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  درآمد
 

 زمـاني  تـا  و شود مي آغاز قاجاريه سلطنت دورة آغاز از واقع به ايران معاصر ةدور تاريخ
 تـاريخ  كـه  سـان  همـان  بـه  .دارد ادامه كند، مي پيدا را خود ابتدايي لشك كنوني تاريخ كه

 معاصـر  تـاريخ  معلـول  اش عمده بخش و گذرد مي ايران ةجامع رب امروز آنچه يعني كنوني،
 مزبور ةدور تاريخ نايب كه است ييها گذشته معلول نيز معاصر تاريخ سرگذشت است، ايران

 .آورد مي پديد را
 هـاي  شـيوه  و ها آن سلطنت قاجاري و اتاقاويم و ايل هاي تالش با ايران معاصر تاريخ
 تـاريخ  كه است اي دوره مخلوق عبارتي به و دارد مستقيم ارتباط آن هنجاريابي و پديداري

 بـدين . اسـت  قزلبـاش  ةاتحادي گيري شكل و هصفوي عصر آن آغاز سر و شده ناميده جديد
 تـاريخي  بنيـان  و هآمـد  ميان به سخن ترردو هاي گذشته از چرا كه شد خواهد معلوم سان
 يـابي  هويـت  هـاي  شيوه و گرفته قرار بررسي مورد رتپيش هاي دوره از ايران مسلط بر نهاد

  .است درآمده شناخت محك به معاصر، دوران به عصر ميانه انتقال تاريخي و اجتماعي
 و منفـي  اثـرات  »اي جامعـه  ونبـر « هـاي  عامـل  دگرگـوني  اولـين  كـه  اسـت  بـديهي 
 مشـرق  منـاطق  در اسـتعمار  و گذشت مي زمان هرچه و بوده آورد پديد را خود ويرانگرايانة

 و اصـفهان  سـقوط  در كـه  شـد  مـي  چشمگيرتر يادشده اثرات كرد، مي پيدا استواري زمين،
 .شد مي ديده آن از تري روشن هاي نشانه صفويه سلسله انقراض
 بـه  دادن پايان با و كرد آغاز را دخو تاريخي جديد عصر سلسلة صفويه تشكيل با ايران
 حقيـق ت بـه  كـه  آورد پديـد  را ايـران  سراسري و واحد سلسله طوايفال ملوك هاي حكومت
 جـدايي  هاي آسيب اي هپار ايدئولوژيك كارساز هاي جنبه داشتن با آن ةدهند تشكيل عوامل

 عظيمي شبخ وحدت و يگانگي اينكه با سخن ديگر به. ساخت ظاهر نيز را ها و چندپارگي



  ارخاستگاه تاريخي ايل قاج    و 

 از خـارج  را خود نيز جامعه از هايي بخش اما. ماند محفوظ حكومتي تشيع لواي در جامعه از
  . يافتند امپراتوري

 بودنـد  يافتـه  دست ايلياتيـ   وستانير تشيع نوعي به زمان مسير در كه اردبيل فيانوص
 و ياسـي س حركـت  »قزلبـاش « نام به مذهب رب يافته سازمان و منظم نسبتاً ارتش پناه در

 بسـزايي  سـهم  »قاجـار  فيطوا« نيرومند تاريخي اتحاديه آن در. كردند آغاز را خود نظامي
 بـه  همـه  از وفادارتر و ترمطيع  اما نبودند، گانه هفت ايالت ديگر از نيرومندتر اگر و داشتند
 .انـد  كرده حفظ همواره »سلطنت مرشدان« با را خود هماهنگي و وفاداري و رفتند مي شمار

 بـه  انـد  كـرده  دوري قزلبـاش،  سران گوناگون هاي قابتو رسياسي  منازعات و اختالفات از
 .يافتند فراوان برخورداري صفويه، ةسلسل تاريخي و سلطنتي مشروعيت از كه اي گونه

 و سـران  شـناخت  قاجاري، اتقامايل و اوي يابي ريشه اصلي ةمطالع و بررسي كتاب اين
 سـالطين  با آنان استراتژيك هاي هماهنگي و همكاري هاي شيوه چگونگي و آنان بزرگان
ـ  ةاوليـ  (Nomadisme) منوماديسـ  هـاي  دورهو دور هاي گذشته از و. است صفويه  فطواي
 به را قاجار ايل سياسي و اجتماعي حيات گانه، هد فصول طي و شده آغاز زبان ترك و ترك
  .است رسانده اصفهان سقوط از پس آشوب دوران
مسئول محترم پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي بـويژه      جا دارد مؤلف از 

