دو فصلنامه علمی-تخصصی تاریخ ایران اسالمی
سال سوم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)5بهار و تابستان 9316
تاریخ دریافت15/6/91 :

تاریخ پذیرش15/8/99 :

صص 903 – 999
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 -9دکتری تاریخ ایران دوره اسالمی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
بعد از مرگ نادر در ایران خوانین محلی سرر برووردنرد و درصردد برومدنرد ترا بررای خرود
دولت تشکیل دهند .نصیرخان الری یکی از این افراد بود کره بررای خرود ملمرروی مسرتدلی در
جنوب ایران در منطده الرستان فارس بوجود وورد .هرد

اصرلی ایرن مدالره بررسری ررایری و

رگونگی برومدن نصیر خان و سرانجام او است .پژوهش حاضر نشان میدهد کره نصریرخان از
خالء حکومت مرکریی سرود جسرت و برا اسرتااده از مومعیرت امتصرادی الر و رمابرت مردعیان
سلطنت در ایران ،درصدد احیای حکومت الرستان بیرگ بود .هررند در ابتدا او موفدیتهرایی
کسب کرد ،اما حضور کریم خان و مخالات خروانین محلری مرمسریر سررب مردیرد کره او در
دستیابی به اهدافش با مشکالتی مواجه مردد .با این حال مدرت و حضرور مسرتمر نصریرخان در
عرصه سیاسی فارس یکی از دلشمغولیهای کریم خان و رمرایش بود و سرانجام برای مدابلره برا
وی ندشه ترور او را اجرا کردند.
واژههای کلیدی :نصیرخان ،الر ،فارس ،کریم خان ،مرمسیر ،بندر عراس.

* نویسنده مسؤول

poia21@gmail.com
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مقدمه
الرستان فرارس بررای مردت هرا از یرح حکومرت نیمره مسرتدل برخرودار برود کره در برابرر
دولتهای مختلف توانست از استدالل خود دفاع کند .این استدالل در زمان شراه عرراس از برین
رفت و به یکی از والیات فارس تردیل مردید .اما حس استدالل طلری در بین خوانین و روسرای
ون همچنان بامی ماند .مرگ نادر زمینه مناسرری را بررای داعیره داران حکومرت فرراهم کررد ترا
بتوانند ورزوهایشان را تحدق بخشند .یکی از این افراد نصیرخان الری بود .نصیرخان برا اسرتااده
از هرج و مرج ناشی از مرگ نادر و تواناییهای شخصی اش موفق مردید پایههای حکومتی را
در الر بنیاد نهد که بیش از یکصد سال ادامه یافت .این مداله به بررسری واراز کرار نصریرخان و
روابط او با دیگر مدعیان حکومت در منطده مرمسیر فرارس و سررانجام کرار او مریپرردازد .در
خصوص نصیرخان تاکنون پژوهش رندانی صورت نگرفته است و ونچره انجرام شرده بیشرتر بره
روابط او با کریم خان می پردازند .این مدالره عرالوه برر روابرط نصریرخان برا کرریم خران ندرش
خوانین محلی مرمسیر در این روابط و تحوالت فارس را نیی مورد توجه مرار داده است.
آغاز کار نصیرخان
بی تردید مدرتمندترین و دوراندیشترین فردی که پس از مرگ نادر در فرارس ههرور کررد
نصیرخان الری بود .الرستان یکی از والیات بیرگ فارس بود که به دلیل مرار مرفتن در مسریر
تجاری بندر عراس-کرمان و نیی در اختیار داشتن راههای ارتراطی سرزمینهای ساحلی بین بنردر
عراس و بوشهر با مناطق داخلی از اهمیت بسیاری برخوردار برود (پرری .)979 :9365 ،در مرورد
وااز کار او اطالعات ضد و ندیضی در دست داریم .او در اصل از روستای کال از توابع منطدره
سرعه بود (بنی عراسیان بستکی .)99 :9331 ،سرعه از هات منطده ایسین و تازیران ،بیرون  ،خشرن
وباد ،طارم ،فاراان ،فین و مله ماه تشکیل میشد (فسایی .)9350 :9/9389 ،او بره همرراه بررادر
بیرمترش-علی -که بعدها به حاجی کالی خان مشرهور شرد بره عنروان میرشرکار در ون منطدره
فعالیت میکرد و به میرشکار نصیری و میرشرکارحاجی معررو

بودنرد .ون دو عرده یری مررد

خود جمع کرده و بر اثر جالدت و مردانگی موفق شدند ملعه مشکوی سررعه را تصرر

کننرد و

بر ون ناحیه مسلط مردند (همان )9507/9 :و از میر محمد تدی الری ،حراکم الر ،حکومرت ون
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ناحیه را بدست ووردند (مورخ الری .)953 :9379 ،در همین زمان برود کره نرادر بره ونهرا لدرب
خان داد و از این پس به نصیرخان و حاجی کالی خان مشهور شردند (فسرایی.)9507 :9/9389 ،
در نتیجه ون دو رنان مدرتمند شدند که به ماته رستم الحکماء زمرانی کره در اواخرر حکومرت
نادر ،هات نار از سوی او برای اخذ مالیات به سرع رفتند ،نصیرخان شش نار را مردن زد و نارر
هاتم را که محمد سلطان طالش نامی بود زنده نگهداشت و به عنوان مالزم خود برمیید (رسرتم
الحکماء.)991 :9389 ،
به قدرت رسیدن نصیرخان در الر
پس از مرگ نادر شورش و ناامنی سراسر فارس را فرا مرفرت .در الر مخالاران میرر محمرد
تدی الری با کمح میرزاابوطالب ،کالنتر الر ،شورشی عمومی برر ضرد او راه انداختنرد کره در
طی این شورش حاکم الر به متل رسید (فسایی .)9507 :9/9389 ،میرزاابوطالب از اعیان فرارس
بود که در هنگام حمله افغانها فرماندهی بخشی از نیروهای مردافع شرهر را برعهرده داشرت و در
هنگام مرارداد متارکه جنگ با خدادادخان افغان حضور داشت (فلور .)903 :9367 ،او بعدها بره
کالنتری الر رسید و در دوره عادلشاه از سوی او مأمور مردید بررای تصرر

