
المركزية  دور العوائل المحليّة النافذة في التنمية الحضريّة، و

 السياسيّة لشوتشر في خوزستان في العهد الصفوي
 

 1پور سدأحميد 
 2عرب يمسعود ول

نظراً لموقعها  تعتبر مدينة شوشتر إحدى أهم مدن خوزستان في العصر الصفوي، و

و  االستراتيجي، فقد اختيرت أن تكون مقراً لحاكم خوزستتان   الجغرافي، العسكري، و

م الصتفوييين المحّيييتين فتي شوشتتر     امن قِبل الحكت  ،القرى الجديدة إعمار قد ساهم

العشتائر   القبائتل و  أديت هجترة  تطوير هته  المدينتة    والمناطق حولها، إلى ازدهار و

كاألتراك القزلباش )أمثال: شامّو، رومّو، آفشتار، استتاوّو،    - المختّفة إلى شوشتر

ذو القدريية(، عوائل الجغتائي، الشترك،، الجوروييتة، كبتار عّمتال وبتل       التركمان، و

 رقييتتة وعترات تتتوإلتتى حصتتول  الستتادة آل كّنتتتروعامتتل، الستتادات الجزائتترييين، 

، كما أثرت الكوراث الطبيعيية في التبدد كالستيول، عّتى حتدوث  عت       ديموغرافيية

  اإلوتماعيية في شوشتر سّبيية عّى األوضاع السياسيية والنعكاسات اال

                                           

أستتتتاذ مستتتاعد وعيتتتو الهيّتتتة العّمييتتتة فتتتي وامعتتتة خّتتتي  فتتتار  فتتتي  وشتتتهر:    1

assadpour22@gmail.com  

طالتتد دكتتتورا  فتتي تتتاريب إيتتران  عتتد اإلستتدم فتتي وامعتتة خّتتي  فتتار  فتتي  وشتتهر:     2

m.valiarab@yahoo.com  



ر فتي  االوتمتاعي لشوشتت   حاول هه  المقالة تقديم صورة عن الوضع السياسي وت

التتي كانت     ،صاحبة السّطة في المدينتة  النافهة و، كما تبيين دور العوائل تّك الحقبة

   عنوان المركز السياسي لخوزستان

ذوي األصتول   كالسادة، و لّعوائل النافهةتشير نتائ  هها البحث إلى الدور المؤثر 

ذلك  االستتناد إلتى    تنمية المدينة، و الجورويية، في التطورات السياسيية، و التركيية، و

 صول العرقيية، المنافع الطائفية، الشأن التوييفي، القتيم المههبييتة و   المرتبطة  األ النقاط

 االوتماعيية 

 

  شوشتر، الصفويية، العوائل النافهة، خوزستان، التنمية الحيريية الكلمات الرئيسة:
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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 پنجمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 بهار

 

 یتو مرکز یدر توسعه شهر یمنصبان محل  پرنفوذ و صاحب یها نقش خاندان

یشوشتر در خوزستان عهد صفو یاسیس

 

 23/1/2011 تاریخ تأیید:                 5/21/2931دریافت:تاریخ 
  1 اسدپور یدحم 

  2عرب  یمسعود ول
 

برود هرب برب     یخوزستان در عصرر فر و   یشهرها ینتر از مهم یکیشوشتر، 

خوزسرتان   یننشر  آن بب عنوان حاهم یو راهبرد ینظام یایی،جغراف یتسبب موقع

آن بب دست حاهمان  یراموندر شوشتر و پ یدجد یانتخاب شد. احداث روستاها

 یاهر  ی رب . ورود اقروا  و اا یرد شرهر ررد  یرن ا یشترموجب رونق ب یف و یمحل

مختلررت ترهرران قش بررال هشرراملوها، روملوهررا، افشررارها، اسررتاجلوها، ترهمرران، 

از منطقرب جبر     یبشررر  یخمشرا  ها، یها، رُرج چَرهِس یی،ذوا قدر(، خاندان جَغَتا

 یقوم یها و سادات هالنتر بب شوشتر در آن روزرار، تنش رییعام ، سادات جشا

 یرای دوره، بال یرن ا یران پا رشرهر برب وجرود آورد و د    یندر ا یفراوان یتیو جمع

 شوشتر رذاشت. یو اجتماع یاسیبر اوضاع س یمن  یریتأث ی ،چون س هم یعیاب

شوشرتر   یو اجتمراع  یاسری س یرت از موقع یریدارد تصو یپژوهش سع ینا 

                                              

 .(assadpour22@gmail.com) فارس بوشهر: یجدانشگاه خل یعلم یئتو عضو ه یاراستاد. 1
فجججارس بوشجججهر:   یجبعجججز اس اسجججدا اس دانشجججگاه خلججج   یجججرا ا یختجججار یدکتجججر یدانشججج و. 2
(m.valiarab@yahoo.com). 
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شرهر برب عنروان مرهرش      ینپرن وذ چگونب در ا یها هند و نشان دهد خاندانارائب 

ررر   پژوهش نشران  ینا های یافتب هردند؟ یم ی اخوزستان آن دوره، نقش ا یاسیس

ان برا توجرب برب    تبرار  یتباران و ررجر  متن ذ سادات، تُرک یها آن است هب خاندان

 یهرا  و ارزل یشرغل  یگراه جا ای، ی رب منراف  اا  ی،مانند خاستگاه قوم ییها مقو ب

شرهر   یرن و توسرعب ا  یاسیهننده در تحوالت س یینتع ینقش ی،و اجتماع یمذهب

 اند. داشتب
 

 .یپرنفوذ، خوزستان، توسعه شهر یها خاندان یه،شوشتر، صفو :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

شوشتر در دوره صفوی دارای ترکیب جمعیتی و قومیتی مختلفی بووده اسوک کوه از ز واز     

ه.ق.( تا پایان این عهد، مهاجران جدید، تأثیر فراوانی در مسائل 3332 -709صفوی )دوره 

ه.ق.( 730-709سیاسی و اجتماعی این شهر گذاشتند. شوشتر در عهد شاه اسماعیل اول )

-734و رعناشیان دزفول )  ه.ق.( 734-542های محلی مشعشعیان هویزه ) در پرتوی قدرت  

سوا  منوابم محلوی، خانودان سوادات مرعشوی در دوره شواه        قرار داشک. بور ا   ه.ق.( 747

هوا را در   اسماعیل در شوشتر حضور داشتند و به عنوان کانون مذهبی و شیعی، شوشوتری 

 کردند.  جهک تحول مذهبی از سنک به تشیم هدایک می

، حاکموان محلوی    گیری قزلباش ه.ق.( با قدرت754-730در دوره شاه طهماسب اول )

ه.ق.(،  3005-735) 3افشارها )گُنودزلوها و اررششولوها(   به خصوص  وایف قزلباششوشتر از ط

دند. در دوره شاه عبوا  اول  ش ، شاملوها، استاجلوها، ترکمان و ذوالقدر انتخاب می روملوها

ه.ق.( در شوشتر به قدرت رسویدند.  3035 -3005های چشرکِس ) ، نیروی ه.ق.(779-3035)

های گرجی با ورود خاندان واخوشتی خوان،   نیروی  ه.ق.(3025-3035در دوره شاه صفی )

                                              
1. Gondozlo. Arashlo.  
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گرگین بیگ و اِیلدرُم چشرکِس سه گانه قدرت را در شوشتر تشکیل دادند. خاندان واخوشتی 

 3ه.ق. در شوشتر قدرت سیاسی را در اختیار داشتند.  3344تا  3045خان از سال 

کالنتر حضور داشتند و بوه  در شوشتر دوره صفوی سادات ترلغُری، مرعشی، جزایری و 

پرداختند. عالوه بر این، بعضی از سوادات بوه خصووص،     امور مذهبی و شرعی شوشتر می

 5پرداختند و امالک فراوانی داشتند. ها به امور اقتصادی و کشاورزی می ها و تلغری مرعشی

ند که به های معروف این دوره بود الدین و گررگرری از خاندان های علی النجار، شرف خاندان

 3پرداختند. فعالیک مذهبی می

هوا در شوشوتر را در دوره    اگر حضور اعراب زل مُشعشرم و زل کثیر و حضوور بختیواری  

خاندان کالنتر را به شمار زوریوم،   به خصوص مهاجران از دزفول صفوی در نظر بگیریم و

های قومی و جمعیتی میان ترکان قزلباش )افشارها، روملوهوا، شواملوها، اسوتاجلوها،     تنش

ها، سادات )مرعشی، جزایوری، ترلغُوری، کالنتوری(، اعوراب زل      ها، گرجی ، چرکس ذوالقدر(

صفویه به وجوود  هایی در شوشتر عهد   ، فراز و فرود مشعشم و زل کثیر و جماعک بختیاری

 زوردند.

