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Abstract:

Purpose: To report the role of Shadloo tribe chiefs and clans residing in Aladagh region in the 

military and political developments in Afsharid era.

Method and Research Design: archival documents and library materials are the resources data 

for analysis was collected from.

Findings and Conclusion: Aladagh was the center of the Shadloo tribe and dozens of clans who 

were moved by the Safavids Kurdistan to the north of Khorasan during the Safavids (1501- 1736). 

Apparently, their chiefs enjoyed a serious influence in the Afsharid government. The tribe and 

the clans were powerful rulers throughout Khorasan territory. They became close allies of Nader 

Shah and his successors after some years of enmity. In addition to the protection of borders, they 

participated in battles against Ottomans, Afghans and Turkmens.
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چڪیده:
هدف: بررسی نقش و جایگاه حکمرانی والیان ایل شادلو و طوایف ساکن در »والیت آالداغ«، در 

تحوالت نظامی و سیاسی ایران در عصر افشاریه.

روش/رویکرد پژوهش: با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ازطریق جست وجو در متون تاریخی، 

ادبی و اسناد نقش مذکور بررسی و تحلیل می شود.

یافته ها و نتیجه گیری: »والیت آالداغ« در عصر افشاریه مرکز حکمرانی والیان ایل شادلو و محل استقرار 

ده ها طایفۀ مختلف بوده است که مقارن با حاکمیت صفویان از کردستان ترکیه به خراسان کوچانده 

شدند و در این سرزمین ساکن شدند. به نظر می رسد والیان ایل شادلو و طوایف ساکن در »والیت 

آالداغ« در دولت افشاریه حضوری جدی و اثرگذار داشته اند. آن ها که از نیرومندترین حکمرانان و 

طوایف کرد در خراسان شمرده می شدند کوشش  این والیان  معادالت سیاسی و نظامی در مخالفت و 

سپس در موافقت با حکومت نادرشاه و جانشینانش به  هم ریخت. ایشان درنهایت به یکی از متحدان 

اصلی نادر در لشکرکشی هایش تبدیل شدند. ایشان عالوه  بر مرزداری، در نبرد با عثمانی ها، افغان ها و 

ترکمن ها حضور  فعال داشتند و همواره  پشتیبان نادرشاه و جانشینانش بودند.

کلیدواژه ها: آالداغ؛ افشاریه؛ ایل شادلو؛ طایفه؛ والیان.

استناد: رحمتی؛ علی، اعرابی هاشمی، شکوه السادات؛ ترابی فارسانی، سهیال. (1400). والیان ایل شادلو 

و طوایف ساکن در والیت آالداغ، در عصر افشاریه. گنجینۀ اسناد،  31(4)، 116-86.
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1. مقدمه
»والیت آالداغ1« به عنوان یکی از مراکز تمدن و قبیله ای ایران زمین از دیرباز پیوندها و مناسباتی 
خاص با دولت های مرکزی داشته است. منطقۀ وسیع شامل شهرستان های امروزی بجنورد، 
مانه و سملقان، اسفراین، راز و جرگالن، گرمه و جاجرم چندین قرن متوالی تحت سیطرۀ 
خاندان محلی و متنفذ ایل شادلو بوده است. براساس روایات موجود پایه های اصلی ایل2 

شادلو در اواخر عهد صفوی و دورۀ افشار در بلوکاِت »والیت آالداغ« شکل گرفته است.
مقارن استقرار حکومت صفویان، شادلوها از حامیان اصلی آن ها بودند. اختیاراتی که 
این ایل در اواخر صفویه بعد از تصرف »والیت آالداغ« و بلوکات آن به دست آورد، سبب 
شد تا حاکمیت مرکزی، مدیریت داخلی این قلمرو را با اختیارات ویژه به این خاندان 
واگذار کند. این خاندان با ایجاد ساختار سیاسی داخلی توانستند با توجه به امکانات و 
توانمندی های خود، مدیریت داخلی این والیت و هم چنین تصمیم گیری دربرابر حمالت 

و توسعه طلبی های ازبکان و ترکمانان به مرزهای شمال شرقی ایران را برعهده گیرند.
ابتدا به جایگاه حکمرانان ایل شادلو در »والیت آالداغ« در تصمیمات  این مقاله 
سیاسی در اواخر عهد صفوی و عصر افشار اشاره می کند و سپس قلمرو و پراکندگی ده ها 
طایفۀ ایل شادلو و دیگر اقوام ساکن در قلعه ها و بلوکاِت »والیت آالداغ« را واکاوی می کند.

2. جغرافیای تاریخی والیت آالداغ
آالداغ که امروزه به رشته کوه بین جنگل مازندران و اسفراین گفته می شود تا قبل از ورود 
کردها به خراسان در سال های اولیۀ 1000ق، خروس کوه یا کوهِ خروس نامیده می شد. 
شاید علت این نام گذاری آن بوده است که این کوه حالت گردن فرازی خروس در هنگام 
آوازخواندن را تداعی می کرده است و یا وجود خروس وحشی در این کوهستان بوده است 
که اکنون نیز به فراوانی وجود دارد )توحدی، 1374، ص77(. میرخواند درحدود سال 
874ق حدود و ویژگی های کوه خروس را در البه الی وقایع تاریخی چنین توصیف 
می کند: »میرزایادگار برای تسخیر خراسان از آذربایجان به این سو لشکر کشید... و ایشان 
از نیشابور به سملقان رفته چند]ی[ رحل اقامت افکندند. سپس روی به دهنۀ استرآباد، 
 »... راند  اسفراین  به طرف  ]میرزایادگار[  پرداختند...  ییالق  به  نهادند... در کوه خروس 

)میرخواند، 1373، ج7، ص48(.
باتوجه به نوشتۀ میرخواند، حوزۀ جغرافیایی کوه خروس از ابتدای جنگل گلستان تا 
والیت خبوشان امتداد داشته است؛ به طوری که والیات و بلوکات پیرامون آن طبق نوشتۀ 
حافظ ابرو در عصر تیموری عبارت بوده اند از: »والیات اسفراین، جاجرم، شقان )شوقان( 

Aladagh .1: آالداغ یا آله داغ واژه ای ترکی 
است و نام کوه های »بتلیس« و »مراش« در 
شامل رشق دریاچۀ وان در کردستان ترکیه 
عثامنی  ترک  اقوام  ازسوی  و  است؛  کنونی 
را  نام خوانده می شده است؛ آالداغ  این  به 
»آله تاق« نیز نوشته اند. کردها این نام را با 
خود از آن دیار به خراسان آوردند )یزدی، 

1336، ج1، صص 487-483(.
Clan .2: ایل در جامعۀ عشایر ایران عبارت 
است از اتحادیه ای سیاسی متشکل از تیره ها 
و طوایف عشایری که به اتکای وابستگی های 
خویشاوندی )نسبی، سببی( و یا بنابه مصالح 
و رضورت های سیاسی و اجتامعی در برهۀ 
زمانی خاص )آرمانی( باهم متحد می شوند 
معمواًل  ایالت  می دهند.  تشکیل  را  ایل  و 
رسزمین و قلمرویی خاص خود دارند و تحت 
رهربی و مدیریت شخصی یا سمِت ایل خان 
یا ایل بیگی اداره می شوند )تکمیل هامیون و 

بلوک باشی، 1388، صص 15-8(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی
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و جوربد )جربت(، سملغان )سملقان( و جرمغان، بارز و نسا« )حافظ ابرو، 1370، صص 
48-70(. براساس نوشته های سند سال 1111ق و اعتمادالسلطنه در مطلع الشمس، این 