ناومران شراهی و

بازداشت مالعلی شاه به بندر عراس بررود کره در ایرن مأموریرت رنردان کامیراب نررود (همران:
 .)981شورش الر زمانی رخ داد که او از بندر عراس برمشت .ایرن شرورش را بایرد در راسرتای
رمابت بین اعیان فارس مورد بررسی مرار داد .دراین زمان در فارس دو کانون عمرده و مخرالف
یکدیگر در حال شکل میری بود :شیراز به رهرری صاحب اختیرار و صرالخ خران بررات هروادار
عادلشاه و بعد شاهرخ و الر هواخواه ابراهیم شاه .در طی این شورش حاکم الر بره مترل رسرید و
میرزاابوطالب که مرال به فرمان عادلشاه مأمور بندر مردیده بود حکومت الر را بدسرت مرفرت.
این مسأله باعث موت ملب مخالاان ابراهیم شراه شرد .از همرین رو اسرت هنگرامی کره موضروع
مداومت در برابر فرستاده ابراهیم شاه مطرح مردید ،صاحب اختیار مامور شد به الرستان برود و
در ون جا نیروهایی مردوورد .اما متل میرزاابوطالب تمام ندشرههرای ونران را بررهم زد (فسرایی،
 .)9507 :9/9389خانواده میرمحمد تدی از نصیرخان و برادرش کمح خواستند .همسرر حراکم
سابق حکومت الر را به حاجی کالی خان وامذار کرد و دخترش را به عدرد نصریرخان دروورد
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(همان جا) .ون دو برادر به الر رفتند و توانستند مخالاان خود از جمله میرزاابوطالرب را بره مترل
برساند .متل او ندش عمده یی در برومدن خانردان نصریرخان در الر ایارا نمرود (حریری/وثرومی،
 .)16:9387منابع اشاره میکنند که میرزاابوطالب بوسیله حاجی خان کالی به متل رسید (فسایی،
 -585 :9/9389پری .)973 :9365 ،او حکومت سرعه و الرستان را یکری کررده و بردین ترتیرب
حکومت خاندان نصیرخان بر الرستان وااز مردید.
ونچه که در این میان به پیشرفت و ترمی نصیرخان بسیار کمح کررد تغییرر مرذهب او برود.
نصیرخان در ابتدای کار مذهب تسنن داشت .پرس از تصرر

الر تغییرر مرذهب داد و بره تشریع

مرایید .بی تردید این یح تاکتیح سیاسی بود .او با این کار توانست حمایرت علمرای شریراز و
حاکم فارس را بدست وورد .نمیدانیم ادعای مؤلف تراریخ جهانگیریره مرنری برر ایرن کره او از
مریدان شیخ عردالدادر بستکی بود تا ره اندازه صحت دارد (بنی عراسیان بسرتکی.)910:9331 ،
اما تردیردی نیسرت کره ادعرای ون مؤلرف در خصروص ایرن کره نصریرخان در ابتردای کرار از
زیردستان شیخ محمد بستکی بود رندان درست به نظر نمیرسد .با این حال به دلیل رمابت برین
بستح و الرستان ،تغییر مذهب نصیرخان توانست موضع او را در شیراز در برابرر حکرام بسرتح
تدویت کند.
در دورانی که حاجی خان کالی زنده بود نصریرخان رنردان در امرور دخالرت نداشرت و در
سایه برادر بیرمتر خودش مرار داشت .مرگ او که در طی حمله به شیراز رخ داد زمینه را بررای
مدرت میری نصیرخان فراهم ساخت (فسایی -585 :9/9389 ،میرزا محمد کالنترر.)10 :9369 ،
او به محض ون که مدرت را در دست مرفت امداماتی جهت بسط ملمرو حکومتی خرود انجرام
داد .مرگ نادر و خالء مدرت در فارس زمینه مساعدی برای افرادی رون نصیرخان فراهم نمود
که تالش می کردند تا ملمرو نیمه مسرتدلی را در جنروب ایرران بدسرت وورنرد .رونرد ومرایع در
فارس و کرانههای خلی فارس نشان میدهد که جانشرینان نرادر ،عادلشراه ،ابرراهیم شراه و بعردا
شاهرخ ،تنها به تأیید مدرتهای محلی موجود در منطده بسنده میکردند و ندرش و تراثیر رنردانی
در انتخاب و برتری دادن ونها بر یکدیگر نداشتند .به عرارت دیگر نیروهرای مخرالف در منطدره
کرانه یی و پرس کرانره یری جهرت مردرت و موجودیرت خرود بره اطاعرت هراهری از مردعیان
حکومت میپرداختند تا بدین طریق برای اعمال خود توجیه مانونی بدست وورند .نصیر خان نیی
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از این ماعده مستثنی نرود .بعدها که فارس عرصه نرررد سره مردعی اصرلی ،کرریم خران ،محمرد
حسن خان ماجار و وزادخان افغان ،حکومت بر ایران مردید نصیرخان توانست سیاست ثابرت و
مشخصی در مرال ونها در پیش بگیرد :حمایت از مدعیانی که مدر حکومت ونها با فارس فاصرله
داشت .به عرارت دیگر در تمامی نرردها نصیرخان از محمد حسن خان ماجار و وزاد خان افغران
پشررررتیرانی مررررینمررررود و بررررا نیروهررررای کررررریم خرررران برررره مدابلرررره مرررریپرداخررررت
) (Saldanha, 1986, vol: 1: 90امرره جان پری دلیل حمایت نصیرخان از محمد حسن خران
ماجار را شانس بیشتر او برای تسلط بر فارس میدانرد (پرری ،)17 :9365 ،امرا در وامرع حمایرت
نصیرخان از او و حتا از وزاد خان ناشی ترس او از کریم خان بود که حوزه حکرومتش در کنرار
ملمرو نصیرخان مرار داشت .این سیاست تنها مختص به نصیرخان نرود .خوانین در منراطق دیگرر
نیی همین شیوه را در پیش میمرفتند (فسرایی .)600 :9/9389 ،همرین شریوه و روش او در مررال
مدعیان حکومت بود که احمدشاه درانی را واداشت تا به او نامه یی بنویسد و وعرده پراداش در
صورتی همکاری با او را بدهد ) .(Saldanha, 1986, vol: 1: 90الرتره بایرد توجره داشرت کره
رابطه نصیرخان با مدعیان سلطنت در ایران یح رابطه دوسویه بود .بدین مونه که هم نصریرخان
به حمایت ونها نیاز داشت و هم ونها به دنرال یح متحد موی و نیرومند در فارس بودند تا بتواند
برای کریم خان دردسرهایی را ایجاد نماید .مدرت نصیرخان در فارس ون رنان بود کره زمرانی
که احمدشاه درانی درصدد اشغال ایران برومد نامه یی به نصیر خران بنویسرد .او در ایرن نامره از
نصیرخان میخواهد تا به او بپیوندد .تاریخ نامه معلوم نیست .اما از محتوای ون رنین بر مریویرد
که نامه پس از حمله احمدشاه به هند نوشته شده است .از سوی دیگرر اعتمادالسرلطنه در ضرمن
ومایع سال 9968هر به حمله احمدشاه به خراسان و محاصره مشهد و درخواست کمح اعیران و
بیرمان خراسان از محمدحسن خان ماجرار اشراره مریکنرد (اعتمراد السرلطنه.)9951 :9/9367 ،
احمدشاه پس از برشمردن فتوحات خود در هندوستان و ترکستان مینویسد که در صردد اسرت
ایران را ضمیمه ملمرو خود کند و از نصیرخان میخواهد تا با نیروهرای خرود بره او بپیونردد .در
ضمن همین نامه به متحد دیگر خود نیی اشاره میکند و او کسی جی محمد تدی خان حاکم یرید
و کرمان نیست .این که تا ره اندازه حاکم یید با او همراهی داشت به درستی معلوم نیسرت .امرا
به نظر می رسد کره احمدشراه بره مسراعدت و همکراری او خیلری امیرد داشرت .او بررای جلرب
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همکاری نصیرخان در پایان نامه خود رنین مینویسد «:باید انعالیجاه بهمه ابواب مکرارم بیردری
سلطانیرا شامل حال خود دانسته مطالب و مدعیات را بره معرر
داند» (منشات و بیا