آقاي ناصر زعفرانچي رياست كاردان انتشارات پژوهشگاه قدرداني بـه عمـل آورد و نيـز از    
آرايي و سركار خانم ياسمين سهيلي  چيني و صفحه زحمات خانم فرزانه صادقيان در حروف

گوناگون و كتابنامه صميمانه سپاسگزاري م اغالط و تهيه فهرست مطالب و اعال در اصالح
  .كند



 

  
  
  
  سخن پيش

  
 مـورد  ناروزگار ترين كهن از »نگاري تاريخ« و »يپژوه تاريخ« و »تاريخ« دربارة بحث

 مقـدار  چـه  ه تـا اينكـ  در است و داشته قرار علوم عبتش به مندان عالقه و دانشمندان توجه
 چگونـه  آن »قانونمنـدي « و »قانون« و ددار  ذهني غةبص و تجربي و اي مشاهده ةجنب علم
  .است شده وگو گفت باشد، بايد چگونه يا است

 و اند كرده ابراز گوناگوني نظرهاي چگونگي اين تعريف و ماهيت در دان، تاريخ متقدمان
 ةجامعـ  ةگذشت و اند كرده تعريف انساني هاي جامعه ةگذشت مطالعه را تاريخ تر ساده زبان به

 هـاي ه اروسـاخت  يـا  سـاخت  و جامعـه  گونـاگون  نهادهـاي  تحول« معنا، يك به را انساني
 زندگي كامل بررسي تاريخي علم موضوع« تاكنون تر، دقيق سخن به ،»اند دانسته اجتماعي
 حقيـق ت بـه  و است، شده شناخته جامعه كي مردم سياسي و اقتصادي فرهنگي، اجتماعي،

 زوايـاي  روشـنگر  هـاي  عامل و آنان از بازمانده گوناگون پديدارهاي بررسي« مسير، اين در
  )1(.دارد قرار خاص توجه مورد نيز »آن حركت و جامعه پنهان

 نـوعي  بـه ) اقتصـادي  و فرهنگي سياسي،( گوناگون هاي زمينه لحاظ به انساني ةگذشت
 توجـه  و تـدقيق  مـورد  ديگـر  نوعي به )تاريخي ادوار( زماني لحاظ به و است بررسي قابل
 (Dan L’Ensemble)اجتماعي  و عمومي محتواي چارچوب در ايران تاريخ ةمطالع. است
 بـر  مبتنـي  برخي و اي سليقه ها بندي رهدو آن از بعضي كه شده تقسيم چندي هاي دوره به

 در تعصبي آنكه بي نگارنده، نسبي قبول مورد بندي تقسيم. است خاص ايدئولوژي و عقيده
  ).دارد نياز بيشتري تبيين و بحث هب البته كه( است زير شرح به ،باشد آن پذيرش
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 شناسـي  انسـان  و شناسي باستان مطلق بررسي):  قبل از تاريخ( تاريخي پيش دورة. 1
  باستاني

 و اشـكانيان  سـلوكيان،  هخامنشـيان،  هـا،  مـاد  هـا،  ايالمـي ( باستان ايراندورة . 2
  .باستاني مĤثر و گوناگون تاريخي مدارك و اسناد بررسي ):ساسانيان

 تـرك،  و ايراني هاي دولت تشكيل و ايران به اسالم ورود از( اسالمي ايران ةردو. 3
 هـاي  يادمـان  و تاريخي نوشتارهاي و مدارك و اسناد بررسي ):سرتاسري و محلي از اعم

  گوناگون
 و تيموريان و ناايلخاني هاي دولت تشكيل و ايران به مغوالن ورود از( ميانه ةدور. 4

 هـاي  يادمـان  و تأليفـات  و نوشـتارها  و مـدارك  و اسـناد  سـي برر ):محلي ملوك الطوايفي
  .تاريخي

