
 
 
 
 

 

 افشارها
 *در تاريخ و سياست كرمان

 

 دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزي
 

اند كه اند، متوجه شدهانشاي سديدالسلطنه را خواندهآنها كه سفرنامة خوش

جاي تنـ  زا،، هنگام عبور از راه بندرعباس به كرمان ـ كه برخالف معمول، بـه

شريح تبافت افتاده است، ضمن  تن  زندان را انتخاب كرده و بالنتيجه گذارش به

 گويد:وضع آباديهاي بين راه، مي

ت امر كرمان، دو طايفة مزبور در خاك كرمان، و در تح افشارو  اقطاع»... 

شـود، طايفـة ااطـاا را يك ايلخاني باشند، و ايلخاني از طايفـة افشـار تعيـين مي

 تاجيك، و افشار را ترك گويند.

سرباز به دولـت دهـد، و بـراي جخـر    طايفة ااطاا، دويست و چهل نفر

نه صـد خانه هر سرباز، خود رعايا عالوه بر حقواي كه دولت به سرباز دهد ساليا

 و بيست من گندم و بيست و پنج اران وجه دهند.

طايفة افشار تقريباً هزار سوار به دولت دهد. حقـو  هـر سـوار از دولـت 

م اسـت، و عليـس سـوار بايـد ساليانه بيست و پنج تومان و صد و پنجاه من گنـد

رعيت دهد، تقريباً عليس يك سوار هزار من كاه و سيصـد مـن جـو شـود. سـوار 
                                                           

 . 1620تا  1493، ص 3*. ناموارة دكتر محمود افشار،   
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، و در انسانافشار بيش از طايفة ااطاا است. چارهزار نفر شوند. در ااطاا، سرانة 

 دريافت كنند. حيوانافشار سرانة 

يـات ، مال(1)ماليات بردسيران كرمان تقريباً بيست و چهار هزار تومان اسـت

 (2)«شود.كويرات كرمان تقريباً سيزده هزار تومان مي

مـيالدي يعنـي  1905فوريـه  / ه1322 ةحجـاين سفر سديدالسلطنه در ذي

 (3)درست هشتاد سال پيش صورت گرفته، دو سال ابل از شروا مشروطه.

جا در كرمان، تلفظ نام اين دو طايفـه هميشـه توامـان بـوده اسـت و همـه

نويسند: ااطاا افشار )بدون كسره عـين( يـا ااطـاا و افشـار. ايـن ميگويند و مي

انـد كردهكه گاهي بعضي به غلط تصـور مي است حديتا به همجواري و تواماني

ت مقصود از ااطاا افشار، ناحيه يا سرزميني است در حوالي بافـت كـه بـه صـور

 ااطاا به طايفة افشار داده شده باشد.

 وختلف اشاراتي به ااطـاا و بلـوك ااطـاا مهاي در تاريخ كرمان در دوره

ارة البته دربـ (4)ها ـ بدون اينكه با افشار همراه باشد ـ نيز ديده شده است،ااطاعي

اي كه صـد در صـد صـورت عربـي كلمة ااطاا جاي اين تصور بااي است. كلمه

ربـو  رساند كه مشود و طبعاً اين فكر را به ذهن ميدارد و با فتح همزه تلفظ مي

ر دبه عصر سلجوايان و بعد از آن بوده و ناحية ااطاعي براي يك ايل مخصوص 

 نظر بوده باشد.

و  (5)گفتگو دربارة اين كلمه و شأن نزول آن فعالً در حوزه بحث ما نيست،

جا، ماند براي جاي ديگر، كه در ايناينكه منشأ آن چيست و وجه تسميه كدام، مي

 يعني افشار مورد نظر است.مختصراً، اسمت دوم تركيب، 

تعبير ااطاا افشار ـ با كسر عين و اضافه دوم ـ به اين دليل درست نيسـت 



 115 افشارها در تاريخ و سياست كرمان

 باشند و افشارها از اصل ترك.زبان ميها فارسيكه اصوالً ااطاعي

اا سفنداه به عنوان ااطر كه يك ناحيه از بافت و اماند اين تصوّبنابراين مي

ه جهـت بـداده شده باشد، و بعدها اسم آن مردم  به يك طايفه ـ احتماالً مهاجر ـ

صورت ااطاا به آنان داده شده، نسبت ااطاعي يافته باشـد و چـون اي كه بهناحيه

انـد، در باهم ـ با طوايف افشـار بوده در مجاورت هم ـ و احتماالً در زد و خورد

فه( خوانده افشار )بدون اضاـطول سالها و ارنها به صورت ااطاا و افشار يا ااطاا

 اند.شده

نجم پـبه علت اشتقا  كلمة ااطاا، بنابراين، اين مهاجرت از ارون چهار و 

زبانند، ها فارسـيتواند بوده باشد، و چنانكه گفتيم چون ااطاعيهجري پيشتر نمي

ل آر ايام احتمال من بر اين است، كه اينها گروهي از شبانكارگان بوده باشند كه د

كرده  اتي كه در تسخير فارس و اسمتي از كرمان به آل بويهبويه، و به علت خدم

عنوان ااطاا، به گروهي از آنان داده شده باشد، و آنها بعد از اند، اين ناحيه، بهبوده

جـا بـه آن، خصوصاً بعد از سقو  ادرت شبانكارگان و خرابـي ايـج ـ در همان

 اند.صورت ايل و عشيره بااي و ساكن مانده

هر به وراءالناوغاني هستند كه در زمان اراختائيان از ما ةياي طايفيا اينكه بقا

 اند، و در كوهستانهاي بافت ساكن شده بعدها مدتها در زد و خورد باكرمان آمده

 اند.شدهيزبان محسوب ماند طبعاً فارسياند، و چون اوغاني بودهآل مظفر بوده

هم د كه انـدكي در تلفـظ بـهاي از نوا عقدا در يزماند وجه تسميهالبته مي

ركيـب تشبيه است، و بايد در وجه اشتقا  آن نيز تأمل كرد. در تاريخ كرمان يك 

خـورد بر...« ميرزاخان افشار ااطاعي، با يكصد سوار و دويست پياده »به صورت 

هم اند؟ يعنـي تـرك و فـارس بـهدر اينجا آيا افشار و ااطاا يكي شـده (6)كنيممي

 آند؟آميخته
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نمايد كه مجاورت اين دو كلمه باالخره به اينجا منجـر شـده كـه ن ميچنا

 اند.افشار خواندهـهمة مردم آن نواحي، آنجا را روي هم ااطاا

از ااطاا بگذريم و به خود ايـل افشـار بدـردازيم. در ملحقـات جيرافيـاي 

نويسـد كند، ذيـل تركيـب ايـل افشـار ميوزيري كه صحبت از ايالت كرمان مي

لو، برد:  اعلي ازلو، اشرفشرح نام ميها را بدينو تيره« باشداه و دو تيره ميپنج»

لو، لـو، تكلـو، حـاجيلو، حيدر شاملو، جالللو، ااسمسدرمرادلو، ره درازلو، حمزه

الي لو، آااميرلو، صـفيلو، كييانلو، شهسوارلو، آااجانلو، درگاهرئيس تكلو، بهرام

ـــ ـــي*اران اوالدياوالدي، اخـــالص اوالدي، ب ـــهربان اوالدي، غم اوالدي، ب ، ش

اوشاغي، شـيخ اوشـاغي،  الي اوشاغي، نجف اوشاغي، رفيع مشي، لر وليحاجي

، خليفه، ميركرد، مال طاهري، *سبزعلي اوشاغي، غوچعلي اوشاغي، درو  اوشاغي

وردي اوشاغي، شورباتري، خلج، ميرجليل، برجعلي، اجر، علي كسلو، يار اره، اهلل

خاني، اچـل، ميـر مدان، زرگر، جامع بزرگي، حمزهك، عموئي، ساربان، فارسيدال

 90خـانوار، تركـي  800الي اوشـاغي، ارائـي جالي، افشار، ات اوشاغي، حـاجي

خانوار، فارسي، عباسي، حيدري، كـوركي، رئـيس علـي، خواجـه آب دزد، شـاه 

زاده، سـازنده، بداغي، خراساني، طاهري، يعقـوبي، بـاوردي، سـياه، بيچـاره، بـك

خانوار ـ )كه درحدود شهر بابك و ده شتران تـوطن دارنـد و در  150عطاءاللهي 

خانوار،  20دو خانوار، ارشلو، سياه 200حول و حوش پاريز نيز هستند(، بچااچي 

 (7)«باري سعدلو، اره سعدلو، خرسانلو، حلوائي.

نيـز نـام بـرده هاي ديگر ايـالت ايـران ها در جزء تيرهبسياري از اين تيره

مدان، و اجر، و بعضي هم شايد تكراري است مثـل اجـر و اند ـ مثل فارسيشده

                                                           
 اوالدي، ارو  اوشاغي.. ظ: بايرام*
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ها آمـده كـه تاحـدي غيرعـادي اسـت. اچل. و خود افشار هم جزو يكي از تيره

دانم آيا غير از اين تيره هستند ها باشند و در شهر بابك نميعطاءاللهي كه آااخاني

 يا خير؟

م بـا ايـن تفصـيل، شـايد در جـزء گزارشـهاي اين صورتي كه چاپ كردي

ده رسمي ااجار براي نشان دادن كثرت افراد ايل ـ از جهت سرشماري ـ داده شـ

نمايد كه در جزء اي بسياري از ايالت ديگر هم چنان ميهباشد، و به هرحال تيره

هايي كـه نگارنـده درمـورد ايـل ايل افشار المداد شده باشند. از مجموا بررسـي

رفته متوجه شده كه در دو اسمت كرمان، همدر كرمان به عمل آورده، رويافشار 

 اند.با اختصاصات اجتماعي خاص، به عنوان افشار حضور داشته

كننـد، اينهـا ـ نخست ايل افشار است كه حدود ااطاا و بافت زنـدگي مي

باشـد ا ميصرفاً جنبة ايلياتي و گوسفندداري دارند و االي افشاري نيز كه كار آنهـ

 شهرت خاص در كرمان دارد.

ن، اين گروه معموالً حدود دخالت آنها در اوضاا اجتماعي و سياسي كرمـا

كند، و كم و بيش، هم در امور ااتصادي از حدود معمولي ساير ايالت تجاوز نمي

 اليت همـ ااتصاد شباني ـ استان كرمان صاحب نفوذ هستند. البته اوضاا امنيتي و

شده هاي خاصي از زمان توسط بعضي افراد اين ايل آشفته ميكم و بيش در برهه

 است.
 

 ديوار كوتاه كرمان و ديوار يزديها

تر از فعاليت ايلي ـ اما نفوذ افشارها، در تاريخ كرمان، بسيار بيشتر و مفصل

شود به يك دستة اصلي از ايـن طايفـه كـه از اي است، و اين مربو  ميو عشيره

عد به مقامات عاليه در كرمان رسيده و طايفة خود را پادار اوايل عصر صفوي به ب
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ساخته، اسمتهاي شمالي كرمان ـ زرند و راور و كوهبنان را مركـز اـدرت خـود 

اند، و اين درست از زماني شروا ساخته، بيش از چهارصد سال صاحب نفوذ بوده

 اند.شود كه يزديها با خانواده افشار پيوند و بستگي پيدا كردهمي

* 

 نصاف آدم، كـهانهصد سال پيش، يك آدم باانصاف يزدي، يا يك يزدي با 

هردو در دنياي ما به ايمـت اكسـير احمرنـد، بـا مـورگ بـزرن كرمـان ابوحامـد 

الدين كرماني مالاات كـرده و حرفـي بـه زبـان آورده كـه از اكسـير احمـر افضل

 او گفته: ،گرانبهاتر است

ايـن حـرف را، افضـل  «سپيد شدد  در و ديوار خانهاي ما، از كرمان»ـ 

ــان آورده، و بعــد اشــاره مي« معروفــي از يــزد»كرمــان از اــول  ــه زب كنــد كــه ب

اندازه مؤثر افتاده، و مردم يزد دچـار هاي كرمان در وضع ااتصادي يزد بيآشفتگي

 اين ساعت، همه،»... اضافه مي كند: « معروف يزدي»اند، و از اول همان فقر شده

ايم و دير است تا متـاا كرمان و بستگي مسالك او، درويش شدهاز جهت خرابي 

 (8)...«رسد ، دخلوها بسالم آمنينانهيم، تا كدام روزي، بشارت كرمان برهم مي

البته حرف افضل، از جهت تاريخ ااتصادي يزد و كرمان، يك فرمول اطعي 

يـزد و  و سند صحيح است، زيرا اصوالً ااتصاد شهرهاي بياباني ـ مثـل كرمـان و

ام، مبتنـي و متكـي بـر روابـط طور كه من در جاي ديگر هم گفتـهبيرجند، همان

گذار همين اصل تجارتي است، و كشاورزي و صنايع جنبي، دروااع مكمل يا پايه

تجارت هستند؛ و چون كااليي كه از هند يا بنادر جنوب، يـا حتـي سيسـتان، بـه 

رسيد و از دها رفسنجان ـ به يزد ميرسيد، از طريس راور و زرند ـ و بعكرمان مي

آنجا به نائين يا سااند و داميان و سمنان و يـا ري ـ يعنـي بـه رشـته اصـلي راه 
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گشت، پس حرف آن معروف يزد، كـامالً درسـت اسـت كـه ابريشم ـ متصل مي

، يعنـي هـر تـاجر يـزدي، يـك (9)«شـدهديوار خانهاي يزد از كرمـان سـفيد مي»

نهـاد و آن را بـه راه ابريشـم تحويـل الي عبـوري ميو درصدي بر كا« پورسان»

 داد.مي

ـ كه خيلي زود ـ  (10)در چنين موردي مسلم است كه رجال ااتصادي يزد

كوشـيدند كـه شدند ـ بـه طريقـي ميدر طول تاريخ تبديل به رجال سياسي مي

خـورد اعمال نفوذ سياسي هم در كار كرمان داشته باشند، و از همين جـا آب مي

لـه، گصـد و بيسـت هـزار شـتر رم »الدين تـازيكو در يـزد، كـه مت شمسحكو

د و به هرحال او براي تحكيم مواعيت خو« اندنكودريان سيستان، از او رانده برده

تركـان، شـاهزاده بيناچار بود دم خود را با دم بزرگان گره بزنـد، و بـا بي ددر يز

  (11) خانم اراختايي حاكم كرمان ازدوا  كند...

روااع اين نخستين مورد سياسي است كه به توصـيه آن معـروف يـزدي، د

م و كـادخلوها بسالم آمنين، در حوادث كرمان جاي پا باز كرده است. پس اينكه 

حرفي است كـه در جهتـي، يـك « كرمان مستعمره يزد است»بيش شايع شده كه 

 وجه تحقس ااتصادي هم دارد.
 

 نفوذ سياسي يزد در كرمان

 لي سياسي يزد در كرمان، دروااع، از ارن دهم هجـري شـروااما نفوذ اص

شود، و آن از روزگاري است كه صفويه پاي بر مسند ادرت نهادند، و يكي از مي

 بودنـد. طايفد  افشداررا محكم كرد و باال برد،  هاي تخت آنهاگروههايي كه پايه

 دند، واكنـده شـ، در اكناف ايران پراين طايفه بالفاصله بعد از ادرت شاه اسمعيل

ادرت را به دست گرفتند، و يكـي از آن مواضـع نيـز حكومـت « مواضع كليدي»

 كرمان بود.
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« اوشار» اينكه ايل افشار، در دورة ااجاريه، اصرار داشتند كه خود را احفاد

ر پسر بزرن يولدوز، سـومين فرزنـد اواـوز يـا پسـر اباااخـان، پسـ« آووشار»يا 

سـازي خـود ، بايد چيزي باشد از نـوا نسب(21)دهالكوخان پسر چنگيزخان بدانن

اند و، سران سـلطنت، دانستهااجارها كه خود را از اوالد تقارجار نويان؟ ميول مي

م و خويشي كـه ، ولي البته تا حد او(31)آويختندتصوير چنگيز را بر باالي سر مي

هر و شـود سـرا، كـرد، بسـتگي آنهـا را بـا ابايـل مـاوراءالنميان ااـوام تـرك مي

 توان دانست كه به اول نظامي:ترها بعيد نميدوردست

 همه ترك بر ترك بيني زمين ز بحر ارس تا به درياي چين

 االفشدريما پيش از ميول هـم روايتـي داريـم كـه يعقـوب بـن ارسـالن 

جنبان ايـل افشـار در سرسلسله آوارگـان افـوا  تراكمـه افچـا  بـود و سلسـله

 اند.اصر اواخر سلجواي دانسته، اين زمان را مع(41)خوزستان

رود، و بـا اينكـه يـك اما در كرمان، صحبت افشارها از صفويه پيشتر نمي

م در 1188/  ه584م تــا ســال 1050/  ه 442سلسـله معتبــر ســلجواي از حــدود 

اند، صحبتي از طايفـة اند و طبعاً خودشان هم از تراكمه بودهكرمان حكومت رانده

ت كـه ، و تنها از عصـر صـفوي اسـ(15)آيدف به ميان نميافشار در كرمان و اطرا

 شود.رسماً نام افشار و رجال آن در تاريخ كرمان ديده مي

ا از رمرحوم مجداالسالم كرماني كه خود از همين طايفه بود، افشار كرمان 

م يعنـي 1910/  ه916شناسد و گويد گروهي از آنـان در حـوالي لو ميتيرة ااسم

بيـ ، بـه بيـ  يـا بهرامل، سرسلسلة صفوي، به سـركردگي بيرامزمان شاه اسمعي

بي  از طرف محمدخان استاجلو، به اداره كرمان مـأمور شـده كرمان آمدند. بيرام

 .(61)بود



 121 افشارها در تاريخ و سياست كرمان

رحال هده اطالعي نداريم، به و چه كر بي  كي به كرمان آمدهاز اينكه بيرام

، بـزرن بـراي خـود ه توانسته دست كم يك باكهاي مقتدري بوده جزء ازلباش

سـن شروا كار افشاران را در كرمان از زمان ح حسن مطلعدست و پا كند. ولي، 

آوريم، منتهـي ناچار، گفتگويي از آن به ميان ميتوانيم ببينيم و بهسلطان افشار مي

در بهار سنه »... نويسد: آي نطنزي مياز اول ديگران و در حديث ديگران، افوشته

ــين و ت ــع و ثالث ــل  ه934ســعمائه جارب ــداهلل1528/ آوري ــه م  عبي ــك ك خان اوزب

بـور ع.. از جيحـون .تسـخير ملـك خراسـان  ةخان بود، به ارادخواهرزادة شيبك

  بـر نموده ... در موضع جام ... حربي در غايت صعوبت اتفا  افتاد ... جشكسـت

 لشكر عرا  افتاد و طبقات ازلباش متفر  گشتند.

ـ كـه حـاكم داراالمـان  حسن سلطان افشدار، نقل است كه در حين فرار

ون چسانيد، كرمان بود ـ از راه بيابان سيستان، به مدت نه روز، خود را به كرمان ر

 داخل آن بلد شد و عمارات را ديده، يقينش حاصل شـده بـود كـه اينجـا كرمـان

ان ر كرمـدادخلوها بسالم آمنين افشارها  (71) ...«است، آنگاه نگاه واپس كرده بود 

م. خبـري 1530/  ه937با اين سرآغاز شروا شد، بالفاصـله بعـد از آن در سـال 

ه كه حاكم كرمان است، و وزيـرش، آاـا كمـالي، بـ احمد سلطان افشارداريم از 

 (81) وده است.بسلطان فرستاده شده عنوان سفارت نزد چوهه

ان سـلطبعد از شاه اسمعيل اول اصوالً كرمان، تيـول افشارهاسـت. شاهقلي

خان در عصر شاه طهماسب به حكومت كرمـان منصـوب اليافشار پسر مصطفي

م. بـه اصـد سـركوبي 1536/  ه943و هموست كه سداه كرمان را در  (91)گرددمي

خان ازبك به خراسان برده، اندكي بعد باز همراه با احمد سلطان شاملو بـا عبيداهلل

رسـانده و سـدس بـر تخـت هزار ازلباش همايون شاه هنـدي را بـه انـدهار  12
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م بـا سـداه كرمـان بـه اصـد انتقـام 1548/  ه955، و باز در (02)هندوستان نشانده

م با سداه كرمـان بـه 1564/  ه972و باالخره در  (21)روميان در چالدران فرود آمده

خبوشـان  خوارزم رفته و در آنجا با علي سلطان خـوارزمي مصـاف داده و العـه

 صفويه فتح كرده است. )اوچان( را از نو براي

خان پسـر صـدرالدين ةسلطان، حكومت كرمان به عهداليبعد از فوت شاه

درده شد، ولي طولي نكشـيد كـه شاه طهماسب س اعمامبي  صفوي از بنيمعصوم

/  ه977م در حـاك بيگ افشاريعقوبباز حكومت كرمان به دست افشاريه افتاد و 

 (22) شميل و ميناب موفس شد.م. به فتح االا جرون و هرموز و 1569

فتـرت  افشارها از آن روز به بعد ديگر كرمان را رها نكردند. پس از اندكي

بـه  در زمـان شـاه اسـمعيل دوم د سلطان افشدارومحمبي  ـ ـ حكومت معصوم

لطنت سـم كه سلطان محمد خدابنده به 1578/  ه986حكومت كرمان رسيد و در 

 (23) فوض آمد.م خان افشارولينشست، حكومت به 

شـته از اينجاست كه بايد گفت اگر ااطاا افشار ما درموردبافت مصدا  ندا

طـاا يابد كه كرمان كالً ااباشد، ااطاا افشار كرمان دروااع از اين به بعد صد  مي

»... دهـد كـه از ايـن پـس اي نطنـزي توضـيح ميو تيول افشاران است و افوشته

يت كرمان و محافظت و مراعات ارباب و رع هميشه، حكومت و دارايي داراالمان

 (23) ...«بوده مي افشار قوم امراي كرامآن بلدان، در عهدة كفايت و اهتمام ... 

خان بر كرمان در ايامي صورت گرفت كه افشارها بـه علـت حكومت ولي

نفوذ در پايتخت، بسياري از مقامات دولتي را به خود اختصاص دادند. و در ايـن 

محمد خبيصي كه از وزراي معروف كرماني در درگـاه خدابنـده اسـت  امر، ميرزا

م. انجام گرفـت 1577/  ه985بندي كه به سال سهم بسيار داشت. در يك سازمان
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هاي دولتي داده شـد، واتـي صـدارت را بـه ميرمحمـد و تيييرات بزرن در مقام

ابال، كـرد، او الدين محمد ميرميران به او خبيصي دادند، و اين حكم را مير غياث

ها سهم زيـاد داد چنانكـه حكومـت چخورسـعد و بنديبه افشارها در اين پست

علي سـلطان افشـار شـد، و خان افشار دادند، و ترشيز سهم شاهايروان را به خليل

 باشـي نصـيب الـيبي  افشار سدردند، و منصـب اورچيدارايي فرح را به يگان

 يعقدوب سدلطان افشداركردند، و چون السلطنه سلطان افشار شد و وي را ركن

كـه از  بيگ افشاروليبرادر وي كه مير كرمان بود در آن اوان رحلت نموده بـود، 

اعمام ايشان بود و در آن اوان يوزباشي بود، به ايالت كرمـان سـرافراز شـد و بني

 (25) بي  شفقت كردند ...منصب يوزباشي را به ولد او بكتش

 و گويد:وحشي بافقي در مدح ا خان همان كسي است كهولي

 اي ظفــر در ركــاب دولــت تــو

 مســندآراي ملــك امــن و امــان

 شديناتو چون شود صالحعدل

 بي  چون گـويموصف بگتاش

 عقل و دولت موافقـت كردنـد

 فخر گو بـر زمانـه كـن پـدري

 نه پسر، بلكه كوه فـر و شـكوه

 تــا ابــد يــا رب آن پســر باشــد
 

 خوان فـتح و نصـرت تـوتهنيت 

 ن زمــان، ولــي ســلطان ...اهرمــا

 گردن ميش ...آورد بهگرن دست

 به كه همت ز همـتش جـويم ...

ــد ... ــر درآوردن ــانش س  از گريب

 كش خدا بخشد آنچنـان پسـري

 زو پدر پشـت بـاز داده بـه كـوه

ــد ... ــدر باش ــراد دل پ ــر م  (26) ب

 

ها بـه خواهد بگويد، ما كرمانيبه سلطان محمد خدابنده هركس هرچه مي

احترامي داريم، به دليل اينكه او، اوالً، يك كرمـاني باسـواد بـاذو   د  خدابناين 

وزارت خـود  الدين محمـد بـهنـام شـمسدوسـت را بـه صاحب تـدبير و انسان
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خان را حـاكم كرمـان كـرد كـه خـود و پسـرش ، ثانياً آنكه همين ولي(27)برگزيد

انـد، و بافقي بوده جمله وحشيتاش مشو  بسياري از اهل علم و ذو ، از آنبي 

 هموست كه وحشي در وصف او و حكومت كرمان او گويد:

 از آن رو شد به آبادي بدل، ويراني كرمان 

 كه دارد بانيي چون عدل نواب ولي سلطان    

 ز بر  عدلش از خورشيد بر با، جهان تابد

 بـه بـازار آورد گل باغبان در بهمن و آبـان    

خـان هـم خوانـده بيـ ، كـه بيگتاشنـام بيگتاشسلطان يك پسر داشت به  ولي

 د:ر باب او گويدشد، و وحشي در همين اصيده مي

 پرورا، فرماندها، خوشوات آن كشوررعيت  

  كه ذاتش مصدر عدل است و جانش مظهر احسان  

 بي  عادل باذلجهان مكرمت بگتاش  

 دهد فرمانكه چون عدل تو در وي اهرماني مي  

 اراالمان را ساخت بستانيبهار عدل تو د  

 كه شد گلهاي خلد از رشك او دا، دل رضوان  

 بود از آشيان جيد، ره در خانة عنقا  

 در آن بوم و بري كش دارد انصاف تو آبادان  

 فتاده گرن را با ميش در ايام او وصلت  

 صداي نيمة سور است و آواز ني چوپان ...  

گويد، وصلتي رگ نداده وحشي مي طور كهالبته اگر ميان گرن و ميش، آن

باشد، و از آشيان جيد راهي به خانة عنقا نبوده باشد، باري از ميان خانة ميرميران 
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خان دري گشوده شد و وصـلتي روي داد، هرچنـد متأسـفانه، يزدي به خانة ولي

 تنها نيمة سور از ميان رفت بلكه نوحة عزا جانشين آن شد.نه

افقي بــتــر ميرميـران ازدوا  كـرد، وحشـي خـان بـا دخروزي كـه بيگتاش

 ه ابياتي از آن اين است:كاي براي تهنيت گفت اصيده

 بي ، اي كه نجومسدهرمرتبه، بگتاش  

 دوند حكم تو را در عنان رخش چو باد  

 نشان خاتم انگشت امر نافذ تو  

 بسان موم پذيرند آهن و فوالد ...  

 ادر است ساضا كه حجله طراز عراي  

 است مثل تو دامادهيچ حجله نديده به  

 از آن مجال كه از ااتضاي طالع سعد  

 به بخت نسبت پيوندت اتفا  افتاد  

 درون حجلة اابال دردمي صد بار  

 عروس بخت كند خويش را مبارك باد  

 خرابة دل وحشي كه گشت خانة بوم  

 اميد هست كه از فر تو شود آباد  

 خوشي هميشه تا نبود ناخوشي مثال  

 مدام، تا دل ناشاد نيست خاطر شاد  

 كسي كه خوش نبود خاطرش به شادي تو  

 نصيبش از خوشي و شادي زمانه مباد  

. (28)ايـن زن، دختــر ســيد جــالل ميرميــران ـ )ميرميــران ســوم( ـ اســت
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الدين محمد ميرميران يزدي وصلت كرده دختـر او را بـه خان با مير غياثبگتاش

اشاره به ايـن  (29) و يزد را با كرمان ماال مناال ملكا تصرف كرد.خود درآورد  ةحبال

 نكته توضيحي الزم دارد:

اهلل، مقيم اهلل ثاني فرزند عبدالبااي از احفاد شاه نعمتالدين نعمتسيد نعيم

يزد، چون معناً مورد توجه خاندان صـفوي بـود، شـاه طهماسـب، خـواهر خـود 

يوسف حسنش را »ه اول اهل تاريخ بآورد، و خانم را به عقد ازدوا  او درخانش

«. خانم گشـتشاهزادههمچون زليخا خريدار آمد، و فرمان فرمانداري يزد، جهيز 

ها افزود و پر بركت شد تا آن روز كه سيد مرد زياد بـر چهـل لـك روپيـه ثروت

اش الدين محمد ميرميـران، و صـبيههندوستان، در ميان ولد ارجمندش امير غياث

 .(03)«اسمت شد كر خانمپيپري

خـان عقـد حاكم كرمان، دختر ميرميران را بـراي پسـرش بيگتاش خانولي

ه بوندي ـ بست، به اميد اينكه هم ثروت مير يزد را زير نگين داشته باشد، و هم پي

ره زده واسطه ـ با خاندان سلطنت كرده باشد و به اول معروف دم به دم بزرگان گ

 باشد.

گونـه شـد، بـين افشـارها در كرمـان اخـتالف افتـاد، اما عاابـت كـار دگر

خـان بـراي خـان، در ايـامي كـه وليخان و برادر وليخان، عموي بيگتاشعباس

سفيدان افشار را گـرد گزارش امور به اردوي شاه عباس رفته بود، خوانين و ريش

 خود جمع كرد، اوايل كار شاه عباس بود و تازه از هرات به ازوين آمده مخالفـان

و شاهزادگان مقيم ازوين را سر جاي خود نشانده بود كه يك بار خبر شد كه در 

به تحريك و اغواي ميرميران ـ كه پدر »خان به خيال طييان افتاده كرمان، بيگتاش

طلب بود، در واليت فارس و كرمان و يزد، لواي اندوز و شورشزنش، و مرد فتنه
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 (31) «ااتدار برافراخته، فرمانروا باشد.

خان راابت داشـتند، كمـك شاه عباس از ذوالقدران فارس ـ كه با بيگتاش

يرميـران مكرد، آنان نيز بـه طمـع  نگراگرفت و آنها را تحريك به جن  به طييان

خان نيز در خان افشار، عموي بيگتاشلشكر به يزد كشيدند. از طرف ديگر عباس

ان، از لبته نويد ايالت كرمـا»كرمان كوس خودسري زد و العه را در اختيار گرفت 

خـان، نيـز داده شـده جانب همايون اعلي، به عباس سـلطان افشـار، عـم بيگتاش

 (32)«بود

خان از يزد خود را به كرمان رساند، او به اول اسكندربي  منشـي بيگتاش

در جنـ  ميـان عمـو و بـرادرزاده، عمـو « مرد شجاا دليري صاحب همت بـود»

انديش بـود، و در آن كه از عقـالي صـالح»هرام بي  پسر بشكست خورد، حاتم

خوردگي آن سلسـله نمـوده، خان بود، رعايت حقـو  نمـكوات، وزير بيگتاش

ه، كه عم و برادرزاده بسا  مخالفت درنورديـد صالح دولت ايشان در آن دانست

خان اسـتجازه نمـوده، بـه العـه رفـت و ترك عناد يكديگر بنمايند؛ و از بيگتاش

را به مصالحه راغب ساخت و عبـاس سـلطان رضـا بـه صـلح داد عباس سلطان 

خان اسم ياد نمايد كه در حس او و پسران و مردمي كـه مشرو  بر آن كه بيگتاش

 «.نبوده باشد اند در مقام غدرموافقت او اختيار نموده

خان، خلف اسم كرد و عمو را كشـت و البته طبس معمول سياسي، بيگتاش

 دوباره به يزد برگشت.

خان باشي يك وات به توصيه وليبيك اورچيولد الي خان افشاريوسف

خان از زندان نجات يافته بـود، و در ايـن واـت حـاكم ابراـوه بـود، پدر بيگتاش

و چون به اتفا ، دفـع »خان ذوالقدر به او نوشت كه بيگتاش طييان كرده، يعقوب
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خان يافـت، يوسـفشر او نموده شود، حكومت كرمان به آن عزيز تعلس خواهـد 

به  (33)«خان ملحس گشتنويد ايالت كرمان يافته، با اشون و لشكر خود به يعقوب

خان شدند. زيرا بيگتاش متوجه يزد (34)«افاشره»اين طريس سداه فارس و برخي از 

بيك اورچي شـاملو را كـه در يـزد عليـه هم از كرمان به يزد آمده بود كه عليقلي

سـفيدان افشـار پيشـنهاد رخاسته بود گوشمال دهـد. ريشخاندان او و ميرميران ب

خان به كرمان باز گردد و بـه شـهر خـود رود و شـهريار خـود كردند كه بيگتاش

مانـد و باشد، و هرگاه خان در كرمان بوده باشد بـدخواهان را مجـال تشـنيع نمي

 خان جهم  جرات آمدن كرمان نخواهد كرد.يعقوب

ه پشت به خصم نمايـد، ير گشته، نخواست كخان را، غيرت، دامنگبيگتاش

زدة گريز باشد، و ميرميران نيز چـون بـه معاونـت او در آن الجمهور تهمتو بين

 (35) ...«شد شوكت و ااتدار افراشته بود مانع رفتن او مي واليت لواي

 (36) طور كه وحشي در حس او گفته بود سخت دلير بود.خان، همانبيگتاش

   اهر و راند تيغ كين، گرددچو بگشايد خدن  

 ازين يك رخنه اندر سن  و زان يك رخنه در سندان  

خان، رسماً و علنـاً، مثـل خـان احمـدخان گيالنـي از عالوه بر آن بيگتاش

در ايـن ايـام، هرگـز بـر مالزمـت و »مالاات با شاه ابا داشت و به اول مورخان 

خـان را بـه درگـاه ماجدش ولي بوسي پادشاه مبادرت ننمود، االّ اينكه والدآستان

آن مقدار از »... بده بود حال متعيّن و ناناو مرد مقتدر و در عين (37)«معلي فرستاد

هم رسيد ... كه لوازم جاه و حشمت و موجبات سلطنت و عظمت در سركار او به

خانة او موجود بـود ... ع در زينصچنين استماا رفت كه سيصد و هشتاد زين مر

هاي زمان و لشكريانش به هشت هزار كس ـ كه صد نفر از آن اميرزادهمال ةو عد
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عظام معتبر بودند ـ رسيد، و صد نفر ديگر از اكابر خردمنـد و هنـرور ـ كـه در 

 سلك وزراء و اهل الم انتظام داشتند ...

