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نهيار االسرة الزندية حسب ما ذكرتُه املصادر اأسباب 

 م(1794-1779الفارسية )

 م.م.نعمت علي حممودو  بكر ديوانه محد البالكي  بوَأم.د.

24/1/2018 تأريخ القبول:   9/1/2018 تأريخ التقديم:  
 المقدمة: 

اتية أن ضعف واضمحالل حكم عائلة الزند كان نتيجة لجملة من العوامل الذ      
والموضوعية فمن جهة كان الصراع الذي نشب بين أفراد البيت الزندي اخوته وأبناء 
اخوته وأعمامه للسيطرة علي الدولة وتسلم مقاليد الحكم حتى وصل الى االقتتال و سفك 
الدماء واقامة المجازر بينهم ، في الوقت الذي كان فيه أعدائهم يتحينون الفرصة المناسبة 

ن أجل االنتقام منهم و االنقضاض على السلطة وعلى رأسهم )آغا محمد بفارغ الصبر م
خان القاجاري ( الذي كان يسعى للحصول علي الفرصة المناسبة في يوم ما وينتقم لوالده 
وشقيقه من هذه العائلة وبعد فترة طويلة من الصراع ضدهم نال ما تمناه وتمكن في 

م( وتأسيس دولة 1794كم عائلة الزند سنة )النهاية من القضاء عليهم وانهاء تاريخ ح
                                                       .جديدة باسم الدولة القاجارية

) أسباب إنهيار االسرة الزندية حسب ما ذكرتُه المصادر لذا تمت البحث بعنوان      
ول تكلمنا عن ، و تتضمن ثالثة مباحث: في المبحث االم(1794-1779الفارسية )

االسباب الذاتية التي تتعلق بالعائلة الحاكمة وهما، عدم إهتمام كريم خان الزند بتعين 
نائب له والصراع االسري على الحكم، أما المبحث الثاني تناولت االسباب الموضوعية 
تتعلق بالقوة المصارعة من أجل الوصول الى السطلة وهما إصرار آغا محمد خان 

تحقيق أهدافه وتقديم المساعدة من قبل خسروخان االردالني آلغا  القاجاري على

                                                 

 عة سورانلتربية األساسية/جامقسم التاريخ/ كلية ا . 
 عة سورانلتربية األساسية/جامقسم التاريخ/ كلية ا . 
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محمدخان القاجاري. أما المبحث الثالث فيتضمن عن اسباب مساعدة خسروخان للخان 
 القاجاري.

 اهمية البحث:
تكمن اهمية البحث من خالل قدرة الزنديون ان يحكموا بالد فارس لمدة طويلة       

وحسب المصادر الفارسية فان مدة حكم كريم خان الزند تعتبر  يسودها األمن واالستقرار،
اكثر الحقب التاريخية استقرارًا ورغدًا في العيش في تاريخ بالد فارس الحديث، النه بعد 
موته انقلبت األوضاع في بالد فارس على العقب تمامًا، لذلك تظهر اهمية البحث في 

البالد وعدم السيطرة عليها و الحد منها  محاولة اظهار الحقائق وراء الفوضى التي عمت
لتالفي ما وصلت اليه البالد نتيجة ذلك و بيان االسباب لعدم اتباعهم سياسة كريم خان 

 الزند في الحكم. 
 الهدف من البحث:                                                                                                  

الهدف االساسي من هذا البحث التوصل لتحديد وتعيين اسباب اضمحالل حكم هذه       
العائلة، أهي الصراع األسري على السلطة؟ ام هناك أسباب ذاتية وموضوعية أخرى 

 تحَكموا في انهاء حكم هذه العائلة.             
لها عالقة مع  في بحثنا هذا وباالعتماد على مصادر فارسية اشرنا الى عدة أسباب      

هذا الموضوع، يظهر اختالف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في الضوء على 
االسباب الذاتية والموضوعية التي كانت لها تأثير على هذه الدراسة من كل الوجوه، وفيما 

دور االسرة االردالنية في في معادلة انتقال يتعلق بدراستي )رزكار برفروخت( بعنوان)
دور االسر الكردية (، ودراسة )كورش هاديان( بعنوان) الزندية الى القاجاريةالسلطة من 

( فقد سلطوا الضوء على دور في تشكيل الحكومة القاجارية و االسرة االردالنية نموذجا  
االردالنيين في انتقال السلطة من الزنديين الي القاجاريين، وفي هذه الدراسة اعتمدنا على 

جع متخصصة بهذا الموضوع، واخترنا المنهج الوصفي للدراسة، عدة مصادر أصيلة ومرا
 قمنا بتحليل االحداث التي وردت في الدراسة.     
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الشك ان األوضاع السيئة التي احاطت باألسرة الزندية بعد موت كريم خان الزند       
كانت غير متوقعة لذلك لم تكن هناك استعدادت لتلك الحالة، وحسب رؤيتنا ان لهذه 

    المشاكل أسباب، ونتناولها كاآلتي:                                                                                             

 المبحث االول: االسباب الداخلية:
                                                                : بتعين نائب له عدم اهتمام كريم خان الزند -1
( في (2)م( دخل )كريم خان الزند1747( سنة )(1)بعد موت )نادر شاه افشاري           

م( 1757(، وفي سنة)(4)القاجاري (3)صراع حاد مع أخطر منافسه وهو)محمد حسن خان

                                                 

م( من قبيلة كركلي التابعة لعشيرة 1747-1677نادرخان إسمه االصلي )ندر قلي إبن إمام قلي( ) (1)
م( كان 1747-1736) أفشاري، بعد طرد األفغانيين من ايران وبعد ازاحة تهماسيب الصفوي، وفي مدة

، دار العربية للموسوعات، 1، ط:3سلطانًا اليران. حسن كريم الجاف، موسوعة تاريخ ايران السياسي، مج
 .99-87م، ص ص2008بيروت، 

كريم خان ابن ئايناق الزندي، بعد موت ابيه اصبح رئيس عشيرته، وبعد صارع طويل مع منافسيه  (2)
م( حكم ايران وكالة. مهدي 1779-1757ب عليم، وفي سنوات )على السلطة في ايران استطاع التغل
هجري شمسي، تلخيص: ذبيح اهلل علي زاده اشكوري،  14و 13و 12بامداد، شرح حال رجال ايران قرن 

 .175-168ش، ص ص 1384، تهران، 3، مج1انتشارات فردوس، جابخانه ي رامين، ج
ارية وابن لطف علي خان القوانلويي، بعد قتل محمد حسن خان ابو اغا محمد مؤسس الدولة القاج (3)

م( اصبح رئيس القاجاريين بعد ابيه، ولد 1726لطف علي على يد نادر خان افشاري في سنة)
م(، وبعد موت نادر شاه دخل في صراع سياسي على الحكم مع كريم خان الزند، وبعد عدة 1695سنة)

( وبمساعدة رجلين من القاجاريين. م( قتل علي يد شخص يدعى)سبز علي1757حروب وفي سنة )
 .370-365، ص ص3مهدي بامداد، المصدر السابق، مج

