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میان  وی-که  از  بعد  جانشینی  جنگ های  و  نادرشاه  مرگ  با 

فرزندان، عموزادگان و برخی از رسدارانش چون کریم خان زند، 

آزادخان افغان و محمدحسن خان قاجار روی داد- از تسلط 

آن  و حکمرانان  کاسته شد  قفقاز  منطقۀ  بر  مرکزی  حكومت 

منطقه، با مشاهدۀ ضعف و سستی در حاکمیت ایران و برای 

حفظ منافع خود، دم از استقالل طلبی زدند و برخی از ایشان، 

یعنی روسیه کشیده شدند.  به سمت قدرت نوظهور ش¦لی 

در زمان فرمانروائی زندیان، بجز اعالم تابعیت صوری اشخاصی 

نتیجۀ  در  هم  آن  که  هراکلیوس-  و  جوانشیر  پناه خان  چون 

خان  لشکرکشی خان زند به آذربایجان برای مقابله با فتحعلی 

افشار صورت گرفت- تالش دیگری برای اعادۀ حاکمیت ایران 

بر منطقۀ قفقاز صورت نگرفت و یا این که خان زند، به دلیل 

جنگ با دیگر رسداران نادری و مشکالتی که در جنوب کشور 

داشت- توانائی الزم را در خود ندید تا در این زمینه به آن جامۀ 

عمل بپوشاند. با مرگ کریم خان و آغاز جنگ های پی در پی در 

میان رسان ایل زند برای جانشینی وی، حاکمیت نیم بند و صوری 

ایران بر این منطقه، عمالً پایان پذیرفت. 

در ه¦ن دوران روس ها، موفق به تحت الح¦یه کردن هراکلیوس 

دوم، حکمران گرجستان، بر اساس عهدنامۀ گیورگیوسک در سال 

واپسین  در  عهدنامه  آن  امضای  با  شدند.  ۱۷۸۳م.  ۱۱۹۸ق./ 

سال های عمر سلسلۀ زند، حکمران گرجستان نه تنها از پرداخت 

خراج مقرر به دربار ایران شانه خالی کرد، بلکه بهانه های الزم 

را برای مداخله های بعدی روس ها در دیگر مناطق قفقاز فراهم 

آورد. این پژوهش، با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی بر 

مبنای اسناد کتابخانه ای، بر آن است تا عالوه بر ترسیم چگونگی 

اوضاع قفقاز در زمان حاکمیت خان های زند بر بخش هائی از 

خاک ایران، به این سؤال پاسخ دهد که منطقۀ قفقاز و بویژه 

قفقاز جنوبی، چه جایگاهی در منش سیاسی کریم خان و دیگر 

خان های زند داشته است.

ڪلیدواژه ها 
خان های زند / قفقاز جنوبی / گرجستان / قراباغ / کریم خان زند، شاه ایران، ۱۱۱۳؟- ۱۱۹۳ ق.
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امیر آهنگران ۱

۱.ڪارشناس ارشد تاريخ جهان 

،دانشـگاه شهيد بهشتے.

خــــان های ســلســلۀ زنــد 
و مسئلۀ قفقـاز جنوبے

مقدمه
قفقاز، سرزمينى است به وسعت تقريبى بيش از نيم ميليون كيلومتر مربع كه چهرة طبيعى آن 
را، رشته كوه ها، دره ها و دشت هاى بين كوهى، تشكيل مى دهد. اين منطقه، از شرق به غرب 
به ترتيب بين درياى خزر و سياه، از شمال به منطقة پستى به نام مانيچ و از جنوب، به ناحية 
پستى كه رودخانة ُكر و ارس در آن جريان دارد و نيز فالت ارمنستان، محدود مى گردد. 
كوه هاى جانبى، كوه هاى صخر ه اى، كوه هاى آب پخشان، دشت هاى ماوراى قفقاز، فالت 
ماوراى قفقاز، رشته كوه هاى قفقاز كوچك، كوه هاى تالش، دشت مغان، جلگة ُكر- ارس، 
جلگة كولخيس، جلگة لنكران و دشت آرارات و پستى ها و بلندى هاى آن را تشكيل 

مى دهند. (امير احمديان، 1381، صص 22-21)
اين سرزمين كوهستانى، از قديم ترين ايام و از زمان سلسله هاى ايران باستان، نقش 
مهمى در تاريخ چند هزارسالة ايران در تعامل با امپراتورى هاى همجوار آن ايفا كرده و در 
اين ميان حكمرانان ايرانى، همواره نقش ممتازى در تحوالت اجتماعى، سياسى، فرهنگى، 
و مذهبى آن منطقه به عنوان بخشى از فالت تاريخى ايران داشته اند. منطقة قفقاز، بيش 
از هر زمان ديگرى در دورة صفوى بود كه نگاه حكمرانان ايران را به سوى خود متوجه 
ساخت. چنان كه شيوخ صفوى همچون جنيد و حيدر، با لشكركشى هائى كه به بهانة 
دستيابى به غنايم و در لفافة غزا صورت مى گرفت، توجه به اين منطقه را به عنوان سنتى 
بعد از خود به يادگار گذاشتند و افزودن بر نوادگان آنان، ديگر سران سلسله هاى ايرانى 
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روى كار آمدة بعد از صفويان، نيز از اين سنت پيروى كردند و به فراخور گسترة نفوذ خود، 
هر يك به نوعى در صدد اعادة حاكميت ايران، بر آن منطقه بر آمدند.     

از آن، دو  افغان ها در سال 1135ق. و سال هاى پس  به دست  با سقوط اصفهان 
دولت روس و عثمانى، با بهره بردارى بيشينه از فرصت پيش آمده، بخش هاى وسيعى 
از خاك ايران را در قفقاز، شمال غرب و حاشية خزر در ميان خود تقسيم كردند. اما با 
ظهور نادر به عنوان سپهساالر شاه تهماسب دوم و بعد شاه ايران و تالش هاى وى براى 
اعادة حاكميت ايران بر آن مناطق و بويژه منطقة قفقاز، دولت هاى روس و عثمانى، نه تنها 
حاضر به بازگردانى آن مناطق شدند، بلكه تا زمانى كه نادر در قيد حيات بود، فكر تجاوز 
و دست درازى به منطقة قفقاز را، از مخيلة خود بيرون كردند و منتظر فرصت هاى مقتضى 

در آينده ماندند.