عرر

دروورده مررین انجراح

امامدلی میرزا ،برگ  .)30نصریرخان در جرواب بعرد از تعارفرات معمرول

اعالم ومادمی میکند و تعهد مینماید به محرض حرکرت احمدشراه از سروی شرر  ،او نیری بره
همراه محمدتدی خان ،حاکم کرمان ،با نیروهای خود بره او بپیونردد (منشرات و بیرا

امرامدلی

میرزا ،برگ .)51
جنگ و رقابت با خوانین محلی فارس:
بین سالهای 9967-9977هر الرسرتان و مرمسریر مهمتررین مراکری درمیرریهرای نظرامی در
فارس بودند .این دو منطده دارای خوانین مدرتمند و نیمه مستدلی بودند که تالش داشتند عرالوه
بر حاظ استدالل خود ،حوزه ناوذ ملمرو خویش را نیی مسترش دهند .بی تردیرد درمیرریهرا و
کشمکشهایی که بین این خوانین روی داد زمینههای رشرد مردرت سیاسری-امتصرادی زندیره در
فارس را فراهم ساخت .در زمانی که مدعیان مدرت در ایران برر سرر برترری برا یکردیگر پیکرار
میکردند و هنوز دورنمای حکومت در ایران رندان روشن نرود ،نصریرخان درصردد برومرد از
فرصت سود بجوید و کرمان را تصر
تصر

نماید .شکست شاهرخ خان -حاکم کرمان -و فرار او و

کرمان اوج مردرت نصریر خران برود ( . (Saldanha, 1986, vol: 1: 90مرؤمن کرمرانی

حمله نصیرخان به کرمان را در نتیجه تحریکات کریم خان میداند که او را برای اخذ مالیات به
کرمان فرستاده بود (مالمحمد مؤمن کرمانی .)999 :9381 ،این روایت به نظر نمیرسرد رنردان
درست باشد .زیرا در این هنگام کرریم خران از مردرت رنردانی در فرارس برخروردار نررود و از
سوی دیگر نصیرخان خود را ونچنان مدرتمند میدید که مردعی حکومرت کرمران مرردد .ایرن
پیروزی رندان دوام نیافت .شاهرخ خان توانست نیروهایی تدارک بریند و دست به حمله متدابل
بیند .نصیرخان پس از رند شکست پیاپی نامییر به عدب نشینی مردید .ایرن شکسرتهرا رنران
سنگین بودند که شاهرخ خان توانست تا ملب ملمرو او پیشروی کند.
در فارس نیی مدرت او توسط دیگر مدعیان به رالش کشیده شد .این رالش نه از سوی کریم
خان ،بلکه از طر

صاحب اختیار بود که تالش میکرد اتحادیه یی از مدرتهای محلی موجود
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در فارس بوجود بیاورد و شاید به نوعی درصدد بود در فارس حکومت مستدلی پایه رییی کند.
بین نصیرخان و صاحب اختیار در فارس بالفاصله پس از مرگ نادر اختال

و رمابت شکل

مرفته بود .هررند حاجی خان کالی در هنگام حمله به شیراز مرد و نصیرخان -جانشین او-
عدب نشینی کرد ،اما این به منیله پایان رمابت بین این دو خاندان بر سر مدرت در فارس نرود.
نصیرخان و دیگر فرمانروایان الرستان برای خود حدامل وسعت را در نظر میمرفتند و ون
تسلط بر بنادر خلی فارس در جنوب الرستان و مناطق شمال تا حدود شیراز بود (تنهاتن
ناصری .)59 :9310 ،هر یح از ون دو تالش میکردند تا حکومت خود را بر شهرهای
کورکتر فارس اعمال کنند .حکام این شهرهای کورح نامییر بودند رضایت هر دو طر

را

جلب کنند .نامه یی از حاکم طارم در دست است که بوضوح سیاست این حکام را نشان
می دهد .حاکم طارم از یح طر

نامییر بود در پاسخ به نامه صاحب اختیار مرومانی را نید

او بارستد .از سوی دیگر او می بایست این عمل خود را به نوعی نید نصیرخان توجیه کند و
برای جلب توجه او نارار بود اسران خوش رنگ و فرستاده ویژه یی برایش بارستد (منشات و
بیا