مقررش هر روز چهارصد ااب از اطعمـة الـوان لذيـذه ـ كـه  (38)و شيالن

د ـ و لنگريهـاي فيفـوري و سـاير ظـروف از طـالي كمال تكلف درو كرده بودن

 (39) ...«كشيد كافوري مي ةركني و نقر

وار معتـاد بـود، امـا خورد، و به تركيب افيونشراب كمتر مي»خان بيگتاش

ر بسرمست بود كه جز حرف استقالل و بلندپروازي  چنان از باده نخوت و غرور

 گفت:مي ه افيونأآورد، و گاهي در آغاز نشزبان نمي

ة ـ من از اميرمحمد مظفر كمتر نيستم كه از مرتبـة شـحنگي ميبـد بـه پايـ

 (04) ...«سلطنت و پادشاهي عرو  نمود 

البته نبايد فراموش كرد كه آن ثروت غرورآفرين، نتيجة مصادرة اموال مردم 

هاي آن واليت بوده است ـ كـه بيشـتر سـاكنان پـاريز و كرمان، خصوصاً خواجه

چـون مـدت ده »... نويسد: ااضي احمد مي (41) اند.اد بينواي بنده بودهدروااع اجد

سلطان تواجي افشار حاكم داراالمان كرمـان، دوازده سال بود كه بگتش ـ ولد ولي

سر كرده بود، و ارب پنجاه هزار تومان العنان از دارايي و حكومت واليت بهمطلس

رحـومي آاـا كمـالي را صـاحبي هاي كرمان و اوالد امجـاد مامالك نفيس خواجه

ملكا ملكا به حوزة تصـرف او يـا جمعيـت)؟( و  (42)كرده، تمامي آنها را ماال مناال

، (43)اثاث و ذخاير و دفاين ايشان درآمده بود، و در كرمان دختر خواجه عبـدالباار

پناه مرتضي ممالك اسالم ميـر غيـاث محمـد ميرميـران را و در يزد دختر سيادت

دانست، لهذا دماغش مخـبط شـده، رده، از يزد تا كرمان از خود ميخواستگاري ك

داد، چه در زمان شاهزادة پناه را با خود ارار نمياز آن توهم، آمدن به درگاه گيتي
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اران، و چون شاه عالميان بر تخـت سـلطنت مـتمكن گشـتند، بـه همـان صاحب

ت، همگي مطمـح بوسي فايز نگشدستور، به درگاه حاضر نشد، و به سعادت عتبه

نظر كيمياجاثر  در رفتن اصفهان، فكر دفع و رفع او از كرمان بود، كـه ناگـاه اايـد 

خان، حاكم فـارس، روزگار درآمد؛ يعقوبزوال در دفع آن گمراه برگشتهاابال بي

، ارادة دفع او نمود. يعقوب به بهانة آنكه بر سر حاكم (44)االتبااحكم مطاا الزمبي

 (45)«روز خود را به يزد رسانيد...هشتر جمع نموده درمدت هفتروم لشكالر مي

بي  نماينـدة كردند و عليقليخان اطاعت نمييزديها هم ظاهراً درست از بيگتاش

بيـ  شاه عباس، فرصت را غنيمت شمرده منتظر زد و خـورد بيگتـاش و يعقوب

ـ حدانست كه ز هر طرف كه شود كشـته سـود اسـالم اسـت. صالشد، زيرا مي

انديشان هم به بيگتاش گفته بودند كه صالح در بازگشت به كرمـان اسـت، ولـي 

خــان را، غيــرت دامنگيــر گشــته، نخواســت پشــت بــه خصــم نمايــد و بيگتاش»

 (46) «زدة گريز باشد...الجمهور، تهمتبين

 جن  درگرفت، هركدام از طرفين گرفتاريها و محظوراتي داشتند، يعقـوب

آمد، زيرا كه سر ه به جن  دست زده بود، ولي شاه بدش نميخان بدون اجازة شا

شد. ميرميران در بحران سياسي عجيبي گرفتار شده، مار به دست دشمن كوفته مي

اي روحاني بود ولي به جنگي كشـانده خودش داماد خاندان سلطنت بود، خانواده

د كـه بـه خان افشـار شـرمنده بـون را برافروخته بود، يوسفآشد كه دامادش مي

خان كشيده است. خان از زندان آزاد شد ولي شمشير به روي پسر وليدست ولي

 ن سلطنتمهمتر از همه زنهاي اينها ـ چه خاندان ميرميران كه دو سه تن از بستگا

 بيگتاش كه دختر ميرميران بود. ةاو بودند، و چه خانواد ةدر خان

جگـان، ديگـر يـادي كس از مردم كرمان خصوصاً از خواطبس معمول، هيچ
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كند. آن دختر معصوم كرماني ـ و شايد پاريزي؟ دختر خواجه عبـدالقادر كـه نمي

در اول به ازدوا  بيگتاش آمده، خواجه هرچه داشته روي دختر گذاشته و تسليم 

، (47)بيگتاش كرده، و تازه بيگتاش رفته و دختر ميرميران را بر سر دخترش گرفتـه

خان، بيگتاش»... آرا: ما شاه كشانده است. به روايت عالو حاال هم او را به جن  ب

به تحريك جهالء و مردم نادان، بـا انـدك مردمـي كـه بـا او بودنـد، بـه محاربـة 

خان كمر بسته، از شهر بيرون آمـده، در برابـر او صـف سـداه آراسـت. از يعقوب

دند، و جانبين دست به آلت اتال برده، چرخچيان لشكر شيراز حمالت متواتر نمو

 دليران لشكر افشار، تاب صدمات ايشان آورده، تزلزل به حال سداه يزد راه نيافت.

خان چون الت سداه خود و كثرت اعداء را مشاهده نمود، دانسـت بيگتاش

تواننـد كـرد شمار نميااعده و آداب جن  كنند، مقاومت با آن لشكر بيكه اگر به

عـل فعباس سلطان عمل نموده بود بـه  ةبه خاطر آورد كه به طريقي كه در محارب

آورده با تمام سداه خود بر صف لشـكر شـيراز زنـد اـول را بـدين عزيمـت بـه 

معتمدان سدرده با خاصه شجعان لشكر خود از اول جـدا شـده جلـوريز بـر سـر 

رار اايشان تاخت و صف سداه چرخچيان را ويران ساخته تزلزل در بنيان ثبات و 

خان سراسيمه شده از يك صـدمه دليرانـه كـه از قوبعسكر شيراز انداخت و يع

ود خـاحـوال لشـكريان  ةغازيان افشار به ظهور آمد آثار عجز و انكسار در ناصـي

مشاهده نموده چنان مضطرب شده بود كه از پاي علم دور گشـته كمـال حـزم و 

اك كـه از نـخان پراليخان ولد مرتضـياحتيا  را آماده فرار شده بود. محمدالي

يـب فارس بود او را از اين حركت مانع آمـده، بـه صـبر و ثبـات ترغ يامرا ةزمر

 نمود.مي

خان رسيد جمعي از خان در اثناي كر و فر چون به اول يعقوباما بيگتاش
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اي در غازيان افشار از كثرت و انبوهي آن گروه دست در عنان تكاور زده و لحظه

واف ايشان را مشـاهده نمودنـد چون ت انبرابر لشكر اول متواف شدند. ذوالقدر

خان اندك اطميناني يافته ثبات ادم ورزيدند. جمعي از افشاران مالزمـان يوسـف

خـان خان را در ميان آن جماعت شناخته بـه يعقوبدر عين ستيز و آويز بيگتاش

اند، خان در ميان اين فو  اليل است كه به جن  پيش آمدهخبر دادند كه بيگتاش

اول تصور نموده كمال دغدغه از او داشت چـون مطلـع را در  خان كه اويعقوب

شد كه از اول دور افتاده پيش آمده است لشكريان خود را ترغيب نمود كـه او را 

در ميان گرفته راه بيرون شدن او را مسدود سازند. لشكريان از اطراف و جوانـب 

اهده نمود خود خان چون حال بر آن منوال مشاو درآمده در ميان گرفتند. بيگتاش

را غراة درياي بال ديد از آن تواف ناهنجار پشيمان گشـته ... بالضـروره عنـان از 

معركه پيچيده خواست كه به اول ملحس گردد، فرصـت نيافـت و چـون مبـارزان 

شكن صفوف مخالفان را كه پيش و پس او را گرفته بودند از بيم شكافته راه صف

 «شهر پيش گرفت...

كه اوم و خويشهاي يزدي، براي حفظ مواعيـت و ثـروت بايد اشاره شود 

خان نكردند، بلكه به اول اسكندربي  منشي تنها كمك حسابي به بيگتاشخود، نه

خـان مخـالف اهلل هميشه با پدر نقيض، و بـا بيگتاشاز اوالد ميرميران، شاه خليل»

 «شد...يخان مراسالت وااع مبود. ميانة او و يعقوب

و تا صبح »خان گفتند به طرف كرمان هزيمت كن، بيگتاشواتي هم كه به 

خان را غيرت دامنگير گشته، صـبية ميرميـران را توان رفت... بيگتاشده فرسخ مي

توانست در يزد گذاشته خود بيرون رود. و همراه بردن كه حرم محترم او بود نمي

از  سـه كـس»خـان و در آخـر كـار هـم يعقوب...« دشوار بود و مفاسـد داشـت 
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سفيدان خود را به رسم رسالت نزد ميرميران فرستاد، خالصـه پييـام آن كـه ريش

ايم، پناه است، او را به شما سدردهخان مخالف دولت، و دوستا  شاه عالمبيگتاش

ميرميـران از « اگر به طرفي رود، آن جناب در خدمت اشرف مؤاخذ خواهد بـود.

 ها گفت كه:ن به فرستادهخاتهديد او انديشه نمود، در حضور بيگتاش

شاءاهلل تعالي آنچـه خيـر و صـالح رود، انـ اينك نزد من آمده، جايي نمي

 بوده باشد به عمل خواهد آمد!

خان به طرفي بيرون رود و او مؤاخذ باشد، و به مالحظة آنكه مبادا بيگتاش

ن و بـدي، جمعي را تعيين نمود كه از او غافل نباشند و اگر بيرون رود مانع باشند

ز اي كه به محافظت مردم او مقرر بود فرستاده جمعي ااكتفا نكرده، كس به دروازه

  (48)...«خان را به شهر آورده به در خانه باز داشت مردم يعقوب

 راستي را كه راست گفته سعدي بزرگوار كه فرموده:

   نالندهمه از دست غير مي

 (49)سعدي از دست خويشتن فرياد

وفايي ميرميران مالحظـه نمـوده از مرافقـت و خان كه شيوة بيبيگتاش»... 

داري ممكـن معاضدت او مأيوس گشته دانست كه استحكام بر  و بـاره و العـه

ذلك به مردم خود نيز بـدنظر شـده بـود و اعتمـاد بخشد و معنيست و فايده نمي

ي رفتن. كرد در شبكة اضطراب افتاد ندانست كه چه كند نه راي بودن و نه پانمي

مردم ميرميران پيش و پس او را گرفته و در بيرون و اندرون از او غافـل نبودنـد. 

چون پيمانة حياتش پر شده بود اجل دامن او را گرفته نگذاشت كه به هيچ طرف 

حركت نمايد. در آن شب ديجور كه مردم او هركس به خود درمانـده بـود او در 

رفت و هر دم خيالي و هر زمان انديشة آمد و اندرون ميكمال اضطراب بيرون مي
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نمود. در اين رفت و آمد مشاهده نمود كه چند نفر از مردم بيگانه يـرا  ديگر مي

انـد و بـه اشـارة ميرميـران خاناند دانست كه مردم يعقوببسته در خانه را گرفته

 اند. دست به شمشير يازيده به جانب ايشان حركت نمود. در اين اثنا تفنگـيآمده

به دست او خورده دستش از كار باز ماند مشخص نشد كه كسي دانسته تفن  بر 

اضا آتش  ةاو انداخت يا يكي از پيشخدمتان او كه تفن  در دست داشت از شرار

 گرفته خرمن حيات او را سوخت.

 القصه آن جماعـت او را زخمـدار يافتـه خـود را بـه او رسـانيده گرفتنـد.

يـرت نخواسـت كـه او را وست و دشمن يافتـه از غخان خود را گرفتار دبيگتاش

خـان آورنـد، آن جماعـت را از طايفـة افشـار خوفنـاك بسته برابـر يعقوبدست

 الفور به اتـل او پرداختـه خـاطر ازگرديده به اتل خود راهنمايي كرد و ايشان في

و بـه مهم او فار، ساختند و نصف شب بود كه اين وااعه روي نموده مژده  اتل ا

خـان را بـه درگـاه واال فرسـتاده حقـايس حـال خان رسيد، او سر بيگتاشبيعقو

خان به حفظ مال خود پرداخته و مخفي گشتند. داشت نمود و اتباا بيگتاشعرضه

سـت هنوز طليعة صبح صاد  نمايان نشده بود كه لشكر ذوالقدر به شهر ريخته د

سر و پـا كـه موافـس از ياز نموده و مردم بهاي افشاران دربه غارت و تارا  خانه

شناختند به هرجا دست يافتند به جاروب نهب و مخالف و دوست از دشمن نمي

 «روفتند...غارت مي

البته ذوالقدرها و ساير مهاجمان، درمـورد خانـه ميرميـران احتيـا  كردنـد 

يك دو نفر در منزل او بـود، و ازلبـاش  (50)زيرا از بنات مكرمة اين سلسله عليّه»

درازي به خانه ميرميران كمتر وااع اندامي نكردند و دستنموده، زياده بيمالحظه 

شد، اما خفت و خواري بسـيار بـه او رسـيد ... و صـبيه ميرميـران را كـه زوجـه 
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خان بود به عقد ازدوا  خود وعده داد، و به عنف و تعدي به شيراز برده، بيگتاش

 (51)«خود درآورد... ةبه حبال

چون بـر »زده است. تنه خود نيز شمشير ميجن  يك خان در اينبيگتاش

 لشكر افشار از كوچه بندها ظاهر شد كه اين جماعت پشت محكمي ندارنـد، بـه

ه يك برداشته بيكباره از آن كوه به بيابان آمده بر ايشان تاختند و افشار را از جاي 

 حمله متفر  ساختند.

كه داسـتان رسـتم و ب شده، كارزاري كرد خان بنفسه متصدي حربيگتاش

ولت بـه داسفنديار به آب تيغ آتشبار از لوح روزگار شست. چون اابال به ادبار و 

فشـاران نكبت بدل گرديده بود كاري از پيش نرفت ... مالزمان و لشكريان از پي ا

دريـغ از هـم گذرانيدنـد، و وي را روان گشته، بسياري آن جماعت را به تيـغ بي

آن  دند، و مقصودبي  كه محرك سلسلة فتنه و فساد درفرود آورده، سرش را بري

خان به يـزد داخـل شـد، سـر ايام بود، او را نيز به اتل رسانيد. پس از آن يعقوب

خان را فرمود كه در شهر و بازار گردانيدند و مضمون اين مقال به گـوش بيگتاش

 هوش اهالي آنجا رسانيد:

 هر سر سبك كه او ننشيند به جاي خويش

 ت روزگار، ببيند سزاي خويشاز دس

خان، سر او را، مصحوب يكي از مالزمان خود عرضـه پس از آن يعقوب 

 (52)«داشت نوشته به پايه سرير اعلي فرستاد...

خان افشار بسيار باشكوه و حماسـي اسـت. بـه روايـت سرنوشت بيگتاش

ن آمـد، از بـدسري كه تـا غايـت تكبـر و تجيـر بـه فلـك فـرو نمي»اآلثار ةنقاو

خـان آنچـه بـه خان، از اموال و اسـباب بيگتاشنازپرورش جدا كردند ... يعقوب
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دست آورد ـ با جهات مردم يزد ـ تمامي را ضبط نموده، رايت توجه بـه جانـب 

خـان را بـا بعضـي از اشـياء افسر بيگتاشمملكت فارس برافراشت، و سر آسمان

وافر، مصحوب مالزمان به  شمارآالت و جواهر و زر بينفيسة سركار او از مرصع

 «.پاية سرير عرش نظير پادشاه سكندرجاه ارسال داشت

خان به اصفهان آمده شاه عباس، چنانكه گفتيم به هواي الع و امع بيگتاش

ر و افشـا و از آنجا خود را به كاشان رسانده بود تا از نزديك زد و خورد ذوالقدر

 خان را به كاشان آوردند. وزيـريشرا مراابت كند. او در كاشان بود كه سر بيگتا

خان ـ هنگامي كه امراء به خانـة شـاه به واسطة آن كه، اين بيگتاش»... نويسد: مي

ر ود جو دسلطان محمد ريخته، و سيده مادر شاه عباس را كشتند ـ با امراء همراه ب

ر آن سـآن امر خطير همراهي كرده بود  لهذا به حكم آن شاه ذيجاه او را كشـته، 

 وان را بريده به حضور اادس آوردند.ج

خان پدرش ـ كه مردي پير و معتبر درگاه بـود ـ سـؤال شاه عباس از ولي

 فرمود:

 ـ اين سر كيست؟

 خان، سر پسر را شناخته، و چند لگد بر آن سر زده، گفت:ولي

نعمت خيانـت كنـد، سـزايش ايـن ـ اين سر پسر من است. هركس به ولي

 (53)«است...

پدر و مادر است. اين سر پسر است ر سياست بسوزد كه چقدر بيوااعاً پد

خان از جانب كوبد تا دوباره حكومت كرمان را دريابد. بيگتاشكه پدر به پاي مي

كاره و دائرمدار ماند، همة اوم و خويشها صدمه خورد، پدرزن دوباره در يزد همه

به حكومـت كرمـان خان ذوالقدر خان افشار حاكم ابراوه از طرف يعقوبيوسف
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حكومت كرمان جهت او التمـاس نمـود و وي را بـه كرمـان »منصوب شد، يعني 

 «.فرستاد

خان خيال داشـته روم را بـه يك روايت باور نكردني هم داريم كه بيگتاش

راطور واسته با امدختصرف آورد! البته اگرهم درست باشد، بايد گفت شايد او مي 

تـه كه به احمدخان گيالنـي هـم زدنـد، و الب عثماني متحد شود، اين تهمتي است

شـعر هـم نقشبند يزدي ـ كـه در  موالنا غياث»احتمال امكان آن نيز بعيد نيست. 

از  افكار ابكار دارد ـ اين رباعي را در بـاب بكـتش گفتـه، منشـأش، آن كـه وي،

رانده، و وي را پسري غايت نخوت و غرور، گاهي تسخير بالد روم را بر زبان مي

 نام نهاده: (45)، بدان سبب سليمشده

 سري سرانجامش بودبكتاش كه بي  

 لعل و در تا ، دانه و دامش بود  

 شد، شبروزي كه سرش ز تن جدا مي  

 (55)در صبح، سر گرفتن شامش بود  

بي  منشي مخصوص او ـ كه البد به صورتي دودوزه بازي كرده و يا حاتم

به سمت منشي مخصـوص  ، بالفاصله«ه استدو رويه اندود»آي به اول شبانكاره

 ، او كـه خـود را از(56)و سدس وزير و بالفاصله صدراعظم شاه عباس تعيين شـد

دانست، در اين مقام مهم بااي مانـد. او بـيش از ده اوالد خواجه نصير طوسي مي

/  ه1000خان را داشـت، او روز نـوزدهم خان و پسرش بيگتاشسال وزارت ولي

 به وزارت اعظم رسيد و مـدت بيسـت سـال م.1592مارس  22خر اآلجمادي 27

مـه  20/  ه1019االول هم وزارت شاه عباس را داشـت تـا در شـب ششـم ربيـع

 (57)م. در پاي العه دم دم، در سه فرسنگي اورميه سكته كرد و درگذشت.1610
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شكسـت بـر لشـكر »... را ااضي احمد نوشـته و گويـد:  يك نكته عجيب

س خود التمدا، بكتش زنده گرفتار و دستگير گشت. مشهور است كه افشار افتاده

 رد:، و در محل كشته شدن، اين مصرا بر زبان آونمود كه او را به قتل آورند

 (58)«ـ اي كشته كرا كشتي، كامروز ترا كشتند...

يش بـرا...« تا باز كجا كشته شود آنكه »اما سرنوشت سر آن كسي كه شعر 

خـان خان ذوالقدر است. شاه اصوالً بـا يعقوبودم يعقوبخوانده شده بود، مقص

خواسـت خـود را از زادة ذوالقـدر مينظر خوش نداشت. مخصوصاً كه اين خـان

خان هم ابقاء نشد شاه، به هواي تنبيـه ، آري به يعقوب(59)دودمان صفويه بشمارد

ساله  گيلويه در همان سال بالفاصله به فارس رفت. يك جوان بيستافشاران كوه

گونه مقاومتي را در برابر خـود تحمـل ها تأييد شده، هيچكه تازه از طرف ازلباش

 توانست بكند و طبعاً اينك نوبت ذوالقدر رسيده بود، كه در شكست بيگتاشنمي

يران، خان، ادرت نشان داده بود، و اين سرنوشت همة كساني بوده كه در تاريخ ا

دائـرة  ، در برابر جوانان ـ كـه تـازه اـدم بـهبه اعتماد پيري و عقل و تدبير خود

 (60)اند.اند ـ خودي نشان دادهادرت و سياست نهاده

اي به مهر خويش توسط شيخ بهاءالدين محمـد شاه عباس ابتدا سوگندنامه

ما اد آمد، عاملي ـ شيخ بهايي ـ نزد ذوالقدر فرستاد و او مطمئن شد و از العه فرو

خـان، و صـورت حسـابها كـه نـة امـوال بيگتاشاندكي نگذشت كـه شـاه بـه بها

بي  ساخته بود ـ از او ظنين شده به زندانش افكند و اندكي بعد كشته شد يعقوب

 (61)و جسدش را مثله كرد و اعضاي بدنش را با ريسمان در بازار آويخت.

هم در كرمان از طييان خـود خيـري نديـد، او احتمـاالً  خان افشاريوسف

خان، كـر و فـري كـرده در خان و بيگتاششناسي از وليي حسكرد كه برافكر مي
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خـان، سـر پسـر را چـون مقابل شاه عباس ايستادگي كند، غافل از آنكه خود ولي

توپ فوتبال به پاي خود بازيچه ساخته، و شـاه عبـاس نيـز فرهادخـان افشـار را 

ان كرمان از افشار»همراه او كرده تا به كرمان رو نهد، البته طول زيادي نكشيد كه 

خان روي برتافتند و شعار شاهي سيوهي ظاهر ساختند، و گروه گـروه بـه يوسف

 (62)«استقبال شتافته به دستبوس خوانين مشرف شدند...

واتي نگاه كرد و اطراف خود بيش از دويست سيصد تـن مالزمـان نديـد، 

ه حضرت و در واتي ك»خان باالخره به شر  امان جان از العه به زير آمد، يوسف

 غتيخان را با اعلي از راه يزد عازم اصفهان بودند ـ رسيده، در بيرون شهر، يوسف

خان شمشـير بخشي نمود، چون يوسفبه درگاه واال آورده استدعاي جان كفنو 

 (63)فـت.در گردن آويخته آمده بود، عفو شاهانه شامل حال او شده به جان امان يا

 به اول آذر بيگدلي:

 كندرا بتي چون خود پشيمان مياز جفا او   

 كندكافري را كافر ديگر مسلمان مي  

 انيشا  ضديااالدين كرمداز مقتولين نامدار اين انقالبات كرمان، يكي هم 

در  است كه در دستگاه سلطان محمد خدابنده مواعيت اداري مهمي نيز داشـته، و

ربـاعي ضـياءالدين . (46)رسيده اسـت خان افشار به اتلاين سالها به اشارة يوسف

 گويي در حس همين ستمكاران افشار است:

 كرددل، دوش كه ذكر تو ستمگر مي  

 كردهركس ز غمت شكايتي سر مي  

 كوفت وفا به سينه از جور تو سن مي  

 (65)كردعهد از ستم تو خاك بر سر مي  



 140 40/   و آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته

من مطمئنم كه اگر وحشي بافقي هم زنده بود، در اين حـوادث سـهمگين، 

ة ي بهتر از شاه ضـياءالدين كرمـاني نداشـت. او، بـا مـدايحي كـه دربـارسرنوشت

بي  و ساير افشارها داشـت، كـوچكترين مجـازاتش و عباس خان و بيگتاشولي

يـن االبد بريدن زبانش بود، خوشبختي او در اين بود كه هفت هشت سال ابل از 

 (66)ده بـود.آفرين سـدرحوادث، به صورتي عاشقانه و باورنكردني جـان بـه جـان

 مواع است!ها چقدر بهبعض مرن

خان را باز به حكومت كرمـان گماشـت. و ظـاهراً در ايـن شاه عباس ولي

خـان، بـا وجـود طييـان مورد دو نظر داشت. يكي آنكه از نوكر وفادار خـود ولي

هاي خاص و تكراري شاه عبـاس پسرش ـ دلجويي كرده باشد، و اين از سياست

احتماالً از طوايـف افشـار مقـيم كرمـان وحشـت داشـت و  است ـ و دوم اينكه،

خان آسيبي برساند، مشكالت تـازه پديـد آيـد. بـه هرحـال، ترسيد اگر به وليمي

خان را به كرمان ـ ماهان ـ نقل كردند، و در همان روا  كه بـه نـام جسد بيگتاش

او ايـن  ردند. سن  مـزاردفن ك (67)اهلل ولي ساخته بودشاه عباس براي شاه نعمت

 نقش را دارد:

آشـيان سـعيد شـهيد مكـان فردوسپنـاه! جنتوفات سـلطنت و حكومت»

خـان افشـار، فـي خان، بيگتاشاهلل اليفار، ابن وليحمةميفور الواصل الي بحار ر

 م. 1590نويه ژا 8«. ج998االول سنه شهر ربيع 14

وه بر خان نيز در حكومت خود توفيقي نداشته، چه عالمعلوم است كه ولي

آنكه دا، چنان فرزندي را در دل داشته ـ فرزندي كه اهرمانيهاي او انسان را يـاد 

چـركين و پـس دلاندازد ـ اصوالً طوايـف افشـار نيـز از آنرستم و اسفنديار مي

م. كه شاه به خراسان بـه دفـع ازبـك 1592/  ه1001در سال « مأيوس شده بودند



 141 افشارها در تاريخ و سياست كرمان

امراء كرمان را ـ بـا عمـوم طايفـه افشـار آن  خانخان و اسمعيلولي»... رفته بود 

واليت، حكم شده بود كه از راه طـبس بـه خراسـان آمـده بـه اردوي ظفراـرين 

 «.بديوندند

مواع نرسيدند و به جريمه تقصير، يسا  حكومت كرمان از امراي افشار به

خان عازم رفتن كرمان بـود خان استاجلو شد، حسنايشان تييير شده نامزد حسن

امراء افشار رسيدند، اگرچه حسـن سـعي و مردانگـي ايشـان كـه در محاربـه كه 

اللهي بـه تقصـير اند سخت وضوح يافت. اما حضرت ظـلاوزبك به ظهور آورده

خره جدير  آمدن، طايفه افشار را همچنان در معرض عتاب و خطاب داشـتند، بـاال

ه بـ، و ايشـان در ازاء مردانگي جن  اوزبك، تقصير ايشان مقرون به عفو گرديـد

المرام روي شكرانة اين عطيه عظمي، مبليي به رسم پيشكش ابول نموده، مقضـي

 (68)...«به جانب كرمان نهادند 

خـان بـودم، همـان روز كـه سـر پسـرم را در مجلـس من اگر جـاي ولي

شـدم. پدركشـته را بوسيدم و از خدمت مرخص ميانداختند، آستانة شاه را ميمي

آيـد كـه طـور برميد، باري پسركشته را آشتي نيسـت. امـا آنآشتي اگر بوده باش

 گويد:وده كه ميبخان تابع فلسفة شاعر ما ولي

 ز ابلهي است، به فرزند، هركه خرسند است  

 كه مادر و پدر غم، وجود فرزند است  

خان، شايد هـم معلوم بود كه ديگر كار افشار به سامان نخواهد رسيد. ولي

م. در 1595/  ه1004و هم از خشـم و بـددلي شـاه در سـال از د  مرن فرزند، 

 تـاشكرمان درگذشت و نعش او را به ماهان نقل كرده، در كنار ابر پسرش ـ بيگ

 (69)...«خان دفن كردند 
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از اين زمان ديگر شاه عباس مصمم شـد كـه اـدرت افشـار را در كرمـان 

كـرد بـود و مـورد تمـاالً از طوايـف خان زيك )كه احمنقرض كند و به گنجعلي

 (70)اطمينان او( بسدارد.

درت ايل افشار را شاه عباس بود ـ مواتاً ا ةخان ـ كه لـلحكومت گنجعلي

در كرمان كنار گذاشت. او و پسرش عليمرادخـان بـيش از سـي سـال حكومـت 

جا كـه كرمان را داشتند، در زمان حكومت او نامي از طوايف افشار نيست، مگر آن

اند، و خان فروختهاي افشار ملك و يا خانة خود را به گنجعلييكي دو تن از رؤس

اين دليل بر اين است كه دست افشارها در حكومـت خـان، از جهـت ااتصـادي 

با  جمله است مثالً واتي چهارده طا  از موسياباد بم راكمي عقب مانده بود، از آن

 هي رايـج درتوابع و لواحس به ثمن چهـار تومـان و دو هـزار دينـار تبريـزي شـا

شـرعيه  ةتنفيذ و امضاء بيع مزبور نمودند ورث»كند، معامالت كرمان خريداري مي

بي  خلف صد  مشاراليه، و بيگم پناه محمد شريفكرم سلطان افشار، هم رفعت

بي  مزبوره و همشيره اعيانيه مشاراليه سرافراز خـانم، سلطان والدة محمد شريف

 (71)...«يح و مشروا و معتبر وااع شده و اارار نمودند كه بيع مزبور صح

هاي افشار، در وااعه تييير ادرت و حكومت، به زادهها و بي دروااع، بيگم

انـد، كـاين دولـت و ملـك فروشي به حاكم جديد افتاده بودهفروشي و ملكخانه

نمايد كه بعد از آن افشارها تنها به گوسفندداري رود دست به دست! چنان ميمي

تانها، و خريد و فـروش و كاسـبي در شـهرها پرداختـه، يـك شـعبه از در كوهس

خوانين آنها نيز شمشير و تير و كمان را كنار گذاشته اباي شريعت و طريقـت را 

پوشيده، مواتاً در نواحي شمالي كرمان ـ زرند و كوهبنان ـ مقيم شده داس خـود 

خوارزمشـاه بـا خـود  را تيز كرده و به كمر بسته و منتظر درو مانده و مثـل اتسـز
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 اند:گفته

 خوستمن صبر كنم كه اين فلك كودك  

 يك ساعت دشمن است و يك ساعت دوست  

اي يكي از سادات كوهبنان كه صاحب خط و معرفت و كمال بوده و رساله

 نويسد:در اوضاا كوهبنان دارد، مي

خـان زمان سلطنت صفويه، حكومت كرمان و بلوچستان به مرحوم ولي»... 

لو افشار مفوض شـد، او هـم از جانـب خـود، پسـر خـود ركردة طوايف ااسمس

خان را با هزار خانوار از ايل افشار به حكومت كرمان فرستاد، او هـم بعـد بكتاش

از ورود، به هر بلوك و سرحدي، چند خانوار از ايـل افشـار روانـه كـرده سـكنا 

ود هم جيعني بكتـاش كه به حفظ حدود و سد ثيور مشيول باشند، و خ (72)كردند

خان هم  زرند و كوهبنان را محل سكنا ارار داده، بلده و بلوك را منتظم سـاخت 

ولـي  هللانعمةة... به حسب امر شاه عباس مبرور، تعمير مقبـره حضـرت شـاه 

نموده، هرچه مقابر امامزاده در بلوكات كرمان بـود مرمـت و نوسـازي و بناهـاي 

درويشان را به مداحي موالي متقيـان و اميـر  خوبي نمود، و به جهت روا  دين،

مؤمنان امر نمود، و علماي شيعه را اوت داده، رسم تقيـه را از ميـان برداشـت، و 

آنچه الزمه مذهب اثناعشري بود معمول داشت و اهل بدعت را منكوب و مقهور 

نمود. چون بناي سالطين صفويه به ترويج شريعت مقـدس تعلـس تـامي داشـت، 

خـان خان، و برادر بزرن بكتاشرا هم ـ كه پسر ارشد ولي د شريفاآخونمرحوم 

عديل و نظير، و معاصر ميرداماد بود ـ متعااب والـدش بود، و در علم و فضل بي

هذا روانه شده به يزد آمد. از يزد به كرمان فرستادند كه مرو  دين شود، بناء علي

و راهي از بافس و كوهبنان. چون رود: راهي از انار و رفسنجان به كرمان دو راه مي
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تشيع اهل كوهبنان را شنيده بود به كوهبنان رفت و در آنجا مـدتي تواـف كـرده 

متوطن شد، و بعد از چند سال با سادات و اهل كوهبنان وصلت نموده، به كرمان 

العمر به تعليم و تعلم و تدريس و تدرس اهل كرمـان رفت ... آخوند مزبور مادام

 (73)...«تيال داشت و كوهبنان اش

 به اول شاعر، گل بود، به سبزه نيز آراسته شـد. اـدرت سياسـي و نظـامي

 انـب يـزدافشارها كم بود كه به نيروي ايدئولوژيك نيز آميخته شد، و آن نيز از ج

قـس فراسوي كرمان آمد. از اينجاست كه ااطاا افشار به معناي وااعي صـورت تح

 پذيرد.مي

و  ان، افشـارها در كرمـان همچنـان مطـرود بودنـد،خـالبته بعد از گنجعلي

 خـان ايشـيكخان( و شـاملوها )جانيطوايف ديگري مثل جاليرها )طهماسـبقلي

خان(، حكومـت اليآباد نزديك شهر كرمان( و ااجارها )مرتضيآااسي باني جاني

 گرداندند.را دست به دست مي

خان نام از گنجعلي از تنها فرد معروف افشار كه طي صد و پنجاه سال بعد

بيـ  كـه بـه روايـت مرحـوم شـود شخصـيتي اسـت بـه نـام درگاهقليبرده مي

/  ه1108بي  بـود و روزي كـه درگذشـت )بـه سـال مجداالسالم، از احفاد بيرام

آبـاد، بـر فـراز كـوه م.( جسد او را در كنار با، موروثي خودشان، بـا، بيرام1696

آوري آب سرآسـياب( بـه ص جمـعسنگي كه در كنار درياچه )اصـطخر مخصـو

هـاي حكـومتي او نـداريم، جـز اينكـه خاك سدرده آند. اطالعي درمـورد فعاليت

 (74)ايلخاني ايل افشار بوده است.