اوضاع قفقاز از مرگ نادر تا روی کار آمدن کریم خان
با مرگ نادر و جنگ هاى جانشينى بعد از وى در ميان فرزندان، عموزادگان و برخى از 
سرداران نادرى چون كريم خان زند، آزادخان افغان و محمدحسن خان قاجار، اوضاع 
كشور و بويژه مناطق قفقاز آشفته شد؛ به طورى كه لشكريان ايران، از شيروان1  و داغستان 
خارج شدند و در هر منطقه، صاحب حشمتى دم از استقالل زد. چنان كه حسينعلى خان، 
حاكم قبه و ساليان، غالب نواحى مناطق ياد شده را مطيع خود ساخت و در سوى ديگر 
اهالى دربند، محمدحسن بيگ قورچى را به خانى برگزيدند و ميرزامحمدخان از مقربان 
نادر، مملكت باكو را مستقًال تصرف كرد و اهالى شماخى، حاجى محمد زرنوائى را به 
حكومت برداشتند. پسران عسكربيگ بن اهللا ويردى، در ميان اياالت شيروان علم طغيان 
برافراشتند و حاجى چلبى- كه در عهد نادر گاهى مطيع و گاهى عاصى مى شد- محاالت 
شكى و ارش و قبله را مطيع خود ساخت. پناه بيگ جوانشير- كه در عهد نادر فرارى بود2و در 
شكى و شيروان به سر مى برد- با جنگ هاى پياپى در قراباغ، از پِل خدا آفرين تا نواحى 
همجوار را چون اردبيل به دست گرفت و در واقع، موفق تر از همة مدعيان عمل كرد. ( آقا قدسى، 

1382، صص202-201)
در سال 1161ق./1748م. امير اصالن خان سردار- كه از سوى عليقلى خان عادلشاه، 
برادرزاده و جانشين نادر به سردارى آذربايجان منصوب شده بود- با ابتكار شخصى خود 
و گرفتن خلعت و مقام خانى قراباغ از عادلشاه براى پناه بيگ جوانشير، توانست وى را- 
كه از مدعيان مذكور بود- به اطاعت از شاه افشار قانع سازد. (جوانشير قراباغى، 1384، 

صص91-92؛ پورصفر، 1377، صص 132-133؛ احمدى، 1384، صص55-54)

شهری در جمهوری کنونی  ۱.نام 
آذربایجان- که در روایات، آن را ساختۀ 
انوشیروان می دانند و پس از ویرانی 
ش¦خی اصل و فایدۀ شیروانات 
بوده است و سالطین رشوان شاهی 
در آن پادشاهی داشته اند. نباید آن را 
با شیروان خراسان- که زمانی بخشی 
از قوچان بوده است- اشتباه گرفت. 
(دهخدا،۱۳۷۷، ج۱۰، ص۱۴۶۸۴.)

۲.بعد از این که نادرشاه افشار، 
والیت های قراباغ، گنجه، تفلیس و 
شیروان را مترصف شد، پناه بیگ 
ساروجلوی جوانشیر، در سلک ملتزمان 
رکاب وی درآمد و صاحب منصب و 
حرمت شد. چند سال بدین منوال 
گذشت تا این که با بدگوئی های  بخیالن 
و حاسدان در داخل و خارج از دربار، 
نادرشاه نسبت به پناه بیگ بدگ¦ن شد. 
پناه بیگ، با پی بردن به این موضوع 
در سال ۱۱۵۶ق. با خویشان و کسان 
خود به قراباغ متواری شد (جوانشیر 
قراباغی، ۱۳۸۴، صص۸۳-۸۴ ؛ احمدی، 
۱۳۸۴، صص ۴۷-۴۸). در کتاب قراباغ 
و پنج ملیک ارمنی، آمده است: بعد از 
این که نادر طایفۀ ساروجلو را از ترکان 
چادرنشین سمت راست رود ُکر- که به 
حشم داری و راهزنی مشهور بودند-  
برای جلوگیری از بروز اغتشاشات به 
رسخس خراسان کوچانید- پناه بیگ 
که یکی از اعضای این طایفه بود، به 
علت داشâ صدائی رسا، در دربار به 
شغل جارچی باشی گری نایل آمد و به 
جارچی پناه معروف گشت. او، مدتی 
به این کار اشتغال داشت تا این که به 
علت ارتکاب به گناهی نابخشودنی، 
محکوم به اعدام شد، ولی توانست به 
موقع فرار کند و در پناه ملیک الله قلی 
سلطان امیر جرابرت از ملوک پنجگانۀ 
ارمنی قراباغ قرار گیرد و تا مرگ نادر 
درامان ãاند. (رافی، ۱۳۸۵ ،صص 
    (۲۹-۲۸
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اوضاع در ديگر نواحى قفقاز، چنين بود كه شاهوردى خان زياد اوغلى، گنجه را مالك 
شد و سرخاى خان غازى قموقى، از اواخر عهد نادر حكومت را به پسر خود محمدخان 
واگذاشت و در قرية كطروخ، در ده فرسخى غازى قموق، در كنج عزلت به عبادت 
مى پرداخت. در سال1162ق./1749م. هراكليوس دوم حكمران گرجستان، به بهانة مشاوره 
دربارة دفع حاجى چلبى، با شاهوردى خان زياد اوغلى و پناه بيگ جوانشير و كاظم خان 
قراداغى و حسينعلى خان ايروانى و حيدرقلى خان نخجوانى، در نزديكى گنجه مالقات 
كرد و همه را يكجا دستگير كرد و در صدد تحكم بر آنان بر آمد. اما حاجى چلبى با 
كمك آقارضى بيگ در نيم فرسخى گنجه، هراكليوس را شكست داد و خان هاى مذكور 

را آزادساخت. ( آقاقدسى، 1382، صص203-202)
 ،[Ketevan] عليقلى خان عادلشاه، براى برقرارى روابط دوستانه با گرجستان، كتوان
دختر تيمورزا را به زنى گرفت. اما ميان وى و عادلشاه و برادرش ابراهيم ميرزا اختالف افتاد 
و او با پشتيبانى امير اصالن خان سردار، عادلشاه را شكست داد و با عنوان ابراهيم شاه بر 
تخت سلطنت افشاريان نشست. در همان زمان، دوباره شورش هائى در گرجستان درگرفت 
و عده اى به تحريك ابراهيم شاه، بر ضد تيمورزا و هراكليوس سر به شورش برداشتند. 
چندى بعد ابراهيم شاه با اصالن خان نيز بناى دشمنى نهاد. دو نامبرده، پادشاهى نواحى تحت 
نفوذشان را حق خود مى دانستند و به نام خويش سكه مى زدند. سرانجام نبردى ميان اين 
دو درگرفت كه در آن، اصالن خان شكست خورد و ابراهيم شاه براى به دست آوردن دل 
گرجيان، تمام امالك كليسائى را به آنتوان، اُسقف گرجستان، واگذار كرد. ابراهيم شاه نيز، در 

1162ق. در تفليس سكه اى ضرب كرد كه روى آن چنين نوشته شد:
سكة صاحبقرانى زد به توفيق اله     همچو خورشيد جهان افروز، ابراهيم شاه (انوشه، 1382، 

ج 5، ص 162)
بعد از اين كه در اواخر سال 1162ق. ابراهيم شاه به دست شاهرخ مغلوب و كشته شد، 
چند سال بعد در سال 1170ق. در تفليس به نام شاهرخ سكه اى ضرب گرديد كه در روى 

آن، تك بيتى با اين مضمون  درج بود:
سكه اى زد در جهان به نام خدا شاهرخ، كلب آستان رضا. (انوشه،1382 ج 5، ص162) 

البته در زمان شاهرخ، اوضاع آذربايجان، عراق و فارس چنان آشفته بود كه پناه بيگ 
جوانشير نيز كمر همت بست و واليات گنجه، ايروان، نخجوان و اردبيل را متصرف شد و 
خان هاى آن جا را يا مطيع خود كرد و يا از سوى خود خان هائى بر اين مناطق گماشت؛ 
چنان كه درگاهقلى بيگ ساروجلو را به حكومت اردبيل منصوب كرد. (جوانشير قراباغى، 

