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  19  "  .  .  .  .  .  .  .  .  ھرات حکومت سقوط.1-2-3
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  24  "  .  .  .  .  .  .  .  .  مشھد  گشایش.1-2-7

  بحث سوم-یکم بخش

  افغانان با نادر جنگھای

  27  "  .  .  .  .  .  .  .  ھرات سوی بھ پیشروی. 1-3-1

  30  "  .  .  .  .  شمشیر پسر نادر کتاب  قول از ھرات گشایش  مورد در. 1-3-2

  31  "  .  .  .  ھرات بھ ازکشیدن نادرپس  بھ خان یار هللا بار خفت نامھ  عبرتناک هانگیز.1-3-3

 بحث اول-دوم بخش

 ھند و  خراسان و فارس در افشار  شاه نادر

  34  "  .  .  .  .  ھند و خراسان فارس، مضافات بھ حملھ  افشار شاه نادر.2-1-1

  35  "  .  .  .  .  .  .  ایران در افغانھا سالھ ھفت  حاکمیت.2-1-2

  37  "  .  .  .  .  .  .  .  افغان اشرف  تاجگذاری. 2-1-3

  38  "  .  .  .  .  .  میکند حس را خراسانی قلی نادر خطر اشرف  شاه.2-1-4

  39  "  .  .  .  .  .  .  افشار نادر با افغان اشرف  بالقوه رویارویی.2-1-5

  40  "  .  .  .  )1720( ھجری1442  ایران در افغانھا سلطنت قطعی کردن کن ریشھ.2-1-6
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  42  "  .  .  .  .  .  .  )1720( ھـ1142 در اشرف مرگ. 2-1-7

نادر فتوحات  

افغانستان=  خراسان فتح  

  دوم  بحث

  43  "  .  .  .  .  .  .  .  .  .  نادر فتوحات.2-2-1

  44  "  .  .  .  .  .  .  نھد می سر بھ را ایران سلطنتی تاج نادر. 2-2-2

  45  "  .  .  .  .  .  .  ایران در شیعھ عقاید  الغای و  شاه نادر. 2-2-3

  45  "  .  .  .  .  .  .  .      شاه نادر تاجگذاری. 4-2-4

  46  "  .  .  .  .  .  قندھار بھ شاه نادر  حمالت  مقارن  ھند  وضعیت. 2-2-5

  48  "  .  .  .  .  .  افغانستان=  خراسان و ھندوستان  بھ ھجوم. 2-2-6

  49  "  .  .  .  .  .  .  .  .  غزنی  شھر تسلیم. 2-2-7

  49  "  .  .  .  .  .  .  .  کابل سوی بھ نادر پیشروی.8   -2-2

  51  "  .  .  .  .  .  .  .  .  کابل گشایش.   2-2-9

  52  "  .  .  .  .  .  .  .  .     آباد  جالل  تسلیم. 2-2-10

  53  "  .  .  .  .  .  .  .  .  خیبر  تنگھ سوی بھ. 2-2-11

  54  "  .  .  .  خیبر  تنگھ  شدن آزاد -دشمن محاصره-شاه نادر جنگی  شاھکار. 2-2-12

 بحث سوم-دوم بخش

  ھند قاره شبھ بھ نادر تھاجم

  57  "  .  .  .  .  .  .     سند رودخانھ از  نادر  ارتش  گذشتن.  2-3-1

  58  "  .  .  .  .  .  )جیھلوم( جیلم  رود از  نادر اردوی  گذشتن. 2-3-2

  61  "  .  .  .  .  .  .  .  .  الھور تسلیمی. 2-3-3

بحث چھارم-دوم بخش  

  دھلی تا کرنال از

  69  "  .  .  .  .  .  .  .  .  دھلی و کرنال بین.2-4-1

  70  "  .  .  .  .  .  )ایران و ھند( ارتش دو جنگی نیروی رویی رویا.2-4-2

  74  "  .  .  .  .  .  .  .  ھند  ارتش بزرگ حملھ دومین.2-4-4
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  77  "  .  .  .  .  .  .  .  .  جنگ متارکھ  پیمان. 2-4-5

  78  "  .  .  .  .  .  .  .  شاه نادر اردوی در شاه محمد.2-4-6

 دوم بخش

 پنجم بحث

  کرنال بھ الھور از افشار نادر تھاجمی  حمالت کار آخر

  81  "  .  .  .  .  .  .  .  .  .  مقدمھ. 2-5-1

  83  "  .  .  .  .  کرنال  جنگ در ھند سپاه شکست و نادرشاه پیروزی عوامل. 2-5-2

  84  "  .  .  .  .  دھلی  تسخیر برای شاه نادر قوای  دخول برای جوئی چاره.2-5-3

  86  "  .  .  .  .  .  .  .  .  دھلی بجانب حرکت. 2-5-4

  89  "  .  .  .  .  .  .  .  .  ھند جنگی ارمغان. 2-5-5

  89  "  .  .  .  .  ھند مغولی امپراتوری آینده بھ افشار نادر حملھ ناگوار تأثیرات. 2-5-6

 بحث یکم- سوم بخش

 شمالی خراسان  راه در افشار  نادرشاه

  92  "  .  .  .  .  .  .  .  .  بخش براین ای مقدمھ.3-1-1

  93  "  .  گیرد می منشاء آن از افغانستان سرزمین آینده کھ جایی   شمالی خراسان  بھ نادر کشی لشکر. 3-1-2