واتي كه محمود افيان پيدا شد، كرمانيها، به داليلي در كار محمـود افيـان 

در فـتح  اند، و حتي زرتشتيان كرمان بـا محمـود همراهـي كـرده او راكوتاه آمده



 145 افشارها در تاريخ و سياست كرمان

 (75)اند.اصفهان و شيراز ياري هم داده

د احمد در اتحادي كه اندكي بعد بين سران ايالت كرمان، براي مقابله با سي

خورد. به چشم مي بيگ كرمانيخاندانقليصفوي پديد آمد، براي نخستين بار نام 

آبـادي طاهري و خواجه حكيم دولتاو رئيس ايل افشار است و به كمك اميربي 

 و سيرجان و شهر بابك، و ساالر عسـكر بلـوك ااطـاا و (76)سركردگان براكوه و

بي  راوري، و ميرزا ابوالحسن بمي، و ساير سركردگان، جمعيت نمـوده اسماعيل

ولي شكسـت  (77)در شمالي شهر ميمند، با سيد احمدخان صف مصاف آراستند...

تند، هرچند او هرگز ا به رسميت شناخطوري سيد احمد رخوردند و ناچار به يك

 به سلطنت نرسيد.

صورتي فرمان رود كه در همين گيرودار باشد، كه سيد احمد، بهاحتمال مي

بي  افشار را بر كرمان تسجيل و تنفيذ كرده باشـد، بـه دليـل حكومت خاندانقلي

ا براي تأليف الوب سداه و رعيت كرمان، همـه سـركردگان را بـه خـال»اينكه او 

ان و ت متكاثره و عاجال سرافراز نمـوده، بـه اتفـا  همـه سـركردگفاخره و انعاما

و  سرداران لشكر كرمان و فارس، بر سر بعضي سرداران بلوچ ـ كه هميشه يـاغي

شـهداد  واهسـتاني و ميـر مـراد بـن فهلـي  هللانعمةطاغي بودند ـ مثل سـاالر 

ل خاراني و رخشاني و سـركردگان جيرفـت و رودبـار متوجـه گرديـد، و در سـا

  (78)«م. بنا بر مصلحت وات، نام سلطنت بر خود گذاشت1726/  ه 1139

برد نيز از افشارهاي شمالي كرمان بي  راوري كه تاريخ نام ميآن اسماعيل

 خان افشارند.بي ، و همه از اصل خانواده ولياست و اوم و خويش با خاندانقلي

خـان د را بـا وليخان، داستان پيوند خـانوادگي افشـارهاي زرنـابوالحسن

آخوند مال شريفا، دو پسر و چند دختر داشت. يكي به »دهد كه: طور ادامه مياين
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سلك پدر مشيول تحصيل درس شد، و ديگـري بـه امـور حكومـت و رياسـت 

خان بود كه پدر عبدالرشيدخان باشـد. بعـد از پرداخت، و اسمش حاجي عليممي

خـان ـ ن ـ برادرزادة حـاجي عليمخاخان پسر بگتاشخان، اسماعيلحاجي عليم

حكومت كرمان يافت، و سرداري به عبدالرشيدخان جسدرده شد . تا آنكـه طايفـة 

افاغنه خرو  كرده كرمان را تسخير نمودند، محمود افيان كـه رئـيس و سـركرده 

ولي به تفضـل خـدا و ائمـة  هـدا  (79)افاغنه بود لشكري انبوه به كوهبنان فرستاد

نموده مسلط شوند. اريب شصت يا هفتاد نفر سادات و غيـره را نتوانستند مسخر 

االا بلوكـات  (80)خان افشار كه حكومت كرمان را داشتشهيد كردند ... اسمعيل

كرده اعوان و انصـار خـود را بـه  را مستحكم (81)و بافس و بهاباد زرند و كوهبنان

ا جمعي سوار و جهت حفظ اهالي ان حدود فرستاد و امر شهر را هم منظم كرده ب

پياده افشار و ايالت كرمان و تفنگچي بلوكات به كهنو  و رودبار ـ كه به تصرف 

هم زده تا افيان و بلوچ را از خاك افاغنة بلوچ نيامده بود ـ رفت كه استعدادي به

كرمان بيرون كند، هنوز وارد رودبار و العة كهنو  نشده، خبر معـاودت محمـود 

خان در خــود اــوه و او بــه بــم رســيد. چــون اســمعيل افيــان از انــدهار و ورود

استعدادي نديد، امر العة كهنو  و رودبار را محكم نموده خود را با سوار زبده به 

كرمان رسانيد و چند روزي به تعميرات بر  و بارو پرداخته العه را هموار نمـود 

 بعد تفصيل را به اولياي دولت عرضه داشت.

اطراف شـهر را محاصـره نمـود. جمعيـت بـه  بعد از آن محمود وارد شده

هرجا از بلوكات فرستاده بنا به تاخت و تاز و اتـل و غـارت گذاشـتند و جميـع 

بلوكات كرمان را خراب و ويران كردند مگر اين چهار بلوك زرنـد و كوهبنـان و 

بافس و بهابادات از بركت اجداد سادات محفوظ بود اگرچه اموال و حشم آنهـا را 
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االا و خار  بلوكات به ييما بردنـد ولـيكن نتوانسـتند آن جاهـا را بـه از بيرون 

حـدي حيطة تصرف درآورند. همچنان كه شهر كرمان را مدتي محاصره كردند، به

اهل شهر از احط و غال جمع كثيري تلف شدند، و مددي از دولـت نرسـيده، راه 

حـت امـر چاره مسدود شد، ارار به صلح شد كـه اهـل كرمـان خودشـان را در ت

حكومت محمود ارار دادند كه در خانه خودشان نشسته متصدي نـزاا و فسـادي 

 (82)...«نشوند و محمود هم به اصفهان برود 

حكايت افيانها و محمـود و اشـرف در تـواريخ مفصـل آمـده، و داسـتان 

كشي مردم كرمان ـ خصوصاً گرمسيرات، ازجمله خبيص ـ چيزي است كـه افيان

مقصود آن است كه طولي نكشيد مـردم بـر گـرد  (83)نيست.جاي بحث آن اينجا 

 جا او را ياري كردند.پرچم نادري جمع شده گول بر  تبرزين او را خورده، همه

ن افشار ، همه بايد منتظر باشند كه ديگر نانادرشا  افشاربا روي كار آمدن 

ي، ولـكرمان توي روغن بوده باشد. اين تصور اگر كسي نادر را نشناسد بجاست، 

من كه يك وات ديگر در باب نادر، در مجلـة ايـر  افشـار، حرفهـاي خـودم را 

ود بايد بگويم كه او كسي ب (84)امام و سر مار را به دست دوست كوفتهپروا زدهبي

گرفـت و هـم بيگانـه را و آباد، هم خـودي را مينشينان نازيكه مثل بعض زاويه

ان هم از آسـيب ايـن اـوم و خـويش طبعاً اوم و خويشهاي سركوفته واليت كرم

 امان در امان نماندند. بي

از »نادر بعد از تمشيت فارس و عرا  و آذربايجان، سفر آخر به خراسـان، 

خان حاكم كرمان را به واسطة آنكـه مـأمور ، اول اسمعيل(85)راه يزد به كرمان آمد

سـخر نمايـد و شده بود بلوچستان را در روز موعودي كه نادرشاه ارار داده بود م

، بـه چوب زيدادي بده او زد متعااب او به هند رود؛ يك روز تخلف شده بود، 
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را بـا هـزار تفنگچـي مـأمور  اوخان پسر سبب همين صدمه فوت شد، و شاهرگ

هرات نمود، بعد جميع اهل كرمان را سياست و ترجمان كرده، جمعي از مردم را 

ور كـرد و محصـلين غـالظ و منار كرد و برخـي را چشـم كنـده كـسر بريده كله

شدادي به جهت اخذ جرايم در هر بلوك و ارائي گماشت و روانه خراسان شـد. 

 (86)«چنان آتشي افروخته شد كه اشد بر اتل و غارت افاغنه و بلوچ خاراني شد.

خان باز هم حرف خواهيم زد. حاال خان افشار پسر اسمعيلدر باب شاهرگ

ده شـشان كه مورد عنايت نادر در كرمان وااع بد نيست از اوم و خويش اصلي اي

 است. بيگ افشارخاندانقليحرف بزنيم و او 

بي  افشار در فترت آخر صفويه توانسته بود خودي نشان دهـد خاندانقلي

ز و شايد به منصب كوچك دولتي ـ كالنتري ـ هم برسد و دروااع تـازه اـدرت ا

نمايد كـه او بـه نـادر د. چنان ميان احياء كرده بورفته خانوادگي را در كرمدست

روي خوش نشان نداده، و احتماالً در مراسم دعـوت دشـت ميـان هـم شـركت 

 نكرده، بالنتيجه صدمه بزرگي خورده است.

دانست، بي  ميمرحوم مجداالسالم كرماني كه خود را از احفاد خاندانقلي

ه كـالت نـادري خواهان، بالدوله، به جرم هواداري مشروطهواتي كه به حكم عين

تبعيد شد، در كالت هنگام بازديد از اصـر خورشـيد و آثـار نـادري، فـيلش يـاد 

آسـيب ديـده يـاد  (87)هندوستان افتاده، از جد خود كـه در عبـور نـادر از كرمـان

بي  به استقبال او شتافت كند: همين كه نادر به حوالي كرمان رسيد، خاندانقليمي

گرفته و سيورسات بسيار حاضر نموده، واتي كـه و تمام مخار  اردو را بر عهده 

رد، نـادر او را نـوازش كـرد. وشخصاً با نادر مالاات نمود، و مراسم ادب بجاي آ

بعد به او گفته چرا شما اينقدر فربه هستيد، بيچاره جوابي نداشت بدهد. فوراً بـه 



 149 افشارها در تاريخ و سياست كرمان

 واسـطة اسـتعمال آناو گفت: مريض شدم، اطباء معجوني براي مـن سـاختند، به

 (88)ام.معجون فربه شده

معنـي  نادر حكم كرد او را الغر كنند. مالزمان او ـ كه گويا ابـل از واـت،

دانستند ـ او را بيـرون آورده، ريسـمان بـه حلـس او بسـتند و از الغر كردن را مي

ردن گـند، تـا وراي ديواري ريسمانها را به گاوها بستند، و گاوها را با تازيانه راند

 وبعد از كشته شدن او تمـام امـالك و امـوال او را متصـرف شـد او كنده شد و 

بي  را از مخلصين و هواخواهـان سلسـله جهت فعل شنيع اين بود كه خاندانقلي

عالوه طمع بر مال و اموال كثيره و از او اطمينان نداشت. به (89)پنداشتصفويه مي

چنين امـر ابيحـي از خواست آنها را ضبط نمايد، و اگر آن روز او كرده بود و مي

نادر صادر نشده بود، امروز شخص من صاحب دو كرور ملـك و واـف بـودم و 

 ( 90)«همه دربدري نبودم...محتا  به اين

نـادر  »...نويسد: در جاي ديگر در سوابس علت اين حادثه مي مرحوم مجد

 درد كه فرماني به تمام حكام اياالت و رؤساي ابايل و كارگزاران شهرها صادر كر

م.  و هـركس 1735/  ه1148روز مخصوص در صحراي ميـان حاضـر شـوند، ج

حاضر نشود سياست بزرن خواهد ديد. در موعد مقـرر آنجـا حاضـر شـدند. از 

بي  جد بنده، ايلخاني افشار بـود كـه اشخاصي كه حاضر نشد مرحوم خاندانقلي

در  زار نفراعتنايي نكرده حاضر نشد، و به سزاي خود هم رسيد، عدد آنها شش ه

 (91)«آنجا بيش بود...

بي  تا كند: با اينكه خاندانقليتر وااعه را چنين ياد ميوزيري اندكي مفصل

به فراشان غضـب امـر »بلوك انار)؟( پيشواز رفته بود، مورد مصادره ارار گرفت. 

فرمود او را باريك نمايند. بنا به حكم همايوني، بر ديوار باغي كه نزديك سراپردة 
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بي  را از سـوراگ بيـرون آورده و ي بود، سوراگ تنگي كرده، سر خانـدانقليشاه

طنابهاي محكم بر سر و گردن او بستند، و سر ديگر طناب را بر دو گاو بسـته، و 

بي  بيچاره بـا بيشـتر اعصـاب و عـرو  آن چوب به گاوها زدند، سر خاندانقلي

بـه دليـل مسـائل مـالي و  مرحوم مجداالسالم اين حركت نادر را (92)«كنده شد...

مخفـي »... كنـد، گويـد: مادي دانسته، و واتي از كالت نادري و نادر تعريـف مي

نمود، چرا كـه نادرشـاه نماند، هركس به جاي من بود در نكوهش نادر اصرار مي

جدم را به ناحس كشت و خانواده ما را برچيد و تمام دارايـي جـدم را بـه نـاحس 

 ضبط كرد. توضيح آنكه:

بي  افشار حكومت كرمان را از عهد صفويه بـر من مرحوم خاندانقلي جد

شـمار بـود، و ابيلة بسيار و مكنـت بيعهده داشت و در كرمان صاحب طايفه و 

ومـه و بود سيصد انات در اطراف زرند و رفسـنجان و ح پرستچون طبعاً آبادي

 (93)ساير بلوكات كرمان حفر و داير نموده بود.

ميه، عالي به اسم دو پسر خود بنا نموده، يكي مدرسة كاظدو مدرسة بسيار 

و و ديگري حسنيه، و امالك بسيار بر آنها واـف كـرده، كـه اينـك يكـي از آن د

 (94)...«مدرسه در كرمان بااي است و مختصر مواوفاتي هم برايش بااي مانده 

مخفـي نمانـد كـه از »... مرحوم وزيري در باب اين مدرسه نوشته اسـت: 

و  باشد.بي  مزبور، امالك مواوفه كرامند در حومه شهر و رفسنجان ميانقليخاند

مدرسة معموري از محدثات آن مرحوم ـ جنب مسجد جامع بنا كرده اميرمحمـد 

بي  بسـيارند، مظفر ـ هست. و مواوفات و طالب دارد. اوالد و احفاد خانـدانقلي

ظميـه منسـوب بـه محمـد مدرسـه كا (95)...«كسي از آنها معروف و معتنا نيسـت 

 بي  است كه به اول وزيري، در سفر هند، در ركاب نادرشاه بوده است.كاظم
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خان مجدزاده نوشته، وافنامـه كاظميـه در سـال طوري كه مرحوم بهرامآن

/  ه1256سال هـم واـف بـود، تـا در سـال  112م. تنظيم شده و 1731/  ه1144

بي   به مرحوم حا  محمـد حسنعليم. نه نفر از فرزندان محمدخان جپسر 1840

مـك باار رشتي كه در آن مواع مرجعيت كامل در اصفهان داشته ـ مراجعـه، بـا ك

گيرنـد كـه گويـا جـاي محرر آن مرحوم، حكـم بـر بطـالن و تقسـيم واـف مي

اي از همين مواوفه بوده است ـ بعدها اسمتي از كاروانسراي وكيل فعلي هم رابه

 د.آن امالك مجدداً احياء ش

م. نوشـته شـده و چنانكـه مقدمـه 1717/  ه1129وافنامة حسني در سـال 

بي  معـروف اسـت ابتـدا وافنامه حاكي است، مدرسة فعلي كه به نام خاندانقلي

ه شخصي به نام شاهمراد سرا  بنا گذارده، و چون سـاختمان آن مقـارن بـا حملـ

سـه شـته شـده و مدرو باني مذكور در جن  بـا افاغنـه ك (96)افاغنه به كرمان بود

بي  اادام به اتمام ساختمان براي مصـارف آن واـف ماند، خاندانقليتمام مينيمه

 (97)نمايد.مي

مواعيت افشارهاي زرند و كوهبنان، بعد از سقو  نادر و در دوران زنديـه 

اي بـراي تجديـد حيـات سياسـي و هاي تازهاي حاصل كرده و كوششامتياز تازه

درت به جوي خاندان خود شـروا كردنـد. مرحـوم وزيـري بازآوردن آب رفته ا

خان افشار جاسـت  ... چـون از نباير ولي خانخان پسر اسمعيلنويسد: شاهرگمي

بنان مزارا متعدده احداث هخان پسرش در بلوك زرند و كوآن مرحوم و بيگتاش

بر كرده، از آن زمان، خلفاً عن خلف در آن بلوك متوطن بودند، در آن وات كه خ

خواست رياست كرمـان را اتل نادرشاه به كرمان رسيد از اعاظم كرماني هركه مي

كردند، از يكديگر تمكين نمي (98)مملكتيين به سبب لجا  و حسد همسايرنمايد 
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خان مزبور از زرند به گواشير آمده، همة اعيان و معارف آن بلد را به لهذا شاهرگ

دعوت نمـود. تمـام اعيـان و رؤسـاي  منزل خود مهمان كرده، به رياست خويش

خان كرمان، محض حسد ـ كه اميرشان از اهل مملكت نباشد، ابول امارت شاهرگ

اي متضمن ايلـي و خان، عريضهرا نموده، عهود را به ايمان مؤكد ساختند. شاهرگ

نادر ـ كه در آن وات خود را عادلشاه ناميده  ةخان برادرزادانقياد به درگاه عليقلي

دانست ـ فرستاد. او هم معموالً اسـتقاللي نداشـت. يرليـغ و سلطان ايران ميبود 

خان خان نگاشت. پس از اكتحال عليقليحكمراني مملكت كرمان را به نام شاهرگ

خان باز نامه و سفيري به دربار او فرستاد، خان، شاهرگو استقالل برادرش ابراهيم

 خان نشد.و شاهرگ چون ايران هر  و مر  بود كسي متعرض كرمان

الي و اداني شـهر و بلـوك مسـلوك عالحس او هم كمال سلوك را در حس ا

ا داد، و دروااع آن زمان، ايـران رداشته چون ماليات و چيز ديگر به پادشاهي نمي

خان هم به جزئي چيزي از مردم آن مملكت راضي بـود و سلطاني نبود ـ شاهرگ

ف و اوسا  النـاس ور مردم و وضيع و شرينمود. با جمهمطلقاً ظلم و تعدي نمي

رفت، عامـه مـردم در مهـد امـن و طور برادري و محبت راه ميضعيف كرمان به

 آسايش غنوده بودند.

كرد. در هزار و يكصد زمستان را غالباً به جيرفت و نرماشير اشالميشي مي

عـت راسان، خلخنادرشاه، از  ةميرزا نوادم. شاهرگ1752و شصت و پنج هجري / 

خان فرستاد. او ظـاهراً اطاعـت و منشوري با يك نفر معتمد به كرمان نزد شاهرگ

 كرد ولي از فرستادن ماليات ابا نموده گفت:

ر ـ كرمان از ظلم نادرشاه چنان صورت ويراني يافته كه تا سـي سـال ديگـ

 (99)«رعيت اوه دادن ماليات ندارد...
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عم خـود بدالرشيدخان بنيعت از هرات، عخان افشار بعد از مراجشاهرگ»

مارت عاطراف و فو  شهر اديم را بناي  را مأمور در معموريت كوهبنان نمود ...

خان خودش بـه كوهبنـان و بـافس و و آبادي گذاشته ... بعد از آباد شدن، شاهرگ

و هجـده ابهاباد آمده امر به استحكام االا نموده تعيين ضابط و مستحفظ كرد ... 

 (100)«بنيچه كرمان را از نو بست كه حال هم برارار است.سال رياست كرد و 

فرسـتاد، سـداهي از خـان نميخان ماليات كرمـان را بـه كريماينكه شاهرگ

خان به فرماندهي نصيرخان الري متوجه كرمان شد. نصيرخان نوشـته جانب كريم

بود كه اصد جن  ندارد و درصورت مالاات حاضر است به نوعي روابط حـاكم 

 خان را اصالح كند و در باالي نامه شعر حافظ را نوشته بود:ن و كريمكرما

 (101)اگر ترا گذري بر مقام ما افتد هماي او  سعادت به دام ما افتد

خان با اكابر كرمان مشورت نمود، هرچند صالح ندانسـتند، امـا او شاهرگ

 مخصـوصاطمينان كرده به بردسير، اريه نارپ )با سكون راء( رفت و در چـادر 

فرستاد  نصيرخان از آن چادر بيرون آمده، گماشتگان»وارد شد، اما چند لحظه بعد 

 (103)...«د و پاي به خليلي گذاشتن (102)خان را دست بستندتا شاهرگ

آباد، نصيرخان خان مقاومت كردند. در ري مردم كرمان به حمايت شاهرگ

صد نفر سـوار و سيصـد خان با يكخان از بستگان شاهرگموضع گرفت. رضاالي

خان نيز مسـتحفظين خـود را تفنگچي نيمه شب به سداه الر شبيخون زده، شاهرگ

شبي آنها را برداشته بـه شـهر داخـل شـد. در جنگهـاي بعـدي تطميع كرده، نيمه

خـان »خان توانست نصيرخان را تا سبعه و طارم و شميل عقب نشـاند و شاهرگ

 (104)پناه جست.« كه حصني معروف است»ر الري خايباً خاسراً به العة گراش ال

رو شد كه خان يزدي روبهخان با هجوم تقيبعد از اتمام اين حادثه، شاهرگ
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رو بـه ايـن جانـب حملـه بـرده بـود. چون زرند و بافس را خالي ديده بود از اين

 (105)خان به اصد تأمين بلوچستان يك بار عازم كهنو  و رودبار هم شـد.شاهرگ

، بـه اصـد تسـخير بـافس و بهابـاد بـه آن خان يزديتقيو خبر دادند كه ولي به ا

صوب آمده و مردم را شورانده، او عبدالرشيدخان را در بم گذاشت و خود را بـه 

حكم در يـورش بـه ميـان العـه نمـود كـه »بهاباد رساند و العه را تسخير كرد و 

ست كرده بودنـد از تاخت و تارا  و اتل و غارت كنند، و خود بر منجنيقي كه در

بـاره از جـان بيرون العه باال رفت كه تماشا كند، غافل از آه درمانـدگان، كـه يك

مأيوس شده ... در اين حال تير دعا به اجابت رسيده، تيري از تفن  غيبي بر پاي 

او آمد، از فراز منجنيس غرور به نشـيب اـرار گرفـت. فـوراً او را در تخـت روان 

و كسي اطالا پيدا نكـرد، ولـي فرمـان دسـت كشـيدن از جز خواص انشانيده به

شد، روز سـيم  تسخير و تارا  العه داده حكم كوچ كرد. روز ديگر وارد كوهبنان

فوت شد، بازهم اشون به فوت او مطلع نشـده، تـا اينكـه او را حركـت داده بـه 

كه مابين زرند و كوهبنـان اسـت و مكـان خـوش آب و هـوايي  (106)طوغورلجرد

بعـد از  (107)مسكن اارباي او و طوايف افشار بـود، بـرده، دفـن كردنـد. است كه

 آيد.خان دراني به ميان ميخان يزدي، صحبت از تقيتقي

خان پسر او و چريك و تفنگچيان بلوكات را مرخص خانه نمـوده، لطفعلي

خان درانـي روانـه سوار و جمازه سوار را با ساير عساكر ركابي به سركردگي تقي

ض نموده و نوشتند به عبدالرشيدخان كه گزارش اين است. او هم بـه محـ كرمان

 (108)«اطالا نايب در بم ارار داده روانه كرمان شد

خان را در تاريخ كرمـان بايـد ديـد. درانـي دختـر خـود را بـه داستان تقي

خان، فرزندان عبدالرشـيدخان افشـار خان و دختر برادرش را به عبدالينيرضاالي
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هـا بودنـد بود و با آنها اوم و خويشي هم داشت، و عجب اينكه همينعقد كرده 

خان جنگيد و خواست عقب خان از شهر خار  شد و با لشكر كريمكه واتي تقي

بنشيند اوم و خويشها او را راه ندادند. او دروازة شهر را بسته ديـد و خـود را از 

را نيز از كمر باز كرده،  اهلل مجيد جسته شمشيرچاره خسته، ناعال  توسل به كالم

خان شده، پناه به خيمة سردار بـرد و وار به گردن انداخته، وارد اردوي كريمطو 

 (109)«روي عجز به خاك نهاده از باب عذر درآمده، مستدعي عفو شد...

خان اعمـي رايينـي ا به ميـرزا حسـينرخان حكومت كرمان به فرمان كريم

 خان و رضااليخان و عبدالينياير پسران شاهرگخان و ساليو مرتضي (110)دادند

 الـيخان دراني را هم چنانكه جاي ديگر بايد ديد ناجوانمردانه كشـتند. مرتضـي

تا سيستان و بم  وات خان افيان كه در آنخان در جن  با اعظمخان پسر شاهرگ

د نهرو ندپيش آمده بود به همراه ساير خوانين كرمان در ابار  و در محل ديوار بل

خان افشار نيز در ايـن جنـ  كوشـش فـراوان جنگي مفصل نموده است. يوسف

كرد. در اين جن  هزار و دويست نفر بلوچ و هفتصد نفـر كرمـاني كشـته شـده 

خان بـاز بـه تعقيـب اليافيانها از آنجا به شهر بابك تاختند، و مرتضي (111)است.

د ه خبـيص و گـوك و انـدوجرآنها پرداخت و آنها ناچار به گرمسيرات و باالخر

عقب نشستند. سيدحسن آااخان بيگلربيگي هم به كمك سـداهيان زرنـدي آمـد. 

خان بـه خـان و مـددخان و عبـدالحكيمولي به هر صورت افاغنه خصوصـاً اعظم

خان سيستاني مدتها بم و نرماشير و گرمسيرات را در تصـرف كمك محمدحسين

خان گيرخان پسر محمدحسـينمد و با جهانخان زند به كرمان آداشتند، تا لطفعلي

 پيمان شد.سيستاني و ساير افاغنه هم

بي  اسماعيلي خان مردي ثروتمند و مقتدر بود. او دختر سيدحسنشاهرگ
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زمان عروسي، سه خروار ادويـه »خان عقد نمود. گويند را براي پسر خود لطفعلي

 ةكـردن. والعهـدصرف شد، ساير مـأكوالت و تـنقالت را بـر ايـن ايـاس بايـد 

خان از خانـه سـيد پيـاده در ركـاب عـروس الراوي. در شب زفاف، شـاهرگعلي

 (112)...«رفت مي

راي بودند خان زند اغلب همواتي رجال كرمان دربارة همكاري با لطفعلي

خان بودند كـه خان پسر شاهرگاليتنها آااعلي پدر ميرزا حسين وزير، و مرتضي

خان اسمعيلي بيگلربيگي هم در اين بـاب . ابوالحسناين راي را سخيف شمردند

ب عـذا ةيـآاستخاره كرده و بعد گفت: خودم استخاره كردم او را مالاـات كـنم، 

 (113)كنم.آمده و مخالفت استخاره نمي

خان منسوب آااعلي بيرون خان و هاديخان پسر شاهرگاليدو بار مرتضي

ا او هر راه ندادند، تكردند، و او را به شخان جن  آمدند و با الوار طرفدار لطفعلي

 م.(1791/  ه1205به طرف اائنات رفت. )

شاه نيز شده بود، و شـايد بـه همـين خان افشار مريد مشتااعلياليمرتضي

داد و روايت داريـم كـه واتـي خبـر خان روي خوش نشان نميداليل، با لطفعلي

خان الياعلي و مرتضـيآاـ». ورود لشكر آاامحمدخان به طرف كرمان پخش شد

كش ، تا بلوك انار نواب جهانبـاني را اسـتقبال كردنـد و نـزل و پيشـپسر شاهرگ

  (114)«.گذرانيدند و مورد التفات گرديدند

وااعة آاامحمدخاني دوباره ـ مثل وااعة زمان شاه عبـاس ـ افاشـره را در  

بنـان، از معرض آزمايش ارار داد، روايت داريـم كـه طايفـة افشـار زرنـد و كوه

خـان، و گرفتـاري او اند، ولي در پايان وااعـه لطفعليهواداران آاامحمدخان شده

خان( و عمش )يعني عم لطفعلي»نويسد: آنها هم بدون صدمه نماندند. هدايت مي
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البصر شدند، و يكصد نفر از افشاريان كرمـان بعضي از زنديه گرفتار شده مكفوف

 (115)...«تل اندر آمدند كه با زنديه موافقت داشتند، به ا

اند؟ يك روايت واحد ولي خيلي عجيـب اين كدام صد تن از افشاريه بوده

يـن در باب مناسبات آاامحمدخان و تيره شمالي افشارهاي كرمـان داريـم و آن ا

وات كه جمعـي از خـوانين كرمـان بـه صـورت گروگـان در دربـار است كه آن

ين جد سادات كوهبنان به جهـت سـفارش مير ام»اند ازجمله خان مقيم بودهكريم

خان فوت شد، به محض اطالا، دليلي همراه شـاه خان افشار، چون كريمرضاالي

 شــهيد كــرده، از شــيراز بــه كوهبنــان آمدنــد)؟( ده روز در ارن آنجــا در خانــة

خان برادر خود را در آنجا خان تواف كرده، بعد تدارك راه ديده، رضااليرضاالي

ز او آذواـه،  ن افشار گذاشته، از راه لو ، با دليل كوهبناني، و شترخانزد رضاالي

اشخاصـي كـه از كنار بيابانك و جنـد  گذشـته، وارد خـوار ورامـين شـدند، و 

ارس فـكوهبنان همراه آورده بودند مرخص كرده برگردانيدند و نوشتند كه اخبـار 

ــاالي ــا رض ــته ب ــان را نوش ــرو كرم ــم ب ــود ه ــتيد، و خ ــوي بفرس ــا خان اخ و ب

خان امورات كرمان را از هرحيـث مـنظم نمائيـد كـه خان پسر شاهرگليامرتضي

 (116)«زنديه رخنه نكنند. ما هم رفتيم به سمت طبرستان...

نمايد كه افشارهاي شمالي با افشارهاي جنوبي و سـاكنين ااطـاا چنان مي

 .محمـدخاناند، و آنهـا بـا آااافشار، اختالف حاصل كرده، اينها با زنديـه سـاخته

كوشك و صوغان به سرپرستي عليمرادخـان كوشـكي بـا سـداه باباخـان  ةافشاري

اند، و اوم و خويشهاي شمالي در دفع آنها كوشيده اند شاه( بعد جنگيده)فتحعلي

 خان غران همراهي نكرد(.)همچنان كه ميرميران با بيگتاش (117)اندو پيش برده

خان از رضـاالي»... نويسـد: دثه ميخان كوهبناني درمورد اين حاابوالحسن
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اعمام افشاريه اتفا  كرده، خان و ساير بنياليكوهبنان به كرمان رفت و با مرتضي

به هواي رياسـت بنـاي  (118)نكرده ... عليمرادخان كوشكي يهتمكين از طايفه زند

خان به جهت دفع او جمعي را برداشته العة كوشك اليسركشي گذاشت ... رضا

العه دفعتاً چند صره كرد. بعد از تسخير العه، در حين داخل شدن به نارنجاحرا م

خان آاامحمدخان نوشتند اليتير خورده كشته شد ... بعد از خبر كشته شدن رضا

 خان در امر حكومت مستقر باشد، و آاا عبدالرشـيد پسـر رضـاالياليكه مرتضي

بي  خان و حسـنعلياليرتضيخان پسر مخان را فرمان لقب خاني داد ... شاهرگ

برادرش در محاصرة كرمان با آاامحمدخان همراهي كردند، و بعد از تسخير شهر 

محفـوظ بـود،  (119)خان و عبدالرشـيدخان پنـاه بردنـداليهركس به خانة مرتضي

مابقي را هركه بود اتل كرده، اموال ايشان را به ييما برده، عيـال و اطفـال آنهـا را 

 (120)...«ردند اسير و ابير ك

* 

بينيم افشارهاي زرندي دوباره به حكومـت برگزيـده شـده، ولـي اينكه مي

ايلخاني افشار صوغان و ااطاا به پسر و اوم و خويشهاي آاـاعلي وزيـر سـدرده 

شده بايد براساس اين باشد كه آن افشارها به حساب ايليت خود خصوصاً هنگام 

و بايـد بـه  ،(121)خان زنـد كـرده باشـندبر، اندك كمكهايي به لطفعليمحاصره راه

پس به بعد، براي مدتي طوالني، ايلخاني افشار همين دليل هم بوده باشد كه از آن

خان پسر آااعلي صورت انتصابي يافته و از طرف شاه تعيين شده، و او ابوالحسن

وزير است كه خود در بافت ملك و آبادي داشته، و بعد از وااعة آاامحمـدخاني، 

، و اين مقام سالها ـ شايد بيش از يك ارن ـ در (122)بيگي افشار را يافته.ت ايلسم

خان، پسـر مرحـوم محمـدعلي»... نويسـد: خانة آنها موروثي مانـده، وزيـري مي
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خان برادر مهتـر خان ـ پسر آااعلي ـ است. مادرش صبية حاجي اسداهللابوالحسن

ست و پنج سال متجاوز، غالب اواات، الملك شيرازي است. بياكبر اوامعلي ميرزا

عامل بلوك ااطاا و ارزويه و كوشك و صوغان و ايل افشـار اسـت. چـون ايـل 

المنشـور افشار عمدة ايالت كرمـان اسـت، اكنـون شـش سـال اسـت كـه حسب

بيگي است. در ارزويه و ااطاا، عالوه بر امالك موروث، اضادستور، ملقب به ايل

و امالك مرحوم ميرزا حسين وزير و امالك مرحـوم مزارا متعدده احداث كرده، 

محمدخان را نيز كه از اين سلسله بودند به تيلب و تقلـب تصـرف كـرده، و علي

باشـد، مباشر و عامل ديـوان بـوده و مي (123)چون مدتها در بلوك ااطاا و ارزويه

 (124)...«اند دهات ميصوبه را از يد او انتزاا نمايند ورثة آن مرحوم نتوانسته

تيــره افشــارهاي شــمالي كرمــان، يعنــي افشــارهاي زرنــد و كوهبنــان  امــا

ش به وسـايلي توانسـتند كـم و بـي حسابشان ديگر از ايل اصلي افشار جدا شده،

خان اليمواعيت خود را حفظ كنند و آن همكاري با خوانين ااجار بـود. مرتضـي

طور كوفت كـه پـس ينآخرين ميخ را به تابوت ابول عام خود در ميان كرمانيان ا

ور كـمله آاامحمدخاني كه كرمان ااعاً صفصفاً شد و شـهري از مـردم حاز پايان 

ا بـه ريك هـزار تـن از جوانـان تنـاور كرمـان »ناتوان بااي ماند، به روايت سدهر 

. اين گروه كرمـاني (125)«خان كرماني، مأمور تهران فرمودنداليسركردگي مرتضي

جمله مياندوآب و سراب و بعض نقـا  ديگـر يجان، از آنرا بعداً به نواحي آذربا

هـا هـا و كرمانيها و لكتبعيد كردند، در مياندوآب تا اين اواخر محله سـيرجاني

 (126)وجود داشت.

