
 )دالور زند(لطفعلی خان

بـه  1209تـا  1203لطفعلی خان زند ؛ پسر جعفرخان و ھشتمین حکمران سلسله زندیه بود کـه از سـال 
مانروایی نمــود  یب نیرومنـد خـویش اقـا . مدت شش سـال فر مدت بـه مبــارزه بـا رق مام ایـن  ته در ت و الب

لطفعلی که از ھمان آغاز نوجوانی ، ھمراه پدر در جنگھا شرکت مـی جسـت ، . محمدخان قاجار پرداخت 
ق از سوی پـدر رھسـپار 1202وی به سال . تیراندازی تیزبین ، شمشیرزنی قھار و دالوری بی باک بارامد 

سانید  الر گردید تا ان ديار به سـرانجام ر . را به قلمرو پدر خویش بیفزاید و البته این ماموریت را با پـیروزی 
1369زرین ، : ؛ به اھتمام غالمرضا طباطبایی مجد ، تھران گلشن مراد غفاری گلشنی ، ابوالحسن ؛ ( 

سن ؛ . ( و از انجا رو به سوی کرمان نھاد تا ان را نیز تسخیر نماید ) 744، ص  حسینی فسـایی ، میرزاح
، ص  1367امیرکبیر ، : ؛ تصحیح وتحشیه منصور رستگاری فسایی ، جلداول ، تھران فارسنامه ناصری 

صیدمرادخان ) 638 اما در پشت دیوارھای کرمان خبر قتل پدر در اثر توطئه و خیانت برخی از یاران از جمله 
. زنـد و ھمچنیـن اقـداماتش در تھدیـد و تطمیـع سـپاه بـه وی رسـید و موجـب پراکنـدگی سـپاه وی شـد 

امیرکبـیر ، : ؛ تصحیح محمد مشیری ، تھـران رستم التواریخ و اصف ، محمد ھاشم ؛  638ھمان ، ص ( 
  ) 451، ص  1352

یخ  ؛ خان زند به ھنگام بق نظـر برخـی تار از توطئه ای که بر ضد او در شرف انجام بود باخبر گشت و بر ط
تاریـخ شـعبانی ، رضـا ؛ ( نگاران بر پشت اسب بی زین و لگام خود پرید و بـه طـرف بوشـھر حرکــت کـرد 

سمت ، چاپ چھارم ، : ؛ تھران اجتماعی ایران در دوره ھای افشاریه و زندیه  –تحوالت سیاسی 
ندر ریـگ انـدکی سـپاھی    )171، ص  1381 شھر و حـاکم ب بار ان  در بوشھر ، شیخ ناصر حـاکم عـرب ت

ست تاریخ زندیهشیرازی ، علی رضا ؛ . ( دراختیارش نھادند و او رو به سوی شیراز نھاد   ؛ با مقدمــه ارن
خان زند خود را به شیراز رسانید و با کمک بزرگان شھر و ازجمله  ) 70، ص  1365گستره ، : بئیر ، تھران 

حاجی ابراھیم خان کالنتر که سپاھی نیز به یاری لطفعلی خان فرستاده بود و با دسـتگیر سـاختن صـید 
: ؛ تھــران تاریخ ایران از مــاد تـا پھلــوی شاملویی ، حبیب هللا ؛ . ( مرادخان بر اریکه شاھی تکیه نمود 

  ) 748ص1347صفی علیشاه ، 

سرانجام در  ھاد و  با به تخت نشستن لطفعلی خان ، اقامحمدخان قاجار به سرعت روبه سـوی شـیراز ن
نگ در گرفـت  تاریـخ ھدایت ، رضـا قلـی خـان ؛ ( منطقه ای به نام ھزار بیضا در پنج فرســنگی شـیراز ج

که البته به سـبب فــرار محمـدخان ، ) 222، ص 1339حکمت ، :  ؛ جلد نھم ، قم روضه الصفای ناصری
ھا شـیراز را  ند و قاجار شھر پنـاه برد خل  به دا ندیان شکسـت را پـذیرا شـده و  عموی لطفعلی خـان ، ز
قه و خـوراک دامھـا ناچـار بـه  بود اذو محاصره نمودند ، اما پس از اندکی به سبب برج و باروی شیراز و کم

 ) 172اجتماعی ایران در دوره ھای افشاریه وزندیه ، ص –تاریخ تحوالت سیاسی . ( ترک محاصره گشتند 
  

مان تاخـت و ان را در  سوی کر سپاه و تجھـیز ان دسـت یازیـد و بـه  ماجرا بـه تـدارک  خان زند پس از این 
با ) 173ھمان ، ص ( محاصره گرفت  اما چندی از محاصره نگذشته بود که با فرا رسیدن زمستان ، سـپاه 