 . پیشینه پژوهش 2

 توذکره شوشوتر  هوا،   زن تورین  مهوم  هایی صورت گرفته اسوک کوه    درباره شوشتر، پژوهش

ه.ق.( 3550) العوالم  تُحفَج  ه.ق. و  3397نوشته سید عبداهلل جزایری در سوال    ه.ق.( 3393)

چنوین، احمود کسوروی     ه.ق. اسک. هم 3539نوشته میرعبداللطیف خان شوشتری در سال   

تواریخ  ( در 3399و سید محمدعلی امام اهووازی )  تاریخ پانصد ساله خوزستان( در 3354)

                                              

 .121-121ص  ،  تذکره شوشتر شوشتری،  جزایری.  1

 .111-111، ص هما .  2

 .101-101، ص  نابغه فقه و حزیثجزایری،  محمز سیز.  1
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زاده،  نوشته محمد تقی شوشتر در گذر تاریخ اند.   هایی به تاریخ شوشتر کرده  ، اشارهخوزستان

، نوشوته اکورم مریود    شوشتر یعنی خوبتر 3افیای شوشتر و زثار و ابینه زن را در بر دارد.جغر

شوجره   5شوشتری که به طور اجمالی به بررسی وجه تسمیه و ابنای شوشتر پرداخته اسک.

نوشته سید محمد جزایری که بیشتر درباره خاندان سوادات جزایوری    طیبه )شجره مبارکه(

ناموه   اکبر مرعشی که بیشتر در زمینه نرسشب ، نوشته سید علیشجره خاندان مرعشی 3اسک.

  4خاندان سادات مرعشی شوشتر اسک.

 های متنفذ شوشتر در آغاز دوره صفوی . بافت جمعیتی و خاندان3

 تورین  پرجاذبه از امامی، یکی دوازده شیعه دولک یک ایران در قالب در صفویه دولک تشکیل

 اموان  بی مبارزه به نُه قرن مدت به مذهب این ؛ زیرا پیروان    اسک ایران و اسالم تاریخ فصول

 شاه مهم اقدامات شد. یکی از اعالم ایران رسمی دین شیعه، مذهبکه  این تا دادند ادامه خود

 .بود (قزلباش)ها  ترکمن با(  تاجیک) ایرانیان میان تعامل( ق..ه730-709)اول  اسماعیل

شاه اسوماعیل اول  در ابتدای عصر صفویه،  2بیشتر بود.در صدر اسالم، وسعک شوشتر 

های مختلف را در سراسر کشوور سورکوب    بعد از به قدرت رسیدن، تصمیم گرفک شورش

 از مشعشوعی  مند بودنود. حکوموک   قدرت کند. در ایالک خوزستان در این دوره، مشعشعیان

                                              

 .شوشتر در گذر سما ساده،  محمز تقی.  1
 .شوشتر یعنی خوبتر. اکرا مریز شوشتری، 2
 . ش ره مبارکهجزایری،  محمز سیز.  1

 .ش ره نامه خانزا  سادات مرعشی اکبر مرعشی، علی سیز.  1
گتونز، عقیلی، دشجت بجزر ، هفجت شجهیزو  و     شهرهای عسکر مکرا، چو   شامل مناطقی هم.  5

سیامنصور ادامه داشت. بنا بر اسناد به جا مانزه اس خانزا  گرجی تبار های  جلیعه بود و تا نزدیکی
هجای   ه.ق.( بودنز، امجد  و سمجی   1111 -1012های ) خا  که حاکما  شوشتر در سال واخوشتی

بسیار سیادی در مناطق فتح آباد، ن ف آباد، شاه آباد و حتی شجم  آبجاد، تحجت اختیجار حجاکم      
 شوشتر بوده است.
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گذار این حکومک  بنیانه.ق.( 590ه.ق. شکل گرفته بود. در دوره سید محمد بن فالح ) 542

گری گسترش یافک، اما در دوره سولطان محسون    های  الی و فرزندش، موال علی اندیشه

شدند. تاریخ نگاران محلی شوشتر، دیدگاه  ه.ق.( حکومتی میانه رو محسوب می   702-590)

 نویسند:  مناسبی نسبک به سلطان محسن دارند و در این باره می

گردیدد   مسلم را او خوزستان شد، تمامی خلیفه محمد بن محسن سلطان چون

 او و اوسدت  آثدار  از حدویه   جدیدد  شدرر  و محسنیه قلعه نشست و ها فرو فتنه و

 1بود. دیندار عادل سلطان

-702برخی اقدامات خاندان مشعشعی در دوره حکومک علوی بون محسون )فیوا ( )    

ه.ق. رهسواار   734هوا در سوال    زن موجب شد، شاه اسماعیل اول برای سرکوب  ه.ق.( 734

گفته  به بنا رسید. دزفول جنگی خویش به سفر ادامه در خوزستان شود. شاه اسماعیل اول

 هموراه  رعناشی، خاندان از الدین قوام موالنا ،جا زن ه.ق.( حاکم   775بیگ شیرازی ) عبدی

  5را به امارت رساند. الدین قوام نیز، پسران موالنا اسماعیل به او پیوستند. شاه خود پسران

 حکومک به  ه.ق.( 750 -734محمد ) حاجی و  ه.ق.( 734دزفول ) امارت به محمد شیخ

 اش، بورادرزاده  ه.ق. بوه دسوک   750سوال   در محمود  حواجی  شدن کشته 3رسیدند. شوشتر

موجب شد حکومک مشعشوعی کوه در ایون      شوشتر اهلل تا قدرت خلیل گسترش اهلل و خلیل

ه.ق.( بوود، احسوا  خطور نمایود. ایون      749-750بدران مشعشوعی )  اختیار سیدزمان در 

  4شد. بدرالدین مشعشعی سید اهلل رعناشی و شروعی برای منازعات مکرری میان خلیل
                                              

 .195، ص م ال  المؤمنی ؛ قاضی نوراهلل شوشتری، 111ص ، تذکره شوشتر شوشتری،  جزایری.  1

 . 112، ص تکمل  االخبارنویزی شیراسی،  .2

 . 91، ص تاریخ جها  آراقزوینی،  غفاری.  1

؛ 521، صشاه تهماسج  اول دوست،  ؛ منوچهر پارسا111، ص تکمل  االخبارنویزی شیراسی، .  1

 . 91، صجها  آراتاریخ قزوینی،  غفاری
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 ه.ق.( 439-484. رقابت افشارها و روملوها در شوشتر عهد شاه طهماسب اول )4

حاکمانی از مرکز   ه.ق.( 754-730) از دوره شاه طهماسب اول به خصوص در دوره صفویان

کردنود،   شدند که توالش موی   نشین استان خوزستان فرستاده می حکومک به شوشتر، حاکم

نیروهای شورشی و نافرمان را سرکوب کنند. درصد قابل توجهی از افرادی که بوه عنووان   

 ،تورین  مهوم  یکوی از  شدند، تُرک ترباران افشار و روملو بودند. حاکم به شوشتر فرستاده می

 که بودند ارششرلُو و گُندُزلُو ، طایفه حضور داشتند شوشتر در دوره صفوی در که افشار طوایف

  داشتند. اقامک شوشتر بُلیتِی محله در طایفه این از یهای بخش

افشارها که یکی از قبایل با نفوذ و معتبر در بین قزلباشان بودند در شوشوتر بوا هموان    

که در عهد صفویه، میان قزلباشان و تاجیکان در ایران بروز کرده بود رو شدند  مشکلی روبه

و زن عبارت بود از رقابک و نزاع بین دو عنصر تاجیک و قرلباش که ساختار صفویه را دچار 

 فرسودگی کرده بود.

 

 نام حاکم
زمان 
 حکومت

 طایفه
مدت 
 حکومت

های  ویژگی
 حکومتی

تاریخ دقیق به وسیله نویسند  
شوشتر/ تاریخی که تذکر  

 تقریبی است و تنظیم شد  است.

 . مردی قلی1

 1سلطان
 سال ده افشاری  .ق.  239-249

 شاه علیه
 و طهماس 

به  او قتل
 برادرشوسیله 

نویسنزه کتاب تذکره شوشتر 
تاریخ دقیق حکومت ای  حاکم 

 را بیا  کرده است.

 یک سال افشاری  .ق 243-249 . سوندک بیک9
برادر مهزی 
 قلی سلطا 

تاریخ تقریبی است و به وسیله 
 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

  دو سال افشاری  .ق 245-243 . کچل خان3
تاریخ تقریبی است و به وسیله 
 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

. حیدر قلی 4

 سلطان
  .ق 249- 245

احتماال 
 افشاری

  سه سال
تاریخ تقریبی است و به وسیله 

 شزه است.نویسنزگا  تنظیم 
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 عرب  .ق255- 249 . سید محمد5
احتماال 
هشت 
 سال

اوالد و امدکی 
در رامهرمز به 
یادگار داشته 

 است.

های  تذکره شوشتر در مورد سال
حکومتی ای  حاکم دچار 

 ناهماهنگی است.

