ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ
ﻗﺸﻘﺎﺋﯿﻬﺎ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﯿﻮرد و اﯾﻞ اﺑﯿﻮرد ﺳﺎﮐﻦ ﻓﺎرس ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن رﺳﯿﺪ .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ
اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻼت ﻣﻬﻢ اﯾﺮان و در ﻓﺎرس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ از زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ اﺑﯿﻮردﯾﻬﺎی ﻣﻘﯿﻢ
ﻓﺎرس در ﻧﮋاد و آداب و رﺳﻮم و ﺋﯿﻼق و ﻗﺸﻼق وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻟﺬا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم و
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ را از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ اﯾﻞ وﻟﻮ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺸﺮده و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﮔﺎه ﺳﺎزم و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭼﻮن در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب و ﺿﻤﻦ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﯿﻦ دﻓﺘﺮ )ﭘﺪرم( اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ام ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻊ
دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ از اﯾﻼت ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از رؤس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺰﺑﻮر را از ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﮕﺬراﻧﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ ای
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﻫﺎ – در ﻣﻮرد وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ اﻗﻮال و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ روﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن
در ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻃﻮاﯾﻒ را از روی ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑĤن ﻣﺘﺼﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻣﺘﺎع ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮان اﯾﻦ اﯾﻞ ﻗﺒﻼ دارای اﺳﺒﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده و اﯾﻦ
رﻧﮓ اﺳﺒﻬﺎ ﺑﻨﺎم ﻗﺸﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺐ ﻫﻢ ﺑﺘﺮﮐﯽ "آت" ﻣﯿﺸﻮد ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺸﻘﻪ آﺗﻠﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﻫﺎ دو ﺑﺮادر ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
دﺷﻤﻦ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﻓﺮار ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
"ﻗﺎچ ﻗﺎﭘﯿﻪ" ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮار ﮐﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ )ﭼﻮن ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺑﺴﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻗﺎﭘﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ( ﻗﺎچ ﻗﺎﭘﯿﻪ ﻣﺘﺪرﺟﺎً ﺑﻪ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺑﻌﺪاً
ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻞ را ﺑﻨﺎم ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 - 1در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻋﺮف و ﻋﺎدت اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺜﻼ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﻣﺮدان ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر زدن
ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎد دارﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ را زﻧﻬﺎ اداره ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 – 2ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﻮارﯾﺦ ﮐﻞ ﻧﮋادﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﻤﻮده ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ از اﯾﻼت
ﻗﻔﻘﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار در درﺑﻨﺪ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻨﺎم ﮐﺸﮑﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ
از ﮐﻮه و ﮐﻤﺮ درﺑﻨﺪ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺗﺮﮐﯽ ﺣﺠﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ "در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ اﯾﻼت ﮐﺸﮑﺎﺋﯽ".
ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ رﺳﯿﺪه ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ و ﺧﻠﺞ و آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ از اﯾﻼت ﻗﻔﻘﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻪ اردﺑﯿﻞ آﻣﺪه از اﺑﺘﺪا
دارای اﻫﻤﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ .اوزون ﺣﺴﻦ آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ ﮐﻪ در ﺷﯿﺮوان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ داده ﺑﻌﺪاً ﺟﻬﺎﻧﺸﺎه و
ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻬﺎدر ﮐﻪ از ﻧﮋاد و ﻧﺒﯿﺮه ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺴﻠﻄﺎن ﺣﯿﺪر ﭘﺪر ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺻﻔﻮی داده و ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﻓﺎﻣﯿﻞ اوزون ﺣﺴﻦ ﺑﺴﻼﻃﯿﻦ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﻣﺸﯿﺮاﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻻد ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ را از ﻧﺴﻞ و ﻧﮋاد اوزون ﺣﺴﻦ آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ و ﺧﻠﺞ و آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ و

ﻗﺮه ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﯾﺎ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ از اردﺑﯿﻞ ﺑﻄﺮف اﺻﻔﻬﺎن و ﻓﺎرس ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه از ﺧﻠﺠﻬﺎ
در ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن اﻃﺮاف ﻗﻢ ﺳﺎﮐﻦ و ﺗﺨﺘﻪ ﻗﺎﭘﻮ ﺷﺪه و دﻫﺎﺗﯿﮑﻪ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻐﯿﺮ اﺳﻢ داده ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻨﺎم
ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻼت ﻧﺎﻣﺒﺮده از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻣﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری و وﻧﮏ ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﺑﻠﻮک
وردﺷﺖ ﺷﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺎرس آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺮدﮔﺮزن ﻗﺸﻘﺎﺋﯿﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﮋاد ﻟﺮ و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ و اﺳﺘﻨﺎد
اﯾﻦ ﻣﻮرخ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آداب و رﺳﻮم ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ رواج دارد .ﺑﻬﺮﺣﺎل اﯾﻦ اﯾﻼت ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﻗﻒ در وردﺷﺖ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ
