶  ه،گلستان)رفت    جانیآذربا  یسوبهخود    انیشوند با سپاه  یپراکندگ

 
نزد 1 به  و  او طرد شد  از سوی  عادلشاه  آمدن  کار  از روی  آستان قدس پس  متولی  محمد  میر سید   .

  طرف خراسان، از    یسوبهشاه  ابراهیم   یلشکرکشان آمد و در مرکز ایران ماندگار شد. او قبل از  خابراهیم 
را    قدرت شاهرخاز مدعیان    یکی عنوان  به اندکی بعد    ابراهیم به حکومت قم منصوب شد. همو بود که

، تاریخ ایران کمبریج:  1389  کنار زد و برای مدتی کوتاه سلطنت کرد. )در این مورد بنگرید به: پیتر آوری،
 ( 81-82دوره افشار، زند و قاجار، تهران، انتشارات جامی، صفحات  
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و روایت    کندمی  تیمتفاوت روای  اگونهبهرا    جانیبه آذربا  خانرفتن آزاد  یماجرا   یدنبل
، آزادخان با جمعی  شاهپس از شکست ابراهیماو    یرسد. به نوشتهمی  تر به نظریرفتنیاو پذ 
پاشا والی  کیشی با خالدو نظر به هم  به مناطقی چون شهر زور و زهاب رفت  هاافغاناز  

به  آنجا، مدتی را آنجا سپری کرد و سرانجام در پ ی حوادثی که در آذربایجان رخ داد 
 .(491-493 /1  :1349نبلی، آذربایجان حمله کرد و آنجا را تصرف نمود )د

سال  هر  به   اواخر  در  که  آذربایجان  به  آزادخان  عزیمت  اوایل  ی  ق11۶2صورت  ا 
اد، نقطه عطفی در حیات سیاسی او بود و بیانگر آن بود که زوال قدرت  دق رخ11۶3

سبب پیدایش مدعیان مختلف قدرت شده    ،سیاسی در این زمان  هایافشاریه و آشفتگی
نیز برآن بود تا خود را از زیر نفوذ سایر    افغانآزادخان  بود و در این اوضاعِ پرتالطم،  

 در نواحی شمال غرب تشکیل دهد.  مستقلقدرت رها کند و برای خود قدرتی منابع 

 و تثبیت قدرت در نواحی شمال غرب  افغانآزادخان 
دارای اهمیتی  دور    هایآذربایجان از گذشته  مشخص  طوربهو  نواحی شمال غرب ایران  

روایت  موردتوجهو    ویژه بود.  و صاحبان قدرت  نشان  هایحکام  که  می  مورخان  دهد 
جان  حکمرانی آذربای  .استقرار آزادخان در آذربایجان ریشه در تحوالت این ایالت داشت

سپرده   شاهافشار حکمران ارومیه و متحد ابراهیم  خان به مهدیخان  اصالنامیرپس از قتل  
ابراهیم و  خود    نیازاپس  شاهشد  سپاهیان  با  اما  شاه ی  سو بهانتصاب،  کشید  لشکر  رخ 

رفتار خود موجبات شورش علیه خویش را فراهم کرد و به قتل رسید  خان با سوءمهدی
موجب شد    خانقتل مهدی  .(489- 490  /1  :1349نبلی،  ؛ د101-105:  134۶،  الشعراادیب)

ز آزادخان که در  در ارومیه به خونخواهی او قیام کند و در این راه ا  خان تا برادرش نقی
زور کردستان بود کمک بخواهد و همین پای آزادخان را به آذربایجان  این زمان در شهر
گزارش کرد.  نشان  هایباز  کهمی  تاریخی  جنگِ    دهد  این  از    بارخشونتدر  بسیاری 

 خاننیروهایی که برای نجات تبریز جمع شده بودند کشته شدند و آزادخان به همراه نقی
ق به حکومت تبریز رسید و این آغاز  11۶3فاتحانه وارد آذربایجان شد. آزادخان در سال  

بود  پیشرفت او  کاشانی،  )های  د72- 73:  135۶غفاری  ؛  490-493  /1  :1349نبلی،  ؛ 
 . (478 /2  :1378، بیگدلیآذر؛ 107- 109: 134۶، الشعراادیب

تبریز بزودی او را    خانقدرت آزاد  یتوسعه عنی  ی  رویاروی حکمران آذربایجاندر 
آوری  جمعنفری را    7000قرار داد. آزادخان در مدت سه ماه توانسته بود لشکری    خاننقی
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در پیش    خاندر تبریز رویه مستقلی نسبت به نقی  خان، آزادالشعراادیببه نوشته    کند.
بود   ز»گرفته  او  میتحک  ادهیو  )کردنمی  به احکام   به   .(109- 111:  134۶،  الشعراادیب« 

نقی  دنبال  لشکر  ب  خاناین سرکشی،  ارومیه  هزار  20ا  از  به   هی تنب  قصدبهنفری  آزادخان 
به سمت  با لشکریان خود    دیدنمی  مقاومت در خود  انآزادخان که تو  .رفت  ز یسمت تبر

ناگزیر به جنگ شد. در جنگی که رخ داد  نخجوان رفت اما در کنار ارس متوقف شد و  
  ی متوار  هیاروم   یسوبه  خان. نقیشدند  روزیو پ  دندیجنگ  آزادخان با دالوری تمام  انیلشکر

. آزادخان که به تعقیب او پرداخته بود در میانه راه به  پناه گرفت  هیشد و در قلعه اروم
ها را فتح کرد و این  بلی، خوی، خاستگاه دن خانبا نقی  دنبلی   خان شهبازسببِ همراهیِ

دنبلی با او بود. ارومیه نیز پس از مقاومتی کوتاه تسلیم  خانپیوند سیاسی شهباز ی مقدمه
افت )غفاری کاشانی،  یبر بخش اعظم آذربایجان دست خانقلعه آزاد نیا  ری و با تسخ شد

 . (111- 112: 134۶، شعراالادیب؛ 74-73:  135۶

 ،گلستانه  تیروابه نمایی، زمینه اتحاد سایر خوانین با آزادخان فراهم شد.با این قدرت
با سا  افشارخانیو فتحعل   یدنبلخانشهباز متحد    افغانآزادخان  با    ،ن یوانخ  ری در رقابت 

به نبرد   ؛ از همین روگذاشت شی آزادخان رو به افزا قدرتِ ،افراد  نیا  وستنی شدند و با پ
  ن یوانخ  ریافشار و سا  خانیو موس  1ی داغقراچه  خانسرکش مثل کاظم  نِیوانخ  ری با سا
را    و  تپرداخ خود  قدرت  قسمت  شیافزا  روزروزبه دامنه  بر  و  از    یشتریب  هایداد 
پ  جانیآذربا اروم  دای سلطه  قلعه  و  قلعه  ه یکرد  از  بود    های که  مقر    عنوان بهرا  مستحکم 
 . (184: 253۶)گلستانه،  کرد  نییتع شیخو

پ  به با  آزادخان  گلستانه  لشکری    جانیآذربا  نیخوان   وستنینوشته  تدارک    30و 
به سر برده بود   رانی ا  یرا در مناطق غرب  ی افتاد« و چون مدت   ی »به فکر پادشاه  ی هزارنفر

با برخ و  آنجا اطالع داشت  از اوضاع  به  یو  ارتباط داشت  آنجا    یشهاند  از سرکردگان 
او را در سطحی    توانستمی  کرمانشاه   تصرف  .(185  همان:)تصرف قلعه کرمانشاه افتاد  

کرمانشاه و توپخانه معروف آن   مستحکم  قلعه  رایزباالتر از رقیبان و حریفان قرار دهد  

 
امرای دولت نادرخان قراچهکاظم .  1 از  داغ )ارسباران فعلی( حکومت  شاه بود که در محل قراچهداغی 

  او نیز در با وجود کوری  ،  نادرشاه  از قتلبعد    نادرشاه گرفتار و کور گردید.  سوءظناما او نیز به  ؛  تداش
وارد کشمکش با آزادخان    چندکی او  اندیشه استقالل و خودسری افتاد. با استقرار آزادخان در آذربایجان  

شد و حاضر به پذیرش قدرت او نشد اما با تثبیت قدرت آزادخان در منطقه او نیز با آزادخان از در 
 . ۶8۶/ 2:  1387؛ قدیانی، 188-189: 253۶گلستانه، ـ  سازش برآمد و به حکومت خود ادامه داد
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قدرت  ی برا  یاپشتوانه  ست توانیم باشد  بسط  نامه  نیبنابرا  ؛آزادخان  به    یا آزادخان 
  نوشت  خانباشی آن، عبدالعلیو توپچی  گلستانه  خانیتقمحمد   رزای م  ،کرمانشاه  حکمران

ی این قسمت را  ها گزارش  .(185:  همان)  از آنان خواست که با او متحد و متفق شوند
در قلعه   خانگلستانه هستیم که در این زمان در کنار عمویش محمدتقیمرهون ابوالحسن  

بسر او، پاسخ محمدتقی  برد.می  کرمانشاه  به درخواست    خانو عبدالعلی  خانبه نوشته 
آزادخان ناامید کننده بود. آنان ضمن اشاره بر توانایی خود برای دفاع از کرمانشاه، تأکید  

درخواست کمک خواهند    خاناز آزاد  ،شدن با تهدیداتکردند که در صورت نیاز و مواجه  
 .(185- 18۶: همان)کرد 

مسالمتبا   تصاحب  از  آزادخان  کرمانشاه،ناامیدی    ییشهاند  درافغان  خان    آمیز 
 سنتی جزئی از قلمرو آذربایجان بود.  طور بهقدرت خود به آنسوی ارس افتاد که    یتوسعه
در گام اول نخجوان را پس از نبردهای سخت فتح کرد. آزادخان   خانمنظور آزاد  نیبه هم

در گام بعدی به ایروان حمله کرد. اهالی ایروان چون تاب مقاومت نداشتند از حکمران  
  کی که در نزد  یت در نبرد سخ  .(114-134۶:115،  الشعراادیبگرجستان کمک خواستند )

شکست خوردند   انیگرج  یزدنمثال  استقامتِ در پیآزادخان  انیگرجستان رخ داد لشکر
مجددا  به تدارک    زی اما آزادخان پس از بازگشت به تبر؛  شدند  یارس متوار  یسو  نیو به ا

میدان  در    روی دو ن  تلفاتِ  . بر گرجستان تاختق  11۶4در سال    گریپرداخت و بار د  روین
  ی روزیپ   نیپس از ا  .شدند  دان ی م  روزیبودند که پ  هاافغان  نی بود اما سرانجام ا  نیسنگ  جنگ

و با این اظهار    قابل آزادخان سر تسلیم فرود آورددر مگرجستان  یوال وسی بود که هراکل
  ی خواهر خود را به همسر تحکیم روابط،    منظور بهبازگشت و    شیاطاعت به حکومت خو