 . ابوالفتح سلطان6
 249های  بین سال

  .ق256 –

احتماال 
 افشاری

  سه سال
دقیق مشخص نیست، چو  

تذکره شوشتر اطدعات   اح 
 دهز. جامعی نمی

 چنز ماه نامشخص  .ق 255 . حسن بیگ7

شورش القاص 
میرسا، برادر 
شاه طهماس  
در دوره ای  
حاکم اتفاق 
افتاده است. او 
القاص میرسا را 
به شوشتر راه 
نزاد و درواسه 
 .را بست

نویسنزه کتاب تذکره شوشتر، 
تاریخ دقیق ای  حاکم را بیا  

 است.کرده 

  .ق 269-256 1. سید بیگ9
احتماال 
 عرب

  چهار سال
تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

  سه سال اَرشلُو  .ق 263-269 . رستم سلطان2
تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

  دو سال نامشخص  .ق 265 -263 . سیف بیگ19
است و بجه وسجیله   تاریخ تقریبی 

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

  یک سال ترکما   .ق 266- 265 . امیرخان11
تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.
. قاسم علی 19

 9سلطان
  .ق. 266-267

احتماال 
 افشاری

  یک سال
تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

  یک سال ذوالقزر  .ق 269- 267 منصورخان. 13
تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

 سه سال افشار  .ق271 -269 . محمد سلطان14
بججرادر خلیججل 
 خا  افشار

تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   
 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

                                              

 .119، صتذکره شوشتر ؛ جزایری، 111 ، صبری  خلزا فهانى،  قزوینى واله.  1

 .151 ، صعباسى آرا  جها  تاریخقزوینى،  وحیز.  2
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  دو سال روملو  .ق 273 -271 . قوچ بیگ15
تقریبی است و بجه وسجیله   تاریخ 

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

  دو سال روملو  .ق 275 -273 . محمد سلطان16
تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

  یک سال شاملو  .ق 276 -275 . حسین قلی17
تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

 . سید جماز19
276- 279 

  .ق. 
 دو سال عرب

اوالد و امججد  
او در شوشجججتر 
دوره افشججاریه 
هجججم وججججود  

 داشته است.

تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   
 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

  یک سال اُستاجلو  .ق 272 -279 . قیاس سلطان12
تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

 . عیسی خلیفه99
272- 299 

  .ق. 

احتماال 
 عرب

  یک سال
تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

  .ق 299- 299 1. ایغوت سلطان91
 چاوشلو
 اُستاجلو

  دو سال
تاریخ تقریبی است و بجه وسجیله   

 نویسنزگا  تنظیم شزه است.
. میرزا علی 99

 9بیگ.

299- 293 

  .ق. 
  یک سال نامشخص

بجه وسجیله    تاریخ تقریبی است و
 نویسنزگا  تنظیم شزه است.

 

 

 ه.ق.(439-489درصد آماری حاکمان شوشتر در دوره شاه طهماسب اول )

                                              

 .115 ، ص2، جالتواریخ خد  قمی،  حسینی؛ 12، ص عباسى آرا  جها  تاریخقزوینى،  وحیز .1

 .119 ص، تذکره شوشتر جزایری، .  2
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. رقابت خاندان سادات مرعشی و تلغری بر سر قدرت و مناصب محلی در شوشتتر  5

 در دوره شاه طهماسب اول 

منسوب هستند. سید احمود )بوه احتموال     سادات تلغر به عبداهلل، فرزند موسی بن جعفر

ه.ق. از نجوف بوه شوشوتر زمود و     959ه.ق.( از نخستین سادات تلغری در حدود سوال      940

در دوره شاه طهماسب، امالک خاندان تلغری به  3اراضی عقیلی را از مالکان خریداری کرد.

وسیله میر اسداهلل صدر مرعشی خریداری گردید و این امالک به خاندان سوادات مرعشوی   

نفک( از طرف شاه طهماسب  -ه.ق. چشمه قیالرستان )قیر 725ساس در سال  5منتقل شد.

های قیور(   ر )چشمههای قی شایان توجه اسک که چاه 3اول به سید محمد تلغری واگذار شد.

در منطقه خوزستان تا دوره معاصر در اختیار این خاندان بوده اسک و مناطق مسجد سلیمان 

  4.امروزی، اللی، اندیکا و هفک شهیدون از امالک این خاندان بوده اسک

. برآمدن مجدد افشارها در حکومت محلی شوشتر و سپس برافتادن آنان به دست 6

 ها و خاندان جغتا  چرکس

 طایفه زمان حکومت نام حاکم
مدت 

 حکومت

های  ویژگی

 حکومتی

تاریخ دقیق به وسیله نویسنده 

تذکره شوشتر/ تاریخ تقریبی 

است و به وسیله نویسندگان 

 تنظیم شده است.

. میرزا علی 1

 5بیگ.

755- 753 

 ه.ق. 
 نامشخص

یک 

 سال
 

تاریخ تقریبی اسک و به وسیله 

 نویسندگان تنظیم شده اسک.

                                              

 .111ص ، هما .  1

 .هما .  2

 . 111ص ، هما . 1

 نویسنزه.تحقیقات میزانی .  1

 .119 ص، تذکره شوشتر جزایری، .  5
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میرزا . 2

 رشیدالدین

752- 759 

 ه.ق. 

مرعشی 

 شوشتری

یک 

 سال

پسر میر عبدالوهاب 

 مرعشی

صاحب تذکره شوشتر، تاریخ 

حکومتی این حاکم را دقیق بیان 

 کرده اسک.

. دهدار 3

 سلطان
  چند روز نامشخص ه.ق. 759

تاریخ تقریبی اسک و به وسیله 

 نویسندگان تنظیم شده اسک.

. شاهوردی 9

 سلطان

759- 759 

 ه.ق. 

گُندُزلو 

 افشاری

یک 

 سال
 

تاریخ تقریبی اسک و به وسیله 

 نویسندگان تنظیم شده اسک.

 . علی سلطان5
559 -770 

 ه.ق.
 پسر خلیل خان افشار سه سال افشاری

تاریخ تقریبی اسک و به وسیله 

 نویسندگان تنظیم شده اسک.

. خسرو 6

 سلطان

770- 775 
 ه.ق.

  دو سال افشاری
تقریبی اسک و به وسیله تاریخ 

 نویسندگان تنظیم شده اسک.

. شاهوردی 7

 سطان

775-
 ه.ق.3005

گُندُزلو 
 افشاری

هشک 
 سال

به دسک مراد جلودار 
 باشی به قتل رسید.

تاریخ تقریبی اسک و به وسیله 

 نویسندگان تنظیم شده اسک.

. مراد 8

 جلودارباشی
  چند روز نامشخص ه.ق. 3005

به وسیله تاریخ تقریبی اسک و 

 نویسندگان تنظیم شده اسک.

 نایب فرهاد خان چند روز نامشخص ه.ق. 3005 . غیاث بیگ4
تاریخ تقریبی اسک و به وسیله 

 نویسندگان تنظیم شده اسک.

. سید 19

 مبارک خان
 ه.ق. 3005

 مشعشعی

 سادات
 چند روز

به تحریک سادات و 
، این  بزرگان شوشتر

شخص از هویزه وارد 

 این شهر شد.

تاریخ دقیق این وقایم به وسیله 

نویسنده کتاب تذکره شوشتر زورده 

 شده اسک.

. مهدی قلی 11

 1خان.

3005-3005 
 ه.ق. 

 شاملو
شش 
 سال

احداث روستای 
مهدی زباد، تجدید 

زاده  بنای زرامگاه امام
عبداهلل، ساخک حمام 
زنانه، مسجد و دکان 

 خانه رنگ

تاریخ دقیق این وقایم به وسیله 

کتاب تذکره شوشتر زورده  نویسنده

 شده اسک.

                                              

 .120 ص، تذکره شوشتر جزایری، .  1
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ه.ق،   3005توا   3005هوای   مهدی قلی خان شواملو، شوش سوال در میوان سوال     

در  3حکومک شوشتر را بر عهده داشک. یکی از کارهای او، ساخک روستای مهدی زباد

 زاده عبداهلل و مقام براء بن مالوک انصواری را    چنین، مقام امام نزدیکی شوشتر بود. هم

 خانوه را کوه    ، حموام زنانوه و دکوان رنوگ     در شوشتر مرمک و تعمیر نموود. او مسوجد  

 بوازار شوشوتر اسوک،     هر سه در کنار هم و در نزدیکی سید محمد کوه زرامگواه او در  

  5.وقف کرد

 3هوای نوو از دیگور کارهوای او بوود.      طرح بازار شوشتر به شکل جدید و ساختن مغازه

چنین، مهدی قلی خان شاملو کواریزی احوداث کورد کوه از بنود میوزان )ماهاارگوان،         هم

در   ه.ق.( 3045-3095شد، اما در دوره واخوشتی خوان )  مافاریون( به انتهای بازار وصل می

  4ماجرای ورود مار بزرگ، این کاریز مسدود شد.