ﺑﻠﻮک ﻗﻨﻘﺮی ﺑﻮاﻧﺎت آﻣﺪه ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﺪ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺧﺎن ﭘﺪر ﺟﺎﻧﯽ ﺧﺎن
ﺟﺪ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﺑﻨﯽ اﻋﻤﺎم ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دوازده ﺳﺎل در ﺑﻮاﻧﺎت روز ﮔﺬراﻧﯿﺪه اﻧﺪ ﺟﺪ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮاﻧﺎت اﻣﻼک و ﻋﻼﻗﺠﺎت زﯾﺎد از ﺑﻠﻮک ﻗﻨﻘﺮی و ﺑﻮاﻧﺎت
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از اﯾﻞ ﺧﻠﺞ را در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻗﺎﭘﻮ ﮐﺮده ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﻮده ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﻋﺰت و ﻋﻈﻤﺖ و اﻗﺘﺪار ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ در ﺑﻠﻮک ﻗﻨﻘﺮی و ﺑﻮاﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺎﻣﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺰرگ ﻓﺎرس ﻣﺤﺴﻮب
اﺳﺖ .در دوره اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﯿﺮزای ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﻫﻢ در ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻋﺰت و ذﻟﺖ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ
و ﺑﻮاﻧﺎت ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﭼﻮن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺧﻠﺞ ﮐﻪ در ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮاﻧﺎت ﺑﻮده و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺧﻮاﻧﯿﻦ
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﻠﺞ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎن ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﯿﺮزای ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﻗﻠﻊ و
ﻗﻤﻊ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻠﯿﺨﺎن اﯾﻞ ﺑﯿﮕﯽ ﺑﻄﺮف ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮﮔﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ در آﻧﻤﻮﻗﻊ از ﻃﺮف اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯿﺨﺎن و ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﺧﻠﺞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﺸﻮد ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎن را ﻣﺄﻣﻮر و رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را در
ﺷﯿﺮاز ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد .ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در آن
ﻣﻮﻗﻊ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ و ﺑﻮاﻧﺎت در اﻣﻮر ﻣﻬﻢ ﺷﺮﯾﮏ و وﺟﻮد ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮاﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ در ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه از ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
"ﺷﺤﺎع اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﺎﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد آﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎن را ﻧﺰد ﺑﺮادر ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ و ﭘﯿﺎم ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﮕﺬاﺷﺖ ﻻﺟﺮم
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ آﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎن ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﺳﺮدار ﻓﺎرس را ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎراﺿﯽ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎد ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻠﯿﺨﺎن را ﺑﻬﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﻮاﻧﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻦ و دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺧﻮد در ﺷﯿﺮاز ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎن اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﺧﻠﺞ داﻣﺎد او را ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺷﯿﺮاز ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﻣﯿﺮزا را ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻗﻮام اﻟﻤﻠﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎده او را ﺑﺎﺗﻔﺎق ﭘﺴﺮش ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن ﮐﻼﻧﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻐﻠﻮﻻ ﺑﺪرﮔﺎه آورد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ اﯾﺸﺎن را در زﻧﺪان ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﺧﻠﺞ داﻣﺎدش
ﻣﺤﺒﻮس داﺷﺘﻨﺪ".
)اﻣﺎن اﻟﻪ ﺧﺎن ﺧﺴﺮوی ده ﺑﯿﺪی و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻧﺎﺻﺮﺧﺎن و ﻣﻨﺼﻮرﺧﺎن و اﻟﻪ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن و اﻣﯿﺮﭘﺎﺷﺎﺧﺎن ﺧﺴﺮوی از اوﻻد ﻗﺎﺳﻢ
ﺧﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ( ﺿﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻻت ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ و ﺑﻮاﻧﺎت ﮐﻪ ﺧﻠﺞ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ راﺟﻊ ﺑﺪﺳﺘﻮراﺗﯿﮑﻪ در
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻠﯿﺨﺎن اﯾﻞ ﺑﯿﮕﯽ از ﻃﺮف ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﯿﺮزای ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه
ﭼﻮن در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺿﻤﻦ دﺳﺘﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯿﺨﺎن و ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﺧﻠﺞ و ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻗﻮام اﻟﻤﻠﮏ
ﺷﯿﺮازی و ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﭘﺴﺮ ﻗﻮام اﻟﻤﻠﮏ ﮐﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮده ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﮐﺎﻣﻼ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق و ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ رﺟﺎل ﻣﻬﻢ ﻓﺎرس را ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع
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ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ ﺑﺎﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ و ﺑﻮاﻧﺎت ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮاﻧﺎت اﻣﻼک و ﻋﻼﻗﺠﺎﺗﯽ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮده ﺗﺨﺘﻪ ﻗﺎﭘﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﺳﻢ ﺧﻠﺞ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ و
ﻗﻠﯿﻠﯽ ﻫﻢ از ﺧﻠﺞ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺧﺎن ﭘﺪر ﺟﺎﻧﯽ ﺧﺎن در ﺣﺎل اﯾﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻼق آﻧﻬﺎ اواﯾﻞ ﻫﻨﮕﺎم و
دﻫﺮم و ﺳﺎﯾﺮدﻫﺎت ارﺑﻌﻪ ﺑﻮده ﺋﯿﻼق آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺳﻤﯿﺮم و ﺷﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ و اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ ﻗﺸﻼق و ﺋﯿﻼق ﺧﯿﻠﯽ وﺳﻌﺖ دادﻧﺪ.