قاجار: من احدى قبائل الترك، من ابناء القاجار نويان ابن سرتاق نويان  ابن سابا نويان ابن جالير  (4)
، ظهرت ابن بيرون، واشتهروا باسم جدهم القاجار، كانوا يسكنون جورجان ومازندران في شمال ايران

نشاطاتهم في عهد الصفويين. رضا قليخان متخلص هدايت، روضة الصفاي ناصري در ذكر بادشاهان 
، از انتشارات كتاب فروشيهاي مركزي بيروز خيام، طهران، 9دوره صفويه افشاريه زندية قاجارية، مج

 .4ش، ص1339
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استطاع كريم خان الزند وبعد عدة حروب التغلب على خان القاجاري، وبمساعدة قاجاريي 
                         . (2)هذا الصراع وذلك بقتله محمد حسن خان الذي استطاع ان ينهي( (1))يوخاري باش

بعد ان تغلب كريم خان الزند على منافسيه قام بتثبت سلطته من خالل تنظيم       
األمور اإلدارية لحكومته واختيار مدينة شيراز عاصمة له، ولكنه لم يختار لنفسه لقب 

ة )الوكيل(، لكي يعطي الصبغة الشرعية لحكومته خاصة مع وجود الملك بل اختار كني
 .                                               (4)وهو اسماعيل الثالث  (3)شخص في العائلة الصفوية الحاكمة في بالد فارس

كان كريم خان الزند من الحكام الكبار العادلين الذي قدم خدمات كثيرة لشعبه من       
النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعمرانية، وكان وحيدًا من بين قادة بالد 

، فضاًل من كان كريم خان الزند شخصية ( 5)فارس الذي استطاع ان يكون عاداًل ومحايداً 
ذو الحدة وشجاعًا ومع انه كان امّيًا فقد كان يحب العلم واهله و الشعر الشعرا و 

                                                 

الواقعين في شمال النهر كانوا انقسم القاجاريون على شقين وقبليتين، يفصل بينهما نهر جورجان،  (1)
يسمون )يوخاري باش(، والواقعين في جنوب النهر كانوا يسمون )نوشاقه باش(، يوخاري باش اشتهروا 
بدوالو، واشتهر ئوشاقه بقوانلوا، اشتغل القاجاريون برعاية االغنام واالبل، واابعض االخر كانون مشتغلين 

اصحاب االغنام، والقبيلة االخرى وهي دوالو كانوا اصحاب  بزراعة االراضي، قبيلة قوانلو كلهم كانوا
االبل. عباس اقبال اشتياني، تاريخ ايران از ابتدا دولة طاهري تا انقراض دولة قاجاري، جاب هشتم، 

؛ فرزام اجاللي، بنيان حكومت 755ش، ص1376جابخانه ي حيدري، توسط انتشارات خيام، طهران، 
 .19ش، ص1373، جابخانه ي مهارت، طهران1انساالري مدرن، جاب قاجار نظام سياسي ايلي و ديو 

جارلز ملويل، تاريخ  -، بيتراوري كاوين هامبلي756عباس اقبال اشتياني، المصدر السابق، ص (2)
ش، 1387، قسمت دوم قاجاريه، ت: د. تيمور قادري، انتشارات امير كبير، طهران، 7ايران كامبريج، مج

 .19ص
 .270م، ص 1895مغلي، ايران دراسة عامة، بصرة،  محمد وصفي ابو (3)
ميرزا ابو تراب ابن ميرزا مورتضى ابن اخت الشاه حوسيني من عائلة الصفويين، اختاره كريم خان  (4)

 .146الزند ليكون بجانبه العطا الشرعية لحكمه. مهدي با مداد، المصدر السابق، ص 
 .214م، ص 2003العربية، القاهرة،شاهين مكاريوس، تاريخ ايران، دار اآلفاق  (5)
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(، وكان رحومًا مع شعبه (2)( و)حافز الشيرازي(1)دي الشيرازيمجالسهم ومنهم )سع
ومتسامحًا معهم، لذا فان فترة حكمه تعتبر االكثر إستقرارًا في تاريخ بالد فارس 

، ولم يكن تسامحه مع أقربائه واتباعه فقط، بل شمل اعدائه ومنافسيه وعلى (3)الحديث
ي حاول ان يخفف من وطأة حدة سبيل المثال انه وبعد قتل محمد حسن خان القاجار 

المنافسة معهم فتزوج )خديجه بيكم( ُاخت خان القاجاري ونقلها الى قصره، واطلق سراح 
، وحاول كل من (5)( االبن االكبر للخان القاجاري وجاء به الى شيراز(4))اغا محمد خان

ل اخوته )حسين قولي خان ومرتضى قولي خان( استعادة منطقة كوركان وجمع القبائ
تحت رايتهم، ولكنهم لم ينتصروا وبعد اربع سنوات من الصراع استسلموا و ذهبوا الى كريم 

 .(6)خان الزند
استطاع كريم خان الزند بعطفه و تواضعه و اعتداله أن يجمع اسرة القاجاريين       

حوله، ومع انه لم يحصل على محبتهم إال إنه استطاع ان يحصل على موافقتهم لحكمه 
زندران وليعم االستقرار المنطقة، وعلى عكس الصفويين واالفشاريين كان ال يريد على ما

                                                 

سعدي الشيرازي هو الشاعر البارز في بالد فارس، إسمه الكامل ) أبو محمد شريف الدين مصلح بن ( (1
ه(، ومن أشهر مؤلفاته هما) بوستان، كولستان، كولياتى 690ه( وتوفى في )606عبداهلل( ولد سنة )

، 1385جلد دوم، إنتشارات ترابي، جاب هفدهم، تهران  سعدي(. دكتر ذبيح اهلل حفا، تاريخ ادبيات ايران،
 .113-111ص ص

حافظ الشيرازي هو أشهر الشعراء في بالد فارس، إسمه الحقيقي هو)خواجه شمس الدين محمد بن  (2)
ه(، من أشهر مؤلفاته )حافزيار( الذي جعله مشهورَا في 792ه( و توفى سنة)727محمد(، ولد سنة)

 .187-184ص صالعالم. المصدر نفسه، 
م، 1994صالح قفطان، تاريخ الكورد منذ القديم الى وقتنا الحاضر، مطبعة شفان، الطبعة الثانية،  (3)

 .192ص
اغااا محمااد خااان االباان األكباار لمحمااد حساان خااان، كااان عمااره خمااس ساانوات عناادما قتاال ابااوه ماان قباال  (4)

وتاااه وهااارب الاااى مازنااادران. كاااارل كاااريم خاااان، وبقاااي عناااده اسااايرًا الاااى ان تاااوفي كاااريم خاااان، ثااام اساااتغل م
م، 1981، دار العلام للمالياين، بياروت، 6بروكلمان، تاريخ الشعوب االسالمية، تحقياق: منيار البعلبكاي، ط

 .656ص
 .19بيتراوري كاهين هامبلي، المصدر السابق، ص (5)
 .30، ص المصدر نفسه (6)
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ان تحكم قبيلتي )يوخاري باش وئوشاقه باش( المنطقة لوحدها، بل كان قصده ان يشارك 
                                                                                              .(1)الجميع في حكم المنطقة