 هـاي  آشـنايي  آمـدن  پديـد  و صفوي سلطنت گيري شكل از( ايران جديد تاريخ. 5
 بررسـي  ):»ملي« سياسي هويت اندريافت سوي به جامعه حركت و زمين مغرب با جديد
 هـاي  بازمانـده  و ها دمانيا انواع و غيرخودي و خودي تاريخي نوشتارهاي و مدارك و اسناد
  .فرهنگي غيرمادي و مادي
 ةصـحن  در ايـران  حضـور  و قاجـار  سـلطنت  ةدور آغـاز  از( ايران معاصر تاريخ. 6

 نيرومنـد  كشـورهاي  تـاريخ  با ايران تاريخ يمهمگا و هماهنگي و جهاني هاي سياست
 گونـاگون  تأليفـات  و بسـيار  مـدارك  و اسـناد  بررسـي  ):انفعالي اي كارا صورت به اروپايي
  .فرهنگي غيرمادي و مادي هاي بازمانده و ها يادمان انواع و غيرخودي و خودي
دسـت   از را خـود  نفوذ عقيدتي حب و بغضهايكه  زماني از( ايران كنوني تاريخ. 7
 از اي پـاره  پاية بر دوره اين بررسي ):ناپيداست نيز تاريخي دقيق مدارك و اسناد و نداده
 نـامطمئن  هـاي  يافتـه  بـر  مبتنـي  نوشـتارهاي  خاطرات، غيردقيق، دقيق يا مدارك و اسناد
برخـي   در گـاه  كـه  اسـت  جانبدارانـه  اغلـب  سياسي هاي پژوهش و) ذهني( شناسي جامعه

 ديـده  بيشـتري  اعتبـار  عقيـدتي  و سياسي هاي گرايش از دورتر و حكومتي كمتر نهادهاي
 بغـض  و حب مراحل يافتن يانپا با و( درازمدت در دوره اين مطالعات و ها بررسي. شود مي
 توانـد  مـي  معاصر تاريخ همانند) خارجي و داخلي مدارك و اسناد گرفتن قرار دسترس در و

  .گيرد قرار تحقيق و پذيرش مرجع
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 و تحليـل  و است ايران معاصر تاريخ نوشتاري، آثار سلسله اين در بررسي مورد موضوع
 ورود از پـيش  اما .آمد درخواهد اختشن محك به پهلوي ةردو و قاجاريه عصر ايران يينتب
 از بسـياري  هماننـد  كه آن اندركاران دست و سياسي نهاد يابي ريشه به تمايل دوره، اين به

 توجـه  مـورد  كمتـر  و انـد،  كـرده  آغـاز  را خـود  حركت اي عشيره و ايلي نظام از ،ها سلسله
 دورتـر  هاي گذشته زا اول جلد اين كه گرديد موجب است، گرفته قرار امروزي نگاران تاريخ
 .گردد آغاز

 و گونـاگون  هـاي  جماعـت  در اسـالم، ايرانيـان   از پيش دوران ازـ   تاريخي يابي ريشه
 و شـهري  حيـات  بر فزون ترديد، بي و كردند مي زندگي) ها خاندان ها، هريت ها، قوم( پراكنده
 برگزيـده  را متحرك زندگي وكوچ روي  هاي شيوه مناطق، از بسياري در روستايي، معيشت
 خاطر به بودند، آشنا آن با ديرينه هاي مهاجرت آغاز از كه ايرانيان را، زيست اين نوع. بودند

 سراسـر  در) ليم( ترقوي  و تر وسيع اجتماعي پيوندهاي و اقتصادي نسبي هاي خودكفايي
 .بودند آورده پديد كشور

 يسـيما  زمـين،  ايران به مسلمان عرب قبايل و عشاير ورود و ساسانيان سقوط از پس
 نفـوذ ة دور از و گرفـت  قـرار  جديـد  آميختگـي  نوعي در ايراني، جامعة سياسي و ياجتماع
 اويمـاق،  ايـل، ( مغـولي  و تركي جديد هاي واژه با) كوچروي( نظام همان مغوالن، و تركان
 معناي به -تركي است  اي واژه كه-ايل  اويغوري. داشت نگاه را خود نسبي استمرار) اوبه
 خـوني  اشـتراكات  داشـتن  بـا ) چادرنشـين  هنيمـ  و چادرنشـين ( متحـرك  اجتماعي و گروه