درآورد افغان  فتح   با  .(400  /2  :1380سایکس،  ؛  18۶-188:  253۶گلستانه،  )   خان 
  جانیشد و سراسر آذربا  لی شمال غرب کشور تبد  بیرقیبه قدرت ب   خانگرجستان آزاد
 . درآمدبه تصرف او 

 ی سلطنتسوبهخیز 

 اکنون  و ا  ،غرب شمال   ینواح  در   خانآزاد  قدرت   میتحک  و  جان یآذربا  ی سراسر  تصرف   با
  در.  شود  قدرت  انیمدع   با  یتر بزرگ  های کشمکش  وارد  توانستمی  که  بود  یتیوضع  در
  ری ز  قرار  به  در این زمان  عمده   هایروی ن  نظرنقطه  از  رانی ا  یاسی س  آرایش  یکل  نگاه  کی

خود را کنار    هاکشمکش  از  و  بود  کرده  بسنده  خود  قلمرو  به  رخشاه  خراسان  در:  بود
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  هم  به  یامالحظه  قابل  قدرت  قاجار  خانمحمدحسن  کشور  یشمال   ینواح  در  کشیده بود.
  عمل  جامه   قاجار   خانیفتحعل  پدرش یاسی س  یآرزوها  به  تا  بود  یفرصت  منتظر  و  بود  زده

  ی سلحشور  با  برادرانش  و   زندخانکریم    کشور  یجنوب  و  یمرکز   مناطق  در.  بپوشاند
  جنوب  صفحات  در  .بودندو تسری آن به مناطق دیگر    خود  قدرتدرصدد تحکیم    ی،ات یلیا

که ار یبخت  خانمردانعلی  کشور  یغرب   در  ،بود  خورده  شکست  زندخانکریم    از  ی 
  گلستانه  خانیمحمدتق  کرمانشاه  در  .بود  قدرت  به  بازگشت  یبرا  یمتحدان  یجستجو
  کرده  حفظ  یخوببه  را  شهر  نیا  ،یباشیتوپچ  خانیعلعبدال  همراه  به  شهر  نیا  حکمران
  راه  نیا  در  گرچه  و سعی داشتند که استقالل خود را به بهای ناچیزی نفروشند؛  بودند
 ( 2۶2- 2۶7  و217 -232:  253۶  گلستانه،) .ماند ناکام

که   بود  چنین جوی  و    افغانآزادخان  در  آذربایجان  امور  انتظام  از  پس   ی پ  درنیز 
  انیمدع  با  کشمکش  و  جدال   وارد  ،داد  رخ  کشور  یغرب  و  یمرکز   مناطق  در  که  یتحوالت
تحوالتی که    نیترعمده.  هموار کردسلطنت    ی سوبهتدریج مسیر خود را  هو ب  شد  قدرت 

آزاد کشمکشپای  این  به  را  جدال خان  کرد،  باز    خانمردانعلیو    خانکریم  هایها 
ز طرف دیگر بود؛ موضوعی که سبب  طرف و تالش زندیه برای سلطه بر کرمانشاه اکیاز

اکثر   و هم حکمران کرمانشاه از آزادخان درخواست کمک کنند. خانشد تا هم علیمرادن
، اما  اندمنابع تاریخی در مورد نقش محوری کرمانشاه در تحوالت این دوره سکوت کرده

 کتاب گلستانه این خالء را تا حد زیادی پر کرده است. 
  جنوب   صفحات   به  خانکریمبا شکست از    خانمردانعلیگفتیم    ترشی پگونه که  همان

والی لرستان لشکری را مهیای نبرد با زندیه    خانکرد و با کمک اسماعیلفرار    کشور  غرب
ه  ب  را  کرمانشاه  یاستثنابه   کشور  یغرب  و  یجنوب  ینواحاکثر    خانکریمدر همین زمان    کرد.

  دیشد  مقاومت  با  کرمانشاه  بر  تسلط  یبرا   خانکریم  هایتالشش درآورد.  تصرف خوی
  به  یپنهان  هاینامه  یط  خانیعبدالعل  و  خانیتق  محمد   و   شد  روبرو  شهر  نیا  سرداران
 همان: )  کردند   کمک  درخواست  هیزند  یقوا   مقابل  در  آنان  از  خانمردانعلی  و  آزادخان

193-192). 
  مورد  نیا  در  ی خیتار  منابع   بر ما روشن نیست و  درخواست  نیا  به  خانآزاد  پاسخ
سال    و  داد  پاسخ  درخواست  نیا  به  سرعتبه  خانمردانعلی  اما  ؛اندکرده  سکوت در 
افت اما نتوانست از این عامل برای توسعه قدرت خود استفاده ی  ق بر کرمانشاه سلطه 11۶4

در مقابل قوای    مجددا  کرمانشاه    ی قوای زندیه شکست خورد و قلعهکند و در نبرد با  
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  گرید  بار   اهالی قلعه،  جهیدرنت   ؛ک محاصره سخت و طوالنی شدی  زندیه تنها ماند و گرفتار
 .(21۶-232و   193- 201: همان) کردند کمک درخواست خانمردانعلی از

  پاشا یمصطف  بغداد  یوال  از  و  رفت  بغداد  به  درخواست   نیا  دنبال   به   خانمردانعلی
 شاهزاده   عنوانبه  النسبمجهول   یفرد  دنیکش  رب  با  دو  نیا  سرانجام  .کرد  کمک  درخواست

  گرفتند  کرمانشاه  یسوبه  یلشکرکش  به  میتصم  حسین ثانی،  سلطان  شاه  ی و با لقبصفو
: بخش اول /  9  :1380هدایت،  ؛  479  /2  :1378،  بیگدلیآذر؛  243-248:  253۶  گلستانه،)

7093) . 
آزادخان    از   ،دیدنمی  خود  در  را   خان کریم  با  ییارویرو  توان   متحد  یقوا   نیا  ازآنجاکه 
  با  گذشته  از  که  خانیمصطف  و  خواستند  یاری  خود  جنگیِ  ائتالف  تقویت  یبرا  زین  افغان

  ائتالف  به  جانیآذربا  انیلشکر  با  تا  کرد  درخواست  او  از  داشت  یدوست  ارتباط  آزادخان
نامی2۶0:  253۶  گلستانه،؛  479  /2  :1378،  بیگدلی آذر)  ونددیپ ب  ه یزند  ه یعل اصفهانی،  ؛ 

 مغتنم  را  فرصت  داشت  را  کرمانشاه  بر  تسلط  یآرزو  گذشته  از  که  آزادخان  .(34:  13۶3
  تر سوآن  کرمانشاه حرکت کرد.  ی سوبهق  11۶۶و در سال    پرداخت  روین  زی تجه  به   و  شمرد
به سمت    اصفهان  از  تمام«  استعداد  با»  بود  کرده  یابیارز  یجد   را  خطر  چون  خانکریم

 . (2۶2: 253۶  گلستانه،؛ 120: 134۶، الشعراادیب) کرمانشاه لشکر کشید
  بزرگ  یابیکام  کیدر  خانکریم  ،بودند  آزادخان  انتظار  در  متحد  ی قوا  کهیدرحال

محاصره  را  کرمانشاه  یزدهیقحط   شهر  توانست  یاس یس ماه  چهارده  از    شکل  به  پس 
 و  گلستانه  خانیمحمدتق  و  کند  میتسل  به  وادار  خوردو زد  بدون  و  زیآممسالمت
-2۶7:  253۶  گلستانه،)کند    وارد  خود  انیلشکر  جرگهبه    را  یباشیچپتو   خانیعبدالعل
  اخبار   اما  بود  ناگوار  پاشایمصطف  و  خانمردانعلی  یبرا  گرچه  کرمانشاه  سقوط  خبر  .(2۶۶

 . ختی برانگ را  دیام از  یموج  زیتبر از  سوار هزار  چندین با آزادخان حرکت
د دست  بودن افغانآزادخان  انتظار  در که  متحد   قوای ،خان کریم لشکر  شدن   کی نزدبا 

با لشکر    خانقبل از رسیدن قوای آزادخاطر که تا  بدان  ؛ تاکتیکی زدند  های به جابجایی
کی از سرداران سپاه را  ی  پاشا همچنینخان و مصطفیمردانعلیروبرو نشوند.    خانکریم
  شود  ملحق  اردو  به  ترعیسر  هرچهدر حرکت شتاب کند و    تا  فرستادندآزادخان    یسوبه
  آزادخان   ایآ  که  میداننمی  یدرستبه  .(2۶7:  253۶  گلستانه،؛  70:  135۶غفاری کاشانی،  )
.  ریخ  ا ی  ه بودکرد  تعلل   متحد   یقوا   به  وستن یپ  در  ،جنگ  جه ینت   از  یبردار بهره  منظور به
نتیجههبه در  متحد  قوای  و  شد  آزادخان شروع  لشکر  بدون حضور    یرصورت جنگ 
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؛  2۶8:  253۶  گلستانه،)  متالشی و منهدم شد  سرعت بهرخ داد،    1آبادهارونجنگی که در  
 .(519  /2 :1380، ملکم
  محض به  آزادخان  .آورد  دیپد  آزادخان  یبرا   زی ن  یناگوار  طیشرا  آسابرق  یروزیپ  نیا
   اما  ؛کرد  آغاز  جانیآذربا  ی سو به  منظم  ینینشعقب  کی   خانکریم  یروزیپ  از  اطالع
  ،متحد  ی قوا  شکست  و  کرمانشاه   فتح  در  خود  های یروزی پ  از  سرمست  زندخانکریم
به همین    .(120:  134۶،  الشعرا ادیب)  کند  کسرهی  زین  را  انخآزاد  کار  تا  گرفت   میتصم
  از   کهیدرحال  سوتر آزادخان. آن کردمی  تعقیب  را  انخآزاد  منزل   به  منزل   خانکریم  منظور
  ارشد سرداران با آمدهشیپ طیشرا مورد در ،بود  یمب در شسپاه   یجانیآذربا عناصر تزلزل 
  جمع  حاصل   .کرد  مشورتافغان    نیخوان  و  یدنبل  خانشهباز  ،افشار  خانیفتحعل  خود

  ندارند   را  هیزند  لشکر  با  ییارویرو  توان  افغان  و  یجانیآذربا  انیلشکر  که  بود  نیا  نظرات
 باز  که  بود  نیا  یمشورت  مجلس  نیا  یابیارز.  دیآ  عمل  به  سازش   خانکریم  با  است  بهتر  و

  عناصر   و  سرکشان  شدن  فعال   سبب  ،بیتعق  نیا  در  جانیآذربا  به  هی زند  لشکر  یپا  شدن
  معرض  در  را  ذربایجانساله در آی چنددستاوردها  تمام   و  شد  خواهد  جان یآذربا  در   یناراض
 .(270:  253۶ گلستانه،) داد خواهد قرار  دیتهد
  از  نشان  آشکارا   و  نیطرف قدرت  یابی ارز  ی برا  است  یار یمع  وگوهاگفت  نیا دیتردیب
  با  خانآزاد  صورترهه ب  .داشت   خانکریم  برابر  در  آزادخان  متزلزل   تیموقع  و  طیشرا
نزد  یمعتمدان  ،مشاورانش  نظربه  نیتمک   به   را  خود  متیعز  و  فرستاد  زندخانکریم    را 

ادعاهای  که  کرد  عنوان  و  خواند  اشتباه  کشور  یغرب  صفحات دام    ن یدروغ  زادهشاه  در 
  اشاره   با   سپس   آزادخان  .رود«می خود  ه خانبه  ده یکوچ»  اکنون وگرفتار شده است    ه یصفو
  با  مقابله  و  مجادله  طاقت  را  ما»  که  شد  ادآوری   هیزند  یقوا  توسط  انشیلشکر  بیتعق  به

  احوال  متعرض   ،دهیبخش  را   ما   فتوت  یاقتضا   و  مروت   راه   از  اگر  ستین  هیزند  بهادران
:  13۶3؛ نامی اصفهانی،  270- 271:  253۶  گلستانه، )  بود«  م یخواه  احسان  مشکور  نگردند 
 در  خانکریم  بود.  غرورآمیز  بسیار  آزادخان  فرستادگان  به  خانکریم  جواب  اما  ؛(35-34
  حضور   به  خود   سرداران  با   آزادخان   که  شد  خواهد   صورتیدر  بخشیدن»  گفت:  جواب
 گلستانه،)  «باشد  منقاد  و  مطیع  را  یامرونه  افکند  گردن  در بندگی  و  اطاعت  یقالده  ،آمده
253۶  :271). 