1384، ص92؛ احمدى، 1384، ص55)
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در دورة حكومت نود روزة شاه سليمان ثانى نيز- كه پس از خلع موقت شاهرخ افشار 
به وسيلة بزرگان دربارى، بر تخت سلطنت نشست- انتصاباتى در مناطقى از قفقاز صورت 
گرفت، از جملة اين گمارش ها- كه بيش تر شكل ابقا داشت- موردهاى زير نام بردنى 
است: « سپاهساالرى چخور سعد و گنجه و قراباغ و ملك خمسه تا سر حد قپالنكوه به 
فتحعلى خان افشار ارومى و خدمت گرجستان، به تهمورث ميرزا، برادر محمد قلى ميرزا 
با خلعت و تاج مرصع و [.....] و همچنين، قرچقاى خان قلماق- كه در ايام نادرشاه به 
سفارت روس رفته بود- به حكومت دربند مقرر گشت.» (مرعشى صفوى، 1328، صص 

 (121 -120
در واقع با مرگ نادر و ساليان بعد از وى، نظارت حكومت مركزى بر مناطق قفقاز به 
سستى گرائيد. چنان كه در آذربايجان- اران، قدرت به دست خان نشين هاى محلى چون 
خان نشين باكو، گنجه، قراباغ، كوبان، نخجوان، شماخى و تالش افتاد و در گرجستان و 
ديگر نقاط قفقاز نيز، چنين شد. شايد بتوان ابراز كرد كه سلطة ايران بر مناطق قفقاز و بويژه 
آذربايجان، عمًال پايان يافت و حاكمان محلى، به صورت خان نشين هاى بومى ِنيمه مستقل 
و يا عمًال مستقل، تنها پيوند هاى سستى با فرمانروايان حاكم بر ايران تا ظهور كريم خان 
برقرار كردند. در همان سال ها بود كه آنان، بتدريج نزديك شدن به حكومت تزارى روسيه 
را، نيازى مبرم براى مقابله با اجحاف فرمانروايان ايرانى، در خود احساس كردند. (آهنگران، 

1387، ص 48)

اوضاع قفقاز مقارن با ظهور ڪریم خان
از سال 1161/ 1748 تا 1176ق./ 1763م. كشمكش و آشوب در ميان خان هاى واليات 
قفقاز برقرار بود و هر كدام، سعى در غلبه بر ديگرى يا اتحاد با ديگرى، براى چيرگى بر 
آن ديگر داشتند. حتا در جنگ هاى جانشينى بعد از مرگ نادر- كه بين سرداران ارشد وى 
چون كريم خان، آزادخان افغان و محمد حسن خان قاجار و ديگران  روى داد- مناطق 
قفقاز و بويژه آذربايجان، از اين كشمكش ها به دور نبود. چنانچه پس از كشته شدن 
نادر، آزادخان افغان از هرج و مرج اوضاع بهره جست و با داعية سلطنت، آذربايجان و 
گرجستان را تسخير كرد و نخجوان را زير سيطرة خود گرفت. در سال 1169ق. محمد 
حسن خان قاجار، به سوى آذربايجان روان شد و آن نواحى را تا ايروان در سال1170ق. 
متصرف شد و حكومت نخجوان را به پسرش آقا محمدخان داد. اما سرانجام با كشته شدن 
محمدحسن خان قاجار در جنگ با نيروهاى اعزامى كريم خان زند، حكومت نخجوان به 

دست خان هاى محلى و از جمله طايفة كنگرلو افتاد. (انوشه، 1382، ج 5، ص 561)
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محمدحسن قاجار قبل از روياروئى با لشكريان كريم خان زند، حدود يك ماه پناه بيگ 
جوانشير را در قلعه شوشى قراباغ محاصره كرد كه نه تنها نتيجة مقتضى نصيبش نشد، بلكه 
با غارت شدن آشكار و نهان اسب و استر و ديگر چهارپايان اردويش به دست اهالى قراباغ، 
سپاهيانش آسيب هاى فراوانى متحمل شدند (جوانشير قراباغى، 1384، ص94). شايد اين امر 
را، تا حدى بتوان يكى از داليل تضعيف محمدحسن خان قاجار در شكست و كشته شدن به 

دست لشكريان خان زند به شمار آورد.
از نوشته هاى جان پرى بر مى آيد كه، احتماالً قبل از لشكركشى كريم خان به آذربايجان، 
اولين مداخلة وى در اوضاع قفقاز به سال 1174ق./1761م. باز مى گردد. چون كه در آن سال 
ساكنان شهر شماخى باستانى، از او خواستند كه نامزد حكومتيشان را- كه محمد سعيد نام 
داشت- به عنوان خان محل در مقامش برقرار سازد. پاسخ مساعد به اين خواسته داده شد. لذا 
شهرنشينان شماخى، حاجى محمدعلى، فرمانرواى منفور آن جا را- كه منصوب نادر بود بركنار 

كردند و محمد سعيد را، براى به دست گرفتن حكومت فراخواندند. (1383، ص 302)
در آذربايجان، فتحعلى خان افشار، يكى از سرداران نادرى بود كه بعد از چندى موافقت 
با آزادخان و سرانجام غلبه بر وى و استيال بر آذربايجان، دستخوش غرور كاذب شد. 
چنان كه بر زبان آورده بود كه:« نه از طايفة ارشلو، از جماعت قرقلو پست ترند و نه شخص 
و ارادة ما از عزم و همت نادرى كوته پايه و فرودست تر؛ همچنان كه طلوع كوكِب دولت 
او از خراسان بود، سطوع اختر شوكت ما از آذربايجان است. تا اين كه حقيقت احوال و 
دواعى ضمير او، از فحواى مضامين عريضة جمعى از عظما و سرخيالن مملكت آذربايجان، 
خصوصاً پناه خان، بزرگ ايل جوانشير ساكن قراباغ، كه فتحعلى خان لشكر سر قلعة او 
كشيده و مجموع  قرا و محال تابعة او را تاخت و غارت كرده بود، به عرض كريم خان 

مى رسد.»(غفارى كاشانى، 1369، صص 157 -158)
كريم خان اولين بار در سال 1174ق. به طرف آذربايجان- كه ركنى از چهار ركن 
ممالك محروسه بود- لشكر كشيد و تنها به علت نداشتن اسباب قلعه گيرى، مجبور به 
مصالحه با فتحعلى خان شد (غفارى كاشانى، 1369، ص 192). اين، در حالى است كه 
منابع نه تنها از مصالحه ميان خان زند و فتحعلى خان افشار سخنى به ميان نمى آورند، بلكه به 
شكست و كشته شدن عسكرخان برادر كريم خان زند- كه فرماندهى سپاه اعزامى را بر عهده 
داشت- در اولين لشكركشى  خان زند عليه فتحعلى خان اشاره مى كنند. (جوانشير قراباغى، 