والیت در عهد شاه سلطان حسین به عنوان »من اعمال والیت گرایلی« معروف بوده است.
در سال 907ق بعد از تاج گذاری شاه اسماعیل اول در تبریز و رسمی شدن مذهب 
شیعه در ایران، عثمانی ها از غرْب ایران را تهدید کردند و همان زمان ازبک ها نیز از شرق 
درپی حمله به خراسان برآمدند و به این منطقه دست یافتند. شاه عباس اول پس ازاینکه 
به سلطنت رسید برای حفظ مرزهای شمال شرقی ایران درصدد برآمد تا کردها را به 
خراسان انتقال دهد و چهل هزار خانوار کرد را از مرزهای غربی به این ناحیه کوچاند. با 
استقرار کردها در شمال خراسان دوره ای جدید از تاریخ این ایالت آغاز شد. آنان در منطقۀ 
ُدرون1 در غرب عشق آباد و در موازات جلگۀ آخال اسکان داده شدند. چون این طوایف 
شیعی مذهب بودند، طبعاً تمایل داشتند تا از تجاوز طوایف و اقوام سنی مذهب به مرزهای 
ایران جلوگیری کنند. در سال های آخر سلطنت شاه عباس حکومت و ریاست کردهای 
خراسان به یوسف سلطان  قورچی باشی واگذار شد. حکومت کردها بعداز یوسف سلطان 
به ایل زعفرانلو رسید؛ ولی ایل شادلو هم چنان تحت ریاست اوالد یوسف سلطان باقی ماند 

)سهام الدولۀ بجنوردی، 1374، ص14(.
حضور کردان مهاجر در درۀ آخال باعث شد که حمالت ازبکان تا حد زیادی فروکش 
کند. ولی در اواخر عهد صفوی و به ویژه در دوران سلطنت شاه سلطان حسین به علت ضعف 
دولت صفوی، امور کشور مختل شد و حمالت ازبکان و ترکمانان اورگنجی و بخارایی 
به خراسان شدت گرفت و امان را از کردهای آخال نشین گرفت )متولی حقیقی، 1387، 
ص135(. اعتمادالسلطنه دراین باره می نویسد: »در ]دوران[ سلطنت شاه سلطان حسین که امور 
دولت مختل شد، اکراد آخال نشین از تاخت وتاز اورگنجی و بخارایی شوریده، روی به کوه 
و َمعقِل های2 سخت گذاشتند و آن زمان والیت قوچان و شیروان و بجنورد و سملقان ساکِن 
]مسکن[ طوایف گرایلی بود. اکراد برای این که یورتی3 به جهت خود به دست آورند، بنای 
زدوخورد با طایفۀ گرایلی ]را[ گذاشتند و در اندک زمانی آن ها را از محاالت مزبور خارج 
ساختند. قراخان پسر محراب بیگ بن شاه قلی سلطان که وکیل اکراد َچِمْشَگَزک4 و در معنی 
ایل خانِی این طایفه5 بود در این نواحی استیال یافت و شیروان را یورت قرار داده و تمام چهل 
هزار خانوادۀ اکراد چمشگزک را که زعفرانلو و شادلو و کاوانلو و عمارلو و قراچورلو باشند 
در یورت های قوچان و شیروان و بجنورد و مضافات ساکن ساخت؛ چنان که از چناران سفلی 

تا سملقان یورت شادلو شد« )اعتمادالسلطنه، 1373، ج1، ص157(.
میرزامحمدحسین مستوفی در عهد شاه سلطان حسین می نویسد: »طایفۀ چهارم را 

Doron( .1(: یکی از شهرهای دورۀ اسالمی 
واقع در 90کیلومرتی غرب عشق آباد پایتخت 

ترکمستان است )سیدی، 1383، ص230(.
2. َمعِقل: پناهگاه؛ کوه بلند؛ قلعۀ نظامی.

و  ایالت  چراگاه  منزل؛  مسکن؛  یورت:   .3
عشایر.

4. Chameshgazak
Tribe .5: طایفه در جامعۀ عشایری ایران 
اجتامعی-سیاسی  واحدی  از  است  عبارت 
عربی  )در  عشایر  تیرۀ  چند  از  متشکل 
حموله( که در سلسله مراتب رده های ایلی، 
به شامر  رده  مشخص ترین  و  مهم ترین 
می رود. در سلسله مراتب اجتامعی عشایر 
ایران، اکرث طوایف بین ایل و تیره )حموله( 
قرار می گیرند ولی طوایفی نیز وجود دارند 
که به هیچ ایلی وابسته نیستند و طایفۀ 
مستقل نامیده می شوند. طایفه یک سازمان 
رده بندی  ساختار  دارای  اجتامعی-سیاسی 
است. آنان ممکن است یک جانشین، کوچندۀ 
کامل و یا نیمه کوچنده باشند. یک طایفه 
خود  اجتامعی  و  سیاسی  سازمان  چنانچه 
را حفظ کند کوچنده یا ساکن باشد فرقی 
منی کند بازهم »طایفه« محسوب می شود. 
طایفه دراصل زیرمجموعۀ ایل است که غالباً 
باهم خویشاوندی دور یا نزدیک دارند و در 
نیای مشرتک می رسند  به  پیش  نسل  چند 
)تکمیل هامیون و بلوک باشی، 1388، صص 

.)15-8

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...
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دوانلو ]دیرانلو1[ گویند. سردار آن ها اسکندرخان نام دارد. به قدر دو لک2 و بیست هزار 
خانوارِ آن ها را تخمین نموده اند. قلعۀ مجریک در تصرف اسکندرخان است. ایل مذکور، 

از مجریک تا نواحی جاجرْم ییالق و قشالق می نمایند« )مستوفی، 1353، ص396(.
پس از ورود کردها به خراسان، رشته کوه خروس محل اسکان کردهای قراچورلو و 
شادلو شد. قراچورلوها ]و شادلوها[ که قباًل در شمال شرق دریاچۀ وان در کشور عثمانی 
و در کوهپایه های آالداغ ]از شاخه های رشته کوه آرارات[ آن سرزمین می زیستند، به یادگارِ 
آن جا نام کوه خروس را به آله داغ یا آالداغ تغییر دادند )توحدی، 1374، ص78(. در عمدۀ 
منابع عصر افشار بارها از عنوان »والیت آالداغ«، بلوکاِت آالداغ، جبل االکرادِ آالداغ و... یاد 
شده است )مروی، 1369، ج1 و ج2، صص 104-108 و 887؛ استرآبادی، 1368، صص 

111-112 و 183 و 323 و 466(.
از  »قلمروش  آورده است:  شادلو  ایل  طوایف  مسکن  را  سرزمین  این  گرگر  مک 
آبادی های سملقان و مانه در کنار اترک تا جاجرم و اسفراین گسترده است. از شرق به غرب 
حدود نود مایل و از شمال به جنوب پنجاه مایل است... دوسوم آن کردهای شادلو هستند 

که نواحی بین ارتفاعات ]آالداغ[ را اشغال کرده اند« )مک گرگر، 1368، ج2، ص138(.
اعتمادالسلطنه مرکز این والیت را بجنورد می نویسد: »که در تواریخ »بزنجرد« مضبوط 
است و دولی خان دوم آن را درحدود نیمۀ دوم قرن دوازده قمری در شمال غربِی بقایای 
جرمغان بنا کرد و آن را بجنورد نامید. بجنورد در سمت شمال کوه البرز و در فاصلۀ 
دو سلسلۀ این کوه واقع است؛ شعبۀ شمالی به نخجیرکوه موسوم است و شعبۀ جنوبی 
او به دو شعبه منشعب می شود ]و[ شعبه ای به آالداغ و شعبۀ دیگر به سهلوک معروف 
است... خاک بجنورد که دوازده فرسنگ طول و هشت فرسنگ عرض دارد محدود است 
از سمت مشرق به خاک قوچان و از مغرب به دشتی بایر و غیرمسکون مابین گرگان و 
بجنورد... و ]از[ سمت شمال ]به[ صحرای اتک و ]از[ سمت جنوب به جاجرم و اسفراین« 

)اعتمادالسلطنه، 1367، ج1، ص271(.