 
 آباد غرب اسالم . 1
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را از نظر خود منصرف    خانکریمتالش کردند تا    خانکریم  سپاهِ  االسالمخیش  و  قاضی
  و  داد  نخواهد  رضایت  امر  این  به  قزلباش  وافغان    سرداران  که  ادآور شدندی  کنند و به او

حتی    ؛(271:  همان)  پذیردنمی  را  ذلت  این  و  است  «الشأنیعظیم  سردار»  هم  آزادخان
زند نیز با توجه  خانزند و شیخعلیمحمدخانخان مثل  کریمجنگاوران و سرداران بزرگِ  

با اطمینان به    خانکریم  امامتمایل به صلح و سازش بودند    خانآزاد  یبه نامه متواضعانه
؛  34- 35:  13۶3اصفهانی،  )نامی  کرد   رد  را  سازش  برای  ها درخواست  همه   برتری خود،

 .(593  /1 :1378فسایی، حسینی

که تا   سرداران و آزادخان بردند، آزادخان بر را خانکریم جواب فرستادگان کهزمانی 
 جان  از  دست  نهاده،  حرب  بر  دل »  مشورت  از  شدن نبودند، بعد  ریتحقبهحاضر    اندازه  نیا

  و   با رشادت  آزادخان  لشکریان  نبرد  این  در.  آراستند  جنگی  حالت  به  را  سپاه  و  «شستند
ک پیروزی غیرمنتظره  ی  را شکست دادند و به  خانکریملشکریان مغرور    فراوان  دالوری
،  ؛ ملکم272- 273:  253۶  گلستانه،)شد  افغان    لشکریان  نصیب  فراوانی   افتند و غنائم یدست
 . (7094: بخش اول / 9 : 1380هدایت،  ؛519 /2  :1380

  در  را  او  و  داد  تغییر  آزادخان  سود  به   را  قدرت   معادله  نبرد  این  در  خانکریم  شکست
  ن یازاشی پ  تا  که   خانکریماز طرف دیگر    .درآورد  قدرت  اصلی  مدعیان  از  کیی  ردیف
دست آورده بود  هاز موقعیت مسلطی که ب  شدمی  محسوب  ایران  در  برتر  قدرت  جنگ،
 قزوین ورق  جنگ  با  بیترتنیابه  کرد.  آوارگی را تجربه  و  ضعف  از  ایدوره  و  فروافتاد

  از   تعداد محدودی  با  خانکریم  شکست  این  دنبال   به  .برگشت  آزادخان  سود  به  بارهکی
  فرار   1کمازان   و  پیری  طرفبه  زندیه  سرداران  برادران و  همراه  ، بهاششدهپراکنده  لشکریان
  زندیه   سرداران  همه  و  رفت  اصفهان  ی سوبه  خانکریم  کمازان،  و   پیری  به  ورود  در .  کردند

 خاندر قلعه پناه گرفتند و به انتظار آزاد  مذکور  سرداران  گذاشت.  کمازان  و  پیری  در  را
 . (3۶: 13۶3نامی اصفهانی،  ) نشستند

از اوضاع برآمد. در این شرایط بود   یبردار بهرهآزادخان با پیروزی در قزوین درصدد  
پیوستن  که جبهه با  آزادخان  توپچیو عبدالعلی  گلستانه  یمحمدتقی  تقویت  خان  باشی 

تسلیم شده بودند و پس از شکست    خانکریمشد. این دو که از سر اضطرار و ناچاری به  
ی قدرت را به سود  ، بالفاصله پیوند خود را با آزادخان اعالم کردند و این کفهخانکریم

آزادخان،او سنگین   و  نمود  خود  لشکریان  همراه  را   باشی توپچی  خان عبدالعلی  تر کرد. 
 

 ( 5951/ 4:  1377دهخدا، مالیر. )ای از توابع شهرستان . مقر زندیه و ناحیه1
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روانه  منصوب  کرمانشاه  حکمرانی   به  را  خان محمدتقی را  او  و  کرد   یکرد  شهر    این 
 . (274: 253۶ گلستانه،)

درآمد.    آزادخان  تصرف  به  هم  کرمانشاه  مهم  ایالت  شکست  این  دنبال   به  بنابراین
پیری و کمازان را محاصره کرد.   یقلعهپرداخت و  خانکریم تعقیب به بعد روز آزادخان

  یانهجوزهیست  کردیرو  به  و  فرستاد   زند  خانمحمد  و  زند  خانیعل   خیش  نزدای  فرستاده  او
  هرچند  ،نبود  شما  با  حرب  هیداع  مرا»  گفت  و  اشاره کرد  خود  انهیجومسالمت  و  خانکریم
 و  یدوست  شنهادیپ  آنان  به  سپس  آزادخان  .نکرد«  قبول   خانکریم  کردم  یفروتن  و  یعاجز 

 .(274  همان:)  نشوند  ی گری د  متعرض  خود  قلمرو  در  هرکدام  که  هدف   نیا  با  ،صلح داد
  نداشت   سلطنت  اعالم  و  رانیا  فتح  یبراای  شهیاند  لحظه  نی ا  تا  آزادخان  که  رسدمی  نظر  به
  قانع  قدرت  انی مدع  گرید  تعرض  از  دور  به  ارومیه  تیمرکز  به  خود  قلمرو  داشتن  به  و

 سلطنت شد.  یسو به، اما حوادثی که در ادامه رخ داد سبب خیز وی بود
کردند و در    خانکریمرصورت سران زندیه پذیرش پیشنهادات را موکول به نظر  هبه
  را   هی زند  سران   تا  شد   موفق  ی،دوست  وعده  و  ب یفر  با  آزادخاناما  ؛  رد کردند  آن راواقع  

  فرستاد  جانیآذربا  به  و  کرد  بند   در  و  سالح  عخل   را  همه  سپس  و  بکشاند  خود  لشکرگاه  به
اول /  9  :1380هدایت،  )  شوند  یزندان  هیاروم  قلعه  در  تا نامی اصفهانی،  7094:  بخش  ؛ 

  قدرت   هسته  و  گاههیتک  که  هیزند  سران  از  تن  15  یریدستگ  بدین ترتیب با  .(37:  13۶3
توان    محروم  خود  جنگاوران  و  انی حام  ترینمهم  از  خانکریمد،  بودن  خانکریم و  شد 

  اکنون   ،نهیهزیب  طرف آزادخان با این پیروزیِرویارویی با آزادخان را از دست داد. از آن 
  افشار  وافغان    انیلشکر  با  ن یبنابرا؛  فتح اصفهان و اعالن سلطنت خود افتاده بود  شهیاند  در
 . (81-83: 135۶غفاری کاشانی، ) شد اصفهان  یراه خانکریم کار کردن کسرهی قصدبه

نبرد با    آمدهشی پ  طیشرا  در  و  بود  شده  باخبر  کمازان  و   یری پ  اتفاقات  از  که  خانکریم
 با  و  کرد  رها  را  ، شهراصفهان  به  آزادخان  دنی رس  از  قبلدانست،  می  نتیجهخان را بیآزاد
 ان ی سپاه  کاند   تعداد  .(27۶-277:  253۶  گلستانه،)  رفت  رازیش  سمت  به  نیرو  هزار  دو

  ازه اند  چه  تا  نیقزو  جنگِ  در  شکستپیامدهای    که  دهدمی  نشاندر این زمان    خانکریم
است.بود  ن یسنگ  خان کریم  ی برا   توسط   اصفهان   ترک  از  پس  خان آزاد  صورتهر به  ه 

به   اصفهان پایتخت صفویه در این دوره  .شد  اصفهان  وارد  یمانع  هرگونه   بدون  ،خانکریم
آن،  تصرف  با  تا  بودند  درصدد  مدعیان سلطنت  از  هرکدام  که  بود  شده  تبدیل  مکانی 

کنند.   اعالم  را  پادشاهی خود  و  اصفهان  خانآزادسلطنت  تصرف  ق/  11۶۶در سال    با 



 145 |... افغان در منازعات قدرتآزادخان  جایگاه و نقش  |

 

 

ن صفوی تکیه زد و سلطنت خویش را اعالم کرد و م بر تخت سالطی1753خ/  1132
نمود« استقالل حاصل  هدایت،  ؛  273:  1382؛ آصف،  120:  134۶،  الشعراادیب)  »کمال 

»ملک الملوک و وارث ملک و کشور و شهریار  او خود را  .(7094:  بخش اول / 9  :1380
آزادخان همچنین در   .(22:  138۶)نوری،  دانست«می با استحقاق و سزاوار طوق و افسر

تا که آزاد در جهان  »  بود:  چنیناو    یطال پرداخت. نقش سکه  یاصفهان به ضرب سکه
؛ موسوی  ۶3: 1348نوایی،  ؛121: 134۶، الشعراادیب) «الزمان باشدی صاحبباشد/ سکه

 .(79: 1398دالینی، 
  ع یجم  به»اد. او  به فکر تحکیم سلطنت خود افت   خانپس از استقرار در اصفهان، آزاد

:  134۶،  الشعراادیب)«  فرستاد  نموده  مقرر  خود  طرف  از  عمال   و  نوشت  نامهفتح  عراق  بالد
آزاد  .(28۶-287:  253۶  ،گلستانه  ؛121 گلستانه  گزارش  ا  یحت  خانبه  از  فراتر    ران یبه 

فتح کند   زیخراسان را ن  ،رانی ا  یداشت که پس از تصرف مناطق مرکز  قصدو    دیشیاندیم
  ریخود سر  شاهحمله کند »و بعد از تسلط بر احمد  یدران  احمدخانو از آنجا به قلمرو  