امامدلی میرزا ،برگ  .)996این نامه نشانگر تالشهای صاحب اختیار برای تسلط بر

خوانین در نداط مختلف فارس است و این احتمال میرود که او برای دیگر خوانین نیی رنین
نامهها یی نوشته باشد .متاساانه از پاسخ نصیرخان به این نامه حاکم طارم اطالعی در دست
نداریم .اما میتوان حدس زد که واکنش او به این رفتار رندان دوستانه نروده است.
پس از شکست و عدم موفدیت در تصر
بندر عراس معطو

کرمان ،نصیرخان توجه خود را به بنادر و به ویژه

کرد .نصیر خان برای تثریت جایگراهش نیراز بره یرح منررع درومرد ثابرت و

مطمئن داشت .برای این منظور تصرر

یرح بنردر تجراری معتررر کره تجرار در ون داد و سرتد

میکردند میتوانست تا حدودی مشکالت مالی او را بر طرر

نمایرد .از سروی دیگرر تصرر

بندر عراس زمینه نظارت بر دیگر بنرادر و منراطق بره ویرژه سررزمینهای اعرراب هولره را بررای او
فراهم میساخت تا بدین طریق بتواند از جابجایی کراال در منراطق دیگرر نیری سرودهایی بدسرت
وورد .در مجموع اتخاذ این سیاست بیشتر برای کسب درومد جهت مدابله با رمررای مدرتمنردی
بود که در پس کرانهها در حال مدرت یابی بودنرد .او در سرال 9965هرر بره بنردر عرراس حملره
نمود ،مال علی شاه و خانواده اش را به اسرارت مرفرت ،کشرتیهرا و امروالش را مصرادره کررد،
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مردم شهر را اارت نمود و به اخاذی از مردم پرداخرت و حترا مریارش شرده بره شرکنجه مرردم
امدام نمود که در اثر ون یح نار کشته شد .با این حال درصدد برومد دل انگلیسیها را بدسرت
وورد .از این رو از ونها خواست تا فردی را برای حکومت بندر عراس پیشنهاد دهند .اما رفتار او
بررا ایررر انگلیسرریهررا رنرردان دوسررتانه نرررود .از بانیرران-هنرردوهایی کرره برررای انگلیسرریهررا داللرری
میکردند 80 -تومان و از هلندیان مرال بیشتری به زور مرفت .با تمام این اوصا

انگلیسیها و

هلندیان میترسیدند که او پیش از ترک بندر عراس پولهای بیشتری را تحت عنوان مرر

و وام

از ونهرا بگیررد) . (Saldanha, 1986, vol: 1: 76علری رارم تمرام خشرونتهایی کره از سروی
نصیرخان صورت مرفت هنوز رفتار او با اروپاییان دوستانه برود و اعضرای شررکت هنرد شررمی
انگلیس از او با عنوان «خان ما» یاد میکردند (پری .)73 :9365 ،این روابط حسنه با انگلیسریهرا
همچنان ادامه یافت و همیشه از اتااماتی که در منطده روی میداد ونهرا را ومراه مریسراخت .در
زمانی که کریم خان و وزاد خان در فارس درمیر بود و او از مساعدت به کریم خان خودداری
ورزید از انگلیسیهرا خواسرت ترا بررای او براروت و تجهیریات جنگری بارسرتند (همران.) 85 :
نصیرخان با وجود تصر

بندر عراس و بازداشت مالعلی شاه ،نامییر مردید بار دیگرر او را بره

حکومت بندر عراس و فرمانردهی بدایرای ناومران شراهی بگمرارد .علرت وامعری ون را بایرد در
شورش خانهای تابع و نیاز به همکاری او دانسرت .از ایرن رو او در ذیحجره 9965هرر وارد بنردر
عراس شد و حکومت ون شهر را به مالعلی شاه وامذار نمود .بدان امید که بتواند از تجربیات و
مساعدتهای او بررای مدابلره برا خانهرای کوررح طغیرانگر سرود بجویرد (پرری. /973 :9365 ،

.(Saldanha, 1986, vol: 1: 83
نصیر خان تنها کسی بود که توانست خانهای متعردد در مرمسریر را بره زیرر فرمران خرود در
وورد و در ون جا امنیت نسری ایجاد نماید .در حالی که بسیاری از نداط ایرران دررار وشروب و
اارت بود ،ملمرو نصیرخان از امنیت نسری برخروردار برود .در همران زمرانی کره بلورهرا یرید و
کرمان را اارت میکردند تجار در بندر عراس فارغ از هرمونه هراسی به تجارت مریپرداختنرد
() .Ricks, 1974: 221او در سال 9971هر برای تشویق تجار و بازمشایی راههای تجراری خرود
سه کاروان با کاالهای مونامون به شیراز ،اصاهان و یید فرستاد ( .)ibid :239جالب اسرت کره
در این میارش نامی از کرمان در میان نیست .یح دلیرل ون رمرابتی برود کره در ایرن دوره برین
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کرمان و الر وجود داشت و نصیرخان بدین ترتیب مصد داشرت مرانع از کسرب درومرد توسرط
رمیرب و دشررمنش در ون جررا مررردد .از سرروی دیگرر در همررین دوره کرمرران درررار ااتشرراش و
شورش بود و ارسال کاروان تجاری بدانجا رندان سودوور نرود .او در عین حال برای رمابت برا
بوشهر و بندر ریگ که تابع کریم خان بودند تجار کازرون را تشویق میکرد بررای تجرارت بره
بندر عراس بروند و از کاروانهایی که ونها میفرستادند حمایت مینمود .هاهرا او در ایرن زمینره
توانست موفدیتهایی را بدست وورد و در سال 9973هر رندین کاروان از کازرون به بندر عرراس
ومدند (.) ibid
ونچه که باعث شد تا نصیر خان بتواند امنیت را در ملمروش ایجاد نماید ارتش او بود .جران
پری بروورد کرده است که نصیرخان ارتشی بین  95تا  96هیار نار را در اختیرار داشرت (پرری،
 .)973 :9365این تعداد نیرو او را مادر میساخت به راحتی در برابرر مردعیان داخلری فرارس بره
مرارزه برخیید و ونها را وادار به ترعیت از خویش سازد .هیچ کس مثل او مرادر نررود سرربازان و
حکام کورح محلی را تابع خود مرداند؛ کسانی کره ثرروت خرود را از طریرق ارارت منراطق
دیگر بدست میووردند .از این رو طریعی بود که ونها رنردان تمرایلی نداشرته باشرند کره رنرین
فردی بر منطده حکومت کند (.) Saldanha, 1986, vol: 1: 85
در سال 9961هر حوزه ناوذ و ملمرو نصیرخان از بندر جاسح تا بندر ررارک مسرترده برود
( .)Ricks, 1974: 215در این وضعیت خیلری طریعری برود کره خروانین دشتسرتان و بوشرهر بره
حمایت از کریم خانی بپردازند که در برابر رمرای خارجی تضعیف شده برود و برا کمرح بره او
میتوانستند امتیازاتی را بگیرند .نصیرخان پس از ون کره موفرق شرد در حروزه ملمرروش امنیرت
ایجاد کند در صدد دخالت در امور دشتستان برومد .برمراری صلخ برین خروانین بنردر ریرگ و
بندر طاهری نمونه یی از این نوع دخالتها بود .شریوخ دشتسرتان از مردرت روز افریون نصریرخان
میترسیدند .در عین حال باید توجه داشت که رشد بنادر دشتسرتان زمینرههرای کراهش درومرد
بنادر حوزه الرستان را فراهم میساخت .هد