3. اسناد موجود دربارۀ موقعیت جغرافیایی ایل شادلو و طوایف ساکن در 
والیت آالداغ:

 باتوجه به اسناد موجود، طوایف ایل شادلو و دیگر طوایف مستقر در »والیت آالداغ«، در 
اواخر عصر صفوی به مرور در این منطقه مستقر شده اند و سپس آبادی هایی مانند بزنجرد، 

گرم خان، دوراقانلو، اسفیدان، بازاره و... را ایجاد کرده اند. Diranlou .1: شادلو دراصل دیرانلو است 
)قاجار، 1306ق، ص99(.

2. لک: صدهزار

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی
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سندی است مربوط به سال 1111ق که به موجب آن، سلطان حسین ولد محمدقاضی حیدر 

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

موقعیت و استقرار کردهای قراچورلو در 
والیت گرایلی )آالداغ بعدی( در اواخر 
عرص صفوی )سند سال 1111 قمری: 

کتاب خانۀ شخصی علی رحمتی(.

تصویر 1
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فیروزی، میرزا ولد میرحسین حیدرفیروزی، کمال الدین، صفر و جهانگیر ولدان رستم 
حیدر فیروزی، مقدار یک صد و پنجاه من زمین تخم کار واقع در قریۀ رهین )رئین1( من 
اعمال والیت گرایلی ]را[ به مبلغ یک تومان ]و[ پنج هزار دینار عراقی النصف فی هفت 
هزار و پانصد دینار بوده بفروختند به بوداق آقای قراچورلو و آقابیْگ ولداِن مصطفی بیگ 
قراچورلو، که شرقاً پیوسته به ملک حسین قراچورلو و جنوباً پیوسته به ملک آل خان 

قراچورلو است.
در روی سند چهار مهر کوچک بیضی شکل وجود دارد که خوانا نیست و نام های 
سلطان حسین فیروزی، کمال الدین، صفر، جهانگیر فیروزی، نظر قراچورلو، تمورتاش از 
ایل قراچورلو، طوایف فیروزی و تمورتاش، از سه قوم کرد، تات و ترک آمده است )سند 

سال 1111 قمری: کتاب خانۀ شخصی رحمتی(.
تصویر 2 مربوط به سال 1122ق که به موجب آن، نظرآقا ولد شادلو، قمرعلی گکو و 
مرتضی ولد حسین علی قاشکانلو یک قطعه ییالق از توابع نشین دره2، سوای چهاریک سهم 
رضاقلی، با یک درخت جوز من اعمال والیت اسفراین را به مبلغ یک تومان و نیم دینار 
فروخته اند به رفعت پناه جهانگیرآقا و پیرعلی آقای قاالنلو )قوالنلو(، که از شرق به ییالق 
جهانگیرآقای میالنلو، از جنوب پیوسته به ییالق طاهر شادلو، از غرب به شاه راه عام بیدر 

)بیدواز3( و از شمال به ییالق توحیدخان متصل است.
در روی سند دو مهر کوچک بیضی شکل وجود دارد به نام های عبده شادلو، عبده 
عبدالکریم و نام نوزده نفر از شهود با پسوند نام ایالت و طوایف شادلو، میالنلو، قاشکانلو 
)قاچکانلو(، قوالنلو، خبوشانی، سویدانلو و اردوغانی از طوایف ایل شادلو و زعفرانلو 

آمده است )سند سال 1122 قمری: کتاب خانۀ شخصی حیدر گواهی(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

Rein .1: نام یکی از روستاهای بخش مرکزی 
شهرستان بجنورد )رحمتی، 1394، ص217(.

Neshin Darreh .2: نام یکی از روستاهای 
)رحمتی،  بجنورد  شهرستان  مرکزی  بخش 

1394، ص217(.
بخش  روستاهای  از  یکی  نام   :Bidvaz .3
مرکزی شهرستان اسفراین )رحمتی، 1394، 

ص115(.
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والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

موقعیت و استقرار طوایف ایل شادلو و 
زعفرانلو در اسفراین از توابع والیت آالداغ 
اواخر عرص صفوی )سند سال 1122  در 

قمری: کتاب خانۀ شخصی حیدر گواهی(.

تصویر 2
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تصویر 3  مربوط به سال 1158ق عصر نادرشاه که به موجب آن رفعت پناهان ]ناخوانا[ و جعفر 
و مظفر ولدان رضاقلی شیخوانلو ]ناخوانا[ همگی و تمامی یک فرد زمین آب اراضی... مزرعۀ 
اسفیدان1من اعمال اُلِکای مانه2]را[ از مالآقاحسین و امرخان ولدان حیدرخلیفۀ شیخوانلو به مبلغ 

چهار تومان و پنج هزار دینار عراقی خریده اند.
در روی سند سه مهر کوچک بیضی شکل و یک مهر مربع شکل وجود دارد که خوانا نیست 
و اسامی سه نفر از شهود به نام های ببرخان شیخوانلو، خاندان علی بیگ شیخوانلو و مشهدقلی بیگ 

شیخوانلو نوشته شده است )سند سال 1158 قمری: کتاب خانۀ شخصی علی رحمتی(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

Esfidan  .1: نام یکی از روستاهای بخش 
مانه از شهرستان مانه و سملقان )رحمتی، 

1394، ص71(.
Maneh. . 2: یکی از بخش های شهرستان 
استان خراسان شاملی  در  و سملقان  مانه 

)رحمتی، 1394، ص10(

قلعۀ  در  شیخوانلو  طایفۀ  موقعیت 
والیت  توابع  از  مانه  بلوک  اسفیدان، 
آالداغ )سند سال 1158 قمری: کتاب خانۀ 

شخصی علی رحمتی(.

تصویر 3
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تصویر 4  مربوط به سال 1171ق در عصر شاهرخ افشار که به موجب این سند شیدقلی خان 
شادلو والی آالداغ در عصر نادرشاه و از سرداران مهم نادرشاه، همگی سه زوج آب و مراتع 
مزرعۀ بازاره1 از محال سمار2 و مانه را از محمدحسین بیگ فرزند مرحوم اسماعیل بیگ 

زردکانلو به مبلغ بیست وهشت تومان خریده است.
در روی سند چهار مهر بیضی شکل و شش مهر مربع و یک مهر گرد وجود دارد و 
اسامی شش تن از شهود نوشته شده است؛ که تنها نام دو تن از آن ها به نام های اسمعیل بیک 
رمضانلو و محمدتقی آقای کدخدا خواناست. در این سند نام ایل شادلو و طوایف زردکانلو 
و رمضانلو از اقوام کرد ساکن در قلعۀ بازاره از محال سمار مانه آمده است )سند سال 

1171 قمری: کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل توحدی(.

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

بخش  روستاهای  از  یکی  نام   :Bazare .1
مانه از شهرستان مانه و سملقان )رحمتی، 

1394، ص92(.
Semar .2: یکی از رودخانه هایی است که 
از کوه های شامل خراسان رسچشمه می گیرد 
و وارد کشور ترکمنستان می شود و عموماً 
 ،1383 )سیدی،  می شود  خوانده  سومبار 

ص325(.

موقعیت ایل شادلو و طوایف زردکانلو و 
رمضانلو در قلعۀ بازاره، بلوک مانه از توابع 
آالداغ )سند سال 1171 قمری: کتاب خانۀ 

شخصی کلیم الله توحدی(.