 در) Pastoral شـبانكارگي  و زراعـت ( ضيرا تعلقات و )خانداني و قومي و نژادي كمابيش(
 و) بزرگـان  و سـفيدان  ريـش  و كدخدايان و توانگران( ايلخاني و خاني نظام در منطقه يك

 معيشـت  )خـانواده  و خانـدان  و طايفـه  ره وتيـ ( اولـوس  و اويمـاق  تر كوچك هاي جماعت
 و زادگـاه  متحـرك  چادرنشينان اين. داشتند برعهده را آن متفرعات و دامداري و كشاورزي
 زندگي و برمي افراشتند آساني به را خود هاي كاشانه و ها خانه. نداشتند هميشگي پايگاهي
 وجـود  بـه  خـاص  مكـان  يك به كامل وفاداري دليل همين به كردند و مي آغاز را جديدي

 منـد  عالقـه  تـري  وسـيع  ةمنطقـ  كـل  بـه ) نشـيني  كوچ( قشالق و ييالق دليل آمد، به نمي
 و طبيعـي  هـاي  نعمـت  تقسـيم  و توليـد  و كـار  هـاي  شـيوه  اجـراي  در دقيق نياز. دشدن مي

 جـز  و اميـر  و سردار و خان و ايلخان قبول، مورد و راكا سنتي مديريت كاري دستاوردهاي
 را وفـاداري  نـوعي  منزلت، همين. داشتند عهده بر مهمي وظايف كه آورد مي يدپد را ها اين
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 مـورد  متمـادي  زدوخوردهايو  هايورش و ها جنگاوري و ها شايستگي به كه آورد مي بوجود
  .شد مي دار عهده را زير تكاليف تمناسب همينو به  گرفت مي قرار پذيرش و آزمايش
 و معنـاي اجتمـاعي   بـه  ايلي هويت از دفاع و يا طائفه و قومي خودآگاهي تقويت )الف
 برون تعرض و حمله نوع هر برابر در جغرافيايي و) رسوم و آداب و زبان و مذهب( فرهنگي

   .ايلي
 نابودي و خطر معرض در را ايلي هويت ايلي كه گاه دروني موانع برداشتن ميان از )ب
 و ها زمين اعتدال آميز و نصفانهم تقسيم و فصلي هاي مهاجرت دادن سازمان و داد مي قرار

  .هماهنگ و مشترك ندگيز  يك در خانواده صدها به سكنا بخشيدن
 تـداوم  دارد و نگاه را خود هويت درازمدت در ايل كه شكلي به دولت سياست اتخاذ )ج
 و پايـدار  رهبران، اخالقي و سياسي و اجتماعي نفوذ و گردد تضمين آن اجتماعي و زيستي
   .باشد داشته حاكميت نيرومند از اطاعت فرمانروايي و اصل اند وبم باقي محتوم

 در طبيعـي  طـور  به داشتند، سكونت كشور مرزهاي در بيشتر كه ايران عشاير و ايالت
 در بيشـتري  هـاي  نابساماني »ايلي برون« هاي سياست و زيستند مي تر سخت هايي موقعيت

 مهـاجرت  مرزهـا  سـوي  بـدان  كرد، گروهي يم تغيير دائماً آنان شمارة. آورد مي پديد ها آن
 هـايي،  زمان در .شدند مي قاپو تخته گاه. رفتند مي تحليل ديگر هاي گروه در يا و كردند، مي
 در و كردنـد  مي جذب و جلب خود سوي به را ديگر ايالت و شدند مي متحد هم باايل  چند
 دشـمني  و منازعه به ارك و شدند مي جدا هم از مواقع بعضي در و نمودند مي مستحيل خود
 ةعرضـ  بـا  و كردنـد  مـي  پشتيباني ها تفرقه از نيز مركزي هاي قدرت و پادشاهان .كشيد مي
 ايـل  هـاي  تـوده . دادنـد  مي توسعه هارا پراكندگي ديواني، و نظامي مشاغل اي پاره و قطاعا

