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چکیده
بی تردید، ظهور فـاتحی بـه نـام نـادر شـاه افشـار در اواسـط قـرن دوازدهـم هجـري، بـراي            
ایران الزم بوده است. اوضـاع آشـفته کشـور بگونـه اي بـود کـه روسـیه و عثمـانی شـمال غـرب           
و غرب کشـور را بـا همـدیگر تقسـیم کـرده و منـاطق مرکـزي ایـران نیـز در چنـگ افغـان هـاي             

نـادر ظهـور مـی کنـد و تمـام انتظـاراتی را کـه یـک فـرد ایرانـی           غلزایی بود. در چنـین شـرایطی   
می تواند داشـته باشـد، بـرآورده مـی کنـد. ایجـاد آرامـش و امنیـت و سـرکوب مـدعیان داخلـی،             
رســاندن کشــور بــه مرزهــاي طبیعــی  و سیاســی اواخــر دوره صــفویه و حتــی فراتــر از انتظــار،   

ر هــوا افســرد.اما اوضــاع اجتمــاعی، فــتح هندوســتان، ولــی چــه ســود کــه نــادر شــرري بــود و د
سیاســی، اقتصــادي کرمــان در دوره نادرشــاه چگونــه بــوده اســت؟ نــادر در ایــام پادشــاهی خــود 
دوبار به کرمان سفر کرد، سـفر اول، قبـل از حملـه وي بـه قنـدهار انجـام گرفـت و چنـان مـردم          

حـت فشـار قـرار    کرمان را براي مهیـا کـردن تجهیـزات و آمـاده کـردن راه عبـورش بـه قنـدهار ت        
ــن      ــایی از ای ــه ه ــده اســت. نمون ــه ش ــه آن پرداخت ــر ب ــومی کمت ــی و عم ــابع محل ــه در من داد ک
فشارها دستور ساختن زنجیر بـراي عبـور لشـکر نـادر از رودهیرمنـد بـود کـه مـردم کرمـان بایـد           
این تجهیـزات را اگـر چارپـایی نداشـتند بـرروي دوش خـود تاهیرمنـد حمـل مـی کردنـد. تمـام            

ــو  ــات م ــول       امکان ــان وص ــات از کرمانی ــوان مالی ــه عن ــه ب ــول ک ــه، پ ــر از هم ــاز و مهمت رد نی
شد.سفردوم، آخـرین سـفر نـادر، قبـل از مـرگ وي بـود. نـادر کـه در اواخـر عمـر بـه شـدت از             
لحاظ جسمی و روانـی، عـذاب مـی کشـید و ایـن خـود آزاري را تبـدیل بـه مـردم آزاري کـرده           

ه متأسـفانه مورخـان دربـاري مثـل میرزامهـدي      بود، بـه فجـایع هولنـاکی در کرمـان دسـت زد کـ      
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خــان اســترآبادي یــا محمــدکاظم مــروي هــیچ اشــاره اي بــه آنهــا نمــی کننــد. ســاختن منــاره از  
ه هاي قربانیان، قتل فجیـع نایـب الحکومـه و کالنتـر شـهر بـه بهانـه هـاي واهـی وسـپس           مجمج

عضـی از مـردم  کرمـان    بریدن مالیات دور از انصاف بـراي کرمانیـان. کـار بـه جـایی رسـید کـه ب       
بــراي اداي مالیــات تعیــین شــده مجبــور بــه فــروش دختــران و پســران خــود بــه ســربازان تاتــار  

.اردوي نادر و بازرگانان ترکمان شدند.
.تاریخ، کرمان، نادرشاه افشار، اجتماعی، سیاسی:هاکلید واژه

همقدم

آب و گلیمغم نیست که پروردة این هرچند که از روي کریمان خجلیم

کرمان دل عالم است و ما اهل دلیمدر روي زمین نیست چو کرمان جایی
منسوب به شاه نعمت اهللا ولی

بدون شک، اکثـر قریـب بـه اتفـاق عالقـه منـدان تـاریخ، نگـاه ویـژه اي بـه نادرشـاه افشـار             
ــا و     ــان ه ــا، فرم ــدن و شــنیدن شــرح دالوري ه ــه خوان ــد، چــرا ک ــد و وي را دوســت دارن دارن
خلــق و خــوي وي، هــر ایرانــی را بــه وجــد مــی آورد، ایــران در بــدو ظهــور وي شــرایط بســیار 

آَشفته اي داشته و نادر تنها امید ملت ایران بوده است.
ــاگوارترین     ــاتح آســیا یکــی از ن ــن آخــرین ف ــور ای ــان در دوره ظه ــا متأســفانه شــهر کرم ام

ــان یکــی از شــهرهاي ب   ــرده اســت. کرم ــپري ک ــاي خــود را س ــاد دوره صــفویه  دوره ه ــیار آب س
بــوده، قــرار گــرفتن بــر ســر راه هــاي تجــاري منتهــی بــه دریــا، پشــم و کــورك بســیار مرغــوب  
کرمــان، وجــود کارگــاه هــاي شــالبافی، قــالی بــافی و ظــروف چینــی در ایــن شــهر بــا پشــتیبانی  
ــه یکــی از            ــان را ب ــاملو، کرم ــان ش ــانی خ ــا ج ــان و ی ــی خ ــل گنجعل ــی مث ــان بزرگ حاکم

ــت     شــکوهمندترین ادو ــاي دول ــوجهی امن ــی ت ــه ب ــد افســوس ک ــا ص ام ــود،  ــانده ب ار خــود رس
ــه     ــدهار ســبب حمل اً بلوچســتان، سیســتان و قن ــران مخصوصــ ــه شــرق ای صــفوي در اصــفهان ب

افغان هاي غلزایی و متحدین بلوچشان و سقوط کرمان و درنهایت اصفهان شد. 
ــ   ــه ســرعت ش روع طبیعــی اســت کــه عظمــت دوره گنجعلــی خــان ســیر نزولــی خــود را ب

کرده و کرمان تبدیل بـه مرکـز نبردهـاي سـید احمـد خـان صـفوي (شـاهزاده خانـه بـه دوش) و           
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افغان ها شد و هر چه کـه کرمانیـان داشـتند، یکبـاره بربـاد رفـت. طلـوع نـادر، نـه تنهـا مرهمـی            
براي وضـعیت اجتمـاعی، اقتصـادي روبـه زوال کرمـان نبـود، بلکـه شـاید کرمـانی هـا هـم مثـل             

قاطعی افغـان هـا را بـه نـادر بیشـتر تـرجیح مـی دادنـد. ناگفتـه نمانـد کـه ایـن             اصفهانی ها در م
ـ     ، کرمـان را تبـدیل   ود تـا در حملـه معـروف آقـا محمـدخان     سیر نزولی همچنـان همـراه کرمـان ب

به شهر کوران نمـود. ایـن پـژوهش از نظـر ماهیـت و روش در ردیـف تحقیقـات تـاریخی قـرار          
انجام شده است.       می گیرد که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی

منابع تاریخی در دوره مورد بحث
متأسفانه دوره تاریخی را کـه مـا در ایـن مقالـه، قصـد بررسـی آن را داریـم از لحـاظ منـابع          
و مآخذ اولیه، بـه شـدت دچـار فقـر اسـت و منـابع بـه جـاي مانـده نیـز بسـیار کـم و معـدود و              

تـاریخ ایـران و همچنـین طلـوع سـتاره رو      ناپایدارند. پـس از ظهـور محمـود و اشـرف افغـان در      
بسـیاري  از  » شـرري بـود و در هـوا افسـرد    «به افول نادري کـه بـه قـول اسـتاد باسـتانی پـاریزي       

اهل قلم و اطالع پراکنـده شـدند، دواویـن دولتـی از میـان رفـت و بسـیاري از اسـناد بـه دسـتور           
)3: 1369حتی به زاینده رود ریخته شد. (باستانی پاریزي، » مالزعفران«

نادرشــاه هــم قســمت مهمــی از اســناد دولتــی را نــابود کــرد و موقوفــات رافروخــت و ایــن 
روند نابسامان در منابع تاریخی، تـا دوره فتحعلـی شـاه بـه طـول انجامیـد، بیشـتر کتابهـا از میـان          
ــا حقــایق فاصــله داشــتند، در نتیجــه ایــن دوره    ــد و ب ــل اعتمــاد نبودن ــاریخ، قاب رفــت و کتــب ت

ران، آشفته و به تقریـب نـامعلوم اسـت تـا جـایی کـه اعتمـاد السـلطنه کـه خـود یکـی از            تاریخ ای
ــدازد و       ــی ان ــم م ــاریخ را از قل ــن ت ــال از ای ــی ده س ــه کل ــوده ب ــري ب ــام دوره ناص ــان بن مورخ

ــل حــوادث 1135حــوادث ســال  1364هـــ .ق مــی نویســد.(اعتماد الســلطنه،  1125هـــ .ق را ذی
:1082-1058  (

مــی شــود کــه بررسـی اتفاقــات ایــن ســال هــا، آن هــم در حیطــه  از ایـن مطالــب مشــخص  
بررسی تاریخ محلی شهر کرمان بسیار مشـکل خواهـد بـود. ولـی بـه هـر صـورت، ایـن عوامـل،          
بهانه اي براي نپـرداختن بـه مباحـث تـاریخی نمـی باشـد. امیـدي کـه یـک فـرد عالقـه منـد در             

باسـتانی پـاریزي اسـت. تصـحیح     راه مطالعه تاریخ کرمـان دارد، بـدون شـک نوشـته هـاي اسـتاد      
ــر    اً قابــل اعتمــاد ایــن دوره، تــذکره صــفویه کرمــان از می و تحشــیه دو منبــع دســت اول و نســبت
الً ادامـه تـذکره           محمد سعید مشیزي و صحیفۀ االرشـاد از مـال محمـد مـؤمن کرمـانی  کـه احتمـا
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ــاریخ محلــی کرمــان در ایــن دوره اســت و ســایر کتابهــاي اســت   ــه ت ــوط ب -اد مــیصــفویه و مرب

توانند گوشه هایی از مشکالت و مصائب اجتماعی کرمانیان را در این دوره نشان دهند.
کــه در واقــع » ویلــم فلــور«از طــرف دیگــر نوشــته هــاي ایــران شــناس بلنــد پایــه هلنــدي  
را تــألیف کــرده در -»واك«-گــزارش هــاي مــأموران هلنــدي شــرکت تجــارتی هلنــد در ایــران  

مــاعی ایــن دوره بســیار گــره گشــا اســت، چــرا کــه هلنــدیان بــه  بررســی مســائل اقتصــادي، اجت
ــفهان و        ــراه اص ــه هم ــان ب ــد. کرم ــزارش داده ان ــن دوره را گ ــان را در ای ــات کرم ــوبی اتفاق خ
بندرعباس از معـدود شـهرهایی بـوده کـه بـه علـت داشـتن نفـع تجـاري بـراي اروپائیـان، داراي            

ــی » واك«شــعبه هــایی از  ــد شــرقی انگل ــانی هن ــین کمپ ــوده اســت، پشــم و کــورك  و همچن س ب
مرغوب کرمان، اروپائیـان را شـیفته خـود کـرده بـود، هـر چنـد حـرص و طمـع نادرشـاه باعـث            
تعطیلی واك شـد. در هـر صـورت تـالش مـا در ایـن مقالـه، نشـان دادن گوشـه هـایی از تـاریخ            

بـوده  اجتماعی، سیاسی کرمـان از برآمـدن تـا برافتـادن نادرشـاه افشـار، بـا تکیـه برمنـابع موجـود           
است.