اصلی این درمیریها تصرر

شرهر-بنردرها برود.

تسلط بر ونها میتوانست مدرت سیاسی برتر ،سودهای امتصادی بیشتر از طریق دریافت عوار
از اروپاییان ،افیایش درومدها بوسیله مالیاتها ،عوار
پی داشته باشد.

صدور و خروج کاالها و راهداری را در
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از ونجایی که نصیر خان با کریم خان دشمنی داشت و به محمد حسرن خران ماجرار متمایرل
بود ،خوانین دشتستان نیی به کریم خان مرایش یافتند .شاید هم یرح توافرق نانوشرته برین کرریم
خان و این شیوخ بوجود ومده بود که در ازای همکاری ،نوعی خودمختاری به ونهرا داده شرود.
این نظر از ون جایی بیشتر موت میمیرد که کریم خران در مسرایل داخلری ونهرا کمترر مداخلره
میکرد .برای مثال میتوان به درمیری و اختال

در خاندان حاکم بر بنردر ریرگ اشراره نمرود

که تا زمانی که رفتارهای میرمهنا امنیت راههای تجاری و دیگر بنادر را تهدید نکرد کریم خران
مداخله یی در امور ون بنردر نکررد (ااراری .)971 :9361 ،در خرود دشتسرتان و مرمسریر تمرام
اعراب از کریم خان حمایت نمیکردند .حتا ون عده یی کره در برابرر نصریرخان و وزادخران از
خان زند پشتیرانی نمودند هر ماه فرصرتی دسرت مریداد بره مخالارت برر مریخاسرتند (موسروی
اصاهانی .)911 :9363 ،مروهی از ونها به نصریرخان پیوسرتند و در برابرر کرریم خران مداومرت
نمودند .شیخ علی بن خلاان در بندر رارک و شیخ حاتم از بندر طاهری به همرراه مواسرم جریء
کسانی بودند که حاضر به پذیرش برتری کریم خان نشدند ( .)Ricks, 1974: 288اتحاد شیوخ
بندر طاهری و رارک بی تردید بدلیل منافع تجاری بود .این دو بندر جی مناطدی بودند که کاال
به الرستان میفرستادند .شکست نصیرخان و تضعیف او زمینه الزم را برای رشرد بنردر ریرگ و
بوشهر ،از متحدان اصلی کریم خان ،فراهم مینمود .از سروی دیگرر همکراری مواسرم برا نصریر
خان بی ارتراط با اختالفات و درمیریهای مسترده تر اعراب در خلری فرارس نررود .ایرن اتحراد
رندان دوامی نیافت و همانطور که سریع بوجود ومد از بین رفت.
در سال 9966هر اتحادیه یی از اعراب بر ضد تصیرخان شکل مرفت کره در ون تعردادی از
ایرانیان مخالف او نیی مشارکت داشتند .او موفق شد در برابر حمالت ونها مداومت کند و منطده
مرمسیر را همچنان در دست خود نگهدارد .انگلیسیها که از پیروزی اعراب مریترسریدند بررای
موارد اضطراری جهت تخلیه کارکنان خود یح کشتی در بندر عراس نگهداشرتند ( Lorimer,

 .)1915, Vol: I, part: 1A: 101شکسرت در حملره بره کرمران و بره دنررال ون درمیرری و
کشمکش با اعراب هوله نصیرخان را مجرور ساخت تا در سال 9967هر با اعراب توافرق نامره ی
صلحی را امضا کند .در این بین مالعلی شاه از فرصت سود جسته و علم اسرتدالل برافراشرت .او
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برای این که بتواند بهتر در برابر حمالت احتمالی نصیرخان مداومت کند یح کشتی در هرمروز
و دیگری در بندر عراس در حالت وماده باش مرار داد (.) ibid
روابط نصیر خان با کریم خان
نرردهای کریم خان با نصیرخان نیی نتای ملموس و مابل اعتنایی در پری نداشرت .علری رارم
این که کریم خان از حمایت خوانین دشتستان برخوردار بود او نتوانست بطور کامرل برر منطدره
مرمسیر مسلط مردد .نخستین اختال

بین ون دو در زمان حملره وزاد خران بره فرارس و عدرب

نشینی کریم خان به دشتستان بروز کرد .در این هنگام که کریم خان در وسرتانه شکسرت کامرل
مرار داشت ،از نصیرخان درخواست کمح نمود .اما نصیرخان با توجه بره سیاسرت یراد شرده از
هرمونه کمح و مساعدتی استنکا
مورد مساله اختال