1384، صص97-98 ؛ رافى، 1385، صص 48-49 ؛ احمدى، 1384، صص61-60)
كريم خان، دومين بار در سال 1175-1176ق. به عزم تسخير آذربايجان، روانة آن ديار شد. 
در ميانة راه با فرستادن معتمدى به سوى پناه خان جوانشير، وى را به اتحاد عليه فتحعلى خان 
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افشار- كه با نقض عهد، فرزندش ابراهيم خليل آقا را به گروگان گرفته بود- تحريك و 
تحريض كرد. پناه  بيگ جوانشير، براى رهانيدن پسر خود از دست فتحعلى خان افشار، به خان 
زند پيوست و در تسخير اروميه و اسارت فتحعلى خان، مساعدت هاى زيادى به وى كرد. 
وكيل، پسر او، ابراهيم خليل آقا را با لقب خانى، به حكمرانى قراباغ گماشت و خود پناه خان 
را، جزو ملتزمان ركاب خود قرار داد، تا اين كه در شيراز درگذشت1. (آقا قدسى، 1382، 
صص 205 - 206؛ غفارى كاشانى، 1369، ص 212؛ جوانشير قراباغى، 1384،  صص98-

99؛ احمدى، 1384، صص 62-61 ) 
كريم خان، بعد از آسوده شدن از گرفتارى هاى آذربايجان و جهت افزايش متصرفاتش 
در شمال غرب، عازم آن سوى رودخانة ارس از جمله شيروانات، ساليان، بادكوبه، شاپوران 
و دربند باب االلباب شد (نامى اصفهانى، 1368، ص 49). خان زند- براى منظورهائى كه 
در سر داشت- درصدد جلب پشتيبانى حاكمان محلى برآمد. چنان كه با ورود به قراباغ، 
با فتحعلى خان دربندى حاضر به اتحاد سياسى از راه پيوند زناشوئى شد و هراكليوس، با 
قول رها كردن آزادخان، در خدمتش قرار گرفت (پرى، 1383، ص 305). در همان زمان، 
خان زند در حالى كه نقشه هائى براى دستيابى به ماوراى قفقاز در سر داشت، با شورش 
زكى خان زند مواجه شد و بناچار به لشكركشى خود به آن منطقه پايان داد و اشخاصى 
چون فتحعلى خان افشار، كاظم خان قراچه داغى، پناه خان جوانشير، نجفقلى خان، شهبازخان 
دنبلى و خانوادة احمدخان برادر وى و حاجى على محمدخان مراغه اى، حاجى خان كنگرلوى 
نخجوانى، برادرزادگان حسينعلى خان ايروانى، رضاقلى خان گنجه اى، برادر شاهوردى خان 
قاجار، زياد اوغلى بيگلربيگى قراباغ و اميرگونه خان افشار ايرلوى طارمى و ديگر ريش سفيدان 
و سرخيالن ايالت افشار ارومى و شقاقى و شاهسون را، به گروگان و اسارت گرفت و با 
خود به شيراز برد (نامى اصفهانى، 1368، صص50-51 ؛ پرى، 1383، صص 299- 300 ؛ 
پورصفر، 1377، ص132). سياست خان زند در گرفتن اين گروگان ها، بيش تر تداعى كنندة 
منش سياسى صفويان و حتا شخص نادر و ادامه دادن سنت شاهان ايران بود. خان زند، قصد 
داشت با اين اقدام، عالوه بر اين كه از طغيان و سرپيچى احتمالى آن خاندان هاى حكومتگر 
عليه حكومت مركزى جلوگيرى نمايد، بلكه براى مواقع مقتضى از وجود آنان، به عنوان 

ابزارى جهت قبوالندن اوامر و خواسته هاى خود بر فرزندان و خويشان آنان بهره بگيرد. 
هنگامى كه خان زند در ماوراى ارس حضور داشت، انتشار خبر طغيان زكى خان زند 
براى دستيابى به سلطنت و آمدنش به سوى اصفهان براى اغواى طايفة بختيارى، كريم خان 
را واداشت تا با همة اميران و سپاه خود، براى دفع زكى خان عازم ايران مركزى گردد 
(آقا قدسى، 1382، ص 206؛ غفارى كاشانى، 1369، ص 212؛ نامى اصفهانى، 1368، 

۱. در حالی که منابعی چون: جوانشیر 
قراباغی،۱۳۸۴،ص ۹۹؛ آقا قدسی، 
۱۳۸۲، صص ۲۰۵ -۲۰۶ ؛ غفاری 
کاشانی، ۱۳۶۹، ص ۲۱۲؛  احمدی، 
۱۳۸۴؛ ص۶۲؛ پورصفر؛ ۱۳۷۷، ص۱۳۲؛ 
در بارۀ مرگ پناه خان هیچ مطلبی 
ذکر نکرده اند. رافی دربارۀ مرگ وی 
چنین نوشته است: زمانی که پناه خان 
جوانشیر بعد از دو سال اقامت در 
شیراز، پی برد که کریم خان زند نه 
تنها پرسش را رها åی کرد، بلکه به او 
اجازۀ بازگشت هم åی داد، تظاهر به 
مرگ کرد، آن چنان که او را در تابوت 
گذاشتند.افراد وی به کریم خان گفتند 
که پناه خان وصیت کرده است که او 
را در رسزمین خود دفن کنند و تقاضا 
کردند جسد پناه خان را به قراباغ 
انتقال دهند. کریم خان- که متوجه 
نیرنگ پناه خان گردیده بود- گفت: 
الزم است جنازه با ترشیفات خاص 
حمل گردد و چون جسد در راه متعفن 
می شود، بهرت است مومیائی شود. به 
فرمان کریم خان، پناه خان را زنده زنده 
طبق روش معمول مومیائی کردند، 
سپس جسد او را تحویل افراد او دادند 
و جنازه، به قراباغ حمل گردید.به این 
ترتیب، پناه خان در سال ۱۱۷۶ق. دار 
فانی را وداع گفت.
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صص49-50). خان زند بعد از رسيدن به اصفهان و فرو نشاندن غائلة زكى خان، به علت 
مواجه شدن با مشكالتى چون مسئلة عرب هاى بنى كعب، شورش ميرمهنا، دست اندازى 
عرب هاى عمان به جزاير جنوبى ايران و برخورد با دولت عثمانى  بر سر مسئلة بصره، 
ديگر مجالى براى توجه به قفقاز نيافت (شعبانى، 1378، صص 191، 195، 197 و 201). 
در واقع، از همان زمان به علت مشكالت ياد شده- چنان كه از غالب منابع برمى آمد- نه 
تنها ديگر هيچيك از فرمانروايان محلى نيازى به اعالم بيعت رسمى و يا دادن گروگان به 
خان زند پيدا نكردند، بلكه در مورد پرداخت ماليات ساالنه به دربار زند نيز، از سياست 
شانه خالى كردن بهره بردند و حاكميت زنديان بر قفقاز جنوبى و ماوراى ارس، از اواخر 

