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فهرست مندرجات تاریخ گیتى گشا 

نسب طایفۀ زند  4 
در بیان نسب و حسب خدیو گردون قبب و ذکر شرذمه اى از حاالت آن خسرو 

نامدار  6 
در بیان انقراض دولت طایفۀ افشار و انتقال بخدیو جهانگیر نامدا  8 

در بیان شطرى از فتوحات حضره بارى و استمداد على مردان خان بختیارى و 
نصرة یافتنش  12 

در بیان معاهدة خدیو خسرونشان با ابو الفتح خان و على مردان خان و استقرار 
سلطنت بر اسماعیل میرزا صفوى و رزم خدیو نامدار  15 

در بیان طغیان على مردان خان و نقض پیمان و ایمان و رفتن او بشیراز و 
شکست صالح خان  17 

در بیان ورود موکب مسعود بدار السلطنۀ اصفهان و فرار حاجى بابا خان و 
حکومت محمد صادق خان  19 

در بیان وقایع سال فرخنده فال سیچقان ئیل مطابق یکهزار و صد و شصت و پنج 
هجرى  1165   20 

در بیان مختصرى از احوال دار المرز و چگونگى استیالى محمد حسن خان قاجار 
بر الکاى مازندران و عزیمت خدیو منصور بصوب مزبور  25 

در بیان عطف عنان خدیو گیتى ستان ببلدة طهران و تعمیرات و مرمت خرابى 
احوال لشکریان و عزیمت بدار السلطنۀ اصفهان  29 



در بیان سال فرخنده فال اودئیل مطابق  1166  و استیالى لشکر منصور بر على 
مردان خان و انهزام آزاد خان و سایر وقایع غریبه  31 

کیفیت محاربۀ خدیوجم غالم کسرى احتشام با آزاد خان افغان و حقیقت وقایع آن 
ایام مسرت نشان  33 

ذکر مراجعت حضرت ظل اهللا از الکاى فارس بجانب عراق و شکست آزاد خان 
در قمشه و کشته شدن اسکندر خان  38 

در بیان جدال خدیو کشور جالل با عبد اهللا خان و شکست یافتن او از سپاه ظفر 
توأمان  41 

بیان وقایع سال فرخنده فال خجسته بال بارس ئیل مطابق  1167   42 
ذکر توجه آزاد خان بساحت فارس و شکست یافتن از قهرمان جم اساس در نواحى 

چشت  44 
بیان سال همایون فال توشقان ئیل مطابق  1168   46 

ذکر ورود موکب مسعود باصفهان و طغیان جماعت گرمسیرى در آن خطۀ 
فردوس نشان  49 

وقایع احوال محمد حسن خان قاجار و جنگ او با شیخعلى خان در سنجان کزاز و 
شکست سپاه نصرة طراز  51 

وقایع سال همایون فال لوى ئیل مطابق  1169   54 
ذکر ایلغار محمد حسن خان بجانب گیالن و عزیمت آزاد خان افغان  56 

ذکر وقایع سال خجسته فال سنۀ  1170  و مأمور شدن شیخعلى خان بدار السلطنۀ 
اصفهان  57 

حرکت موکب محمد حسن خان از مغان و تسخیر قلعۀ ارومى و شکست آزاد خان 
 59 

سال میمنت منوال  1171  و وقایع آن زمان فرخنده توأمان  61 
سال میمون  1172  و وقایع آن زمان فرخنده نشان  62 

ذکر قتل جماعت افاغنه در مازندران بدست محمد حسن خان قاجار  67 



ذکر بقیه احوال محمد حسن خان قاجار و بیان سوانح و وقایع آن زمان  69 
بیان حرکت موکب جهان گشا از شیراز بصوب طهران  72 

ذکر بقیۀ احوال محمد حسن خان و چگونگى اوضاع آن زمان و سایر وقایع آن اوان 
مسرت نشان بامر خالق انس و جان  80 

ذکر سرانجام کار و پایان روزگار محمد حسن خان قاجار  83 
ذکر دخول جناب شیخعلى خان بشهر استراباد بموجب حکم و مراجعت باردوى 

نصرةنشان  88 
ذکر وقایع سال فرخنده فال مطابق  1172   89 

ذکر احوال دار االمان کرمان و مأمور شدن خدا مراد خان زند بسردارى آن ملک خلد 
مانند  90 

بیان چگونگى تتمۀ وقایع این سال فرخنده فال و سایر امور ایام توقف در طهران  91 
ذکر رسیدن بهار و نوروز گیتى افروز سال هزار و صد و هفتاد و سه هجرى  1173   92 