در ﯾﮑﯽ از ﺗﻮارﯾﺦ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻔﺤﺎت اول آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮ د و ﻣﺆﻟﻒ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮدﯾﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻫﻨﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
رﺟﺎل ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻬﻢ ﺧﻮر و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ 1ﻧﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮد در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑĤن ﺣﺪود ﺑﺪﺳﺘﻢ آﻣﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺮک
زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ و ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﻮﻻن از روﺳﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻼوﻫﺎ از ﺷﻤﺎل ﺑﺴﻮی ﺟﻨﻮب آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﺎ را ﺑﺮ
ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ ﻫﻢ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎوراء ﻗﻔﻘﺎز ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آران و
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ارس آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﯾﻤﻪ و
ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوز ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﺟﺰو اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺨﺎک اﯾﺮان آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ در دوره ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﺸﺎﻧﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  736در دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﭼﺎدر ﻧﺸﯿﻦ و در اﯾﻦ ﺳﺎل
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد و ﻗﺒﯿﻠﻪ اش را در ﺧﻄﺮ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺸﺎم ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﺎم ﺟﺪ ﻗﺎﺟﺎر
ﻫﺎ را ﻗﺎﺟﺎرﻧﻮﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ وی ﭘﺴﺮ ﺳﺮﺗﺎق ﻧﻮﯾﺎن اﺑﻦ ﻧﺒﯽ ﻧﻮﯾﺎن اﺑﻦ ﺟﻼﯾﺮ اﺑﻦ ﻧﺮون ﺗﮑﯿﻦ ﻣﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن از ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻫﻼﮐﻮ رﯾﺎﺳﺖ ﻃﻮاﯾﻒ ﻗﺎﺟﺎر را ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺮﺗﺎق ﻧﻮﯾﺎن ﺳﭙﺮده و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻫﻼﮐﻮ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او را ﺑﻤﻨﺼﺐ اﺗﺎﺑﯿﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺳﭙﺲ از ﮐﺮاﻧﻪ ﺟﯿﺤﻮن ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪ رود ﻗﺰل آﻗﺎج در دﺷﺖ ﻣﻐﺎن را ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺬار
ﻧﻤﻮده و وی ﮐﻪ در ﺳﻨﻪ  694ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺴﺮش ﻗﺎﺟﺎرﻧﻮﯾﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﯿĤﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده و
ﻧﻮﯾﺎن ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺴﺖ از زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﻐﺘﺎﺋﯽ و در اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺮﮐﺮده و ﺷﺎﻫﺰاده و ﻧﺠﯿﺐ زاده اﺳﺖ
و ﻫﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻠﻤﺎﺗﯿﺮا ﮐﻪ در ﻧﺴﻤﯿﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺟﻐﺘﺎﺋﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻢ در ﺗﺮﮐﯽ ﺟﻐﺘﺎﺋﯽ ﻓﺮاری و ﮔﺮﯾﺰان ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﻔﻊ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﺮده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ و اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎم ﺟﺪ ﺳﺮﺗﺎق ﻧﻮﯾﺎن را ﺟﻼﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻼﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﻐﻮل ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﺰرگ ﮐﻪ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻼﯾﺮﯾﺎن را در ﺳﺎل  736در ﻣﻐﺮب اﯾﺮان در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺒﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان را ﺟﻼﯾﺮﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻐﻮل ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
وﺑﺪان اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﻼﯾﺮ را ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از اﺟﺪاد ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺳﺎل  736را آﻏﺎز
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻼﯾﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺳﺎل رﻓﺘﻦ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺑﺸﺎم واﻧﻤﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺳﺮﺗﺎق ﻧﻮﯾﺎن ﭘﺪر ﻗﺎﺟﺎرﻧﻮﯾﺎن ﻇﺎﻫﺮاً وی را ﻫﻢ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ آورده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮده اﻧﺪ.