حکوموک رسویدند.    ه.ق. خاندان جشغتوا در شوشوتر بوه   3035تا  3005های  در بین سال

ه.ق. در    3050ه.ق. توا   3005ها، محمد سلطان جغتا بوود کوه دوازده سوال از     زن نخستین

شوشتر حاکم بود و بعد از او، برادرش، علی سلطان جغتا به قدرت رسید. یکی از اقودامات  

سلطان زاده عبداهلل بود. بعد از او، فرزند محمد  او، بنای پل خواجه شاه علی در نزدیکی امام

جغتا که طهماسب سلطان نام داشک در رأ  قدرت قرار گرفک. ساخک پل گررگرر در زمان 

 2او به پایان رسید.

                                              

 کیلومتری شوشتر قرار دارد. 1اهواس و در فا له ای  روستا در مسیر جاده شوشتر به .  1

 . 121-120، ص  تذکره شوشتر جزایری، .  2

باسار شوشتر به ناا قیصریه اس دوره شاه عباس اول تا دوره پهلوی وجود داشت که به دالیلی به .  1

 های شوشتر، کمی گسترش پیزا کرد. دست شهرداری شوشتر تخری  شز و خیابا 

 .120، صتذکره شوشتر جزایری، .  1

 .هما .  5
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 ه.ق.( در شوشتر   1938 -1998حکومت خاندان جَغتا )

 

ه.ق. شربلی سلطان چشرکِس، حاکم شوشتر گردید، اما به علک بیماری بعد  3035در سال 

 ویردی سلطان چرکس، جانشین او شد، اموا بوه سوبب    از شش ماه درگذشک. پسرش، اهلل

 خردسالی، عمویش، بهروز بیگ چرکس به نیابک از او، سه سال قدرت را در اختیار داشک. 
 

 ه.ق.( در شوشتر   1938-1992حکومت خاندان شَبلی چَرکِس )

 

.(ق.ه 3005-3050)محمد سلطان جغتا . 3  

طهماسب سلطان جغتا، فرزند محمد سلطان . 3
. که در زمان او، ساخت پل گَرگَر به پایان رسید  

 

  

علی سلطان جغتا، برادر محمد سلطان پل خواجه  . 5
. شاه علی را ساخک  

شربلی سلطان چشرکِس در سال . 3
.ق .ه 3035  

 شش ماه

بهروز بیگ چشرکِس، . 3  

 برادر شربلی سلطان 

اهلل وردی سلطان چشرکِس،  . 5
 پسر شربلی سلطان 

 سه سال 
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 گزین در حکومت محلی شوشتر . ثبیت قدرت گرجیان به عنوان نیروی سوم جای7

 وهوا   تاجیوک  میوان  نوزاع  و قودرت  کواهش  بورای  ه.ق.(   3035-779اول )  عبا شاه

 کوه  شود  سوومی متوسول   ایجاد نیوروی  به حل راه این در او اندیشید. حلی راه ،ها قزلباش

 شوده  زورده ایوران  به طهماسب شاه زمان زنان در اررامنه بود. ها و ، گُرجی ها چشرکِس شامل

 یوا  سوااه  در اسوالم  دیون  پوذیرش  از شودند و پوس   معوروف  شاه  المان ها به بعد بودند.

تودری    بوه  عبوا   شاه دوره در سوم نیروی .یافتند اشتغال سلطنتی بیوتات هایی از  بخش

  3اعتبار یافک و در دوره جانشینان شاه عبا  استمرار یافک.

 نوام  بوه  و بود محمدباقر او، ارشد پسر فرزند که میرزا سام،  وی نوه عبا ، شاه از پس

 نوام  نشسوتن،  تخک بر در هنگام میرزا سام. شد شاه عبا  جانشین شد، می شناخته صفی

  گرجوی  ه.ق.( خانودان 3025 -3035صوفی )  شواه  دوره  در. نهواد  خود بر را صفی پدرش،

زیرا شاه صفی از جانب ایشوان احسوا  خطور    ؛  رسیدند قتل به فرزندانش و خان امامقلی

  صفی شاه اقدام این. بود خان عبا ، اهلل وردی شاه ساالر ساه فرزند خان، امامقلی کرد. می

 که بود صفویه دوره  در خان امامقلی به خصوص خاندان ها گرجی بسیار نفوذ دهنده نشان

  5کند. صادر راها  زن قتل دستور شد، مجبور صفی شاه

 نیروها این حضور که بود کرده پیدا نفوذ گرجی نیروهای قدری، به صفی شاه دوره  در

هوای   گرجوی  مشوهورترین  از .اسوک  محسوو   شوشتر جمله در از خوزستان شهرهای در

ه.ق.( 3025-3035) صوفی  شاه خاصه  المان از که بودند خان خاندان واخوشتی شوشتر،

 بوه  خاندان شوشتر، این عامه فرهنگ در 3.رسیدند بیگلربیگی مقام به و زمدند می شمار به  

 .قرار داشک شوشتر سالسل قلعه نزدیکی در زنان سکونک محل وبودند  مشهور زیبایی

                                              

 .11، ص فوی عصر ایرا راجر سیوری، .  1

 .228 ، صهما .  2

 .150 ، ص1 ، جالتواریخ خد  قمی،  حسینی.  1
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 ه.ق.(1942-1978گرجی ) . واخوشتی خان )واخشتوخان(8

 بوه . کردنود  حکوموک  شوشوتر  ه.ق. در  3344ه.ق. تا  3045 سال از خان واخوشتی خاندان

 به خصوص قُورچی داشک، بزرگان پشر شش مقام که شوشتر به واخوشتی خان ورود هنگام

خاندان جغتا که در این زمان نوروز خان بیگ، بزرگ این خاندان بوود و بعود از او حواجی    

 شوشتر سرزمدان و و  یره، علما مرعشی، تلغری سادات میرزا قلی بیگ جغتا قرار داشک و

  .استقبال واخوشتی خان شتافتند به گویی زمد خوش برای

 کوه  یافوک  افوزایش  شوشوتر  درهوا   زن دلبسوتگان  و متعلقوان  وابستگان، حضور او، زمان در

 نیوز  خوان  واخوشتی برادران از کرد. بیگ چرکس اشاره بیگ گرجی و ایلدرم گُرگِین به توان می

 برعهوده  را قنودهار  بیگلربیگوی  خوان،  ذوالفقار که کرد خان اشاره منصورخان و ذوالفقار به باید

 خوویش،  رعیک داشک بزرگ و با بانی و کشاورزی شکوفایی و زبادانی خان در داشک. واخوشتی

  کشوواورزی محصوووالت افووزایش و درخووک کاشووک بووه شوشووتر زبووادانی بوورای بووود. او شووهره

  3.کرد می توجه

 5زباد نجف خان، روستای واخوشتی همراهی به تقی کالنتر چنین، خواجه محمد هم

 ایون  در رعایوا  دادن اسکان در و ساخک افزونی را فیلی و پاپی،های  قلعه و نهاد بنا را

 کنود  موی  یاد کاسبی مال نام به شاعری از شوشتر تذکره صاحب 3.کوشید بسیار مکان

 ، 4زباد نجف روستای ساخک برای و بود شوشتر در  خان  واخوشتی معاصر شاعران از که

                                              

 . 121ص، تذکره شوشتر جزایری، .  1

رود در مسیر جاده شوشتر  اطدعات دقیقی اس ای  روستای تاریخی وجود نزارد، اما احتمال می.  2
به اهواس بوده باشز. در روستای سه بُنه، یک تپه تاریخی وجود داشته اسجت کجه مربجوه بجه دوره     

 های اخیر اس بی  رفته است.   فویه بوده است و متأسفانه، ای  تپه تاریخی در سال

 .121ص، تذکره شوشتر  جزایری،.  1
رود که در نزدیکی روستای مهامیز در چهل و نه کیلومتری شوشتر در مسجیر ججاده    . احتمال می1

 شوشتر به مس ز سلیما  است. 
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  3.نوشک تاریخی ماده

 ه.ق.(3025-3035صوفی )  شاه چشم از داد انجام شوشتر در خان واخوشتی که اقداماتی

 طورف  از رسوید  اصفهان به قندهار از بازگشک از بعد واخوشتی خان که هنگامی و نماند دور  

  5.شد تعیین مقرری و مواجب او، برای خوانین سایر مانند و یافک مقام ترفیم صفوی، پادشاه

 واخوشتی خان  از پس . جانشینان4

 ه.ق.(1978-1196. فتحعلی خان )1-4

فتحعلوی بیوگ،    .داشوک  پسور  پن  او بود. سال هفک و سی واخوشتی خان، حکومک مدت

 واخوشتی فرزندان از بیگ بیگ، عبا  بیگ، باداده ، کلب علی(خان اصالن)اسلمس بیگ 

. رسوید  خانفتحعلی پسرش،  به خان واخوشتی وفات از پس شوشتر حکومک 3.بودند خان

 پودرش  مانند داشک وبر عهده  را شوشتر حکومک ه.ق.3302تا سال . ق.ه   3095 سال از او

از  نیابوک  بوه  که(خان اصالن) بیگ اسلمس .بود کمال اهل مربی و سادات، علما مند ارادت

 جزایوری  اهلل نعموک  سید مقدم بود، شده شوشتر کارگزار  ه.ق.( 3309-3095خان ) فتحعلی