تعامل كريم خان الزند مع أسرة محمد حسن خان القاجاري معاملة حسنة وحنان زائد       
م( 1769في سنة) مما كان لها اثرها السلبي على مكانته، فعّين ابنه)حسين قولي خان(

واليًا على دامغان، والذى ان  استقر في واليته حاول الثأر من قتلة أبيه وخاصة من قبيلة 
 .                          (2)دولو( من القاجاريين، ثّم اعلن التمرد على كريم خان الزند ولكنه قتل وانتهى تمرده)

يتضح مما سبق ان كريم خان الزند لم يأخذ العبرة من األحداث التي حدثت، بل       
قابل فقد استمر على تعامله الحسن واللين مع معارضيه وخاصة األسرة القاجارية، وبالم

كانت األسرة المذكورة تعمل على الثأر منه وخاصة)اغا محمد خان( الذي كان يبحث عن 
فرصة للهروب واالنتقام من كريم خان الزند مما حدث له وألسرته، فلم يستطيع ان يتجاهل 

                                     .                       (3)المشاكل التي حدثت بينهما وان يسيطر على حقده بحق كريم خان الزند
ومن جهة أخرى لم يوفق كريم خان الزند في اختيار من ينوب عنه من أبنائه       

وأسرته ليكون وليًا للعهد، ويستمر على نهجه في الحكم بقصد استمرار األسرة في ادارة 
لذلك فانه وبعد  على تعيينه، الدولة بدون مشاكل، وان يحضى بموافقة جميع أفراد األسرة

موت كريم خان الزند مباشرة وقع النزاع بين األسرة الحاكمة على السلطة، اصبح ذلك 
 .                                                                                     (4)سببًا من أسباب ضعف سلطة األسرة الحاكمة ومن ثّم سقوطها

 لحكم:                                                                  الصراع األسري على ا  -2

                                                 

(، ت: صالح الديت آشتي، 1779-1747جان ر بيري، كريم خان زند، تاريخ ايران بين سنوات ) (1)
 .304م، ص2005منشورات زين، مطبعة شفان سليمانية، 

 .30-20بيتراوري كاهين هامبلي، المصدر السابق،  ص ص  (2)
 .30’20المصدر نفسه. ص ص (3)
حسن نراقي، نبذة من تاريخ ايران من هجرة االريين الى نهاية حكم العائلة البهلوية، ت: ريبوار  (4)

 .152م، ص2010دي، مطبعة شفان، سليانية، سرتيب زن
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، وقبل ان يدفن وقع النزاع (1)م( مات كريم خان الزند موتة طبيعية1779في سنة)      
بين أسرته على السلطة وتشاجروا فيما بينهم ولم يقتصر هذا النزاع على األسرة الحاكمة 

، (2)ليشمل البلد جميعًا وانتشرت الفوضى في جميع انحاء البلدوالقصر الملكي، بل امتَد 
( باألخذ بزمام األمور وقاتل كل من خالفه وأسرف في (3)فقام أخوه من األم)زكي خان

( شخصًا، وبما اوتي من القوة استطاع ان 70القتل حتى وصل عدد المقتولين الى )
، إال انه لم (4)د خلفًا لكريم خان الزنديسيطر على زمام األمور ويعلن نفسه حاكمًا على البل

( ابن كريم خان الزند (5)يستمر لفترة طويلة حيث قتل وبعد مقتله اصبح )ابو الفتح خان
م( 1780( عارضه ونافسه وفي سنة)(6)حاكمًا على البالد، اال ان عمه )صادق خان

                                                 

 .125، ص المصدر نفسه( 1)
؛ ريجارد تابر، تاريخ سياسي اجتماعي شاهسون 698عباس اقبال اشتياني، المصدر السابق، ص (2)

 .131ش، ص1384هاي مغان، ت: حسن اسدي، جاب اول، انتشارات اختران، جاب فرشيوه، طهران، 
اخ كريم خان من األم، وكان ابن عمه، اعلن تمرده عن كريم خان  هو زكي خان ابن بوداق خان (3)

لمدة، فكان يسكن مناطق دزفول وشوش وشوستر وخوزستان، وكان يدعم من قبل معارضي كريم خان، 
ولكنه لم يستطيع ان يستمر على معارضته لكريم خان فاستسلم وذهب الى كريم خان، وبعد موته اصبح 

لزندية حيث قام بقتل عدد كبير من أسرته، ثم قتل على يد ابن اخته في من اسباب انهيار االسرة ا
 .45م(. مهدي بامداد، المصدر السابق، ص 1779)
 .45، ص2مج، مهدي بامداد، المصدر السابق،  (4)
( يومًا، وبعد قتل 105ابو الفتح خان االبن الثاني لكريم خان بعد موت ابيه حكم مع زكي خان لمدة ) (5)

اصبح حاكمًا على البالد ولكنه كان غير موفق في الحكم لميله اللهو واللعب وشرب الخمر، ثم زكي خان 
 .47-46، ص ص 1عزل عن الحكم من قبل عمه صادق خان سمل عينيه. المصدر نفسه، مج 

صادق خان اخو كريم خان بعد موت ابيهما ئايناق اصبح مع اخيه كريم خان زعيم عشيرة الزند،  (6)
صية الثانية في عشيرته، كان في البصرة حينما مات اخوه كريم خان ثم رجع الى ايران ولكن وكان الشخ

لم يستطيع دخول شيراز خوفًا من زكي خان، وبعد قتل هذا األخير دخل شيراز وتعهد ان يساند ابن اخيه 
خان على يد ابو الفتح ولكنه لم يف بوعده، فعزل بن اخيه في الحكم ، ثم قتل هو واوالده سوي جعفر 

 .163-161، ص ص 2م(. المصدر نفسه، مج 1780مرادخان سنة)
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( (2)رادخان، وفي هذا الوقت بلغ )علي م(1)ذهب الى شيراز وعزل ابن اخيه عن الحكم
أوج قوته وكان له سلطة قوية، وبعد ما استطاع ان يخمد حركة أحد القادة األفشاريين 
وهو) ذوالفقار خان( األفشاري في منطقة كيالن وحبسه ثم قتله بمساعدة جيش االمارة 

م(، فخلت له الساحة فلم يبق في األسرة الزندية من 1780البابانية في منطقة زنجان سنة)
سوى صادق خان وابنه جعفر خان، فدخل في حروب معهم فبدأ ب)علي  (3)ينافسه

قرخان( في منطقة اصفهان وتغلب عليه، ثم حاصر مدينة شيراز لمدة تسعة أشهر وفي 
النهاية وبعد قتال وحروب راح ضحيتها خمسة عشر الف شخص من الطرفين دخل علي 

الذي  (4)ابنه جعفر خانمرادخان مدينة شيراز، وسمل أعين صادق خان وابنائه سوى 
 .                                                                          (5)خاَن اباه واتفق مع علي مراد خان

ان انتصار علي مرادخان على القاجاريين لم ينهي حكم هذه األسرة تمامًا، لقيام       
مات بسببه في اصفهان سنة  جعفرخان بالمعارضة من جهة واصابته بالمرض الذي