، مجالی برای  خانکریماما حریف سرسخت او    ؛(189:  253۶  گلستانه،)گردد«    یشاه  یآرا
ترین حلقه از  هه گرچه ضعیفدر این بر  خانکریمگذاشت.  نمی  ها باقیاندیشه  تحقق این

جنگید که گویی سلطنت در طالع او نوشته  می  مدعیان قدرت بود اما با چنان پشتکاری
 شده بود.
  سر   به  آواره  صورت هب رازیش   و  اصفهان  نیب  نفر   ۶00  حدود  با  زمان  نیا  در  خانکریم

  طیشرا  نیا  در  .رفتمی  گرید  ی جا  به  ییجا  از   محدود  ی روی ن  نیا  با  روز  هر   و  بردیم
از دست نیروهای    هی اروم  ری مس  در  هی زند  سران  موفق  رار ف  او  یبرا   کننده  دوار یام  خبر   ،ناگوار

 به  و  برساند  بروجرد  به  را  خود  سرعت  به  خانکریم  تا  شد  باعث  خبر  نیا  .بود  آزادخان
؛ نامی  283:  253۶  گلستانه، ؛  7094:  بخش اول /  9  : 1380)هدایت،    وندد یبپ  هیزند  سران 

 باعث   او  به  التای  یبرخ  وستنیپ  و   بروجرد  در  خانکریم  حرکات ت   .(40:  13۶3اصفهانی،  
  ز ین  دزن  سرداران  و  خانکریم  .کند  متیعز  بروجرد  به  خود  انیلشکر  با  انخآزاد  تا  شد
  جهت   به  آزادخان  الخوری س  نبرد  در.  رفتند  1الخور یس  به  بروجرد  از  و  شدند  نبرد  آماده
  ها افغانزنان اردو به دست    اسارت  نگران  که  هیزندسران    و  شد  روزی پ  یآسان  به  قوا  کثرت
  خان آزاد  که   بود  چنان  نبرد  نیا  در  غنائم  یفراوان.  زدند  ینینشعقب  به  دست   مهیسراسبودند  

 
 ای وسیع در حوالی بروجرد. . ناحیه1
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:  13۶3نامی اصفهانی، ؛ 283- 28۶: 253۶  گلستانه،) کرد یخوددار  ه یزند یقوا   بیتعق  از
43 -42) . 

، بود شده دهیپاشازهم  محدودش سپاهِ رازهیش که خانکریمسیالخور،  شکست از پس
مدت    خانکریم.  آورد  یرو   زی گروجنگ  ات یعمل   به  و  داد  پناه   یامن  یجا   در  را   یل ا  زنان

  ی آورجمع به خفا در و بردمی حمله هاافغان برو  پرداخت مبارزه به دو ماه به این شکل
 .(287:  253۶  گلستانه،) پرداختیم لشکر

کرد، پس از تحرکات مجدد  می  ک سلطان حکومتی  آزادخان که در این زمان همانند 
  هزار   8  با  را  افشار   خانفتحعلیق  11۶7در سال    1و تسلط او بر شهر قمشه،  خانکریم

  نیا  در  آزادخان   شرکت  عدم  .(287  )همان:  فرستاد  «خانکریم  گرفتن »  یبرا سوار افغان  
نشان  بود و    خانکریمبیانگر تضعیف شدید قدرت    ،سرداران  از   یکی  اعزام  و  یلشکرکش

  نیا  در  خانکریم  انیلشکرنکرده است.    تهدید او را جدی ارزیابی  خان افغان که    دادیم
  مقاومت  اما   ؛(287:  )همان  «نداشتند  حرب   آالت  یبعض  که»   بودند  تن   3000  ی سختبه  زمان

  درخواست   آزادخان  از   تا وی  شد   سبب  خان افشاریفتحعل  مقابل  در  آنها   ی سرسختانه
جنگ پیوست، تمام امیدهای    یهزار نیرو به صحنه  40که با    خان. با حضور آزادکند  کمک
  از  ید یناام  و  قوا  ی نابرابر  .(288)همان:  برای کامیابی در این جنگ بر باد رفت    خانکریم

را  ای  متهورانه  ینقشه  اسکندرخان  ،خانکریم  برادر  تا  شد  سبب   جنگ  ن یا  در  ی روزیپ
به قلب لشکریان آزادخان زد اما به اشتباه    ییتنهابه برای قتل آزادخان به اجراء بگذارد. او  

  یحاصل  خاناسکندر  ی برا  ،شجاعت  ن یا  جهی نتسردار دیگری را مورد اصابت قرار داد.  
 . (39  :13۶3 ،)نامی اصفهانی نداشت مرگ جز

با    خانکریمشکست خوردند و    ی سختبهبار دیگر سپاهیان زندیه در مقابل آزادخان  
سپاهیانش از  . (289:  253۶  گلستانه،)  شد   یمتوار   بختیاری  گندمان  جانببه  معدودی 

  و  ادیز  اصرار   با   دانستمی  سرسخت  و  ی جد  ی دشمن  را  خان کریم  که  خان افشاریفتحعل
بدان دلیل    انخآزاد  .گرفت  آزادخان  از  را  خانکریم  تعقیب  اجازه  آزادخان  لیم  رغمیعل

تعقیب   چون    خانکریمموافق    ی هاستانکوه  درون  به  تعقیب  نیا  که  داشت  میبنبود 
  خانتعقیب فتحعلی  .(289)همان:    شود  خانکریم  با  هایار ی بخت  اتحاد  موجب  ی،اریبخت

  به   توانستند  ارانشی  و  خانکریمهای فراوان روبرو کرد اما  را با دشواری  خانکریمگرچه  

 
 . شهرضای کنونی در اصفهان 1
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  ی نینشعقب  یاری بخت  تریداخل   مناطق  به  جدی  یصدمه  بدون   منطقه  یعیطب  موانع  لطف
 .(289-293: 253۶ گلستانه،؛ 44: 13۶3)نامی اصفهانی،   کنند

  تا   شد   سببها  آن  یسرگردان  و  یپراکندگ  و   هیزند  یقوا   یاپیپ  هایشکست  مشاهده
  ی اسی س  ات ی ح  به  نیرو  هزار  چند   با  لرستان   مناطق  در  هنوز  که   یار یبخت  خان مردانعلی
  دهد   افغانآزادخان    هیعل  اتحاد  شنهادیپ  زند  سرداران  بهق  11۶7در سال    ،دادیم  ادامه  خود

  ی سوبه  اتحاد  دست  ترشیپ   خانمردانعلی  بود  یحال  در  نی ا  ؛(293- 294:  253۶  گلستانه،)
سیاسی    یاتحادها   یدار ی ناپا  آنکه  از  گذشته  شنهادیپ  نیا  .بود  کرده  دراز  هیزند  هیعل  آزادخان

  ؛دارد  ت یحکا  انیمدع  تمام  به   نسبت  آزادخان  برتر  قدرت  از  ،دهدمی  نشان  را  رعص  نیا
  ی برا  توطئه  به  زمان  آن  ی اعتمادیب  از  آکنده  یفضا  در  خانمردانعلی  شنهادیپ  نیا  اما

  توسط   یار یبخت  خانمردانعلی  یناگهان  قتل  به  منجر  تینها  در  و  شد  ری تعب  خانکریم  حذف
 .(44: 13۶3 ،)نامی اصفهانی شد  زند خانمحمد
آزادخان در اصفهان در سال    که  دینمامی  نیچن ق و بسط    11۶۶با اعالن سلطنت 

  تحرکات   و  هیزند  قدرت   دی شد  فی تضع  با و    11۶8تا    11۶۶  یها سال   یدر فاصلهقدرت او  
  در  خانآزاد  حکومت  قدرت،  یاز صحنه  خانمردانعلی  ی قطع  حذف  با  زین  وها  آن  ناکام

  کی   اساس  نتوانست   خانآزاد  متعدد  ل یدال   به   اما  ؛باشد  افته ی   استقرار  ت یموفق  با  ران یا
 .شد  مغلوب  هیزند  و  هیقاجار  یروین  دو  انیم  در  سرانجام  و  دهد  لیتشک  را  داری پا  سلطنت

 . پرداخت میخواه موضوع   نیا به یبعد  مبحث در

 موانع و مشکالت آزادخان برای تحکیم سلطنت: شکست از زندیه 
  . نبود  او  قدرت   ی استوار  و   مشکالت  انیپا  ی معنا  به  اصفهان  در  آزادخان  سلطنت   اعالم 

  و غرب شمال ی،جنوب و یمرکز   ینواح شامل کشور  از یع یوس مناطق بر گرچه آزادخان
 ،بود  کرده  منصوب  یحکام  خود  جانب  از  مناطق  نیا  یبرا  و  راندمی  فرمان  کشور  غرب
  گرچه  هاافغان  که   است  این  تیواقع  .بود  شکننده  جانیآذربااصفهان و    درجز    او  قدرت   اما 
ی  حکومت  لیتشک  یبرا   یاجتماع   گاهیپا  فاقد  اما  شدندمحسوب می  ی رانی ا  ی نژاد  لحاظ   به

 بود   داده  نشان  را  نیهم  زین اشرف افغان    و  محمود  حکومت  تجربه  .بودند  رانیا  در  پایدار
 . دیمایبپ   تی موفق با را ناهموار ریمس نیا   تا  دی کوشمی هودهیب خانآزاد و

ه بود؛ کرد  روبرو  چالش  با  را  آزادخان  یها تی موفق  ، آغاز  همان  از  یمشکالت   نیچن 

  محمد  رزایم  ،داد  شکست  را  خانکریم  ،نیقزو  سازسرنوشت  نبردِ  در  خانآزاد  که  یانزم
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  اما ؛(304- 30۶:  253۶ گلستانه،)  کرد  منصوب   کرمانشاه  یحکمران   بهرا    گلستانه   خانیتق

  برخاستند   او  با  مخالفت  به  کرمانشاه  التای  برگشت  کرمانشاه  به  خانیتق  محمد که  یزمان

  محمدتقی  از  و  کردند  انتقاد  یسختبه  بود  رفتهی پذ   را  آزادخان  تیتابع  نکه یا  به خاطراو    از  و

 .(307: )همان بکوشد افغان« شر دفع» در خانآزاد با  یمانیپهم یجا به که خواستند
  دامن زدن به   دررا    یاصل   نقش   ،زنگنه  ل یا  سرداران  از   زنگنه   درخان ی ح  انیم  نیا  در

  ،نیخوان  با  یپنهان   یگوهاوگفتاو وارد  .  بازی کرد  کرمانشاه  در  یافغان  ضد  احساسات
  ، دهیبرگردان  خانآزاد  اطاعت   از  را   ی همگ  یرأ »  توانست  وشد    الت یا  بزرگان  و  انیکدخدا

  محمد   با  که  یدارید  در  نی خوان  ،آن  به دنبال   .(307:  )همان  کند  جهت«کی   و  کدل ی  خود  با
  خان یمحمدتق  به  و  گفتند  سخن   هایرانی ا  با  ها افغان  یِمذهب  اختالفاتِ  از   داشتند  خانیتق