ورزید (تنهاتن ناصرری .)51 :9310 ،منرابع عصرر زنرد در

کریم خان و نصیر خان ون رنان برخورد میکنند که مویی فارس از ابتردا

تحت لوای حکومت کریم خان مررار داشرت و نصریر خران بره عنروان یرح خران ترابع برر ضرد
حکومت مانونی و مشروع علم طغیان برافراشته است (موسوی اصاهانی .)17 :9363 ،با این حال
تالش کریم خان برای تحت فشار مرار دادن نصیرخان همچنان ادامه یافت .جان پری از حمله و
محاصره الر توسط یکی از سرداران کریم خان بنام علری خران شاهسرون در سرال 9968هرر یراد
میکند که سرانجام بدست جمال خان بیدشهری شکسته شد (پری .)975 :9365 ،ایرن شکسرت
مانع از ون نشد تا کریم خان پس از ایجاد امنیت در دشتستان و سرکوبی شورشی که برر ضرد او
در ون جا رخ داده بود ،به شیخ نشینهای تابع نصیرخان دست اندازی نکند (پرری.)976 :9365 ،
در کنار ون کریم خان نیروهایی را به ملمرو نصیرخان اعیام کرد .وهیاره ونهرا ایجراد نراامنی در
ونجا بود .این نیروها کاروانهایی که در مسیر بندر عراس –کرمان میمذشتند اارت میکردنرد،
خوانین کورح تابع نصیرخان ،از جمله خان میناب ،را مجرور به پرداخرت مالیرات مرینمودنرد
(پری .)977 :9365 ،در کنار ون شیوه دیگر که کریم خان بکار بست تا نصیرخان را تحت فشار
مرار دهد ایجاد اختال

در خاندان او بود .کریم خران بررای ایرن منظرور بررادرزاده نصریرخان،

مسریخ سرلطان ،را بره حکومرت سررعه ممررارد (مجموعره فررامین ،مناشریر ،مکاتررات و منشررات،
برگ.)509
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خوانین منطده رندان تمایلی به اطاعت از کریم خان نداشرتند .از ایرن رو در برابرر نیروهرای
اعیامی کریم خان واکنش منای نشان دادند .بطور مثال زمانی که علی خان شاهسوند ،نصیرخان
را در الر محاصره کرده بود ،افرادی را برای مردووری مالیات ساالنه به مناطق اطرا

فرسرتاد.

میناب به شدت در برابر ونها واکنش نشان داد و شهریار ونجا اجازه ورود ونها به شهر را نرداد و
از منطده بیرون راند ( .)Saldanha, 1986, vol: 1: 93نیروهای کریم خران در برابرر روسرتاها و
شهرهایی که نسرت به نصیرخان وفادار ماندنرد ،شریوههرای خشرونت ومیریی در پریش مرفتنرد.
بسیاری از ونها اارت شدند ،مردمان ونها در معر

هلمهای بی شماری مرار مرفتند .برخری از

این شهرها که به نصیرخان وفادار ماندند شامل هرم ،ده پریش ،بیدشرهر و اوز بودنرد .جالرب ون
است که بستح از کریم خان حمایت نمود .در این جرا مریتروان بره وضروح رمابرت برین اوز و
بستح را مشاهده کرد (.) Ricks, 1974: 280
کریم خان در جنگهایش بر ضد نصیرخان نامییر بود که منافع متحدان کورکتر خود را نیی
در نظر بگیرد .بسیاری از این خوانین تمایلی به عدد مرارداد صلخ با نصیرخان نداشتند و او را بره
عملیاتهای نظامی بیشتری بر ضد نصیرخان تحریح میکردند .تردیردی نیسرت کره بخشری از
این مخالاتها و ویرانی شهرهای متحد نصیرخان دالیل امتصادی و تجاری داشت تا بردین طریرق
بتوانند راههای کاروان رو حوزه ملمرو خود را تدویت نمایند .مخالات شهرهای حوزه الرسرتان
همچون خار با زندیان را می تروان ناشری از همرین تررس ارزیرابی نمرود .از طرر

دیگرر رشرد

شهرهای رون بوشهر و بندر ریگ و افرول بنردر عرراس و بنردر کنرگ کره از مهمتررین بنردر-
شهرهای تجاری الرستان بودند و نیی تضعیف خود الر بخشری از ون بواسرطه سیاسرت حمایرت
کریم خان از ونها بود تا بدین طریق پاسخ هواداریشان را در جنگهای داخلی بدهد.
علیرام تمام مخالاتها سرانجام مرارداد صلحی (احتماال در سال9968هرر) برین نصریرخان و
کریم خان بسته شد .طرق مرار داد صلخ:
-9نصیرخان بیگلربیگی مرمسیر بامی ماند.
-9نصیرخان ساالنه  9000تومان میپرداخت.
-3نصیرخان هیینه نگهداری  900سرباز را پرداخت میکرد.
-5نیروهای نصیرخان در مرمسیر زیر فرمان کریم خان بودند.
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-6کریم خان تمام نیروهایش را از الر خارج مینمود (.) Saldanha, 1986, vol: 1: 147
مااد مرار داد بوضوح نشان میدهد که دو طر

از روی ناراری حاضر به پذیرش ون شرده

اند .انتصاب نصیرخان به بیگلربیگی مرمسیر و خروج نیروهای کریم خان از الر و عدم تصرر
ش هر نشانگر ون است که کریم خان امید رندانی به پیروزی کامرل برر رمیرب خرود نداشرت .از
سوی دیگر پذیرش برتری کریم خان و پرداخت خراج ساالنه بیرانگر عردم تروان مررارزه بیشرتر
نصیرخان است .هر دو می دانسرتند کره ایرن مررارداد رنردان دوام نخواهرد داشرت و تنهرا بررای
رویاروی با مشکالت بیرمتر مری خواسرتند از ون اسرتااده کننرد.کریم خران بررای رویراروی برا
محمررد حسررن خرران و نصرریرخان برررای تحکرریم مرردرت خررود و مجررازات نیروهررای خودسررر در
ملمروش .نخستین امدام نصیر خان پس از این مرارداد حمله به بندر عراس برود .او از ایرن حملره
دو هد

را دنرال میکرد -9:تنریه مال علی شاه بابت وزار و اذیت اروپاییران و تجرار محلری -9

مردووری مالیات و عوار

مناطق ساحلی (.)Ricks, 1974: 195

در طی مدت درمیریهای نصیرخان با کریم خان ،خوانین کوررح محلری و مالعلری شراه
در بندر عراس و اطرا

ون دامنه فعالیت خود را مسترش دادنرد .ونهرا برا حملره بره کاروانهرای

تجاری در امر تجارت اختالالتی ایجاد کردند .انگلیسیها شکایت ونها را نرید نصریرخان بردنرد.
نصیرخان پس از صلخ با کریم خان به بندر عراس حمله برد .بنردر عرراس و ملعره ون کره دارای
ساخلویی با حدود  300-100نار بود تصر