وضعیت عمومی ایران در زمان نادر
شرایط ایران در اوایـل سـده دوازدهـم هجـري بسـیار نـاگوار مـی نمـود. اصـفهان، پایتخـت           
ــر،      ــود. پطــر کبی ــی ب ــاي غلزای ــان ه ــگ افغ ــران در چن ــزي ای ــاطق مرک ــاي صــفویان ومن ــر پ دی

ــه ســواحل گــیالن فرســتاده و غــرب    ــزاق هــاي خــود را ب ــران هــم در تزارمغــرور روســیه، ق ای
تصرف دولت عثمانی بـود و از طـرف دیگـر خراسـان و پهنـه شـرقی ایـران نیـز محـل تاخـت و           
تاز ازبکان و افغان هاي ابدالی شـده بـود. بـی شـک ظهـور آخـرین فـاتح آسـیایی در آن شـرایط          
نعمتی براي ایرانیان به حسـاب مـی آمـد، نـادر نیـز بـا قـدرت و صـالبت خـاص خـود نـه تنهـا             

را به حـد سـابق رسـاند، بلکـه هندوسـتان را نیـز فـتح کـرد و بـه پـاس ایـن فـتح،             مرزهاي ایران
هـ .ق بـه هنگـام بازگشـت بـه ایـران، مالیـات سـه سـال را بـر تمـام مـردم ایـران             1152در سال 

)1369:98بخشید.(شعبانی، 
ــردن پســر      ــور ک ــد از ک ــه خصــوص بع ــس از بازگشــت  و ب ــاه پ ــه نادرش ــا افســوس ک ام

ـ  رزا، روزگـار مـردم ایـران را تیـره و تـار کـرد. وضـعیت عمـومی و روانـی          ارشدش، رضا قلی می
نادر، روز به روز بـدتر مـی شـد، گرفتـاري هـاي داغسـتان و طوایـف لزگـی، حمـالت متعـدد و           
بی نتیجه به بغداد و به خصـوص گرفتـاري هـاي داخلـی نـادر را هـر روز متزلـزل تـر مـی کـرد           
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و جـواهر، روزگـار مـردم را تیـره سـاخت.      و حرص بیشـتر از حـد وي بـراي جمـع آوري پـول      
گزارشــی از کمپــانی هنــد شــرقی وجــود دارد کــه نــادر در آخــرین ســال هــاي زنــدگی، روزانــه  

)1387:132چهل تا پنجاه آدم را به خاطر تهیه پول می کشت. (فوران، 
نادرشاه عالوه بـر اینکـه مالیـات سـه سـاله را یکجـا طلـب کـرد بـه فجـایعی دسـت زد کـه             

نمونــه آنهــا ســاختن منــاره هــا از جمجمــه قربانیــان در شــهرهاي کرمــان و اســتر آبــاد بــارزترین
)391: 1380(گرگان) بود. (سایکس، 

اوضاع کرمان مقارن با شکست افاغنه
ــا در     ــل فس ــا در پ ــان ه ــل افغ ــت کام ــس از شکس ــانی   12پ ــادي الث ـــ .ق ، 1142جم ه

افغــانی در حــالی کــه زمســتان فــرا اشــرف بطــرف جهــرم و الر رفــت و از الر بــا دوازده هــزار 
رسیده بود به سیرجان آمد و از آنجا بـه بـم و سـپس بـه سـمت قنـدهار فـرار کـرد تـا در بیابـان           

) هرگـروه  94-1372:95هاي سیستان یـا بـه قـولی بلوچسـتان بـه قتـل برسـد. (وثـوقی رهبـري،          
ایشــان را تعقیــب از افغــان هــا بــه متابعــت یکــی از امــراي خــود بــه راهــی در رفتنــد، ایرانیــان  

نموده و در عرض راه اسبان و شتران مـرده بـود کـه بـه نظـر مـی آمـد و همچنـین نعـش مـردان           
ــت        ــه دس ــه ب ــود ک ــه ب ــبان ریخت ــاي اس ــت و پ ــر دس ــه زی ــال افاغن ــان و اطف ــالخورده و زن س

) چنـین بـه نظـر مـی رسـد افغـان هـایی        390-391: 1383خودایشان کشته شـده بودنـد. (ملکـم،    
ان بـه سـر مـی بردنــد، بعـد از شکسـت نهـایی اشـرف بـه سـمت قنــدهار و          کـه در حـوالی کرمـ   

شـهداد توسـط کرمانیـان بـه قتـل      » گـودبیژن «شرق گریختند، هرچند کـه عـده زیـادي از آنـان در     
)502: 1369رسیدند. (باستانی پاریزي، 

به هر حال طهماسـب دوم پادشـاه جـوان صـفوي بـه پـاس خـدمات نـادر، ایالـت کرمـان را           
خـان ایـران مـدار، امـام ویـردي بیـگ سـاري ولـی         «راسان نمـوده و بـه وي سـپرد.    هم ضمیمه خ

)1370:654(وزیري، » لو را به ایالت کرمان فرستادند.
هــ .ق نـادر  بـه دسـتور پادشـاه مـأمور فـتح هـرات و قنـدهار گردیـد. امـام            1142در سال 

الً افشار و از سـرداران بـزرگ نـادر بـوده  بـا      سـپاه کرمـان بـه خراسـان     ویردي بیگ هم که احتما
فراخوانــده شــد. وي بــه همــراه کرمانیــان مــأمور فــتح گرشــک و بســت کــه از خــاك سیســتان و 
توابـع قنـدهار بـود، گردیــد. ایـن دو ناحیـه در آن وقـت بــه تصـرف گماشـتگان حسـین ســلطان          
برادر محمـود بـود کـه در قنـدهار دم از اسـتقالل مـی زد. امـام ویـردي بیـگ، گرشـک و بسـت            
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ــتح ــري،    را ف ــد. (وزی ــان گردی ــی شــمار نصــیب لشــکریان کرم ــایم ب ــوال و غن ــرد و ام : 1370ک
654(

ــا      ــراهیم همــراه ب ــرادرش اب ــادر، ب ــان ن ــق فرم ــراه رســید و طب ــه ف ــت ب ــد از بســت، نوب بع
اســماعیل ســلطان خزیمــه و ســایر امــراء بــه کمــک امــام ویــردي خــان مــأمور شــدند، امــا وي   

ــادر، انتظــار ورود ســرکردگا  ــرخالف حکــم ن ــراه را محاصــره کــرد.این  ب ن را نکشــیده و قلعــه ف
نافرمانی سبب کشـته شـدن عـده اي از تفنگچیـان کرمـانی بـه همـراه سـرکرده شـان شـد و امـام            

از نیابــت کرمــان و ســرکردگی لشــکر معــزول، و بــاقی  «ویــردي بیــگ بــه ســبب ایــن نافرمــانی  
ــت بیکــران مشــمول گشــت    ــه عنای ــتح ب ــن ف ــذاء ای ــه ای (اســترآبادي، » ند.ســرکردگان و دالوران ب

1368 :205  (
بعد از برکنـاري امـام ویـردي خـان، محمـد تقـی خـان، بیگلربیگـی جدیـد بـه کرمـان آمـد             

بـا شـش هـزار نفـر     » قلـیچ بنـدي خـان   «هـ .ق یکی از خوانین بلـوچ بـه نـام    1146ولی در سال 
بــه کرمــان آمــده و پــس از غــارت و چپــاول بازگشــت. کرمــان در اواخــر دوره صــفویه همــواره 
از سمت بلوچ هـا مـورد تعـرض قـرار مـی گرفـت و از طـرف دیگـر، نـاتوانی حـاکم در مقابلـه            
با بلوچ ها نمایـانگر ایـن موضـوع بـود کـه تکلیـف افغـان هـا و متحـدان بلوچشـان بـه صـورت             
یکســره بخصــوص در نــواحی بــم و بلوچســتان حــل نشــده اســت، بنــابراین نــادر خــود، قصــد  

)166-167: 1355نی پاریزي، آمدن به کرمان را می کند. (باستا
اما در همین سال گرفتاري جدیـدي بـراي نـادر بوجـود مـی آیـد و سـفر وي را بـه تعویـق          
می انـدازد، ایـن گرفتـاري، شـورش یـک سـردار بلـوچ دیگـر ـ محمـدخان ـ بـود کـه بـا دیـدن                
وضعیت آشفته ایران به جایگاه نادر هم رشـک مـی بـرد. نـادر پـس از حـل مسـئله محمـد خـان          

چ در فــارس و کهکیلویـه، حکومــت فــارس و کرمـان را بــه طهماســبقلی خـان جالیــر مــورد    بلـو 
اعتمــاد واگذاشــت وخــان جالیــر نیــز میرزاتقــی شــیرازي را نیابــت فــارس گذاشــته و اســماعیل  

)656: 1370خان افشار را هم به کرمان فرستاد. (وزیري، 
بـوده اسـت چـرا کـه     به نظـر مـی آیـد ظهـور نادرافشـار بـه سـود افشـارهاي مقـیم کرمـان          

نیروي انسانی نـادر در آن زمـان بیشـتر شـامل فـدائیان و اقـوام وي بـوده و نـادر بـه آنهـا اعتمـاد            
داشته است، اعتمادي که در طول دوره صعود نادر اغلب سیر نزولی داشت.

www.SID.ir
www.SID.ir


۶٣بررسی اوضاع اجتماعی سیاسی کرمان از برآمدن...