 آنان  .(310:  )همان  ست«ی ن  منظور  او  ینوکر   و  ادیانق   و  اطاعت   را  ما  که »  دادند   هشدار 
  کرد   خواهند   یهمراه  او  با  زدی برخ  خانکریم  از  دفاع   به  خانیمحمدتق  اگر  که  کردند  اعالم 

  زندیخیبرم  او  با  مخالفت  به  موافقت  عدم  صورت  در  که   فهماندند  او  به  حا یتلو  و
 .(جا)همان
  گرفتار   جوزهی ست  التی ا  انی م  در   که  خانیمحمدتق  ،افغان   ضد جوِ  نیا  در   صورتهربه
  در   زندخانمحمد  با  که  زنگنه  خاندری ح  و  کند  همسو  خود  با   راها  آن  نتوانست  بود  شده

  با   .(311-313:  )همان  رساند  قتل  به  را  خانیمحمدتق  ،خانمحمد  کیتحر  به  بود  ارتباط
  کاهش   یتوجهقابل  طرز   به   کشور  یغرب  صفحات   در  آزادخان  نفوذ   ،خانمحمدتقی  قتل
 . افتی

  و   نشدند  روبرو  یاجتماع  اقبال  با  ز ین  یمذهب  قومی و  لحاظ   به  هاافغان  گر ید  طرف   از
  یدوست  عهیش  به  تظاهر  اکارانهیر  که  شدندمی  ستهینگر  ی متعصب  انی سن  عنوانبه  همواره

  و گگفت  وارد  آزادخان  هیعل  ائتالف  یبارهدر  هیزند  سران  با  که یزمان  خانمردانعلی  .کنندیم
  و  هست  نید  در   گانهیب  که  ،ریغ  تسلط  مالحظه»  :گفت  و  کرده  اشاره  یمعن  نیهم  به  شد
  نخواهد  ور«یغ   طبع»   قبول  مورد  هرگز  داند«،می  نیقر اکبر حج  به  را  شما  و  ما  نهب  و  قتل
 آن   بر  را  آزادخان  که  بود  ی مشکالت   و  موانع  نیچن  مشاهده  قتیحق  در  .(293:  )همان  بود

  م یخواهدر ادامه  همچنانکه  اما ، کند  آراسته یعیش  شعائر به  را شی خو یها سکه تا   داشت
  ی حربه  نیهم  از  قاجار   خانمحمدحسنو    نبود  مؤثر  چندان  آزادخان  راهبرد  نیا  دید

  خان فتحعلی  و  یدنبل  خانشهباز  یعنی  آزادخان  یِجانیآذربا  سردارانِ   کردن  ای جد برا  یمذهب
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تالش  .(129:  134۶،  الشعراادیب)  کرد  استفاده  افشار علیرغم  نتیجه  آزاددر  ، خانهای 
 مشروعیت پیدا نکرد.نظر مذهبی، وقت از نقطهحکومت او هیچ

از دیگر موانع آزادخان در راه تحکیم سلطنت، وجود دو مدعی نیرومند در صحنه بود 
سیاسی و نظامی خود نبودند و با وصف    یکه تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک مبارزه

ادامه دادند.   خاناستقرار آزاد مبارزات سرسختانه خود  به  در اصفهان و اعالم سلطنت، 
بود که محمدحسن  های زاتی ایل قاجار و تالشسوابق مبار   خانرؤسای آن نشان داده 

تر  خان نیز که در ابتدا مسلطکریمبه استرآباد قناعت نخواهد کرد. از طرف دیگر    وجهچیهبه
با وصف شکست  خاناز آزادخان و محمدحسن بود،  های متعدد، حاضر به عمل کرده 

قد گردونه  از  و حذف  درک  پذیرش شکست  و  نتیجه هوشمندی  شاید  این  نبود.  رت 
اجتماعیِ سران زندیه بود که دریافته بودند که در چنان جوی که شرایط اجتماعی مهیای  

 توانند مبارزه را ادامه دهند. می  نبود، هاافغانپذیرش حکومت 
از برادران و بستگان نزدیک او بودند که   خانکریمافزون بر این، اکثر سردارانِ بزرگ 

وفاداریمی  خانکریم به  برخی  ها  آن  توانست  علیرغم  افراد  این  و  باشد  مطمئن 
بحرانی    خان  گاهچیهایلی،    هایلجاجت و  حساس  شرایط  در  و  نکردند  رها  را  زند 

آینده  می  مبارزهی  اگونهبه تحوالت  از  گویی  که  نهایی خود  کردند  پیروزی  از  و  باخبر 
توانست حتی بر روی وفاداری  نمی  بود که  خانمطمئن هستند. این برخالف وضعیت آزاد

تا حد  سرداران   آزادخان  که قدرت  و سردارانی  کند؛ خوانین  باز  نزدیک خود حساب 
  خان شهباز  شار،افخان  فتحعلیتوان به  می  زیادی به همراهی آنان وابسته بود. از این افراد

،  خانهای محمدحسناشاره کرد که با مشاهده پیروزی  سایر خوانین آذربایجاندنیلی و  
کی از  ی، درخانمحمدحسن  نگاریِخان دچار تردید شدند و با نامهدر پیوند خود با آزاد

پیوستند    خانرا رها کردند و به محمدحسن  خانترین لحظات و در میدان نبرد، آزادحساس
  توان گفت که پیوند سرداران آزادخان با او، بر می  . در نتیجه1کست او را رقم زدند و ش

پیوند  فر  هایانگیزه  مصلحت و بود اما  استوار  بر تعصب    خانکریمبا    سرداران زنددی 
 شدن  استوار   ایلی و مناسبات خویشاوندی متکی بود و پیدا بود که در چنین شرایطی،

  که  بود  علت  این   به  د یشاو    شد   خواهد  روبرو  یمتعدد  یها چالش  با  هاافغان  قدرت 
  از   او  شکست  یبرا  و  نکرد  متوقف  نخاآزاد  هیعل  را  خود  مبارزات  گاهچی ه  زند  خانمیکر
 . ننشست  یپا

 
 . در این مورد در صفحات آینده بحث خواهد شد. 1
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فراوان و پس    هایناکامی  با وصف   خانکریم  رصورت در چنین شرایطی بود کههبه
.  شد  مشغول   سپاه  یآورجمع  به  مجددا    و   رفت  رازیش  سمت  به  قمشه  جنگ  در  شکستاز  

تحرکات جدید    آزادخان از  که  فرمانی خطاب  خانکریمزمانی  شد،    و   انیاع  به   باخبر 
  گلستانه، )  کرد  خانکریم  فرستادن  و  یر یدستگ  درخواست آنان  از و  نوشت  فارس  بزرگان
آزاد  .(314:  253۶ این درخواست،  رد  فتحعلی  خانبا    ی مقدمه  عنوانبهرا    خاننخست 

  در شیراز پس از  خانآزاد شیراز کرد و خود نیز از پی او روان شد. یسپاهیان خود روانه
استعداد  با  اردو  تجهیز  و  کار  انه  شاه  تهیه  تا  رفت  خشت  ناحیه  و  کازرون  سمت  به 

)  کسرهیرا    خانکریم   با  .(57:  1390،  کازرونیسعادت؛  125:  134۶،  الشعراادیبکند 
کدخداهاى محلى و مردم    زمان اگر در این    ،در راه مبارزه  خانکریم  هایوصف سرسختی

)نیبور،    نداشت  دزند وجوخان  امیدی برای پیروزیکردند،  حمایت نمى  خانبومى از کریم
نوشتهحتی    .(201:  1354 درکریم،  ملکمسرجان  ی به  از  نتیجه شکستخان  متعدد  های 

دست بکشد و به هندوستان    یگریسپاهبرآمد از    درصددکه  آزادخان چنان ناامید شده بود  
 .(519  /2 :1380، ملکم)بگذراند  ینی نشعمر را به گوشه هیبرود و بق

این  خاناما رستم از  را  او  به  اند  خشتی  و  باز داشت  داد که  خانکریمیشه   اطمینان 
را شکست داد. مطابق  ها آن ، 1کمارج  ی در تنگهافغان  اختن لشکریاناند   شود با به داممی

  ان یلشکر  انتظار  به  کوه  تنگه  در  ادهیپ  حدود سه الی چهار هزار  با  خاناین نقشه، رستم
  ررس یت   درها  آن  همه  که  ی زمان  .شدند  دربند   وارد  پروایبافغان    انیلشکر  .نشستافغان  
؛  520  /2  :1380،  ملکم)  بستند  گلوله  به  راها  آن  خانرستم  انیلشکر  ،گرفتند  قرار

با وجود    حمله  نیا  در پی  .(125- 12۶:  134۶،  الشعراادیب  ؛57:  1390،  کازرونیسعادت
  شکست  ،خانآزاد  یانلشکر  و  شدند  کشتهها  آن  از  زیادی  جمع ،  هاافغانمقاومت دالورانه  

نخستین شکست بزرگ خود را در مقابل    آزادخان  و  ندزد  ی نینشعقب  به  دست  خورده
:  13۶3 ،اصفهانی)نامی راه شیراز در پیش گرفت انی سپاه یمابق باتجربه کرد و  خانکریم
45) . 

سال   در  خشت  ضربه1754خ/  1133ق/  11۶8جنگ  شالودهای  م  بر    ی مرگبار 
  پس   خانآزاد تالش کرده بود.  ها  آن  لشکریانی بود که آزادخان چندین سال برای تدارک

  ( ۶7- ۶8:  139۶؛ پری،  57:  1390،  کازرونیسعادت)  شیراز رفت  یسوبه  شکست  نیا  از
  عنوانبهبیات را    خانبنابراین صالح؛  بود  خانکریماما فضای شیراز به زیان او و به سود  
 

 . از توابع شهرستان کازرون. 1
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؛  595- 59۶  /1  :1378فسایی،  حسینی)  رفت  اصفهان  یسوبهحکمران آنجا منصوب کرد و  
به   خاناما با خبر تهاجم محمدحسن  ؛(12۶:  134۶،  الشعراادیب؛  402  /2  :1380سایکس،  
:  253۶)گلستانه،    ، اصفهان را نیز ترک کرد و راهی مناطق شمالی کشور شد متصرفاتش

31۶). 
و با از دست دادن اصفهان، بخت    خانکریمبه دنبال شکست از    خانترتیب آزادبدین

داد دست  از  خویش  نوبنیاد  سلطنت  استمرار  برای  را  پایان  ؛  خود  معنای  به  این  اما 
او در تحوالت این دوره نبود و بطوریکه در مبحث بعد خواهیم دید آزادخان    ینیآفرنقش

 بازی کرد.ای کنندهخان قاجار نقش تعیینحسنمحمدو   زندخانکریم  هایدر کشاکش

 زندیه و قاجاریه  هایشخان در کشمک نقش آزاد

  ،روین  تدارک  و از آنجا به اصفهان رفت تا با  رازیپس از شکست خشت به ش  خانآزاد
شود  مجدد  نبرد  یبرا لشکرکشی    آن  و  د یرس  او  به  ی بدتر  خبر   اثنا  نیا  در  اما؛  آماده 

قاجار گیالن را تصرف کرد و   خان  به سمت آذربایجان بود که طی آن  خانمحمدحسن
  تیاهم  همه  با  را  اصفهان  ناچاربه  آزادخان  در واکنش به این تهدید،  در قزوین مستقر شد.