حكومت كريم خان به بعد بيش تر شكل صورى به خود گرفت.
وى،  كه  بود  اين  شد،  برقرار  گرجستان  با  كه  ارتباطى  تنها  كريم خان،  زمان  در 
محمدزمان خان بيگدلى شاملو و عبدالغفار سلطان عبداللوى شاملو را به سوى گرجستان 
فرستاد و از هراكليوس، والى گرجستان، خواهان استرداد آزادخان افغان شد. زيرا آزادخان 
بعد از شكست هاى متوالى- كه از كريم خان و ديگر مدعيان سلطنت خورد- در نهايت 
به هراكليوس، والى گرجستان، كاخت و كارتيل پناهنده شده بود و دو سال در تفليس به 
مصاحبت و مؤانست با هراكليوس به سر برد (گلستانه، 1344، صص 468-469؛ غفارى 
كاشانى، 1369، صص 209-210). در جواب درخواست كريم خان، هراكليوس يك نفر 
از عموزادگان خود را همراه با جمعى ديگر، با نامه اى مبنى بر اظهار اخالص و بندگى و 
خراج گذارى به همراه آزادخان و اميران، روانة دربار خان زند كرد و خان زند نيز در پاسخ، 
فرستادگان هراكليوس را با خلعت هاى خاص روانة گرجستان ساخت. (غفارى كاشانى، 

1369، صص 210- 212 ) 
در فاصلة بازگشت كريم خان از آذربايجان در سال 1176ق. تا سال 1188ق.، اين 
فتحعلى خان قبه اى بود كه نسبت به ديگر رقيبان و مدعيان قدرت در مناطق قفقاز، از قدرت 
بيش ترى برخوردار بود (آقا قدسى، 1382، ص 207). وى- كه در سال 1171ق./1758م. به 
جاى پدرش حسينعلى خان نشسته بود- بر اثر اردوكشى ها، دسيسه ها، پيوندهاى زناشوئى 
و پيدا كردن متحدانى، قلمروى خويش را چنان گسترش داد كه حوزة نفوذش تمام 
سرزمين گرجستان را در برگرفت و از سمت جنوب با ايران، از سمت شمال با روسيه و 

از سمت غرب با گرجستان، هم مرز بود. (پرى، 1383، ص 300) 
محمد هاشم آصف، در مورد اقدامات كريم خان در آذربايجان و بخش هائى از قفقاز 
نوشته است:«در مدت هفت سال، كوشش بسيار نمود و مشقت بيش از حد كشيد تا آن كه 
به مردى و مردانگى و رشادت و فرزانگى و جنگ و جدل و لطايف الحيل و زبردستى و 
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كاردانى، اروميه و مراغه و اردبيل و خوى و تبريز و وان و سلماس و شكى و شماخى و قبه 
و بادكوبه و دربند و دمرقاپى و ارمنيه و تفليس و آغسفه و همة گرجستان و گنجه و همة 
شيروانات و زنجان و حدود تالش و داغستان و قراداغ و شوشى و قراباغ و جار و سموق 
و چركس و غزلر و سرحدات لگزى را، و مابقى آن مملكت با بركت را، در حيطة ضبط و 
تصرف خود درآورده و همه را به پهلوانى و كاردانى مسخر نمود» (آصف،1382، ص 306). 
همچنين، وى از حاكمان و بيگلربيگى هاى كريم خان، در مناطق قفقاز، اين گونه نام برده 
است: «عاليجاه اراكلى خان والى گرجستان، عاليجاه فتحعلى خان در قبة بيگلربيگى با عظمت 
و جالل و مطابعت بر همة بالد آذربايجان، عاليجاه مصطفى خان شروانشاه در شهر شيروان و 

عاليجنابان شمخال خان و سرخاى خان حاكم در داغستان.» (آصف، 1382، ص 306) 

مداخلۀ روس ها در مناطق قفقاز
در زمان كريم خان و ديگر خان هاى زند- كه بعد از وى، به صورت مستعجل و يكى 
پس از ديگرى در رأس قدرت قرار گرفتند- سفيرانى از سوى حكومت تزارى به دربار 
ايران آمدند. چنان كه در ماه شوال سال 1180ق. مستر اسكيب [Skip]، فرستادة پادشاه 
خورشيدكاله روس، با نامة «مخالفت انتمائى كه از جانب آن پادشاه گلشهرشهرت و 
فرنگيس رتبت» و هداياى شايسته اى كه آورده بود، وارد دربار خان زند گرديد و بعد از 
يك ماه اقامت در دربار زند و گرفتن جواب نامه، با هداياى ويژه اى بازگشت. چنان كه 
بر مى آيد، متأسفانه غفارى كاشانى، نه از انگيزة ملكة روسيه در ارسال نامه و نه از هدف 
خان زند در دادن پاسخ به آن نامه، هيچ ذكرى به ميان نياورده است. (غفارى كاشانى، 1369، 

صص 286 - 287) 
در سال 1182ق./1768م. رعايا و ايلياتى هاى خان نشين نخجوان، از وكيل خواستار 
تنبيه حسينعلى خان، به خاطر گردن نهادن بر اجحافات هراكليوس شدند. كمى پس از اين، 
اطالع داده شد كه نيروهاى روسيه، در بخش هائى از گرجستان چون ايمرتى، كارتيل و 
كاخت، حضور به هم رسانيده اند. وزارت خارجة روسيه، در سال 1184ق./1770م.  به 
خاطر پيشگيرى از واكنش وكيل، بوگولى را به سمت كنسول آن دولت در رشت گماشت 
و دستور داد كه طى نامة دوستانه اى، به وكيل و فتحعلى خان دربندى و ديگر بزرگان ايران 
شرحى بنويسد و آنان را مطمئن سازد كه حمايت دولت روسيه از سليمان و هراكليوس، 
منحصراً يك رشته عمليات موقتى به خاطر جلوگيرى از پيشرفت هاى عثمانى مى باشد و 
ملكة روسيه، هيچگاه به سرزمين ايران نظرى ندارد. معلوم نيست كريم خان، نامة مذكور 
را دريافت داشته باشد؛ ولى در هر صورت در همان سال، در جواب نامه نگارى هاى 

ان
ـر

گــ
هن

� آ
ام



۴۱

هراكليوس داير بر شكايت از پاشاى قارص، نامه اى به وى نوشت و طى آن، به والى 
گرجستان يادآور شد كه از حمالت مرزى خودارى ورزد و از جلب كمك و مساعدت 
روسيه، صرف نظركند. هراكليوس، در پاسخ هر دو مورد و جنگ هايش با دولت عثمانى، 
چنين گفت كه اتحادش با روسيه مصلحتى متهورانه به خاطر منافع ايران است و نبرد هايش 
با عثمانى نيز، به موجب پس گرفتن سرزمين هاى پيشين ايران مى باشد. ( پرى، 1383، 

صص 303-302)     
هراكليوس، با همة احترامات سياسى كه نسبت به وكيل رعايت مى كرد، هيچ نوع 
تعهدى براى پذيرش اجراى دستورهايش و يا بيعت با وى، در نظر نداشت و كريم خان 
با عرب هاى  ايل قاجار و جنگ  اقدامى نكرد. وكيل، گرفتار شورش  باره  اين  نيز، در 
عمان شده بود و در موقعيتى نبود كه به مسئلة گرجستان بپردازد. چنان كه ژوزف امين، 
ملى گراى ارمنى روايت كرده است، وقتى از سوى كريم خان، براى مطالبة خراجى مركب 
از تحويل تعدادى دختر و پسر جوان گرجى، سفيرى وارد شده بود، هراكليوس به گونه اى 