، بعد موت علي مراد خان دخل جعفر خان مدينة اصفهان مباشرة واستولى (6)م(1785)
على المدينة بعدما استطاع ان يحبس الشيخ ويس ابن علي مراد خان بالحيل والمكيدة 

                                                 

محمد علي الصويركي، معجم اعالم الكرد في التاريخ االسالمي والعصر الحديث، مطبعة حمدي  (1)
؛ رضا شعباني، تاريخ سياسي اجتماعي ايران  37م، ص2005للطبع والنشر، منشورات ذين، السليمانية، 

 .162ش، ص1337ية، طهران، دورها افشاري وزند
علي موراد خان من عائلة الزنديين وابن اخت زكي خان وابن اخت كريم خان من األخت، كان  (2)

شاطرًا وشجاعًا نافس زكي خان في الحكم، بعد محاصرته لشيراز وقتله صادق خان اعلن نفسه اعلن 
، ص ص 2در السابق، مج م(. مهدي بامداد، المص1789نفسه حاكمًا واستمر الي ان مات سنة )

485-490. 
 .146حسن كريم الجاف، المصدر السابق، ص (3)
جعفر خان ابن صادق خان وابن اخت زكي خان واخ علي مرادخان من األم، بعد ان استولى علي  (4)

م(. مهدي 1789مورادخان على الحكم عّين جعفر خان حاكمًا على كوردستان واستمر الى ان مات سنة )
 .237-235، ص ص 2مصدر السابق، مج بامداد، ال

 .146المصدر نفسه، ص  (5)
 .166رضا شعباني، المصدر السابق، ص (6)
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الحربية، وانتهى حكم عائلة علي مراد خان، لكنه كان يخاف من آغا محمد خان القاجاري 
نه كان من ابرز منافسه لذلك تقدم محمد خان الى اصفهان وحدثت بينهما معارك وقتال ال

فاضطر جعفر خان ان يترك مدينة اصفهان هاربًا الى شيراز، فدخل محمد خان مدينة 
 .               (1)م(1787اصفهان سنة)

عفر خان بمرض لم ينته الصراع بين أسرتي القاجاريين والزنديين النه بعد اصابة ج      
خطير، أستغل المسجونون هذه الفرصة وبمساعدة اعوانهم تمردوا على جعفر خان 

( مقاليد األمور وكان ألشراف الزنديين وذوي (3)، وبعد قتله استلم )لطف علي خان(2)وقتلوه
المناصب منهم دور فعال لتسلم لطف خان الحكم، مع انه كان صغيرًا بالعمر ولم يتجاوز 

مًا لكنه كان مشهورًا بالشجاعة والعدالة اال انه وبعد تقلده الحكم تغير تمامًا العشرين عا
فعامل الرعية معاملة شديدة بحيث لم يف بحق من كان لهم دور في تعيينه حاكمًا على 
البالد، وكان معارضه الوحيد في السلطة هو محمد خان القاجاري، فنشبت الحروب بينهما 

ينة شيراز لكنه لم ينجح في السيطرة عليها فرجع الى مدينة وبدأ محمد خان بمهاجمة مد
، وهذا يدل على ان نفوذ الزنديين بدأ يتراجع يومًا بعد يوم، بدليل ان خطة (4)طهران

أعدائهم تغيرت من سياسة الدفاع الى سياسة الهجوم، ومن جهه اخرى وقعت أهم مدينتين 
 صفهان.                                                  تابعه لنفوذهم تحت نفوذ اعدائهم وهما شيراز وا

لم يكن انتصار لطف علي خان على أعدائه سببًا لتهدئة األوضاع المتشنجة، بل       
استمر الوضع على ما هو عليه يسير من سيء الى أسوء حيث ازدادت المشاكل بين 

االخر وكثرت الخيانة وأنتشر كبار رجال الدولة وكان كل منهم يترقب الفرص لينال من 
                                                 

 .24م، ص1934م(، راوندوز، 1796-1749حسين حزني موكريانى، تاريخ سالطين كورد الزنديين ) (1)
 .170رضا شعباني، المصدر السابق، ص (2)
م( استلم مقاليد الحكم بين 1766زنديين، ولد في )لطف علي خان ابن جعفر خان أخر ملوك ال (3)

م( وطوال عهده كان مشغواًل بالحرب مع محمد خان القاجاري الي ان ألقي 1794 -1789سنوات )
، 3م( في مدينة بم. مهدي بامداد، مج 1794القبض عليه من قبل محمد خان سمل عينيه ثم قتله سنة )

 .182ص
للمؤرخ الكوردي محمد امين زكي بك، مشاهير الكورد وكردستان، محمد زكي بك، اآلثار الكاملة  (4)

 .279، 3منشوران مؤسسة ذين، مطبعة شفان، السليمانية، مج
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التعصب وفقدان الثقة بين كبار رجال الدولة، فعلى سبيل المثال المشكلة التي حدثت بين 
(، فقد عزم لطف علي على قتل وزيره اال ان نفوذه حال (1)لطف علي ووزيره)الحاج ابراهيم

قرر ان  دون ذلك، ومع ذلك بقى الحاج ابراهيم يخاف من لطف علي ومن مكائده، لذلك
، فحينما ذهب جيش الزندييين مع لطف علي الى مدينة (2)يسلم مدينة شيراز لمحمد خان

أصفهان اتفق مع بعض اصحابه ان يخلقوا المشاكل فيما بينهم ليجدوا فرصة للرجوع الى 
مدينة شيراز وفعاًل تحققت امنيتهم  ورجعوا، ولكن عندما علم الحاج ابراهيم برجوع جيش 

بحبس بقايا جيش لطف علي الذين بقوا في شيراز، واستولى عل المدينة  الزنديين قام
 .(3)بأكملها وأغلق ابوابها بوجه كل من يحاول دخولها 

بعد الهزيمة التي مني بها لطف علي أجبر على ترك بلده الى الشمال وكان يتجول       
روب مع الحاج بين مدنها، ولم يستسلم بل حاول ترتيب أموره وضبط جيشه، فدخل في ح

ابراهيم ومحمد خان القاجاري واستطاع ان يوقع بهما خسائر فادحة ويدخل الخوف في 
قلوبهم، إال أن انتصاراته لم تستمر ومني بهزيمة كبيرة بعد ماخانه افراد من جيشه 
واستطاع وبصعوبة بالغة تخليص والهروب وطلب األمان من محمد علي خان السيستاني 

ي جنوب شرقي بالد فارس، والذي بدوره سَلمه الى محمد خان القاجاري حاكم مدينة )بم( ف
 .                                           (4)م(1794الذي سمل عينيه وقتله سنة )

                                                 

الحاج ابراهيم ابن الحاج هاشم الشيرازي،  تعاطف معه كريم خان الزند بعد موت ابيه، وعينه علي  (1)
النتر( وتعنى والية فارس وكان له نفوذ كبير في مراد خان مديرًا لبلدية شيراز، واعطاه جعفر خان رتبة )ك

عهد الزنديين وكان له يد في مجيء لطف علي الى الحكم، ثم اتفق مع القاجاريين وخان مع األسرة 
 .44الزندية.محمد امين زكي بك، المصدر السابق، ص