 – 1ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺼﺪاﻟﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ در ﺳﺎل  1330ﮐﻪ ﺑﺮادرم دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺧﻮر و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺋﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺑﻬﺪاری ﺑﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺮای
دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در آﻧﺠﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐﻮل ﯾﮏ ﺳﺮﺗﺎق اﺑﻦ ﺑﺎﺗﻮش ﺑﻦ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻧﻮاده ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻨﮑﻮﻗﺎآن و ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎی ﺟﻮﯾﻨﯽ )ﭼﺎپ وﻗﺎف ﮐﯿﭗ ج  1ص  (223ذﮐﺮ او ﻫﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺗﺎق ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ از اﻣﺮای ﻣﻐﻮل و
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﺨﺎﺗﻮﺧﺎن ﺑﻮد و در ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف ﭼﺎپ ﺑﻤﺒﺌﯽ ج  3ص  282ذﮐﺮی از او رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻐﻮل اﯾﻦ ﻧﺎم را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﭽﻨﮕﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل  736را ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﺘﻦ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﺑﺴﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﻠﺴﻠﻪ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻣﻐﻮل در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻮن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺮاﯾﺶ ﺑﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮرش ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ را ﺑﻤﻐﻮﻻن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪه اﻧﺪ از اﯾﻦ راه اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻫﻢ ﺟﺰو اﻣﺮای
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ در آورﻧﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ در ﺳﻨﻪ  736از دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﺑﺸﺎم رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
 995و  996ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺰرگ ﻃﻮاﯾﻒ ﻗﺎﺟﺎر را ﺑﺴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮده ﻗﺴﻤﺘﯽ را در ﻣﺮو در ﺑﺮاﺑﺮ ازﺑﮑﺎن و ﻗﺴﻤﺘﯽ را در ﮔﻨﺠﻪ
و اﯾﺮوان و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم را در ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺒﺎرک آﺑﺎد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺘﺮآﺑﺎد ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ در ﻗﺮن دﻫﻢ ﻧﯿﺰ
در ﺣﺪود آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و در ﺣﺪود ﮔﻨﺠﻪ و اﯾﺮوان ﺑﻮده اﻧﺪ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن دﻫﻢ و زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻫﻨﻮز در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و در ﻣﺠﺎورت ﻗﻔﻘﺎز ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻪ
در دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ از زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ اﻧﺪک اﻧﺪک ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ اﺳﺘﺮآﺑﺎد ﻧﻬﺎده و ﻫﻤﻪ در آﻧﺠﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ در دوره ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻤﺮﮐﺰ اﯾﺮان و
اﻃﺮاف ﻃﻬﺮان و ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.
آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻌﻪ ﺳﮑﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺨﺎری ﺑﺎش و آﻧﻬﺎﺋﯿﺮا ﮐﻪ در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ آﺷﺎﻗﻪ ﺑﺎش ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را آورده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ را در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮو ﯾﺎ
اﺳﺘﺮآﺑﺎد ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮو ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ازﺑﮑﺎن در اﺳﺘﺮآﺑﺎد و ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﮑﺘﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ از ﻧﮋاد دﯾﮕﺮی ﺑﺠﺰ ﺗﺮﮐﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﯾﻌﻨﯽ ازﺑﮑﺎن و ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯿﺸﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﻧﮋاد ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻮﯾﺴﺎن دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻧﺴﺐ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﻮل ﺑﺪان اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺧﻮد ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﺴﺐ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و آن ﻫﻢ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن در آن زﻣﺎﻧﻬﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻐﻮل و ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺮوع و اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ را ﻫﻢ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ
و از اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺸﺎﻧﺮا ﺑﻤﻐﻮل رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﺮﻓﺸﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ و اﻧﺘﺴﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ رﺳﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﻨﺎم ﻣﻠﻮک اﻟﮑﻼم ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی ﺻﺎﺣﺐ
دﯾﻮان ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﮐﻪ از ادﺑﺎی ﻧﺎﻣﯽ و ﺷﻌﺮای درﺑﺎر ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﻮده و از زﻣﺎن وی ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮان ﯾﻌﻨﯽ رﺋﯿﺲ
دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و ﻣﻨﺸﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه در ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮی داده و از
او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ در ﺳﺮ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ او ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و وی ﻫﻢ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را از روی ﻫﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﺸﺎء
ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ او در ﺳﻨﮓ ﺣﺠﺎری ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻨﮏ در دﯾﻮار ﻣﻘﺒﺮه او در ﻗﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
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اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﻮک اﻟﮑﻼم ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺪﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺄﺧﺬ و ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﻫﻤﺎن دوره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺧﺎﻗﺎن ﻣﻐﻘﻮر
ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﻤﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ادﯾﺐ ﻣﻌﺮوف آن زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﻨﺎن
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻤﯿﺮزاﺗﻘﯽ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی داده ﺑﻤﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻫﻢ داده
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﻪ ﭘﺴﻨﺪد ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﻧﺸﺎی ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ را ﭼﻮن ﻣﻐﻠﻖ ﺗﺮ و ﭘﺮ ﮐﻨﺎﯾﻪ و اﺳﺘﻌﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎک وی ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﺐ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ را ﺑﻤﻐﻮل رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮐﻮک ﺧﺎن ﭘﺴﺮ ﭼﻬﺎرم آﻏﻮزﺧﺎن ﺟﺪّ ﻫﻤﻪ
ﺗﺮﮐﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮک ﺧﺎن دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ از ﻧﮋاد او ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﻨﺪرﻫﺎ و دﯾﮕﺮی ﭘﭽﻨﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﭽﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻨﺪرﻫﺎ از ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎً زﻣﺎﻧﯽ در آﻧﺴﻮی ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻗﻔﻘﺎز زﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﭽﻨﻪ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﺿﺒﻂ دﯾﮕﺮی از ﻧﺎم ﻫﻤﺎن ﻃﻮاﯾﻒ ﭘﭽﻨﺎک ﯾﺎ ﭘﭽﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﻬﺎ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﭘﭽﻨﮏ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻢ دﻟﯿﻞ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎر از ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ "ﺑﺎﯾﻨﺪر" و "ﭘﭽﻨﻪ" ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ
از دﻻﯾﻞ ﺳﺴﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻧﺘﺴﺎب ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻐﻮﻻن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻫﺎ و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺘﺸﺎﻧﺮا
ﺑﻘﺎﺟﺎرﻧﻮﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﺮاﺟﺎرﻧﻮﯾﺎن ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺮزا ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﻮﻟﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ از داﻧﺸﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب ﺟﺎم ﺟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﻢ
ﭘﯿﺪاﺳﺖ" ،ﻗﺮاﺟﺎرﻧﻮﯾﺎن" ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ از ﻧﺎم "ﻗﺮاﺟﻪ ﻧﻮﯾﻦ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ از اﻣﺮای ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻐﻮل در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﺎم را ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺎﺟﺎرﻧﻮﯾﺎن و ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮاﺟﺎرﻧﻮﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮﺳﺴﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﺴﺐ
دارد.
ﭼﻨﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﺻﻄﻼح ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه و از دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﺑﺠﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ راﻧﺪه اﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﺳﺘﺮآﺑﺎد ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺮزا ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اول ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺠﻪ آﻣﺪه ﺷﺎه ﻗﻠﯿﺨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در
اواﺧﺮ دوﻟﺖ ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﻔﯽ ﺑﺎﺳﺘﺮآﺑﺎد آﻣﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪود  1077ﺗﺎ  1105ﮐﻪ ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯿﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﺳﺘﺮآﺑﺎد آﻣﺪه اﻧﺪ.
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﮐﺒﯿﺮ ﭘﺲ از ﺟﻨﮕﻬﺎﺋﯿﮑﻪ در ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﻫﺰار و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻗﻔﻘﺎز
ﮐﺮد ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ارﻣﻨﯿﺎن را ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮد از آﻧﺠﺎ ﺑﺠﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻃﻮاﯾﻒ ﺗﺮک زﺑﺎﻧﺮا ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
وﺣﺪت ﻧﮋاد و ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻟﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎزش ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯿﺪاد از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ داد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮک زﺑﺎﻧﺎن ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن زﻣﺎن در ﻓﺎرس ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک زﺑﺎن ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ از آن زﻣﺎن در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎز دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ از ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺮﺑﯽ و
ﻧﺰدﯾﮏ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس آﻧﻬﺎ را از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻮچ داده اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن دوره ﻗﺎﺟﺎر درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ ﭘﺲ از ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن و ﭘﯿﺶ از ﺻﻔﻮﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً از
رواﯾﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺗﯿﻤﻮر ﮔﻮرﮐﺎن ﺗﺎ ﺟﻠﻮس ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ
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در ﺧﺎک ﺷﺮوان و ﻣﻐﺎن و ﺷﮑﯽ و ﺳﺎوﺟﺒﻼق ﻣﮑﺮی )ﻣﻬﺎﺑﺎد( و ﻃﺎرم و زﻧﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از
زاوﯾﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺠﺎور ﻗﻔﻘﺎز ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺪاﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺘﻢ رﺟﺐ  892ﺑﺠﻬﺎن آﻣﺪه و در دوم رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  907در ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﭙﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ و در  19رﺟﺐ  930درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺴﺒﺶ از ﭘﻨﺞ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﻋﺎرف ﻣﺸﻬﻮر اواﺧﺮ
ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻮد و در ﻧﻮاﺣﯽ اردﺑﯿﻞ و ﻃﺎﻟﺶ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﮐﻪ در آن زﻣﺎن
ﮐﺸﺘﺎﺳﻔﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻃﺮﯾﻘﻪ از ﺗﺼﻮف را رواج ﺑﺴﯿﺎر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺎم وی آﻧﺮا ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺻﻔﻮی ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﺲ از او
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺣﯿﺪر ﭘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺮﯾﺪان ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺸﺎن در اﯾﻦ
ﻧﻮاﺣﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯿﺸﺪه اﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﯾﺪاﻧﺮا ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺎر و ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎری آﻧﺎن
ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ .ﻣﺎدر ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺣﻠﯿﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮن دﺧﺘﺮ اوزون ﺣﺴﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﺮوف آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ ﺑﻮد و وی از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺰﺑﺎن
ﻣﺎدرش ﮐﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺄﻧﻮس ﺷﺪه و زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯿﺶ ﺑﺰﺑﺎن ﻣﺎدری او ﺑﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻨﻮز وی ﯾﮑﯽ
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﺗﺮﮐﯽ زﺑﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻄﺎﺋﯽ
ﺗﺨﻠﺺ ﻣﯿﮑﺮده ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺰﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺷﺎه ﺧﻄﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻨﻮی ده ﻧﺎﻣﻪ ای ﻫﻢ ﺳﺮوده ﮐﻪ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎور ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﺮک زﺑﺎن ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب رود ارس را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻣﺮﯾﺪان ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮد و
ﻋﻼﻣﺖ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داد ﮐﻼه ﺳﺮخ ﺑﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ را ﻗﺰﻟﺒﺎش ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﻼه ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ .ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﻬﺎ
ﮔﺮوه ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن واﻗﻌﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﻔﻮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯿﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻧﮋاد دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن راه ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ و اﻓﺮاد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﻓﺮادﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم و
ﻧﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺮور ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪان ﻓﺨﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻗﺪرت ﻗﺰﻟﺒﺎش ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد و ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺮوه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ و زﯾﺮدﺳﺘﯽ اﻧﺪک اﻧﺪک از ﺷﻤﺎره اﯾﺸﺎن ﮐﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺪرﺗﺸﺎن را ﯾﮑﺴﺮه در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﮐﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس در ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻬﺮ
ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮد و اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼﺗﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺎﺻﻄﻼخ دﺳﺘﺸﺎﻧﺮا ﺑﻤﻠﮏ داری ﺑﻨﺪ ﮐﺮد و از ﻧﻔﻮذ ﻧﻈﺎﻣﯿﺸﺎن ﮐﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺷﻮم ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﺎن از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺴﻠﺢ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺲ از آن اﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﻪ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻃﻮاﯾﻒ ﺗﺮک زﺑﺎﻧﺮا در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد ﮐﺮد ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭼﺎدر ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﺴﻠﺢ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎی ﺗﺮﮐﺎن
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﺎک اﯾﺮان ﺑﻮاﺳﻄﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻢ زﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﻧﮋادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و راه را ﺑﺮ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﻣﯿﮕﺸﻮدﻧﺪ.
در ﺳﻨﻪ  914ﮐﻪ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ دﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ اق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﭼﺎدر
ﻧﺸﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﻫﻢ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎو ﻣﺠﺎل ﻧﺪاد .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮادث و ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎ
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻢ ﻧﮋادی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺮاﻗﻮﯾﻨﻠﻮﻫﺎ و اق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ ﺣﺘﯽ آﻧﺮا ﻣﺎﯾﻪ
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اﻓﺘﺨﺎر داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ارﺛﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻢ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻪ و از ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ و ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ دوم و ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ در دﻓﻊ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ
ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﺗﺮک زﺑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری در ﺣﻮادث دﯾﮕﺮ از ﻋﻬﺪه ﮐﺎر ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﯾﻌﻨﯽ از اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮ را رﻫﯿﻦ ﻣﻨﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اوزون ﺣﺴﻦ آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ در اواﯾﻞ ﺟﻠﻮس ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد رؤﺳﺎی اﯾﻦ اﯾﻞ ﺑﻘﺪری ﻣﻐﺮور و
ﺑﺪﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻏﺮور و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر را ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮑﯽ
ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روس
و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯿﺸﺪﻧﺪ و ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اﯾﻦ ﮐﺎر دﺷﻮار را اﻧﺠﺎم داد.
در آن زﻣﺎن ﮐﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻫﻨﻮز اﺳﺘﯿﻼی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی روم و درﯾﺎی ﺳﯿﺎه و درﯾﺎی ﺳﺮخ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ راه
درﯾﺎﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺑﺴﯿﺎر دراز و ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺗﺠﺎرت ﺷﺮق ﺑﻐﺮب آﺳﯿﺎی ﻃﻐﯿﺮ و از آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﻮد و
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ از روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﭙﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ از اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎل ﻓﺮاوان و ﺳﺮﺷﺎر
ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺠﺎرت آﻧﺰﻣﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺳﻼوﻫﺎی روﺳﯿﻪ روز ﺑﺮوز در ﺟﻨﻮب ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺗﺮﮐﺎن ﻗﻔﻘﺎز را ﺑﺴﻮی ﺟﻨﻮب ﻣﯿﺮاﻧﺪﻧﺪ.