تحقيرآميز، از پذيرفتن او خوددارى ورزيد. (پرى،1383، ص 303)  
كريم خان، در برابر تابعان متمردش در قفقاز، سياست دوگانه اى اعمال مى كرد: يكى 
پيوند از راه ازدواج و ديگرى، اعمال دسيسه هاى سياسى؛ و اين ها باعث انصراف وكيل شده 
بود. پيشنهاد ازدواج ميان پسر بزرگ كريم خان معروف به ابوالفتح خان، گرچه ظاهراً مورد 
قبول فتحعلى خان دربندى قرار گرفت، ولى هرگز عملى نشد1. در سال 1181ق./1767م. 
الكساندر- كه مدعى تاج و تخت گرجستان بود- از پيش هراكليوس گريخت و به شيراز 
پناهنده شد. كمى پس از حادثة دربند، وكيل هدايائى به اوسمى2 قراقيتاق فرستاد و او 
را به تهاجم به گرجستان و استقرار الكساندر تشويق كرد. اوسمى، كامًال عليه ائتالف 
فتحعلى خان و شماخى به پا خاست. اما او نيز براى اقدام به جنگ، بيش از وكيل آمادگى 
نداشت و مدعى تاج و تخت گرجستان، تا مدت زمانى پس از مرگ وكيل، در شيراز اقامت 

داشت. (پرى، 1383، ص304)
در دربندنامة وزيرف، در خصوص گرايش هاى فتحعلى خان به دولت روسيه، آمده 
است:« هرچند اعيان دولت، فتحعلى خان را تحريض به اطاعت از شاه ايران نمودند، او 
قبول نكرده، مكرر فرمودند كه من، نوكر اخالصمند اينمراتور (امپراتور) اعظم روسيه 
مى باشم. چنانچه چنگيزخان مغول، در زمان تقسيم واليت، آن صفحات را به يد اختيار 
فرزند اكبر خويش جوچى، مفوض داشته كه حاال بالفعل مملكت جوچى- كه عبارت از 
غازان و مضافات آن است- در يد اقتدار پادشاه ذوى االقتدار روسيه مى باشد، اين صفحات 
هم تبعاًلها تعلق به اينمراطور اعظم روسيه دارد»( وزيرف، 1386، ص 50). در واقع، 

۱. کریم خان، یکی از خواهران 

فتحعلی خان را به نام فاطمه خانم، 

برای پرسش ابوالفتح خان خواستگاری 

کرده بود، اما پیش از این که این 

وصلت صورت گیرد، کریم خان در 

گذشت. پورصفر ۱۳۷۷، ص۶۲)

۲. عنوان موروثی حکام قیتاق(بخشی 

در داغستان)- که خود را از نسل 

فاتحان عرب می دانستند- «اوسمی 

کبیر» بود. مرکز حکومت مورثی 

قیتاق و محل سکونت اوسمی، 

روستای باشلی بود. خاندان اوسمیان 

قیتاق، در اواسط قرن یازدهم 

هجری به دو گروه بزرگ و کوچک 

تقسیم شدند که گروه بزرگ در 

روستای مجالس و گروه کوچک، در 

روستای ینگی کند سکونت داشتند.

میان این دو گروه، بر رس دستیابی 

به اوسمیگری قیتاق، همواره رقابت 

وجود داشت؛ تا این که رسانجام  

گروه کوچک فرصتی یافت و گروه 

بزرگ تر خاندان اوسمیان را قتل عام 

کرد و حکومت قیتاق را îاماً به 

دست آورد. (پورصفر، ۱۳۷۷ صص 

(۷۳-۷۲
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تحريك اوسمى قراقيتاق عليه هراكليوس و تجاوز اوسمى به قلمرو فتحعلى خان قبه اى، 
باعث گسست بيش تر در روابط آن دو با حكومت مركزى ايران و گرايش به استقالل طلبى 
و نزديك شدن به روسيه شد. خان زند، با اين اقدام- چنان كه وقايع بعدى نشان مى دهد- 

ناخواسته، زمينه را براى نفوذ هر چه بيش تر روس ها در قفقاز جنوبى فراهم آورد.     
چنان كه فتحعلى خان قبه اى، ميرزابيگ بيات دربندى را به رسالت و استدعاى حمايت، 
به دربار ملكة روس، كاترين دوم فرستاد. در همين راستا در سال 1189ق./1775م.، جمعى 
از روسيه به سركردگى ژنرال مايور، براى كمك به او و تنبيه امير حمزة اوسمى- كه در سال 
قبل سياح نامدار روس، هملين را محبوس و از زندگانى مأيوس كرده بود- مأمور گشتند. 
اوسمى، در يك فرسخى باشلى با هيئتى به لشكر روس حمله برد، اما مغلوب گشت و 
متوارى شد و لشكر فتحعلى خان نيز، قريه هاى تركمانان را غارت كرد و به دربند برگشت. 

( آقا قدسى، 1382، ص 209)   
وقايع سال 1190ق.، نشان داد كه فتحعلى خان قبه اى، بعد از رخدادهاى ياد شده، 
بار ديگر به تبعيت خان زند گردن نهاده است. زيرا زمانى كه پس از وقايع بصره، روس ها 
قصد داشتند براى تصرف بخش هائى از خاك عثمانى نيروهاى خود را در دربند پياده 
كنند، خان زند با آگاهى ازآن امر، ضمن ارسال نامه اى،  فتحعلى خان را  مأمور جلوگيرى 
از پياده شدن سپاه روسيه كرد و فتحعلى خان ضمن رد درخواست روس ها براى دادن 
اجازة عبور، جواب قطعى را موكول به اجازة كريم خان كرد و سرانجام با تقسيم بموقع 
سپاه خود و شبيخون زدن به روس ها، شكست سختى به آنان وارد ساخت. (ورهرام، 

1368، ص 199)
وقتى ميانة كريم خان با دولت عثمانى بر سر مسئلة بصره به هم خورد، روس ها، در 
سال 1192ق./1778م. سفيرى به شيراز فرستادند و پيشنهاد اتحاد عليه آن دولت را كردند. 
خان زند نيز، از اين پيشنهاد استقبال كرد ولى اجل مهلتش نداد كه آن را عملى سازد 
(هوشنگ مهدوى، 2535، ص 179). هر چند در منابع مختلف مربوط به دورة زنديان 
اشارة روشنى به درخواست هاى روس ها از خان زند و خواسته هاى متقابل خان زند از 
روس ها نشده است، اما همچنان كه حوادث پيش آمده در سال 1192ق. نشان داد، احتماالً 
از داليلى كه كريم خان را به پذيرش اين پيشنهاد واداشت، كشته شدن محمدعلى خان زند 
در بصره بود كه خان زند را سخت متأثر ساخت و عالوه بر آن، قصد داشت در اتحاد با 
روس ها، ضربة بيش ترى بر عثمانى وارد كند. از سوى ديگر، احتماالً هدف روس ها از 
ارسال آن سفير، جلب نظر كريم خان براى استفاده از مناطق سرحدى جنوب قفقاز، جهت 

مقابله با دولت عثمانى بوده است.
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اوضاع قفقاز در زمان جانشینان ڪریم خان 
در مورد اوضاع قفقاز بعد از مرگ كريم خان تا پايان سلسلة زند، جز يك رشته اطالعات 
پراكنده، اطالعات دقيق و مؤثرى در منابع ذكر نشده است. پس از درگذشت كريم خان 
در سال 1193ق./1779م.، هراكليوس- كه از اوضاع آشفتة ايران خبردار شده بود- ايروان 
وگنجه را دستخوش تاخت و تاز كرد و قدرتش تا بدان جا رسيد كه حكمرانان خوى، 
نخجوان، تبريز و اروميه، براى وى هدايائى فرستادند و اظهار بندگى كردند. هراكليوس 
همچنين، از فرصت پيش آمده بهره جست و بيش از پيش خود را به روس ها نزديك كرد. 