تاسيس ، عبد العظيم رضائي، تاريخ ده هزار ساله از 337رضا قليخان، المصدر السابق، ص (2)
 .146ش، ص1376سلسلة افشاريه تا انقراض قاجاريه، طهران، 

دكتر عبداهلل رازي، تاريخ كامل ايران از تاسيس ماد تا انقراض قاجاري، جاب انتشارات اقبال، جاب  (3)
 .456ش، ص 1376ث، طهران، 13
 .105، 2م، مج1867سرجوم مالكوم، تاريخ ايران، ت: ميرزا حيرت، هندستان،  (4)
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من المالحظ أن عدم اهتمام لكريم خان الزند بأختيار شخض يخلفه وبعده قادرَا       
ي وصلت البالد الى مرحلة الفوضى، يضاف الى على إدارة البالد كان من العوامل الت

ذلك ان أفراد اسرته لم يكن لديهم الخبرة والتجربة أالدارية التي تؤهلهم الدارة دولتهم، التي 
كانت قد نعمت بفترة حكم كريم خان الزند باالمن واالستقرار والعدالة، ولكنه بموته انقلبت 

كمة أدت الى الحروب والفوضى والمعارك، االمور تمامًا فحدثت مشاكل بين األسرة الحا
 التي سادت عموم بالد فارس.         

 المبحث الثاني: االسباب الخارجية

 إصرار اغا محمد على أهدافه وغاياته.           -1
م( بعد 1779عمت الفتن والمشاكل عموم بالد فارس بموت كريم خان الزند)      

أ الصراع داخل األسرة الحاكمة، ثم تعَداها الى عشرين عامًا من الهدوء واالستقرار وبد
ومنهم اغا محمد القاجاري  (1)عناصر اخرى داخل المجتمع الفارس بالوصول الى السلطة

الذي كان من أبرز اعداء الزنديين وأشدهم عداوة وبغضًا لهم ومترصدَا بهم للثأر منهم 
نهاء حكمهم، وسنحت له الفرصة بموت كريم خان الزند المؤ  اتيه له للوصول الى غايته وا 

 .(2)وأزالة الدولة الزندية وقتل أبرز قادتها، فكان يطاردهم في اية منطقة وجدوا فيها

كان أغا محمد ضيفًا عند كريم خان الزند الى ان مات بسبب ان خالته )خديجه       
احد،  بيكم( هي احدى زوجات كريم خان الزند فكان له حرية التجول بكيفيه دون ان يمنعه

واستغل فرصة موت كريم خان الزند وبمساعدة خالته ذهب الى اصفهان ومن ثم الى 
، ومع مجموعة من القاجاريين ذهب الى قبائل القاجاريين في مازندران (3)طهران

. وعلى عكس الخالفات الموجودة داخل األسرة الزندية التي وصلت (4)وجورجان)كوركان(
                                                 

ابراهيم خليل احمد وخليل علي مراد، ايران وتركيا دراسة في  ؛131ريجارد، المصدر السابق، ص (1)
 .59م، ص1992تاريخ الحديث والمعاصر، دار الكتب للطباعة والنشر، موصل، 

 .140حسن كريم الجاف، المصدرسابق، ص (2)
 .756عباس اقبال اشتياني، المصدر السابق، ص  (3)
علي اصغر شميم، ايران در دوره سلطنت قاجار قرن  ؛ 483مصدر السابق، ص عبداهلل رازي، ال (4)

 .33ش، 1379سيزدهم ونيمي اول قرني جهاردهم، انتشارات زرياب، جاب سوم، طهران، 
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ل اغا محمد القاجاري ان يلّم وشمل القبائل القاجارية وان احيانًا الى القتل والحرب، حاو 
يعيد ضبط صفوفهم في جيش منظم، فكان هذا هو االختالف بين األسرتين، فتغير حال 
االسرة الزندية من التماسك والقوة الى الضعف واالضمحالل، على عكس القاجاريين كانت 

الذي استطاع ان يحكم ماليين  الوحدة والتماسك من أبرز سماتهم تحت امرة كريم خان
القاجاريين وأصلح بين قبلتين)ئوشاقه باش ويوخاري باش( وانهى مشاكلهم التي استمرت 

، واستطاع ان يقتل كل معارضيه الذين كانت لديهم ميول (1)لسنوات عديدة ووحد صفوفهم
 . (2)للوصول الى السلطة

ورَا كثيرة  واخذ التجربة من مصيره تعلم محمد خان القاجاري من كريم خان الزند أم      
وما حدث ألسرته بعد موته لعدم تركه وريثَا بعده وكذلك حنانه وعطفه مع رعيته وحتى 
اعدائه، وتعلم بأن الخصومات الداخلية بين العائلة الحاكمة من اجل السلطة اخطر من 

، فلم (3)اخوته االعداء الخارجيين، لذلك كان محمد خان شديد القسوة مع اعدائه وحتى مع
يرحم احدًا فقام بحبس أخيه رضا قولي خان بعد ماهرب الى خراسان ثم قتله بمؤامرة، 

-1741وهرب اخوه اآلخر مرتضى قولي خان ولجأ الى امبراطورة روسيا كاثرين االول )
( فكان يأخذ منها المساعدات المالية، وفيما يتعلق باخوته)جعفر قولي خان 1762

ففي البداية كان وفيًا لهما ولكن بعد ما طلبا منه مساعدة اخيهما  ومصطفى قولي خان(
 .           (4)رضا قولي خان تغير موقفه منهما فسمل عيني مصطفى قولي وقتل جعفر قولي خان

حاول محمد خان ان يبسط نفوذه على وسط وشمال بالد فارس بين       
تي شيراز واصفهان غير م(، في الوقت الذي كانت فيه مدين1785-1779سنوات)

مستقرتين، وكان محمد خان يسكن شمال بالد فارس وبين قبائل القاجاريين، وهمه ان يجد 

                                                 

م، 2007بهرام افراسيابي، قلعة بري، ت: كمال عبدالهادي، الطبعة االولى، مطبعة روون، اربيل،  (1)
 .33ص
 .33لمصدر السابق، صعلي اصغر شميم، ا (2)
 .33صالمصدر نفسه،  (3)
 .483عبد اهلل رازي، المصدر السابق، ص  (4)
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، لكنه لم يستطع على ذلك (1)منفذًا للوصول إلى اقليم فارس وكرمان منطقة نفوذ الزنديين
طوال حكم علي مراد خان والذي استمر خمس سنوات، ففي هذه الفترة انحصرت هيمنته 

 .                                                                  (2)على شمال بالد فارس
استمرت المعارك بينهما ومع هزيمة محمد خان القاجاري خمس مرات على يد علي       

مراد خان اال انه أصّر على منافسة الزنديين في بسط نفوذه على بالد فارس، وبعد موت 
بين  (3)وتعيين جعفر خان ابن صادق حاكمًا بدأ بالهجوم على القاجاريين علي مراد خان