 باشد، معرفک ارباب شایسته که چنان زن را راحتی او اسباب و شمرد محترم ه.ق.( را3335)

 شوشوتر  جوامم  مسوجد  نزدیکوی  در جزایری نعمک اهلل سید برای ای خانه و ساخک فراهم

 4کرد.  انتخاب
                                              

 توججه  شوشجتر  آبادی و عمرا  به نیز ه.ق.( اطرافیانش1018-1012) خا  واخوشتی بر عدوه.  1
 علی خواجه پسر قاسم خواجه شریف پسر محمز حاجیوسیرش،  به بایز افراد ای  جمله اس کردنز.
 (.121، صتذکره شوشتر انزیشیز )جزایری،  می شوشتر شکوفایی به که کرد اشاره

   .150، ص1 ، جالتواریخ خد  قمی،  حسینی؛ 110 ، صخانی الفردوس ریاضمنشى،  حسینى.  2
 .111، 129، 128، 121، ص  تذکره شوشتر جزایری، .  1
 اکبجر  علجی  سیز؛ 18-11 ، صنابغه علم و حزیثجزایری،  محمز ؛ سیز111-129، ص هما .  1

، خوسسجتا   تجاریخ اهجواسی،   ؛ سیز محمز اماا91، صمرعشی سادات خانزا  نامه ش ره مرعشی،
 .151-150، ص اسشوشتر یادی؛ محمزباقر نیرومنز، 151-152ص 
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 بناهوای  و زثوار  و کورد  موی  توجه شوشتر زبادی و عمران به پدرش مانند فتحعلی خان

 بنود  ،2عقیلوی هوای   ، بوا  4زباد ، فتح3زباد ، دولک5 زباد ، علی3زباد کرد. او شاه ایجاد زیادی

 های قلعه عمارت چنین، بیشتر هم را بنا کرد. 5خان حمام و 9زباد حسام ، عمارت9بازان ماهی

 کوه  مدتی در او 33.کرد بنا بود، تجدید شده خراب را که 30(شادروان) قیصر پل و 7سالسل

                                              

 شوشتر قرار دارد. امروسه در ده کیلومتری دسفول در مسیر جاده دسفول به.  1

 اطدعات دقیقی اس ای  روستا وجود نزارد..  2

در روستای سه بُنه شوشتر در مسیر جاده شوشتر به اهواس، یک تپه تاریخی وجود داشته اسجت  .  1

 دولت آباد بوده است. هما که مربوه به دوره  فویه بوده است و به احتمال، 

 نزارد.اطدعات دقیقی اس ای  روستا وجود .  1

شود و در فا له حزود بیست کیلومتری  های شهرستا  گتونز محسوب می امروسه یکی اس بخش.  5

 شوشتر قرار دارد.

. نزدیک شهر  انزیشه در مسیرجاده شوشتر به اهواس قجرار دارد و اس بناهجای دوره شجاپور اول    1

بت جهانی شزه است. های آبی شوشتر، ث شود که با دیگر ساسه ا.( محسوب می210-210ساسانی )

 ه.ق.( ای  بنز را تعمییر کرده است. 1101-1018فتحعلی خا  گرجی)

 چنا ، قابل سکونت است.   امروسه در پانزده کیلومتری مسیر جاده شوشتر به اهواس قرار دارد و هم.  1

مخروبجه  . در شوشتر، انتهای خیابا  اماا، باال دست رودخانه گرگر قرار دارد که امروسه به شکل 8

 در آمزه است.

هجا، نقارخانجه،    . دژ مستحکمی است که در مرکز شهر قرار دارد و در گذشته دارای قورخانه، برج9

تر در دوره هخامنشی سجاخته شجزه    حصار و خنزق بوده است. به احتمال در دوره ساسانی یا قبل

 ه.ق.( ای  قلعه را تعمییر کرده است. 1101-1018است. فتحعلی خا  گرجی )

ا.( محسجوب  210-210پل شادروا  یا قیصر در شوشتر اس بناهای دوره شاپور اول ساسانی).  10

های آبی شوشتر ثبت جهانی شزه است. ای  پل در گذشته دارای چهجل و   شود که با دیگر ساسه می

 درباره چگونگی ساخت ای  پل حکایتی آورده است.  شاهنامهچهار دهنه بوده است و فردوسی در 

 .91، صتاریخ پانصز ساله خوسستا روی، کس.  11
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 تصوفیه  الی و گول  از را 5جوو بنود   اراضی و 3گلوگرد قنوات کرد تالش بود شوشتر حاکم

احتورام   موورد  جزایری سادات و مرعشی سادات خاندان. بود ثمر بی وی کوشش، اما سازد

 3.بودند  خان فتحعلی 

 ه.ق.(1111-1196. کلبعلی خان )2-4

 اتفاق افتاد سیالبیه.ق.(  3333و3309 حدود.) در شوشتر کلبعلی خان حکومک زمان در

 ویرانی مقدمه طغیان، این .شد ویران شوشتر کشاورزی محصوالت وها  با  زن، پی در که

 9ویرانوی  و گشوک  خوراب  2علی مقام بند و 4میزان بند ازهایی   ؛ زیرا قسمک بود شوشتر

  9.زورد بار به بسیاری

                                              

 رسز.  ها به دوره ساسانیا  می انز که قزمت آ  . یکی سری قنات بوده1

. بلو  دی ه در قزیم به جو بنز معروف بود و در غرب شهرستا  شوشجتر و جنجوب شهرسجتا     2

 گتونز واقع است.

 . 19، صساله خوسستا تاریخ پانصز ؛ کسروی، 110-112، ص  تذکره شوشتر جزایری، .  1

در مرکز شهرستا  شوشتر قجرار دارد و رودخانجه کجارو  را در ایج  شهرسجتا  بجه دو بخجش        .  1

کنجز. ایج  اثجر اس بناهجای دوره شجاپور اول       گَرگَر)دو دانگجه(، و شیجیطییچ)چهاردانگه( تقسجیم مجی    

 شزه است. های آبی شوشتر ثبت جهانی شود که با دیگر ساسه ا.( محسوب می210-210ساسانی)

های آبی شوشتر ثبت جهانی شزه است،  در نزدیکی آبشارهای تاریخی شوشتر که با دیگر ساسه.  5

کننز و هر سجال، روس عیجز    منسوب میقزمگاهی وجود دارد که آ  را به امیرالمؤمنی  اماا علی

یکجی  در نزد شود. بنز مقاا علی در ای  قزمگاه گرامی داشته می غزیر و شهادت اماا علی

 ای  قزمگاه قرار دارد.

هم اکنو ، باغ خا  در امتزاد رودخانه گَرگَر بعز اس آبشارهای شوشجتر قجرار دارد کجه یکجی اس     .  1

 رسز.  شود و حزاقل به دوره قاجاریه می های تاریخی ای  شهر محسوب می باغ

 .915-95، ص تاریخ پانصز ساله خوسستا  کسروی،.  1
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 بازگو چندانی جزئیات قندهار، والیک در خان اصالن حکومک درباره صفوی عصر منابم

 سوال  او در و بوده اسک  ه.ق. 3309 سال در قندهار والیک به اصالنخان انتخابند. کن نمی

 در و زمود  شوشتر به کهگیلویه به رسیدن برای اصالنخان شد. کهگیلویه . حاکمه.ق   3334

 .کرد نزول خواجه با 

 و داشوک  دل بوه  پودر  مهور ، اموا  بوود  عیاش بخشنده و مردی اصالنخان، پسر عبداهلل

 و بوود  پودر  دیودار  جهوک  در کهگیلویه به سفرش که چنان شتافک. می دیدارش به پیوسته

 شوتافک.  دیدارش به پسرش گرفک، در دسک را استرزباد حکومک خان، اصالن که هنگامی

 درگذشوک  بود. شوشتر الدوله نایب( خان) محمدعلی بیگ،  اصالنخان دیگر چنین، پسر هم

 3.داد رخ استرزباد در  ه.ق. 3353 سال در اصالنخان

 ه.ق.( 1111-1124خان ) عبداهلل و خان . عیسی3-4 

 خوان،  ذوالفقوار  پسر خان عیسی دسک ه.ق. در3333 تا 3333 سال از شوشتر حکومک  

 داشوک  بوزرگ  و شوشوتر  عموارت  به بود پرور رعیک مردی که او. بود خان واخوشتی برادر

 خان ه.ق، عبداهلل 3333 سال در بود. کوتاه او رانی حکم مدت، اما داشک زیادی عالقه ضعفا

 شوشوتر  بور  سوال  یوازده  مودت  و شود  شوشوتر  حاکم خان واخوشتی اصالنخان، پسر پسر

  .حکومک کرد

 ه.ق.(1132-1124) خان . بیژن خان و مهرعلی4-4

ه.ق. به قدرت رسید، اما 3354بیژن خان پسر فضلعلی بیگ پسر فتحعلی خان در سال 

 در کلبعلوی خوان   پسور  خوان  ه.ق. بر کنار شد. بعد از او، مهر علی3359بعد از دو سال در 