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ در ﺳﺮ راه ﺗﺠﺎرت ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻮد ﻣﯿﺪان ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ ﭼﺎدر ﻧﺸﯿﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮرد در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪ ﺗﺮﮐﺎﻧﺮا از اﯾﻦ راه ﺗﺠﺎرت ﺷﺮق ﺑﻐﺮب ﺑﺮدارد .اﻣﺎ از
 914ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ  930در اﯾﻦ  16ﺳﺎل ﻣﺠﺎل ﻧﮑﺮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﺑﻌﺪ از او ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ
ﻫﻤﻮاره ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ازﺑﮑﺎن در ﻣﺸﺮق اﯾﺮان ﺑﻮد او ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ دوم و
ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺗﻮاﻧﺴﺖ در 995و  996ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﮐﯽ زﺑﺎن
ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ را ﺑﮕﺮﮔﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن و ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﻫﺎ را ﺑﻨﻮاﺣﯽ
ﻓﺎرس و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻫﺴﻮن را ﺑﻤﺮﮐﺰ اﯾﺮان و ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﺑﻤﺸﺮق و ﭘﺎره ای از ﻃﻮاﯾﻒ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎﻃﺮاف ﻫﻤﺪان و
ﻗﺰوﯾﻦ و ﻗﻢ و ﺳﺎوه و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﮐﻮچ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺮﻣﺎن ﺑﺒﺮد و اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ ﺗﺮک زﺑﺎن ﭼﺎدر
ﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ از آﻧﺰﻣﺎن در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﺎم ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ از اواﺳﻂ
ﻗﺮن دﻫﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﭘﯿﺶ از آن ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺮان ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﺸﺪه و ﻧﺎﭼﺎر در ﺣﻮادث
دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
از ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯿﮕﺮدد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺟﺎر و ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﻫﺮ دو از اﯾﻼت ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن
ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ را ﻗﺒﻞ از دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ از ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺸﻤﺎل اﯾﺮان آورده اﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ در ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺑﻌﺪاً در دوره ﺷﺎه ﻋﺒﺎس آﻧﻬﺎ را ﺑﻔﺎرس ﺣﺮﮐﺖ داده اﻧﺪ و ﭼﻮن ﻗﺎﺟﺎر و ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺪن ﺑﺎﯾﺮان وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻟﺬا در ﺑﯿﺎن ﺷﺮح ﻗﺎﺟﺎر ﮐﻪ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﻗﺪری ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺨﺮج داده ﺷﺪ ﮐﻪ از
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻮزش ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﮔﺮ ﻧﻔﻌﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮری ﻫﻢ ﺑﺮ آن
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ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ در ﺳﺎل  1147ﻧﺎدر ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار اﯾﻼت ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ و
ﺷﺎﻫﺴﻮن و اﻓﺸﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎی داد.
ﻣﺮدم اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ اﯾﻼت دﯾﮕﺮ در ﭼﺎدرﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﮐﻪ از ﻣﻮی ﺑﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﺑﺰرﮔﺎن و
اﺷﺮاف اﯾﻦ اﯾﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدرﻫﺎ اﻧﻮاع ﭼﺎدرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺳﻔﯿﺪ و اﻟﻮان ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﺑﺮای داﻣﺪاری و
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺮاﺗﻊ و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در ﺋﯿﻼق )ﺳﺮدﺳﯿﺮ( و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻫﻮا و ﮔﺮﯾﺰ از
ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺎز ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﻣﯿﺴﺮ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ را در
ﻗﺸﻼق )ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ( ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﻋﺸﯿﺮه و اﯾﻠﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺋﯿﻼﻗﯽ و
ﻗﺸﻼﻗﯽ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻈﺮ داﻣﺪاری و ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﻮروﺛﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻃﻮاﯾﻔﯽ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮد ﺋﯿﻼق و ﻗﺸﻼق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮر اﺟﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت ﺗﻬﯿﻪ آﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮﮔﺬار و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ و ﮐﺮه و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﻮل از
اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮای ذﮐﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮاﺗﻊ و ﻗﺸﻼق از دﯾﺪﮔﺎه اﻓﺮاد ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻫﻤﯿﻨﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﯾﺎ ﻓﺮد ﻗﺘﻠﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل دﺧﺘﺮی از ﺧﻮد ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺸﻼق ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺧﻮﻧﺒﻬﺎی
ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻗﺸﻘﺎﺋﯿﻬﺎ در ﺳﻮاری و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و رﺷﺎدت و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﺎﯾﻞ ﻧﯿﮑﻮی اﯾﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر و در ﻣﺒﺎرزات ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ
اﺟﻨﺒﯿﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اول ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺧﺸﺎن دارﻧﺪ.
از ﻟﺤﺎظ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﻤﺒﺎدی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺎ ﺑﻨﺪ اﮐﺜﺮاً زﯾﺎرت اﻣﮑﻨﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ و ﻋﺘﺒﺎت و در ﺣﺪود اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﮑﻪ
ﻣﻌﻈﻤﻪ را ﻓﺮض و ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻘﺪﺳﺎت ﺑﻘﺪری ارادت ﻣﯿﻮرزﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻗﺴﻢ راﺳﺖ ﯾﺎد
ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ ﮐﻪ ﻣﻌﺎذاﻟﻪ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﯿﻤﺖ ﺟﺎن و ﻣﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد از آن اﺣﺘﺮاز دارﻧﺪ.