 و نـد پرداخت مـي  دامـداري  و كشـاورزي  به خانواده افراد همگامي با همواره عشاير، و نشين
 توسـط ( بافنـدگي  و ريسـي  پشـم  چـون  ديگري مشاغل اشي،مو تربيت و زراعت بر فزون
 را خـود  زنـدگاني  و داشتند برعهده را ها اين جز و لبنياتي مواد ةتهي در هايي فعاليت و) زنان
 و گذراندنـد  مـي ) Nomadisme ديسمنوما زندگي( »الصيف و ءالشتا رحله« به پايبندي در

 و سياسـت  ةپهنـ  در قـرن  چنـدين  كـه  بودنـد  جنگجـو  و سلحشـور  مـردان  ةدهند پرورش
  .نامور گرديده اند ايران در اقتصاد و حكومتگري
 و چـارچوب  در هـا  آن از يـك  هـر  و انـد  كشور پراكنـده  وسيع سرزمين در ايران ايالت

 هاي كنش در آنان اكثر و كنند مي زندگي خود فرهنگي پاره و و اقتصادي اجتماعي ساختار



  ك سخن     پيش

 گـاه . انـد  داشـته  دخالـت ) مخالفـت  يا موافقت( محلي اميران و شاهان با ارتباط رسياسي د
. انـد  رسـيده  نيز پادشاهي فرمانروايي و و حكومت به نظامي هاي اتحاديه در گاه و ندمستقل
  :است كرده توجه ايران عشاير شناخت پيچيدگي به (Ann-Lambton) لمبتون ناخانم 
 اطالعـات  ايـران  صحرانشـين  هنيمـ  و صحرانشـين  فايطو دربارة اسالمي، دوران در«

 آسـان  ها آن حركات و تاريخ جزئيات كردن دنبال غالباً حال اين با. است دست در بيشتري
 هـا  آن ميان روابط گرفت، مي باال ها آن از برخي كار. كرد مي تغيير دائماً ها آن شمار. نيست
 در را هـا  آن .كشاند مي خود سوي به را ديگران نيرومند ايالت .ماند مي را سردرگمي كالف
 گوناگون طوايف بسا چه كه دادند مي تشكيل ييها اتحاديه ها آن با يا كرد مي مستحيل خود
بـه   دست نيز پادشاهان. يافتند مي سازمان ديگري هاي اتحاديه و شده جدا هم از بعدها  آن

 ها آن هاي  اقطاع به آن، جز و نظامي دماتخ برابر در و زدند مي ها آن تبعيد و ايالت ةتجزي
  )2(».شد مي كشور ةپهن طوايف در پراكندگي باعث هم عشاير سران به

 با آشنايي كه هرفت شمار به ايران زبان ترك ايالت از يكي قاجار ايل ـپژوهش   تبويب
 هـاي  مهـاجرت  و ورود و تركـان  شـناخت  از پـس  شـده،  يـاد  هاي آشفتگي به توجه با آن،

 نگـاهي « عنـوان  با يكم فصل دليل همين به. باشد تواند مي تر روشن راناي به گوناگونشان
 و اجتمـاعي  حضـور  و قاجاريـه  ظهـور  امـا . اسـت  شـده  تهيه »تركان و ايرانيان آشنايي به

 نخستين هاي حالت از امر اين و است گرفته شكل صفويه سلسله با ارتباط در ها آن سياسي
 ايـل  هفـت  از ايـل  يـك  صـورت  به كه زماني تا) قاجار اتاويماق( گيري شكل و اجتماعي

 از و گرديـده  مشـهود  صـفويه  تاريخ در اند، شده پيدا سياست ةپهن در صفويه مقوم و عتبرم
 مقـوم  نيروهـاي  و صـفويه  سلسـله  تشكيل« عنوان زير آن چگونگي دوم فصل در واين ر

  .است گرفته قرار بررسي مورد »آن
 بـا  ديگـر  همسـوي  نيروهـاي  و عشـاير  و تايـال  با قاجاريان هماهنگ حضور دليل به
  ،»)عقيده و سازمان( قزلباش ةاتحادي« عنوان زير شده، شناخته كمتر ايل اين از ،هصفوي
كنفدراسـيون   يـك  در آنـان  جايگـاه  روشن طور به هآمد ميان به سخن سوم فصل در

 .است شده بررسي نظامي و عقيدتي
 آن تـاريخي ـ   اجتمـاعي  تحـوالت  و شـده  ياد ايل از نسبي روشني با چهارم فصل در
 عنـوان  آن زيـر  دودمـاني  و سـرزميني  تعلقات و اي طايفه شناسي ريشه و است شده گفتگو