 انتصواب،  ایون  بود. الدوله نایب او، برادر خان محمد حاجی و شد شوشتر حاکم .ق.ه3357

 حکوموک  ضوعف  تحوالت، و تغییر این. شد دوباره حاکم خان عبداهلل و نیاورد دوام چندان

  .دهد خان را نشان می عبداهلل به خصوص و شوشتر گرجیان

                                              

  .112-111، ص  تذکره شوشتر جزایری، .  1
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 سال تاریخ نام حاکم
خاندان گرجی 

 واخوشتی خان
 نسبت با واخوشتی خان

 گذار بنیان  39 ه.ق.  3095 -3045 واخوشتی خان. 3

 پسر بزرگ او واخوشتی خان 55 ه.ق. 3309-3095 . فتح علی خان5

 پسر او واخوشتی خان 2 ه.ق.  3333 -3309 . کلب علی خان3

 پسر ذوالفقار خان، برادر او واخوشتی خان 5 ه.ق. 3333 -3333 . عیسی خان4

 پسر اصالنخان، نوه واخوشتی خان واخوشتی خان 7 ه.ق. 3354 -3333 . عبداهلل خان2

 واخوشتی خان 5 ه.ق. 3359 -3354 . بیژن خان9
پسر فضعلی خان پسر فتح علی خان، 

 نتیجه واخوشتی خان

 ، نوه واخوشتی خان پسر کلب علی خان واخوشتی خان 3 ه.ق. 3357- 3359 . مهر علی خان9

 . خاندان گُرگِین بیگ گرجی19

در مورد خاندان واخوشتی خان توضیحاتی ارائه شد، اما درباره خاندان گُرگِین بیگ گرجی 

دادند. از  و اِیلدرُم بیگ چشرکِس باید اشاره شود که سه گانه قدرت را در شوشتر تشکیل می

، گرگین بیگ هم وارد شوشتر شد و مقوام میرشوکار از طورف     ابتدای ورود واخوشتی خان

مقام میر شکار را تا زخر دوره صفوی در اختیار داشتند.   ها  و اعطا شد. زنواخوشتی خان به ا

 نویسد:  جزایری درباره شجره نامه خاندان گُرگِین بیگ گرجی می

) گِاللَدک  از آثدار    1گرگین بیگ سپس فرزندش زال بیگ که بدا  بودوریکی  

                                              

در سه کیلومتری جنوب شوشتر و در نزدیکی شهر باسجتانی دسجتوا قجرار دارد کجه ایج  محجل       .  1

شجود. نجاا روسجتای گدلجک بجه شجهر         باستانی مربوه به دوره الیماییجز در دوره اشجکانی مجی   

 نورمحمزی تغییر کرده است.
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د و اوست پس از او، رستم بیگ و بعد از اسفندیار بیگ قدرار داشدت کده مسد     

را ساخت و وقف عام نمود. اسفندیاربیگ مدتی حاکم شوشدتر   1مدرسه میرشکار

  9 .ق. وفات کرد. 1943هم شد و در سال 

  گرجی بیگ گُرگِین خاندان

 

  

 

 

 . خاندان اِیلدرُم بیگ چَرکِس11

خاندان اِیلدرُم بیگ چشرکِس از وابستگان و متعلقان خاندان واخوشتی خان بود که همراه او 

 نویسد: وارد شوشتر شد. جزایری درباره شجره نامه این خاندان می

اِیلدروم بیگ سپس فرزندش عباسقلی بیدگ اول و پدس از او مرت دی قلدی      

بیگ و سران ام عباسقلی بیگ دوم قرار داشتند. عباسدقلی بیدگ در پایدان دور     

  3های افشاریه مأمور مالیات شوشتر بود  است. صفوی و آغازین سال

و اِیلودرُم    های خونین میان سه خاندان واخوشتی خان گرجی، گُرگِین بیگ گرجینبرد

 بیگ چشرکِس در شوشتر و در دزفول در پایوان دوره صوفوی و ز واز دوره افشواریه، قابول      

 تأمل اسک. 

                                              

 مسافربری ای  شهرستا  قرار دارد.. در خیابا  اماا خمینی شهرستا  شوشتر، نزدیک پایانه 1

 .111، 115، ص  تذکره شوشتر جزایری،  .2
 .111 -115، ص  تذکره شوشتر جزایری، .  1

گرگین بیگ. 3  

اسفندیار بیگ. 4  

 احداث مدرسه و مسجد میرشکار 
رستم بیگ . 3  

زال بیگ. 5  

(گاللک)احداث با  بورکی  
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 چَرکِس بیگ اِیلدرُم خاندان

 

 

 

  صفوی دوره ق. پایان.ه1135 تا. ق.ه 485 شوشتراز حاکمان آماری . درصد12

 

 های محلی شوشتر در عصر صفویه ترین حکومت ترین و کوتاه . طوالنی13

 
 مدت حکومت حاکمان

 سال 39ترین حکومک محلی شوشتر،  طوالنی ه.ق.(3095 -3045. واخوشتی خان )3

 سال 55 ه.ق.( 3309-3095. فتحعلی خان، پسر واخوشتی خان )5

 سال 35 ه.ق.( 3050-3005. محمد سلطان جغتا )3

 سال 30 ه.ق.( 745-735) . مهدیقلی سلطان افشار4

 سال 5 ه.ق.( 3005-774. شاهوردی خان افشار )2

 این سه حاکم فقط در چند روز حاکم بودند. خان مبارک بیگ، سید جلودار باشی،  یاث مراد .5
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 جغتا
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عباسقلی دوم. 4 مرتضی قلی. 3  عباسقلی اول.5   



 یدر توسعه شهر یمنصبان محل  پرنفوذ و صاحب یها نقش خاندان 622 

 . اوضاع اجتماعی و اداری شوشتر در دوره صفوی14

 منصب خان و سلطان .1-14

خانه نامیده  یکی از چهار مقامی بود که خارج از پایتخک صفویه که در اصطالح دولکخان 

دار مدیریک والیات بودند. به عبارت بهتر، بعد از مقام والوی، بیگلور بیگوی و     شد، عهده می

سلطان، خان قرار داشک. این مقامی بود که از طرف شاه بورای اداره یوک ناحیوه واگوذار     

منطقوه تحوک    3گو بود. کرد و فقط به او پاسخ شاه، انجام وظیفه می شد و تنها زیر نظر می

 شد. حکومک یک خان به چند ناحیه تقسیم می

و مهودیقلی خوان شواملو      ه.ق.( 799-792های معروف شوشتر، امیرخان ترکمان ) خان

ه.ق.(، فتحعلوی  3095-3045چنین، واخوشتی خان گرجی ) ه.ق.( بودند. هم 3005-3005)

 3309) ه.ق.(، کلبعلی خان پسور واخوشوتی خوان    3095-3302خوشتی خان )خان پسر وا

و بیوژن    ه.ق.( 3352-3333خوان )  عبداهلل ه.ق.(،3333-3333خان ) ه.ق.(، عیسی3333و

هوای   خان )بیجن خان( پسر فضلعلی بیگ پسرفتحعلی خان پسر واخوشتی خوان از خوان  

مهم در شوشتر، اقدامات مهمی های  سرشنا  گرجیان شوشتر بودند. در دوره صفوی، خان

 انجام دادند.

احداث بازار قیصوریه،    ه.ق.( 3005-3005برای مثال از اقدامات مهدیقلی خان شاملو ) 

زاده عبداهلل و براء بن مالک و احداث روستای مهدی زبواد در   های امام تعمیر و مرمک مقام

یوان دوره شواه عبوا  اول    در شوشتر از دوره شاه طهماسب اول تا پا 5اطراف شوشتر بود.

ها،  زن حدود چهل نفر به عنوان حاکم محلی به قدرت رسیدند که بیشتر  ه.ق.( 735-3035)

 منصب سلطان داشتند. 

                                              

 دوره در ایجرا   فرهنگجی  و سیاسجی، اجتمجاعی، اقتصجادی    تحجوالت  تاریخبرسگر،  کریم ن فی.  1

 . 259، ص  فویه

 .121-120، ص  تذکره شوشتر جزایری، .  2
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 منصب قولر آقاسی .2-14

هوا تشوکیل    هوا و قفقوازی   هوا، ارمنوی   ها، چشرکِس نیروهایی بودند که از گُرجی  قُوللررها

ها، افراد بی باک و  زن بودند و به جای نیزه، تفنگ داشتند.شدند. به صورت سواره نظام  می

ها،  زن ای به قوللرها داشتند. تعداد شدند. شاهان صفوی، عنایک ویژه پر جرأت محسوب می

شد. او بعد از قوورچی   ها، قوللر ز اسی )زقاسی( نامیده می زن دوازده هزار نفر بود و فرمانده

ترین امرا و ارکان دولک صفوی بود. اعطای تیول و حقوق سالیانه  المان بوا   باشی، عمده

تحک نظر  5و مین باشی 3گرفک. ارتقای درجات نظامی از قبیل یوزباشی تأیید او صورت می

  3شد.  او انجام می

  اشیب قورچی منصب .3-14

سواالر بوود. وظیفوه     فرمانده قورچیان )سواران قزلباش( و باالترین مقام، پوس از سواه  

قورچی باشی در دوره متقدم حکومک صفوی به طور کامل مشخص نیسک. اقتدار قورچی 

ای قزلبواش بوا زن وه کوه از وظوایف       باشی به عنوان فرمانده قورچی یا سواره نظام قبیلوه 

ه.ق. از قدرت امیراالمرا کاسته شد و در  743-740، اما از حدود امیراالمرا بود تداخل داشک

 عنوان به توان می ق. را.ه 772 تا 722 های سال 4مقابل بر قدرت قورچی باشی افزوده شد.