نـابود  جمع كثيري نيز از اين كرمانيهاي مهاجر در غائلة ارامنـه آذربايجـان

 (127)شدند.
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خان ظهيرالدولـه و راهيماو بر ابخان راوري و طييان در حوادث ميان شفيع

ه استفاد ، بازهم ااجاريه از نزاا اديم خانوادگي ميان يزديها و زرنديها(128)پسرش

خان افشار برادر عبدالرشيدخان در دفع عبدالرضـاخان يـزدي و كرده از جعفرالي

 خان افشار را با سوار و تفنگچي زرندو كلبعلي (129)خان استفاده كردندميرزا شفيع

خـان در بهابـاد گلولـه و كوهدايه مأمور تسـخير العـة راور نمودنـد ... جعفرالي

خان و عبدالرضاخان امداد از اهل خورده مدت سه سال بستري بود، و ميرزا شفيع

ده، سيستان و بلوچ خواستند، به ادرت هزار نفر زيـاده از بلـوچ و سيسـتاني آمـ

 اد باشـدز دهات زرند را كه محمدآبتوابع زرند و كوهبنان را چاپيده و اهل يكي ا

السـلطنه بـه اسير كرده و بكلي خراب كردند. بعد از اين حـوادث بـود كـه نايب

. اخــتالف ميــان (130)خان را منكــوب كــردكرمــان آمــد و عبدالرضــاخان و شــفيع

خان بعدها بـه مـرض وبـا خان همچنان برپا بود. جعفراليخان و جعفراليشفيع

 خان سدرد.تي حكومت راور را راساً به شفيعدرگذشت و آااخان محال

بـاغي امـور خان ارهبعد از شكست آااخان محالتي، حاكم كرمان فضلعلي

خان داد، و او هم چند سـالي راور و كوهبنان را به عليرضاخان راوري پسر شفيع

خان حاكم يزد، بافس و كوهبنان و راور را ضـميمة خـود كر و فري كرد، تا حسين

الملك تنها توانست كوهبنان را باز گيرد و ضميمة خان وكيلمداسمعيلكرد. و مح

ء كرمان كند، و ديگر از آن زمان به بعـد بـافس، از كرمـان مجـزي شـد و در جـز

حكومت يزد رفت. و البته وحشي بافقي هم رويـش! و طبعـاً دعـواي كرمـاني و 

 م.(1847/  ه1264يزدي بودن وحشي بافقي هم از اين زمان باال گرفت. )حوالي 

از اين سالها به بعد، ديگر خوانين افشاريه بهاباد و كوهبنـان و زرنـد تنهـا 

خان، و ديگر شيل اجرايـي معتبـري بـه اليمثل مصطفي (131)عنوان خانيت دارند
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الملـك متوجـه اهميـت خان وكيلشود، خصوصاً كه محمداسـمعيلآنها داده نمي

هـا، و دم آن حـدود خصوصـاً كوهبناني، مـر(132)معادن سرب بافس و كوهبنان شد

هران بردند و نـه سـال زد و خـورد كردنـد تـا يكـي از تسادات آنجا شكايت به 

خان حسينقلي»هران مأمور رسيدگي به كار آنها شد و آن تسرداران ابيلة افشار از 

كمر جمعي خـود روانـة كرمـان سرتيپ اول بود كه با غالمان خاصة زرين افشار

 ها را پايان داد و احطي را رفع كرد.شد، و آشفتگي

نويسـد: مشـهور اسـت كـه رعيـت كرمـان ميرزا ابوالحسـن كوهبنـاني مي

برد. به سرتيپ محقس و يقين شد كه نعل بار ميدهد و االغش بيچوب پول ميبي

ناني و اجحاف و تعدي است، پس از نظـم واليـت و پـرداختن فرياد مردم از بي

 ن از كرمان بـه دارالخالفـه آمـده شـرح پريشـاني وماليات، برحسب حكم همايو

تقصيري اهل كرمان را به عرض اولياي دولت ابدمدت رسـانيد. پـس فقيري و بي

الملك جثـاني ، او را معـزول و از اطالا، اولياي دولت، از سلوك و حركات وكيل

الملك را مـأمور بـه حكومـت كرمـان الخااان حاجي غالمرضاخان شـهابمقرب

 (133)فرمودند.

* 
 افشار و مشروطه

خوانين افشار زرنـد و كوهبنـان ديگـر مواعيـت سياسـي و  چنانكه گفتيم

اجتماعي مهمي حاصل نكردند، تا مشروطيت پا گرفت. در اينجا نام دو تن افشار 

الم و خطيـب ايـن خـانواده، خورد، يكي از رجال باسـواد و خـوشبه گوش مي

دست آورد و او مجداالسـالم كرمـاني  خواهي بهمواعيت تازه در ميدان مشروطه

بـر، كـه پـس از مـدتها رئيس ايل افشار بافت و راه خاناست. و ديگري غنجعلي
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بيگي را از خـانوادة وزيـري خـار  كنـد، و اينـك اول، بـه اـول توانسته بود ايل

 كنيم:ها، از دوم شروا ميرشتي

خان )با عليآخرين رئيس ايل اين طايفه كه شهرتي نيز حاصل كرد، به غنج

م. با جمعي ديگـر از 1911/  ه1329ضم غين( شهرت دارد، و اوست كه در سال 

بري و السلطنه راهالسلطنه و صولتسران ايالت مثل سعيدخان رودباري و ضرغام

خان خان بوچااچي، تفنگچيان افشار را پشت سر انداخته بـا ميـرزا حسـينحسين

ا اميراعظم حاكم كرمان ـ كرده بودند، ب نظام بمي كه طييانرئيس نظميه و رفعت

ند در حوالي شهر ـ العه آاامحمدخاني ـ جنگيدند و شكست خوردند و فرار كرد

نظام را به دار زدند و خان و رفعتو در بردسير، اميراعظم دستور داد ميرزا حسين

عظم خان پنهاني بـا اميـرا. گويا غنجعلي(134)سايرين را نيز به صورتهايي تنبيه كرد

ب خـان ساخته بود، و بالنتيجه بعد از محاكمات صحرايي با، بهادرالملك، از آسي

تــأثير حـاكم نجـات يافــت. گويـا در غــارت بـا، بهادرالملـك، افشــارها هـم بي

 (135)اند.نبوده

 اما نفر اول كه هم مقام روحاني داشت و هـم فرهنگـي و ذواـي ادبـي، او

رسـاند و بي  ميود را بـه خانـدانقليمرحوم مجداالسالم افشار بود. او نسب خـ

بي . بي  سه پسر داشت: محمدخان، آاا حسين، و محمـدتقينويسد حسنعليمي

اـا اا بابا پسـر بزرگتـر او فرزنـدي بـه نـام آآمحمدخان ده فرزند داشت، همسر 

، و ممجداالسداليوسف به دنيا آورد كه از او دو فرزند ماند: ـ احمد، معروف بـه 

 .االسالمامينه محمود معروف ب

حا  شـيخ ابـوجعفر كرمـاني و م.  نزد 1871/  ه1288مجداالسالم جمتولد 

  / 1308اهلل كرمـاني و حـا  عبـداهلل تحصـيل مقـدمات كـرد و در مالّ رحمـت
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م. به اصفهان رفت و نزد مالّ محمدباار فشاركي و ميرمحمدتقي مـدرس، و 1890

يـاران صـديس و صـميم سـيد اي، تحصيل كرد و سـدس از سيد محمدباار درچه

زاده( شد و منابر او را در روزنامـه الجمـال تـدوين و جمال اصفهاني )پدر جمال

اي از رؤياي صاداه نزد او ديدند، گفتند تو مؤلـف آن منتشر ساخت. واتي نسخه

جمعه، جريمه پرداخت و اجـازة هستي و مجد چهل تومان به آاا ميرزا هاشم امام

و به تهران آمد، او از كساني است كه پيراهني را علم كرد خرو  از اصفهان يافت 

اهلل حـا  شـيخ محمدرضـا كرمـاني بـه دسـت آيـت خدورد پيدراهن چوبكه 

و با ايـن كـار هـم حـاكم را عـوض كـرد و هـم غوغـاي  (136)ظفرالسلطنه است

 مشروطيت را تسجيل و تكميل كرد.

ل ابـل از صـدور ، و بـه همـين داليـنوشتالبته او روزنامة ادب را هم مي

فرمان مشروطه به كالت تبعيد شد، و سفرنامة كالت او دروااع تاريخچة پيدايش 

دختـر او  ةمشروطيت ايران است كه خوشبختانه ـ البته با سالها تأخير ـ توسط نو

پور عضو دانشگاه اصفهان در جزء انتشارات همـان دانشـگاه چـاپ محمود خليل

د و ركالت هم روزنامة نداي وطن را منتشر كـبعد از بازگشت از  (137)شده است.

در زمان »االسالم، كشكول را هم، و محاكمات را هم، و عجيب اينكه به اول ناظم

گويا در آن ايام رابط ميـان گروههـايي در  (138)«استبداد صيير، مردودالطرفين بود

ت ـ ها ـ كه با آنـان تمـاس داشـاصفهان بود و به اشاره شاه بين شاه و بختياري

در ماه شـعبان »شاه شكست خورد، خواسته فراهم كند كه محمدعليمناسباتي مي

او را گرفتـه، در بـا، شـاه بـا  (139)م. به حكم هيئـت مـديره1909/ اوت  ه1327

مقصرين پلتيكي محبوس گرديد. در ماه مبارك همان سال، استنطا  مختصـري از 

ر گرديـد، پـس از تبـديل اش صاداو شد و حكم پنج سال حبس در كالت درباره
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پارة امور پلتيكي به تبعيد ابدي از طهران و تواف در  ةحكم، مجازات او به واسط

/ اكتبـر  ه1327هر مكاني كه بخواهد ـ جز در تهران ـ محكـوم و در مـاه شـوال 

م. به طرف كرمان حركت كرد. پس از چندي تواف در يزد، اليـوم كـه مـاه 1909

اشــد در كرمــان مشــيول امــور عيشــيه خــود بم. مي1911/  ه1329رجــب 

 (140)«باشد...مي

آاـا نـوراهلل اصـفهاني، اهلل خراسـاني، حا در نجات دوم او از زندان، آيـت

 اند.خان كوشش و سهم فراوان داشتهسردار اسعد، و باالخرم يدرم

عر مجد در كرمان گرفتاري تازه اي يافت و داستان شهر خاموشان كه به ش

 او در اين ماجرا است. است، شرح حال

 به كاگ عدليه رفتم به شهر خاموشان  

 (141)كه رفع ظلم نمايم به ادرت ايشان  
 

نـويس روسـها راپورت»رندها اين تهمت را هم به او زدند كه مجداالسالم 

، ولي بايد گفت كه مجداالسالم بفهمي نفهمـي خبرنگـاري روزنامـة آنهـا را «بود

ل روس در جريان محاكمات از وي حمـايتي نكـرده هذا اونسوكرده است. معمي

نتيجه بود. پس از يك سال و نيم عازم كرمان شـد نيز بي مراجعه به تهران *است.

و براي استمالت او ابال، رياست معارف كرمان را بـه او دادنـد كـه در راه دچـار 

 دزدان نيز شد:

  مال من و همرهان تمام ببردند  

 تومانبيشتر از سي جهل هزار به 

                                                           

 .7*. مقدمة دبستاني در شهر خاموشان، ص 
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 آخر با دست بسته پاي شكسته

 (142)اين سفر پرخطر رسيد به پايان...

م. در كرمـان بـه مـرض استسـقا درگذشـت و در 1923/  ه1342مجد در 

 بي  مدفون شد.تخت درگاهقلي

* 

ر مبـارزات دبود كه او نيـز  االسالمامينبرادر ديگرش محمود، معروف به 

و خصوصاً در حزب دمـوكرات عضـوي  سياسي بعد از مشروطه فعاالنه وارد شد

كـرد و بـه وكالـت هاي انتخاباتي نيـز شـركت ميبسيار كارآمد بود، و در فعاليت

 مجلس نيز انتخاب شد.

ز او او حافظة اوي داشت و بر تاريخ ايران مسلط بود، و مقاالت متعددي ا

اي به خود روزنامه (143)اي اول و دوم مجلة آينده، به چاپ رسيده است.هدر دوره

لمانهـا و آهـا و راتهـاي او بـا دموكنوشـت. همراهينام فرهن ، در كرمـان مي

اند و مخالفت با سردار نصرت كار را به جن  اميراعظم و آزاديخواهان كرمان كش

و  (144)خان رئيس بر سر دار رفتند تا كرمان آرام گرفت.نظام و ميرزا حسينرفعت

طومار دوازده متـري روي يـك طااـه  ه يككنتيجه براي صاحب ترجمه آن شد 

اميص، مردم كرمان ـ دهها هزار تن ـ امضـاء كـرده بودنـد كـه ميـرزا محمـود 

و شايد بيش  (145)افر و مهدورالدم است.االرض و ملحد و كاالسالم مفسد فيامين

 (146)الراجي در گوشه و كنار طومار بود.الفاني و االحقر و عبدهاز صد امضاي اال

ره در دورة هفتم مجلس به سمت نمايندگي مجلس شـوراي ملـي او باالخ

نمود تا شـهريور انتخاب شد و تا دورة سيزدهم مجلس همين سمت را كسب مي

م. پيش آمد و دبستاني به كرمان باز گشت و از تمام عالئس 1941/ سدتامبر  1320
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ت ـ اكتفا دنيا به آبادي سرتخت ـ كه ملك آباء اجدادي خانواده افشار در زرند اس

م. در سـن نـود 1964ش / 1343تخت چشم پوشيد، تـا در خـرداد كرد و از پاي

جا نه كه بي  سر به زير سن  گور گذاشت. سر همانسالگي، در تخت درگاهقلي

 اي.باده خورده

 نفوذ و سيطرة باايماندگان افشار بعد از مشـروطه انصـراف يافـت از يـك

يـن ا، و يكي نيز بعـد فرهنگـي (147)ز آنانطرف به فعاليت پارلماني يكي دو تن ا

و  خانواده بود كه خصوصاً مرحوم دبستاني و مجداالسالم در آن شاخص بودنـد،

اي اند. همة اينها حافظـهدر اين ميان فرزندان مجد، خصوصاً شهرت خاصي يافته

نوشيدند، ديوانها شعر از حفظ داشتند، خـود اوي داشتند، به حد افرا  مسكر مي

نوشت. نبو، آنان به جنون نزديكتر سالم در آن واحد پنج شش روزنامه ميمجداال

حـوم بود. مرحوم مجدزادة صهبا كه در تاريخ ايران دستي داشت و مورد توجه مر

د همـين ، و آثار تاريخي اصفهان را احياء كرده است، فرزنـ(148)اابال آشتياني بود

 ، و پسـر ديگـر(149)طبيب بوده كمجداالسالم است. پسر ديگر او محمدخان بود، 

خـان مجـد كـه او ره بهرامگستري بود، و باالخخان مجد كه وكيل دادعبدالحسين

اه ردان و نويسنده و صاحب فكر بود، و در اواخر عمر نيز اـدمي در مردي حقوا

خـان آدمـي سياست و اـدرت برداشـت، و البتـه بـه سـر فـرود آمـد. ايـن بهرام

بيان مردي فاضل و خوش»... يمائي يل مرحوم الم و به اومشرب و خوشخوش

خوانـد. چنـدي وكالـت مجلـس گفت، و شـعر را خـوب ميبود، و شعر هم مي

 (150)...«شوراي ملي را يافت 

دانم كه به داستان وكالت او اشارة مختصري بكنم، زيرا مناسبت نميمن بي

ن افشار كرمان نمايي و فعاليت سياسي خاندابه عقيدة من اين آخرين نقطة ادرت
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 در تاريخ است.

السـلطنه، انتخابـات معـروف خـود را بـا فرمانـداران واتي مرحوم مصد 

خـان مجـد زده شـد، و اي انجام داد، در رفسنجان نيز ارعه فال به نام بهرامارعه

مردم هم شـهداهلل، هـم بـه حسـاب خـودش، هـم بـه حسـاب مرحـوم پـدرش 

و هم به حسـاب دكتـر مصـد  از  مجداالسالم، هم به حساب عمويش دبستاني،

 (151)زرند و رفسنجان و توابع، به او راي دادند.

 وانجمن انتخابات رفسنجان كه بيشتر اوم و خويشهاي رايب بودند، آمـد 

صـندو   18صندو  از كـل  14ترين كار را در تاريخ مشروطه كرد، يعني عجيب

ء وااعـي انسـتند كـه آرادآراء رفسنجان را باطل اعالم نمود ـ درحالي كه همه مي

 ـ و بالنتيجه رايب او را وكيل رفسنجان شناخت. (152)همانها بود

اي سرود كه براي انبسا  خـاطر نقـل خان در اين مورد اطعهمرحوم بهرام

 شود:مي

 
 رود ز دستم ...دل مي

 باطل نمود تقدير، آراء مجدزاده  

 پسندي تييير ده اضا راگر تو نمي  

 رت، كردند كشف سيرتنظار زيره غي  

 دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا  

 سرگرد مست رشوت، افراد خويش را گفت  

 هات الصبوح هبوا يا ايها السكاري  

 ها بخشندگان رايندنظار انجمن  

 بشارتي ده كانديد باحيا را« هجري»  
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 گفت با هرنديبيچاره ميرسداسي مي  

 (153)را كاي شيخ پاكدامن، معذور دار ما  

 گفت با برادردر اين ميانه افصح مي  

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا  

 گفتداد جام و ميمي (154)ميرزا احمد مسلمان  

 اشهي لنا و احلي من ابله العذاري  

 (155)گفت با معاونعباس خانداني مي  

 روزي تفقدي كن درويش بينوا را

 هنگام اخذ آرا هجري به بااري گفت

 ين كيمياي هستي اارون كند گدا راكا

 كند نسخغره مشو به ابطال، زيرا كه مي

 مجلس كه در كف او موم است سن  خارا

 ، بر خلس شفقتي كن(156)كومتحاي حضرت 

 باشد كه باز بينيم ديدار آشنا را

 

ثـي ابات رفسنجان سروده شده بود كه خود بحنتخاشعار زيادي دربارة آن ا

اي كه يك رفسنجاني بـاذو  سـروده ه داستان موش و گربهجداگانه دارد، ازجمل

 (157)بود.

تر از كار انجمن رفسنجان، كار كميسيون ششم مجلس شورا بود اما عجيب

ه نـداد، و بـه اكه وكيلي را كه اعتبارنامه رفسنجان را در دست داشت به مجلس ر

كرد كه به خان دعوت رئيس شد ـ از بهراماشارة مهندس احمد رضوي ـ كه نايب
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 (159)سابقه بود.و اين در تاريخ مشروطيت ما بي (158)عنوان نماينده به مجلس بيايد

ــه در  ــي ك ــت. مجلس ــس رف ــه مجل ــنجان ب ــدهم از رفس او در دورة هف

افتتـاح شـد و بـه داليـل  ه1371م. / شعبان 1951ش / آوريل 1331بهشت اردي

ر پـكرسي آن را توانست  79كرسي نمايندگي تنها  136مخالفت دربار، مصد  از 

 كند و بقيه خالي ماند، و مجلسي بود كه اليحة اختيـارات مصـد  و محـدوديت

خان از عوامـل مهـم همـين اليحـه اختيارات شاه را تصويب كرد و مرحوم بهرام

 تـن از نماينـدگان 25تيـر  24رو شـد. در مجلس با مقاومت شـاه روبـه (160)بود.

صـد  متن ديگر از نمايندگي استعفا دادنـد، و  25فراكسيون جبهه ملي به همراه 

ن عـزل مرداد براثر نتيجة رفراندوم مجلس را منحل كرد، و همان روز فرما 25در 

مـرداد پـيش آمـد و  28وزيري سدهبد زاهدي ابال، شد و بعـد مصد  و نخست

 سوارشدگان تانك معروف كه سي سال بعد را بر خر مراد! سوار ماندند.

ان رفت، يكي از كساني را كه مصد  به عنـوان وكيـل د  به زندصواتي م

خان مجد بود. او وكالت را پذيرفت و حتي اليحة آن را خود برگزيد، همين بهرام

هم نوشت، ولي بر اثر فشاري كه از طـرف مقامـات متعـدد ـ خصوصـاً تيمـور 

، و ـ وارد آمد، حسن صدر به مسافرتي رفت، و شهيدزاده ساكت مانـد (161)بختيار

بـه  نها بهرام مجد اليحه را نوشت و بـه نظـر مصـد  رسـاند، امـا دادگـاه او رات

 (162)محكمه راه نداد و تنها وكيل تسخيري براي مصد  بااي ماند.

پاياني بـود بـراي وكالت مجلس و وكالت محاكمه مصد ، در حكم نقطـه

هـا در يفعاليت سياسي طايفة مقتدر افشارها در كرمان و احتماالً پايـان نفـوذ يزد

طور كـه همـان (163)گفتند: كرمـان، تيـول يزديهاسـت.كرمان كه بعضي هميشه مي

حسن مطلع و براعت استهالل حكومت افشارها را در كرمـان بـا حركـت حسـن 
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هـا، سلطان افشار در اول مقال آوردم كه حسن سلطان، هنگام گريز از برابر ازبك

بيابان سيسـتان، بـه مـدت نـه روز از »خواند ين ميندرحالي كه ادخلوها بسالم آم

خود را به كرمان رسانيد. چون داخل آن بلد شد و عمارات را ديد، يقينش حاصل 

 «شده بود كه اينجا كرمان است، آنگاه نگاه واپس كرده بود.

االسـالم هاي سياسي مرحوم مجداالسالم پدر در مشروطيت و امينفعاليت

رين خان مجدزاده در وكالت مصد ، آخـبرادر در وكالت مجلس، و باالخره بهرام

در  19تالش روحيه خانيت و بيگيت است، كه در لبـاس اـانون و عـدالت اـرن 

 كم شرري بود و در هوا افسرد.گري كرد و در حكرمان جلوه

اين سرنوشتي بود كه در انتظـار همـة ايـالت و عشـاير، و گـل زنـدگاني 

 عشايري بود و رؤساي اوم، ناچار بدان دست زدند.

* 

ه كسالها پيش من يك عبارتي نوشته بودم دربارة تفسير اين مصراا سعدي 

فرمايد: االيم پارس را غم از آسيب دهر نيست، و مقصودم بيان اين نكتـه بـود مي

در پنـاه »... ها تمام شده، من در آنجا گفتـه بـودم: ها و گردنهكه زمان تسلط العه

چربيد، و ها ميلت عشاير آن بر دولتهمين كوهها و كوهستانها بود كه سالها صو

بريد كارش پيشـتر خورد و بخوبر هركدام بهتر بخو ميچما  هريك بيشتر تو مي

 هاي شولستانجلگه ةبود. فقط روزي اين پازنهاي كوهستان به دام افتادند كه دامن

و  و دشت ارژن را رها كرده، با، بهارستان را بر شكفت كوه مـره و اـالت سـرگ

ترجيح دادند و نصيحت همشهري ما و پير مراد خودشـان: شـيخ حسـن  مزايجان

از  الساراين )پييمبر دزدان( را نديده و نشنيده گرفتند كه سالها پيشسيرجاني نبي

 آن گفته بود:
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 كه اي بلندنظر شاهباز سدره نشين  

 آباد استنشيمن تو نه اين كنج محنت  

 زنند صفيرترا ز الة ده مرده مي

 (164)ه در اين دامگه چه افتادست؟ندانمت ك

مجداالسالم هرچند در متن حوادث مشروطه بود، ولي هرگـز بـه وكالـت 

احي، نرسيد، او در اواخر عمر، به اجبار ناچار شد بـه كرمـان بيايـد، و چنـد صـب

ته ـ را داشـ محاكمات عدليهنوعي وكالت ـ البته نه وكالت مجلس، بلكه وكالت 

ارة ار هـم، بـاز سـر و صـدايي راه انداختـه بـود كـه اشـباشد. اتفاااً در همين كـ

مختصري بدان بايد كرد. در اين بـاب، شـش سـال بعـد از مشـروطه و در زمـان 

 اي داريم.حكومت اميراعظم در كرمان، اشاره

* 

خطي كتـاب نامـه  ةمرحوم ميرزا ابوالحسن مستوفي كرماني در پشت نسخ

در دهـة آخـر »... نويسد: مي (165)ت،باستان ميرزا آااخان كه خود تحرير كرده اس

حضرت واال اميراعظم وارد ارن حكومتي شدند. در اين بـين حجه تنگوزئيل،ذي

طاب ثراه بـه كرمـان  آيةهللاخبر فوت مرحوم آخوند مالّ محمدكاظم خراساني 

رسيد، بعد از ختم فاتحه و ترحيم، حضرت ايالتي دعوتي عمومي در ارن ايـالتي 

رمودند. بعـد از ايـن مجلـس، خيلـي آبهـا از آسـيابها افتـاد، كرده نطس مفصلي ف

تعبير ماند. اوم مجاهد با نهايت جد و سعي به منازل خود آرام شدند. ها بيخواب

و  اتفددا . بعضــي مفســدين كــه نددموكراتهــا صــالح حالشــان در ســكوت شــد

ــزل مجداالســالم ـ پســر يوســفخــود را مي خددوا ترقي ــد و من ــا گفتن  آااباب

ـ وكيل محكمه شرعي باشد ـ محافـل و  يوسف كوسهبي  معروف به نقليخاندا
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مجامع داشتند و به اصطالح خودشان كنفرانس داشتند و حقيقت منظورشان تهيـه 

 استعداد فساد بود ـ مواوف شد و مردم آسوده شده عقب فقيري خود رفتند.

كـل داري مقارن اين اوضاا موسي شوستر )موسيو شوستر( كه مدير خزانه

 وبود از شيل خود معزول گرديد و اكنون كه نيمه محرم سـنه يكهـزار و سيصـد 

ت م  است و هفتاد و پنج روز بـه تحويـل مانـده، از پرداخـ1912ژانويه  7سي ج

ر حقو  اهالي كرمان مطلقاً خبري نشده و حاالت زنـدگاني عامـه اهـل كرمـان د

 (166)«منتهي درجه سختي و بدبختي است.

ــه دار زدن رفعتهايــن همــان وااعــ نظــام و ميــرزا اي اســت كــه منجــر ب

خان ايلخاني افشـار و حـوادث خان بهادرالسلطنه، و همچنين فرار غنجعليحسين

... »با، بهادرالملك شد. به اشـاره همـان مسـتوفي، بعـد از وااعـة بـا، بردسـير. 

 خان هم شرفياب شـد،جماعتي از افشاريه كرمان خدمت ايالت آمدند ... غنجعلي

خان را ايالت گرفتند، ... احضـار حضـرت ايالـت هـم رسـيد، از عاابت غنجعلي

بردسير به سمت خراسان رفتنـد، و آنچـه بـه دسـت اسـت چـه پولهـاي نقـد از 

ورماليـده رفتنـد سـر ها گرفتند و همه را نقد كرده با سـبيل تابيـده و پاچهخرپول

الممالك نايـب ةبه نصرود بخان را كه مقصر عالاجات سمنان داميان ... غنجعلي

االيالــه تحويــل كردنــد. بعــد از چنــد روز، اعتنــا بــه احــدي نكــرده، رفــت بــه 

 (167)«اش...خانه

خان در برابر حكومـت ـ كـه در آخرين مقاومت عشايري و ايلي غنجعلي

حكم خانه روشن كردن محتضر است ـ روزي بود كه در زمان حكومـت سـردار 

م( سردار نصـرت مـأمور آرام 1915/ آوريل  ه1333الثانيه ظفر بختياري )جمادي

كنون، شهر »... نويسد: كردن آشفتگيهاي واليات شد. ميرزا ابوالحسن مستوفي مي
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را بـه  ةگذرد اردوي جناب سردار نصـرالثانيه است، اريب چهل روز ميجمادي

انـد ـ و در اصـل هـم گردي رفتهمالزمت برداشته از طرف بم و نرماشير بلـوك

بكـري بـه سـمت رودبـار راني و عسرت تشريف بردنـد. از مرغـك، دهمحض گ

 جيرفت رفتند.

ه بـضرغام نظام رودباري به همان عقيده و سليقه از مالاـات كنـاره كـرده 

تعارف تقديم، رفع زحمت از خود نمـود. از آنجـا بـه سـمت ااطـاا و اسـفنداه 

دهنده ض راه الثانيه خبر رسيد كـه در عـرعزيمت شده، روز گذشته دهم جمادي

خـان افشـار جلـو ايالـت را بسـته و ـ كه عبور از آن سخت بوده، غنجعلي لولي

 جواب داده كه به اين صفحات آمدن الزم نيست ...

مكالمه به مقاتله كشـيده، و در بردسـير و حـوالي اـرب جـوار چريـك و 

اند كه به ااعده بجنگند، تا از پس پردة غيب چه ظـاهر سهمي سيورسات خواسته

كاسـه خيلـي علت آن كه زيـر كاسـه نيمكنم ايالت فاتح شود، بهد؟ گمان نميشو

 (168)...!«است 

 الزم نيست بدانيم از پي پردة غيب چه ظاهر خواهد شد؟ زنـدگي ايلـي و

گوشتي تمـدن جديـد و سـالح آتشـي خـورد در چرگ 20و  19ي در ارن اابيله

بينم را در كرمان مـي« جهطيرا»خواهد شد. من واتي دهكدة طيرلجرد و خوانين 

اي بي  كه كتابخانهها، در آخر كار خالصه شده بود به عالمكه آنهمه كيا بياي بي 

هايي از آن هسـت(، بـه يـاد دهكـدة در طيراجه داشت )و گويا هنوز هم نسـخه

افتادم ـ در نزديكي اارص ـ كه مركز زندگي باايمانده عشـاير « بورنطاش»محقر 

 است. افشار آسياي صيير

ااپو و اسـكان پاشا  براي تخت. حمالت درويش ه1285م. / 1868به سال 
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سون و بـااي در عشاير عثماني در چخورسعد شروا شد. جمعي به ايصريه گون

ساير نقا  آناطولي اسكان داده شدند، و يا به مرزهاي سوريه رانده شدند كه ابيلة 

اي آنهاست، درحالي كـه در كوچك افشار بوجاغي همچون خاكستر از آتش، بقاي

 (169)مركز به نام افشار ثبت شده است. 44دفتر وكالت داخليه 

سرنوشت افشارها، چه در ايران چه در آنـاطولي، چـه در كرمـان، چـه در 

ر خمسه؛ چه در اروميه، چه در شمال خراسان، هركه بودند و هرچـه بودنـد، اگـ

 (172)خان بود، اگر غنجعلي(171)توپخانهخان امير اهللبود و اگر حبيب (170)نادر افشار

اوغلي، متأسفانه ثابت خان مجد بود و اگر دادالبي  غران، اگر بهرامو اگر بيگتاش

كند كه آب و هواي حكومت و سياست، هرگز به مزا  افاشره سـازگار نبـوده مي

 است.

اينكه هم افشارهاي اروميـه، و هـم افشـارهاي خمسـه، و هـم افشـارهاي 

درت او هم افشارهاي شمال خراسان، كم و بيش، در تمام طول تاريخ، از كرمان، 

ها صدمه ديده و بيش از آنكه مواعيت و مقام دولتي دريابند، كشـته داده حكومت

وات پايشان را از اند، آن بوده كه اينها به اول آن خليفه عباسي، هيچو غارت شده

خودشان را از نادرشـاه افشـار ـ و  كدام، و هيچ(173)گذاشتندتر نميخالفت پائين

 مين علت:هدانستند، و به حتي اميرمحمد مظفر ـ كمتر نمي

 رويي گل، روشنم شد اين معنيز خنده  

 (417)هاي تلخ گالبكه در پس است مرا گريه  

اينكه مقالة مـا هـم آنقـدر مفصـل شـد، بيـان مختصـري از احـوال همـه 

خواسـتم اند، وگرنه اگـر ميادعايي داشتهافشارهايي بود كه كم و بيش در كرمان 

مقاله كوتاه باشد، شايد حس اين بود كه آن را در احوال كساني بنويسـم كـه مثـل 
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خانه پاريز اكتفا كنـد و علي افشارزاده پيك پست چهل سال تنها به مديريت تلفن

ايي ام در باب آنهاز گوشة ده ما به جايي نرود. به عبارت ديگر مثل آن كرد، رساله

 (175)اند.بوده باشد كه اصالً ادعايي نداشته

دانند ـ امـا امـروز، متأسفم كه افشارهاي كرمان ـ هرچند خود را ترك مي

، وگرنه چنـد اطعـه (176)ن، يك كلمه تركي بلد نيستندكدام از كوچك و بزرهيچ

قل زيسته برايشان نتركي را در پايان مقال، از شاعر معروف افشار كه در تركيه مي

كردم. با همة اينها چند بيت از يك اطعة معروف او را ـ كه صـورت حماسـي مي

كنم. دارد، و بسـياري از مـردم آنـاطولي آن را از حفـظ دارنـد، برايتـان نقـل مـي

 وايف افشار نيست.طتناسب با سرگذشت دردناك بي

ف آنها كه در آن طرزبان تركي است، ولي بيان حال همة افشارهاست. چه 

ر اند، بـه هرحـال ايـن شـعمرز هستند، . چه اينها كه به بيابانهاي كرمان اانع شده

 راهي است از دلها به دلها، و خار  از مرزها و ديوارهاي سياسي

 از هواشان راه با يكديگر است باغها را گرچه ديوار و در است
 

ااپو بـه ماليات تختـه واتي سلطان عثماني، به عنوان سربازگيري و دريافت

عـام و رو شد و تصميم به اتلافشارهاي آناطولي فشار آورد، با مقاومت آنها روبه

 الع و امع آنها گرفت.