اﺧﯿﺮاً در اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزش ﻋﺸﺎﯾﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﺟﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻼت از ﺗﻌﺪادی اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺳﺨﻬﺎ راه ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮد ﺑﺎﺳﻮادی را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﯿﺎر ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﺗﺎًﺳﯿﺲ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﺪه ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﻋﻢ از دﯾﭙﻠﻤﻪ ،ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﯿﻪ ،دﮐﺘﺮ ،ﻣﻬﻨﺪس ،ﺑﺎﺳﻮاد در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺎس و ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد اﯾﻼت وﺟﻮد دارد.
از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دﮐﺘﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎ ﺣﺪود اﯾﺪآل ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ دﮐﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺑﺎ دارو در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻞ ﮔﺮدش
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﺪاوا ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﻐﻞ ﻋﻤﺪه اﻓﺮاد اﯾﻞ داﻣﺪاری و زراﻋﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﯽ و ﮔﻠﯿﻢ و ﺟﺎﺟﯿﻢ و ﮔﺒﻪ 1ﺑﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ اﮐﺜﺮ آﻧﺎن
رواج دارد .ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی ﻫﯿﺒﺖ ﻟﻮ ،ﺑﻠﻮ ،ﮐﺸﮑﻮﻟﯽ ،ﮐﺸﮑﻮﻟﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﻠﻪ ،ﻋﻠﻤﺪارﻟﻮی ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ از ﺣﯿﺚ ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯿﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮب
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ در ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ
 – 1ﮔﺒﻪ ﺑﺮوزن دﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻓﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﻟﯽ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ و ﻧﺮم ﺗﺮ اﺳﺖ.
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ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ دارﺑﺎف )ﻋﻤﻮدی( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .زﻧﻬﺎ در اﯾﻞ و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ و در زرﻧﮕﯽ
و ﭼﺎﻻﮐﯽ و ﻗﺪرت اداره ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻮچ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﻮرت )ﻣﻘﺼﺪ( ﻋﻤﺪه زﺣﻤﺖ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
زﺑﺎن اﻓﺮاد اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭼﻮن ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺎ ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ
اﺳﺖ .وﻟﯿﮑﻦ اﺻﻮﻻ ﺗﺮﮐﻬﺎی اﯾﺮان در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﮐﺜﺮﯾﺖ زﺑﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻫﺎ و ﺗﺮﮐﻬﺎی ﺧﻠﺞ و ﺷﺎﻫﺴﻮن ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل درک ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻞ ﺗﺎ اواﯾﻞ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻌﻬﺪه اﯾﻠﺨﺎﻧﯿﻬﺎ و اﯾﻞ ﺑﯿﮕﯿﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎن
ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﺪ .ﻫﺮ اﯾﻞ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﮐﻼﻧﺘﺮ و ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮه ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺗﯿﺮه را ﮐﺪﺧﺪا ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ ﻃﻮاﯾﻒ اﻓﺮادی ﻫﻢ ﺑﻨﺎم رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻮرای
داوری اﻣﺮوزی را اﻧﺠﺎم و اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺑﺎ ﮐﺪﺧﺪا ﻣﻨﺸﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﮑﻢ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﻼت ﻧﺎﻓﺬ و اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ و وﺻﻮل و اﯾﺼﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺳﺮاﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮار از
روی ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﯾﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﺎم و ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻓﺎرس ﺳﻨﺪ ﺳﭙﺮده ﻣﯿﺸﺪ در ﻋﻬﺪه آﻧﺎن ﺑﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ
اﯾﻞ و ﻃﺎﯾﻔﻪ از ﻃﺮف اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .ﺣﻘﻮق اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺬاران ﺑﺼﻮرت رﺳﻮم ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺎﻟﯿﺎت دﯾﻮاﻧﯽ از رؤﺳﺎی ﻃﻮاﯾﻒ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .ﮐﺎرﮔﺬاران و
اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺧﺪﻣﻪ اﯾﺨﺎﻧﯿﻬﺎ از اﻣﻼک اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻧﻬﺎ و اﻣﻼک اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ و ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ و واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده و ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺗﯽ
اﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻔﺮاﺧﻮر ﺣﺎل و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻨﺪ و رﺳﻮﻣﯽ ﻋﺎﯾﺪ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .اﺧﯿﺮاً ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺮاﻧﻪ و
ﺧﺎﻧﻮاری ﻟﻐﻮ ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺻﺪی ﺳﻪ از ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﻓﺮاد اﯾﻞ ﻣﺒﺪل و از اﯾﻨﻄﺮﯾﻖ ﻣﺨﺎرج دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻦ و ﮐﻼﻧﺘﺮان و ﮐﺪﺧﺪاﯾﺎن و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن و اﺧﻼق و روش
آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪرم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﻔﺼﻼ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ داده ﺷﺪه ﻟﺬا ﺑĤرزوی آﻧﺮوزی ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﺑﭽﺎپ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯿﭙﺮدازم.
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