ذکر حرکت موکب جهان گشا بجانب خمسۀ عراق و سایر اتفاق بتقدیر خالق انفس و 
آفاق  95 

ذکر وقایع سنوات هزار و صد و هفتاد و چهار و پنج  1174  و  1175  بلطف خالق سراى 
سپنج  96 

ذکر مراجعت اردوى نصرة توأمان از سفر اول آذربایجان و چگونگى آن  98 
ذکر توجه موکب نصرة نشان دیگرباره بجانب آذربایجان  99 

بیان افتتاح ابواب نصرة و ظفر بعد از شکست لشکر فتح پرور در قراء خمسه بلطف خالق 
خیر و شر  102 

بیان چگونگى محاصرة قلعۀ ارومیه و بقایاى احوال فتحعلى خان  104 
بیان قضیۀ عماى شیخعلى خان و چگونگى وقایع آن زمان  108 

ذکر حرکت موکب منصور از ارومى و وقایعى که مقارن آن اتفاق افتاد و گزارش 
زکى خان زند  110 



بیان انصراف موکب شوکت و شان از الکاى آذربایجان و عزیمت زکى خان از 
اصفهان  112 

ذکر ورود موکب مسعود بدار السلطنۀ اصفهان و گزارش آن اوان مسرت نشان  
 115

بیان ظهور نوروز سلطانى و گوهرریزى سیماب نیسانى در سال هزار و صد و هفتاد 
و شش هجرى  1176   116 

ذکر مأمور شدن نظر على خان زند برزم زکى خان و شکست یافتن لشکر زکى 
خان بحکم آفریدگار جهان  123 

ذکر ورود ایلچى عمر پاشا والى بغداد و سایر وقایع آن زمان مسرت نشان  126 
بیان حرکت موکب ظفر کوکب از محل سیالخور بجانب لرستان فیلى و وقایع 

آن اوان  128 
وقایع سال فرخنده فال هزار و صد و هفتاد و هفت  1177  هجرى و چگونگى آن 

سال سعادت منوال  130 
بیان کیفیت گیر و دار دار االمان کرمان و قضایاى آن مملکت سعادت اقتران  

 136
بیان توجه موکب نصرة طراز بجانب دار العلم شیراز و ورود بآن خطۀ بهجت پرور 

غم پرداز بلطف داور کارساز  137 
بیان تسخیر و تصرف کرمان و بعضى احوال محمد امین خان سردار دار االمان 

کرمان و وقایع آن زمان  140 
ذکر واقعات سنوات مبارکات هزار و صد و هفتاد و هشت و نه هجرى  1178  و  

 144   1179
بیان تتمۀ احوال کرمان و بقیۀ امور تقى خان درانى و سایر معامالت آن زمان 

بتقدیر ملک جاودان  150 
ذکر بنیاد عمارات مبارکات در خطۀ غم پرداز شیراز و چگونگى آن زمان  153 



ذکر وقایع سال فرخ فال هزار و صد و هشتاد  1180  و رسیدن بهار بهجت آثار بامر 
آفریدگار کون و فساد  158 

بیان احوال امیر مهنا و غائى و گزارش کار آن  161 
ذکر انجام کار و اختتام روزگار امیر مهنا و بقتل رسیدن او بتقدیرات خالق ارض و 

سما  167 
ذکر سرکشى ذوالفقار خان افشار و گرفتار شدن او بدست على محمد خان بتقدیر 

قادر مختار  168 
بیان احوال حسینقلى خان ولد محمد حسن خان و گزارش او  170 

تسلط حسینقلى خان دیگر بار بمازندران و چگونگى گزارش و سایر وقایع آن زمان 
 173 

بیان گرفتارى زکى خان بدست شیخ عبد اهللا بنى معین در جزیرة هرموز و 
چگونگى آن  175 

ذکر سردارى على مراد خان و مأمور شدن بجانب کردستان و گرفتارى او  178 
بیان رسیدن بهار خرم و وصول کوکبۀ نیر اعظم بساحت بیت الشرف و انحراف 
مزاج روشن از عمر پاشاى والى بصره و بغداد و مأمور شدن نواق ظهیر الدوله 

بتسخیر ام البالد  179 
ذکر کیفیت تحریک رایات جالل نواب سپهر رکاب اعتضاد الدوله بجانب بصره و 

ورود بکنار شط العرب  183 
ذکر ظهور بهار فیض آثار و هنگام خضارت باغ و گلزار و صورت گرفتن جسر و عبور 

سپاه  186 
ذکر ورود محمد وهبى بسفارت از نزد سلطان شکندرشان روم بخدمت فرمانده این 

مرز و بوم  194 
بیان ورود خوارج عمان با سپاه گران و سفاین بى کران باعانت بصریان و گزارش 