اوغلي متوجه شد كه بـزودي جنگـي شـديد و نـابرابر، ميـان ايـالت دادال

پاشـا، امان عثماني درخواهد گرفت. ابل از حمالت درويشافشار، و حكومت بي

جمله اين ابيـات ها ساخت كه از آناوغلي شعر و ترانهيج افشارها، دادالبراي تهي

 (177)بود:

 ااخدي كوچ ايلدي آوشار ايللري
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 آغير آغير گدن ايللر بيزيمدير

 الر ياكين ايللر عراايعرب آت

 يوجه داغالر آشان ييللر بيزيمدير

 بلميزده الچيميز ايرماني

 ينناشي دلر ميز راغيمين تمره

 زدا سلطان اتميش فرمانيحاايمي

 فرمان پادشاهين داغالر بيزيمدير

 دادال اوغلي يارين ااواا اورولسوز

 اوتر تفن  داولونبازالر ورولور

 نيجه اوچ ايئتلر يره سريلير

 اولون اولسون ااالن ساغلر بيزيمدير
 

 ترجمه فارسي

  

 ايل افشار برخاست و به كوچ پرداخت

 از آن ماست پيمايدايلي كه به آرامي راه مي

 كننداسبان عربي، عرا  را به ما نزديك مي

 گذرد از آن ماستبادهايي كه از كوههاي بلند مي

 ايمدر كمرگاه خود شمشير خميده و خنجر بسته

 كند سن  راتيز آهنين ما سوراگ مينيزة نوك

 سلطان به پراكندگي ما فرمان داده است

 ن ماستالبته فرمانها در دست اوست، و كوهها از آ

 شودوا مياوغلي، فرداست كه نبرد ما شردادال
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 واهد گرفتها ميدان نبرد را فرا خصداي تفن  و طبل

 شگفتا كه نيروي شجاا و جوان ما بر زمين خواهد افتاد

 (178)ها خواهند رفت اما آنچه برجاي زنده ماند، از آن ما خواهد شد...رفتني
 

هـا بـا زنـدگاني دگي ايلينـزاوغلي خوب متوجـه شـده كـه جنـ  دادال

نشـيني اي جز نـابودي زنـدگي كوهسـتاني و كوچنتيجه 20و  19شهرنشيني ارن 

يماهـا ـ و تانكها و توپها ـ و اخيـراً هليكوپترهـا و هواپنخواهد داشت. مسلسلها 

 ديگر، فرمان عليكم بالقالا و عليكم بالجبال را خواهد شكست.

الشـعاا تمـدن و شباني ديگر تحتي دانست كه زندگاني باشكوه ايلاو مي

بـه  شهرنشيني خواهد شد، ميلوب سالح آتشيني، كه برخالف شمشير و سـرنيزه

وز انسان فرصت نخواهد داد كه به چشم خود ااتـل خـود را در برابـر ببينـد و ر

آورده  ايامت از او بازخواست كند. تمدن راه دور، مرن از راه دور را به سـوغات

 بود.
 شجاع و جوان ما بر زمين خواهد افتاد شگفتا كه نيروي

 ها خواهند رفت اما آنچه برجاي زند  ماند، از آن ما خواهد شد...رفتني
 

ها خواهند رفت. اما متأسفانه در اينجا درست بود، رفتني اوغليحرف دادال

 رفتني خود او بود و نظامي كه بـدان وابسـته بـود. نـه كوههـاي تـوروس، و نـه

كــدام هاي اــارص، هيچنــه بلنــديبــر و هاي راهنــه گردنــهكوهســتانهاي خبــر، 

هـا ديگـر خانكرد. عصر كلبعليدارندة آن نظامي نبودند كه او از آن دفاا مينگاه

انسـان  تمام شده بود. پانزده سال بعد از سفر سديدالسلطنه، هم ااطـاا از سـرانه

 نجات يافت و هم افشار از سرانه حيوان معاف شد!

اش خواني بخـوان، عصـر فئوداليتـهبود، ارون وسطايش ميآن نظام هرچه 
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اش كنـي بكـن، عصـر كمـون اوليـهاش حسـاب ميداني بدان، ااتصاد شـبانيمي

دهي بده، هرچه بود و هركجا بـود، اش ميشماري بشمار، عنوان تبربر و بدويمي

اشاه يـا رفتني بود، در آنجا به عهدة عبدالعزيز، و در اينجا اندكي بعد به عهدة رض

هاي خودكار سدرده شـده بـود كـه بهتر بگويم به عهدة توپهاي دورزن و مسلسل

كم تنها ، درحالي كه در كرمان، ديگر كم(179)همة اينها را به گورستان تاريخ بسدارد

نقش هاي ظريف خـوشاي كه از ايل افشار بااي خواهد ماند، همان االيچهخاطره

در هـر خانـة كرمـاني، يكـي دو تـا از آنهـا، كم، و نگار كرماني است، كه دسـت

 (180)هاست.بخش كاشانهزينت

* 

ن اما، نقطة پايان فعاليت سياسي افشارها در كرمان يك لطف مقطع و حسـ

مورد نيست. معلوم اسـت كـه وكالـت مجلـس ختامي هم دارد كه اشاره بدان بي

شد. با اينكه خان ارزان تمام نميمصد  و وكالت محبس مصد ، البته براي بهرام

گير شده و فقط به ريختن با، و كاشتن درخت در سرتخت مشيول بود، او گوشه

 گذاشتند.را در كرمان آرام نمي

 معلوم نشد چه شد كه يك جناح از روحانيت كرمان به اين صـرافت افتـاد

بي  را كه كنـار مسـجد جـامع بـود، جـزء كه دو سه تا حجره مدرسه خاندانقلي

خان كه خود جمعيتي كلن  به دست به اين امر اادام كردند. بهراممسجد بياورند. 

دانست در حضور جمع مخالفت كرد را متولي و نگهبان مدرسه اجدادي خود مي

 و گلن  را از دست كارگر گرفت. يكي دو تن، از ميان جمع فرياد زدند:

ند، نوشتـ كار به آنجا رسيده كه آنها كه اليحه تحديد اختيارات سلطنت مي

خورها، امروز كلن  از دست كارگر مسلمان كـه بـراي مسـجد كـار يعني مواوفه
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 گيرند.كند، ميمي

 فشار جواب داد:اش جوش آمد، خانزادة اخانيخان، رن بيگتاشبهرام

توانسـتم ـ آن اليحه براي كوتاه كردن دست پفيوزها بود. مـن نفـت را مي

 بخورم و نخوردم، واف كه جاي خود دارد ...

خان احساس كرد ـ يعني به او خبر دادند ـ كـه كار ناتمام ماند، ولي بهرام

 خان شنيد كـه دسـتورتمام حرفها دايقاً به مقامات عاليه گزارش شده، واتي بهرام

ت و توايف او صادر شده، شبانه اخرجوها بسالم آمنين خواند و از كرمان گريخـ

 ختمانهاا واتي از در و ديـوار سـااز بيراهه رو به فارس نهاد و روي واپس نكرد ت

 وفهميد كه در شيراز است. پس به درمانگاه دكتر عنايـت سـالمي مراجعـه كـرد 

پيشه استخود را بيمار رواني اعالم نمود و به اين طريس از سن  انتقام طفالن سي

 محفوظ ماند.

 دانم چه شدبر سر بازار، طفالن را نمي  

 ي به سن سنگزند ديوانة من، سر ز بيمي  

حال كه به عنوان بيماري، به معالجات با متادون پرداختـه بـود و او در عين

، به آخرين وسيلة (181)دواي ترك ترياك و مشروب نيز جزء برنامة معالجاتش بود

ترين كارهـاي او در اثبات مرض خود نيز دست زد كه به نظر من يكي از عااالنه

نوان حسن ختام آن براعت استهالل حساب آن روزگار بود، و من اين كار را به ع

در آن روزهـا  باال به روزنامـة توفيـس نوشـت.كنم. او يك تلگراف لطيف بلندمي

ــراي  ــس، ب ــو مي حددزب خددرانتوفي ــود، عض ــه خ ــر  اينك ــه ش ــذيرفت، ب پ

كنندگان تقاضاي عضويت، دليل موجهي بـراي تقاضـاي خـود داشـته درخواست

ف براي اين تقاضاي عجيب خـود برشـمرده باشند، و او چنين دليل لطيف و ظري
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زادة افشـار را از محكوميـت حتمـي نجـات داده بود. صدور كارت خـران، خـان

. همه از باال تا پائين، واتي خواندند، خنديدند. همه گزارشـهاي سـاواك، (182)بود

 كند!ها را شل ميترين تصميممواع، جديبي ةيكن شد. خندلمكان

 ام و خاصع دهيعني اي مطرب ش  

 مرده شو چون من كه تا يابي خالص  

 دانه باشي مرغكانت برچنند  

 غنچه باشي كودكانت بركنند  

 دانه پنهان كن بكلي دام شو  

 غنچه پنهان كن گياه بام شو  

 هر كه داد او حسن خود را بر مراد  

 صد اضاي بد سوي او رو نهاد  

 هاها و رشكها و خشمچشم  

 هاو آب از مشكبر سرش بارد چ  

 درنددشمنان او را ز غيرت مي  

 (183)برنددوستان هم روزگارش مي  

نوان خواهشمندم اين مختصر را به ع»او در پايان تلگراف خود نوشته بود: 

هـاي مشعشـعانه اجـدادم را نيـز مقدمه معرفي از مخلص بدذيريد تا بعـداً خريت

عيـار بـوده و فطرت، خري تمامنشان دهم تا بدانيد كه مخلص به حكم ميراث و 

 (184)«هستم و خواهم بود. ارادتمند: بهرام مجد خانداني از زرند كرمان

اندكي كه آبها از آسيابها افتاد، از بيمارستان بيرون آمد، ايـن روزهـا ديگـر 

مصد  نيز وفات كرده بود. مجد تقاضاي مالاات با شاه نمود و پذيرفته شد، گويا 
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 بود: چرا اينقدر دير؟ شاه اولين كلمه گفته

خـان اطـالا دايقـي نـداريم. مجـد پـس از از گفتگوي مفصل شاه و بهرام

نشـين در سـرتخت گذرانـد. بازگشت از تهران، چند صباحي را منـزوي و گوشه

وت فـحاالت روحي و خلقي او، بعد از معالجات با متادون در شـيراز، و بعـد از 

 (185)يار آشفته و ناسازگار بود.مرحوم مصد ، و بعد از مالاات با شاه، بس

 يك روز به بقال دهكده مراجعه كرد و گفت:

 ـ حساب بدهي مرا روشن كن!

خان يك ريال بدهي شماست، بهرام 370او جمع زد و گفت چيزي نيست 

 اسكناس پنجاه توماني به بقال داد.

 كاسب تعارف كرد و گفت:

شود آاـا، شـما كـه از يفرماييد، دير نمـ پول خرد ندارم، فردا مرحمت مي

 ايم.گريزيد، ما هم كه توي سرتخت خراب شده ماندهاينجا نمي

 خان گفت:بهرام

 ـ نه جانم، فردا خيلي دير است.

سي آن شب، خان، تفن  شكاري خود را پر كرد، بدون اينكه از رفتار او ك

اشـه ا انگشت پا مبظني ببرد، به اطا  خود رفت، تفن  را برابر دهن گرفت. سوء

 را چكاند، صداي تفن  بلند شد.

* 

و تـاريخ كرمـان. او  اين بود نقطه پايان خانيت افشارها در عـالم سياسـت

آخرين مهرة حكومتي افشار بود در رفتار و كـرداري تـاريخي، كـه زيـر عنـاوين 

خاني، اليخـاني، مرتضـيخـاني، كلبعليخـاني، غنجعليحسن سـلطاني بيگتاش
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شد. عجب آنكه نفوذ سياسي افشار، با بيگي خالصه مييبيگي و نقدعلخاندانقلي

خان( پايان پـذيرفت. از خان )بيرامبي ( شروا شد، و با بهرامبي  )بيرامنام بهرام

بي  بيرون آمد، و در بـا، سـرتخت، بـه خـاك آباد كنار تخت درگاهقليبا، بيرم

 (186)رفت.

 شب از پروانه شرح انتهاي شو  پرسيدم  

 ري افشاند بر دامان فانوسيكف خاكست  

ز در چند ماه پيش بـه شـيرا»مرحوم ييمائي، در تحليل اين حادثه نوشت: 

رند زسفر كرد و مصمم بود در آن شهر مقيم شود ... در اطراف كرمان ـ درحدود 

 در دهكدة معتبري كه از خـودش بـود ااامـت، و نعمتـي گسـتردهـ اين خانواده 

برايش فراهم بود، موجب حيرت اسـت كـه چـرا داشت ... با وسايل آسايشي كه 

 ناگهان خودكشي كرد.

 ييمائي در پايان، اين جمله طاليي را اضافه كرد كه:

 ـ اين هم همتي است كه ديگران را نيست!...

رسد و آب به كرد آخر است، من هم بـه دنبـال اكنون كه مقاله به پايان مي

 كنم:جملة طاليي ييمائي عرض مي

ر دااطـاا افشـار  ةاز آن اين كه: باستاني پـاريزي بـه شـجرـ همت باالتر 

ا، انگـور بـكرمان به ياد مرحوم محمود افشار پايان دهد كه: غرض از سـير بـا، 

 است ...

 : هرچند، به اول موالنا

 ماند به تاك.ـ هيچ انگوري نمي

* 
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 يادداشت تازه

 

آااي باستاني پاريزي پـس از نگـارش هـر مقالـه و بـه هنگـام 

گيري و حتي مواعي كـه نوشـته نزديـك بـه چـاپ اسـت طغل

افزايـد و دربـارة االيچـة افشـاري و مطالبي بر متن مقاالتش مي

ا آواز افشاري هم كه در مقالة حاضر اشارتي بدان دارد مطلبي ر

هم نخوردن صفحات به رشتة نگارش درآورده است كه براي به

 رسانيم.ناچار در اينجا به چاپ مي

* 

نيم كه افشارها، در عالم هنر، عالوه بـر االيچـة افشـاري، يـك اثـر داما مي

هفتم از كـل اند. وااعيت اين است كه يكبسيار باشكوه ديگر از خود بااي گذارده

ها يك دان  از هفت دان  كل هفت دستگاه آواز ايران، )يا به تعبير ماوراءالنهري

آمده ـ هشت الهفـت،  آن ـ چون در آنجا، صحبت از هفت دان  هندوستان پيش

ــب13ص  ــل از منتخ ــك، نق ــران از آن التواريخ( آري، ي ــيقي اي ــل موس هفتم ك

ترين دسـتگاههاي افشارهاست. و دستگاه افشاري يكي از دلدذيرترين و پرهيجان

موسيقي ايران است و بسياري از آهنگهاي معروف نوازندگان و خوانندگان ما در 

المثل شـش هفـت تصـنيف از سـي كه فيخوانده شده است، چنان افشاري ةپرد

افشاري است مثل تصـنيف  ةتصنيف عارف ـ خواننده و شاعر معروف ما، در پرد

دانم چه در پيمانه كرده كه خالقي آن را براي گلهاي رنگارنـ  تنظـيم كـرده نمي

است. و همچنين تصنيف ششم او، تو اي تا  تا  سر خسرواني كه عارف بـراي 

شاه ساخته، و تصنيف نهم او كـه در افشـار و بـراي رالدينالسلطنه دختر ناصتا 

السلطنه گفته: نه ادرت كه با وي نشـينم، و تصـنيف چهـاردهم كـه بـراي ادرت
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دوستش استاد محمدعلي معمار كاشاني )صانعي( سروده: از كفم رها شد مهار دل 

 1340نيست در كفم اختيار دل، و تصنيف بيست و يكـم افشـاري كـه بـه سـال 

 م. شصت و پنج سال پيش( سروده:1921ي )امر

 امروز اي فرشتة رحمت بال شدي

 ادا شديخوشگل شدي، اشن  شدي، خوش

دانان هم چنين مثل تصنيف افشاري شش ضـرب كـه ديگر خوانندگان و موسيقي

 درويش ساخته و شعر آن از بهار است:

 چهرة گل نهان شد يك خزان وزان شد  

هاي درويـش اسـت، مد افشاري كه بـاز از سـاختهدرآو رن  اهر و آشتي و پيش

هشتم كه شـهرت جهـاني همچنين تصنيف معروف شيدا در افشاري به وزن شش

 يافته:

 دوش، دوش 

 ادا، باصفالقا، باوفا، خوشدوش كه آن مه

 از درم آمد و بنشست، پردة دين و دل از دست ...

ازگاري سـمقال ما نيز اما واالتر و مهمتر از همة اينها، چيزي كه با مصدا  

ته و دارد، تابلوي زيباي االيچة كرمان است كه مرحوم كلنل علينقي وزيري سـاخ

هاي خود وزيـري آهن  راص اين تابلو، اسمتي از رن  افشاري و باز از ساخته

 باشد.مي

دانم چرا واتي از تابلو موزيكال كلنـل وزيـري در رنـ  افشـاري من نمي

خان افشار افتادم، كسي كـه هوا، به ياد مرحوم غنجعليجهت و بياطالا يافتم، بي

به او احترامي دارم، به دليل اينكه اوالً همتي كرد و پس از صد سال از وااعـة آاـا 
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محمدخاني، منصب ايلخاني را از خانوادة وزيري ـ كه يـك خـانوادة شهرنشـين 

از گرداند، يعنـي مآب بودند ـ منتزا كرد، و دوباره آن را به يك فرد ايلي بديواني

 خود ايلخاني شد.

بسته تسليم مقتضيات ارن بيستم كرد ـ كـه ثانياً آنكه، همان ايل را، دست

كنار گذاردن تفن  و سالح باشد. خدا رحمت كند كسي كـه مقتضـيات زمـان را 

 درك كند. او تنها به خدمت بز و گوسفندهاي خود پرداخت، چيزي كه يك شبح

ني وزيري است. استحاله از تحول فضيل بن عيـاض كـوفمثالي از تابلو موزيكال 

پروايـي، بـه ماليمـت و آرامـش، . خشـونت و بي(187)االولياء شيخ عطاردر تذكرة

  ...... جساخته است . تحولي از نوا ...

 
 ها:يادداشت

لـوك است بسيار رفيع نزديك ارية كهت، از آباديهاي خبـر، وجـود دارد كـه فاصـلة ميـان ب كوهي .1

از بـرف  و بلوك ارزويه است، و با اينكه سه سمت آن كوه گرمسير است، هرگز الل آن كوه ااطاا،

 .(142خالي نيست. )جيرافياي كرمان، ص 

، 1362نشـر، التدايس في سيرالطريس ـ سفرنامة سديدالسلطنه، تصحيح احمد ااتـداري، انتشـارات به .2

  .621ص 

 داردان در باب جنوب اير هاي مفصل و زيادي محمدعلي سديدالسلطنة كبابي اهل بنادر جنوب كتاب .3

 اند.و جنگها و دفاتر متعددي از او بااي مانده كه بعضي را آااي احمد ااتداري چاپ كرده

خاطر دارم، روزي كه در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران مجلسي به يـادبود سديدالسـلطنه به

صحبت كردند، مرحوم مينوي نيز ضـمن  كبابي تشكيل شده بود، و جمعي از اهل اطالا در باب او

چيز در سديدالسـلطنه كبـابي همـه»سخنراني دلدذير خود، ضمن معرفي آثار سديدالسلطنه، گفـت: 

كتابهاي خود گنجانده و هرچه ديده و خوشش آمده يادداشت كرده است، و روش او، چيزي است 

ن جلسـه غـافلگير شـده بـودم مـن كـه در آ...« از نوا روش باستاني پاريزي در تدوين كتابهايش 

نتوانستم بفهمم كه مرحوم مينوي در اين بيان، اصد تعريف از مخلص داشته يا انتقاد، هرچـه بـود، 
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توانم سخن او را در تأييد روش خود اكنون كه او روي در كفن خاك پوشانده، با كمال اطمينان مي

تر محمود افشار و بـه پـاس خـدمات به حساب بگذارم، و طبعاً اين نوشته نيز كه به ياد مرحوم دك

هايي دانست كه مرحـوم دريغ فرهنگي و ادبي او نوشته شده، البد بايد آن را از نوا همان نوشتهبي

 مجتبي مينوي ـ استاد فقيد بزرگوار ـ بدان اشاره فرمود.

رفـت.  سن هواتي ابوجعفر ديلمي با ابونصر بن عزالدوله بختيار جنگيد، ابونصر در سيرجان به الع .4

 د عمروليـثابوجعفر، داروغگان نرماشير و رودبار و ااطاا و ارزويه را به جيرفت فرستاده در مسج

 (262صفار به نام او خطبه خواندند. )تاريخ كرمان، ص 

بـه  ديلمياني كه با شبانكارگان يار شـده بودنـد، اسـمتهايي از كرمـان را بـه صـورت ااطـاا

ه بـئيـان، مـدتها سـيرجان و شـهر بابـك و ااطـاا و دشـتبر شبانكارگان سـدردند. در زمـان اراختا

(، طوايـف جرمـان و 363تركان خواهر پادشاه خاتون سدرده شده بـود، )تـاريخ كرمـان، ص بيبي

 (،384اند. )تـاريخ كرمـان، ص اوغان، از زمان اراختائيان در بلوك ااطاا و ارزويه سكونت داشـته

فـري بـه سيورغتمش اوغاني رئيس آن ايل، سلطان احمد مظبلوك ااطاا، ييال  ابيلة اوغاني بود و 

(. 424كمك هزاره جرماني، با اين سيورغتمش اوغاني در بافت جنگيده است. )تاريخ كرمـان، ص 

يـن اميرجمشيد برادر سيورغتمش، العة ارزو را پناه گرفت. در تمام مدت حكومـت شـاه شـجاا، ا

الدين زاهـد از اند. خواجـه شـمسهرا مشوش داشـت ها، ناحية ااطاا و ارزويهسيورغتمش و اوغاني

( و آخـر كـار نيـز 87بزرگان ناحية ااطاا به زهـر پهلـوان اسـد كشـته شـد. )محمـود كتبـي، ص 

رة سيورغتمش به دست اميرمحمد جرماني به اتل رسيده است، و از آن وات به بعد، رياسـت هـزا

 (426كرمان، ص جرمان و اوغان به پهلوان علي اورچي سدرده شد. )تاريخ 

خان ـ ضابط و مباشـر آاا پسر حاجي منصوربي  ـ خواهرزادة شاهرگدر عصر زنديه شاهين

ياا و ضـ»(، در زمان آاامحمدخان، آااعلي وزير 526بلوك ااطاا و كوشك بود. )تاريخ كرمان، ص 

مـراد )جيرافي وزيري( و باز در همين زمـان علي« عقار كلي در بلوك ااطاا و كوشك داشته است

آمد، پذيرايي كرد. )ايضـاً شاه بعد( كه از طريس فارس به كرمان ميخان كوشكي از باباخان )فتحعلي

الح (، ميرزا حسين پسر آااعلي ـ كه در بلوك ااطاا سكونت داشت، با آخوند مال محمدص555ص 

د. ستقبال كردنخان اراغالنو و حيدرخان هشوني، و امير باار گوغري تا مزرا تزر  ابافتي و عليقلي

شاه دختري از رابر به زني گرفت. )خاتون هفت ( و در همين سفر جنگي بود كه فتحعلي567)ايضاً 

 (.188العه، ص 

يا بايد يك مضاف براي آن پيدا كرد، مثالً ااطاا فالن و بهمان، يا اينكه اصالً آن را صورت  صةً خال .5



 188 40/   و آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته

در يزد كه نام آباديي است، يا اختـا ـ كـه ايـن اي ديگر دانست. از نوا كلمة عقدا يافتة كلمهتحول

اند و مأمور نگاهـداري اسـبهاي اي كه اختاجي بودهآيد ـ و احتماالً طايفهتر مييكي به نظر مناسب

آيـد، و عـادل تر ميهاي بردسير و نگار و بافت ـ و اين به نظر صـحيححكام در كوهستانها و الن 

اه منصور نجات داد، شايد از اين تيره بـوده اسـت. )خـاتون اختاجي كه جان تيمور را از شمشير ش

معني تيول و نان پاره، از عصر سلجوايان در ايـران بـاب (. ااطاا، به56العه، چاپ سوم، ص هفت

 كم به ادب هم سرايت كرده:شده و كم

 )نظامي(  نشين بخت كوراناورن   ااطاا ده سداه موران

 .571تاريخ كرمان، ص  .6

انجـام   ه1277م/1860. طبس يك سرشماري سطحي كـه در 199مان، چاپ دوم، ص جيرافياي كر .7

 المعارف اسالم، ذيل كرمان(.ةاند. )دائرگرفته، افشاريه در آن زمان حدود بيست هزار نفر بوده

محمد عامري، چاپ دوم با مقدمـة نگارنـده، عقدالعلي للمواف االعلي، افضل كرمان، تصحيح علي .8

 .136ص 

ه هاي خوانين و متعيّنين و خصوصاً تجّار است، زيرا آنها بودند كح البته مخصوص خانهاين اصطال .9

نشستند، وگرنه مردم فقير و عامه كه ديوار خشت و گلـي مرغي ميدر اطا  سفيدكاري پوست تخم

 گلي داشتند.و حداكثر كاه

 .339 توانيد توجه كنيد به ااتصاد يزدي، از پاريز تا پاريس، صدر اين باب مي .10

، به نقل از 365م است. )اژدهاي هفت سر، چاپ دوم، ص 1277/  ه676مربو  به حوادث حوالي  .11

 تاريخ شاهي اراختائيان(.

 .164، ص 1زندگاني شاه عباس اول،    .12

حال اوم و خـويش كردند و در عينتا جايي كه خوا  پاريز هم خود را از اوالد چنگيز حساب مي .13

 (.320ار. )سن  هفت الم، ص خواجه نقشبند عبيداهلل احر

 .149به نقل از تاريخ وصاف، ص  597احمد كسروي، آينده، سال اول، ص  .14

اي حضور دارند كه نسـبت خـود را بـه اكنون طايفهدرحالي كه اتفاااً در همين كوهستان بافت، هم .15

ز آنهـا انـد و چنـد تـن ابراي خود انتخـاب كرده« سالجقه»رسانند و اغلب نام فاميل سلجوايان مي

هـد عاند. مقصود اين است كه اين سالجقه ممكن است مربـو  بـه شاگرد خود من در كرمان بوده

انـد و يـادي از سلجواي و مقيم بافت باشند، ولي افشارها در عصر سلجواي در آن كوهستان نبوده

 شود.آنها در تواريخ آن عصر نمي
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يبـا و ـ بين راه سرآسياب ـ يك با، ز، در جنوب شراي شهر كرمان «و»مقدمة سفرنامة كالت، ص  .16

بي  است. اين با، بعـدها جـزء آباد، و گويا منسوب به همين بيراموسيع وجود دارد به نام با، بيرام

خان زيك درآمد. احتمال دارد كه بعد از الع و امع افشارها توسط شـاه اموال و مواوفات گنجعلي

 خان، اين با، نيز با اموال ديگر افشارانگنجعليعباس ـ چنان كه خواهيم گفت ـ و روي كار آمدن 

چنـد هـم ايـن بـا، هاي اشن  صفوي تا همين اواخر در اين با، بود، يكمصادره شده باشد. كتيبه

 مركز پيشاهنگي شده بود.

ا اشيال ر، ازبكان از همان اوايل عصر صفوي كرمان 13اآلثار، به تصحيح احسان اشرااي، ص ةنقاو .17

م، شيبك 1509/  ه 915كردند. مثالً در زمستان سال گريزهاي پي در پي غارت مي كرده، با جن  و

رت اليـت را غـاازبكان، بعضي الكاي آن و»خان با سداه فراوان از راه بيابان به تاخت كرمان آمده و 

...« نموده، خواجه شيخ محمد كالنتر كرمان را به اتل آورده بـه طـرف خراسـان معـاودت نمودنـد

سلطان افشار هم، تازه بعـد از (. دروااع آن مقاومت جانانه حسن125تواريخ، روملو، ص )احسن ال

 سال غارت ازبكان صورت گرفته بوده است. 15

سلطان افشار ظاهراً مربو  به همان جنگي اسـت كـه شـاه طهماسـب بـه اما شكست حسن

يـت فوشـنج ي بـه والخوي واتـسرداري صوفيان خليفه راه انداخت، و اين صوفيان خليفة ديوانـه

ر پـنظرش بر خرمن كاهي افتـاد، فرمـود كـه جـوالي از آن كـاه »هرات رسيد به اول ااضي احمد، 

سـت او ، پوپوست كند كردند، و برداشتند، به نيت آن كه چون عميدخان را در جن  بگيرد، او را 

ه را ازبكان، زنده اسير دانيم صوفيان خليف(. اما چنانكه مي250التواريخ، ص صة)خال« را پر كاه كند

 كردند و در حضور عبيدخان گردن زدند!

زاده اندازد كه بـه روايـت اسـتاد جمـالكاه بار كردن صوفيان، آدم را ياد مرحوم پورداود مي

ها به شـورش گليسواتي دانشجويان ايراني از برلن راه افتادند كه به بيداد بيايند و كردها را عليه ان

يـده و م پورداود كه جواني رشتي و آراسته بود، يك طبل بزرن از برلن خرو جن  وادارند، مرحو

الش كنـد! )تـ همراه برداشته بود، كه در ميدان جن  عرا ، با آن، نيروها را تهييج، و به جن  وادار

 (.305آزادي، چاپ پنجم، ص 

 .213التواريخ، ااضي احمد، تصحيح احسان اشرااي، ص صةخال .18

 .600چاپ سوم، ص تاريخ كرمان، وزيري،  .19

 آراي عباسي.عالم .20

 .807منتظم ناصري، چاپ دكتر رضواني، ص  .21
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، مثل اينكه كار اصلي افشارها در ايـن 444التواريخ روملو، ص فارسنامة ناصري، و همچنين احسن .22

ها ايلجاري كرمانيان و بردن آنها به جن  شمال و جنوب اول اديميسنوات جمع مردم كرمان و به

 بوده است.و شر  و غرب 

 .603تاريخ كرمان، چاپ سوم، ص  .23

 .325اآلثار، ص ةنقاو .24

 .665التواريخ، ااضي احمد، ص صةخال .25

 .370ديوان وحشي، به كوشش دكتر حسين نخعي، ص  .26

 س بيابـان،آن روزها كه سلطان محمدميرزا را از بيم توطئه ازلباشـان از هـرات برداشـتند و از طريـ .27

بـان كـوير در العة اصطخر زنـداني و نظربنـد كننـد، واتـي از بياپنهاني، به اصطخر فارس بردند تا 

الدين محمـد نـام گذشت، در خبيص مهمان سيدي بزرگوار شـد كـه شـمسسيستان و خبيص مي

نواز بود. سالها گذشت و دري به تخته خورد و گفت و در خانه بازداشت و مهمانداشت و شعر مي

ام ر  اكل معجون به سايه رحمت حضـرت بيچـون آردر خانة پسر حلوايي از ف»شاه اسمعيل دوم 

و بر تخت  و ازلباشها به سرا، سلطان محمدميرزا آمدند و او را از اصطخر به ازوين بردند« گرفت

تخـت آوردنـد و سـمت الدين خبيصـي را بـه پايكاري كه كرد، فرستاد شـمسنشاندند، و او اول

شـود.  فصلي دارم كه اميدوارم يـك روزي چـاپصدارت را به او داد. در باب اين مرد من مقالة م

 احمددبيگ افشدارالدين كرماني، غير از آن ميرزا محمد كرماني باشـد كـه وزيـر ظاهراً بايد شمس

آراي عباسـي، بـه كوشـش ايـر  باشي بود و به وزارت داراالرشاد اردبيل ايام داشت. )عالماورچي

 (.166افشار، ص 

خان شود، ولي يگتاشيگر ميرميران را گرفته هم داماد بخواست دختر دميرزا محمد وزير مي

آاا اربطان مالزم فرهادخـان در م ميضوب شاه عباس شد و به دست پيرعلي1589/  ه997در سال 

خـان احتيـا  كـرد و از آمـدن بـه والت زاوه به اتل رسيد. از همان روز هم ديگـر بگتاشمنزل مه

 (.404آرا، ص كرد. )عالمهاي مختلف خودداري حضور شاه به بهانه

خان چنانكه بعد خواهيم گفت، بـر اسـاس البته اصرار شاه عباس نيز براي الع و امع بگتاش

خواسته بـا خـانوادة مرتضـي ممالـك ايـران اميـر ميرزا محمد وزير مي»گفتند: اطالعاتي بود كه مي

خـان افشـار، شـاهزاده ران وصلت نمايد... و به معاونت و مظـاهرت بگتاشالدين محمدميرميغياث

 ميرحيدر معمائي كاشي شاعر مداح او بود.«. خورشيدلوا ابوطالب ميرزا را پادشاه سازند

هنوز در مسجد سدهساالر براي پرسه )مجلس ترحيم(، به روي »... من يك وات نوشته بودم 
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كوي (. مقصودم از اين بـث شـ492)حماسه كوير، چاپ دوم، ص ...« هيچ كرماني باز نشده است 

اند، بعدها متوجه شـدم كـه اين بوده است كه كرمانيها به وزارت و صدارت در تاريخ ايران نرسيده

چرا، يك بار پيش از مشروطه و يك بار بعد از مشروطه اين سعادت نصيب كرمانيان هم شده. پيش 

در  خان خانم، شاهزاده خانم پرحرارت زيباي سـرزندة صـفوي،از مشروطه، آن روزي بود كه پري

الدين نـواب ميـر شـمس»... چند صباح حكومت خود ـ ابل از شاه عباس ـ منصب صدارت را به 

م  بـه 1578مـه  8/  ه 986االول جمحمد كرماني )= خبيصي( عنايت فرموده، روز يكشنبه غره ربيع

ازوين تشريف آورده ... موالنا افضل منجم را به استقبال فرستادند و مشمول عواطف علياحضـرت 

 (.669التواريخ، ص صةخان خانم  گرديد. )خالمهدعليايي جپري

هـي مـن اما سالها بعد، باالخره مسجد به روي كرمانيان باز شد )صدارت مرحوم بـاهنر(، منت

خان خانم را خوانـدم و الدين خبيصي و البته سرانجام خونبار خود پريواتي سرگذشت مير شمس

 ام ـ نيز از پيشا ـ كه چند صباحي معلم امتحاني او بودهسرنوشت خونين شهيد محمدجواد باهنر ر

ي ديده گذراندم، متوجه شدم كه در عالم درويشي، اين هـم آرزويـي طاليـي نبـوده، كـه مـن بـرا

سروصداي خود در سر پخته باشم، به اول ميرزا عبدالحميـد شـكوه گير بيهمشهريان نجيب گوشه

 منشي آاامحمدخان ااجار:

 ن وادي، چون غول هماورد استپويي چه در اي  

 خسبي چه در اين بنگه، چون دزد نگهبان است  

شكارچئي پلنگي شكار كرد و پوست آن را پيش خان حاكم آورد و هديـه داد و گفـت: بـر 

 گويند شگون دارد.دوش خود بيندازيد كه مي

خان حاكم گفت: ارزاني صاحبش باد، اگر ميمنت داشت امروز هـم بـر دوش همـان كسـي 

 مانده بود كه ديروز آن را بر دوش داشت!