نامی . (کمبود اذوقه روبرو گشته و در نتیجه خان جوان بدون نیل به ھدف ناگزیر به سوی شیراز بازگشت 
 ؛ با تحریـر و تحشـیه دکترعزیـزهللا بیـات ؛ بـی تاریخ گیتی گشااصفھانی ، میرزا محمدصادق موسوی ؛ 

  ) 96بی نا ، بی تا ، ص: جا 
فت کـه در دسـتان  مروی خـویش گر پس از این واقعه ، لطفعلی خان زند تصمیم به افزودن اصـفھان بـر قل

در این ھنگام توطئه ای از سوی برخی بزرگان شـھر . نھاد   رو به سوی ان ديار حاکم قاجاری بود، بنابراین
به نیسـت کننـد  کوین بـود تـا خـان زنـد را سـر  نز ، . ( از جمله حاجی ابراھیم خان کالنـتر در شـرف ت جو

امیرکبـیر ، : ؛ ترجمه ھما ناطق و جـان گرنـی ، تھــران اخرین روزھای لطفعلی خان زند سرھارفورد ؛ 
به محض خروج شاه زند از شیراز حاجی ابراھیم به اجرای نقشه خود اقدام نمود و امرای )  34، ص  1353

سپاه  شی را در  طرفدار خان زند را دستگیر و به برادرش که در اردوی لطفعلی خان بود خـبر داد کـه شور
به سـوی شـیراز نھـاد غافــل از انکـه مرکـز . تدارک بیند  فادار رو  یاران و نتیجه انکه خان ناکام زند با اندک 

بودن . فرماندھی شورشیان شیراز می باشـد شت دروازھــای شـیراز رسـید بـا بسـته  که او بـه پ ھنگامی
یم  دروازه ھای شھر از خیانت حاجی ابراھیم اگاه گردید و تالش نمود تا وارد شھر گردد ، اما حاجی ابراھ
ساند  ھد ر کالنتر با تھدید سپاھیان او مبنی بر اینکه زن و فرزندانشان را در شیراز دستگیر و بـه قتـل خوا
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توانست اندک یاران جوان دالور زند را نیز از او جدا نماید و در نتیجه خان زند به اتفاق باقی مانده یاران کـه 
–تاریخ تحوالت سیاسـی . ( شمارشان از شمار انگشتان دست کمتر بود رو به سوی دشتستان گریخت 

 ) 175اجتماعی ایران در دوره ھای افشاریه و زندیه ، ص 
خان  ساخت و در اختیــار  سپاھی فـراھم  پس از این اتفاقات ناگوار ، حاکم بندر ریگ در حد تـوان خـویش 

حاجی ابـراھیم خـان و الب. جوان زند نھاد  ته او با ھمین سپاه اندک شیخ بوشھر و حاکم کازرون را که به 
ید  ستقر گرد فارس م قان  حـاجی ابـراھیم دو . کالنتر پیوسته بودند شکست داده و سـپس در دشـت زر

به سـختی شکسـت را پـذیرا  سپاه  ھر دو  کن  دسته سپاه برای جلوگیری از پیشرویھای او فرستاد و لی
شاھکارھای ) 175ھمان ، ص. ( گشتند  پس بـود کـه اوازه دالوری و قابلیتھـای جنگـی و  در حقیقت زین 

 . پھلوانی لطفعلی خان طنین انداز گردید 
حاجی ابراھیم خان کالنتر از بیم خشم و انتقام لطفعلیخان ، به ناچار رو بـه  با شکستھای پیاپی خائنان ،

اقامحمدخان بیست ھزار نیرو برای نبرد با خان زند و کمک . سوی اقا محمدخان اورد و از او یاری خواست 
له . به کالنتر خائن فرستاد  اما دالور بی باک زند با سه ھزارنفر سپاھی راه بر انان بست و در صـحرای قب

که ) 175ھمـان ، ص. (شیراز این سپاه را درھم شکست و متواری ساخت  پـس از ایـن نـبرد خـان قاجـار 
ید و در  سپار شـیراز گرد ھل ھزارنفـر رھ حریف را بی باک می یافت خود شخصا با نیرویی بین سی تـا چ

و . ق در منطقه ای به نام شھرک در چھارده فرسنگی شیراز اردو زد  1206نخستین روزھای شوال سال 
و البته این در حالی بود که شمار سپاھیان لطفعلی خان پنج ھزار . بدین ترتیب نبرد اجتناب ناپذیر گشت 