آن  195 
بیان حرکت سپاه بغداد با عنایت و امداد اهل ام البالد و شکست یافتن بقدرت 

خالق کون و فساد  200 



ورود بهار گیتى فروز و انهدام بالى غال در بصره بامر خالق عز و عال  202 
بیان افتتاح ابواب بصره بر روى مجاهدان بمقالید اهتمام نواب سپهر رکاب سعادت 

غالم  207 
بیان مجادله و محاربۀ على محمد خان زند با جماعت اعراب و شهادت آن جوان 

سعادتمند  211 
بیان توجه نواب استظهار الدوله دیگر بار بجانب فیض جوانب ام البالد بصره  214 

ذکر قضیۀ غم پرور و واقعۀ سخت اثر ارتحال نواب غفران مآب از جهان فانى سوى 
عالم جاودانى  215 

ذکر مراجعت نواب سپهر رکاب از بصره و چگونگى وقایع آن زمان و قضایاى آن 
اوان بتقدیر حضرت سبحان  219 

ذکر فرستادن نواب ابو الفتح خان و زکى خان على مراد خان را بجانب عراق و وقایع 
اطراف آفاق  221 

در بیان توجه زکى خان بجانب اصفهان از شیراز و اختتام روزگار او  224 
بیان طغیان ذو الفقار خان افشار و سایر وقایع آن روزگار بتقدیر مدبر لیل و نهار  228 

ذکر داستان بى دخلى نواب ابو الفتح خان در امور جهاندارى و توجه این نور حدقۀ 
دولت بجانب اصفهان  231 

ذکر پریشانى اساس دولت على مراد خان در دار السلطنۀ اصفهان بتقدیر خالق انس و 
جان و کیفیت آن  234 

ذکر حرکت موکب على مراد خان از دار السلطنۀ اصفهان بجانب شیراز جنت طراز 
بتقدیر خداى بنده نواز  236 

بیان اتفاق این جهانبان کشورستان با على مراد خان و سایر وقایع آن زمان  238 
ذکر چگونگى سلطنت على مراد خان و وقایع آن ایام محنت انجام غم آغاز  241 
بیان بقیۀ احوال على مراد خان بعد از نزول او بدار السلطنۀ اصفهان و کیفیت و 

گزارش آن  244 



بیان احوال آقا محمد خان قاجار و چگونگى استیالى او بالکاى مازندران و 
چگونگى آن  246 

بیان میمنت ترجمان طلوع آفتاب جهان آراى وجود مسعود آن نورفزاى جهان 
کامگارى از مشرق شهریارى و بروز راى عرصه پیراى ذات معدلت صفات آن غرة 

ناصیۀ نامدارى از افق فضل حضرت بارى  252 
رسیدن بهار عالم افروز سال فرخنده فال مطابق سنۀ یکهزار و صد و نود و هشت  

1198  هجرى  261 
بیان مجادله و محاربۀ سپاه نصرة همراه با آقا محمد خان قاجار و هزیمت لشکر 

منصور  262 
در بیان حرکت آقا محمد خان بجانب الکاى اصفهان و تسخیر دار السلطنه  269 

بیان انصراف موکب مسعود از خطۀ شیراز جنت طراز بجانب اصفهان و کیفیت آن 
 271 

ذیل میرزا عبد الکریم 
سبب تألیف کتاب  276 

بیان اختتام دولت زندیه من کالم زبدة المنشیان میرزا عبد الکریم بن- على رضاى 
منشى رحمۀ اهللا  279 

بیان فرار اسمعیل خان بجانب همدان و رفتن حضرت جهانبانى ببلدة مزبور و 
مجادلۀ خسرو خان  282 

بیان مراجعت خدیو جهان باصفهان و مجادله با محمد حسین خان و اسمعیل خان 
و فرار حاج علیقلى خان بفارس  288 

ذکر سال فرخنده فال یونت ئیل خجسته تحویل مطابق سنۀ هزار و دویست هجرى 
 291   1200 

بیان توجه آقا محمد خان بجانب عراق و مجادلۀ خسرو خان و شکست او و مأمور 
شدن علیقلى خان بسردارى عراق و کشته شدن هدایت اهللا خان والى گیالن  

 293



در بیان حرکت حضرت ظل اللهى از دار الملک شیراز بجانب الکاى کوه کیلویه  296 
ذکر ابتداى زمستان و حرکت موکب عزوشان بجانب کوه کیلویه  298 

وقایع سال فرخنده فال قوى ئیل خیریت دلیل مطابق سنه هزار و دویست و یک  
1201  هجرى و کیفیت آن  299 

بیان محاربۀ امیر محمد خان با جعفر قلى خان قاجار در براهان من اعمال دار 
السلطنۀ اصفهان و وقایع آن  302 