 مقدمه حسين نخعي بر ديوان وحشي، ص هفتاد و هفت به نقل از تاريخ جالل منجم. .28

 .848التواريخ، ص صةخال .29

 تاريخ الفي، هر لك صدهزار، او چهار بار ميليونر بود! .30

د ايـن چـاپ بـه بعـ400آراي عباسي، چاپ اير  افشار، مطالب مربو  به افشارها از صـفحه عالم .31

 شود.تدريج نقل ميبه

م.( شـروا 1546. /  ه 953آراي عباسي، اختالف ميان ذوالقدر و افشار از مدتها پيش از )ايضاً عالم .32

شده بود و در همين سال بود كه امراي افشار و ذوالقدر به فرمان شاه در آذربايجان )تبريز؟( ابراهيم 
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باشي افشار و شاهقلي سلطان افشار سلطان ي  اورچيخان ذوالقدر و علي سلطان ذوالقدر و سوندب

كرمان و محمودخان افشار به دولتخانه درآمدند و عهد نمودند كه مدت عمر بـا يكـديگر در مقـام 

 (.409التواريخ، ص خالف و نفا  نباشند. )احسن

 آراي عباسي.عالم .33

ورتهاي مختلـف يك صورت جمع عربي هست بر وزن افاعله كه براي بسياري از كلمـات بـه صـ .34

شـود عمالقـه و ه ميشود عبادله، و عمليس كـشود رتابله و عبداهلل كه ميرود، رتبيل كه ميكار ميبه

 شود غساسنه.غسان كه مي

اما يك جمع متداول فقط در ايران هست كه مختص براي جمع اسمهايي است كه منسـوب 

ها، هـا، ادارسـه = ادريسـيزاونه جمع ازوينياي هستند، مثالً ااي يا فكري يا عقيدهبه جايي يا ابيله

ها، حنابلـه = هـا، كرامنـه = كرمانيهـا، شـيارزه = شـيرازيها، ارامنـه = ارمنيبطالسه = بطلميوسـي

ها، در ابن اسفنديار به تكاكله اشاره شده كه ظاهراً مقصـود اـوم و خويشـهاي اتابـك تكلـه حنبلي

)كهبد( هم هست و مـن گمـان كـنم در جـايي  است. اوراجه جمع عوارض و جهابذه جمع جهبذ

 كار برد.ها بههم براي طهراني شود طهارنه راام و اگر چنين باشد ميها ديدهلنادنه براي لندني

المثـل هم در معنا دارد چنانكه في« نوآنسي»اين جمع، گويي، با جمع عادي اندكي تفاوت و 

ه مثـل ها اندكي متفاوت است. بنده با اينكه نتركمن ها كمي فر  دارد، و تراكمه باتبارزه با تبريزي

هاي افشـاري كرمـان چنـد خانـه اـالي در مهمانخانـه صائب از تبارزة اصفهان هستم، و نه از االي

مواع ندانستم كه براي طايفة افشاري، و افشري نيز، از اين جمع استفاده كنم و آنها را ام، بيانداخته

العقـول اسـت، از ايـن ه جمع غيـر ذويكنم )مثل زامباور(، يا افشارها جاي اينكه افشاريون بخوابه

المثـل طور كه گفتم غير از جمع معمولي فيجمع استفاده كنم و افاشره نام ببرم، و اين جمع، همان

 ه جمع ابليس است و زناداه كه جمع زنديس است.كصورت ابالسه است به

مقاله به يادبود مؤسس محترم آن مرحـوم دكتـر  شود، و ايناكنون كه مجلة آينده نشر ميهم

م. تأسـيس  1925ش / 1304محمود افشار تحرير گرديده، با توجه به اينكه مجلة آينده را در سـال 

كرده، و فرزند او اير  افشار )مدير مسؤول كنوني( همچنان خدمت او را ادامه داده و بابك افشـار 

آنجلس و سـاير نقـا  افشار )نمايندگان آينده، در لوس)مدير داخلي آن( و بهرام و كوشيار و آرش 

برند، بايد گفـت: از حلـب تـا كاشـير ميـدان هاي او آينده را به اكناف عالم ميها و نبيرهعالم( نوه

ها تسـلط زبانسلطان سنجر است، و درحقيقت شصت سال و اندي آينده بر حيطة فرهنگي فارسـي

شار، و اگر مقايسه كنيم، هم حـوزه حكـومتي افشـاريون آينـده از تام دارد ـ آن نيز با نام خاندان اف
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سالة حكومـت حوزة افشاريون زامباور )نادر افشار و جانشينان( پهناورتر است، و هم دوران شصت

خاندان افشار بر دلها و روحهاي فرهنگي از سلطة افشاريه افزونتر، چون يك نـادر هـم در سلسـلة 

 بخوانيم. افاشر لسلة آنان را نيز سلسلة خود دارند، اشكال ندارد كه س

م. بيگتاش بـه يـزد رسـيده  1589، هفتم دسامبر  ه 998و تسعمايه /  در هشتم صفر ثمان و تسعين .35

 آرا(.بود. )عالم

به العة بافس رود كه از بسياري آذو  و يرا ، بهترين اماكن آن حدود بود، »خواست خان ميبيگتاش .36

 (.231اآلثار، ص ة)نقاو «ميران مانع شده نگذاشت.الدين محمد ميرامير غياث

به نقل از تواريخ عمومي، همچنين رجوا شود به نـون جـو،  24خان، تأليف نگارنده، ص گنجعلي .37

 .715ص 

 شيالن يعني خر  سفره و آبدارخانه روزانه شخصي. .38

 .327اي نطنزي، ص اآلثار، افوشتهةنقاو .39

ته »م كنند. يك محله هم به نام او به اسغرو )غران؟( ياد مي خانكرمانيها هنوز هم از او به بيگتاش .40

 در كرمان هنوز هست.« خانبيتش

 راجع به خوا  پاريز رجوا شود به سن  هفت الم، فصل آخر. .41

 در اصل: باالمثال؟ .42

و اهميشـه آبـاء و اجـداد »اي خواجه عبدالقادر كرماني از خوا  متنفذ كرمان بود كه به اول افوشته .43

خان  به مظاهرت و معاونـت آن اند ... جبكتاشبر آن مملكت و مرجع اهالي آن واليت بودهمالذ اكا

منال  وجماعت، رايت تفو  برافراشته و دست تطاول به امالك مردم و اسباب ارباب تجمل و مال 

 طة تصرف ورعايا و اهل تظلم دراز كرده، و در اندك روزگاري اكثر ضياا و عقار آن ملك را به حي

 (.326اآلثار، ص ة)نقاو...« زة تملك درآورد حو

الدين محمد كرماني رسالة سيا  خود به گمان من اين همان خواجه عبدالقادر است كه غياث

محيي مراسـم الفضـل »... م. به نام او تأليف ساخته و در وصف او گويد: 1544/  ه 951را به سال 

اهلل تعالي من والعز واالابال عبدالقادر، حفظه فعة للرالظلم والعدوان، اختياراًواالحسان، ماحي لوازم

الوااع جان جهان و جهان جـان اسـت و انسـان عـين و عـين انسـان اسـت، آن مكائدالدهر كه في

حضرت هميشه بنده را به نوشتن رسالة جامع در فن حساب كه محتـا  اليـه اربـاب البـاب اسـت 

)رساله خطي سيا ، كتابخانة آستان اـدس رضـوي، .« ..فرمودند مثل رسالة بحرالسيا  كه مأمور مي

جانـب ، فتوكدي اين رساله را استاد محترم آاـاي گلچـين معـاني، لطفـاً، از مشـهد بـه اين15ور  
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 مرحمت فرمودند كه اميدوارم روزي به چاپ برسد(.

 البته نتيجة اين بدون حكم رفتن را بعداً خواهيم ديد. .44

 .903التواريخ، ص صةخال .45

 اي عباسي.آرعالم .46

اند، و خان ظاهراً يك رگه عواطف عرفاني و تعلس به شاه ولـي را داشـتهخان و هم بيگتاشهم ولي .47

 انـد. شـايد ايـن ازدوا ،هردو مزار شاه ولي را ـ چنانكه خواهم گفت ـ تعمير كرده و توسـعه داده

 نبة اعتقادي و عواطف مسلكي نيز داشته است.هاي سياسي، جعالوه بر جنبه

 سر خود شده بود.آراي عباسي، بيگتاش، گروگان هممعال .48

خوانند؛ ولي من به آن صورت كه نقل نالند، مياين شعر را معموالً به صورت همه از دست غير مي .49

ام، و مقصود از خويش اول، اوم و خويشهاست كه از همديگر گله دارنـد، و ام، از پدرم شنيدهكرده

تر است، ما پيش از آنكه از اوم و خويشها گلـه مايد كه لطيفندوم هم كه معلوم است، و چنان مي

 كنيم، بايد از خود بناليم و از درون خود!

 مقصود سلسلة صفوي است. .50

اهلل مالسلطان، معروف به فؤاد، شاعر كرمـاني يـك بيـت دارد، ، مال فتح426آراي عباسي، ص عالم .51

 مصدا  حال آن ثروت و آن شوي و اين زن:

 نازم به زنت كه خورد با شوي بزن  ن گرفتي ز كسانپولي كه بزن بز

 .1077التواريخ، ص صةخال .52

 .607تاريخ كرمان از وزيري، چاپ سوم، ص  .53

خان از دختر خواجه عبـدالقادر كرمـاني بـوده يـا از دختـر ميرميـران؟ و از دانم اين سليمبنده نمي .54

 ين اسـت كـهز چه بطني زاده شده اسرنوشت او هم اطالعي ندارم. البته اصرارم در اينكه اين پسر ا

 اگر بدانم از خواجگان كرمان است، ادعاي اوم و خويشي و ارث خود را فراموش نكنم!

ه ، البد آن روزها هم مخالفين بـه تهمـت هنـدوفيلي و رومـوفيلي صـدم904التواريخ، ص صةخال .55

عالم را تنها دو دشـمن راه سر بريده نوشته بود: ابله خان طي يادداشتي همخوردند. گويا يعقوبمي

زاد به درگـاه معلـي بود: يكي بيگتاش و ديگر سلطان روم، اين سر اولي است كه خانهسرسخت مي

 فرستاد، اما دومي، خود داند و ابله عالم!

راام حروف، »نويسد: خان را آنقدر دايس نقاشي كرده بود مياسكندربي  منشي كه حوادث بيگتاش .56

بي  ـ كه در ميان ايـن اضـيه بـود ـ اسـتماا صفات حاتمجناب آصفحقيقت وااعة مذكور را از 
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اند، از اطناب نينديشـيده خصوصـيات آن نموده، به نوعي كه از او شنيده و مردم ثقه تصديس نموده

 اضيه را نه زيادي و نقصان در الم آورده.

 .400، ص 2تاريخ زندگي شاه عباس اول، نصراهلل فلسفي،    .57

ا بـا تيـغ ؛ البته نبايد تواع داشت كه پهلواني كه خود از دشمن خواسته ت903التواريخ، ص صةخال .58

 گردنش را از تن جدا كند، شعر شاعر را درست و مطابس اصل بخواند. شعر چنين است:

 اي كشته كرا كشتي تا كشته شدي زار

 تا باز كجا كشته شود آن كه ترا كشت

خان آورنـد، آن جماعـت را از بر يعقوببگتاش از غيرت نخواست كه او را دست بسته برا» 

ز مهـم االفور به اتل او پرداخته، خاطر طايفة افشار ترسانده، به اتل خود راهنمايي كرد، و ايشان في

 آراي عباسي()عالم« او فار، ساختند. نصف شب بود كه اين وااعه روي نمود.

ـ پيش از آنكه بـه خانـة پـدرش  ا از زنان حرم شاه طهماسب اول بودگفت: مادرش ـ كه ابتداو مي .59

س ي شاه عبـاابراهيم ذوالقدر آيد، آبستن بوده، و بنابراين خود از شاهزادگان صفوي است. )زندگان

شـود. (. اين يك نوار و صفحة تكراري است كه در تاريخ ايران، چند بار تكـرار مـي130اول، ص 

دانست و ااجاريـه لطان حسين مييس خود را از اوالد شاه سخان ااجار هم به همين طرمحمدحسن

(. زياد ابـن 344خواستند به استناد آن ادعاي سيادت كنند. )سياست و ااتصاد عصر صفوي، ص مي

گفـت مي ابيه هم چنين استلحااي با معاويه و ابوسفيان كرد، در دورة ميول هم مجيرالملـك وزيـر

ملـه بـوده اسـت. )جهانگشـاي ه وات تسليم بـه پـدرش حاباي بود از حرم سلطان و مادرم حظيه

هـاي خـود دخالـت ( همة اينها به خاطر سلطنت در معقوالت مادرهـا و مادربزرن80جويني، ص 

 اند!كردهمي

ين فهميم كه در شيراز، همشاه عباس در اين روزها بيست سال تمام داشت. اين نكته را از اينجا مي .60

اي تك و تاز به يـك پهلـو در اثن»...  كست.بازي از اسب افتاد و پايش شروزها، شاه هنگام چوگان

ب افتاده، با اسب بر روي زمين افتـاد، و پـاي چـپ مبـارك را آسـيب كسـري رسـيد ... در آن شـ

بندي حاذ  كه كمانگر و سرآمد دهر بود، حاضر ساخته، در انواا معالجه يد بيضا به ظهـور شكسته

ي براي هر سال عمر مجروح بايد يك روز كستگشبند گفته بود چون براي ترميم ، شكسته...«آورد 

مـدت بيسـت روز آن پادشـاه فيـروز »استراحت كند، شاه بـه همـين مناسـبت بـه دسـتور طبيـب 

 به نقل از كتب تاريخي(. 487الهفت )هشت...« فراش بودند صاحب

 .130، ص 1زندگاني شاه عباس اول، نصراهلل فلسفي،    .61
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جوان بيست سال عجيـب اسـت، هرچـه هسـت  سياستگري شاه عباس در اين مورد، از يك

نواب خااـان بـه عـزم سـير بـه حـوالي »... بي  بوده باشد كه بايد زير سر نوة خواجه نصير، حاتم

خـان بـه شـفقت شـاهانه خان فرسـتادند، و يعقوباصطخر آمده، صراحي شراب به جهت يعقوب

روزي  تافت ... بعـد از چنـدمستمال شده ... العه را به يكي از حاجبان خود سدرده به خـدمت شـ

داد، نمودنـد، او جوابهـاي نـاماليم مـيآيين، بازخواست كردار او ميامراي عظام در مجلس بهشت

خان زياداوغلي دست در كمـر او كـرده، الفرمان ، حسيننواب خااان را از اين ناخوش آمد، حسب

يـك بـه انـدرون راي او را يكسر او را شكسته، سر برهنه در پيش ايوان در آفتاب بداشـتند، و امـ

د ... ار آويختنـدولتخانه طلب كرده به اتل رسانيدند، در آخر روز اجساد مقتولين را بيرون برده به د

خـان و ليدر خالل حال، خبر فتح العة داراالمان كرمان رسيد، و بعد از چند روزي، فرهادخـان، و

و كفن در گردن، به درگاه معلـي رسـانيدند خان را با تيغ خان را در كرمان گذاشته، يوسفاسمعيل

 (.148)تاريخ سلطاني استرابادي، تصحيح احسان اشرااي، ص ...« 

« زنـده بـاد شـاه»خيلـي زود « مرن بر ذوالقدر»؛ عجيب است كه شعار 437آراي عباسي، ص عالم .62

 زائيد، و اين نخستين ااروره نيست كه در تاريخ ايران شكسته است.

 همه يارند تا بخت تو يار است  زگار استاگر چرگ فلك ور رو

 دم عيسي، دم شمشيـر گــردد  دمـي كـادبـار دامنـگيـر گـردد 

 437آراي عباسي، ص عالم .63

 .194تذكرة حسيني، ص  .64

 .260ستارگان كرمان، بهزادي اندوهجردي، ص  .65

نخعـي م. درگذشت. مدايح او در ديوان او كه به همت آااي دكتر حسين 1583/  ه991وحشي در  .66

 چاپ شده ديده شود.

 خان.م. پايان يافته است. يعني چند ماهي بعد از اتل بيگتاش1590/ اوت  ه998روا  در شوال  .67

خان ساخته بود هنوز بااي است و كتيبه نام شاه عبـاس خان و پسرش بيگتاشروااي كه ولي

 را دارد و تاريخ آن اين بيت است:

 باز روضة سيد ز نو عمارت شدكه  به نهصد و نود و هشت بعد هجرت شد

يه ئ/ ژو ه998ثمان و تسعين و تسعمائه ) سنةاز كتيبة اطراف روا : تحريراً في شهر شوال 

 م.(1592/  ه1000الف  سنةم. و تاريخ تكميل به نام شاه عباس: نمقه في شهور 1590

ين خانـدان نيـز در اند و يكي ديگر از افراد اولي ارادت داشتهاصوالً افشارهاي كرمان به شاه
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بي  فرزند حيدربي  بود و كتيبة او بـر سـردر بي  نام داشت. نقدياين امر شريك بوده و او نقدي

 جنوبي مزار نوشته شده است با اين بيت:

 غالم شاه، نقدي ابن حيدر محب خاندان آل صفدر

بي ، و او پدر خاندان به اين رديف بوده، حيدربي  پدر نقدي ام سلسلة اينطور كه شنيدهآن

بي  بعـداً صـحبت بي . دربارة خانـدانقليبي ، و او پدر خاندانقليحيدربي ، و او پدر درگاه الي

سـت ااند. زن كالنتر بزرن، امالك زرند را واف كرده خواهيم كرد. اينها اغلب كالنتران كرمان بوده

ات را آااي سرهن  احمـد نتريهاي خانداني است. اين نكاكنون در تصرف كالكه اسمتي از آن هم

اند. ميرزا رضـاالي، پـدر براي من نقل كرده استهبككالنتري خانداني ماهاني كه خود از خانوادة 

آاـا بي  پـدر حا بزرن آاا صاد  محيط، مقيم رفسنجان، از همين خانـدان اسـت و محمدحسـين

 يوسف پدر حا  محمدحسين، پدر همين سرهن  كالنتري است.

ماس بـااي ا در ماهان هنوز معروف است و چنار حوض الماس منسوب به الهزادهمحلة بك

 بي  هم هست.است. گويا الماس غالم حيدربي  بوده، حمام نقدي

خـان ها ـ تا همين اواخر هم هنوز بـاد جبـروت بگتاشزن و مرد اين خانواده ـ خانوادة ب 

از  وام ماهان، زني را كه لنگي به رن  النتري، در حماند. مادر بزرن آاارضا كغرو را در سر داشته

كه  ها همان لن  را تاب دادند و آنقدر به تن او زدندجنس لن  او پوشيده بود، دستور داد تا دالك

 ها جا بزند!تيره شد. جرمش اين بود كه خواسته بود خود را در طبقة ب 

  .455آراي عباسي، ص عالم .68

شود و ما به خاطر زن او خان هم ياد ميشار به اسم خليلدر همين سالها از يك خان متنفذ ديگر اف .69

خان هست كه نقش آن اين است: خان و وليشويم. يك سن  ابر در كنار بيگتاشبا نام او آشنا مي

آغـا خــاتون انخآشــياني مكـاني و فردوسدسـتگاه جنتوفـات علياحضـرت عصــمت و عفت»... 

 ه1002االول سنه بي  افشار في شهر جماديخليلدستگاه پناه شوكتاعليحضرت امارت و مرحمت

 م.1594ژانوية  /

در  اره توپ بست توي افشارها، علت آن بـود كـه شـورش افشـارهابيخود نبود كه شاه عباس، يكب .70

 ور لرسـتان دابتداي سلطنت شاه عباس تنها منحصر به كرمان و يزد و ابراوه نبود، عشاير افشار كه 

 بودند در همان روزها چنين حركتي را آغاز كرده بودند. خوزستان نيز پراكنده شده

مسأله اين است كه افشارهاي خوزستان، با شخصي كه خود را شاه اسماعيل دوم به مردم آن 

نواحي االب كرده بود )چون مرن شاه اسمعيل ثاني مرموز بود، در آنجـا گفتنـد او زنـده اسـت و 
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ها با افشارها جنگيـده، زنـان و كودكانشـان را ستانيادعاي سلطنت كرد(، به جن  پرداختند ولي لر

گيلويه، سلطان محمد خدابنده كساني را به كمـك افشـارها فرسـتاد و اسير كردند، خصوصاً در كوه

 باالخره شاه اسمعيل دروغين كشته شد و سرش به دربار صفوي فرستاده شد.

فتنـد، و عة سالسـل را پنـاه گردر شروا كار شاه عباس، افشارها سر به طييان برداشتند، و ال

ان داد به ع خود پايمرادآاا فرستادة او را دستگير كردند. شاه عباس، بعد از آنكه وااعة كرمان را به نف

گيلويه فرستاد تـا توانسـت آن سـرزمين را خان سردار خود را به كوهفارس رفت و سدس اللهوردي

گيلويـه ر كوه، بيش از ده هزار خانوار افشـار دآرام كند و افشاريان را سركوب سازد. در آن روزگار

اريخ تـو  164، ص 1  مقيم بودند. )در اين باب رجوا شود به زندگاني شاه عباس اول، فلسـفي، 

 (.65تا  53پانصد سالة خوزستان، كسروي، ص 

خـان حـاكم فـارس و خان حاكم كرمان و بلوچستان تا اندهار، و اللهورديدروااع، گنجعلي

اند، و هردو نيـز زاير، از كساني هستند كه ركن اعظم ادرت دولت شاه عباس بزرن بودهبنادر و ج

خان بيش از سي سـال، و خان و پسرش عليمرداندوران حكومت مقتدرانة طوالني داشتند. گنجعلي

خان بيش از چهل سال، و همة اينها در اواخر كار، به وضـع بسـيار خان و پسرش امامقلياللهوردي

 ري از ميان برداشته شدند.باوحشت

خود وااع در اراضي كمشـك بـم را  ، همين خانواده طاحونه276خان، تأليف نگارنده، ص گنجعلي .71

 (.286هم فروختند، به ثمن مبلغ بيست و پنج تومان تبريزي. )ايضاً ص 

شـار، اي از معـروفين افبـا  خـانواده خان ـ يا يكي از فرزنـدانش ـاحتمال دارد كه گنجعلي

گـويم كـه جا ميزدواجي هم كرده باشد ـ كه احتماالً به هواي ثروت آنان بوده ـ اين نكته را از اينا

كند، اگر تمام حقيقـت حكايت صحبت ميالحكماء، از پدر خود امير محمدحسن خوشواتي رستم

داند، مي« اباًخان جعلياعتمادالدوله اماً، و از نسل پاك گن خانشيخعلي ذرية»را گفته باشد ـ او را از 

خان اميراالمراء ذوالقدر و افشار اباً و اماً گنجور خزانه مناعت گنجعلي»خان گويد و دربارة گنجعلي

(. اين خان تو خان شدن و افشار و ذوالقـدر 56التواريخ، تصحيح محمد مشيري، ص )رستم« غفرله

كشيده باشد، حاكي از يـك ش نالحكماء براي كسب سيورغال پيستمرهم آميختن را اگر و زيك به

ه هرحال هيچ كه از توي آن درنيايد، اين نكته باري درخواهد آمد كـارابت سببي بايد دانست، و به

 المسكن!انياالصل است و مازندرالحكماء هم كرمانيبه هرحال آن جناب رستم

تقـال يافتـه بودنـد، البته چنان كه گفتيم افشارها ابل از آن ـ حتي زمان شاه اسماعيل ـ به كرمـان ان .72

خـان بـوده نمايد كه مربو  به همين عصـر وليجمعي هزار خانوار، چنان ميمنتهي مهاجرت دسته
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 باشد.

است و  هبنانياالميني كو؛ نسخة خطي اين رساله نزد خاندان روح7ني، ص بنارسالة ابوالحسن كوه .73

 االميني مرا از آن آگاه كرد.دكتر محمود روح

 ـلعه اردشير انام برده شده است. چون العه كوه ـ « خانقاه كوه»ز محلي به نام در تواريخ كرمان، ا .74

بي  ارار دارد حدس من اين است كه اينجا محل خانقاه كوه بر فراز همين كوه محل ابر درگاهقلي

بي  هم كه مثل اجدادش مشرب تصوف و عرفان داشته، وصـيت كـرده او را در بوده، و درگاهقلي

 د.اينجا دفن كنن

 كـه زنگي عجدمديگر، »... محرابي در جزء صوفيه معروف مدفون در كرمان، يك جا گويد: 

ن زنگـي ؛ در بـاب ايـ46)مزارات كرمان، ص « خانقاه و مدفن ايشان نزديك العه كوه وااع است...

اي دارم كه اميدوارم جايي چاپ شود. در باب او به سن  هفت الم چـاپ عجم من مقالة جداگانه

 جعه شود(.سوم مرا

الملك موسوم به كرباليي ـ كـه او نيـز مشـرب خان وكيلاين محل را همسر محمداسمعيل

بي  الملك اصوالً ارتباطي با خاندان افشار و درگاهقليتصوف داشت، تعمير كرده است. چون وكيل

ابـر  سـن  نداشته، بايد به همين دليل كه اينجا خانقاه اـديمي بـوده، آنجـا را تعميـر كـرده باشـد.

خـان جا شـده و سـالها پـيش بهرامالملك برداشـته و جابـهبيك هم يك بار توسط وكيلدرگاهقلي

ود مجدزاده ـ پسر مجداالسالم ـ به راهنمـايي بـرادر خـود مجـدزاده صـهبا، دوبـاره بـه جـاي خـ

اكن برگردانده است. در اين سالهاي اخير نيز يك درويش مجذوب هميشه در آنجا تـك و تنهـا سـ

 بود.

(. 228لكم، ص كرمانيان دو هزار تومان پرداختند و او كرمان را رها كرد و متوجه يزد شد. )تاريخ م .75

 (.387و  245بينم. )سياست و ااتصاد عصر صفوي، ص ولي من علتي باالتر براي اين كار مي

 براكوه، مقصود پاريز است. .76

 م.1726/  ه1138حوالي  .77

وات به سلطنت نرسيد. او بته سيد احمد صفوي هيچ، چاپ سوم؛ ال653حواشي تاريخ كرمان، ص  .78

اول مرعشـي، پخت، و اين تا  تبديل به زنجيـر ملمـع طاليـي شـد. بـهخيال تا  زرين در سر مي

يـي، سيد احمدشاه را، براي امتياز و حفـظ مراتـب سـلطنت، بـه زنجيـر ملمـع طال»ثمرخان افيان 

 رود، در پشت پـل چـوبي ... او را بـازاينده مسلسل نموده بود و بعد از سه شب، در كنار رودخانة

 التواريخ(.)مجمع...« برادرش گردن زدند 
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 اني.بنگري سادات كوهظاهراً به دليل تعقيب شيعي .79

 بي  بوده.ظاهراً تنها حكومت زرند و حوالي آن را داشته، و اسمتهاي ديگر متعلس به خاندانقلي .80

 است. جا بهاءآباد نوشته شدهدر اصل اين رساله همه .81

 .8اني، ص بنخان كوهرسالة ابوالحسن .82

 .383رجوا شود به خاتون هفت العه، چاپ سوم، گود بيژن، ص  .83

، چـاپ (، و خاتون هفت العه1341سال پنجم ) 12و  11نادر دوران، مجلة راهنماي كتاب، شمارة  .84

 كوبند جز پاريزيها!. همه سر مار را به دست دشمن مي379سوم، ص 

فااـاً خان دارد، زيرا نادر از طريس فارس و آباده به كرمان آمده است، و اتلحسنمختصر اشتباهي ابوا .85

 (.257از روي پاريز هم گذشته است. )حماسة كوير، ص 

 .9خان، ص رسالة ابوالحسن .86

م كه عازم هندوسـتان بـود، 1738/  ه1151نوشته شده در سال «( ز»در مقدمة سفرنامة كالت )ص  .87

دانيم كه نـادر بي  را در ركاب نادرشاه روانه نمود. البته ميد محمدكاظمبيك، فرزند خوخاندان الي

س بـه سـال از طريس كرمان به هند نرفته و از طريس هرات رفته، مطالب مربو  به بحث ما نيز متعلـ

 (.380م است. )خاتون هفت العه، ص 1746/  ه1159

ز اعد از نادر، مثـل بسـياري رون بهاي ايراني، در اداستان همكاري با نادرشاه هم در خانواده

اي، در تاريخ ما تكرار شده است. هر خـانوادة صـاحب عنـواني كـه موارد ديگر، به صورت افسانه

نامه و آوردة خود را حفظ كنـد، در شـجرهدستارزيد، براي اينكه امتيازات بهسرش به كالهش مي

 ركاب نادر به هند رفت يا به افقاز ن، درنوشت كه جد من، فالن و فالتاريخچة خانوادگي خود مي

كرد كـه منار ساخت. يعني يك پاريزي هم ادعا ميجا براي نادر كلهآمد يا خوارزم را گرفت يا فالن

ن، جلـد نادر بر شانة او سوار شده و از دروازة كرمان وارد شهر شده است. )حواشـي تـاريخ كرمـا

 (.670سوم، ص 

يب نمود، مداومت رد: طبيبي كرماني، معجوني براي من تركبي  عرض كبه اول وزيري، خاندانقلي .88

يـك آن سبب فربهي بنده گرديد. شاه پرسيد: اجزاء آن چـه بـوده؟ بيچـاره ادويـة معجـون را يـك

خلس گرديده، به فراشان غضب امر فرمود رسيد، آن ظالم اهار، كج شيرة مغز گنجشكبرشمرد تا به 

 (.670، ص ... )تاريخ وزيري او را باريك نمائيد

 .505سفرنامة كالت، ص  .89

 «آتش روي گلوي خود كرده است!»مجداالسالم اينجا هم  .90
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 .528ايضاً ص  .91

كردند، چـه، روزي كـه در دشـت ميـان، نـادر و من عقيده دارم كه احتيا  افيانها را هم مي

 ه!فاصل كرد، افيانها در كرمان حاضر بودند، و نادر غايب، آن هم با دو هزار كيلومتررفراندوم مي

 به كرمان روايتي در پاريز هست كه نادرشاه از طريس دهشتران و اريه گستويه كه ميرب پاريز است .92

گويد كـه در كنـار درخـت سـرو آمده )با آمدن از طريس آباده مطابقت دارد(. اين روايت محلي مي

يا ليي ـ گوا مبكهنسال گستويه، مردي از زارعين به نادر شكايت كرد كه پيشكاران حاكم كرمان او ر

اند. نادر به او گفـت: حـس ايـن بـود كـه بـه حـاكم شـكايت اران فقط! ـ به ناحس جريمه نموده 5

كردي. كشاورز گفت: شكايت كردم ولي او جوابي مناسب نداد و مرا تهديـد كـرد. نـادر گفـت مي

 كايت خواهي كرد.شتخت رفته و به نادر بايست به حاكم بگويي كه به پايمي

ه كـت: اين حرف را هم زدم و گفتم كه از نادر حكم خواهم آورد، ولي جـواب داد زارا گف

تنها حكم نادر، بلكه اگر خود نادر را هم بر گردن گذاري و بيـاوري پـولي بـه تـو بـاز نخواهـد نه

 گشت.

 نيـز نادر فرمان داد كه اين كشـاورز همـراه اردو شـود. ظـاهراً نـادر از حـاكم كرمـان اـبالً

گشته است. چون نادر نزديك شـهر كرمـان رسـيد و حـاكم بـه بوده و دنبال بهانه ميخاطر رنجيده

باز آمد، بـه استقبال آمد، نادر زارا را خواند، و بر دوش زارا نشست و به محض اينكه حاكم پيش

 او گفت:

 اسي؟نشـ اين مرد را مي

ديگـر بـه  كردي كه من خـواهم مـرد وحاكم شستش خبردار شد. نادر گفت شايد گمان مي

ت محكـوم و آنگـاه او را بـه مجـازا« كرمان نخواهم آمد. اكنون نتيجة خيال خود را خواهي ديـد...