 جانیآذربا  بهق    11۶9در اوایل سال    خود   قدرت  منبع  و  مقر   حفظ  ی برا  و  کرد  کتر   آن
 .(193 :1395، نژادزرگری ؛597 /1 :1378فسایی، حسینی ؛31۶: همان) شتبازگ

  ترپیش خاندو طرف بود و محمدحسن هایدر کانون نزاع گیالن و قزوین از گذشته
و پرداختن به امور    درانیخاناحمد  دی را تصرف کرده بود اما تهدها  آن  ق11۶3در سال  
ه بود و توجه او را از  کرد متوقفرا در زادگاهش  خانچند محمدحسنکی  یبرا داخلی،

 .برداشته بود گریمناطق و مناطق د نیا
ن دفع خطر  دمحمدحسن  ،درانی  خاناحمد  ی روهای با  بار  گ  گریخان  و    النیمتوجه 

رخ    یدو شهر زمان  نیتصرف ا  .دبو  افغانآزادخان    اریزمان در اخت  نیشد که تا ا  نیقزو
آزاد که  سرنوشت  خانداد  نبرد  بوددر  خورده  شکست  خشت  کهساز  او  سو  کی   از  . 

و  زند  یقوا  فشار تحت بخش   گر ید  ی سو  از  بود  تصرف  توسط   یبا  خود  قلمرو  از 
بود  خانحسنمحمد ناگز  ،روبرو  آذربا  ریبه  به  و  کرد  رها  را   . بازگشت  جانیاصفهان 
مورد    زیرا ن  جانیآذربا  ،خود  یشرویدر ادامه پ  خانحسنکه محمد  تداش   انتظار  خانآزاد

اما محمدحسن آنجا  ییخان که گوتهاجم قرار دهد  به  به اصفهان داشت،    لشکر   چشم 
 .(193 :1395، نژادزرگری)  آوردبیرون خان کریمشهر را از دست  نیا  تا  دیکش
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زند را در فراهان    انیلشکر  ،برخورد  نیدر نخست  نیسنگ  شیوری  با  ی قاجار  انیسپاه
  ی در تالش  خانکریم  .شدند  اسیر  هیاز افراد شاخص زند  یاریبسو  شکست دادند    یسختبه

لشکردوباره شخصا  در گلون برابر  اصفهان  بار  محمدحسن  ان یآباد  اما  خان قرار گرفت 
  خاناز دست رفت و محمدحسن  یاصفهان به آسان   .افتاد  هی شکست در سپاه زند  گرید

 :1380؛ هدایت،2۶  /1  :1380شیرازی،  )خاوریشد    رازیش   ی صرف اصفهان راهپس از ت
  قصد داشت   قاجار   خانخان بود و  شیراز آخرین پایگاه کریم  .(7101- 7103:  بخش اول /  9

را    قاجاریهخاتمه دهد و سلطنت    خانکریم  یاسی س  اتیحبه  آن  تا با محاصره و تصرف  
 . اعالم کند
 محاصره چندان به طول نینجامید وشد اما    محاصره  ی سختبه  رازی ش  در  زندخانکریم

  شیخو بیدو رق یهایری از درگ خانآزاد شد و ریسبب خ عدو ی،لحظات بحران نیدر ا
خود نشان    نیشیفتح مقر پ  یبرا  او  . تالشدی استفاده کرد و به سمت اصفهان لشکر کش

به    یراحتبهآزادخان    که  دهدیم نبود  حذفحاضر  قدرت  نزاع  قاجار  .از  که    یمنابع 
کامال     صورتبه  ند دار کنخدشهرا در مقابل آزادخان    خانصالبت محمدحسن  اند تهنخواس

ب و  ا  تیاهمیگذرا  کرد  نیاز  عبور  هر  .اندهقسمت  آزاد  به  را  ابتدا    خان صورت  قم 
:  135۶)غفاری کاشانی،  کرد    جزمصرف اصفهان  ت   یخود را برا  عزمو    قرار داد  موردتهاجم

را    رازیش سازسرنوشت  محاصره خانحسنمحمدخبر تهاجم آزادخان سبب شد تا   .(127
  خان تسلط آزاد  رایز  (18:  1370)اعتضادالسلطنه،    نجات اصفهان برگردد  یرها کند و برا 
تمام دستاوردهامی  بر اصفهان را    خان  یتوانست  و   تهدید قرار دهددر معرض  قاجار 

 . قطع کند زی ارتباط او را با زادگاهش استرآباد ن  حال نیدرع
  ین چند  یبرا   که  قدرت  یکرد و چالش اصل  رییناگاه تغزمان به بعد صحنه نبرد به  نیاز ا
م  و    انیسال  م  جنگبه    پس نیازا  ،بود  خانکریمآزادخان  کشمکش  و    انیو  آزادخان 

  ،خانبه متصرفات محمدحسن  خانتهاجم آزاد  دیتردیب.  کرد  دای پ  ریی خان تغمحمدحسن
خود به محاصره افتاده بود سبب نجات    گاهیپا  نیزند در آخر  خانکریمکه    یطیدر شرا
نجات    با  او را از سقوط سیاسی نجات داد.  شد و  بدفرجام  یاسی سک مهلکه  ی  از  خانکریم
خود را    ت یموقع  تنهانه  خانحسنمحمد  اب ی غ  در   تا  آورد  به دست  ی فرصت  ، او خانکریم
ش از    رازیدر  استفاده  با  بلکه  کند  آزادخان    خانمحمدحسن  یهاجنگمحکم   یبراو 
 شود.اصفهان آماده   یر یگبازپس



 153 |... افغان در منازعات قدرتآزادخان  جایگاه و نقش  |

 

 

را رها کرده    رازیمحاصره ش  ،نجات اصفهان  منظوربهخان که  صورت محمدحسنهربه 
از    ی حال بخش  نیدر هم  .آزادخان روبرو شد  انیبا لشکر  آرانبود در مناطق کاشان و  

دو نیرو   .شهر قم را به محاصره درآوردند  خان افشار   یفتحعل  یآزادخان به رهبر   ی روهاین
باخبر شد که    خانحسنمحمدجدی خود را آغاز نکرده بودند که    هایهنوز کشمکش

رخداد باعث    ن یا  .دولو بر استرآباد مسلط شده است  خاننیحس  یعنی  اشیقاجار   بیرق
  تنها به فکر  طیشرا  نیرفته بود در ا  شی سلطنت پ  ی قدم  کی   که تاخان  حسنمحمدشد تا  
نبرد را ترک    دان ی با شتاب م  نیبنابرا؛  باشد  اداسترآب  عنیی  زادگاه و منبع قدرت خودحفظ  
و   بود که فتحعل  نیدر هم  شتافت.استرآباد    یسوبهکرد  افشاریزمان  با    قم  زی ن  خان  را 

کرد    یالیخ تصرف  کاشانی،  آسوده   .(197  :1395،  نژادزرگری؛  127،  135۶)غفاری 
مناطق سبب    نیخان از او دور شدن محمدحسن  رانی ا  یکزمر  در مناطقفتوحات آزادخان  
قرار    موردتهاجمرا    صفهانا   گریبار د  خ1335  م/175۶  ق/11۶9سال    درشد تا آزادخان  

 .(55: 13۶3  ،)نامی اصفهانی کند تصرف آن راو  دهد
را به    افشار  خانفتحعلی  ترشیپ  که اینک ابتکار عمل به دست گرفته بود و  خانآزاد

خان حرکت کرد تا از  به قصد محمدحسن زیخود ن ،خان فرستاده بودمحمدحسن  بیتعق
  یگی از همسا برای همیشه  بزرگ را دی تهد نیقاجار استفاده کند و ا  خان متزلزل   تیموقع

  نظر گرفتنرفت، اما با در    خانآزادخان تا فیروزکوه به دنبال محمدحسن  .خود بردارد
به گ  نیبه قزو  مخاطرات احتمالی تصرف کرد  و آن را    تاخت  النیبازگشت و از آنجا 

 . (7105:  بخش اول / 9 :1380هدایت،    ؛55- 5۶: 13۶3  ،اصفهانی)نامی
ای  خزر حمله  یایدر  های از کنارهانتظام امور  پس از    استرآباد در    خانحسنمحمد  اما
 ؛710۶:  بخش اول /  9  :1380)هدایت،    دیآزادخان تدارک د  هیعل  رکنندهیآسا و غافلگبرق

  ی به تهاجم  یو از حالت دفاع  (173- 174:  1، ج138۶نژاد  ؛ زرگری  27:  1375لمبتون،  
م. در حوالی الهیجان  175۶/  1135ق/ زمستان    1170. سپاه آزادخان در  داد  تیوضع  رییتغ

»اثاثه و اسباب سلطنت    نیقزو  بهآزادخان    شکست خورد و و  نشست  به   ... کهعقب 
 : 1380« )هدایت،  درآمد  هی بود سراسر به تصرف سپاه قاجار  هاوردیروزگار دراز فراهم ب

 / (7107: بخش اول / 9

  نیک  . اوحمله کند  جانیبه آذربا  توانستیبود که م  یت یدر وضع  ینکا  خان محمدحسن
زمان  دانست می آزاد  ی تا  آذربا  خانکه  دارد  جانیدر  به  نمی  قدرت  آسوده  فکر  با  تواند 

  میتصم  خانکریممجدد به قصد    یقبل از لشکرکش  نیبنابرا؛  بروددر جنوب    هیمصاف زند
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.  قرار داد  موردتهاجم  ق1170  در زمستانرا    جانیآذربا  و آزادخان گرفت    یساز پاکبه  
  آنچهاما  ؛  ت آزادخان چندان آسان نبودقدربا وجود    یجنگ  اتی عمل  نیزدن به ا  دستالبته  

  را یز؛  آزادخان بود  او با سرداران  یجم بود سازش پنهانتها  نیا  یبرا  خان قاجار  مشوق
آزادخان    ی از قدرت و توان جنگ  ی ادیبود که بخش ز  افتهیدر  یدرستبهخان  محمدحسن

و آنان    آنان شد  وارد مکاتبه با  ل یدل  نیبه هم  قدرتمند است.  نیانخو  نیا  یهمراه  جهیتن
  نیدر قزو  خانکه آزاد  خوانین زمانیبازداشت و آن  سنی مذهب  را از اتحاد با آزادخان  

را بهتر  خان  حسنمحمدو اتحاد با    خان پاسخ مثبت دادندبود به درخواست محمدحسن
 . (198 :1395، نژادزرگری؛129: 134۶، الشعراادیب) ی سنی مذهب دانستندهاافغاناز 