(انوشه، 1382، ج 5، ص 162)
در سال 1197ق. يعقوب ارمنى از جانب پادشاه خورشيدكاله روس، به رسم سفارت 
به نزد عليمردان خان زند آمد و از خان زند خواست تا به نيروهاى روسى، براى رفتن 
به سوى قارص و ارزنه الروم در قلمرو عثمانى اجازة عبور داده شود. همچنين خواست 
كه لگزية داغستان را- كه اغلب از حد خود تجاوز مى كردند و همواره به جمعى از 
گوشه نشينان حوزة بالد نصارا دست مى يازيدند- تنبيه و تأديب گرداند و به همين منظور، 
پادشاه ايران به حاكمان باكو و دربند و غيره، فرمان دهد كه از آن طرف، راه فرار اين طايفه 
را سد نمايند و به وسيلة اين امور، زمينة اتحاد و يك جهتى فيمابين را فراهم آورد. اما خان 
زند، در جواب نامة تزار روس، با خاطرنشان كردن عهود و مواثيق ميان ايران و عثمانى، از 
اجازة عبور از راه ارزنه الروم و قارص، با آوردن عذر خوددارى كرد و در خصوص تنبيه 
اشرار داغستان، فتحعلى خان، بيگلربيگى شيروانات را، مأمور بستن ابواب فرار جماعت 
لگزيه كرد. همچنين، محمد خان مكرى را، به رسم سفارت، همراه با سفير روس عازم  

دربار روسيه ساخت. (غفارى كاشانى، 1369، صص 661- 663) 
زمانى كه با انعقاد معاهدة قينارجه در 1188ق./1774م. بين روس و عثمانى، عثمانى از 
هرگونه ادعاى رسمى بر ايمرتى و گرجستان دست كشيد و رود كوبان به عنوان مرز روسيه 
و عثمانى معين شد،از آن پس مانع اصلى گسترش نفوذ روسيه در گرجستان، ايرانيان 
بودند. سرانجام با اقدام سال 1198ق./1783م. عليمردان خان زند، براى اعادة حاكميت 
ايران بر گرجستان و تقاضاى كمك هراكليوس از روس ها، بهانة الزم براى دولت روسيه 
فراهم آمد. ژنرال پاول پوتكمين [Pavel Putkmin]، فرمانده نيرو هاى روسيه در قفقاز، از 
فرصت استفاده كرد و دست به كار شد. وى در نخستين اقدام خود، دژى در سرچشمة 
رود تِِرك بر پا كرد. سپس آن را با احداث سلسله استحكاماتى، به دژ مزدوك از ديگر 
دژهاى روس ها در كنارة رود تِِرك، مرتبط ساخت و نيرو هائى را در آن مستقر ساخت، و 
آن را والدى قفقاز يعنى «فرمانرواى قفقاز» نام نهاد. با اين اقدامات اوليه، نيرو هاى روسى در 
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اواسط سال 1198ق./ 1783م. وارد تفليس شدند. (مك لين، 1370، صص 31 - 32) 
سرانجام در همان سال با انعقاد عهدنامة گيورگيوسك [Gueorguievsk]، هراكليوس 
تحت الحماية كاترين دوم شد. اين عهدنامه، داراى سيزده ماده و يك مقدمه بود و در مادة 
اول آن، تصريح شده بود كه از اين پس ديگر پادشاه گرجستان والى آن كشور نخواهد 
بود، بلكه متحد روسيه شمرده خواهد شد. همچنين، در آن عهدنامه تأكيد شده بود كه 
روسيه، سرزمين هائى را هم كه بعداً به تصرف گرجستان درآيد، زير چتر حمايت خود 
خواهد گرفت؛ يعنى آن كه روسيه قصد داشت با وسيله قرار دادن دولتمردان گرجى ، نفوذ 
خود را بر مناطق ديگر نيز گسترش دهد. همچنين، كاترين از طرف خود و جانشينانش 
پذيرفت كه از حاكم گرجستان و جانشينان او و مردم آن سرزمين حمايت كند. با انعقاد 
چنين پيمانى، گرجستان در واپسين سال هاى عمر سلسلة زند، از دادن خراج به دولت ايران 

معاف مى شد. ( تاجبخش، 1362، صص13-12)
از نوشته هاى جان پرى، بر مى آيد كه هراكليوس قبًال با ضرب سكه، قدم هائى در 
جهت استقالل طلبى و نزديكى به روسيه برداشته بود. با وجود اين كه در زمان كريم خان 
سكه هائى در شماخى، نخجوان، گنجه و تفليس در خالل سال هاى 1187ق./1764م. و 
1190ق./1776م. ضرب شد كه تا سال 1213ق. يعنى بيست و يك سال پس از مرگ 
كريم خان نيز بخوبى در تفليس پيدا مى شد، واضح است كه در اقدام تحسين برانگيز 
كريم خان براى ضرب سكه هاى نقرة قابِل قبول براى تجارت در سراسر ايران جاى ترديد 
نيست. اما سكه هاى مسى ضرب شده- كه فقط ويژة مصرف محلى بود- نمايانگر بازتاب 