 ساخت.

ن بي  از اين نوا جست. آن هم آن اتل وحشتناك. آبنابراين بايد داليلي براي اتل خاندانقلي

؛ و خـاتون 670ص اند. )حواشي تاريخ كرمان، چاپ سوم، مجازات را در كرمان، منتر كردن نوشته

 هفت العه(.

هاي حدس من اين است كه محمدبي  نكهت هم كه عنوان بي  دارد از همين خانوادة بي 

محمد »داس هندي در تذكرة خود گويد: كرمان بوده كه در ماجراهاي نادر كشته شده است. بهگوان

ي بـه رشاه به سبببي  نكهت، از رؤساي كرمان، به درستي فهم و رسايي طبيعت موصوف بوده، ناد

 اتل رسانيد. از اوست:
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 به او حالل، كه او تاب زندگي دارد به خضر رشك مبر كآب زندگي دارد

 (220)سفينه هندي، چاپ پتنه، ص 

ده طبيب مخصوص نادر نيز ياد كر« بازن»بي  را، بدون ذكر نام، تلويحاً منتر كردن خاندانقلي

بيماري او بـوده اسـت. توضـيح آنكـه نـادر  م، بر اثر(. ظاهراً اين خش10هاي بازن، ص است )نامه

كـرد، خورد همه را اي ميكرد و هرچه ميدچار مقدمات استسقا شده بود، و پي در پي استفرا، مي

هاي ديگري مانند يبوست سخت و انسداد كبد و خشـكي دهـن و غيـر از ها با علتو اين عالمت

او  كرمـان بـه رس و سدس به كرمان راه افتاد، بـازن دراينها همراه بود. واتي از طريس اصفهان به فا

 نويسد:رسيد و به معالجة او پرداخت. بازن مي

ز دارويـي ادر اينجا رسم دربار و ارادة پادشاه چنين است كه هر طبيب بايد همان مقـدار »... 

 و بخورد.دهد، ابل از او در پيش چشم ارا كه به شاه مي

دم كـه پيش از شاه چند اطـره از دارو بخـورم، ولـي تـذكار دا گفتم من نيز بايد چنان كنم و

از دارو  وچون من نه بيمارم و نه آن مزا  تواناي پادشـاه را دارم، خـوردن دارو مـرا زيـان بخشـد 

 خوردن من، پادشاه را بهبود نيايد.

 كار بست و شفا يافت. آتش كينـة چهـارروز دستور مرا به 25يا  24شاه برهان مرا پسنديده 

 ر زد.ساحتياطي از شاه طبيب ديگر دربار روشن شد. اتفاااً يك شب بي

ردي سـروزي به ااتضاي حال پادشاه، من، او را مسهلي داده بودم. سرماي سختي بود و بـاد 

باريد. من از او استدعا كردم كه در چادر خـود بمانـد و بيـرون وزيد، برفي شگرف ميشدت ميهب

 ببخشـد از تي دراز تاختن و گردش كرد، پيش از آن كه دوا اثر خود رانرود، ولي او سوار شد و مد

ري از حركت اسب و سردي هوا و فزوني خستگي در مزا  او انقالبي پيدا شد و اندكي خون بواسي

 او رفت. چنانكه به وحشت افتاد.

او را  هـايام كـه رودهآوري به او خورانيـدهطبيبان مرا تهمت زدند و گفتند كه من مواد زيان

باريد در مـن نگريسـت و درد سوزانيده است ... چون درآمدم، با چشماني كه آتش خشم از آن مي

 خود را از من دانست، وليكن باز آن را به من شرح داد.

احتياطي او را به رويش كشيدم و به او فهمانيدم كه خبط كـرده و خـود را بـه هـواي من بي

هـايش را آرام كـرد ... او اسـب سكني دادم كه حـدت رودهسرد داده است، و در عين حال او را م

وچ كـم. از آنجا 1747شد به من بخشيد ... در اواخر ماه مارس گرانبهايي را كه خود غالباً سوار مي

 (.32اصير حريري، ص هاي طبيب نادرشاه، ترجمة دكتر علي)نامه« كرد و راه مشهد پيش گرفت.
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االول آن مراسم معمـول ربيع 9شود، چون وايل فروردين مياين تاريخ اواخر مارس، تقريباً ا

تـل او را بوده، و به روايتي نادر تصور كرده بود كه كالنتر بدين جهت حنا بسـته اسـت و دسـتور ا

ده بـود، داده بود، بنابراين بايد خشم او درست در همين روزهاي سرد كه بواسير او نيز شـدت كـر

هايي كه همراهش آمـده بودنـد منار از كرمانيها و فارسيتن كلهصورت گرفته و به اتل مردم و ساخ

 پرداخته باشد.

متـر(  10منار كرمـان درسـت سـي پـا )بازن توضيح مي دهد كه نادر دستور داده بود كه كله

بيـ  لـر چيان از علينقينسـس»نويسـد: ( ميرزا محمد كالنتر مي30ها، ص ارتفاا داشته باشد. )نامه

منار نـااص شـده لـهكدد كشتة فارسيان از شصت و سه نفر كمتر نشود كـه مبـادا خواستند كه عمي

 (. لُب كالم آنكـه مسـهل خـوردن و392)خاتون هفت العه، چاپ سوم، ص « مورد مؤاخذه شويم

 بواسير خوني نادرالي افشار، كار دست كرمانيها و افشارهاي كرمان داده بوده است.

 آميز است. البته اغرا  .93

 .504الت، ص سفرنامة ك .94

 .671تاريخ وزيري، چاپ سوم، ص  .95

 «.ح»مقدمة سفر كالت، ص  .96

آي اـبالً در ايـن محـل ام مدرسـهطور كه بنده افواهاً شنيده؛ آن671تاريخ وزيري، چاپ سوم، ص  .97

ا دفـن وجود داشته و متولي آن موسوم به حاجي عباداهلل توسط افيانها كشـته شـده و در همـان جـ

پس به نام خـود نرسه را تعمير كرده و جسد را به خاك سدرده، مدرسه از آبي  مدشده، خاندانقلي

 رحمةالعبد المحتا  الـي »اند. گويا عبارت او معروف شده، و سالها بعد مواوفاتي نيز بر آن نهاده

در جايي نقر شده بوده است. در نسخة خطي تاريخ كرمـان كـه در شـوروي « اليالعلي، خاندانربه

م. ضـبط شـده، ايـن گويـا 1708/  ه1120بي  به سـال يخ بناي مدرسة خاندانقليموجود است تار

 ا ملحقات و اضافات آن است.اي ديگر از تاريخ وزيري بنسخه

اي باشد كه سـيورغتمش اراختـايي اگر مدرسه بازهم اديمتر بوده، ااعدتاً بايد همان مدرسه

 خاتون در ابه سبز است. )رجوا شود بـهاندر كنار درب نو ـ ساخته بوده و اين غير از مدرسة ترك

 (.70سي گفتار دربارة كرمان، گردآوري محمدرسول درياگشت، ص 

دوست است. گويا اميرنظام گروسي كه شـش مـاه گويند: كرماني خود بد و غريبخود كرمانيها مي .98

س گوينـد در مجلـمي«. هواي لطيف كرمان حسودپرور است»حكومت كرمان را داشت گفته بوده: 

كردنـد. روضه تكيه ميرزا حسين وزير، واتي چند نفر در حضور اميرنظام از همـديگر بـدگويي مي
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كشيد، ني اليان را به زمين كوفت و فريـاد زد: زيـر چـادر امـام حسـين درو، اميرنظام كه اليان مي

ر اميرنظام بعد از شش ماه حكومـت د«! وارديد، ولي بدبدراه هستيددوست و خوشنگوييد. دشمن

 خان به خاك سدرده شد.جان و بگتاشولي نزديك ابر وليكرمان درگذشت و در مزار شاه

 .676تاريخ وزيري، چاپ سوم، ص  .99

 .10خان، ص رسالة ابوالحسن .100

 تاريخ وزيري. .101

 خان روشن!خان، چشممان به شاهرگبعد از بگتاش .102

و پاي محكوم را از آن دار اي است سوراگ؛ در باب كلمة خليلي )كه كنده680تاريخ وزيري، ص  .103

تواند بخورد مگر با يك كندة سـنگين و ميلـة آهنـي بلنـد(. مـن گذرانند و او ديگر تكان نميمي

گويند ام كه صحيح آن غليلي است، به معني غل و زنجير، با همة اينها چون همه خليلي ميشنيده

 ه بودم.گمان نكنم آن صورت درست باشد، ميلة آهني خليلي را من در پاريز ديد

 نباشد!نبوده خدا كند كه اين خان از بستگان احمد ااتداري  .104

خان در صحراي چهل تخم با بلوچها جنگيده شـتر و شمشـير زيـاد بـه دسـت آورد. بـه شاهرگ .105

يك هزار نفر شتر، و يكصد وار روغن و سـي واـر پـر اـو و دو هـزار تـوپ »سيستان هم رفت 

 (.677. )تاريخ وزيري، ص خان تسليم كردندكرباس به گماشتگان شاهرگ

 طيرلجرد نويسند. .106

 . 11خان كوهبناني، ور  رسالة ابوالحسن .107

م.( )تاريخ وزيري( خدامرادخان زند كه 1759در اين وات سنة هزار و يكصد و هفتاد و دو بود ) .108

گشـا، ص خان المداد كرد. )از تاريخ گيتيمأمور دفع او بود، كرمان را بعد از آن جزء المرو كريم

بـا  خان افشار، با همة اينهـا كرمانيهـا اصـوالًخان دراني و شاهرگهاي تقي، با وجود مقاومت(91

خـان، هـم نظر از اينكـه بعـد از مـرن كريمانـد، صـرفخان زند همراهي و همكاري كردهكريم

خـان را ـ (، و هم لطفعلي355التواريخ گلستانه، ص خان زند را پناه دادند )حواشي مجملصاد 

اند و من بايد عرض كنم خان هم با او بودهكه باز خواهيم گفت ـ اصوالً در زمان حيات كريمچنان

كه دويست سال پيش از اين آخرين سربازان ايران كه در بصره جا خوش كردند، لرها و كرمانيهـا 

محمـد علي»خان در اواخر عمر هوس تسخير بصره كرد، نويسد: كريمبودند، عبدالرزا  دنبلي مي

به فـتح بصـره تعيـين، و ايشـان را بـا طوايـف  كرمانيو  الواران را با جمعي از سواره و پيادة خ

العرب مجادلتي سهمگين و محاربتي سنگين رفت و جمعـي از جوانـان اعراب بصره در كنار شط
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خط، بـه خـاك آغشـته، محمدخان كشته شد، و در كنار شط، خـون جوانـان مشـكيننامي با علي

خان را با سداهي بـزرن و تـدارك سـترن بفرسـتاد، وي بعـد از مـدتي صاد  بعد اخري، كرة

« اياس به حيطة ضبط آورد.شمار و لئالي آبدار و اجناس بيمحاصره، بصره را بگرفت و غنايم بي

(. امروز بـيش از دويسـت سـال از آن وااعـه 42االحرار، تصحيح ااضي طباطبائي، ص  بة)تجر

خان را كنيم كه در آن طرف شط چه خبر است. سال مرن كريمس ميگذشته، براي بار دوم، ما ح

 توان ديد:در اين شعر مي

 سه از نود، نود از صد، صد از هزار گذشت ارار گذشتوكيل زند، چو زين دار بي

وفـايي اـوم و خويشـهاي خـان و بي؛ عجيب آنكه داسـتان بيگتاش12خان، ص رسالة ابوالحسن .109

م خان دراني، براي اينكه خان تو خان نشود بايد بگوييمنتهي در حس تقيافشاري، باز تكرار شده، 

 خان يزدي است.خان دراني غير از تقيكه تقي

 هاي كرمان.جد خاندان ميرحسيني .110

 .706تاريخ وزيري، چاپ سوم، ص  .111

خان اسـماعيلي بـزرن طايفـة بي  پـدر سـيد ابوالحسـن؛ اين سيد حسن699تاريخ وزيري، ص  .112

 خان زند است.كم كرمان در اواخر زنديه و هنگام طييان لطفعليآااخاني و حا

 .713تاريخ وزيري، ص  .113

ام اصـوالً لشـكر آاامحمـدخان اـبالً از ؛ ولي چنانكه من جاي ديگر گفتـه729تاريخ كرمان، ص  .114

بر بافت بـه كرمـان آمـده اسـت نـه از طريس فارس و آباده و نيريز و سدس سيرجان و كران و راه

 (.138يزد. )خاتون هفت العه، چاپ سوم، ص  طريس انار و

، راه بافت به كرمان از طريس بزنجـان، كيسـكون، هـرارون )كـوه شـاه(، العـه عسـكر، نگـار

 گذرد.اليونچي، باغين مي

 .260، ص 9الصفا،   ضةرو .115

؛ چنانكه جاي ديگر نيـز اشـاره كـردم، داسـتان همراهـي كـردن بـا 13خان، ص رسالة ابوالحسن .116

هـم در  ااجار ـ در روزگار تبعيد شيراز و فرار او و رسيدن بـه خـوار و ورامـين ـآاامحمدخان 

 تاريخ ااجاريه، نوشته شده است.

گفتند خودشان يا اجدادشان در شيراز به در تمام طول سلطنت ااجار نيز كساني بودند كه مي

ا عـراچين او را جا بـه او آب و سـكنجبين داده آنـد و يـاند، يا در فالنآاامحمدخان كمك كرده

جـا انـد، يـا در فالناند، يا در آبادي بـه او ناهـار دادهاند و يا در بين راه به او اسب رساندهشسته
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هايي كه عقيده دارند تر ادعاي اين كوهبنانيطور كه گفتم از همه عجيباند، و همانبندي كردهنعل

كوير خود را بـه خـوار و ورامـين  آاامحمدخان چند شبي را در كوهبنان گذرانده و بعد از طريس

بينـي در بـاب او نيـز، در بـين اهـل رسانيده است. )داستان به سلطنت رسيدن محمدشـاه و پيش

 ها(.تصوف و ارباب پيشگويي، چيزي شده بوده است از ابيل همين داستان

ها درست باشد، زنم حرف هميناز خدا كه پنهان نيست، از شما چه پنهان، من هم حدس مي

ي و تر از آن بود كه خود را از شيراز به ري از راهي برساند كه راه معمـوليرا آاامحمدخان عاالز

 عمومي است و هر لحظه ممكن است سواران بختياري و زندي او را تعقيب كنند.

راه كوهبنان ـ خصوصاً اسمت كوير راور تا سمنان و خوار و داميان ـ راهي اسـت اين چپ

هاي محلـي از آن عبـور رسد، و فقـط بلـدعقيب كسي به عبور از آن نميكه عقل جن هم براي ت

 ت گفته باشند.ايد سادات كوهبنان درسشكنند و خيلي هم كوتاه است. مي

 اليآااي ااجـار و مرتضـيمحمـدابراهيم»خان كرمان را گرفـت، البته در چند صباحي كه لطفعلي .117

و  ف ديدند، از شهر فرار كرده سر خـويشخان زرندي ـ حكمران كرمان ـ خود را در معرض تل

 (.735)وزيري، « ستان پيش گرفتند.راه حضرت خااان گيتي

طانيه حوادث و رفتار افشاريه در اين روزها بسيار ميشوش ضبط شده و متنااض. در مآثر سل

ن خـاخان كرماني حاكم، و مال عبداهلل پيشـنماز، لطفعليالياهالي كرمان و مرتضي»اشاره شده كه 

سرانجام، به كرمان برده، سر به شورش و اعمام، و چند تن زنديه بيرا، با معدودي از اعمام و بني

 ...« ياغيگري برآوردند 

ار )مال عبداهلل اين آخوند همان است كه به مال عبداهلل سگو معروف است بـه علـت سنگسـ

 حمدخاني(.شاه اندكي ابل از حادثة آاامكردن مشتااعلي

شـود و در تـواريخ كوشك صوغان رودبار كه همة آن بلوك بـه آن اسـم ناميـده مياراء معروف  .118

 ذرا ارتفـاا آن اسـت 50اند العة محكمي بر باالي تلي كه تقريباً كرمان از كوشك شيرويه نوشته

 .آيد. )تاريخ وزيري(اي است كه از شكاف كوهي بيرون ميدارد آبش از چشمه

تركيب چوگان باشد )تن  چوگـان در فـارس(. تبـديل  صوغان بر وزن چوگان، بايد از نوا

ديـده شـده اسـت « ص»حرف چ و ش به يكديگر و تبديل اين دو در تركيبات بعد از اسالم بـه 

برد منسوب بـه الخير از او نام مي)صين = چين(، به عقيدة من شيخ عمر شوگاني كه ابوسعيد ابي

(. شايد صيانيان ـ كـه چيانيـان 189فا، ص چنين جايي بوده است. )اسرارالتوحيد، چاپ دكتر ص

گوينـد « شييني»آند. در كوهستان ما دهاتيهاي بدوي و ابتدايي را فرخي باشد، چنين نسبتي داشته
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)با فتح غين( و شيين نام دهي است از بهرآسمان ساردويه، همچنين شيين نام يك درخت بياباني 

هست و النـ  معروفـي دارد « چيون»ته است كه هيزم آن معروف است. در كاشمر هم گويا كال

ها و كاشـمريها و مـانيم و فارسـي)يادداشتي از فريدون براتي معلم مدارس كاشمر(. حـاال مـا مي

 فرمايد:ماوراءالنهريها و اين شعر خطيري كه مي

 چو گاو چياني به ريش چياني  همي فوت كردند گاوان مر او را

 يخ وزيري(آن خانه معروف به دولتخانه بود. )تار .119

عبيـد. چنـين  و، اسير و ابير، اصطالح كرمـاني اسـت معـادل اسـير 15خان، ص رسالة ابوالحسن .120

نـاه هاي آاـاعلي پاز مرد و زن كرماني، آنقدر در خانه»روايتي دربارة خانة آااعلي وزير هم داريم: 

ركس يكن هـجستند و هجوم كردند كه پنج نفر زن و طفل در زير دست و پا به خبه درگذشتند. ل

انهـا ام كه مردم حتي روي ناوددر آنجا پناه برد از اتل و اسر محفوظ ماند. )تاريخ وزيري(. شنيده

تن در ايـن  هزار 12و چوبهاي بادگيرها خود را به زحمت نگاه داشته و آويزان كرده بودند. گويا 

 ا پناه گرفته بودند.هخانه

دوز ايـن بر، باباخان، دختر بابا عسكر پينهعة راهاين محاصره مدتها طول كشيد و پس از تسخير ال .121

باجي اسـت كـه يكـي از زنـان بري معروف به سنبلدهكده را به زني گرفت و او فاطمه خانم راه

بر تا كاگ گلستان، شاه است. رجوا شود به مقالة نگارنده: از خاك راهمورد عالاه و نامدار فتحعلي

دوز را بعـدها سـيد اين پينه . دختر ديگر137فت العه، ص ؛ و خاتون ه1340ماه مجلة ييما، دي

 شاه!ريش فتحعليابوالحسن به زني گرفت. او ملقب به نورالعين بود و هم

شاه ـ را هم بعداً به آااخان محالتـي دادنـد بري ـ از فتحعليخانم راهبيگم دختر فاطمهتاجلي

 كه داستان او معروف است و خار  از اين بحث.

نيـز بـه  از مشاوران آاامحمدخان براي حمله به كرمان بوده، و در خانة خود يك مهمـانيآااعلي  .122

 (.750آاامحمدخان داده است. )تاريخ كرمان، چاپ سوم، ص 

اين كلمه ارزو )با ضم همزه( يك كلمة اديم فارسي است، و به گمان من همان است كه در زبان  .123

انـد(، در ارزو كه در فارسي ورنج و كرنج هـم گفتهشده به معني برنج )يوناني اوريسا خوانده مي

ادر يك بلـوك حاصـل شده است. مرحوم وزيري گويد: هر مزرعة آن بهور برنج كاشته ميدشت

ام كه سوار كرات ديدهكند. بهدارد ... يك من بذر از هشتاد من الي يكصد و بيست من حاصل مي

مايان نبوده ... محصول بلوك بيشتر گندم و جـو و در ميان حاصل ذرت آنجا رفته مطلقاً كاله آن ن

ذرت و برنج و لوبيا و كنجد است. سالي تقريباً هفت كرور و صد هزار من از اين حبـوب عمـل 
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آيد. برنجش گويا بهتر از برنج خوب شـيرازي و صـدري مازنـدران باشـد. مصـرف كارخانـه مي

(. محصول تنباكوي آنجا هم 147مان، ص )جيرافي كر...« حكمران كرمان غالباً از اين برنج است 

گذاري اصير مهدوي ديدم كه در اـرارداد رژي، سـرمايهمعروف است. سندي نزد آااي دكتر علي

معني برنج به زبـان عربـي نيـز مفصلي براي تنباكوي اين ناحيه شده بوده است. همين كلمة ارز به

 ابيل گويند كه از همان ريشه است.اين راه يافته است. در زبانهاي اروپايي نيز ري و رايس و از

بيگي عمومـاً ثـروت اسـفنداه و رودبـار و خان ايلهاي ابوالحسن، بچه62جيرافياي كرمان، ص  .124

خان خان پسر سـوم ابوالحسـناليصوغان و ارزو را ضبط كردند، و خود وزيري در باب مرتضي

ابتياا كرده، و مالك رمه است و د كه بعضي را به غصب و برخي را نويسد: دهات معموره دارمي

 گلة گوسفند.

خان رودبـاري، . المال بـر سـاير فضـيلت دارنـد: نورالـدينچهار نفر كه در كرمان من حيث

 «باشند...خان سرتيپ بمي، و حاجي آااعلي رفسنجاني، و اين مرد ميابراهيم

و در اختيـار نگارنـده  دادآريـا پيـدا كـرده خان، يك رساله اخيراً آااي خـالسدر باب ابراهيم

زنم كـه آن رسـاله اند، مفصالً در باب ثروت و رفتار او بحث كرده است و من حدس ميگذاشته

 نيز از مرحوم وزيري باشد.

 التواريخ، جلد ااجاريه.ناسخ .125

 (.755روايت آااي يعقوب آژند استاد دانشكدة ادبيات )تاريخ كرمان، چاپ سوم، ص  .126

خان افشار بـا سـربازان ناچار شد به جن  با روسيه بدردازد، شاهرگميرزا چند سال بعد كه عباس

خـان ارابـاغي و خود به كمك او رفـت و بـه اـول هـدايت بـا بعضـي از رجـال، مثـل ابوالفتح

خان كرمـاني، بـا توابـع و لواحـس اي و شـاهرگخان حاكم نخجوان و محمدخان خمسهعباسقلي

، 9الصـفا،   ت كردنـد. )روضةبريز به ايروان حركم. از ت1804/ آوريل  ه1219خويش در محرم 

 چاي شد.هايي است كه بعدها منجر به ارارداد گلستان و تركمان(. اين همان لشكركشي391ص 

اي هسـتند كـه هنـوز كرمـاني اي نقل شده بود كه در مياندوآب طايفهاز اول مرحوم ساعد مراغه .127

انـد: اجـداد مـا پـس از از آنها تحقيس شد، گفتهاند. كنند ولي رن  كرمان را هم نديدهصحبت مي

د آنـان كشتار آاامحمدخان فرار كرده خـود را بـه ميانـدوآب رسـاندند و در آنجـا ماندنـد و اوال

بـر، اند. در مياندوآب هنوز محالت موسوم به زرند، سيرجان، راههمچنان زبان خود را حفظ كرده

 لك، وجود دارد.

 به بعد. 15مفصل نگارنده: حماسة كوير، ص  در اين باب رجوا شود به كتاب .128
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خان هم روي خوشي نديدند. با اينكه كمـك بسـيار همه، بعد از آاامحمدخان، اوالد شاهرگبا اين .129

اكنـون كـه سـنة »... نويسد: شاه كه يكي از اوالد او را ديده ميبه خان ااجار كرده بودند، مستعلي

واسـطة ، رئيس آن خاندان عبدالرشيدخان است، بهخانم. است، از سلسلة شاهرگ1822/  ه1237

شـاه  منكـوب و مخـذول و از مشـاغل حكومـت خان جظهيرالدوله، بني عـم فتحعليستم ابراهيم

 (.219، ص حةالسيا)رياض« يكباره معزول گرديده

م. از آذربايجان به كرمان آمد و اوضاا را امن 1831/  ه1246ميرزا است، او به سال مقصود عباس .130

 كرد و از طريس طبس به خراسان رفت و در خراسان فوت كرد. )رجوا شـود بـه حماسـة كـوير،

 (.26چاپ دوم، ص 

ه بـه نظـر كو خانهاي طيراجه! در كرمان به داليلي معروفند، اينها همان خوانين طيرلجرد هستند  .131

)سـن   رسانند، و جمعي هم به خـوانين افشـار،من، بعضي نسب به سلجوايان و اوالد طيرل مي

بيـ  نـام داشـته و صـاحب كتابخانـة مفصـلي در (. آخرين اين خوانين عالم614هفت الم، ص 

 طيرلجرد بوده، جد خانوادة دانش.

م. حدود صد سال پيش در باب تعداد افراد خاندان افشـار 1877/  ه1294مرحوم وزيري در 

آن مرحـوم در بلـوك زرنـد و اعمـام خان و نتـا  بنيزمان نباير شـاهرگ اين»... نويسد: زرند مي

م اسم و رسـ بنان بسيارند، البته عدد آنها از سيصد نفر خواهد گذشت و ابل از اين خوانين باهكو

خان، و كلبعلي خان پسران شاهرگخان و لطفعلياليمحترم در اين دوره بوده مثل مرحوم مرتضي

 خان نوادة آن مرحوم.خان و فتحعلي

 است:در اضافات همين كتاب آمده 

خان و كلبعلي خان و اعمام شاهرگباباخان ياور فو  دويم كرمان از اوالد يكي از بنيخان»... 

 خان نوادة آن مرحوم.فتحعلي

خان است، در ارية طيرلجرد ضياا و عقـار و تومـان اعمام شاهرگخان نيز از اوالد بنيااسم

سلطان در سلطان و محمدربيعست. فتحعلير ااعمام و ااارب تمولش بيشتدارد. بالنسبه از ساير بني

 .(181)جيرافياي كرمان، چاپ دوم، ص ...« دو دسته سرباز سلطانند 

جهـت تفنگچيـان خـوبي داشـتند كـه معـدن سـرب در ها به اينها و بهاباديها و كوهبنانيبافقي .132

ه تفنگچيان شا اند. جالالي بافقي سردستةاختيارشان بود و امكان تهية خر  تفن  را هميشه داشته

 عباس يكي از كساني است كه در تشكيل گارد شاهسون و تفنگچي كمك بزرگي به شاه كرد.

 .36خان، ص رسالة ابوالحسن .133
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هاي افشـار بـافس و راور كـه جمعيـت كثيـري را بر و خانوادهبافت و راهخوشبختانه طايفة افشار  .134

مـان، بـه بـازي، مثـل سـاير مـردم كرخـاني و خان، از خاندهند، اين روزها ديگر فارتشكيل مي

دهند، و من بسياري از افراد آن را بـا فاميلهـاي افشـار و آاليش خود ادامه ميزندگاني ساده و بي

شناسم و بسياري در كرمـان در دبيرسـتان جـزء شـاگردهاي خـوب مـن افشاري و افشارزاده مي

 اند، و مصدا  اين دو بيت مجداالسالم:بوده

 ولي به گلخن، آزاد، بس بود خرسند ح مقـيـد افسـردهبـود بـه گلشن، رو

 بود لذيذتـر از خوان پـادشاه خجـند آزاديجوين گر خوري به دو ارص نان

 .67پييمبر دزدان، چاپ دهم، ص  .135

 ، و دروااع اين ثاني اثنين پيراهن عثمان معروف است.59اژدهاي هفت سر، چاپ دوم، ص  .136

 شمسي. 1351سال  .137

، 5پور، نامـة سـخنوران سـداهان،   ، و رجوا شود به مقالة خليل348نيان، ص تاريخ بيداري ايرا .138

 .23ص 

الوزراء نداشتند، و تا مـدتي وضـع ادامـه اين هيئت مديره بعد از خلع شاه مصدر امر شد و رئيس .139

 (.161داشت. )تالش آزادي، ص 

 تاريخ بيداري ايرانيان. .140

شـان، . مقصود از شهر خامو151كرمان، ص  فرهن  1333رجوا شود به مقالة نگارنده در نشرية  .141

 شهر كرمان است.

الدوله سروده اسـت. اي است كه در همان وات خطاب به حاكم كرمان حشمتدو بيت از اصيده .142

حوم مجد داستان اين دزد زدن و سرما و خوره آرد را سوراگ كردن و براي دفع سرما به گردن مر

ام و تفصـيل آوردهة دزدان را من در نشرية فرهن  بهانداختن و سفيد شدن چهرة او از آرد و خند

 ام.ل مرحوم اميرخيزي، مرحوم مجد را به جوال انداختهاو به

بيك جـد خـود گرفتـه بـود، بعـدها كـه نام فاميل او محمود درگاهي بود كه نسبت به درگاهقلي .143

كـه از  اچار كردمحمدخان درگاهي رئيس نظميه اين فاميل را گرفت، درگاهي كرماني را به زور ن

و در حس خود چشم بدوشد و او نام فاميل دبسـتاني را بـراي خـود برگزيـد. دو تـن از دختـران ا

ش( و من آن مرحوم را بارهـا  1335و  1334اند )حوالي دبيرستان بهمنيار كرمان شاگرد من بوده

 ام.مالاات كرده از محضر او بهره برده

 ام.دزدان به تفصيل نوشتهشرح اين ماجرا را من در مقدمة پييمبر  .144
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اند! طومـار گويا اين طومار اكنون در دست نيست و به روايتي آن را در لگن آب با صابون شسـته .145

دان بود ديدم، با حضور مرحوم حبيب را من در منزل مرحوم افتخارالسادات كه خود مردي تاريخ

 ييمائي.

، 1344نوشت. )مجلة ييما، سـال  رجوا شود به شرح حالي كه نگارنده در مرن مرحوم دبستاني .146

االسالم درگاهي دبستاني، ( عجيب آن كه مرحوم مجد نوابي، در مجلس مرن همين امين216ص 

كرد كـه هـيچ اصيدة عربي او را درخصوص حضرت علي خواند، كه هر نامسلماني هم اارار مي

 مسلماني در حس موالنا چنين ابيات باشكوهي نسروده است.

خـوريم، ولـي او ديگـر از كام عصر طاليي كرمـان نيـز بـه يـك نـام افشـار برميالبته در ميان ح .147

م از ورود 1931ش / 1310بهشـت اردي 24افشارهاي كرمان نيست. روزنامة بيـداري در شـمارة 

اسفند همان سال بـه  18اي است كه در دهد، او رضا افشار اروميهآااي افشار والي كرمان خبر مي

 ست.به تهران رفته و جاي خود را به مرحوم مصطفي كاظمي سدرده ا وزارت راه منصوب شده و

 وشته است.ناي در مرن او، در يادگار مرحوم اابال، مقاله .148

زد، يـك او رئيس بهداري سيرجان بود، كمي حركات عجيب داشت و گاهي خود را به جنون مي .149

اري ان خواسته بود. وزير بهـداري نوشته و بيمارستاي به وزير بهدوات آمده بود پاريز، پدرم نامه

آنجـا  نوشته بود برويد به پاريز و اگر جاي خـوبي اسـت تيمارسـتان يـا آسايشـگاه كرمـان را در

رسـان. مبسازيد. پدرم به وزير بهداري خيلي صريح نوشته بود: مرا به خير تو اميـد نيسـت، شـر 

ام، حـاال شـما تان نديـدههشتاد سال عمر دارم و تاكنون يك مسلول يا يك ديوانه در تمام كوهسـ

خواهيد چنين جايي را مركز ديوانگان يا مسـلولين بسـازيد؟ مرحـوم محمـدخان مجـد بـراي مي

كرد. پدرم گفت: اگر هوش و حـواس رسيدگي به اين مكاتبات آمده بود. شب با پدرم شوخي مي

سـتان بيمارشما بجاست، جواب وزير را اطعي بنويسيد كه مطلب اطع شود. من مطمئنم كه اينهـا 

 اند!را تيمارستان خوانده

يار مرحوم مجد گفت: جناب حا  آخوند، بيخود اميدوار نباش كه وزير ما آنقدرها هم هوشـ

 نيست، و بعد توضيح داد:

ام، دكتر وكيلـي )مقصـودش من كه اندكي ضعف عصب دارم، رئيس بهداري سيرجان شده ـ

ردة آلمان بود(، دكتر وكيلي كه مقـداري از كاكبرخان ميرحسيني طبيب حاذ  تحصيلمرحوم علي

شـده چقـدر بايـد فالنتر است رئيس بهداري استان كرمان است. حاال ببين آن فالنجوريمن آن

 ديوانه باشد كه به وزارت بهداري رسيده باشد!
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ا شـود بـه وميـرزا، رجـشاگردي بودن او با خسـرو پسـر اير در باب اين محمدخان و هم

نوشـت و . او گاهي مقـاالتي هـم مي140سر، چاپ دوم، ص ه در اژدهاي هفتيادداشت نگارند

به هند رفته، و طـب را  .S.P.Rشون اسديار كرد. اصالً همراه اپروفسور محمد مجدزاده امضاء مي

 عمالً در هند آموخته بود.

 .54، ص 22مجلة ييما، سال  .150

بردنـد. حـوزة انتخابـاتي شـمالي يها زرند وكيل مستقل نداشت و آراء را به رفسـنجان مواتآن .151

شد و بدبخت كـوه فاصـل ميـان رفسـنجان و آباد و كشكو و بهرمان ميشامل زرند و نو  و علي

 زرند بود. اكنون زرند نمايندة مستقل دارد.

اي كنم اير  افشار همين جمله را به مقالة مخلص اضافه فرمايـد، مقصـودم آن مقالـهخواهش مي .152

ام و اول داد در آينده، البته برايش نوشته« مشروطيت در ايران پا نگرفتچرا »است كه در جواب 

 آيندة نزديك، يعني همين فردا ـ مقصودم فرداي ايامت است ـ آن را چاپ كند:

 رسدكان روز هيچ وعده به فردا نمي شادم كه داد وعده به فرداي محشرم

رحـوم مبه مسجد جامع كرمان است. مقصود مرحوم شيخ ابوالقاسم هرندي باني كتابخانة اهدايي  .153

 افصح هجري از روحانيون معروف رفسنجان بود و برادر او آاا سيد يحيي نيز.