نمود .مالعلری شراه از مواسرم درخواسرت کمرح

کرد .امرا براز هر م نتوانسرت کراری از پریش برررد و نرامییر از بنردر عرراس عدرب نشرینی نمرود
) .(Ives: 201به نظر میرسد که در طی همین دوره خوانین کورکتری در اطرا

بنردر عرراس

ههور کردند که متاساانه در مورد عملکرد و حوزه مدرت ونها اطالع رندانی در دست نرداریم
(.)Ricks, 1974: 283
عدم وفاداری و بی ثراتی متحدان نصیرخان یکی از معضالتی بود کره همیشره برا ون درمیرر
بود .مالعردالکریم مله داری یکی از ونها برود .او مردتها ترابع الر برود و جری متحردان نیدیرح
نصیرخان محسوب میشد .در حمله سال 9968هر کریم خران بره الر از نصریرخان بریرد و بره او
پیوست .کریم خان همچنین درصدد برومد تا دیگر متحدان او را همچون مالعلری شراه و ماسرم
بیگ شهریار میناب را با خود همراه سرازد .در مرورد واکرنش مالعلری شراه اطالعری در دسرت
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نداریم .اما شهریار میناب رندان با طرح کرریم خران همراهری نکررد و حترا فرسرتادمان او را از
میناب اخراج نمود (.)Saldanha, 1986, vol: 1: 93
بین رمضان 9968هر تا شوال 9970هر نصیرخان دو امدام مهم در منطده انجام داد:
 -9حمله به بستح و شکست شیخ محمد بستکی از مخالاان سرسخت و مهم در مرمسیر.
-9تنریه خوانین جهانگیریه ،مله دار ،اسریر و فرال بره دلیرل همکاریشران برا کرریم خران زنرد
(.)Ricks, 1974: 281-283
منطده جهانگیریه و بستح هم از نظر سیاسی و هم از نظر مذهری برا الر و نصریرخان درمیرر
یح رمابت سخت و طوالنی مدت بود .حاکم ون جا شیخ محمرد خران بسرتکی بنری عراسری از
متحدان نیدیح کریم خان بود .او جیء نخستین کسانی بود که پرس از تصرر

شریراز در سرال

9968هر توسط کریم خان برای اعالم وفاداری به ون شهر رفت (بالود.)16 :9381 ،
نصیرخان هرره بیشتر از سوی رمرایش تحت فشار مرار میمرفت ،برای مدابله با ونها به پرول
بیشتری نیاز پیدا می کررد .از ونجرایی کره مهمتررین درومرد او از ترانییرت کراال و عروار

ون

بدست میومد ،از این رو اخراذی و وام مررفتن از شررکتهای اروپرایی در بنردر عرراس افریایش
یافت .بگونه یی که در ابتدا مرال درخواستی  300-100تومان بود در سرال 9971هرر بره بریش از
 9000تومان بال میمردیرد ( .)Saldanha, 1986, vol: 1: 142-145ایرن مسراله زمینره خرروج
انگلیسیها از بندر عراس مردید .تعطیلی دفتر تجاری هند شررمی بریتانیرا در بنردر عرراس ضرربه
سختی بر تجارت منطده وارد ساخت و موجب شد تا نصیر خان و الر از یح منرع درومدی کره
در دوران بحران میتوانست به حکام الر مدد برساند محروم مردند .با خروج وخررین شررکت
هند شرمی از بندر عراس روند افول تجاری منطده به اوج خود رسرید .در سرال 9970هرر اوضراع
نصیرخان همچنان بحرانی بود .در ابتدا به شمیل حمله برد .اما به دلیل ترس از حمله کرریم خران
نامییر به بازمشت شد .خودسرریهای مالعلری شراه در بنردر عرراس همچنران ادامره داشرت و از
پرداخت  9000تومان مالیات و دو عراده توپ که وعده ون را داده بود خودداری میورزید .او
برای فرار از مجازات نصیرخان به جییره هرموز پناه برد .او همچنین تعدادی از بیرمران شرهر را
واداشت تا همراه او به هرموز بروند (.) Lorimer, 1915, Vol: I, part: 1A: 102
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اختال

نصیرخان با مالعلی شاه همچنان ادامه داشت تا این که در سال 9973هرر نصریرخان

پیشنهاد صلحی ارائه داد .طرق این طرح :
-9ازدواج جعارخان-برادر نصیرخان -با یکی از دختران مالعلی شاه
-9حکومت مشترک جعارخان و مالعلی شاه بر بنردر عرراس و اختصراص نیمری از درومرد
شهر به نصیرخان و تدسیم بامی مانده ون بین جعارخان و مالعلی شاه
-3شیخ عرداهلل بنی معین ،حاکم مشم ،به عنوان یکی از مراموران نصریرخان نیمری از درومرد
مشم را به نصیرخان بپردازد و مابدی را برای خود نگهدارد ( .)Ricks, 1974: 292در این طررح
مدرت مال علی شاه باز هم کاهش مییافت و در عمل تسلط نصریرخان نره تنهرا برر بنردر عرراس
بلکه بر مشم نیی تثریت میشد.
نصیرخان پس از ون که موفق مردید بار دیگر ناوذ خرود را برر ملمرروش تثریرت بخشرد بره
امداماتی برضد کریم خان دست یازید .مهمترین وجه این امدامات همکاری با دشرمن دیرینره و
سنتی او یعنی محمد حسن خان ماجار بود .موسروی اصراهانی مرینویسرد کره نصریرخان وجرود
محمد حسن خان را برای خود نجات دهنرده یری تصرور مریکررد .از ایرن روی در حملره سرال
9970-9979هر او به فارس ،همرراه برا سرپاهیانش بره همکراری پرداخرت و در محاصرره شریراز
مشارکت نمود (موسوی اصاهانی /38 :9363 ،اااری .)979 :9361 ،تعداد نیروهرای او در ایرن
محاصره به اختال

ذکر شده است .نویسنده روضه الصاا تعداد ونها را  6000نارر نوشرته اسرت

(هدایت .)7999-93 :1/9331 ،نامه بدون تاریخی از محمد حسن خان ماجار در دست است که
خطاب به نصریرخان نوشرته و در ون او را امیرر االمرراء مرورد خطراب مررار مریدهرد و او را بره
وعدههایی رند امیدوار میسازد .در طی همین نامه خرر شکست کریم خان در اصراهان و فررار
او را به شیراز میدهد (مجموعه فرامین و منشات ،برگ .)93حمله خان ماجار به شیراز همچرون
بار پیشین با شکست مواجه شد و بدلیل بروز اختال