 از دوره ایون  هوای  باشوی  قوورچی  بیشوتر  برد. نام صفویه دوره در باشی قورچی اقتدار اوج

  2بودند. افشار خاندان

                                              

 گفتنز. ه.ق.( فرمانزه  ز سرباس را یوس باشی می1115-901 فوی ). در دوره 1

 گفتنز. ه.ق.( فرمانزه ده سرباس را می  باشی می1115-901در دوره  فوی).  2

 دوره در ایجرا   فرهنگجی  و سیاسجی، اجتمجاعی، اقتصجادی    تحجوالت  تاریخبرسگر،  کریم ن فی.  1

 .218-211، ص  فویه

 .211، ص فویه ،هما .  1

 فرهنگجی  و اقتصجادی  اجتماعی سیاسی تحوالت تاریخنوایی و عباسقلی غفارفرد، عبزالحسی  .  5

 .121-121ص  فویه،  دورا  در ایرا 
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 منصب قولر آقاسی .4-14

 پسور ( بیوگ  اسولمس صوالنخان ) ه.ق.(، ا   3332-3309در زمان شاه سلطان حسوین )  

 شوهر  بوه  داشوک  برعهده را( خاصه  المان رئیس) زقاسی قوللر منصب که خان واخوشتی

 صفوی پایتخک اصفهان به را  ه.ق.( 3309-3095خان گرجی ) فتحعلی و فرستادند قندهار

 3333-3309کلبعلوی خوان )   او، دیگور  برادر به را شوشتر چنین، حکومک هم .خواندند فرا

 3شد.  شوشتر وارده.ق.(    3309) الثانی جمادی در او کردند و تفویض  ه.ق.( 

 منصب کالنتر  .5-14

کالنتر رابط بین دارو ه و مقامات باالتر و مردم عوادی بوود. کالنتور وظیفوه دفواع از      

بوه صوورت     یان، تقسیم کارهای تکلیف شده از طورف مقاموات   حقوق مردم در مقابل دولت

  5از مردم را بر عهده داشک.  عادالنه در بین مردم و وصول مالیات

، مقام کالنتر را  ه.ق.( در شوشتر   3005-3005در دوره حکومک مهدی قلی خان شاملو )

عهوده داشوتند.   خواجه عزیز و پس از او، خواجه محمد تقی بن حافظ بن شمس الدین بور  

 کالنتر بود محمدتقی حاجی دسک در  ه.ق.( 3095-3045واخوشتی خان ) عهد در این مقام

در زمان واخوشتی خان، سید رشیدالدین دزفولی  .بود سرشک نیک و مند سخاوت فردی که

فرزنود او، سوید خلوف، دامواد حواجی       نویس به شوشتر زمد و خانه و امالک ساخک. خوش

شد و به این ترتیب، بعد از وفوات پسوران حواجی محمودتقی، منصوب      محمد تقی کالنتر 

موروثی کالنتری به سید صادق، فرزند سیدخلف رسید. و بعد به سید نعمک اهلل پسر سوید  

  3محمدصادق و بعد از او به سید محمدحسین رسید.

                                              

 .111، صتذکره شوشتر جزایری، .  1

 دوره در ایجرا   فرهنگجی  و سیاسجی، اجتمجاعی، اقتصجادی    تحجوالت  تاریخبرسگر،  کریم ن فی.  2

 .210ص،  فویه

 .110-128، 121-120، ص  شوشتر تذکره جزایری، .  1
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 منصب کدخدایی  .6-14

چون دانا، رئیس  ی همدر متون تاریخی و ادبی مختلف برای واژه کدخدا، معانی متفاوت

خانه و مرد خانه، معتمد و رئیس هر یک از محالت شهر و متصدی امور روستا بیان شوده  

  3اسک. تصویب منصب کدخدایان محالت و رؤسای اصناف بر عهده کالنتر بود.

ه.ق.( منصب کدخدایی را خواجوه  3005-3005در دوره حکومک مهدیقلی خان شاملو )

حاجی زمان،   ه.ق.(، 3309-3095. در دوره فتحعلی خان گرجی )الدین بر عهده داشک نجم

کدخدایی را بر عهده داشتند.  منصب اهلل حاجی عنایک اهلل و حاجی رضا پسر حاجی عنایک

مسجد عبداهلل بانو از زثار حاجی رضا اسک. دیگر کدخدایان شوشوتر در ایون دوره، حواجی    

عراقی و حاجی عبداهلل قاان ی بودنود کوه   عبدالنبی پسر خواجه عزیز کالنتر، حاجی صالح 

 5زسیاب بند ماهی بازان از زثار وقفی حاجی عبداهلل قاان ی اسک.

 منصب میرشکار .7-14 

 از بیشوتر  کوه  شود  می محسوب دوم درجه مناصب از میرشکار منصب صفوی، دوره در

 مر وان  از. بودنود  شکاری، مانند قوش مر ان نگاهداری مأمور داشک. زنان عضو دویسک

میرشکار از امرای مهم صفویان بوود  . شد می استفاده اردک و  از،  درنا صید برای شکاری

که همه مسئوالن امر شکار، تابم او بودند و پرداخک حقوق و مواجب ایشان با تأییود امیور   

وظیفه کلی میرشکار باشی، تنظیم امور شکار  3گرفک. شکار باشی و وزیر اعظم صورت می

 4لیه ابزار و ادوات شکار بود.و نظارت بر ک

                                              

 دوره در ایجرا   فرهنگجی  و سیاسجی، اجتمجاعی، اقتصجادی    تحجوالت  تاریخبرسگر،  کریم ن فی.  1
 .111ص ،  فویه

 .110، 121-120، ص  تذکره شوشتر جزایری، .  2
 فرهنگجی  و اقتصجادی  اجتماعی سیاسی تحوالت تاریخنوایی و عباسقلی غفارفرد، عبزالحسی  .  1

 .122، ص  فویه دورا  در ایرا 
تحلیل و برررسی جایگجاه شجکار سجلطننی و کارکردهجای     »رضا دریکونزری و مصطفی نزیم، .  1

 .11، ص 1، ش 8، س اقتصادی-تاریخ اجتماعی، «متنوع آ  در عصر  فوی
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در این دوره، طهماسب بیگ مدتی میرشکار باشی بود و پس از او، این مقام در اختیوار  

ه.ق.(، 3045از ابتودای ورود واخوشوتی خوان )    3خاندان گرگین بیگ گرجوی قورار گرفوک.   

گرگین بیگ وارد شوشتر شد و مقام میرشکار از طرف واخوشوتی خوان بوه او اعطوا شود.      

ه.ق.( در اختیار 3332، مقام میر شکاری را تا زخر دوره صفوی ) ان گرگین بیگ گرجیخاند

 دربواره شوجره ناموه خانودان گُورگِین بیوگ ُگرجوی          شوشوتر  در توذکره  داشتند. جزایوری  

 نویسد: می

گُرگِین بیگ سپس فرزندش زال بیگ کده بدا  بودوریکی )گِاللَدک  از آثدار       

 9از اسنفدیار بیگ قرار داشت.اوست پس از او، رستم بیگ و بعد 

 منصب شیخ االسالمی .8-14

شیخ االسالم از مقامات مهم دینی بود که از سوی صدر و بوا تصوویب شواه منصووب     

شد. او در مورد مسائل دینی و دعاوی حقوق مدنی بر مبنای فقه شویعی دوازده اموامی    می

شد. شیخ  دنی محسوب میترین منصب امور شرعی و م داد. عالم تراز اول و بزرگ حکم می

،  کرد. کار مهم شیخ االسالم االسالم پایتخک برای برخی شهرها، شیخ االسالم انتخاب می

شیخ االسالم دوره واخوشتی خوان، شویخ عبوداللطیف     3امر به معروف و نهی از منکر بود.