در ایــن نــبرد دگربــار خــان زنــد و ســپاھیانش جلــوه ھــای    )651، ص 1فارســنامه ناصــری ، ج. ( نفــر بــود 
تا نزدیـک  لی خـان  درخشانی از دلیری و فداکاری از خویش به یادگار نھادند و در یکی از شـبیخونھا لطفع
ترجیح دادنـد  قرار  . خیمه خان قاجار پیش رفت و اردوگاه دشمن زیر و رو شد و سپاھیان قاجار فــرار را بـر 

و در استانه پیروزی نھایی ، دالور بی تجربه زند گفتار یکی از زیردسـتان خــائن خــود کـه  اما در این ھنگام 
گام روشـن شـدن  ادعای فرار خان قاجار را می نمود باور کرد و دستور توقف نبرد را صادر کرد و فقط به ھن
ھوا و در ھنگامیکه بسیاری از سپاھیان او پس از تاراج و چپاول اردوی قاجار به مرودشت بازگشته بودند و 
ھاد تـا بتوانـد  مان ن به سـوی کر فقط پانصد نیرو به جای مانده بودند که از خیانت اگاه گردید و به ناچار رو 

لی اصــغر ؛  245 – 246، ص  9روضه الصفای ناصری ، ج. ( سپاه جدیدی تدارک بیند  ایـران و شـمیم ، ع
بی تـا ، ص : ، تھران در دوره سلطنت قاجار  یب اقامحمـدخان بـه ) 38مدبر ، چاپ چھارم ،  و بـدین ترت

ھران انتقـال دھنـد تـا در  به ت شیراز وارد گشت و دستور داد تا گور کریم خان زند را بکشافند و جنازه او را 
اجتماعی ایران در دوره ھای  –تاریخ تحوالت سیاسی . ( جایی که ھمیشه زیر گامھایش باشد دفن کنند 

 ) 177افشاریه و زندیه ، ص
خان زند بعد از اشتباه بزرگ خویش و در حالی که به سوی کرمان می گریخـت بـازھم بـا خیانـت یارانـش 

بس پناھنـده شـد . روبرو گشت که او را تنھا گذاشته و گریختند  ناگزیر بـه حـاکم ط خـان . بدین ترتیب او 
ته لطفعلـی خـان بـا  ما بـی تجربـه زنـد نھـاد و الب طبس در حدود دویست سپاھی در اختیار جـوان دالور ا
ست داده و یـزد را بـه تصـرف خـویش در اورد  یم را شک سپاھی عظ . ھمین سپاه کم شمار توانست که 

سی  102- 103تاریخ گیتی گشا ، ص (  شاریه و  –و تاریخ تحـوالت سیا ھای اف یران در دوره  اجتمـاعی ا
شمارگانش بـه  ) 177زندیه ، ص  با نیرویـی کـه  پس از اندک زمانی بزرگان بم به خان زنـد پیوسـتند و او 

تاد  می رسـید بـرای تسـخیر کرمـان بـه راه اف و روضـه  656، ص  1فارسـنامه ناصـری ، ج . ( سیصد نفـر 
ند سـرانجام ) 252ص  9الصفای ناصری ، ج و با وجود انکه مدافعان و اھالی شھر سرسختانه مــی جنگید

و تـاریخ تحـوالت  106تاریخ گیتی گشا ، ص . ( چاره ای به جز تسلیم شدن به خان بی باک زند را نیافتند 
  ) 178اجتماعی ایران در دورھای افشاریه و زندیه ، ص –سیاسی 

اقا محمدخان با شنیدن این خبر دریافت که حریف دگربار در حال قدرت یابی است ، بنابراین بـی درنـگ رو 
سته انـد    و با سپاھیان بسیار که برخی مورخان  به سوی کرمان نھاد شـمارگانش را پنجـاه ھزارنفـر دان

1379اقبال ، چاپ دوازدھم ، :  ؛ جلد چھارم ، تھران ایران تاریخ ده ھزار سالهرضایی ، عبدالعظیم ؛ ( 
نا بـه برخـی . کرمان را محاصره نمود  ) 63، ص  مدت ب ین  ید و در ا طول انجام ماه بـه  این محاصـره چھار

اجتمـاعی ایـران در  –تاریخ تحوالت سیاسی . ( روایات نیمی از مردم کرمان جان خویش را از دست دادند 
گفته اند که دیدن سکه ای طال که به نام خان زند ضرب شده بـود  )  178دوره ھای افشاریه و زندیه ، ص

ھران اسـیر و نـامش فتـح  چنان خان قاجار را به خشم اورد که دستور داد تا کودک خردسال وی را که در ت
ند  ته نمای یران ، ج. ( هللا بود اخ جود دفـاع دالورانـه و  امابـه ) 64، ص 4تاریخ ده ھزارسـاله ا ھرحـال بــا و