تصویر 4
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ابیات کردی دیوان ابن غریب، ازلحاظ مردم شناسی تاریخی بسیار اهمیت دارد. ابن غریب 
در بعضی از اشعار کردی اش از سه قوم کرد، ترک و تات نام برده است و این نشان می دهد 

که این طوایف سه گانه در آن عصر، در »والیت آالداغ« سکونت داشته اند.
بادالنلو  و  زاخوری  کاوانلو،  شادلو،  ایل های  سکونت  به  اشاره  ضمن  ابن غریب 

)ابن غریب، 1180ق، برگ 50( در »والیت آالداغ« از پانزده طایفۀ کرد نیز نام برده است.

4. ترجمۀ بخشی از اشعار کردی مذکور
دو نفر دیرانلو و چهار نفر قوالنلو، همراه با یک نفر از بدرانلو و چهار نفر از توپکانلو

دو نفر از کورانلو و دو نفر از خاخیانلو و یک نفر از قمپرانلو
 همراه با مردی کوژپشت از ملوانلو

یک نفر از قانیکانلو و دو نفر از باشکانلو آمدند
همراه با چهار نفر از روستای دونگل، اما به کار نیامدند

دو نفر از قهرمانلو و دوراغانلو، همراه با یک نفر شیخ امیری و دو نفر از بوغانلو مانند 
آتش)ابن غریب، 1180ق، برگ 141(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

والیت  در  ساکن  طوایف  و  ایالت 
آالداغ، در ابیات ابن غریب )ابن غریب، 
1180 قمری: کتاب خانۀ شخصی امرالله 

صفری(.

تصویر 5
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والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

ایالت، طوایف و تیره های ساکن در بجنورد 
منتخب امللک  اثر  در  آالداغ(،  )والیت 
کتاب خانۀ  قمری:  )منتخب امللک، 1314 

شخصی هادی بیدکی(.

تصویر 6
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 اثر تاریخی منتخب الملک ازلحاظ تاریخی و جغرافیایی اهمیت دارد. او ضمن پرداختن به 
تاریخ کردهای خراسان، اطالعاتی ارزشمند از ایالت، طوایف و آبادی های »والیت آالداغ« به 
ما می دهد و اسامی 35 طایفۀ ساکن در والیت بجنورد را که کرد، ترک، تات و عرب بوده اند 
آورده است و می نویسد: »]بجنورد از طوایف[ قلیجانلو، خان بداقلو، جان بداقلو، قمپرانلو، 
مطرانلو، کچالنلو، دیرانلو، بوغانلو، کیکانلو، خنضرانلو، پسرکانلو، عرب، رشوانلو، پهلوانلو، 
اوتانلو، گرمابی، تانرلو، علیکانلو، بوطالبلو، سیرانلو، قره مقصودلو، دورغانلو، ایزلو، غوپرانلو، 
کورانلو، تمرداشلی، ترِک گرایلو، چگینی، بوغایری )بغایری(، سورکانلو، قوردانلو، قره چورلو، 

قانکانلو، رازی و بریزانلو ]تشکیل شده است[« )منتخب الملک، 1314ق، برگ 16(.
از 35 طایفۀ مذکور 28 طایفۀ کرد و از زیرشاخه های سه ایل شادلو، قراچورلو، و 

زعفرانلو هستند؛ 5 طایفه از قوم ترک هستند و یک طایفۀ تات و یک طایفۀ عرب اند.
الف- طوایف کرد عبارت اند از: »قلیچانلو، قمپرانلو، مطرانلو، دیرانلو، کچالنلو، بوغانلو، 
خنضرانلو، پسرکانلو، اوتانلو، تانیرانلو، علیکانلو، بوطالبلو، سیرانلو، دوراغانلو، ایزانلو، 
قوپرانلو، کورانلو، قانیکانلو، قره چورلو، خان بداقلو، جان بداقلو، سورکانلو، برزانلو، کیکانلو، 

رشوانلو، پهلوانلو، قوردانلو و چگینی« )رحمتی، 1396ب، صص 9 و 153 و 237(.
گرمابی«  و  گرایلی  بغایری،  تمرتاش،  »قره مقصودلو،  از:  عبارت اند  ترک  طوایف  ب- 

)رحمتی، 1396الف، ص57(.
)رحمتی،  هستند  عرب  و  تات  قوم  زیرشاخه های  از  هم  عرب  و  رازی  طوایف  ج- 

1396الف، ص135(.

5. والیان ایل شادلو: از سقوط اصفهان تا ظهور نادرقلی افشار
با حملۀ افغان ها به اصفهان و سقوط سلطنت شاه سلطان حسین صفوی، فرزند او بعداز 
فرار از اصفهان با عنوان شاه طهماسب دوم مدعی سلطنت ایران شد. شاه طهماسب در 
سال 1139ق به منظور جمع آوری سپاه، از غرب ایران روانۀ شرق ایران شد. شاه طهماسب 
در آن ایام شاه رود و بسطام را مرکز خود کرد. فتحعلی خان قاجار با نیروهایش در گرگان 
به شاه طهماسب پیوست و به مقام سپه ساالری سپاه طهماسب رسید؛ این دو سپس برای 
گردآوری نیروی بیشتر به خراسان روانه شدند )بامداد، 1371، ج6، ص279( و از راه 
حاکم  شادلو  نجف قلی خان  )استرآبادی، 1366، ص726(.  رفتند  خبوشان  به  اسفراین 
اسفراین و بجنورد نیز با نیروهای خود به اردوی شاه طهماسب پیوست )بامداد، 1371، 
ج6، ص279(. خان قاجار که نجف قلی خان را تهدیدی برای موفقیت خود می دید برآن 
شد تا زهرچشمی به او نشان دهد. او از شاه طهماسب خواست که خان شادلو به اتفاق 

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی
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ایل خود به تنهایی بر سر مشهد شتافته، با ملک ]محمود[ هنگامۀ جنگ گرم کند تا کوکبۀ 
شاهی گرمِ تک وپو گشته وارد شود )استرآبادی، 1368، ص280(. نجف قلی خان که توان 
این نبرد را در خود نمی دید از پذیرش این مأموریت خودداری کرد )توحدی، 1371، ج1، 
ص72(. این تمرد بهانۀ الزم را به خان قاجار داد تا فرمان قتل نجف قلی خان شادلو را از 
شاه طهماسب بگیرد. با ظهور نادر و رقابت او با فتح علی خان قاجار، کردها متوجه نادر 
شدند )بامداد، 1371، ج6، ص280(. با تالش نادر فتح علی خان قاجار در مشهد به قتل 
رسید. شاه طهماسب که از اتحاد کردها با نادر نگران بود، برآن شد تا از کردهای قوچان 
و بجنورد دل جویی کند. او در این راستا ضمن خواستگاری از دختر سام بیگ چمشگزک 
وکیل کردهای خراسان، فرماندهی سپاه خود را به جعفرقلی خان شادلو وعده داد. نادر 
که خواستگاری شاه صفوی از دختر سام بیگ را اقدامی علیه خود تلقی می کرد، اردوی 
طهماسب را با خشم تمام ترک گفت. این اقدام نادر واکنش جعفرقلی خان شادلو رئیس ایل 
شادلو را که در اردو حاضر بود به دنبال داشت. جعفرقلی خان با حمله به نادر و سپاهیانش 
قصد داشت تا کار او را یکسره کند، ولی در جریان حمله، خودش تیر خورد و کشته شد 

)میمندی نژاد، 1374، ص188(.