طوایف افشار کرمان
فوي ایـل افشــار یکـی از ایــالت قدرتمنـد قزلبــاش بــوده کـه در رســیدن شـاه اســماعیل صــ     

به قدرت نقـش بسـیار مهمـی ایفـا کـرده اسـت، در اوایـل بـه قـدرت رسـیدن خانـدان صـفوي،             
منطقــه شــرق ایــران بــه خصــوص خراســان همــواره در دســترس حمــالت ازبکــان قــرار داشــته  

هــ .ق بـا سـه هـزار سـوار بـراي       915است. حتی محمـد خـان شـیبانی (شـیبک خـان) در سـال       
(وزیــري، » گواشــیر«پار کرمــان شــد و پــس از غــارت تســخیر کرمــان از راه قــاین و کــویر رهســ

ــت.     25: 1353 ــان بازگش ــه خراس ــاه ب ــی گن ــردم ب ــی از م ــتن گروه ــان و کش ــه کرم ) دارالحکوم
)597: 1370(وزیري،

به همین دلیل، شـاه اسـماعیل دسـته هـایی از ایـل افشـار را بـه ایالـت کرمـان فرسـتاد. ایـن            
مـی شـوند: گـروه اول، افشـارهاي جنـوبی      طوایف پس از ورود بـه کرمـان بـه دو دسـته تقسـیم     

ــت آنهــا در اوضــاع اجتمــاعی     هســتند کــه در حــدود بافــت و اقطــاع ســاکن مــی شــوند، دخال
سیاســی کرمــان از حــد معمــولی تجــاوز نمــی کنــد، کــم و بــیش در امــور اقتصــادي ـ اقتصــاد    

جـرم  شبانی ـ ایالت صاحب نفوذ بودند، ایل بیگـی آنهـا نیـز پـس از حملـه آقـا محمـد خـان بـه          
حمایت از خانـدان زنـد از آنهـا گرفتـه مـی شـود، گرچـه قبـل از مشـروطه دوبـاره آنـرا بدسـت             
می آورند. گروه دوم افشـارهاي شـمالی در حـدود زرنـد و بـافق سـاکن مـی شـوند، بـا خـوانین           
بافق و یزد قرابت خویشـاوندي پیـدا مـی کننـد، نفـوذ ایـن گـروه بیشـتر ومفصـل تـر از فعالیـت            

ــاریزي،  ایلــی و عشــیره اي ــه اي هــم در کرمــان مــی رسند.(باســتانی پ ــه مقامــات عالی ــوده و ب ب
)23: 1364آسیاي هفت سنگ،

حکومــت کرمــان تــا اواســط پادشــاهی شــاه عبــاس صــفوي در دســت افشــارها بــوده، ولــی 
بعد از شـورش بگتـاش خـان پسـر ولـی خـان افشـار کـه توسـط ذوالقـدرهاي فـارس سـرکوب             

افشـارها بـه خراسـان بـراي جنـگ بـا ازبکـان، حکومـت         شد و همچنـین بـه جـرم دیـر رسـیدن      
ســپرده مــی شــود. عملکــرد ایــن » بابــاي ثــانی«کرمــان از آنهــا ســلب و بــه گنجعلــی خــان زیــک

خان کردنژادو جانشینانش مثـل جـانی خـان شـاملو در دوره شـاه عبـاس ثـانی سـبب شـد تـا در           
گـذارد و محـدود بـه    اواخر دوره صـفویه، قـدرت افشـارهاي شـمالی در کرمـان رو بـه نقصـان ب       

مناطق زرند و بافق گردد.
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ــل         ــامی مث ــات حک ــدرت و امکان ــز ق ــر هرگ ــفویه دیگ ــر ص ــه در اواخ ــان ک ــام کرم حک
گنجعلی خان و جـانی خـان و امثـال آنهـا را نداشـته انـد، ناچـار شـده انـد کـه بـراي مقابلـه بـا              

ن افشـار(از  حمالت طوایف بلـوچ کـه کرمانیـان رادر آن دوره کالفـه کـرده بـود بـه اسـمعیل خـا         
نوادگان ولی خان) رئـیس ایـل افشـار در زرنـد و بـافق متوسـل شـوند. از ایـن هنگـام اسـت کـه            
دوباره پاي افشار هاي شـمالی بـه قـدرت بـاز مـی شـود و ایـن قـدرت نمـایی تـا دوره فتحعلـی            
شاه نیز به طول می انجامـد. کمتـر مسـئله اي در ایـن دوره در کرمـان اتفـاق مـی افتـد کـه جـاي           

)74: 1384شارهاي شمالی در آن دیده نمی شود. (باستانی پاریزي، پاي اف
در اواخــر دوره شــاه ســطان حســین، اســمعیل خــان و پســرش شــاهرخ خــان و بــرادر زاده  
اش عبدالرشید، بیشـتر در دشـت هـاي جیرفـت و بـم و کهنـوج بـا بلـوچ هـا درگیـر بـوده انـد.             

)74: 1384(باستانی پاریزي، 
محمــود افعــان نیــز، مــردم کرمــان کــه مــی دیدنــد بــه تنهــایی از  در فاصــله بــین دو حملــه 

عهـده افغــان هـا وبلــوچ هــا کـه بــه آنهــا پیوسـته بودنــد برنمـی آینــد، دســت بـه دامــان عنایــت       
سلطان بافقی، حاکم یـزد مـی شـوند، ولـی اخـتالف بـین بـافقی هاوافشـارها باعـث کشـته شـدن            

هـــ .ق 1132ن مســئله در ســال فخــر الــدین احمدپســرعنایت ســلطان درکرمــان مــی شــود و ایــ
) چــرا کــه 241-251: 1352کرمــان را در برابــر افغــان هــا بــی دفــاع مــی کنــد (جعفــري نــائینی، 

مــردم کرمــان دیگــر امیــدي بــه امــداد اصــفهان نیــز نداشــتند. اصــفهانی کــه پــس از کــور کــردن  
فتحعلی خان داغستانی وزیر اعظم قدرتی نداشت.

د از ظهـور نـادر بـا جماعـت افشـار خـود بـه وي        به نظر مـی رسـد کـه اسـماعیل خـان بعـ      
هـــ .ق بــه نیابــت طهماســبقلی خــان 1146پیوســته و پــس از عــزل محمــد تقــی خــان، در ســال 

جالیر به کرمان می آید.

وضعیت اقتصادي، اجتماعی کرمان در حین سفر اول نادر
حم در حقیقت، اسماعیل خان بـراي اجـراي مقصـود نـادر کـه همـان تنبیـه بلـوچ هـاي مـزا          

ــه      ــازکردن راه و تهی ــراي ب ــت ب ــدن وي مأموری ــل اصــلی آم ــد. دلی ــیر آم ــه گواش ــود ب ــان ب کرم
تجهیزات و مقدمات حمله نادر بـه قنـدهار بـود. مالیـات تـازه اي وضـع شـد و مـردم بـه شـدت           
تحـت فشـار قــرار گرفتنـد. افـزون بــر آن از لحـاظ دادن چارپایـان ســواري و بـارکش کـه نقــش         
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مـی کـرد از سـوي سـپاهیان نـادر سـخت آزار مـی دیدنـد، نـادر ایـن           مهمی در زندگی آنان ایفـا 
)102: 1368، همانمالیات و چارپایان را الزم داشت تا به افغانستان حمله کند. (

چاپارهاي نـادر پـی در پـی مـی رسـیدند و احکـام مالیـاتی را اعـالم مـی کردنـد، اسـماعیل            
از خـراج تـازه بـه نـزد وي و نــیم     خـان هـم بـه سیسـتان رفـت تـا راه عبـور را بــاز کنـد، نیمـی         

هــ .ق شـیوع   1147دیگر به هرات نزد نادر فرسـتاده مـی شـد، بـه گـزارش هلنـدي هـا در سـال         
نفــر را مــی گرفــت و ایــن نشــان از وضــعیت اســفناك 60وبــا در منطقــه ســیرجان روزانــه جــان 

)103: 1368مردم سیرجان نسبت به کرمانیان می دهد. (فلور، 
از طـرف مـأموران نـادر وضـع شـد سـبب بـاال رفـتن قیمـت پـول           خراج هاي سـنگینی کـه   

نقره در کرمان مـی شـود و ایـن امـر باعـث مـی شـود کـه بازرگانـان اصـفهان، خراسـان و نقـاط             
درصـد ارزانتـر   25دیگر نقره هـاي خـود را بـه کرمـان بیاورنـد، روسـتائیان پشـم هـاي خـود را          

جدیـد هـر روز مـی رسـید، نـادر گنجـه       به خارجی ها می فروختند امـا ایـن کـافی نبـود، اخبـار      
ــان و    ســخیرا هــم ت ــر، قاضــی، همــه مالی ــد ســه روز چراغــانی شــود. کالنت ــرده و شــهر بای ر ک

ــا آنهــا دارد،     ــادر باشــند، چــون ســخنانی ب ــه اردوي ن ــاده پیوســتن ب ــد آم کدخــدایان شــهرها بای
24شـنبه  یکصد تن می بایست خـود را آمـاده کننـد وبـه دشـت مغـان برونـد، نـادر در روز پـنج          