 اتي.زاده رفسنجاني رايب انتخابمرحوم بااري پدرزن معين .154

 زاده.عموي معين .155

بـازرس  فرماندار در آن وات ميراابالي بيرجندي بود كه به ارعه انتخاب شـده بـود و ميرسداسـي .156

 ابات بود.انتخ

راي مـن ابياتي از اين اطعه را آااي علي آگاه ـ از معاريف رفسـنجان ـ پسـر غالمرضـا آگـاه، بـ .157

ف خان را گرفته بود، برخالخوانده است. خود آگاه از كساني بود كه در اين انتخابات جانب بهرام

 نظر دوست اديمش هرندي.

 :خواندندهرچند مردم رفسنجان، روزهاي شكست، براي او مي .158

 خان زرنديبهرام

 سر دمبش گرندي

 )گرند = گره به لهجة كرماني( گرندش وا نميشه

 وكيل ما نميشه!

چـرا مشـروطيت در ايـران پـا »خواهشمندم اين يك دليل را هم به همان مقالـة معهـود جـواب  .159
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ت ترين مقاله را در كيفياضافه فرماييد. اين كار در انتخابات همان كسي شده بود كه دايس« نگرفت

انتخابات در ايران و اروپا براي مجلة آينده دكتر افشار نوشـته بـود. يعنـي دكتـر محمـد مصـد  

 (.73)مصد  و مسائل حقو  و سياست، اير  افشار، ص 

طـور خان ايندر پايان كتاب باارزش نمايندگان مجلس تأليف زهراخانم شجيعي، مشخصات بهرام .160

از  17ة ايندة دورتولد ... داراي تحصيالت ... شيل ... نمآمده: مجدزاده: بهرام مجدزاده فرزند ... م

طـور پـر كننـد: بهـرام ها را اينكنم دارنـدگان آن كتـاب جـاي نقطـهرفسنجان، بنده خواهش مي

نسـيه م. داراي تحصيالت ليسا1908ش /  1287مجدزاده فرزند احمد مجداالسالم كرماني متولد 

همه مشخصات كه بـراي دانم چرا از ميان آن، نميدانشكدة حقو  تهران، شيل وكالت دادگستري

همه اسـامي اي شده كه اتفاااً از بيشتر آنهمه نقطه نصيب نمايندهاند، اينصدها وكيل ديگر نوشته

 جورواجور، ابل و بعد از انتخابات، داراي شهرت بود.

ايـن بـود كـه خان گرفتاري فوري برايش پيش نيامد. ظاهراً علـت آن مرداد بهرام 28بعد از 

خان درمورد استعفاي وكال نظر موافس نداشت و به مرحـوم مصـد  گفتـه بـود تنهـا اصوالً بهرام

ذاريم، پشتوانة ادرت اين جمع همين عنوان پوشالي وكالت است. به دست خودمان آن را كنار نگ

ظـر تولي چون پذيرفته نشد او نيز استعفا داد و يكسر آمد بـه كرمـان و رفـت بـه سـرتخت و من

 25حوادث ماند تا راديو خبر كودتاي سرگرد نصيري و دستگيري او را توسـط دكتـر مصـد  در 

 مرداد منتشر كرد.

خان تلگرافي خطاب به مرحوم مصد  با اين شعر نوشت و از سرتخت به زرند فرستاد بهرام

 كه مخابره شود:

 كاين هنوز از نتايج سحر است باش تا صبح دولتت بدمد 

شمارة آن است حمود افشار هم از او دل خوني داشت و يك شمارة آينده را كه شاهمرحوم دكتر م .161

بتـه اي نوشت كه بايد آن را بختيارنامه خواند، و بعـد از آن ال«مقالهشاه»اختصاص بدين امر داد و 

 ديگر مرحوم افشار نتوانست آينده را ادامه دهد.

را در دو جلـد چـاپ كـرده و از  و او جناب سرهن  بزرگمهر است كه متن محاكمـات مصـد  .162

اي امهات اسناد تاريخي معاصر است، و من تنها يـك ايـراد بـه عنـوان كتـاب دارم. مـن اگـر جـ

دادم بزرگمهر بودم اين حرف تاريخي مصد  را كه خطاب به خود اوست، عنوان كتاب ارار مـي

 كه فرموده بود:

 (.31عكس ص  1  ـ پدرسوخته باشي اگر حرف بزني! )مصد  در محكمة نظامي، 
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خان از اوه بـه فعـل نيامـد و در مجلـس محاكمـه نتوانسـت خـودي با اينكه مدافعات بهرام

 بلـغ اابـلبنماياند، با همة اينها بعد از پايان محاكمه مرحوم مصد ، يك چك بانكي )كـه گويـا م

ته بـود از خان فرسـتاده بـود، و نوشـالوكاله به مرحوم بهرامتوجهي نيز رام داشت( به عنوان حس

خان با كمال احترام پاكـت بهراماينكه محاكمة من براي شما زحمات و مخاطراتي داشت متأسفم. 

 را برگرداند و در پشت چك، اين شعر حافظ را نوشت و امضا كرد:

 بازي، امن و آسايش بالستدر طريس عشس

 ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي   

ها و بي و حكومت بيگي اسـت كـه ديگـر جـايي بـراي نقـدي انيالبته مقصودم پايان ادرت خ .163

هـا بـااي نگذاشـت، بي ها و بهرامبي ها و كلبعليخانها و غنجعليخاناليها و مرتضيبيگتاش

هاست، حرفي است كـه بـه هرحـال گويند: گرمان، مستعمرة يزديوگرنه آن كالم معروف كه مي

هاي غازيانـه اش هم كه باشد، جن اميرمحمد مظفر ميبديكند، جاي پاي خود را دارد، فر  نمي

شاه بمـي او را از مـرن حتمـي كند و اسب پهلوان علياش را در كوهستانهاي جيرفت ميمذهبي

( ولي او امـالك خـود را واـف شـهداي فهـر  يـزد 57سن ، ص دهد. )آسياي هفتنجات مي

و شـوربا جهـت آينـده و رونـده واـف ب در او جاري كرده و مدرسة عالي ساخته و آ»كند، مي

ريخ ، حال آنكه يكي از آن شهدا وحشي حبشي ااتل حمزه عموي پيامبر بـوده اسـت! )تـا«نموده

(. حاجي برخوردارش هم كه باشـد، پسـتة رفسـنجانش كارگشـاي نماينـدگي 51جديد يزد، ص 

يدان يزد ـ و در ان خر  مسجدش در كنار موات ميليونها تومهاي ژاپني براي اوست، آنكارخانه

الـدين پـاريزي هـم كـه ها كه هيچ، خواجـه كريمشود. يزديبرابر مسجد ميرچخما  مصرف مي

كند كه كاروانسراي خواجه در يزد معمور بمانـد و باشد، شيب تل و آبشار را در كرمان واف مي

ند كه اگـر كنامة خود ايد ميانبار خواجه نصف شهر يزد را شش ماه آب دهد! و تازه در وافآب

 ايـد آن راباختالفي ميان متوليان و نظار پيش آمد، علماي كرمان حس دخالت ندارند و علماي يزد 

 افزارپـاي رتس و فتس كنند، و بعد براي هريك از زوار كه از عقداي يزد بگذرند، يك گيوه ملكي،

اهاي روزگارنـد. پكند، درحالي كه اوالدش در پاريز بعد از بشر حافي بزرگتـرين برهنـهواف مي

 (.360و  341و  357الم، ص )سن  هفت

* 

حتي درمورد همين افشارها، بايد عرض كنم كه گرد و خاك جن  و جدال و طوفان طييـان 

وات يك وات خبردار هاي كرمان نوش جان كنند، آنخان غران را بايد كرمانيها و خواجهبيگتاش



 215 افشارها در تاريخ و سياست كرمان

هـايش در يـزد بـه گـردش هـا و چرگدوك شداربافي افهاي پارچدهكارخانهبينيم شويم، ميمي

 رسانند.آيند و ميليونها متر پارچه و پتو در اكناف ايران به فروش ميدرمي

اخـان آن روز كه حرف مشروطه و آزادي را به ميان آوردند، نخسـتين اربانيـان آن ميـرزا آا

يان آمد، باز ايـن اي مرحوم مصد  به مبردسيري و شيخ احمد روحي بودند، واتي انتخابات ارعه

اي راه انداخت و با چه اصراري، نزديك بـود از صـندو  شنگهدكتر طاهري يزدي بود كه يك الم

 الراس ميرزا آااخان بردسيري سر درآورد.، مسقطبردسيرانتخابات سيرجان، و همان 

* 

آيـد، ولـي بهتـرين شايد تعجب كنيد كه بهترين حناي عالم در بـم و نرماشـير بـه عمـل مي

هاي حناسابي در يزد است. يعني كارگر نرماشير و بم، خود را در رديف يك بند گاو )دو صاريع

كند، و بعـد، كارد و برگها را دانه دانه جمع و خشك ميبندد و حنا ميگاو و سه آدم( به شخم مي

يـزد كند و حناهـا را بـه كند و صد و پنجاه فرسخ راه طي مياين گياه ظريف را به خروار بار مي

هاي يزد بسايند و بعد به روسيه و ساير نقا  عـالم صـادر كننـد. )و مـن آورد تا در مازارخانهمي

اند؟ اند كه خودشان ارنها و ارنها مازارخانه نسـاختههمت بودهندانستم كه مردم بم چرا اينقدر كم

 آيا يك دليل فني در كار بوده؟ مهندسين بايد بگويند(.

هاي جنبي مس سرچشمه در يزد تأسـيس بود همين سالها كارخانهدرست مثل اينكه نزديك 

خورنـد و سـمومات شود ـ و البته خواهد هم شد! ـ خاك و خل استخرا  آن را مردم پـاريز مي

كند، و كابل سـيم بـر  و حاصل از آن درختهاي دهنه محمد سلماني پاريز و گزدر را خشك مي

 ر يزد بسازند. به اول حزين:تلفن و بسا ترانزيستور آن را نزديك بود د

 مالمبه پاي خم من مخمور بر لب خاك مي

 سبوي اسمتم خشك از دل عمان برون آيد     

* 

رسيد، و آن، يك نوا ممتـاز سـن  ابـر چرا، ي  چيزهايي هم در اديم از يزد به كرمان مي

بستند و از شتر ميهاي ابر مرمر دو متري را بر پشت مرد، سن اي در كرمان ميبود! واتي خواجه

آبـاد هاي پـاريز در خهلكـوه، يـا تا المثل بر مزار خواجهرساندند، و فيپشت به كرمان ميتوران

(. به عبارت ديگر واردات يزد از كرمـان، 336 نهادند. )اژدهاي هفت سر، چاپ دوم، صزرند مي

 پشت.ر توراناروانسرا و صادرات يزد به كرمان سن  ابر بود از مرمكانبار بود و آب

ام و هنـوز هـم ابرها، با خطو  زيبا و خوش، دهها و صدها نوا آن را من ديدهاز اين سن 
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 كمابيش بااي مانده.

* 

ا داشـت، بايد شكرگزار بود كه اولين كارخانة بر  كرمان را شيخ ابوالقاسم هرندي يزدي برپ

زده به پسته در كشت گندم سنو جنگلهاي كرمان را غالمرضا آگاه يزدي پيوند پسته زد و تحول 

هزار تن رسيده است، بـازهم از يزديهاسـت، و مـن از رفسنجان و زرند كه سالي اكنون به شصت

فشـار اهمه آن مراتب سداسگزارم و باز سداس دارم از اين كه همين مقالـه كـه در مـآثر طوايـف 

زد، يـنتهي اهل منوادة افشار، كرمان نوشته شده نيز المحاله اوالً در يادبود مردي بزرن از همان خا

نـ  يعني جناب دكتر محمود افشار، كه يك عمر نزديك به يك ارن صد ساله در راه خدمت فره

اي چـاپ آي و بـه خـر  مؤسسـهگذراند، از سواد به بياض آمده و ثانياً آنكـه بـازهم در نشـريه

 !رامكةالببركةدي همان افشاران يزد است. و هذا من شود، كه از سرماية مامي

* 

آنجـا  و براي سداس، تنها كافي است كه شعر معروف حافظ را در پايان اين حاشيه نقل كنم،

 كه فرمود:

 اي صبا با ساكنان شهر يزد از ما بگو 

 ناشناسان گوي چوگان شماكاي سر حس

 عمرتان بادا مدام اي ساايان بزم جم

 گرچه جام ما نشد پر مي به دوران شما

 ارب، همت دور نيست گرچه دوريم از بسا 

 بندة شاه شماييم و ثناخوان شما

، تضـمين 82؛ و آسياي هفت سن ، چـاپ پـنجم، ص 608ش( ص 1344) 18مجلة ييما، سال  .164

 شعر حافظ است.

خان عليقلي اين كتاب را، با حدود ده جلد كتاب گرانبهاي ديگر، آااي نصيراهلل سعيد مستوفي نوة .165

د مثل سيصد جل ه پس از استفاده از يادداشتهاي تاريخي آن،اند كمستوفي، به من مرحمت فرموده

 كتاب مرحوم مهندس محسن امير به كتابخانة دانشگاه كرمان هديه كنم.

 .71پييمبر دزدان، چاپ يازدهم، ص  .166

 خان است.مقصود غنجعلي .167

 .79پييمبر دزدان، چاپ يازدهم، ص  .168



 217 افشارها در تاريخ و سياست كرمان

تر محمد من از دوست محترم آااي دك المعارف اسالمي، مقالة فؤاد كوپرولو، اين اسمت راةداير .169

 ام.تقي امامي خويي استاد كرسي تاريخ عثماني در دانشگاه تهران، استفاده كرده

 در باب او رجوا شود به مقالة نادر دوران، خاتون هفت العه. .170

 .360عالم، ص  يدر احوال او مراجعه شود به فرمانفرما .171

مركب از گنج )كنز، خزانه( و علي بوده باشد، كردم كلمه خان زي  تصور ميمن درمورد گنجعلي .172

خان را در كرمان با ضم بعدها شنيدم كه در تركي كلمة گنج به معني جوان هم هست. اما غنجعلي

دانم مركب از غنج = دالل بوده باشد، اگر صورت ديگري از گنج به كنند و بعيد ميغين تلفظ مي

گويـد شـايد ي براي او جسـت. ايـر  افشـار ميمعني جوان تركي نباشد، بايد رن و ريشة ديگر

 غنچه علي بوده باشد.

زندان  نها را درگويا به متوكل يا هرون گفته بودند كه اينقدر سادات اوالد پييمبر را اذيت نكن و آ .173

ا عم شما هستند. جواب داده بود: من حرفي ندارم. ولي آخر اين بچه سيدهمدوسان. آخر اينها بني

 گذارند.تر نميرا از خالفت پايينكدام پايشان هيچ

 شعر از مجيب كرماني است. .174

تمـام كردهـاي  كردهاي خراسـان نوشـته و در مقدمـة آن لاي در احوايك كرد خراساني، رساله .175

خان بدليسـي الدينكشور را به چند طبقه تقسيم كرده و يك فصل آن به نقـل از شـرفنامة شـرف

)حركت تاريخي « !انددعوي سلطنت نكرد كرد ـ كه  فصل دوم، از امراي»تحت اين عنوان است: 

دعـوي (. خـوب متوجـه شـديد؟ كردهـايي كـه 95، ص 2اهلل توحيدي،   كرد به خراسان، كليم

خواست تـا مشـترك بـراي درست مثل آن حرف اير  افشار كه از دوستان مي اند!سلطنت نكرده

اي بنويسـم از دوسـتاني نامهتشكر خواهم در شمارة آيندهمجله معرفي كنند، و يك روز گفت مي

 اند!! البته باستاني پاريزي در صدر اين فهرست ارار خواهد گرفت!كه مشترك معرفي نكرده

امثـال  ام، چه شاگردان بسياري به نام افشار و افشاري و افشارزاده وو اين را من به تجربه دريافته .176

 اند.زدهتر كرماني حرف ميخ و پهنته با، هلل، پ ام كه خيلي از خود كرمانيهايآن داشته

( شاعري از چخور سعد )طوروس( موسوم به ولـي ه1200-1279م. / 1875-1862اوغلي )دادال .177

گفت. او شاگرد اـول يوسـف بـود كـه در سـوريه از طايفة افشار بود. پدرش موسي نيز شعر مي

 ستادش رفت.اوغلي بارها به زيارت ابر ادرگذشت و دادال

ب عشـاير وغلي در دهي از آناطولي به نام خود او وجود دارد. )احمـد رفيـس، كتـااابر دادال

 ترك آناطولي(. بقاياي افشار ناچار شدند در ارية سيندل سيواس تخته ااپو شوند.
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اند، امـا مـن خان افشار است. در كتـب تـاريخي او را دادال نوشـتهاوغلي لقب شاعري وليدادال

دانم، شارهاي كرمان تركي نميودمان باشد، اما چون من هم مثل افزنم كه همان دادار خحدس مي

 زنم.در اين باب حرفي نمي

 مي ترجمه شده است.اوغلي توسط آااي دكتر اماابيات دادال .178

ها را ور بكشد، و در گورسـتان تـاريخ، سـن  ابـر اـوم و ماند اير  افشار كه بايد پاشنهحاال مي .179

 خويشها را پيدا كند!

 افشري از عصر سلجواي و ميول سابقة حكومت در گورستان تاريخ دارند.آخر تركان 

نويسد: برد ميالدين بدليسي واتي از چهار طايفة سامي و اسبان و سهي و اركي نام ميشرف

اند، و ايـن تايياگرچه زبان لري دارند، اما لر اصلي نيستند، و ديگر از اراياي لر نيسـتند روسـ»... 

اند و م.  هرگز سردار عليحـده نداشـته1155/  ه 550خمسين و خمسمايه ج طوايف تا شهور سنه

 اند.مطيع دارالخالفه بوده

تـابع  كدان افشداريترالدين شوهلي از و چون به ديوان سالطين عرا  متعلس شدند، حسام

ان سلجوايان حاكم آن ديار و بعضي از خوزستان بود و از اوم جنكـروي محمـد و كرامـي، پسـر

الدين شوهلي مبادرت نمودند، و مرتبـة بلنـد يافتنـد و از اوالد ايشـان به خدمت حسام خورشيد،

 )شرفنامة بدليسي، چاپ محمد...« الدين خورشيد فرزندان رشيد و اابل پيدا شدند. ازجمله شجاا

 (.58عباسي، ص 

ا بايـد آمدنـد، و اينهـشـمار ميبا اين مراتب بايد گفت كه ايل شوهل نيز از طوايف افشار به

اند و در حوالي گرگان و همان طايفة شول باشند كه در اديم چول، و در عربي صول خوانده شده

اند. در سيرجان، نزديك كوه خواجوئي و خبر طايفة شـول هنـوز هـم سـكونت دهستان هم بوده

ف يـاد دارند. طبري، جن  انوشيروان با طوايف بارز )پاريز( و صول )شـول( را در يـك پـاراگرا

سـن، ص ، چاپ چهارم و ايران در زمـان ساسـانيان، كريستن159كند: )كوچة هفت پيچ، ص مي

259 . 

ترين االيهاي عشايري كرمان است كه بـه صـورت افقـي در از بهترين و پرفروش االيچة افشاري .180

شود )برخالف االيهاي شهري كرماني كه دار آن عمودي است( و اغلب افـراد ايـن زمين بافته مي

بـه صـورت  ند دار االي در خانه و پالس خود برپا دارند. در االيهاي آنها نقش حيواناتعشيره چ

 هندسي جاي مخصوص دارد.

ام كه يك دانشجوي باذو  دانشكدة هنرهـاي زيبـا، خـانم رؤيـا اميرحسـيني، تحقيـس شنيده
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ترم آاـاي دهند كه زير نظر استاد محمفصل و دايقي بر روي نقش االيهاي افشاري دارند انجام مي

 گيرد با طرحها و نقشهاي دلدذير، اميدوارم يك روزي جايي چاپ شود.مرتضي مميز صورت مي

التجـار رفسـنجاني، او از دوسـتان آااي امين مقيم لندن پسر مرحـوم امينروايت آااي حا  عباس .181

 خان و تا دم مرن با او بود.نزديك بهرام

چهـل و  سـال 13ه است. )روزنامة توفيس، شمارة نامة او در روزنامة توفيس همان سالها چاپ شد .182

هـم  ( توفيس چنين كارتي براي مرحـوم اللهيـار صـالح10، ص 1347هفتم، پنجشنبه ششم تيرماه 

د افشـار، از وآباد دكتر مهدي آذر و در حضور مرحـوم دكتـر محمـفرستاده بود و من، در با، شاه

 م(.، چاپ دو224دهن خود مرحوم صالح شنيدم. )نون جو، ص 

 شعر از موالناست. .183

 تلگراف را به تلگرافخانة زرند كرمان رسانده و خود به شيراز راه افتاده بود. .184

خانم وكيلي شايد اليحة دفاعية او را كه مصد  نيـز در خان فرزند نداشت. همسر او، صديقهبهرام .185

دگـاه خوانـده اي كـه هرگـز در داحاشية آن چيزهايي يادداشت كرده، دراختيار داشته باشد. اليحه

 نشد.

ود بـم. اتفا  افتاد. او شصت و اند سـال زنـدگي كـرده 1969ش / 1348اين حادثه در فروردين  .186

خـيط  (. او را در همان با، باصفاي خـود در دهكـدة بسـيار زيبـاي1348)ييما، شمارة فروردين 

 بي  راه يابد.سرتخت به خاك سدردند. نصيب او نبود كه به تخت درگاهقلي

نويسـند و خان آباد كرده بود خيط نام دارد، آن را بـه صـورت خـويط ميه بهرامروستايي ك

 خوانند. )و من عقيده دارم كه همان خويد است به معني چراگاه و اصيل اسبان و مرتع ازخيط مي

 (گردآورند معروف است. « بيد خويد»نوا موراسدان در پاريز( )در يزد آبادي 

 وات خرمنش خوشه بايد چيد هركه مزروا خود بخورد به خويد

ني اول آبادي سرتخت است و بعد از آن آبادي خيط، سرتخت بيشتر متعلس به مرحوم دبسـتا

 بود.

ر واليتي نادرشاه افشافضيل عياض از ارية كوفن ابيورد نزديكيهاي اوچان و بجنورد و دروااع هم .187

شمين بر سـر پپوشيده، و كالهي  در ميان مرو و باورد، خيمه زده بود، و پالسي»... بوده است. او 

 د، و شـب ونهاده، و تسبيحي در گردن افكنده، و ياران بسيار داشتي، همه دزدان و راهزنان بودنـ

 روز راه زدندي، و كاال به نزد فضيل آوردندي ـ كه مهتر ايشان بود ...

يل خواند، اين آيت به گوش فضگذشت. در ميان كاروان يكي ارآن مييك شب كارواني مي
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ذكراهلل؟ آيا وات آن نيامد كـه ايـن دل خفتـه بيـدار لرسيد: الم يآن للذين آمنوا ان تخشع الوبهم 

گريسـت و رفت و مي... تيري بود كه بر جان او آمد ... فضيل توبه كرد، پس همه روز ميگردد؟ 

 االولياء(.ة، از تذكر433)كوچهء هفت پيچ، چاپ سوم، ص ...« كرد خصم خشنود مي

جا نيست كه صحبت االيچة كرماني اسـت. اهرمـان تابلو موزيكال وزيري، اشاره بدان بياما 

ها بسته، و ها راه بر اافلهاين تابلو راهزني است كه تمام عمر را به دزدي گذرانده، و در سر گردنه

ل اتـرو شده از جنايت و خونريزي و اموال مسافرين را به غارت برده، و اگر با مقاومت آنها روبه

 راهزن است. دزد و غارت نيز ترس و واهمه نداشته، و حال در كمال رفاه سركردة مشتي

ها پشيمان شود. آخرين دسـتبرد او اكنون موجبي فراهم شده كه اندكي به خود آيد و از كرده

نقش شده است.  نبر آ اامت و زيباروياست. كه عكس دختري خوش قاليچ  نفيس كرمانييك 

از مانـد، و بـه خيـاالت دور و دربر ديوار اطا  خود كوبيده، و شبها، واتي تنهـا مياين االيچه را 

روح  نقش قاليدهد، و آورد، حالت رؤيايي برايش دست ميمي ها را به خاطرپردازد و گذشتهمي

دانست دل چيست، دلدادة شتابد. آري، اين مرد كه هرگز نميكنان به سوي او مييابد، و راصمي

 ها را از البش زدوده، پاك و منزهش كرده است.يچه شده، و عشس آن ماهرو، تيرگينقش اال

ريـزد، و از ديـدة ريخت اكنـون اطـرات اشـك مياز چشمي كه شرارة ترس و وحشت مي

 خونريز ديروز، امروز ژالة خونين جاري است. اين بود منظرة تابلو.

هايي را كـه روا رميده است و داستان ظلمش داده و آرود، دزد راهزن تكيه بر بالپرده باال مي

كند. دختري كه نقش االي است، گويد و موسيقي ماليمي او را همراهي ميداشته به زبان حال مي

شـود، كـه رؤيـا تمـام ميآيد. ولي همينگيرد، و با حركاتي دلفريب به سوي او ميكم جان ميكم

ماند و جوابي بـه تمنـاي حركت ميشود و بيگردد و دوباره نقش االيچه ميدختر به عقب باز مي

 دهد.دزد نمي

كند كه هرچـه بـه دسـت آورده، بـه بيچارگـان ببخشـد، و از مرد راهزن هم با خود عهد مي

پس مرهم زخم الوب پريشان باشد. شايد خداونـد از بـديهاي او بگـذرد و بـر وي رحمـت اين

 (.266ص  2اهلل خالقي،   ،)سرگذشت موسيقي، روح« آورد.

گويم، روزي كه مرحوم كلنل اين تابلو موزيكـال را سـاخته، روي گوييد، من ميشما چه مي

كنـد هاي افشاري كه سـايكس آرزو مييك االيچة افشاري ناب كرماني نشسته بوده همان االيچه

 بار ديگر مواعيت مهم خود را در بازارهاي اروپا باز يابـد. )ترجمـة سـفرنامة سـايكس، سـعادت

اهلل ( اين را هم اضافه كنم كه آن كسـي كـه ايـن تـابلو را شـرح داده، يعنـي روح434ص  نوري،
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خـان خـان و غنجعليخالقي نيز، روزي كه پا به دنيا نهاد، همان هوايي را استنشا  كرد كه بكتاش

 دانستيد كه خالقي نيز در كرمان تولد يافته است.كردند. آخر شايد شما اين را نمياستنشا  مي

 

 

 يادداشت گردآورنده

نـد تحقيس دربارة افشارهاي كرمان كه جمعيتي از آنان به صورت ايل در چ

كنند و در بعضي از رويدادهاي تاريخي آن منطقه دخيـل آبادي كرمان زندگي مي

شناسي و جيرافياي انساني توسـط شناسي، مردماند، از لحاظ مطالعات جامعهبوده

ذيرفته و حاصل آن كتابي پ انجام Gearg Stöberشناس آلماني ن. استوبر جيرافي

 ه نام:شناسي امروزي باست عالمانه براساس روشهاي جامعه
Die Afshar. Nomadismus im Raum Kerman (Zentraliran). Marburg 1978. 

322s. (Marburger geografische Schriften, Heft 76). 

 

علـي وثـو  بـرايم  مضامين و مباحث عمدة اين كتاب كه دوست گرامـي

 استخرا  كرده چنين است:

 افشارها در ايران )مقدمة تاريخي( .1

 افشارهاي كرمان ، مطالعات تحليلي .2

 ـ وضع جيرافيايي منطقة كرمان

 ـ ايل افشار
 ساختمان ايلي افشار

 مملكتي افشارها وهايي از شخصيتهاي سياسي ـ نمونه 

 ـ تشكيالت ايل افشار در ارن نوزدهم و بيستم

 يوند ازدوا ـ پ

 ـ مسكن

 ـ همكاري ااتصادي و خانوادگي
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 ـ افشارها در حالت اسكان

 ـ طرز ااامت و چراگاههاي ييالاي

 ـ طرز ااامت در گرمسير

 ـ كوچ

 ردسـ دامداري كشاورزان و عشاير در منطقة خبر و ده

 

 اقتصاد

 ـ دامداري

 ـ كشاورزي 

 ـ مالكيت زمين

 ـ دايرة پيشرفت يك خانوادة عشايري

 مصرف ـ

 ـ داد و ستد سنتي و تيييرات ناشي از تجدد

 ـ عوامل توزيع

 تغييرات ناشي از تجدد

 ـ اصالحات ارضي در سرحد

 داري در گرمسيرـ زمين

 ـ اسكان و مهاجرت

 بكريافشارهاي ده

 ـ جاي سكونت آنها

 ـ كشاورزي

 روندگانـ ييال 

 بكري مركز منطقهـ ده

 تغييرات اجتماعي

 ن هاي شيريـ كماچي
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كشاورزان و ايالت: توجه به وضع اجتماعي ايالت در منطقـة كرمـان   .3

 در ارون نوزدهم و بيستم.

 ـ جمعيت و محل سكني

 ـ ساكنان كرمان

 ـ اطراف كرمان

 ـ كشاورزي

 ـ دامداري

 بافيليابافي و اـ شال

 ـ توزيع و تجارت

 نشينيگيري دربارة نظرية مربو  به كوچتوضيحات و نتيجه .4

 ني يك طرز زندگينشيـ كوچ

 سهم ايالت در شهرها و روابط آنها ـ 

 فهرست ايالت كرمان .5

 هاي ايل افشارـ تيره

 ـ ايالت كرمان 

اي كه استوبر از منطقة مورد بحث كشيده اسـت براي مزيد استفاده نقشه 

 شود.به چاپ رسانيده مي
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الشـعرا )تبريـز، اديببراي تاريخ ايل افشار جز كتاب تاريخ افشار تأليف ميرزا رشـيد  

احمد كسروي و به متن انگليسي كتـاب نادرشـاه تـأليف لكهـارت و  ( به تحقيقات دايس1346

)به اهتمام دكتر احسان يارشاطر(  المعارف ايرانةالمعارف اسالم و مقالة جديد دايرةمقالة داير

 و به كتاب فارو  سومر مراجعه شود.
Faruk Sumer 

Safevi devletinin Kurulushu ve Gelishmesinde Anadolu tīrklerinin rolī, 

Ankara, 1976. 

 

 بن درگاهقليكتابهاي وقفي خاندانقلي

ا به كه دو ماه به دعوت كالج سنت آنتوني اكسفورد در آنج 1364در سفر زمستان 

طي ختحقيس و مطالعه مشيول بودم، نسخة خطي جواهرالتفسيري را جزء مجموعة كتابهاي 

قلي بن ندانيان در كالج والدهام ديدم كه در آن مهر زيباي واف كتابهايي كه خاكارو ميناس

 بر مدرسة حسنيه واف كرده بوده است وجود دارد. 1144درگاهقلي افشار در سال 

 سجع مهر مذكور چنين است:

 

 اهلل تعالي فقير حقير ابنواف نمودم اربة الي

 ازيدرگاهقلي افشار خاندانقلي اين مجلد را با مو

 يكصد و بيست و چهار مجلد ديگر بر طلبة علوم دينيه

 سنيه احداثي خود به شرح و شرو حسكنة مدرسة 

 كنندهحده. تيييردهنده و خالفوافنامچه علي

 كننده ملعون استو طمع

 صحيحاً شرعياً مؤبداً مخلداً 

 1144سنة 

 شود. اين مهر در صفحة نخستين و صفحة پاياني نسخه ديده مي

در « واـف مدرسـة حسـنية كرمـان»ن مهر ديگري به شكل سبز ترنج بـا عبـارت جز اي

 صفحة آخر زده شده است.
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 چند توضيح

و گـاه بـه  تازگي ندارد. در يزد به كنايه و شـوخي «افاشره»به ( ـ جمع بستن افشار 34)حاشيه 

 شده است. خطاب دوستانه چنين گفته مي

كه به  انوادگي دبستاني را به مناسبت تعلس خاطري( مرحوم محمود درگاهي نام خ134)حاشيه 

مرحوم حسن مشكان طبسي مدير مجلة دبستان مشهد داشت برگزيـده بـود. )نقـل اـول از 

رة ر جناموامنوچهر مجدزاده(. مرحوم دبستاني دربارة نام خانوادگي خود يادداشتي دارد كه د

دكتـر محمـود افشـار و  ناسـبت دوسـتي بـامام. عكس آن مرحوم به جلد سوم  چاپ كرده

 جا  به چاپ رسيده است.هاي نخستين مجلة آينده جدر هماننگارش چند مقاله در دوره

 در آينده چاپ خواهد شد.« چرا مشروطيت پا نگرفت»( ـ مقالة 159)حاشية 

توانـد بـه موضـوا و شناسان مي( ـ دربارة يكي بودن بيرام و بهرام اظهار راي زبان186)حاشية 

 عيت بدهد.حدس ااط

يـان در باب سبب و علت خودكشي بهرام مجدزاده بايد داـايس و نكـاتي هـم كـه آاا ( ـ186)حاشية 

گر دانند ضبط و چاپ شود و با توجه بدانها ااطعاً اظهار نظر كرد. امنوچهر و داريوش مجدزاده مي

 اشتباه نكنم داريوش مجدزاده شبي كه عمويش خودكشي كرده در همان ده بوده است.

* 

رمـان كضمناً گفته شود كه يك تيرة كوچك از افشارهاي يزد هم نزديك به پنجاه سال پيش به 

وال اند و آنها احفاد حاجي علي يكي از برادران حا  احمد افشارند. براي احرفته و در آنجا ساكن شده

( 1354ران، مقدمـة جلـد دوم )تهـ« گفتار ادبـي»االخبار خورموجي و كتاب حا  احمد افشار به حقائس

 اي راجع به تاريخ ايل افشار در يزد نگارش يافته است.مراجعه شود. در آنجا شمه

 ايرج افشار 