  .است گرفته قرار بررسي مورد »قاجار ايل تاريخي هاي گذشته«



  ارخاستگاه تاريخي ايل قاج    ل 

ـ  در قاجارها حضور به معطوف پنجم فصل  و آنـان  هـاي  همكـاري  و قزلبـاش  ةاتحادي
 عنوان با كه است ايلي طوايف و اويماقات ديواني و امينظ ةبرجست هاي شخصيت نخستين

  .است آمده فراهم »قزلباش ةاتحادي در قاجارها«
 بـه  تـا  اول عيلااسم شاهاز  پس قاجارها حكومتي وظايف و مشاغل از ششم فصل در
 در قاجاريـان  مشـاغل « عنوان تحت قزلباشان، قمع و قلع و اول عباس شاه رسيدن قدرت
  .است آمده ميان به سخن »صفوي ديوان

 كـه  هـا  آن برابر در گوناگون هاي واكنش و قزلباش اغتشاشات و ها نيرنگ وها  دسيسه
  .آورد پديد صفوي سلطنت نهاد براي خطرناك هاي ناتواني و زياد هاي نابساماني و ها قتل

 مـورد  »سلطنت جديد سيماي و قزلباش اتحاد ريختگي فرو« عنوان زير هفتم فصل در
 .است گرفته ارقر بررسي
كشـتار   و كشـت  ن،اقزلباشـ  پراكنـدگي  در اول عبـاس  شـاه  سياسـت  ،هشتم فصل در

 و جديـد  قشـون  ايجاد طريق از جامعه در وحشت و رعب ايجاد و شاهزادگان و گردنكشان
 و هگنجـ  منطقة سه در آنان پراكندگي و قاجار ايل نسبي تمكين و مطلق استبداد گسترش
 نهـاد  و اول عبـاس  شـاه  سياسـت « عنوان زير مازندران و آباد راست مروشاهيجان و ،ايروان
  .است آمده ميان به سخن »فرمانروايي نوين

 ايـن  در. اسـت  قاجـاري  نگاران تاريخ نظريات و قاجار ايل تقسيم به معطوف نهم فصل
 لو به عزالدين طوايف گسيل و ايروان و قراباغ و گنجه در) زيادلو( قاجار بازماندگان از فصل
  .است آمده ميان به سخن گرگان و استرآباد در و انلووق طوائف سكونت وشاهيجان ومر

 توسـط  صـفويه  ةسلسـل  يختگيرفرو دربارة است كتاب فصل آخرين كه دهم فصل در
 در .اسـت ) قنـدهار  افغان هاي غلزايي طوائف( كشور شرقي هاي منطقه ساكنان از گروهي

 و شـده  اشاره نيز صفويان يحكومت نقايص و مفاسد و اي جامعه درون عوامل به فصل اين
 قـدرت  هـر  جامعـه،  فرهنگـي  و سياسي مشروعيت ضعف هاي زمان در كه سازد مي روشن
 توانـد  مـي  چگونـه  مشـخص،  هـدف  و انضـباط  و نظـم  داشـتن  شرط به داخلي يا خارجي
  .آورد فراهم را ها آن كامل اضمحالل و ريزد هم در را حاكم پرهيبت و هاي نظام

 ايـل  دورمانـدن  پي در است، هصفوي عصر فروريختگي ةدور تبيين كه سخن نپايا در
 هـاي  خواسـت  پايـة  بـر  ايـران  از منطقـه  سه در آن تقسيم و حكومتي هاي آسيب از قاجار



  م سخن     پيش

 نخسـتين  تكاپوهـاي  و آمـده  ميان به سخن استرآباد در طوائف آن جديد تشكل از امنيتي،
  .دهد مي نويد آنان را فرمانروايي
 و گـردد  برخـوردار  مهم مĤخذ و منابع از فصول تمام در كه هبود آن بر رندهنگا كوشش

 پيشگامان هاي كوشش اگر ترديد بي و نگذارد نشان و نام بي را پژوهشگران ديگر هاي يافته
 موجـود  آن در نيـز  هـايي كمبود احتمـاالً  كه پژوهش اين كرد نمي مدد ايران معاصر تاريخ
  .شد نمي فراهم است،
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