م( ولكنه مني بالهزيمة فيهما وخسر مناطق واسعة في اقليم فارس 1789-1785سنوات)
وكان نفوذ القاجاريين يزداد يومًا بعد يوم في جنوب ووسط بالد فارس، بعد موت جعفر 

لم يتمكن من ضبط امور اسرة الزنديين، الن ، لكنه (4)خان حَل ابنه )لطف علي( محله
نفوذ محمد خان في تزايد مستمر فكان همه الثأر من األسرة الزندية وتأسيس دولته التي 
كان يحلم بها، مع ان لطف علي استطاع ان يشغل بال محمد خان لمدة خمس سنوات 

اخر قتاله مع الخان لكنه في النهاية لم يستطيع ان يقاوم القاجاريين ومني بالهزيمة فكان 
، وهكذا استطاع الخان القاجاري ان يهزم معارضيه في بالد فارس (5)القاجاري في كرمان

 .           (6)م( أعلن نفسه حاكمًا وملكًا على بالد فارس كلها1796وفي سنة)

                             مساعدة خسرو خان األردالني آلغا محمد خان القاجاري:               -2
خسروخان ابن الخان احمد خان ابن سوبحان الويردي من خانات االردالنيين، عَين       

م( اميرًا على االمارة االردالنية، غلب على عهده 1754بعد )سليمان الويردي( سنة)
                                                 

 .33علي اصغر شميم، المصدر السابق، ص (1)
عبدالرضا هوشنك مهدوي، تاريخ روابط ايران از ابتداي دوران صفوي تا بايان جنك دوم جهاني،  (2)

 .182جاب دوهم، جابخانه ي كتيبه، طهران، ص
 .759اس اقبال اشتياني، المصدر السابق،عب (3)
 .182عبد الرضا هوشنك، المصدر السابق، ص  (4)
تعامل اغا محمد القاجاري مع اهل كرمان بقسوة شديدة فقتل الذكور وسبى النساء واألطفال حتى بلغ  (5)

 .613، المصدر السابق، ص جان ر بيريعددهم ثالثون الفًا. 
، 2008تاريخ افشار، ت: صالح الدين آشتي، مطبعة شفان، سليمانية  ميرزا رشيد اديب الشعراء، (6)

 .314ص
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المشاكل والفوضى والصراعات الداخلية بسبب استعانة االمراء المعزولين من االمارة 
بغداد الى سليمان خان األردالني، وتدخل الجيش الفارسي في شؤون البابانية من قبل 

شهرزور لذلك كثرت المشاكل في عهد خسروخان ووصلت الى التدخل العسكري، وفي 
نهاية عهد حكومة الزنديين ساعد خسروخان االردالني محمد خان القاجاري وقدم له 

من قبل القاجاريين في مساعدات عسكرية كثيرة ومنها ان في محاصرة لطف علي خان 
كرمان كان اغلب هذه القوات هم جيش خسروخان، لكنه في النهاية حبس من قبل الخان 

 .(1)م( ومات في طهران1794القاجاري في سنة)

بعد موت كريم خان الزند كثر الطامعون في السلطة والحكم ، فضاًل عن مشاكل        
ينهم، مع محاولة القاجاريين الوصول الى حكم األسرة الزندية التي تتمثل باالختالف فيما ب

بالد فارس في شمال بالد فارس، ومحاولة )اهلل قولي خان( الزنكني في الجنوب الوصول 
بدأ بالهجوم على  (3)، وبعد فرض سيطرته على كوردستان(2)الي سلم الحكم في بالد فارس

من قبل خسروخان واستطاع  االمارة االردالنية في كرمانشاه اال ان حملته منيت بالهزيمة
 .                                                                              (4)ان يفرض سيطرته على كرمانشاه وقتل )اهلل قولي خان( وانتهت حملته

كان لهذا االنتصار أهمية سياسية كبيرة ألن اهلل قولي خان من أبرز المطالبين       
فارس وبهذا االنتصار ارتفع شأن خسروخان السياسي وأوقع الخوف في قلوب  لحكم بالد

                                                 

مستوره اردالن، تاريخ اكراد، با مؤخره ميرزا علي اكبر وقايع نكار، انتشارات اراس، جاب اول،  (1)
 .191؛ محمد امين زكي بك، المصدر السابق، ص130م، ص2005اربيل، 

تاريخ وجغرافياي كردستان اردالن، جاب اول، انتشارات كورش هاديان، سدهاي سروري نكاهي به  (2)
 .86ش، ص1389كنكاش، طهران، 

 نقصد بالمناقق الكردية التي كانت تقع ضمن السيطرة الحكومات الفارسية المتعاقبة. الباحث.( 3)
ميرزا شكر اهلل سنندجي فخر الكتاب، تحفة  ؛158-157مستوره اردالن، المصدر السابق، ص ص  (4)

در تاريخ وجغرافياي كردستان، مقابله وتصحيح دكتر حشمت اهلل طبيبي، مؤسسة امير كبير،  ناصري
 .163-162ش، ص ص 1375طهران، 
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، وتاله انتصار خسروخان على جعفرخان (1)منافسيه حتي في قلب محمد خان القاجاري
الزندي وزادت ايضًا بشكل أقوى سمعة وشوكة خسروخان حيث استطاع في قتاله مع 

 .(2)لرجوع الى اصفهانجعفرخان ان ينتصر عليه قرب همدان وأجبره على ا

بعد الخسارة لتي الحقها خسروخان بآزاد خان االفغاني في مدينة سنندج، وجعفرخان       
سيطر على مناطق واسعة  (3)الزندي في همدان واهلل قولي الزنكني في كرمانشاه

، وحسب (4)مثل)مالير، موكريان، كرمانشاه، همدان، تويسركان، كزار، فراهان، كولبايكان(
، فوصلت (5)ض المصارد فانه كان يتطلع الى السيطرة على مناطق أخرى مثل اصفهانبع

قوته الى درجة انه لم يستطع احد ان ينافسه العالن نفسه ملكًا لبالد فارس سوى محمد 
" لم يبق من ينافسك ويقف امام قوتك  ، ولذلك قال له وزيره ميرزا احمد(6)خان القاجاري

ك على كرمانشاه ولورستان وخوزستان وتضرب النقود باسمك فاالولى لك ان تبسط نفوذ
، وبعد ثالثة ايام من االنتصار وعلى طريق كولبايكان واصفهان تشاور "(7)وترفع رايتك

خسروخان مع كبار رجاله وأشراف األردالنيين حول الهجوم على اصفهان تشير المصادر 
                                                 

ي، ئي، فاسيليافا، كردستان الجنوب الشرقية، ت: رشاد ميران، مطبعة الوزارة الثقافة، اربيل،  (1)
 .71م، ص1990

تاليف انور سلطاني، منشورات زةيلي شةرفنامةي بدليسي(، )دوو  محمد ابراهيم اردالني، تاريخ اردالن (2)
 .115م، ص 2005زين، ضاثخانةي شظان، سليمانية، 

كردستاني، حديقه ناصري جغرافياي وتاريخ كردستان، به كوشش: محمد رئوف  نكارعلي اكبر وقايع  (3)
 .116-111ش، ص ص 1384توكلي، انتشارات توكلي، جاب دوم، طهران، 