ا  پنهان  نیبا  به محمدحسن  ی،توافقات  کش  جانیآذربا  یسوخان  )هدایت،    دیلشگر 
تبر  .(7108:  بخش اول /  9  :1380 به  خان  حسنمحمد  ،آن  یو شهرها   زی پس از تصرف 

 . بود  نین هنوز در قزوخازمان آزاد  نیدر ا  .آزادخان حرکت کرد  یمقر اصل  ،هی سمت اروم
  موقعبهچرا  بود و    در این مدت در قزوین چهآزادخان    علت توقفکه    میداننمی  یدرستبه
 برخی منابع به برف سنگینی اشاره .آماده شود آن ازدفاع    برایبود تا  بازنگشته  ه یاروم به
رسد  می  به نظراما    ؛(128:  134۶،  الشعراادیب)  آذربایجان را بسته بود  یها راهکنند که  می
آن   درصدد  گر یبود و از طرف د  یدر مناطق مرکز   تشنگران متصرفاسو  کی   از  خانآزاد

قاجار به   خان هاییشرویپ از و مازندران مانع  النیگ دیو تهد نیبود تا با حضور در قزو
 .شود جانیسمت آذربا

با حرکت  هربه ارومخان  حسنمحمدصورت  برخی مخالفان    هیبه سمت  پیوستن  و 
را    قزوین  ریناگز  آزادخان  جوانشیر،   خانداغی و پناهخان قراچهسنتی آزادخان مثل کاظم
  ی روهای آزادخان نتواند به ن نکه یا یبرا خان حسنمحمد .رفت هیرها کرد و به سمت اروم

گذاشت و ی باق هیمحاصره قلعه اروم یرا برا  روین 5000ملحق شود  هیخود در قلعه اروم
بخش  /  9  :1380هدایت،  ؛  130-131:  134۶،  الشعراادیب)خود به مصاف آزادخان شتافت  

 .(7109: اول 
  ی آزادخان بود و حت  انی با سپاه  یبرتر   دادو لشکر اتفاق افتاد در ابت   انی م  یجنگ سخت

؛  40- 41،  1371)ساروی،  جنگ فرار کردند    دانی از مخان  حسنمحمد  ان یاز لشکر  یبرخ
خان  یفتحعلو    یدنبل  خاناما در گرماگرم نبرد شهباز  ؛(7110:  بخش اول /  9  :1380هدایت،  
  باره کیبهصحنه جنگ  ( و  131:  134۶،  الشعراادیب)  وستندیپ  خانبه محمدحسن  افشار
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- 317:  253۶  گلستانه،)  شکست خورد  خان افغان  شد و  دگرگونآزادخان    انیکامال  به ز
 .( 402 /2 :1380سایکس،  ؛ 31۶

اروم قلعه  آزادخان  شکست  مقاومت  زین  هی با  از  سال   کوتاه  یپس  بهار  1170  در  ق/ 
  /1:  1377)سپهر،    وستند یخان پ به محمدحسن  ی هزار سوار افغان  4و    خ تسلیم شد113۶
به کردستان گر  خانآزاد  .(19 از شکست  به    خت ی پس    .پناهنده شد  زیدیی   کردهایو 

بازگشت به قدرت داشت اما    یتالش ناکام برا  نیگرچه چندشکست،    نیازاپسن  آزادخا
به موفقتالش  نیا بر    ک یاز  پس    خان افغان  نیاو    بودن  ت یها مقرون  تأثیرگذاری  دهه 

و تکلیف نهایی    1از دست داد   مؤثرنیرویی    عنوانبهتحوالت ایران، دیگر توان خود را  
 قاجار موکول شد. خانو محمدحسن  زندخانکریم قدرت به جدال 

از این    زندخانکریم  ،مشغول نبرد قدرت بودندخان  حسنمحمدو    خان آزاد  کهیدرحال
ملکم، )  تمام فارس و اصفهان و بیشتر بالد عراق را تسخیر کرد  وفرصت استفاده کرد  

با    ن یبنابرا  ؛(523  /2  :1380 گرچه  برا  هایجنگآزادخان  قدرت    نیچند  یخود  سال 
خان  حسنمحمدخود با  هایجنگداده بود اما با  لیتقل ینازل  اریرا به سطح بس خانکریم

 .زدخود بپردا یزند قرار داد تا بتواند به بازساز خان اریفرصت را در اخت  نیا زین
خود    میبا لشکر عظ  خانآزاددادن به کار    انیخان به دنبال پاصورت محمدحسنرهبه

اصفهان به سرعت به تصرف    ،نیشیپ  هایبه مانند حمله  برد.  ورشی  به سمت اصفهان
او    خانپناه گرفت و محمدحسن  راز ی در ش  زندخانکریم  گریآمد و بار دقاجار در انیسپاه

  خانکریمبر  شد و کار یطوالن  محاصره  .(523  /2 : 1380،  ملکم) قرار دادرا در محاصره 
وارد عمل   هیزند  یناج  عنوانبهتوانست  نمی  گریبار گرچه آزادخان د  نیا  .گردید  دشوار

که تا قبل از فتح ارومیه در خدمت    خان ی لشکرِ محمدحسنهاافغانمقدر بود که  شود اما  
پیوسته بودند    خانآزادخان بودند و از روی ناچاری و »به حکم ضرورت« به محمدحسن

 
آنجا متوقف    ی چند  . کردستان گریختبه    خوردهشکست خان کرد،  آزادخان در جنگى که با محمد حسن.  1

شکست   افشار  خان  یفتحعل  ازمراغه    یرفته اما در حوال  جانی به آذربا  هاافغان ها و  کرداز    یبود و با لشکر
بازگشت به قدرت بود اما هرگز نتوانست در    یشه ی اند  در  هامدت گریخت. او تا  خورد و به گرجستان  

خان در گرجستان بود، اما در  کریم این راه کامیابی حاصل کند. آزادخان تا زمان فتح آذربایجان بدست  
تا پایان عمر در دربار زندیه    خان با احترام از او پذیرایی کرد. اوکریمخان پناهنده شد و  کریم این زمان به  

/  1:  1374آل داود،  ـ  .درگذشت  م 1781ق/1195خان در سال  پس از مرگ کریم   2د. آزادخان دو سال  بو
؛  141  -143:  134۶الشعرا،  ادیب؛  31- 35/  2:  1349دنبلی،    ؛2/521:  1380ملکم،  ؛  322ذیل آزادخان،  

 . 480/ 2:  1378بیگدلی، آذر 
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پیروزی   برای  را  گام  شکست    خانکریمآخرین  دنبال  خان  حسنمحمدو  به  بردارند. 
  ی سوبهاو ناچار  و  دچار فروپاشی شدند    خانمحمدحسن، لشکریان  هاافغان  این   شورش 
اما   ؛(311  /1:  1377سپهر،  ؛  523 /2  :1380، ملکم؛ 39: 13۶۶بازگشت )شیبانی، اصفهان 
نقشه محمدحسن  یبا  دست  از  قدرت  کشیدن  بیرون  برای  دولو   خان  ،خانقاجارهای 

حرکت کرد. در تهران اما مصیبت دیگری    سترآبادزادگاهش اقاجار به سرعت به سمت  
دنبلی(  و شهبازخان    خان افشاریفتحعل)  خانوارد آمد و متحدان سابق آزاد  قاجار  خان  بر

جدا    خانبار دیگر ناپایداری خود را نشان دادند و در این موقعیت ناگوار از محمدحسن
بندی نیروها  ی قدرت و دستهداد که صحنهمی  این نشان  .(205:  1395،  نژادزرگری)  شدند

زیان   سود    خانمحمدحسنبه  به  شکاف  ی تغییر  خانکریمو  است.    ر یناپذ میترمافته 
های  ، سرانجام تالشهیزند  یقواتوسط    خانقویونلوها و دولوها و تعقیب محمدحسن

  1172در سال  ناموفق    یپس از جنگقاجار    و خانرا به شکست کشاند    خانمحمدحسن
به دست دولوها به قتل رسید )ساروی،   شکست خورد و در حین فرار  خانیعل  خیش  ازق.  

هدایت،  44  -45:  1371 اول /  9  :1380؛  سپهر،7139  :بخش    قاجارها  .(24  /1:  1377؛ 
 .دیوزمی هیزند درفشبر  نکیا  یروزیباد پ ،موقت از نفس افتادند طوربه

 ی ریگجهینت
  ،رانیدر ا  یشروبه علت موانع و مشکالت فرا  آزادخان  داده شد کهنشان  در این پژوهش  

. آنچه او را به وادیِ ادعای قدرت  نداشتپایدار    نظم سیاسیِ  کی  استقرار  یبرا   یافق روشن
بحران مشروعیت ناشی  پس از قتل نادر و    یها ومرجهرج  و تشکیل حکومت کشانده بود،

بود. تحت همین شرایط  از سقوط صفویه بود که در هر سری، سودای قدرت را برانگیخته  
تدریج وارد  هاز عصر نادری ب  ماندهیبرجاکی از سرداران  ی  عنوانبهبود که آزادخان نیز  

حوالت  تاو ابتدا در  بزرگ این دوره قرار گرفت.    انی مدع  و در ردیف   شد  نزاع قدرت 
  ی تحوالت ها و  افشار  قدرت در درون  جدال   یسرانجامیدخالت نمود اما ب  هیعصر افشار
آذربا پ  جانیکه در  آذربا  بارهکیبه  وستیبه وقوع    ی مدت   یبرا  .کرد  جانیاو را صاحب 

  دهد یبود و شواهد نشان م  جانیدر آذربا  درتشو ق  تیموقع  میاو مصروف تحک  هایتالش
چ به  آزادخان  آذربا  یز یکه  از  معنیدی شیاندنمی  جانیفراتر  این  گفتگوها  .  با    او  ی در 

و   خان کریممنتظره بر  ریغ  ی روزیاما پ؛  کامال  آشکار است  ینینشبه هنگام عقب  خانکریم
آزادخان بر   یکشاند. با غلبهاو را به سمت اصفهان  ،خانکریمشدن قدرت  شکستهدرهم
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  حالنیبااسلطنت خود را اعالم کرد و به نام خود سکه زد.    هیصفو  تختیپااصفهان، او در  
اشاره کردیم  ها  آن  به دلیل موانع اجتماعی و سیاسی که در طول این پژوهش به  خانآزاد

ستیزی در ایران، عدم تجانس مذهبی، ناپایداری متحدانش و حضور  افغان    )از قبیل: جو
سلطنت    ک یاساس  ( نتوانست  خانو محمد حسن  انخکریممدعیان قدرتمند دیگری چون  

 نظامی و جنگ با حریفان بود. باشآمادهاستوار را بنیان نهد و همواره در حالت 
ناکام با وصف  تشک  افغانآزادخان    یاما  پا  ک ی  لیدر  در کشاکشِ  ،داریسلطنت    او 

ک سیاست  ی   گرفتندر پیش  با    خانآزادواقع شد.    مؤثر  اریبس  هیو قاجار  هیزند  قدرتِ
و سرانجام اصفهان را از چنگ    دی به چالش کشقدرت آنان را    هابارتهاجمی علیه زندیه،  