جهت گيرى هراكليوس به سوى روسيه مى باشد. (پرى، 1383، ص 304)
شايد بتوان نوشتة يكى از سياحان فرانسوى را- كه در زمان فتحعلى شاه به ايران آمد 
و در مسير سفر خود، از مناطق قفقاز هم ديدن كرد- دليل قانع كننده اى براى تحت الحمايه 
شدن هراكليوس به روس ها بدانيم، با اين مضمون كه: «همسايگان قوى اين ايالت- كه 
ايران و عثمانى باشند- به قدرى در قشون كشى هاى خود به اهالى اين محل بدرفتارى 
كرده اند كه تمام گرجستان خصوصاً گروزينى- كه يك قسمت از آن است- به مذهب 
مسيح گرويده اند و همين مسئله، به رؤساى اين قوم فهمانده بود كه دائم مورد حمالت اين 
دو دولت اسالمى واقع شده، آنى آسايش نخواهند داشت. گاه ترك ها باعث اخالل اوضاع 
گرجستان مى شدند كه چرا با ايران روابط دوستانه داريد، و زمانى مورد مؤاخذة ايرانيان 
واقع مى شدند كه چرا ترك ها را به خود راه داده ايد؟ گرجيان هم نه قادر به جلوگيرى از 
تهاجم آنان بودند و نه مى توانستند بى طرفى خود را حفظ كنند. اين است كه از شدت يأس 
و نااميدى، راهى براى آسايش خود نديدند جز اين كه خود را در دامن روسيه افكنند كه 
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بالنتيجه، اين خيال را هم عملى كرده و پشيمان هم نيستند.» ( دو كوتزبوئه، 1365، ص 52)
در سال 1199ق./1785م. هيئت ديگرى به رياست ژنرال پوتكمين، در اصفهان به 
حضور عليمردان خان زند رسيد و تقاضاى دولت روسيه را مبنى بر انحصار تجارت در 
گيالن و مازندران و اجازة احداث يك ساختمان در دربند، به اطالع خان زند رسانيد. 
عليمردان خان، به واسطة جنگ هاى داخلى و آشفتگى اوضاع، با اين درخواست موافقت 
كرد. ميرزا محمد كالنتر، در اثر خود (روزنامه)، در مورد اوضاع آشفتة ايران بعد از عليمردان 
خان و روى كار آمدن جعفرخان زند، ضمن گاليه از وضعيت نابسامان ايران در اواخر زند 
و مقايسة آن با اوضاع روسيه، آرزو كرده كه كاش مثل روس ها زنى به حكومت مى رسيد 

و اوضاع را سر و سامان مى داد. (ورهرام، 1368، ص 200؛ شعبانى، 1378،  ص 621)
نهايتاً در مورد اوضاع اجتماعى قفقاز در دوران سلسلة زند، به دور از واقعيت نخواهد 
بود اگر به سطورى از كتاب شكرنامة شاهنشاهى اشاره  كنيم كه: « از اوِل مدت بيست و 
هشت سال سلطنت كريم خان، الى ده سال بعد از وفات او- كه سى و هشت سال است، 
چنان زمان هرج و مرج و غوغا و آشوب و فتنه در هر جا بر پا بود كه اصًال امكان آسايش 
و آرام، درهيچ جا براى ساكنان و رعايا نبود، خصوصاً اهالى بيچارة قفقاز كه هميشه در 
خوف و بيم جان و خطر تاخت و تاز بوده، دمى بر بستر استراحت نمى خوابيدند.» (قاجار، 

1384، ص 83)

نتیجه
با سقوط سلسلة صفوى، نادرشاه افشار، اقدام به يك رشته لشكركشى ها  به منطقة قفقاز كرد 
كه اين لشكركشى ها، يا براى انتقام گرفتن از قاتالن برادرش ابراهيم خان ظهير الدوله و عليه 
لگزى هاى داغستان و يا در جهت مقابله با نيروهاى عثمانى بود. در طى اين لشكركشى ها، 
حاكميت ايران بر برخى از نواحى قفقاز طى مدتى بيش از يك دهه اعاده شد. اما با مرگ 
نادر و جنگ هاى جانشينى بعد از وى- كه ميان فرزندان و عموزادگان وى از يك سو 
و برخى از سردارانش چون كريم خان زند، آزاد خان افغان و محمدحسن خان قاجار و 
ديگران از ديگر سوى رخ داد، عالوه بر اين كه اوضاع داخلى ايران بيش از بيش آشفته شد، 
در مناطق قفقاز نيز، حاكمان محلى با استفاده از موقعيت پيش آمده، دم از استقالل زدند و 

به تفكيك و تصرف اراضى به سود خود پرداختند. 
كريم خان- كه وارث چنين اوضاع و احوالى بود- با غلبه بر سرداران بازمانده از خيل 
نادر، بر بيش از نيمى از خاك ايران مستولى گرديد و حتا دو بار به سوى آذربايجان، براى 
فرونشاندن طغيان فتحعلى خان افشار و ديگر رقيبانش- كه از مدعيان سلطنت بودند- لشكر 
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كشيد. در دومين لشكركشى خان زند به آذربايجان- كه با پيروزى وى بر فتحعلى خان 
همراه شد- خان زند درصدد اعادة حاكميت ايران بر منطقة قفقاز و بويژه قفقاز جنوبى بر 
آمد. در حالى كه خان زند مى توانست در اين راه با موفقيت قرين گردد، با شورش برادر 
يا پسر عمويش زكى خان زند در صفحات جنوبى ايران مواجه  شد و مجبور به بازگشت 
گرديد. اگر خان زند با اين شورش مواجه نمى شد و فرصت بيش ترى براى ماندن در 
ماوراى ارس مى يافت، چه بسا مى توانست با سر و سامان دادن به امور آن جا، از راه تهديد 
و ابقا و ارضاى حكمرانان آن ديار، از حركت تدريجى و رو به رشد آنان براى دستيابى 
به استقالل نسبى و يا استقالل كامل از حاكميت حكمرانان ايرانى بعد از خود، مدت ها 

جلوگيرى نمايد.
كريم خان، بعد از دومين لشكركشى خود به آذربايجان و ماوراى ارس، نه تنها فرصتى 
براى بازگشت دوباره به تحكيم قدرت خود در آن جا نيافت، بلكه به علت مواجه شدن 
با مشكالتى چون شورش ميرمهنا، دست اندازى عرب هاى عمان به بنادر جنوبى ايران و 
برخورد با دولت عثمانى  بر سر مسئلة بصره، مجبور شد تا از توجه و عاليق خود نسبت به 
اعادة حاكميت ايران بر منطقة قفقاز دست بردارد و اين گونه، ناخواسته از عوامل مهم در 
گسست روابط بين حاكمان منطقة قفقاز با حكومت مركزى ايران بعد از مرگ خود گردد. 
البته اگر موقعيت سياسى ايران زمان كريم خان را- كه داراى ويژگى هائى چون حكومت 
ملوك الطوايف، ارتش ايلياتى، ظهور مداوم و متوالى رقيبان چندگانة مدعى قدرت در 
گوشه و كنار ايران بود- با حكومت متمركز و همراه با ارتش ثابت و چند مليتى زمان 
نادرشاه بسنجيم- كه چندان با مدعيان قدرتمندى در عرصة قدرت مواجه نبود- تا حدود 

زيادى مى توان انتظار عملكردى فراتر از اين از خان زند نداشت. 
 سال هاى پس از مرگ كريم خان- كه با حاكميت بى دوام جانشينان وى و جنگ هاى 
متوالى ميان آنان، براى دستيابى به قدرت توأم بود- در واپسين سال هاى عمر اين سلسله، 
ظهور رقيب مقتدرى چون آقامحمدخان قاجار نيز، بر اين مشكل افزوده گشت و گسست 
در روابط ميان خان هاى زند با حكمرانان منطقة قفقاز،عمقى هر چه بيش تر يافت. چنان كه 
در زمان عليمردان خان زند، با انعقاد عهدنامة گيورگيوسك بين هراكليوس و كاترين دوم، 
در واقع حكومت گرجستان قدم مهمى براى دستيابى به استقالل برداشت و زمينه هاى نفوذ 

روسيه، براى مداخله هر چه بيش تر در امور قفقاز،  فراهم شد.
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