6. نقش والیان ایل شادلو و طوایف والیت آالداغ در حکومت نادرشاه افشار
پس از کشته شدن جعفرقلی خان شادلو، شاه وردی خان شیخوانلو و متحدانش به نادر نامه ای 
نوشتند و نظر او را جویا شدند. پاسخ نادر این بود که می خواهد با خواهر محمدحسین خان 
زعفرانلو رئیس ایل چمشگزک پیوند ازدواج ببندد. او افزود که امیدوار است نیروهایش 
و قوای آن ها ]قوای شاهوردی خان شیخوانلو و محمدحسین خان زعفرانلو[ باهم متحد 
و یگانه شوند )اوری و هامبلی و ملویل، 1391، ج7، ص41(. طوایف کرد از در صلح 
درآمدند و نمایندگان خود را برای مذاکره، قرار صلح و اتحاد نزد نادر فرستادند )مروی، 
1369، ج1، ص124(. نادر پس ازاینکه خوانین و طوایف کرد را تحت فرمان خود درآورد، 
شاه طهماسب را به مشهد برگردانید و با سپاه خود به مشهد مراجعت کرد و برای مراسم 
خواستگاری از دختر سام خان زعفرانلو که وکیل کردهای خراسان بود بزرگان ایل افشار را 
با هدایای بسیار به قوچان فرستاد. محمدحسین خان از هیئت اعزامی نادر به گرمی استقبال 
کرد و خواهر خود را با جالل و عزت و جهیزیۀ شاهانه ازقبیل یک صد و پنجاه نفر کنیز 
خوش منظر، پنجاه نفر غالم، یک هزار و دویست رأس اسب و یک صد و بیست هزار 
گوسفند و چهارصد شتر که بار تمام آن ها اسباب و لوازم زندگی گران قیمت خواهرش 
بود، همراه محمدرضاخان، حاتم بیگ و شیدقلی سلطان ]شادلو[ از بزرگان طوایف کرد، به 

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...
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مشهد روانه ساخت )مروی، 1369، ج1، ص124(.
نادر بالفاصله از این وصلت بهره برداری کرد و ضمن ایجاد اتحاد با ایالت بزرگ کردِ 
منطقۀ شمالی خراسان سه هزار نفر از افراد رزمندۀ طوایف کرد را به سپاه خود ملحق کرد 
)میرنیا، 1365، ص34(. نادرقلی افشار، ریاست ایل شادلو و حکمرانی »والیت آالداغ« و 
بلوکات تابع را ]هم[ به شیدقلی خان )شهیدقلی خان( شادلو برادر جعفرقلی خان شادلوی 

مقتول واگذار کرد )رحمتی، 1379، ص90(.
در سال 1140ق در نخستین جنگ نادر با افغان ها در سنگان خواف، نادر، شیدقلی خان 
شادلو را به عنوان فرماندهِ میمنۀ1 ارتش ایران تعیین کرد )توحدی، 1384، ص35(. در سال 
1142ق پس از پیروزی ارتش ایران در جنگ مهمان دوست علیه اشرف افغان در نزدیکی 
دامغان، سران ایالت خراسان ازجمله شیدقلی خان شادلو موردشفقت نادر قرار گرفتند 

)مروی، 1369، ج1، ص112(.
در سال 1145ق در نبرد ارتش ایران با سپاه عثمانی به رهبری کوه بیگی، باباخان 
چاپشلو، شیدقلی سلطان شادلو و رضاقلی خان کوخ بینگلو در رأس ارتش نادر بودند که به 

پیروزی ایران انجامید )استرآبادی، 1368، ص198(.
در سال 1147ق با تهدید حملۀ ازبکان و ترکمنان به خراسان، نادرقلی، شیدقلی خان 
را مأمور کرد تا آنان را دفع کند. استرآبادی می نویسد: »در سال 1147ق که نادر در نبرد با 
عثمانی ها در قفقاز مشغول بود، ایلبارس خان والی خوارزم حسین وکیِل یِموت را با سه 
هزار نفر از ترکمن ها به تاخت وتاز به خراسان مأمور کرد؛ این نیروها به دو گروه تقسیم 
شدند، گروهی به سمت جلگۀ مانه و گروه دیگر به سمت آالداغ و سملقان -که مسکن 
طوایف کرد بود- حمله کردند. غارت و چپاول این عده باعث شد تا حکام منطقه با 
جمع آوری نیرو در غیاب نادر به جنگ ترکمن ها بروند و عدۀ زیادی از آن ها را بکشند و 

اسیر کنند« )استرآبادی، 1368، ص248(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

1. میمنه: جناح چپ؛ درمقابل میرسه: جناح 
راست.
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در این سند، نادرقلی افشار به مناسبت پیروزی خوانین خراسان بر ترکمنان یِموت و گوگالن، 
فرمانی را از گنجه خطاب به شیدقلی خان و دیگر خوانین خراسان صادر کرد و از بابت 
ترکمانان، آنان را موردعنایت و شفقت خود قرار داد: »أعوذ باهلل تعالی. فرمان عالی شد 
آنکه: امارت و حکومت پناهان و عوالی دستگاهان نظاماً شهدقلی سلطان و صفی خان بیگ 
)کلمه ای ناخوانا( و المعالی محمدعلی بیگ و علی خان بیگ قلیچی و محمدحسین بیگ 

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

فرمان نادرشاه به خوانین ایل شادلو در 
تنبیه ترکمنان گوگالن )سند سال 1147 
کلیم الله  شخصی  کتاب خانۀ  قمری: 

توحدی(.

تصویر 7
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بادلو و باقِی سرکردگاْن متوجهاِت خاطر وکالی عالی مستظهر بوده بدانند که عریضه ای که 
درخصوص سوزانیدن محصول جماعت ]ترکمانان یموت و[ گوگالن و گرفتن سی چهل 
نیزه سر از آن جماعت و سایر موارد قلمی و انفاذ نموده بودید... مضامین آن مفهوم رأی 
صواب نما گردید و ُحسِن خدمتگزاری ایشان به وکالی عالی ظاهر گردید. می باید که 
در همان جا... آذوقه از جماعت بی عاقبت گوگالن لوازم سعی و اهتمام به عمل آورده و 
مشغول به محافظت و محارست ]شوند[. جماعۀ مزبوره یا از کرده و اعمال ناصواب خود 
پشیمان و اطاعت و انقیاد را چارۀ نجات خود کرده اطاعت خواهند نمود و یا العالج گشته 
فرار خواهند کرد و خود را به اورگنج کشیده و اگر ضرور شود و هوا هم خوب بشود، 
مقرر خواهیم نمود که عالی جاه اخوی محمدابراهیم بیگ از حدود آن طرف و عالی جاه 
محمدحسین خاْن بیگلربیگِی استرآباد از این طرف و ایشان ]شیدقلی سلطان و...[ هریک 
با قشون خود بر سر آن جماعت رفته آن معاتبان را حسب الواقع تنبیه و به جزای اعمال 
ناصواب رسانیده برطرف نمایند و دسته دسته قشون خراسان را مرخص و روانۀ آن حدود 
می فرمائیم و ان شاءاهلل تعالی جمعیت ایشان ]شیدقلی سلطان و دیگر خوانین خراسان[ یکی 
به َده خواهد شد. به همۀ ابواْب خاطرجمع بوده مطالبی که داشته باشند به معرض عرض 

درآورده در عهده شناسند. 12 شهر صفرالمظفر 1147«.
در این سند به نقش و جایگاه شیدقلی خان شادلو والی آالداغ و چهار سردار کرد 
محمدحسین بیگ  و  قلیچی  علی خان بیگ  محمدعلی بیگ،  صفی خان بیگ،  به نام های 
تنبیه ترکمنان گوگالن اشاره شده است )سند سال 1147 قمری:  بادالنلوِی رباطی، در 

کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل توحدی(.
در همین سال محمدکاظم مروی نامِ برخی دیگر از سرداران ایالت و طوایف خراسان 
را که در جنگ ایروان شرکت داشته اند آورده است. در این نبرد عبداهلل پاشا، سردار عثمانی 
به دست یکی از سرداران قراچورلو از کردهای توابع »والیت آالداغ«، به نام آقاسی بیگ 
ملقب به رستم ارتش ایران کشته می شود؛ درنتیجه این جنگ به پیروزی سپاه ایران انجامید 

)مروی، 1369، ج1، ص400(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی
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والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

کرد  آقاسی بیگ  نقش  دربارۀ  نامه ای 
قراچورلو در قتل عبدالله پاشا رسدار عثامنی، 
به شیدقلی سلطان شادلو، حسین خان بیگ 
و فتح علی خان در صفر 1147 قمری )سند 
کلیم الله  کتاب خانۀ  قمری:   1147 سال 

حسینی شهر کهنه(.