سرسختانه یاران لطفعلی خان و در حالیکه حتی یکبار گروھی نزدیک به چھارھزارنفر از لشگریان قاجار را 

Page 2 of 3 

3/27/2016file://G:\Web\hosseini\zand\articles-1\25.htm



45.aspx-http://www.persianhistory.blogfa.com/post

دگربــار خیانــت پیشــگان وســایل  ) 64ھمــان ، ص ( کــه بــه شــھر نفــوذ نمــوده بودنــد از دم تیــغ گذراندنــد 
شدند ) 106تاریخ گیتی گشا ، ص. ( شکست را تدارک دیدند  بـا ایـن . و سربازان قاجـاری بـه شــھر وارد 

سه تـن از  وجود دالور زند با پایمردی و رشادت در برابر ایشان مقاومـت نمـود و انگـاه در تـاریکی شـب بـا 
به ســوی بـم  یاران نزدیک خویش به قلب سپاه انبوه دشمن تاخت و موفق شد که از کرمان خارج شود و 

چــون  )  178اجتمــاعی ایــران در دوره ھــای افشــاریه و زندیــه ، ص  -تــاریخ تحــوالت سیاســی . ( بگریــزد 
سبت بـه  نه شـدید او ن که ناشـی از کی اقامحمدخان از فرار لطفعلی خان اگاه شد ، با خشـم و غضـبی 
خاندان زند بود ، دمار از روزگار مردم کرمان براورد و دستور داد ھشت ھزار نفر زن و بچه ان شھر را بسان 
تل  سیار از مـردان را نابینـا سـازند و یـا بـه ق ھی ب سیم نماینـد و گرو کنیزکان و غالمان میان سپاھیان تق

 )38، ص 4و تاریخ ده ھزارساله ایران ، ج 38ایران در دوره سلطنت قاجار ، ص ( رسانند 
سانیکه از چشـم نابینـا «  قول اسـت کـه عــدد ک جمیع مردان بلد را به حکم وی کشتند یا کور کردند ، من

شدند نـه بـه . شدند به ھفت ھزار رسید و عدد قبلی نیز از این متجاوز بود  کسانیکه در این بلیه شامل ن
گوینـد . سبب رحم کسی یا گریز خود بود بلکه بدین جھت که دست جالدان از کثرت عمـل از کـار بازمانـد 

ند مــن چشـم از بـرای او ببرنـد  ایـران در دوره ( » . اقامحمدخان حکم کرد که به وزن مخصوصـی یعـنی چ
 ) 39سلطنت قاجار ، ص 

شنبه . اما اطفعلی خان که به حاکم بم پناه برده بود دگربار دچار خیانت گردید ند در روز چھار خان جـوان ز
که تنھــا و بـی یـاور  1209پنجم ربیع الثانی سال  حاکم بـم و در حالی ق پس از روبرو گشتن با حمله یاران 

سیر گردیـد  نابرابر زخمـی و ا ساعتی نـبرد  . مانده بود به مبارزه ای دلیرانه برخواست و سرانجام پس از 
ستگیری دالور زنـد بـی درنـگ محمـد ولـی ) 106تاریخ گیتی گشا ، ص(  خان قاجار به ھنگام اگـاھی از د

و تاریخ تحوالت  106ھمان ، ص. ( خان قاجار را با ھزار و پانصد سوار مامور اوردن لطفعلی خان از بم نمود 
ھمین که لطفعلی خان را به کرمان  )  178اجتماعی ایران در دوره ھای افشاریه وزندیه ، ص  –سیاسی 

خود خـان قاجـار نابینــا شـد  سط  یات بـه تو ایـران در دوره ( اوردند به دستور خان قاجار و بنا به برخـی روا
و سپس به تھران فرستاده شد و پس از تحمل شکنجه ھای بسیار بود ، که او  )   40سلطنت قاجار ، ص 

 . را به فرمان خان قاجار به قتل رساندند 
شاه اسـیر مایـه تفضـیح طبیعـت «  تقریر کردار اقامحمدخان علی التفصیل در این مورد بالنسبه به این پاد

انســانی و تحریــر ان موجــب تلویــث صــفحه تــاریخ اســت ، خواننــده را نفــرت انگــیزد و شــنونده را ضــجرت 
  )  34ھمان ، ص( » زاید

یل و پرتـدبیر سـپرد . و بدین ترتیب اخرین فرد از جانشینان کریم خان جای خود را زورمندی کینـه تـوز و مح
 )178تاریخ گیتی گشا ، ص ( 
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