، تاجگـذاري کـه   »الخیرفـی مـا وقـع   «هــ .ق تاجگـذاري کـرد، برحسـب مـاده تـاریخ      1148شوال 
الخیرفــی مــا « اگــر چــه شــاید بــراي ایــران خیــر مــی نمــود، متأســفانه بــراي کرمــان خیــر نبــود 

)657: 1370باستانی پاریزي، »(وقع.
می بـوده اسـت و   همانطور کـه همـه میـدانیم، نادرشـاه، آخـرین فـاتح آسـیا و نابغـه اي نظـا         

مســلم اســت کــه یــک فــاتح در درجــه اول بــه فــدائیان و لشــکر پرصــالبت خــود اهمیــت مــی  
دهد، شاه جدیـد در اولـین ابـالغ بـه کرمـان در خواسـت پانصـد کـاله خاکسـتري از همـه گونـه            

) مـردم از نگرانـی چارپایـان    106: 1368پارچه کـرد تابرسـر نگهبانـان خاصـش بگـذارد. (فلـور،       
ه ها بـرده مخفـی کردنـد، فرمـان بـردن نهصـد هـزار مـن گنـدم و جـو بـراي انبـار             خود را به کو

کردن در سیستان، فرمـان تهیـه سـی هـزار مـن بـاروت و شصـت هـزار مـن سـرب هـم رسـید،             
ــه شــده در      ــار ارائ ــردم بوجــود آورد، آم ــراي م ــز ب ــان را نی ــدم، بحــران ن ــتن قیمــت گن ــاال رف ب

کـردن قالی،قبــا، کـاله، زیـر پـوش، شــال،     گـزارش هـاي هلنـدي هـا جالــب اسـت، فرمـان مهیـا        
صــنعتگران بیچــاره بــزور و «جــوراب، شــلوار، چکمــه، پتــو و حتــی مــیخ آهنــین نیــز در راه بــود.
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رایگان کار می کردنـد، مجـاز نبودنـد کـه لحظـه اي بیاسـایند و بـا چـوب فلـک و کتـک آنهـا را            
)110: 1368، همان(»به کار وا می داشتند، اخاذي به وضعی بسیار رقت انگیز رسیده بود.

ــورش    ــاندن ش ــس از فرونش ــاه پ ــاري «نادرش ــرادي بختی ــه   » م ــهربابک ب ــو و ش از راه ابرق
ــد و  ــان آم ــواره و    «کرم ــا ســپاهی از س ــرات را ب ــابق ه ــی س ــان بیگلربیگل از آنجــا پیرمحمــد خ

لمس خـان حـاکم قـدیم مکـران را     شـمخال بـه فـتح بلوچسـتان مـأمور و اصـ      توپ و زنبـورك و  
ــ  ــت ومتابع ــه معاون ــرد.  ب ــار ک ــه آن دی ــود و روان ــر فرم ــان ام ــد خ ــري، » ت پیرمحم : 1370(وزی

) امیرمحبت و امیر دینـار پسـران امیـر عبـداهللا خـان مکرانـی نیـز همـراه آنـان اعـزام شـده و            658
حکم فرمود کـه بلوچسـتان را پـس از تسـخیر بـه امیـر محبـت بسـپارند. نـادر ده روز در کرمـان           

ر گرفـت، اسـماعیل خـان افشـار را بـه جـرم سـهل انگـاري         ماند و مورد استقبال گـرم مـردم قـرا   
در سیســتان بــه چــوب و فلــک بســتند، ابوطالــب وزیــر را بــه دار آویختنــد و ایــن اعمــال نشــان 

« می داد که نادر هیچ عـذر و بهانـه اي کـه مخـالف بلنـد پـروازي هـایش باشـد را نمـی پـذیرد.           
ــاول   ــاراج و چپ ــدیان شــهر چنــان در معــرض ت ــه گفتــه هلن ــا ب ــران  بن ــان وی ــرار گرفــت و چن ق

)113: 1368فلور، »(گشت که هرگز در تاریخ بشر سابقه نداشت.
نــادر بــه ســمت قنــدهار حرکــت کــرد، آخــرین دســتورهاي وي قبــل از عبــور از هیرمنــد،   
آّبـش بـاال آمـده بـود، بایـد زنجیـر                رسید. مـردم کرمـان بـراي سـاختن پـل بـرروي هیرمنـد کـه 

د بایـد جـنس بدهـد و اگـر چارپـاهم نداشـت،باید تجهیـزات        بسازند، اگر کسـی پـول نقـد نـدار    
خشـم خـدا بـراین کشـور مسـتولی شـده و       «مورد نظر نـادر را بـر روي دوش خـود حمـل کنـد.      

» مـازانوزده از درگـاهش مــی خـواهیم کــه رحمـت آورده خشــم خـود را از ایــن مـردم بــاز دارد.      
)78: 1368، همان(

دسـتورهاي رضـا قلـی میـرزا نایـب السـطنه       پس از رفتن نادر به سـمت قنـدهار، نوبـت بـه    
رسید ولـی دسـتورهاي وي متعـادل تـر از پـدرش مـی نمـود، دسـتور بـافتن سـه هـزار کاله(بـه             
ــه       ــت هزین ــتور پرداخ ــد) دس ــانش ش ــالي ج ــت ب ــه عاقب ــش ک ــارد مخصوص ــراي گ ــال ب احتم
ــه بــراي محمــدتقی خــان در بنــدرعباس کــه مــی بایســت   لّ هفتصــد و بیســت و دو هــزار مــن غ

)116: 1368همان،رمانیان پرداخت شود، نمونه اي از این اوامر بود. (توسط ک
نادرشاه که پی به اهمیت کرمـان در مـورد اقتصـاد پشـم بـرده بـود تصـمیم داشـت کـه ایـن           
منبع پردرآمـد را در انحصـار خـودبگیرد و همـین امـر سـبب تعطیلـی شـعبه واك شـد، چـرا کـه            
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دن پشـم هـا شـده بـود. نـادر در راه بازگشـت       این تصمیم باعث بـاالرفتن قیمـت ونـامرغوب شـ    
از هندوستان هم از کرمـان طلـب بافتـه هـاي کـورك و پشـم گواشـیر و حریرهـاي نسـیج بـم و           

ــري،     ــود. (وزی ــیص را نم ــم و خب ــاي ب ــا و خرم ــیر و حن ــه  665: 1370نرماش ــد ک ــه نمان ) ناگفت
ل نقشـه قـالی،   شال کرمانی یا بـا کـورك یـا بـا پشـم بافتـه مـی شـود و نقشـه طـرح آن نیـز مثـ            «

ذهنــی شــالباف هاســت. ایــن متــاع از حیــث ظرافــت بقــالی تــرجیح دارد و اکثــر بدســت اطفــال  
خردسـال بافتـه میشـود و اهـالی کرمـان بواسـطه ذوق وشـوق فـوق العـاده اي کـه دارنـد از ایــن            

ــریض وفرســوده نمیشــوند.  ــار خســته و م ــان داراي 243: 1363(ســایکس، » ک ) شــال هــاي کرم
لــف و بهتــر از همــه آنهــا نقــش گــل و بوتــه اســت کــه از طــرف والت و اشــکال و نقــوش مخت

حکام به عنوان خلعت بـراي اشـخاص فرسـتاده میشـود. شـال هـاي کشـمیري بمراتـب بـه شـال           
هاي بافـت کرمـان برتـري داشـته ولـی مـواد خـام هـیچ نقطـه اي بـا مـواد خـام کرمـان قـدرت               

)234-235: 1363رقابت ندارد. (سایکس، 
ــادر والیــت ســند را نیــز تصــرف کــرد، قســمت بلــوچ   1152در اواخــر ســال  هـــ .ق کــه ن

ــرد.        ــرخص ک ــپرد و وي را م ــان س ــتان کرم ــاکم بلوچس ــت ح ــر محب ــه امی ــز ب ــین آن را نی نش
)665: 1370(وزیري، 

وضعیت عمومی ایران در دوسال آخر پادشاهی نادر
ی ایــران و هــ .ق بــا عثمــانی کــه بـه اختالفــات طــوالن  1159نادرشـاه پــس از عقــد قــرارداد  

همـه کسـانی کـه تـاریخ نـادر      «عثمانی در عهدنادر پایان بخشـید،به طـرف اصـفهان حرکـت کـرد.     
رانوشته اندمتفق القولند که در پـنج سـال آخـر سـلطنت او، ظلـم بـی انـدازه بـر ایرانـی رفـت تـا            
آنجــا کــه میتــوان گفــت هــیچ دولــت متجــاوز غــارتگر و بیگانــه اي نیــز، در یــک ســرزمین بــه   

ــ ــوع اســتعمار کش ــده اســت.(  یده مرتکــب آن ن ــی گردی ــدازه نم ــی ان ــعبانی، فجــایع ب : 1369ش
) بیمــاري نــادر، وي را روز بــه روز بیشــتر آزار مــی داد و بــه مــوازات آن اخــالق نــادر نیــز  116

شـدت  «بدتر می شـد، حـرص و طمـع وي هـر روز مـردم را بیشـتر تحـت فشـار قـرار مـی داد           
ــ  ــه نــوعی خــود آزاري و آنگــاه م ــروت و بیمــاري وي ب ردم آزاري منتهــی شــد و جمــع آوري ث

ــی وي         ــاي روحـ ــایش هیجانهـ ــاري نمـ ــز مجـ ــار نیـ ــاه وگناهکـ ــردم بیگنـ ــر دادن مـ زجـ
)64: 1386شعبانی، »(گشت.
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نّی هـا بیشـتر              از سوي دیگـر، تنفـر نـادر از مـردم شـیعه ایـران و گـرایش وي بـه سـمت سـ
آّباد، داغ ســتان، خــوارزم وســایر مــی شــد، شــورش هــاي داخلــی در بختیــاري، بلوچســتان، اســتر

نقاط نادر را کالفه کـرده بـود. چاپارهـا و قاصـدهاي نـادر در نظـر مـردم ماننـد مـأمورین عـذاب           
ــا از هــر طــرف محصــور و     ــوگیري از ورود آنه ــراي جل ــد، دهــات و قصــبات را ب ــت بودن ولعن
ــادر آنچــه     ــد شــدند، ن ــران و نفــوس آن ناپدی ــران بدســت او وی ــد، تمــامی ای مســتحکم میکردن