تصویر 8
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این سند، نامه ای ست که به مناسبت تسخیر ایروان، گنجه و تفلیس و کشته شدن عبداهلل پاشا 
به دست شخصی از جماعت قراچورلو )آقاسی بیگ ملقب به رستم بیگ قراچورلو(، و 
تسلیم شدن و آمدن گنج علی پاشا به حضور نادر، برای شیدقلی سلطان شادلو والی آالداغ، 
و حسین خان بیگ و فتح علی بیگ از خوانین »والیت آالداغ« نوشته شده است: »عالی قدر، 
رفیع مقداری عالی شأن شهیدقلی سلطان و حسین خان بیگ و فتح علی بیگ را حفظه اهلل تعالی؛ 
و نمودار آفتاب بالنهایات)؟( همیشه بر مسند دولت مستحکم بوده... لهذا بر مقررنویسانمان 
مخفی نماناد که چون الی حاِل تحریر که هفدهم شهر صفرالمظفر است سالمتی حاصل 
است و کدورتی واقع و سانح نیست، حضرت رب العالمین ]را[ مسألت دارد که دیدار 
به زودی ها از پردۀ... گردد آمین یا ربّ العالمین؛ و احواالت اردوی معلی بِاَیِّ نحوی این ست 
که در دویم شهر جاری در نزدیکی قلعۀ ایروان ]نادر[ با خودِ عبداهلل پاشه مجادله نمود و 
عثمان لو را شکست داده و عبداهلل پاشه را شخصی از جماعت قراچورلو ساکن قراچه داِغ 
محاِل والیت آذربایجان به قتل رساند و سر عبداهلل پاشه را به خدمت نواب عالی آورد 
و مبلغ بیست تومان زر نقد و موازی یک رأس اسب سواری با همۀ زین ویراق و یک 
رأس استر انعام در وجهه مشاٌرالیه شفقت و عنایت فرمود و الحال در دهم شهر جاری 
گنج علی پاشۀ عثمان لو با خود چند نفر سرکردۀ عثمان لو ]را[ از قلعه گنجه به خدمت نواب 
عالی آورده و نواب عالی ایشان را به قلعۀ ایروان روانه نمود و دو شب گنج علی پاشه در 
قلعه توقف نمود و بعدازآن نیز گنج علی پاشا با چند نفر سرکردۀ معتبر از عثمان لوی ایروان 
وارد خدمت عالی بودند و حرف عثمان لوی ایروان چنین بود که ... گنج علی پاشۀ عثمان لو 
و باقی عثمان لوئی که در قلعۀ گنجه می باشند، ایشان را مرخص نموده و از آب آرپه چای 
که به طرف شهر قارص بگذرند سالماً و غانماً که روانۀ قارص شوند و بعدازآن عثمان لو 
ایروان و تفلیس قلعه را ترک خواهیم نمود و نواب عالی بنا گذاشته است که عثمان لو 
گنجه را مرخص نموده و نیز ایروان و تفلیس را عثمان لو ترک نموده و روانۀ قارص 
شوند. ثانیاً... مدت مدید است که ازطرف مالزمان هیچ کتابتی نرسیده است. برسیدند... بر 

یوماًفی یوما1ًقلمی و ارسالی دارند که... خاطر گردد. باقی... بکام...«.
در پشت سند دو مهر کوچک مربع وجود دارد که خوانا نیست و احتماالً مربوط به 
نویسنده و شخص صاحب مقام دیگری است. در گوشۀ سند نوشته شده است که هرچقدر 
بفرستید گله نباشد )سند سال 1147 قمری: کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل حسینی شهر کهنه(.
در سال 1151ق در لشکرکشی نادرشاه به هندوستان، در جنگ کرنال آرایش جنگی 
ارتش ایران در چهار ستون بود که ستون چهارْم گارد شاهی و کوهستانی های کالت 
فتح نامۀ  در  نادرشاه  )قدوسی، 1339، صص 144-143(.  بودند  ]خراسان[  کردهای  و 

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

1. یوماًفی یوماً: روزبه روز.
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از  داشته است  ارسال  نایب السلطنه  رضاقلی میرزا  پسرش  برای  هند  از  که  هندوستان 
شیدقلی سلطان شادلو به عنوان یکی از فرماندهان میسرۀ1 ارتش ایران نام می برد )حدیث 
نادرشاهی، بی تا، ص111(. نادرشاه در اواخر حکومتش سعی کرد از تقویت بیش ازحد 
اشراف کرد و افشار خراسان اجتناب کند. او از خوانین ازبک و افغان که در قشون او نقش 
سرکردگی دسته های مربوط به خود را داشتند همه گونه حمایتی می کرد. او حتی نمایندگان 
مختلف اشراف نظامی قبایل ازبک و افغان را به مقام حکومت ایاالت نیز منصوب می کرد 
)بوتکوف2، 1869م، ج1، ص233(. نادر درپایان سال 1159ق تعادل روحی خود را کاماًل 
از دست داده بود و از هیچ ظلم و ستمی برای گرفتن مالیات از مردم خودداری نمی کرد 
)توحدی، 1384، صص 821-822(. نویسندگان کتاب دولت نادرشاه افشار آورده اند: 
»نادرشاه مالیات سنگینی درحدود چهارصد ألف3 به چادرنشینان خبوشان ]و آالداغ[ بست« 
)اشرافیان و آرونوا، 1356، ص210(. مروی نیز می نویسد: »محصالن در آن حدود مطالبۀ 
وجه از حاضرین و غایبین که در رکاب شاهنشاهی می بودند، مطالبه کرد]ند[، اطفال آن ها 
را زجر می کردند. خوانین کردستان که در رکاب اقدس خدمت می کردند، یک دفعه روی 
از اجاق نادری تابیده، بعضی به کوه آالداغ پناه بردند و سپاهی در قلعۀ خبوشان تحصن 
جستند و به قلعه داری قیام نمودند ]و[ خود را آمادۀ رویارویی نادر کردند« )مروی، 1369، 
ج3، ص1193(. در همین زمان خبر رسید نادر در یازدهم جمادی الثانی 1160ق به قتل 

رسیده است.

7. والیان ایل شادلو و جانشینان نادرشاه
بعداز قتل نادر، ایالت و طوایف آالداغ از واردشدن در جنگ هایی که بین اطرافیان نادرشاه 
شروع شده بود خودداری کردند. زمانی هم که محمدحسن خان قاجار بعداز لشکرکشی 
بی نتیجۀ عادل شاه به گرگان، به فتح مشهد مصمم شد و از کردهای شمال خراسان تقاضای 
همراهی و همکاری کرد، آن ها با این شرط موافقت خود را اعالم کردند که بعداز غلبه بر 
عادل شاه افشار، شاهرخ میرزا نوۀ نادر را به تخت حکومت بنشاند )مقیمی، 1370، صص 
49-50(؛ شرطی که خان قاجار نمی توانست آن را بپذیرد. بعداز شکست عادل شاه از 
برادرش ابراهیم خان، شاهرخ میرزا با همکاری کردها به تخت سلطنت نشست )مرعشی 
صفوی، 1362، ص98(. تالش ابراهیم خان برای رسیدن به تخت سلطنت راه به جایی 
نبرد و ابراهیم خان در نبرد با هواداران شاهرخ و از آن میان در نبرد با کردها شکست خورد 

و به قتل رسید.
هواداری گروهی از خوانین خراسان از میرسیدمحمِد متولی باعث شد شاهرخ به دست 

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

میمنه:  درمقابل  راست؛  جناح  میرسه:   .1
جناح چپ

2. Бутков
Alf .3: ألف با ابواب آن پنج هزار تومان 
ص206(   ،1368 )اسرتآبادی،  بوده است 
تومان  میلیون  دو  ألف  چهارصد  و 

می شده است.