بین نیروهایش مجرور به عدب نشرینی شرد

(موسوی اصاهانی.)63 :9363 ،
این شکست تمام امیدهای نصیرخان برای مدابله با کریم خان را بر باد داد .بویژه مردتی بعرد
محمد حسن خان به متل رسید و بدین ترتیب رمرای اصلی کریم خران از صرحنه رمابرت برر سرر
حکومت در ایران از میان رفتند و تدریرا حکومرت برر او مسرلم مردیرد .بردین مونره نصریرخان
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بدون حامی و پشتیران نیرومند خود را رو در روی کریم خران یافرت .برا ایرن حرال کرریم خران
بدلیل درمیریهای داخلی و اختالفات خانوادمی نتوانست بالفاصله به مساله نصیرخان بپرردازد.
بویژه ون که خود نیی مدتی از فارس دور بود و صاد خان ،والی فارس ،علی رام تالشهایش
نتوانست کار نصریرخان را بسرازد .بردین ترتیرب نصریرخان توانسرت ترا سرال 9971هرر همچنران
حکومت الرستان را در دست داشته باشد.
پایان کار نصیر خان
سرانجام کریم خان پس از ون که موفق شد دشمنان اصلی خود را از برین برررد و حکومرت
خود را بر بیشتر ایران تحکیم کند تصمیم مرفت کار نصیرخان را خاتمه دهد .در سال 9971هرر
نیروهایی را به فرماندهی برادرش ،صاد خان ،به سوی الر مسیل نمود .ونها مالع الر را که بره
ماته نویسنده تاریخ میتی مشا « از ارتااع جدار الیف سماک و خلیف افالک برود و برفررازش
وتش دیدبان را از جرم کیوان کس فر نمیتوانست نمود» (همان )18 :مشروده و نصریرخان را
به اسارت در وورند (همان /911 ،اااری .)979-73 : 9361 ،نصیرخان پس از اسارت به شریراز
فرستاده شد و مسیخ خان که فرمانررداریش را به کریم خان نشران داده برود و بره مرول نویسرنده
تاریخ میتی مشا «همیشه از جمله مدلدان مالده فرمانررداری بود» به حکومرت الر منصروب شرد
(موسوی اصاهانی .)950 :9363 ،حکایت تصر

مالع الر نیری برس عجیرب اسرت .تمرام منرابع

اذعان دارند که این مرالع از اسرتحکام زیرادی برخروردار بودنرد و نیروهرای زندیره بره سرادمی
نمی توانستند ون را تصر

نمایند .ایرن امرر زمرانی صرورت مرفرت کره یکری از افرراد ملعره بره

نصیرخان خیانت نمود و فردی فراری راه مخای ورود به ملعه را به صاد خان نشان داد (همان:

 .)917این سئوال پیش میوید تا ره اندازه اعضای خانردان نصریرخان در ایرن توطئره مشرارکت
داشتند .این ابهام زمانی بیشتر میمردد که دریابیم نصیرخان پس از مردتی وزاد مشرت و بره الر
بازمشت و در ونجا بره مترل رسرید و مراتالن از هرمونره مجرازاتی جسرتند .روایرات موجرود در
خصوص رگ ونگی متل او در یح ندطه مشرترک هسرتند و ون ایرن کره ایرن مترل بره تحریرح
دیگران صورت مرفته است و ماتالن به نوعی بازیچه نرودند .جان پری از دخالت مستدیم مسریخ
سلطان یاد میکند (پری .)971 :9365 ،مسیخ سلطان پیش از این نیی با عمویش اختال

داشرت
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و در فرمانی که پیش از این بدان اشاره شد حکومت سرع را بطور مستدیم از خران زنرد دریافرت
نمود .رستم الحکما از این نیی جلوتر رفته و به دخالت مستدیم کریم خران در ایرن توطئره اشراره
میکند (رستم الحکماء .)388 :9389 ،این روایات نشان میدهد که متل نصیر خان ،یرح تررور
سیاسی بود که بوسیله مخالاان او و کسانی که از مدرت میری دوبراره او مریترسریدند طراحری
شده بود .پس از مرگ نصیرخان امرره خاندان او به حکومت خود بر الرستان ادامه دادند ،امرا
دیگر هیچگاه نتوانستند همچون دوره نصیرخان ندش فعالی در سیاسرت منطدره یری ایارا کننرد و
بدین ترتیب وخرین تالش الرستان برای احیا مدرت پیشینش با شکست مواجه شد.
نتیجهگیری
نصیرخان را می توان نمونه یی از افرادی دانسرت کره در برهره خراص تراریخی و برا کمرح
استعدادهای فردی موفق مردید پلههای ترمری را بپیمایرد و از منصرب کوررح میرشرکاری بره
امیراالمرایی برسد .یکی از عوامل پیشرفت او مومعیت جغرافیایی الر برود کره بره عنروان شرهر-
بازار پس کرانه ندشی عمده در تجارت خلی فارس ایااء مریکررد و درومرد مسرتمری را بررای
حکام ونجا فراهم میساخت .نصیرخان با استااده از امکانات موجود توانست به مهمترین حاکم
نیمه مستدل جنوب ایران تردیل مردد؛ بگونه یی کره مردعیان حکومرت در ایرران بررای پیشرررد
خود به طر مونامون سعی در جلب حمایت او میکردند .هرد

اهدا

نصریرخان یکپاررره

کردن جنوب فارس تحت لوای حکومت خود بود .از ایرن رو برا واکرنش مناری دیگرر خروانین
محلی فارس روبرو مردید .درمیری با کریم خان و خوانین محلی و برروز اخرتال

در خانردان

نصیر خان زمینههای ضعف حکومت او را فراهم ساخت .با این حال نصیرخان تصیعف شده نیری
برای دشمنانش خطرناک بود و این خطر تنها با مررگ او مریتوانسرت از برین بررود .از ایرن رو
است که در متل نصیرخان تمام مخالاان او هریح ندشی را بر عهده میمیرند.
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