ری ه.ق. وفات کرد و با ورود سید نعمک اهلل جزای 3020جامعی جبل عاملی بود که در سال 

 4ه.ق، منصب شیخ االسالمی به او واگذار گردید.3097در سال 

                                              

  خوسسججتا ، تججاریخاهججواسی،  ؛ سججیزمحمز امججاا121 -122، ص  تججذکره شوشججتر جزایججری،  1

 .152،  151ص 

 .111، 115ص، تذکره شوشتر . جزایری،  2

 دوره در ایجرا   فرهنگجی  و سیاسجی، اجتمجاعی، اقتصجادی    تحجوالت  تاریخبرسگر،  کریم ن فی.  1

 .115 ص،  فویه

 .111، 110-128، 121-121، ص  تذکره شوشتر جزایری، .  1
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  . نتیجه15

شوشتر در دوره صفوی، عصر مهمی را ساری کرد. در این دوره، شوشتر جایگواه ممتوازی   

در خوزستان کسب کرد و از دو سو مورد توجه بود. هم مورد توجه ویژه پادشاهان صوفوی  

بیشتر حاکمان محلی  خاصی به رشد این شهر داشتند.بود و هم حاکمان محلی زن، اهتمام 

های متنفذ عهد صفوی بودند و به رونق و پیشرفک شوشوتر   شوشتر در این دوره از خاندان

 توجه داشتند. 

تور بوود. در ایون     ساختار این شهر، مانند ساختار پایتخک صفویان، اما در ابعاد کوچک 

چون بند میزان، بند  و پل گرگر و بندهایی همچون پل خواجه شاه علی  هایی هم  دوران، پل

بازان مرمک و بازسازی شدند. روستاهای جدیدی مانند مهودی زبواد،    شادروان و بند ماهی

نجف زباد، شاه زباد، فتح زباد، دولک زباد، علی زباد و خلف زباد ساخته شدند. مساجد، مدار  

ا  خواجه، با  شاه، با  خان عقیلی و چون ب هم  هایی های جدیدی بنا شدند. با  خانه و کتاب

های بزرگان شوشتر، مانند براء  با  میر سیدعلی مرعشی احداث شدند و بسیاری از زرامگاه

 زاده عبداهلل تعمیر و مرمک گردیدند. بن مالک انصاری و امام

،  های افشوار )گُنودُزلو، اررششولو(، روملوو     های مختلفی از قزلباش در دوره صفوی، خاندان

، ذوالقدر و ترکمان قدرت سیاسی و نظوامی شوشوتر را در اختیوار داشوتند.      ، استاجلو شاملو

خاندان خرغرتا در دوره شاه عبا  اول و خاندان سلطان چشرکِس در پایان دوره شواه عبوا    

اول و ز از دوره شاه صفی به عنوان حاکمان محلی شوشتر انتخواب شودند. در دوره شواه    

گرجی واخوشتی خان، قدرت سیاسی شوشتر در حدود صد و دو سال صفی با ورود خاندان 

هوای   در اختیار این خاندان گرجی قرار گرفک. حضور ایون خانودان    ه.ق. 3344تا  3045از 

 دهد. بانفوذ و معتبر در شوشتر، جایگاه خاص این شهر را در دوره صفوی نشان می

؛ زیرا با اقدامات خوود   گذاشتنددر زمینه مذهبی، خاندان مرعشی تأثیر ژرفی بر شوشتر 

سبب تحول مذهبی در شوشتر شدند و شوشتریان از سنک به تشیم گرویدند. ایون تحوول   

های صودر و   پیش از زمدن شاه اسماعیل اول به شوشتر اتفاق افتاد. خاندان مرعشی، مقام
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ه.ق. قودرت   752قاضی عسکر را در دوره شاه طهماسب اول بر عهوده داشوتند و در سوال   

یاسی و نظامی شوشتر را در اختیار گرفتند. بعدها، این خاندان تبدیل بوه قودرتی محلوی    س

 شدند.

ها،  ترین زن چنین، سادات تِلغرری در ابتدا به امور مذهبی مشغول بودند که به بزرگ هم

تووان   زاده عبداهلل و سید قطب الدین در محله عبداهلل بانویه می سید حسین در منطقه امام

به وسیله شاه طهماسب اول در سوال    ها زن د، اما با واگذاری چشمه قیالرستان بهاشاره کر

 ه.ق، سادات تِلغرری بیشتر به امور اقتصادی پرداختند.725
  



 623   0011 بهار، و دوم، شماره هشتاد و پنجم یستسال ب             

 منابع 
 .1111کتاب،  ، تهرا : دنیا نا ر  منتظم تاریخخا ،  حس  السلطنه، محمز اعتماد .1

 .1119مفاخر فرهنگی،  و آثار تهرا : ان م ، خوسستا  تاریخ،  علی اماا اهواسی، سیزمحمز .2

 .1191، تهرا : پیاا نور، فرهنگ و تمز  ایرا  در دوره  فویادریسی آریمی، مهری،  .1

 .1111انتشار،  ، تهرا : سهامیاول تهماس  شاهدوست، منوچهر،  پارسا .1

 .1182، تهرا : امیرکبیر، عباسی آرای عالم تاریخبیگ،  ترکما ، اسکنزر .5

 .1181 ادب، و علم بشیر تهرا : ،سما  گذر در شوشترمحمز،  ساده، تقی .1

طراحجی، اهجواس: تجرآوا،     کزخزای ، تصحیح مهزیشوشتر تذکره،  عبزاهلل سیز،  شوشتری جزایری .1

1188. 

 .تا بی نگاری ، اهواس: ،مبارکه ش ره محمز، سیز جزایری، .8

االسجدمی،   الفکجر  م مجع  ، قجم: جزایری اهلل نعمت سیز حزیث و فقه نابغهججججججججججججججججج،  .9

1111. 

 .1182، تهرا : امیرکبیر، نا ر  فارسنامه،  فسایى، میرساحس  حسینى .10

اشجراقی،   احسجا   ، تصحیحالتواریخ خد  الحسی ،  الزی  شرف ب  احمز قمی، قاضی حسینی .11

 .1181تهرا ،  تهرا : دانشگاه

تحلیل و برررسی جایگاه شکار سجلطننی و کارکردهجای   »دریکونزری، رضا و نزیم، مصطفی،  .12

 .1، شماره 8، سال 1198، اقتصادی -تاریخ اجتماعی، «متنوع آ  در عصر  فوی

 .1152تهرا : فروغی،  دستگردی، وحیز ، تصحیحسامی تحفه،   فوی میزا ساا .11

 .1188عزیزی، تهرا : نشر مرکز، ، ترجمه کامبیز ایرا  عصر  فویسیوری، راجر،  .11

 .1191 ، تهرا : اسدمیه،المؤمنی  م ال ،  نوراهلل شوشتری، قاضی .15

 ، تصحیحاسمشاهیرآ  شوشترو برخی درتاریخ فردوس،  الحسینی، عدءالملک مرعشی شوشتری .11

 .1152بهم ،  : چاپخانه محزث، تهرا  ارموی الزی  میرجدل

طهجوری،   ی  مز موحز، تهرا : کتابخانه ، به اهتمااالعالم تحف ،  خا  شوشتری، میرعبزاللطیف .11

1111. 



 یدر توسعه شهر یمنصبان محل  پرنفوذ و صاحب یها نقش خاندان 620 

 .1189کتاب،  ، تهرا : دنیایخوسستا  ساله پانصز تاریخ،  کسروی، احمز .18

 .1111، ترجمه کیکاووس جهانزاری، تهرا : خوارسمی، سفرنامه کمپفرکمپفر، انگلبرت،  .19

 .1151حافظ، : نراق، تهرا  حس  ، تصحیحآرا جها  تاریخاحمز،  قاضی،  قزوینی غفاری .20

 .1191 آوا، تر اهواس: ،خوبتر یعنی شوشتر اکرا، شوشتری، مریز .21

 .1115نا،  بی: ، تهرا مرعشی خانزا  ش رهاکبر،  مرعشی، علی .22

 .1151ملى،  آثار ، تهرا : ان م جعفر  جامع،  حسی  محمز ب  نائینى، محمزجعفر .21

 محمجود  دکتجر  موقوفات ، تهرا : بنیادشهریارا  دستور، العابزی  سی  ب  ابراهیم نصیر ، محمز .21

 .1111افشار، 

  .1181و مفاخرفرهنگی،  آثار ، تهرا : ان م اسشوشتر یادینیرومنز، محمزباقر،  .25

 .1119نوائی، تهرا : نی،  عبزالحسی   تصحیح،  االخبار تکلم بیگ،  نویزی شیراسی، عبزی .21

 .1181، تهرا : سمت، در دوره  فویه روابچ سیاسی و اقتصادی ایرا ،  ، عبزالحسی  نوایی .21

تجاریخ تحجوالت سیاسجی اجتمجاعی اقتصجادی و      و غفاری فرد، عباسقلی،   ، عبزالحسی  نوایی .28

 .1181، تهرا : سمت، فرهنگی ایرا  در دورا   فویه

تاریخ تحوالت سیاسجی، اجتمجاعی، اقتصجادی و فرهنگجی ایجرا  در دوره      ن فی برسگر، کریم،  .29

 .1191نور، ، تهرا : پیاا  فویه

افشجار،   محمجود  دکتجر  موقوفجات  بنیاد: ، تهرا بری  خلز،  یوسف ا فهانى، محمز قزوینى واله .10

1112. 

 و انسجانى  علوا پژوهشگاه: ، تهرا عباسى آرا  جها  تاریخ،  طاهر محمز ، میرسا قزوینى وحیز .11

 .1181فرهنگى،  مطالعات
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