در کشـور موجـود بـود بـه بهانـه اینکـه در دهلـی دزدیـده شـده بـه زور از مـردم گرفـت             جواهر 
ــایکس،    ــرد. (س ــی ک ــالت مخف ــه ک ــی   1380،2/396در قلع ــات م ــه مالی ــتی روازن ــردم بایس ) م

دادند یعنی قبل از اینکه زمـان گـردآوري مالیـات امـروز بـه پایـان برسـد مالیـات دیگـري وضـع           
: 1387تور بــه تغییــر قیمــت اجنــاس مــی داد. (فــوران، شــده بــود گــاهی اوقــات نــادر خــود دســ

131(

سفر دوم نادرشاه به کرمان
تقدیر کرمانیان براین بود که نـادر در آخـرین سـفر عمـر خـود بـه کرمـان بیایـد ونمونـه اي          
بارز از سـخت گیریهـایش را در ایـن شـهر نشـان دهـد، نوشـته هـاي مربـوط بـه آن زمـان، مـی             

ا تـا حـدودي نمایـان کنـد، جـونس هـانوي بازرگـان انگلیسـی کـه          تواند ظلـم و شـقاوت نـادر ر   
دو تـن از اشـراف چنـد بـار بـه وي[نـادر] نامـه نوشـتند         «نادر شاه را از نزدیک دیده مـی نویسـد:  

و از رفتار یکـدیگر شـکایت کردنـد... ولـی بـی آنکـه بـه شـکایت یکـی از آنهـا رسـیدگی کنـد،             
القـه داریـد بـا نامـه هـاي خودتـان مـرا اذیـت         هر دو را رذل نامید و بـه آنهـا گفـت: شـما کـه ع     

ــروم        ــایی مح ــت بین ــر دو را از نعم ــه ه ــان دادک ــابراین فرم ــی آورم، بن ــدرتان را در م ــد، پ کنی
)325: 1383(هانوي، » سازند.

نادر پس از سـوزاندن آدم هـا در اصـفهان بـه طـرف فـارس حرکـت کـرد، کمـک شـیرازي           
بانی کـرده بـود. میـرزا محمـد، کالنتـر      وي را سـخت عصـ  » قیـاقلی آقـاي قـورت   «ها به شـورش  

فارس در دوره کریم خان که در آن زمـان جـوان و همـراه بـا دایـی خـود میـرزا حسـین شـریفی          
متولی وقت آستان شاه چراغ ملتـزم رکـاب نـادر بـوده و بـه کرمـان هـم آمـده اسـت در روزنامـه           

نبـه نمیشـوند   فارسـیان مت «خود می نویسـد کـه نـادر در مـورد مـردم فـارس مـی گفتـه اسـت کـه          
گاهی بـا محمـد بلـوچ همداسـتان و مـا را از بغـدادمی آورنـد و گـاهی تقـی شـیرازي را اعانـت            
ــري از آن     ــروم و اث ــد، بشــیراز می ــز کــرده ان ــاي قــورت را دســت آوی ــاقلی آق ــد وحــال قی میکنن

www.SID.ir
www.SID.ir


۶٩بررسی اوضاع اجتماعی سیاسی کرمان از برآمدن...

ــرد.    ــواهم ک ــا نخ ــزرگ ابق ــرد و ب ــک از زن و خ ــذارم و برهیچی ــر،  » نمیگ ــد کالنت ــرزا محم (می
1362 :22(
ه طور کامل مشخص نیسـت کـه چـرا نـادر از سـر تقصـیرات شـیرازیان گذشـت و بـالي          ب

الً    نــادري خــود را برســر مــردم نجیــب، میهمــان نــواز و ســختکوش کرمــان فــرود آورده، احتمــا
شــیرازیان بــا دادن آنچــه نــادر مــی خواســته، ایــن بــال را از خــود دور کــرده وبــه ســمت کرمــان 

ــت   ــین دو ایال ــط ب ــد. رواب ــزار و   فرســتاده ان ــان ریشــه اي حــداقل دو ه ــارس و کرم همســایه ف
ــت تهــاجمی داشــته     ــان حال ــه کرم ــارس همیشــه نســبت ب ــب اینکــه ف پانصــد ســاله دارد و جال
اســت، از زمــان حملــه کــوروش و بعــدها اردشــیر (کــه نــام خــود را بــه روي گواشــیر،          

ــا و ا    ــرزا فرمانفرم ــا حمــالت حســینعلی  می ــار گذاشــت) ت ــه یادگ ــان ب ــه کرم ــالت دارالحکوم ی
قشــقایی در زمــان فتحعلــی شــاه ولــی بــا ایــن حــال وجــود فــارس حاصــلخیز و زیبــا در کنــار   
کرمــان کــویري، نعمتــی بــراي کرمــانی هــا بــوده اســت. نظــر اســتاد باســتانی پــاریزي در اینجــا   
جالب است که چـون همسـایه از همسـایه ارث مـی بـرد، شـیرازي هـا از نـداري کرمـان سـودي           

)104: 1364و عظمت فارس بهره ها برده ایم.(باستانی پاریزي، نبرده اند ولی ما از شکوه
به هرحال، میـرزا محمـد کالنتـر الطـاف ربـانی را دلیـل نجـات شـیرازیان میدانـد و ایـن بـه            
طور مسلم آخرین باري نبود کـه کرمـان فـداي فـارس مـی شـد، شـاید اگرحـاجی ابـراهیم خـان           

کالنتـر محـالت   » حـاجی هاشـم  «پـدرش  کالنتر(اعتماد الدولـه بعـدي) شـاهد یـک چشـم شـدن       
ــر،      ــد کالنت ــرزا محم ــود، (می ــان نب ــادر در کرم ــط ن ــیراز توس ــین  ش ــدري نش )در 108: 1362حی

هـــ .ق مــردم شــیراز مــی بایســت بــه جــاي کرمانیــان چشــم هــاي خــود را تقــدیم  1209ســال 
خواجه تاجدار می نمودند.

ز حرکـت دسـتور داده بـود    نادرشاه از راه نـی ریـز و سـیرجان بـه کرمـان مـی آیـد و قبـل ا        
عده اي از کالنترهـا و کدخـداهاي شـیراز بـه کرمـان بیاینـد و در مـورد علـت پرداخـت نکـردن           
بــه موقــع مالیــات اســتان فــارس توضــیحات الزم را بدهنــد، ایــن عــده در کرمــان پــس از ورود  
نادرشــاه بــه حضــور او رســیده و توضــیحاتی در ایــن مــورد دادنــد. هشــت، نــه نفــر از آنــان بــه  
همراه چندتن از عمال کرمـان کـور شـدند وعمـال جدیـد تعیـین شـدند، میـرزا حسـین شـریفی           
بــه کالنتــري فــارس منصــوب شــد، امــا سرنوشــت ســایر شــیرازي هــا دردنــاك تــر بــود. بقیــه   
شـیرازي هـا را کــه تعـداد آنهــا متجـاوز از شصــت نفـر مـی شــوند بـود بــا عـده اي از مــأموران         
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بریکصـد و بیسـت وشـش نفـر مـی شـدند، بـه اتهـام تعلـل در          مالیاتی بلوکات کرمان را که بـالغ 
اخذ مالیات ابتدا کـور و آن قـدر شـکنجه کردنـد تـا جـان سـپردند. سـپس جنـازه هـاي آنـان را            
در میدان شهر انداختـه و از کلـه هـاي آنـان دو منـاره بـا ارتفـاع تعیـین شـده سـاختند. مـأموران            

در شــاه دســتور داده شــود، عــده اي دیگــر از بــراي اینکــه ارتفــاع منــاره هــا بــه انــدازه ي کــه نــا
ــی      ــان م ــه کرم ــان را ب ــاي آن ــه ه ــتند و کل ــوان کش ــین عن ــان را تحــت هم ــات کرم ــالی بلوک اه
فرستاند تا ارتفاع مناره هـا تکمیـل شـود، گویـا تعـداد ایـن کشـته شـدگان بـالغ بـر هفتصـد نفـر             

ــونی   ــه کن ــار«گردیــد. وجــه تســمیه محل ــ » پامن ــا از ایــن واقع ه دلخــراش و غــم در کرمــان، گوی
)23: 1362انگیز گرفته شده است. (میرزا محمد کالنتر، 

بررسی علل فاجعه کرمان
گونـه  نادر در کرمـان دسـت بـه اعمـالی زد کـه دالیـل ایـن شـقاوت هـا را مـی تـوان ایـن            

بـوده  » خانـدانقلی بیـگ افشـار   «بیان کرد: نایب الحکومـه کرمـان در ایـن زمـان شخصـی بـه نـام        
ــوده   کــه مــدت هــا در آن ــه بســیار و مکنــت بیشــمار ب والیــت ســاکن و صــاحب طایفــه و قبیل

اســت، اولــین مطلــب کــه بــه ذهــن مــی رســد، احتمــال مــی رود نــادر درمــال و منــال زیــاد وي 
طمــع بــرده باشــد. مطلــب دوم اینکــه خانــدانقلی بیــگ بــرخالف دســتور نــادر در مجمــع دشــت 

ــاه وي    ــا نادرش ــود ت ــافی ب ــل ک ــین دلی ــرده و هم ــان شــرکت نک ــد  مغ را هواخــواه صــفویه بدان
)و ایـن شـک کـافی بـود تـا وي هـم بـه سرنوشـت پیرمحمـد          99-101: 1364(باستانی پـاریزي،  

هـــ.ق بــه فــتح بلوچســتان رفتــه بــود دچــار 1149خــان کــه همــراه بــا خــوانین مکــران در ســال 
) علــت دیگــر را مــی تــوان در مراســم اســتقبال خانــدانقلی بیــگ از  664: 1370شــود. (وزیــري، 

رشاه جسـتجو کـرد، چـرا کـه خـان حـاکم انتظـار رسـیدن موکـب همـایونی را از سـمت یـزد             ناد
داشته و تابلوك انارکه ابتداي خـاك کرمـان اسـت بـه اسـتقبال نـادر شـتافته ولـی نـادر از راه نـی           