محمد بن منوجهر اردالن، لب التواريخ تاريخ اردالن، انتشارات كانون خانوادكي اردالن،  خسرو بن (4)
؛ مستورة الكردستانية، تاريخ اردالن، ت: حسن جاف و شكر مصطفى، 74، ص2536طهران، مهرماه، 

؛ سنندجي، المصدر السابق، 154م، ص1989ؤسسة الثقافة و النشر الكوردي، الطبعة االولى، 
 .168ص
؛ شيخ محمد 168؛ سنندجي، المصدر السابق، ص154مستوره اردالن، المصدر السابق، ص  (5)

مردوخي كردستاني، تاريخ كورد و كوردستان، ت. زانر محمد، الطبعة االولى، منشورات مكتبة اوير، 
 .379م، ص 2011اربيل، 

 .379؛ محمد مردوخي، المصدر السابق، ص 164مستوره اردالن، المصدر السابق، ص (6)
 .379؛ محمد مردوخي، المصدر السابق، ص 154مستوره اردالن، المصدر السابق، ص (7)
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" اكل فهان بعد التشاور وقال: التاريخية بأن خسروخان تراجع عن فكرة الهجوم على اص
، ثم قرر كرنب وبرغل الكورد في كوردستان اولى من اكل طعام قصور الملوك"

" ال شك انه اليوجد مانع من ، وفي رواية أخرى ان قال(1)االنسحاب بجيشه الى سنندج
وصولي الى تاج الملك، وان ملوك بالد فارس وكذلك الحكام وكبار رجال الدولة وأشرافها 

يدونني ويناصرونني، ولكن اخاف انه وبعد موتي يتعارك ابناء جلدتي على الوالية يؤ 
والحكم وتحدث المشاكل بينهم، وتكون سببا  لزوال حكمنا ورئاستنا التي لها جذور 
تاريخية تناوبنا عليها لمدة سبعمائة سنة االمارة الكوردستانية لها اهمية كبيرة بالنسبة 

ي اليقع وطني ووطن اجدادي تحت ايدي الغاصبين لنا، تركت هذه الفكرة لك
، يقول مستوره خان:هيئت له األرضية التامة للوصول الى سدة الحكم في "(2)والمحتلين

بالد فارس لكنه خوفًا من هالك وانتهاء هذه األسرة قرر ان يقدم السمع والطاعة 
وارسل الخبر الى  واختار الصلح معه والرجوع بجيشه الى سنندج (3)لمحمدخان القاجاري

، فارسل معه السجناء من اسرة (4)محمد خان باالتفاق وتسليمه االراضي التي سيطر عليها
الخان الزندي، مع رسالة سمع وطاعة وهدايا من ذهب ومجوهرات لمحمدخان 

 .   (5)القاجاري

               الث: اسباب مساعدة خسرو خان للخان القاجاري:                                        المبحث الث
 الصداقة بين األردالنيين والقاجاريين:                                                             -1

                                                 

 .116؛ علي اكبر وقايع نكار، المصدر السابق، ص169سنندجي، المصدر السابق، ص (1)
 .379؛ محمد مردوخي، المصدر السابق، ص 156مستوره اردالن، المصدر السابق، ص (2)
 .158السابق، صمستوره اردالن، المصدر  (3)
؛ رضا  156؛ مستوره اردالن، المصدر السابق، ص 76خسرو بن محمد، المصدر السابق،  (4)

 .227-226قوليخان، المصدر السابق، ص ص 
؛ عبد القادر رستم باباني، سير  115-114محمد ابراهيم اردالني، المصدر السابق، ص ص (5)

؛ بيتراوي كاوين،  53ش، ص1366ك تابستان، األكراد، بكوشش محمد رئوف توكلي، جابخانه ارزن
 .30المصدر السابق، ص
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ان ولورستان فترة سيطر محمد حسن خان القاجاري على مناطق كثيرة في اذربايج      
( وكريم (1)صراعه مع اعدائه، بعد ما استطاع التغلب على اعدائه مثل )ازادخان االفغاني

خان الزندي، وان يطرد ازادخان من اذربايجان الى المناطق التي تقع تحت نفوذ 
العثمانيين، واستمر الحال على ما هو عليه الى ان قتل محمد حسن خان القاجاري 

قام محمد حسن خان القاجاري بتعيين خسرو خان اميرًا على االمارة م(، و 1757سنة)
، وحسب رواية كتاب )لب التواريخ( حاول كل من سليم باشا وسليمان باشا (2)االردالنية

الجلوس على عرش االمارة االردالنية وكانت عالقتهما جيدة مع الخان القاجاري فطلبا 
اًل من خسروخان، اال ان محمد خان القاجاري منه تعينهما اميرين على امارة اردالن بد

اختار خسروخان عليهما النه شارك معه في حروبه مع اعدائه لذلك كافأه بتعينه اميرًا 
" انت لم تعرف محمد حسن خان القاجاري جيدا ، انا ال على االمارة المذكورة قائاًل له 

العدائي"، وفي روية اخرى اسامح التقصير في العمل والخيانة في العمل وال ابيع وطني 
ان محمد خان القاجاري قال له:" انت لم تعرف محمد حسن خان القاجاري جيدا ،  

، (4) لك، ال أتردد ان اقف خلفك اساعدك من كل الوجوه" (3)كلمتي واحدة )كوردستان(
لذلك كان خسرو خان تحت امرة محمد خان القاجاري وكان يحكم باسمه مناطق اردالن 

، ذكر مؤلف )ذيل( حول عالقة خسرو خان مع (5)لى أن مات محمد خانومكريان ا
" خالل سنوات حكم ازاد خان االفغاني، بسبب عداوة سليم محمد خان القاجاري وقال

باشا تجاه االسرة االردالنية، لم يلتفت الحظ الى خسروخان، وحيمنا سمع خسرو خان 

                                                 

كان ضابطَا في جيش نادرشاه، بعد مقتل نادرشاه استطاع السيطرة على منطقة ىذربايجان ودخل في  (1)
صراع مع خصومة من اجل السيطرة على بالد فارس. بيتراوري و ديكران، جنك و صلح در ايران دوره ى 

 .28،ص1398ن در كذشته آكنون، ت: حسن افشار، تهران، نشر مركز قاجارى بيامدهاى آ
؛ يتراوي كاين 148؛ سنندجي، المصدر السابق، ص129مستوره اردالن، المصدر السابق، ص (2)

 .30هامبلي، المصدر السابق، ص
 يقصد المؤلف من كردستان اإلمارة االردالنية في تلك الفترة.( 3)
 .109السابق، صعلي اكبر وقايع ، المصدر  (4)
شيرين اردالن، خاندان كرد اردالن در تالقي امبراتوري هاي ايراني وعثماني، ت: مرتضى اردالن،  (5)

 .60ش، ص1387نشر تاريخ اردالن، جاب اول، طهران، 
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بجيشه من مناطق استراباد باخبار محمد حسن خان القاجاري وانه بدأ بالتقدم 
ومازندران واذربايجان وموغان ذهب هو وجماعة من اتباعه الي محمد حسن خان 
القاجاري وقدم له السمع والطاعة، واستقبله محمد خان بحفاوة كبيرة ووعده بامارة 