106
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

امیرعلم خان خزیمه زندانی و کور شود )متولی حقیقی، 1387، ص141(. شیدقلی خان 
شادلو از حکومت آالداغ خلع شد و حکومت این والیت به تولی خان برادرزاده اش -فرزند 
جعفرقلی بیگ که به دست نادرشاه کشته شده بود- واگذار شد )منتخب الملک، 1314ق، 
برگ 43(. امیرعلم خان که در این دوره همه کاره و نایب السلطنۀ میرسیدمحمد متولی 
)شاه سلیمان دوم( بود با خواهر تولی خان کردِ شادلو حاکم بجنورد ازدواج کرد. زمانی که 
بین امیرعلم خان و خوانین زعفرانلو درگیری به وجود آمد، او جعفرخاِن میانلو از خوانین 
کرد رادکان )چناران( را نابینا کرد و حملۀ احمدشاه ابدالی به خراسان نیز مزیدبرعلت شد. 
امیرعلم خان پس از شکست های متعدد، به تولی خان شادلو پناه آورد. سرداران کرد زعفرانلو 
که از فرار امیرعلم خان به بجنورد و پناه دادن خان شادلو به او آگاهی یافتند )متولی حقیقی، 
1387، ص141(، »کسی نزد دولی خان فرستاده پیغام دادند که خونِی ما را در نزد خود نگاه 
داشتی، خالف ضابطۀ ایلیت و خارج قاعدۀ غیرت ست؛ اگر ایلیت منظور است بدون مکر 

و خدعه امیر را نزد ما فرست َوااِّل آمادۀ جنگ باش« )مرعشی صفوی، 1362، ص68(.
تولی خان شادلو حاکم بجنورد که نمی خواست و نمی توانست با کردهای زعفرانلو 
وارد جنگ شود ناچار به امیرعلم خان پیشنهاد کرد که شبانه از بجنورد فرار کند و به دژ 
اسفزار از توابع هرات پناهنده شود. این نقشه عملی شد ولی کردهای زعفرانلو از جریان 
مطلع شدند و او را قبل از رسیدن به اسفزار دستگیر کردند و به شاهرخ تحویل دادند 
)توحدی، 1371، ج1، ص178(. شاهرخ دوباره و باوجود نابینابودن بر تخت سلطنت 

تکیه زده بود.
احمدشاه ُدّرانی که بعداز قتل نادر دولتی را در قندهار به وجود آورده بود، در سال 
1167ق برای بار دوم به خراسان حمله کرد )متولی حقیقی، 1384، ص123(. او بعداز 
محاصرۀ مشهد و مصالحه با بازماندگان نادرشاه و نیز تسلیم ساختن نیشابور، شاه پسندخان 
افغان را )که نام دیگرش عبداهلل خان فوفلزایِی دیوان بیگی بود( به تسخیر خراسان و استرآباد 
مأمور کرد. تولی خان شادلو، عیسی خان کرد، علی خان قلیچی و عباس قلی خان بغایری که 
حاضر نبودند دربرابر افغان های سنی مذهب تسلیم شوند، با ارسال هدایای گران بها برای 
محمدحسن خان قاجار، از او برای دفع افغان ها کمک خواستند. خان قاجار در پاسخ به این 
درخواست، محمدولی خان قاجاری و خاری باش و برادرش حسین خان را به دفع حملۀ 
شاه پسندخان مأمور کرد. این سپاهیان که چهار هزار نفر بودند در دشت مزینان با افغان ها 
رویارو شدند و آن ها را به سختی شکست دادند و به سوی اردوی احمدشاه درانی عقب 
راندند )نفیسی، 1372، ج2، ص47(. در حملۀ افغان ها به شمال خراسان، شهر اسفراین 
که مقر اصلی ایل شادلو بود، به کلی تخریب شد و اهمیت و موقعیت خود را ازدست 

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی



107
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

داد. بعدازآن تولی خان دوم و پسرش ابراهیم خان ترجیح دادند که مقر حکومت خود را 
از اسفراین به بجنورد منتقل کنند. بعداز این تصمیم قلعۀ بوزنجرد )بجنورد( که چندان 
پیشرفتی نکرده بود به سرعت مسیر ترقی را پیمود و به یکی از شهرهای بزرگ شمال 

خراسان تبدیل شد.

 ابن غریب غزلی کردی دارد که شرح وقایع آْن طوری است که انگار شاعر به حمالت 
و نبردهایی اشاره کرده است که ازسوی افغان ها گریبان گیرِ ساکنان »والیت آالداغ« به ویژه 
نامید،  باید آن را نوعی سوگ نامه  این غزل که  اقوام چادرنشین کرد شده است. او در 
جزئیات نابودی چادرهای عشایری و آوارگی طوایف کرد به دست افغان ها را به خوبی 

شرح و ترسیم کرده است و آن را به پاییز تشبیه کرده است.

8. ترجمۀ بخشی از این شعر کردی
برخیز، نام و نشان دوستان کجاست؟ چرا تو غافل نشسته ای!

زنان و مرداِن باشوروهیجان کجا هستند؟ چرا تو غافل نشسته ای!
برخیز، اطرافیانت را ببین که همسایه و ایل و سیاه چادرها ]یا چهارپاها[ باقی نمانده اند

صاحبان سیاه چادرها با سیاه چادرهای خود کجا هستند؟ چرا تو غافل نشسته ای!
پاییز به جان باغ و بستان افتاد و صدای بلبل غریب1 شد.

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

1. غریبو از تخلص های شاعر هم است.

سوگ نامۀ ابن غریب در خرابی والیت 
قمری:   1180 )ابن غریب،  آالداغ 

کتاب خانۀ شخصی امرالله صفری(.

تصویر 9
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گل و خار مغیالن کجاست؟ چرا تو غافل نشسته ای!
)ابن غریب، 1180ق، برگ 22(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

شجرۀ والیان ایل شادلو در والیت آالداغ 
)بجنورد( از صفویه تا قاجار )منتخب امللک، 
هادی  کتاب خانۀ شخصی  قمری:   1314

بیدکی(.

تصویر 10
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در این برگ شجرۀ والیان ایل شادلو در »والیت آالداغ« از صفویه تا دوران پادشاهی 
ناصرالدین شاه آمده است. از والیان ایل شادلو در »والیت آالداغ« در عصر افشاریه می توان از 
شیدقلی خان شادلو، دولی خان شادلو و ابراهیم خان شادلو نام برد )منتخب الملک، 1314ق، 

برگ 18(.