دوره  و  آورد  بیرون  نبرد  آنان  کرد.  تحمیل  آنان  بر  را  سرگردانی  و  آوارگی  از  ای 
اما قدرت  ی قدرت برگرداند  خان را مجددا  به چرخهکریمساز خشت گرچه  سرنوشت
  در مقابل   متعدد از آزادخان به حدی تضعیف شده بود که  هایشکست  نبال به دزندیه  

خان  تهاجمِ    هر بارو با    خان توان هماوردی نداشتندیعنی محمدحسن  قدرتمدعی دیگرِ  
 برای آنان باقی نماند. شیراز  شدن به پناهنده وتسلیم اصفهان   ای جزچاره، قاجار

مهم آذربایجان و در همسایگی قلمرو   یبا حضور در منطقه  از طرف دیگر آزادخان
بود و مانع از تمرکز کامل او بر    قاجار  خان  برای  گرهمواره عاملی تهدید  خانمحمدحسن

به قلمرو زندیه، در پی تهاجم  خان  حسنمحمدورش  ی  چنانچه شد؛  می  مرکز و جنوب
قاجار ناچار شد    خان  آزادخان به متصرفات او و تالش برای فتح اصفهان ناتمام ماند و

ک بحران قطعی نجات  ی  از  بی ترت نیابهشیراز را رها کند و زندیه    سازسرنوشت  یمحاصره
مبارزه    یفرصت استفاده کرد و توانست خود را مجددا  برا  نیاز ا  زین  خانکریمو    پیدا کرد

 د. کن  یساززها باقاجاربا 

، وضعیت سیاسی  افغانآزادخان    که بدون حضور   دهدیمبرآیند این پژوهش نشان  
  ی هاسال در    خانکریمشد و با توجه به توان نظامی برتر  می  ایران زودتر تعیین تکلیف

داشت زودهنگام  حکومتِ  تشکیلِ  برای  بیشتری  بخت  زندیه  با  ؛  آغازین،  آزادخان  اما 
انتقال   شدن  فرسایشی  در  مختلف،  مقاطع  در  زندیه  و  قاجاریه  نیروی  دو  هر  تضعیف 

سال طول    12  خانکریم؛ به طوریکه از قتل نادر تا روی کار آمدن  واقع شد  مؤثرقدرت  
ت که پیامدهای  در ایران مشخص شد و ناگفته پیداس  کشید تا تکلیف قدرت و حکومت

برای جامعهشمکشها و کجنگاین   افتاده  یها  تا چه  یاز رمق  و  اند   ایران  ازه سخت 
 سهمگین بود.
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 تقدیر و تشکر 
  ی ها  نهیهز  نیچمران اهواز در تأم  دی دانشگاه شه  یمقاله از معاونت پژوهش  نینگارندگان ا

 کنند.  یم  ی( تشکر و قدردانSCU.EH1400.226پژوهش )شماره پژوهانه:  نیا

 :ذفهرست منابع و مآخ
آذر  (.1378)  گیب  یلطفعل  ،بیگدلیآذر  - دوم)  آتشکده  م  (،جلد  کوشش   ، محدث  رهاشمیبه 

 . چاپ اول  ،ریرکبیموسسه انتشارات ام ،تهران
، به اهتمام میترا مهرآبادی، تهران، التواریخرستم(. 1382آصف، محمدهاشم )رستم الحکما( ) -

 انتشارات دنیای کتاب، چاپ اول. 

نظر   ر یز  افغان«،آزادخان  : »مدخل  یالمعارف بزرگ اسالم  ره یدا   (.1374)ی  علدیآل داود، س -
، چاپ  1جلد    ،یالمعارف بزرگ اسالم رهیتهران، انتشارات مرکز دا  ،یبجنورد  یکاظم موسو 

 دوم.
)دوره افشار، زند و قاجار(، ترجمه مرتضی    تاریخ ایران کمبریج(.  1389آوری، پیتر و دیگران ) -

 ثاقب فر، تهران، انتشارات جامی، چاپ سوم.
به کوشش محمود رامیان و پرویز شهریار    تاریخ افشار،(.  134۶رشید )  الشعرا، میرزاادیب  -

 شاهنشاهی.ساله   2500افشار، تبریز، انتشارات شورای مرکزی جشن 
به اهتمام جمشید کیانفر، تهران، نشر    اکسیرالتواریخ،(.  1370اعتضادالسلطنه، علیقلی میرزا ) -

 ویسمن، چاپ اول.
تصحیح و تحشیه از دکتر منصور رستگار    ی ناصری،فارسنامه(.  1378حسینی فسایی، حسن ) -

 فسایی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم. 
(، به تصحیح ناصر افشار فر،  1)ج  تاریخ ذوالقرنین(.  1380خاوری شیرازی، میرزا فضل اهلل )  -

ی. چاپ  اسالم یموزه و مرکز اسناد مجلس شورا ،سازمان چاپ و انتشارات کتابخانهتهران، 
 اول.

- ( بیگ  عبدالرزاق  االبرار.(.  1349دنبلی،  تسلیه  و  االبرار  قاضی    تجربه  حسن  تصحیح  به 
 تبریز، انتشارات موسسه تاریخ و فرهنگ ایران. طباطبایی، 

، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد  نامهلغت (.  1377اکبر )دهخدا، علی -
 چهارم، چاپ دوم.
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و    ی عهدنامه ترکمانچا  (، 1390)   نژاد  ی ورف  قمان و ایرج ل   ،یرین، دهقان رتضینژاد، مدهقان -
ی،  خیتار  یجستارهامجله  .  ینیجانش   ندیها در فراعلل مداخله روس  ی: واکاوینیمسئله جانش 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره دوم.
، تهران،  تاریخ ایران در دوره قاجاریه عصر آقامحمدخان(.  1395نژاد، غالمحسین )زرگری -

 انتشارات سمت، چاپ اول.
تهران، مؤسسه    روزشمار تحوالت ایران در عصر قاجار،(.  138۶نژاد، غالمحسین )زرگری -

 مطالعات تاریخ معاصر، چاپ اول.
به اهتمام غالمرضا طباطبایی    تاریخ محمدی )احسن التواریخ(،(.  1371ساروی، محمدتقی ) -

 مجد، تهران، امیرکبیر، چاپ اول. 
  انتشارات داعی گیالنی، تهران،  ه محمد فخر، ترجمتاریخ ایران  . (1380)  سایکس، سرپرسی -

 افسون، چاپ اول. 
- ( محمدتقی  قاجاریه،ناسخ(.  1377سپهر،  تاریخ  تهران،    التواریخ؛  کیانفر،  اهتمام جمشید  به 

 انتشارات اساطیر،، چاپ اول.
، به تصحیح عبدالرسول خیراندیش و  تاریخ بوشهر.  (1390)کازرونی، محمدحسین  سعادت -

 لحکمایی، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول.اعمادالدین شیخ
- ( ابراهیم  میرزا  التواریخ،  (.13۶۶شیبانی،  انتشارات    منتخب  تهران،  افشار،  ایرج  نظر  زیر 

 ی علمی، چاپ اول. محمدعل
ی مجلس شورای  ی خطی کتابخانهنسخه  گلشن مراد،ق(.  135۶غفاری کاشانی، ابوالحسن ) -

 ملی.
 ، چاپ ششم. آرونتهران، نشر ، فرهنگ جامع تاریخ ایران، (1387) .قدیانی، عباس -
  ، یو اهتمام مدرس رضو   یبه سع  خ،ی مجمل التوار.  (253۶)  نیمحمدامگلستانه، ابوالحسن   -

 تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.
ترجمه سیمین فصیحی، تهران، انتشارات   ایران عصر قاجار،(.  1375)  لمبتون، ان. کی. اس -

 جاویدان خرد، چاپ اول. 
میرزا محمد خلیل   - و .  (13۶2)مرعشی صفوی،  انقراض صفویه  تاریخ  در  التواریخ:  مجمع 

سال   تا  بعد  اقبال  ه.ق  1207وقایع  عباس  اهتمام  به  و  انیآشت.  سنایی  انتشارات  تهران،  ی، 
 طهوری. 

، به تصحیح محمدامین ریاحی، تهران، انتشارات  دریعالم آرای نا.  (13۶4)  محمدکاظممروی،   -
 زوار، چاپ اول. 
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سرجان   - ایران.  ( 1380)ملکم،  کوشش  تاریخ  به  تهران،  حیرت،  اسماعیل  میرزا  ترجمه   .
 چاپ اول.  عبدالهی، انتشارات افسون، اصغریعل

- ( جواد  دالینی،  » 1398موسوی  سکه(.  نقر  و  مذهب  سنی  حکمران  غلجایی؛  ی  آزادخان 
 .۶۶«، فصلنامه شیعه شناسی، سال هفدهم، شمار الزمانصاحب 

، تهران، انتشارات اقبال، تاریخ گیتی گشا در تاریخ زندیه(.  13۶3نامی اصفهانی، محمدصادق ) -
 چاپ دوم. 

 ، چاپ دوم. نایسابن، تهران، انتشارات کتابخانه زندخانکریم (. 1348نوایی، عبدالحسین ) -
تصحیح سوسن اصیلی، تهران، انتشارات میراث  ، بهالتواریخاشرف(.  138۶نوری، محمدتقی ) -

 .1مکتوب، چاپ اول، ج 
توکا،  ، انتشارات  تهران  ترجمه پرویز رجبی،   ،رسفرنامه کارستن نیبو .  (1354)نیبور، کارستن   -

 چاپ اول. 

  به   ،(اول  بخش  نهم،  جلد)  ،یناصر  یالصفا  روضه  خیتار  (.1380)خان  یرضاقل  ت،یهدا -
 .اول چاپ  ر،یاساط انتشارات تهران، انفر،یک  دیجمش حیتصح
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Abstract 
One of the most important and ambiguous issues in the period between 
the collapsing of Afsharid dynasty and the rise of Zand dynasty is the 
role and position of Azad Khan Afghan in the developments and 
struggles, which has been neglected and marginalized in the shadow of 
Zand and Qajar historiography as well as the success of these two 
dynasties in forming governments. Therefore, the main question of this 
research concerns the role Afghan Azad Khan played in the power 
struggles of this period and its developments. The assumption of the 
article is that Azad Khan Afghan as one of the pretenders to the throne 
had a very effective role in the developments and struggles of this 
period. His role in the wars of succession of Afsharid dynasty, 
establishing a center of power in Azerbaijan and extending it, successive 
defeats of Karim Khan and the conquest of Isfahan, and the 
proclamation of the monarchy, as well as effective role in the wars and 
conflicts of Zand and Qajar dynasties indicate that Azad Khan played a 
very decisive role in the events of this period. The results of this study 
show that although Azad Khan  Afghan was eventually removed from the 
power cycle, his military operations  caused the attrition of the wars of 
this period, which delayed the process of transfer of power. 
Keywords: Azad Khan Afghan, Karim Khan, Mohammad Hassan Khan 

Qajar, power struggle, Afsharid dynasty, Zand dynasty. 
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