                    .                                                                    "(1)أردالن وشهرزور
 العالقة السيئة مع الزنديين:                                                            -2

بعد البحث والتدقيق في تاريخ االمارة االردالنية مع حكومة الزنديين طوال هذا العهد       
ينهما من خالل يظهر ان عالقتهما لم تكن عالقة وٍد واحترام، فبدأت المناوشات ب

محاوالت وصول كريم خان الزند الى سدة الحكم، وظهرت بوادر الخالفات قبل وصول 
خسرو خان الى الحكم، اشار مؤلف حديقة ناصري الى انه وفي وقت إمارة )حسن علي 

( على أردالن هاجم كريم خان الزند على مدينة سنندج ونهبها 1752-1748خان()
يين وتحارب معهم وتحالف مع اعدائهم ضد الزنديين، وعلى ، لذلك نافس الزند(2)وسلبها

سبيل المثال انه لما اراد كريم خان الزند ان يقوم بحملة عسكرية على )مهر علي خان( 
وارسل له  (3)( في همدان ساعد )حسن علي خان( بجيشه مهر علي1749في عام )

، ولالنتقام من (4)ب ماليرجيشًا لمساعدته ضد كريم خان الزند واوقع بهم خسارة فادحة قر 
حسن علي خان قرر كريم خان الزند ان يقوم بحملة عسكرية وباالتفاق مع عشائر 

( الف شخص على مدينة سنندج، فحاول حسن علي 20كرمانشاه وزنكنة المكون من)
خان تدراك االمر عن طريق األشراف في المنطقة وحل هذه المشكلة، اال ان كريم خان 

، وبقي الحال على ما هو عليه في (5)لمبادرة وهاجم مدينة سنندج وابادهاالزند رفض هذه ا
عهد خسرو خان فلم تكن هذه المرحلة عالقة ايجابية، ولمنع خسرو خان من القيام 

                                                 

 .109محمد ابراهيم اردالني، المصدر السابق، ص  (1)
 .108علي اكبر وقايع، المصدر السابق، ص  (2)
مانية من القزلباشيين، كانت لهم نفوذ كبيرة وكانت تحكم همدان منذ عهد الشاه اسماعيل قبيلة تورك (3)

 .85الصفوي الى عهد كريم خان الزند. شرين اردالن، المصدر السابق، ص
 .108؛ مستوره، المصدر السابق، ص  106محمد ابراهيم اردالني، المصدر السابق، ص   (4)
 .115 -114مستوره، المصدر السابق، ص ص (5)
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بمحاوالت ضد الزنديين ابقى الزنديون ابنه احمد خان اسيرًا عندهم، واستمر الحال على 
مرت العالقة السيئة بينهما في عهد كل من ما هو عليه الى عهد علي مرادخان، واست

 .                                 (1)علي مراد خان وجعفر خان ولطف علي خان اخر ملوك الزنديين
من جهة اخرى رأت اسرة االردالنيين انهم ارفع مرتبة من الناحية االجتماعية النهم       

اسرة الزنديين من اصحاب االغنام  كانوا من اشراف الكورد في بالد فارس بينما ان
ورعاتها، فرأوا ان التنازل لهم يعتبر عيبًا اجتماعيًا، فلذلك حينما اجتمع خسرو خان 
بأشراف األردالنيين للتشاور معهم حول تأييدهم او معارضتهم لجعفرخان الزندي، قال له 

" دائما  النيين وزيره ميرزا احمد الذي كان هو واجداده ذو كلمة مسموعة من قبل االرد
اسرة الزنديين اقل رتبة من االسرة االردالنية سوى كريم خان الزند الذي وصل الى مرتبة 
كبيرة في الحكم والسلطة، ووقع الخالف والتنافس على الحكم بين أوالده واقربائه، 
وظهرت بودار انهيار هذه األسرة، ان وقف الحظ يوما  ما بجنب كريم خان الزند اال ان 

، بعد ان ترك خسرو خان منافسة "(2)الحظ انتهى، فال حاجة للتنازل لجعفر خان هذا
القاجاريين، وسلم المناطق التي استولى عليها للقاجاريين كان سببًا لتقوية العالقة مع 

 محمد حسن خان القاجاري.                

 الخاتمة:                                             
ذ كريم خان الزند كاسالفه وخاصة نادر شاه االفشاري العبرة من المشاكل التي وقعت لم يأخ -1

بسبب والية العهد، فلم يعّين كريم خان الزند احدَا من بعده خاصة اوالده مكانه، الن طبيعة الحكم 
انذاك تقتضي ان يكون يقوم االبن مقام االب ويرثه في الحكم وان يعين الحاكم احدًا من اسرته 
مكانه في حياته وليًا للعهد، ليتجنب المشاكل التي تحدث بين االسرة الحاكمة علي الحكم، وليسود 
 االمن واالستقرار في البلد.                                                                      
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اسرته اال ان  مع وجود صراع داخلي شديد على الحكم بعد موت كريم خان الزند بين أفراد -2
هذه األسرة استطاعت ان تبقى لمدة طويلة الن معارضيه واعدائه كانوا ضعفاء في البداية ولم 

 يكن بودهم منافسة االسرة الزندية.                                                                        
ها هو الخالف الداخلي والصراعات كان من اكبر اسباب انهيار هذه االسرة واضمحالل هيبت -3

 الداخلية بين افراد هذه االسرة.                                                    
لم يتغير موقف آغا محمد خان القاجاري مع كريم خان الزندي رغم كثرة احسانه له  -4

وهدفه األساسي  ومساعدته له، فكان يترقب الفرص لالنتقام من منه ومن اسرته، فكان همه
 االنتقام من االسرة الزندية اينما سنحت له الفرصة.                                             

اليمكن نسيان دور خسرو خان االردالني في عملية انتقال السلطة السياسية والحكم من  -5
حدثت انذاك وظهوره بقوته االسرة الزندية الى القاجاريين، نظرًا لدوره الفعال في األحداث التي 

وجيشه على المسرح والمشهد السياسي فتغلبه على اعدائه ومن ثّم مساعدته للقاجاريين ورغم ان 
االسرتين الزندية واالردالنية من الكورد اال ان ميل خسرو خان آلغا محمد خان القاجاري 

 ل الزنديين.   ومساعدته قلبت االمور لصالح مجيء القاجاريين وسيطرتهم على الحكم مح
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Abstract 
Karim xany zand ruled Iran (1757 -1779 AD), at that time 

Iran was stable and nations and entities could live reluctantly. 

According to Persian sources, Iran witnessed the most quite 

and calm era, that they could not meet it before and after that period. 

Karim xan was dead in (1779 BC), after his death; chaos and troubles 

raised again, especially the struggle among his family to replace his 

position.   

The hostile and conflict among uncles, sons, and nephews 

ended with blood shedding and killed each other. As well as, some 

other enemies of the family especially (Agha Muhammad Xaniqa 

Jary) was ready to revenge.  

By and large, Agha Muhammad could control everything in 

(1795 AD), and announced his state as Kajary State. 

                                                          