9. نتیجه گیری
بررسی مجموعۀ منابع، پژوهش ها و اسناد تاریخی عصر افشاریه نشانگر این واقعیت است که 
حکمرانی والیان ایل شادلو و طوایف ساکن در »والیت آالداغ«، در تشکیل و سپس تحکیم 
حکومت افشاریه، نقشی اساسی داشته است. در میان والیان و فرمانروایان »والیت آالداغ« 
شخصیت هایی چون شیدقلی خان شادلو، رستم بیگ قراچورلو و دولی خان شادلو در زمرۀ 
متحدان اصلی نادرشاه و جانشینانش بوده اند و همواره در جنگ ها و لشکرکشی های نادر به 
عثمانی، هندوستان و قفقاز فرماندهی بخشی از ارتش ایران را برعهده داشته اند. والیان ایل 
شادلو و طوایف ساکن در »والیت آالداغ«، نخست در تسلیم ملک محمود سیستانی، شکست 
شورش هرات، نبردهای نادر با اشرف افغان، جنگ با عثمانی ها و نیز در لشکرکشی نادر به 
هندوستان و داغستان حضوری فعال داشته اند. عالوه براین، والیان »والیت آالداغ« و طوایف 
آن در دفع حمالت ترکمن ها نقش داشته اند. نادرشاه و جانشینانش نیز در قبال این خدمات 

روابط خود را با خوانین شادلو در والیت آالداغ حفظ کردند.

منابع
اسناد

کتاب خانۀ شخصی علی رحمتی: صفویه )1111(.
کتاب خانۀ شخصی حیدر گواهی: صفویه )1122(.

کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل توحدی: افشاریه )1147(.
کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل حسینی شهر کهنه: افشاریه )1147(.

کتاب خانۀ شخصی علی رحمتی: افشاریه )1158(.
کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل توحدی: افشاریه )1171(.

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...
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نسخه های خطی

ابن غریب. )1180 قمری(. شوق نامه )دیوان کردی ابن غریب(. نسخۀ خطی. کتاب خانۀ شخصی امراهلل 
صفری.

منتخب الملک، محمدقلی نوری. )1314 قمری(. کنزالمسافر فی بیان حدود الشمالیة الخراسان. نسخۀ خطی 
کتاب خانۀ شخصی هادی بیدکی.

کتاب

استرآبادی، میرزامهدی خان. )1366(. درۀ نادره: تاریخ عصر نادرشاه. )سیدجعفر شهیدی، کوشش گر(. 
تهران: علمی وفرهنگی.

استرآبادی، میرزامهدی خان. )1368(. جهانگشای نادری. تهران: دنیای کتاب.
اشرافیان، ک. ز؛ آرونوا، ماریانا روبنوونا. )1356(. دولت نادرشاه افشار. )چ2(. )حمید امین، مترجم(. تهران: 

شبگیر.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1373(. مطلع الشمس. )ج1(. )تیمور برهان لیمودهی، کوشش گر(. تهران: 

بنیاد موقوفات افشار.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1367(. مرآۀالبلدان. )ج1(. )دکتر عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، 

مصححان(. تهران: دانشگاه تهران.
اوری، پیتر؛ هامبلی، گاوین؛ ملویل، چارلز. )1391(. تاریخ ایران کمبریج: قسمت اول: از نادرشاه تا زندیه. 

)ج7(. )چ3(. )دکتر تیمور قادری، مترجم(. تهران: مهتاب.
بامداد، مهدی. )1371(. شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری. )ج1(. تهران: زوار.
توحدی، کلیم اهلل. )1371(. حرکت تاریخی کرد به خراسان. )ج1(. )چ2(. مشهد: دانشگاه مشهد.

توحدی، کلیم اهلل. )1374(. اسفراین دیروز و امروز. )چ1(. مشهد: واقفی.
توحدی، کلیم اهلل. )1384(. نادر صاحبقران: نادرشاه برمبنای اسناد خطی، آخرین تحقیق. )چ1(. سنندج: ژیار.
حافظ ابرو، شهاب الدین عبداهلل خوافی. )1370(. جغرافیای تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ابرو. )دکتر 

غالم رضا ورهرام، مصحح و معلق(. تهران: اطالعات.
حدیث نادرشاهی. )بی تا(. )رضا شعبانی، مصحح(. تهران: دانشگاه ملی ایران.

رحمتی، علی. )1394(. فرهنگ قومی و جغرافیایی شهرها و آبادی های خراسان شمالی. )چ2(. بجنورد: 
بیژن یورد.

رحمتی، علی. )1396الف(. بررسی و شناخت ایالت و طوایف؛ جلد اول: تات، ترک، ترکمن و متفرقه در 
خراسان شمالی. )چ1(. بجنورد: بیژن یورد.

رحمتی، علی. )1396ب(. بررسی و شناخت ایالت و طوایف؛ جلد دوم: کرد در خراسان. )چ1(. بجنورد: 

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی
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بیژن یورد.
روشنی  )قدرت اهلل  بجنوردی.  سفرنامه های سهام الدولة   .)1374( یارمحمدخان.  بجنوردی،  سهام الدولۀ 

زعفرانلو، کوشش گر(. )چ1(. تهران: علمی وفرهنگی.
سیدی، مهدی. )1383(. فرهنگ جغرافیای تاریخی ترکمنستان. )چ1(. مشهد: آستان قدس رضوی.

قاجار، ناصرالدین شاه. )1306ق(. سفرنامة ناصرالدین شاه به خراسان سال 1300ھ ق. )محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه، کوشش گر(. تهران: دارالّطباعۀ دولتی.

قدوسی، محمدحسین. )1339(. نادرنامه. )چ1(. مشهد: چاپ خانۀ مشهد.
متولی حقیقی، یوسف. )1384(. افغانستان و ایران، پژوهشی پیرامون روابط سیاسی و چالش های مرزی از 

احمدشاه درانی تا احمدشاه قاجار. )چ1(. مشهد: بنیاد و پژوهش های اسالمی.
متولی حقیقی، یوسف. )1387(. خراسان شمالی. )چ1(. مشهد: آهنگ قلم.

مرعشی صفوی، میرزامحمدخلیل. )1362(. مجمع التواریخ )در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال 
1207 هجری قمری(. )عباس اقبال آشتیانی، مصحح و کوشش گر(. تهران: چاپ خانۀ احمدی.

مروی، محمدکاظم. )1369(. عالم آرای نادری. )ج1، ج2، ج3(. )محمدامین ریاحی، مصحح(. تهران: علم.
مستوفی، محمدحسین خان. )1353(. آمار مالی و نظامی ایران در سال 1128ھ ق. )ج20(. )دکتر ایرج افشار، 

مصحح(. تهران: بی جا.
مقیمی، محمداسماعیل. )1370(. جغرافیای تاریخی شیروان. )چ1(. مشهد: آستان قدس.

مک گرگر، کلنل سی. ام. )1368(. شرح سفری به ایالت خراسان. )ج2(. )اسداهلل توکلی طبسی، مترجم(. 
مشهد: آستان قدس.

ب و ُمَخلِّص(. تهران: علمی. میرخواند، محمد. )1373(. روضةالصفا. )ج7(. )دکتر عباس زریاب خویی، ُمَهذِّ
میرنیا، سیدعلی. )1365(. خواستگاری نادرشاه از امپراتریس روسیه. )چ1(. مشهد: اطلس.

میمندی نژاد، محمدحسین. )1374(. زندگی پرماجرای نادرشاه. تهران: جاویدان.
نفیسی، سعید. )1372(. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورۀ معاصر. )ج2(. تهران: بنیاد.
یزدی، شرف الدین علی. )1336(. ظفرنامه. )ج1(. )محمد عباسی، مصحح(. تهران: امیرکبیر.

مقاله

تکمیل همایون، ناصر؛ بلوک باشی، علی. )1388(. »دیروز و امروز: تاریخ نگاری ایالت و عشایر«. مجلۀ 
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارۀ 142. صص 15-8.

پایان نامه

رحمتی، علی. )1379(. »نقش ایالت و طوایف بجنورد در دفاع از استقالل ایران«. )پایان نامۀ کارشناسی 

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...
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