) در افـواه آمـده اسـت کـه نـادر از یکـی از       668همـان، ریز و سـیرجان بـه کرمـان آمـده اسـت. (     
کـه آن را بـا قـالی وپـرده هـاي ابریشـمین       » دروازه گبـري «موسـوم بـه   شش دروازه شـهر کرمـان   

زینت داده بودند، داخل شهر شد و بـه علـت آنکـه چـار چـوب دروازه کمـی کوتـاه بـود و شـاه          
متوجـه نمـی شــود تـا ســرخود را بیشـتر خـم نمایــد، بـه ایــن لحـاظ پشـت شــاه بـه چــارچوب          

ی شــود، چــون بــه ارك دولتــی وارد میگیــرد و کمــی خــراش برمــی دارد و نــادر نیــز ناراحــت مــ
میشود خاندان قلی بیـک را احضـار و باعصـبانیت میگویـد چـرا دروازه را بـه ایـن طریـق کوتـاه          
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ســاخته ایــد تــا مــا را ناراحــت نمایــد، خــان عــرض مــی نمایــد مدتهاســت کــه ایــن دروازه را   
: 1370مـت،  ساخته اند و آن زمـان بنـده وجـود نداشـتم تـا دسـتور دهـم آن را بلنـد بسـازند. (ه         

198-194(
بنابراین علـل کـافی وجـود داشـت تـا نـادر در پـی بهانـه اي بـراي کشـتن نایـب الحکومـه             

تَـر کـردن  «باشد. در روز دوم ورود نـادر، وي دسـتور    خانـدانقلی بیـگ را مـی دهـد، اینگونـه      » من
کــه ســر مــتهم را از ســوراخ دیــواري بیــرون مــی کردنــد، بــه طــوري کــه بــدن در طــرف دیگــر  

قــرار گرفــت، آنگــاه بــا طنــاب محکمــی گــردن مــتهم را بــه یــک یــا دو گــاو نیرومنــدمی دیــوار 
) 126: 1373بســتند و گاوهــا را بــه حرکــت در مــی آورنــد تــا ســر از بــدن جــدا شــود. (صــفا،  

ویـم ورود، بـه خانـدانقلی بیـگ فرمـود کـه چنـد سـال قبـل          «بهانه نادرشاه هم جالب بـوده   روز د
نـدام بـودي، چـه کـردي کـه بطـین و سـمین شـدي؟ عـرض کـرد           من تو را دیدم الغر و باریک ا

طبیبی کرمانی معجـونی بـراي مـن ترکیـب نمـود، مـداومت آن سـبب فربهـی بنـده گردیـد! شـاه            
ویــه معجــون را یــک یــک بــر شــمرد تــا بــه شــیره مغــز   پرســید اجــزاء آن چــه بــوده؟ بیچــاره اد

ار، کـج خلـق گردیـد بـه فر        هـ فرمـود او را باریـک   ب امـر اشـان غضـ  گنجشک رسـید. آن ظـالم ق
)671-672: 1370(وزیري، » نمائید!...

از بخت بد مردم کرمـان، هـوانیز بـه شـدت سـرد مـی شـود و ایـن سـرماي ناگهـانی سـبب            
شدت گرفتن بیمـاري بواسـیر نـادر مـی شـود. طبـق نوشـته هـاي بـازن، طبیـب فرانسـوي نـادر،             

ــا  ) رســیدن نامــه 32: 1364زن، بیمــاري وي در ایــن زمــان بســیار وي را آزار مــی داده اســت. (ب
علیقلی میرزا بـرادر زاده نـادر کـه از سـوي وي بـه حکومـت سیسـتان رفتـه بـود، وضـعیت نـادر            
را به حد جنـون مـی رسـاند، علیقلـی میـرزا در نامـه خـود تقاضـاي تخفیـف در مالیـات یکصـد            

رسـد و  و پنجاه هزار نادري مقـرري سیسـتان را مـی کنـد، از قضـا نامـه در کرمـان بـه نـادر مـی           
)58: 1372وي را سخت عصبانی می کند. (وثوقی رهبري، 

کالنتــر شـهر بــوده اســت،آخرین نــوروز عمــر نادرشــاه  » آقــا فتحعلــی«قربـانی بعــدي نــادر،  
فرارسـیده بـود و از بخـت بـد کالنتـر بیچــاره، در آن سـال، نـوروز مصـادف بـا نهـم ربیــع االول           

ـ       ادر کـه سـخت بـا باورمنـدي صـفویه      روز کشته شدن عمر بـن خطـاب خلیفـه دوم شـده بـود. ن
و بــدعت هــاي آنــان مخــالف بــود آن روز جشــن نــوروز را موقــوف نمــود و خــود لبــاس تیــره  
پوشــیده و غمگــین و ناراحــت نشســته بــود. در همــین هنگــام کالنتــر کــه قبــل از شــرفیابی بــه   

www.SID.ir
www.SID.ir


فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال سوم.شماره یازدهم                                              ٧٢

حمام رفته و حنا به دست مالیده بـود بـه حضـور رسـید. تـا چشـم نادرشـاه بـه دسـت هـاي وي           
و بعــد از فحــش و ناســزاي بســیار بــه » یقــین بــراي ایــن عیــد خضــاب کــرده اي؟«افتــاد فرمــود

ــدق       ــد وي را در خن ــرد. جس ــادر ک ــی را ص ــا فتحعل ــردن آق ــه ک ــان خف ــفوي فرم ــالطین ص س
گواشیر انداختنـد و بازمانـدگان و خویشـان وي جـرأت دفـن کـردن او را نکردنـد. آقـا فتحعلـی          

)670-672: 1370است. (وزیري، کالنتر، جد خاندان کالنتري کرمان
نادر در ایـن سـفر بـه خـارجی هـا هـم رحـم نکـرده و گذشـته از اهانتهـایی کـه بـه آن هـا              
روا داشت، منشـی بنگـاه هلنـدي را بـه چـوب بسـت تـا بـه حـدي کـه هـالك شـد، آن هـم بـه               

ــود. (هــانوي،     ــه دســت وي ســپرده ب ــران مبلــغ گزافــی ب ــه آنکــه یکــی از اشــراف ای : 1383بهان
311(

کرمان بعد از نادر
نــادر پــس از کشــتن خانــدانقلی بیــگ، حکومــت کرمــان را بــه محمــد مــؤمن خــان خــواهر 
ــن     ــود ســپرد، ای ــزد ایســتادگی هــا کــرده ب ــه در ی ــافقی کــه در فتنــه افاغن زاده عنایــت ســلطان ب
محمد مؤمن خان برادر بزرگتر محمـد تقـی خـان بـافقی حـاکم یـزد در دوره کـریم خـانی بـوده          

)290-292: 1352ري نائینی، است. (جعف
چنـد روز بعـد از عیـد نـوروز، نادرشـاه تصــمیم گرفـت بـه سـوي خراسـان حرکـت کنــد،           
دســتور داد کــه ثروتمنــدان و تــوانگران شــهر کرمــان و بلوکــات را ســیاهه کــرده پــاي هــر نفــر   

پـنج الـف کـه هـر الفـی پـنج هـزار        «مبلغی بنویسند. ومحصـالن بـراي گـرفتن تنخـواه بگمارنـد،     
ــا ــتند و      توم ــگ نوش ــدانقلی بی ــر خان ــگ پس ــینقلی بی ــم حس ــت، باس ــوده اس ــول آن دوره ب ن پ

) از سـایر اعیــان  670: 1370(وزیـري،  » محصـالن غـالظ و شـداد بـه جهـت اخــذ معـین گردیـد       
فقیـري کـه نقیـري نداشـت بهـاي تـاج و       «نـد  دو غیره دو هزار و سیصـد نفـر بـدبخت بقلـم آور    

حضـر بـه قـرص مهتـاب و در سـفر بـه کمـاج خیمـه         سریر به اسمش نوشتند، گرسنه اي کـه در  
ذّي میجست به الوف متعدده ابوابش کردند. )672همان،» (تغ

سیصد نفر محصل و میرغضـب هـم جهـت اخـذ ایـن مـال در کرمـان بـاقی مانـد و موکـب           
ــه      ــراي اینک ــاه، ب اً نادرش ــاهر ــرد. ظ ــت ک ــان حرک ــمت خراس ــه س ــبس ب ــاهی از راه راور و ط ش

ــراد اردو  ــان  لشــکریان و اف ــی پای ــان ب ــد«در بیاب ــان  » نایبن ــد و در آن طوف ــم نکنن ــدیگر را گ هم
نابود نشوند، امر به شلیک توپهـا و تفنـگ هـا داده بـوده اسـت بـه طوریکـه توپچیـانی کـه تـوپ           
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ــن      ــر ای ــردم اردو براث ــري از م ــع کثی ــنیدند، جم ــی ش ــود را نم ــوپ خ ــداي ت ــد ص ــی انداختن م
خوانـده مـی شـود. (وزیـري،     » کفـه نـادري  «حرکت تلف شدند و پس از آن، این صـحرا بـه نـام   

1370 :673(
ا       » خبوشـان «نادرشاه به سـوي سرنوشـتی کـه در     امـ انتظـار وي را مـی کشـید حرکـت کـرد، 

ــه هــر نحــو مــی بایســت     ــود، مالیــات بریــده شــده ب ــازه شــروع شــده ب ســیه روزي کرمانیــان ت
اقی کـه برآنـان   پرداخت شود، برخی از اهـالی مجبـور شـدند کـه بـراي تـأمین ایـن عـوارض شـ         

تحمیـل شـده بـود، زنـان و فرزنــدان خـود را بـه بهـاي پـنج یــا شـش روپیـه بـه سـربازان تاتــار             
)257: 1369اردوي نادر بفروشند. (شعبانی، 

وضعیت رقـت بـار مـردم کرمـان را از مطـالبی کـه احمـد علـی خـان وزیـري از پـدربزرگ            
ــاریخ خــود وزیــر کرمــان در دوره آقــاي محمــدخان» میــرزا حســین«مــادري اش  شــنیده و در ت