ذکر مأمور شدن نواب جهانبانى از جانب حضرت جهان ستان بجانب خطۀ الر و فتح 
آن دیار  303 

سال فرخنده فال پیچى ئیل خیریت دلیل مطابق سنۀ هزار و دویست و دو  1202  
هجرى  304 

در بیان حرکت موکب ظفر شعار بعزم اصفهان و هزیمت علیقلى خان قاجار بجانب 
کاشان  309 

در بیان مأمور شدن نواب جهانبانى بجانب بندر علویه و وقات خاقان مغفور و 
جلوس صید مراد خان در فارس  310 

ذکر سال فرخنده فال تخاقوى ئیل فرخنده دلیل مطابق سنۀ  1203 . 315 
ذکر بیان مجادلۀ سپاه نصرة شعار آقا محمد خان و سایر وقایع آنزمان بحکم خداوند 

جهان  321 
ذکر سال فرخنده فال ایت ئیل خجسته تحویل سنۀ  1204   324 

در بیان سال میمنت اشتمال تنگوزئیل مطابق سنۀ هزار و دویست و پنج  1205  
هجرى  329 

در بیان اعراض مرتضى قلى خان و مصطفى قلى خان از جانب آقا محمد خان و 
توجه بجانب شیخ ویس خان و مراجعت آنها ثانیا  330 

در بیان تسخیر نمودن آقا محمد خان والیت این جانب رود ارس را و مراجعت 
بطهران  332 

در بیان سوانح غم فزاى محنت پیراى و سایر وقایعى که در آنزمان حادث . . .



. . . گردید  335 
مراجعت نواب جهانبانى بخارج دار الملک شیراز و رفتن ببندر ریک  344 

بیان محاربۀ نواب جهانبانى با لشکر شیراز جنت طراز و سایر وقایع غم پرداز بتقدیر 
ملک کارساز  346 

ذکر خبر شدن حاجى از شکست لشکر شیراز و متوسل شدن او بدولت آقا محمد 
خان  349 

بیان محاربۀ نواب جهانبانى با لشکر شیراز مرتبۀ دوم و شکست یافتن ایشان  353 
در بیان محاربۀ لشکر نصرة شعار با مصطفى خان قاجار و ظفر یافتن آنجناب بتوفیق 

مسبب االسباب  359 
در بیان جنگ لشکر شیر آهنگ جان محمد خان قاجار و رضا قلى خان قاجار و انهزام 

شدن سپاه مخالف  361 
ذکر ورود آقا محمد خان قاجار ببلوك ایرج و شبیخون زدن لشکر پرخاشگر باردوى 

وى  367 
ذیل آقا محمد رضا 

ذکر تتمۀ احوال خیر مآل لطفعلى خان زند سعادتمند تألیف مرحوم آقا محمد رضاى 
شیرازى  374 

بیان وقایع سال فتنه اشتمال شورش مآل سیچقان ئیل مطابق سنۀ  1027   376 
بیان توجه موکب جهانبانى از طبس بصوب فارس و وقایع آن سال محنت اساس 

بتقدیر خالق ناس  377 
بیان حرکت از رونیز و معطوف ساختن عنان شبدیز عزیمت موکب جهانبانى کرة 

بعد اخرى بصوب طبس  380 
بیان توجه موکب جهانبانى بصوب کرمان حسب االستدعاى طوایف سیستانى و 

افغان بمشیت خالق انس و جان  381 
وقایع سال مسرت آغاز اندوه انجام اودئیل مطابق سنۀ  1028   384 



ذکر سازش مستحفظین قلعۀ کرمان با سپاه آقا محمد خان و از دست دادن و 
واپس گرفتن حضرت جهانبانى قلعه را و از دست دادن آنها کرة بعد اخرى  

 386
بیان حرکت موکب جهانبانى از کرمان بصوب بم  387 

ذکر مقدمات قتل و اسر و نهب کرمان بعد از رفتن بندگان جهانبان بصوب 
سیستان  388 

بیان عطف عنان حضرت جهانبان از کرمان بصوب بم و سیستان  389 
بیان وقایع جانگزاى گرفتارى حضرت جهانبان و حادثۀ عماى آنحضرت  390 

بیان حادثه قتل آنحضرت باغواى حاجى مردود بدسرشت  391 
خاتمه در بیان وقایع احوال آنان که باوجود دیدن احسان ازین خاندان و عدم 

عرضه و اسم و رسم و برترى یافتن در دولت این دودمان طریق خیانت پیموده و 
باندك زمانى سزاى اعمال بر ایشان معین و مشهود گردیده  392 

فهرست نامهاى کسان و خاندانها و نژادها  396 
فهرست نامهاى جاها  413 
فهرست نامهاى کتابها  426 
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