خواجـه  «نگاشته اسـت، بـه خـوبی مـی تـوان درك کـرد. یکـی از مـردان محتـرم کرمـان بـه نـام             
هـر چـه نقـد و جـنس از     «... جد خانـدان منشـی کرمـان بـوده اسـت کـه       » محمد شفیع بردسیري

ــود. محصــالن     ــاقی ب ــرره ب ــغ مق ــی از مبل ــوز کل ــد و هن ــی شــد گرفتن او و منســوبانش وصــل م
ــه را ــردم       خواج ــان و م ــار ترکم ــده اي از تج ــد، ع ــکنجه دادن ــب ش ــه طل ــول بقی ــت وص جه

الً همیشـه همـراه یـا بعـد از اردوي نـادري در محـل حاضـر مـی شـدند]...            مأوراءالنهر[که احتمـا
هرگــاه کســی بقــدر جریمــه اي کــه بنــامش نگاشــته انــد، نتوانــد بدهــد، هرگــاه دختــر یــا پســر  

ه در عــوض وجــه مقــرره بدهــد. خواجــه محمــد مقبــولی داشــته باشــد بخرنــد تــا اوپــول گرفتــ
الّبد دو دختر خود را چادر کرده بـا محصـل بـه منـزل ترکمـان بـرد کـه شـاید بخرنـد و از           شفیع 
عذاب فارغ شـود. چـون ترکمـان روي آن دو مسـتوره را دیـد گفـت نمیخـواهم. محصـل گفـت          

کـن! خواجـه   : خواجه محمـد شـفیع، فـالن (کـه نـام تـاجر ترکمـان بـود) نپسـندید ؟فکـر پـول           
)674: 1370(وزیري، » بیچاره گفت خدایا،(فالن) تاجر نپسندید، توهم مپسند!.

این واقعـه در اواخـر شـهر رجـب سـنه هـزار و یکصـد و شصـت بـود، همـان شـب چنـد             «
نفر از تفنگچیان کرمانی کـه در موکـب شـاهی رفتـه بودنـد، از خراسـان آمـده خبـر قتـل نـادر را           

یـع مـردم را اخبـار کردنـد، مـردم کرمـان هـر چـه از هـر کـس نـزد            آوردند. بواسطه این خبر جم
)همانجا» (محصالن بود پس گرفتند.
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بــه احتمــال یکــی از افــرادي کــه حامــل خبــر قتــل نادرشــاه افشــار بــه کرمانیــان بیچــاره اي 
بـوده اسـت کـه بعـدها از تجـارب      » تقـی خـان درانـی   «مثل خواجه محمد شفیع بردسـیري بـوده   

ــود در  ــی خ ــده جنگ ــرداران    ارزن ــرد و س ــتفاده را ب ــت اس ــه نهای ــان در دوره زندی ــورش کرم ش
ــل   ــان مث ــریم خ ــزرگ ک ــد «ب ــان زن ــراد خ ــري  » خــدا م ــاهان آخ ــان (از پادش ــوي علیمرادخ عم

رشـید و دالور را از پـاي در آورد.جالـب آنکـه پـس از      » علـی خـان شاهسـیون   «سلسله زنـد) یـا   
علیمـراد خـان کـه همـراه عمـش      شورش تقی درانی در کرمـان کـه بـه نـام خـود سـکه هـم زد،        

آصــف، درکرمــان بــه ســرمی بــرد باســایرتبعه خــان مقتــول شــبانه بــه ســوي شــیراز گریختنــد. ( 
ــان شــده اســت کــه 390: 1382، محمدهاشــم ــذیر در خــارج  «) حتــی بی تقــی خــان شکســت ناپ

کرمان تبدیل به افسـانه شـده بـود ومـردم ادعـاي کـریم خـان را کـه نایـب السـطنه ایـران اسـت             
)113: 1387(آوري، » د گرفتند.به ریشخن

اً بـه سـود ایـران و ایرانـی             اگر چه ظهـور و حضـور نـادر در صـحنه سیاسـی ایـران مجموعـ
منجر شد ولی آنچه مسـلم اسـت اینکـه در ایـام حکمرانـی نـادر، کرمـان یکـی از شـهرهایی بـود           

ـ  «هــ .ق)  1160که بیشـترین صـدمه را از وي دیـد، برطبـق مـاده تـاریخ قتـل نـادر(         ه درك نـادر ب
)ولــی کرمــان دیگــر رو بــه آبــادي شــکوهمند خــود کــه در 15: 1355(باســتانی پــاریزي، » رفــت

تـا در حملـه دردنـاك آقـا     دوره عباسی و در طی حکومـت گنجعلیخـان بـود بازنگشـت و رفـت     
بـه طـور کامـل ویـران شـود. پـس از رسـیدن خبرمـرگ نـادر، محمـد مـؤمن خـان             محمد خـان 

د را بـه یـزد رسـاند چـرا کـه وي تـرجیح مـی داد تـا درآن         حاکم منصوب وي نیز بـا شـتاب خـو   
آَشفته کشـور در زادگـاه خـود باشـد تـا در شـهر هیجـان زده کرمـان کـه چنـدان هـم از             وضعیت 

ــائینی،      ــري ن ــتند. (جعف ــی نداش ــود دل خوش ــا برخ ــزدي ه ــتیالي ی ــه 290-292: 1352اس ) ب
اشتند.خصوص افشارهاي شمالی که خصومت دیرینه اي با خوانین بافقی د

شتیاننادر و زرد
آیــین باســتانی ایرانیــان ـ دیــن   همــانطور کــه مــی دانــیم، کرمــان و یــزد تنهــا پنــاه دهنــده 

المت آمیـز بـا ایـن میـراث     شت ـ بوده انـد و مـردم کرمـان همـواره در کمـال همزیسـتی مسـ        زرد
ــه خصــوص در     داران زرد ــام، ب ــاهان و حک ــاي پادش ــد، گرچــه سیاســت ه ــده ان ــار آم شــت کن

دوره صفویه، مهـاجرت ایـن قـوم را بـه سـمت آتـش مقـدس گجـرات در هندوسـتان کـه           اواخر 
از یکهزار سال پیش شروع شده بود، تسریع کرد.
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-شــتیردشــتیان باعــث شــد تــا باقیمانــده زرد ســختگیریهاي پادشــاهان صــفوي در مــورد ز
ــرق و        ــمت ش ــه س ــز ب ــد نی ــده بودن ــاقی مان ــران ب ــمالی ای ــزي و ش ــاطق مرک ــه در من ــایی ک ه

اصـفهان سـاکن بودنـد نیـز     » جـی «شـتی کـه در منطقـه    ستان مهاجرت کنند. چنـد هـزار زرد  دوهن
در دوره شــاه عبــاس بــه ســمت یــزد و کرمــان حرکــت کردنــد تــا در پنــاه ایــن منــاطق کــویري  

)154: 1378باشند. (نمیرانیان، 
در زمان شاه سلیمان صـفوي بـود کـه علمـاء کرمـان حکـم بـه اخـراج مجوسـیه بـه خـارج            

د تــا بــا مســلمانان محشــور نباشــند. مجوســیه بــی پنــاه هــم در خــارج شــهر ســمت  شــهر دادنــ
ــام    ــه ن ــب دروازه اي ب ــمال، جن ــري«ش ــکده    » دروازه گب ــا و آتش ــه ه ــد و خان ــکنی گزیدن س

ــا اواخــر دوره    ــوده کــه ت ــه ذکــر اســت کــه شــهر کرمــان، داراي شــش دروازه ب ســاختند. الزم ب
ــري،   ــد. (وزی ــته ان ــار وجــود داش ــم27: 1353قاج ــدا ) ظل ــی حــد خان ــان ب ن صــفوي و عمالش

ت شتیان بـه تـرك آیـین خـود و ویـران سـاختن آتشـکده هـا زنـدگی ایـن اقلیـ           واجبار کردن زرد
شـتیان کرمـان کـه در محلـه دروازه گبـري سـاکن بودنـد در        را به شدت دشـوار سـاخته بـود. زرد   

خانـه  اواخر صفویه روزگار بسیار وخیمـی داشـتند، چـرا کـه در طـی حمـالت مکـرر بلـوچ هـا،         
هـا و مـزارع آنهــا مکـرر ویــران و چپـاول مــی شـد.این احتمــال وجـود دارد کــه حملـه محمــود        
افغان بـه کرمـان بـه دعـوت خـود کرمانیـان و از روي اجبـار صـورت پذیرفتـه چـرا کـه آنـان از             
ــه امــداد اصــفهان     ــه شــهداد خــان بلــوچ و از ســوي دیگــر امیــدي ب یــک طــرف هراســان حمل

ــترآبادي،   ــتند. (اس ــه از     15: 1368نداش ــن بره ــان را در ای ــردم کرم ــعیت م ــه  وض ــامی ک ) هنگ
زمان بررسی می کنـیم مـی بینـیم کـه زیـر حمـالت بلـوچ هـا ، کمرشـان خـم شـده بـوده اسـت              

شـتیان بـی پنـاه و    .پـس شـاید بـی دلیـل نباشـد کـه بـه زرد       )475-483: 1384(مال محمد مومن، 
الً در ازاي قـول محمـود          در مـورد اعطـاي آزادي مـذهبی    رنج دیـده هـم حـق بـدهیم کـه احتمـا

به آنان، در تسخیر اصـفهان بـه وي کمـک کننـد. در نبـرد گلـون آبـاد، سـمت چـپ سـپاه افاغنـه            
قـرار داشـت، هرچنـد بـه نظـر مـی رسـد ایـن نـام معـرب شـده            » نصر اهللا گبـر «تحت فرماندهی 

)650: 1370باشد. (باستانی پاریزي، » پیروز«
ــاریزي، نظــر احمــد علــی  ــر  دکتــر باســتانی پ ــاول و غــارت گب خــان وزیــري در مــورد چپ

محلــه توســط محمــود بــه علــت همکــاري بعــدي آنــان بــا افغــان هــا مــورد تردیــد قــرار داده و  
احتمال این چپـاول وغـارت را بـه افغـان هـاي مقـیم کرمـان داده کـه بعـد از شـنیدن خبـر قتـل             
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زده انــد. در افــواه نـادر و بــه انتقـام افغــان کشــی کرمانیـان در ابتــداي ظهـور نــادر دســت بـه آن      
آمده است که کرمانیان بعـد از شـنیدن خبـر شکسـت اشـرف و متـواري شـدن افاغنـه بـه سـمت           

قندهار، عده زیادي از آنان را در گودبیژن شهداد قتل عام کرده اند.
شتیان، امتیـازاتی از محمـود گرفتنـد امـا بـه زودي بـا کشـته شـدن نصـراهللا گبـر           بهرحال زرد

توجـه بـا جمعیـت انـدك و روحیـه آرامشـان، بـه زنـدگی روزمـره خـود           در محاصره شیراز و بـا 
بازگشتند. چرا کـه در برافتـادن حکومـت سـختگیر صـفویه کمـک کـرده بودنـد و همـین مسـئله           

آنان را که افرادي کشاورز و تجارت پیشه بودند،ارضا می کرده است.
ــ   ــه کرم ــین ســفر ب ــان شــد نادرشــاه پــس از تاجگــذاري در اول ان، از نظــر همــانطور کــه بی

اقتصــادي چنــان فشــاري برمــردم وارد آورد کــه بنــا برگفتــه هلنــدیان چنــان تــاراج و ویرانــی در 
ــور،     ــت! (فل ــته اس ــابقه نداش ــر س ــاریخ بش ــه   ) 113: 1368ت ــادر در محل ــپاه ن ــروه از س ــک گ ی

غـان بسـیار   شـتیان بـه محمـود اف   رج شـهر بودنـد، نادرشـاه از کمـک زرد    شتیان و بقیـه در خـا  زرد
شــتیان را بســیار انــدك دانســت و امــر کــرد کــه یــا دویســت تومــان  د، هــدایاي زردناراضــی بــو

شـتیان چنـان زیـر فشـار قـرار گرفتـه       برخـی از زرد « همگـی مسـلمان شـوند،    خراج میدهند و یا
ــی زن و فرزن   ــتند حت ــه داش ــه هرچ ــد ک ــه زرد بودن ــراي اینک ــد ب ــان را فروختن ــاقی دانش ــتی ب ش

)114همان،» (بمانند.
شــهر دیگــر آن شــهر پیشــین نبــود و هــر روز از روز پــیش ویــران تــر «نــادر بعــد از رفــتن 

می گشت، بازرگـانی بـه رکـود انجامیـده بـود چـون دیگـر پـولی در بسـاط نبـود و کـاروانی بـه             
شــتیان ضــعیف بســیار مشــکل بــود و ) ایــن وضــعیت بــراي زرد115همــان،» (شــهر نمــی آمــد.

ري آنـان در دوره صـفویه (یـک سـوم     مهاجرت به هنـد را شـدت بخشـید، جمعیـت ده هـزار نفـ      
) به سرعت رو به تحلیل می رفت.  418: 1336جمعیت کرمان) (تاورنیه، 

بــه نوشــته سرپرســی ســایکس، نادرشــاه پــرورش یافتــه یــک خــانواده ســنی بــوده و بــدین  
سبب نسبت به روسـاي مـذهبی شـیعه خصـومت شـدیدي ابـراز نمـوده و عایـدات آنهـا را قطـع           

الً غیـر موفـق بـود.           کرده است، وي براي ا لغاء عقاید و اصـول شـیعه سـعی بلیـغ نمـود ولـی کـام
نادرشـاه در اواخــر عمــر، حتــی خــواب تشــکیل یــک مــذهب جدیــد را دیــده و در تعقیــب ایــن  
ــود.         ــادر نم ــل) را ص ــد(تورات و انجی ــق و جدی ــد عتی ــب عه ــه کت ــه ترجم ــتور ب ــدف دس ه
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) 73: 1364دیــد (بــازن،  شــتیان را نیــز ) وي ترجمــه کتابهــاي زرد 1380،2/395(ســایکس،
ولی اجل، فرصت عملی کردن هدفش را به وي نداد.

ــه افغانســتان   در هــر حــال زرد ــادر، در قشــون اعزامــی وي ب ــم نمــودن ن ــراي مالی شــتیان ب
شرکت جستند و در فـتح قنـدهار رشـادت زیـادي از خـود نشـان دادنـد. ایـن همکـاري، باعـث           

غیـر شـیعه   بیزارتـر و بـه سـمت سـایر اقـوام     شد نـادر کـه هـر روز از ایرانیـان صـفویه دوسـت،       
شتیان اجـازه دهـد تـا شـروع بـه سـاختن حصـاري برگـرد محلـه خـود           متمایل تر می شد به زرد

هـــ .ق 1160بکننــد، امــا چــه حاصــل کــه همــان حصــار نیمــه تمــام نیــز پــس از قتــل نــادر در  
الً توسط افغان ها نابود شد. (سایکس،  )1380،2/94احتما

نتیجه
ــی   یکــی از ب ــدون شــک دوره حکومــت گنجعل ــردم کرمــان، ب ــدگی م ــرین دوره هــاي زن هت

خــان زیــک در زمــان شــاه عبــاس اول صــفوي بــوده اســت. وضــعیت اقتصــادي کرمــان در ایــن  
ــم      ــه ه ــه اي ک ــدس زد. ابنی ــط وي ح ــده توس ــاخته ش ــوات س ــه و قن ــوان از ابنی ــی ت دوره را م

ــان هست   ــده شــهر کرم ــون، بعــد از قریــب چهــار صــد ســال، زیبن ــس از مــرگ اکن ند.متأســفانه پ
ــا شــاهد ســیرنزولی وضــعیت     ــانی، م ــاس ث جــانی خــان شــاملو حــاکم کرمــان در دوره شــاه عب
ــوچ     ــا حمــالت مکــرر طوائــف بل ــان هســتیم و ایــن مصــائب ب اجتمــاعی، اقتصــادي مــردم کرم
همــراه و ســرانجام بــا حملــه محمــود افغــان کامــل مــی شــوند. حملــه افغــان هــا باعــث ســقوط  

آن ســقوط دولــت صــفویه در اصــفهان مــی شــود و مــردم کرمــان روزگــار کرمــان و مهــم تــر از
بســیار تلخــی را در تحــت فرمــان افغــان هــا ســپري مــی کردنــد. کروفرهــاي ســید احمــد خــان  
ــادر افشــار، ایرانیــان را بســیار    صــفوي هــم مــانع نجــات کرمــان نمــی شــود،ولی خبــر ظهــور ن

جی خـود، نـادر داشـتند بـرآورده نشـد      خوشحال می کند. متأسـفانه انتظـاراتی کـه کرمانیـان از نـا     
و نادر به سیر نزولی وضـعیت اقتصـادي، اجتمـاعی کرمـان کمـک شـایانی کـرد، ظلـم وشـقاوت          
که در طی دو سفر خود به کرمـان ، آنـرا بـه خـوبی نشـان داد، باعـث مـی شـود کـه کرمـان روز           

به روز ویران تر از گذشته شود.
زنـد بـا شـورش تقـی خـان درانـی و بعـدها        ویرانی کرمان می رود تـا در دوره کـریم خـان   

با حمله خواجه تاجدار کامل شود.  
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اگر تاریخ کرمان را در ایـن دوره بـه طـور کامـل بررسـی کنـیم، شـاهد ایـن سـیر نزولـی از           
دوره شاه عباس صفوي تـا دوره قاجـار هسـتیم و ایـن خـط سـیر نقـش مهمـی در شـکل گیـري           

شـیخ احمـد روحـی و حتـی نـاظم االسـالم در جریـان        افکار کرمانیانی مانند میـرزا آقـا خـان یـا     
جنــبش مشــروطه خــواهی ایــران دارد، همــانطور کــه مــی دانــیم جرقــه نهضــت مشــروطه نیــز از 

کرمان بپا می خیزد و کرمان سعی می کند تا این سیرنزولی را متوقف کند.
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فر، تهران: جامی.بثاق
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خدمات فرهنگی رسا.
). رســتم التــواریخ، بــه کوشــش میتــرا مهرآبــادي، تهــران:  1382. (محمدهاشــم،آصــف-20

دنیاي کتاب.  
ــعید. (-21 ــیزي، میرمحمدسـ ــیه  1369مشـ ــحیح وتحشـ ــان، تصـ ــفویه کرمـ ــذکره صـ ). تـ

محمدابراهیم باستانی پاریزي، تهران: علمی.
ــاریزي،  ). صــ1384مالمحمــد مــومن. (-22 حیفه االرشــاد، مقدمــه محمــدابراهیم باســتانی پ

تهران: علمی.  
ترجمــه میــرزا اســماعیل حیــرت، تهــران: ،2ج). تــاریخ ایــران،1383ملکــم، ســرجان. (-23
سنایی.

ــارس. (  -24 ــر ف ــد کالنت ــرزا محم ــتیانی،    1362می ــال آش ــاس اقب ــحیح عب ــه، تص ). روزنام
تهران: کتابخانه سنایی و طهوري.  

ــاریخ زرتشــتیان ایــران پــس از اســالم تــا امــروز، کرمــان:  1378نمیرانیان،کتــایون. (-25 ). ت
کرمانشناسی.

). تاریخ سیرجان، کرمان: کرمانشناسی.  1372وثوقی رهبري، علی اکبر. (-26
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ــان. ( -27 ــی خ ــد عل ــري، احم ــدابراهیم   1353وزی ــه کوشــش محم ــان، ب ــاي کرم ). جغرافی
ا.باستانی پاریزي، تهران: ابن سین

ــان. (   -28 ــی خ ــد عل ــري، احم ــد    1370وزی ــیه محم ــحیح و تحش ــان، تص ــاریخ کرم ). ت
ابراهیم باستانی پاریزي، تهران: علمی.

ــونس. ( -29 ــانوي، ج ــران:    1383ه ــاهی، ته ــماعیل دولتش ــه اس ــاه، ترجم ــدگی نادرش ). زن
علمی و فرهنگی.

). تاریخ کرمان، کرمان: همت.1370همت(متدین)، محمود. (-30
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