  96  "  .  .  (پسر نادر شاه) خان قلی رضا  با ترکستان سپاھیان رویی رویا و قرشی نبرد. 3-1-3

  07  "  .  .  .  .  .  .  .  .  قندز جانب بھ. 3-1-4

بحث اول –چھارم  بخش  

  نادر فتوحات ادامھ

  101  "  .  .  .  .  .  .  سند در عباسی  خان خدایار شورش. 4-1-1

  102  "  .  .  .  .  .  .    ھرات در نادرشاه  نشستن  تخت بر. 4-1-2

  103  "  .  .  .  .  .  .    توران جغرافیایی سعت و و سرزمین. 4-1-3

  105  "  .  .  .  .  .  .  ترکستان تسخیر بعزم شاه نادر ارتش بسیج. 4-1-4

  107  "  .  .  .  .  .  .  نادر  بھ بخارا شاه خان ابوالفیض تسلیمی. 4-1-5

  108  "  .  .  .  .  .    کابل پیرامون ھای  افغانی شورش سرکوبی.  4-1-6

  109  "  .  .  .  .  .  .  .  .  خوارزم بسوی حرکت.4-1-7
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  109  "  .  .  .  .  .  .  .  .     خیوه بطرف. 4-1-8

  113  "  .  .  .  .  .  .  .  .  .  مرو بطرف. 4-1-9

بحث اول– پنجم بخش  

نادر اجتماعی و نظامی سیاسی  اوضاع از تحلیلی  

  115  "  .  .  .  .  .  .  نادر اجتماعی و نظامی سیاسی  اوضاع از تحلیلی

  120  "  .  .  .  .  .  .  .  نادر نظامی حمالت  پیامد. 5-1-2

  121  "  .  .  .  .  .  .  .  .  قدرت اوج در شاه نادر.5-1-3
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  یکمبخش 
  بحث اول

  نادر قلی خراسانی در آسمان  ایران با خون وشمشیر میدرخشد
 

 

 نادر قلی یا  نادرشاه افشار خراسانی .1-1-1
  )این  مرد مختصری در باره (

این مرد امام  قلی نام دارد که پسان  هابنام  نادر شاه افشار در تاریخ  شناخته شد. این  شخص  از  اثر فکر  درست ، نظرروشن  و «
شجاعت بی  نظیرش و ماجراجوئی  های که  شخصیتش را در زیر درخشش مششیر نظامی اش ، در تاریخ  آسیا  یکبار دیگر نظر  ها  را  

جلب کرده  و با پیروزیهایش  افسانه  هاو داستان  های وصف ناپذیری او راکه توام با شوخی  و بیشرت اوقات با بی رمحی ، حاضر خبود  
جوابی در محالت  لفظی با درشت  گوئی شخصیت  وی را  میسازد. او به پاسخ  کسانی که برای  نادر اصالت  خانوادگی قایل  

از خانواده سرشناسی زاده  نشده  ای که با دخرت مغول بزرگ که به  خواستگاری  اش  « او  میگویند: نیستند یعنی که به استهزا به 
  »بلی ،ولی من پسر شمشیر خود  ھستم:« ؛ ولی  او  تلویحًا  میگوید »میروی ازدواج  کنی ؟

آهنا بود و میخواست در » برده «ال او  از قبیله  ترک افشار بود ، در خالل یک  درگیری گرفتار اوزبکها شدو به مدت  هشت س
، 1728زندگی  آنرا تالفی کند . پس  از  توفیق به فرار  در خدمت  یک خان  در  می آید، او را  کشته  و دخرتش را  می رباید ، سپس در 

یادداشت منیکرد. مردی قتل دیگر کامال شبیه  خنستین را، مرتکب  می شود که اگر پیامد  های سنگینی نداشته بود  ،تاریِخ  آنرا 
ی  جز را  که  این  بار  می  ُکشد  رئیس  یک قبیله  ترک  قاجاراست  که قبیله  مقتدر بود . این قبیله  میخواست  تالفی  کند  ولی به  چیز

او را اخته  کرد را به  گروگان  گرفت و » آغا حممد«شکست  نیاجنامید . نادر ، برای هبرت کنرتول  کردن  آن ، پسر قربانی خود ، 
در کتاهبای تاریخ  نوشته شده  است  که آغا حممد خان در سن یازده سالگی بدلیل اینکه  چهره  جذابی داشت توسط خواجگان {

در حال معاشقه با یکی از مهسران وی  دیده شدو به دستور عادلشاه که از بستگان حممود افغان  –حاکم  مشهد  - حرمسرای عادلشاه  
  . .  اخته  گردید.  وروایات  دیگر  نیز  هست که در جایش به  آن  پرداخته می شود.}. –وایتی پسر عموی او به ر –بود 
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نادر برای رهائی کشور از چنگ افغاهنا ، از طهماسب شاه  خیالی صفوی، رخصت  طلبید . او  نیازی بوی ندارد و تنها مبنظور رمسیت 
وبا حتسین زیاد او  به  تنهایی  ایران را فتح  میکند. و به  اصفهان  وارد شده شاه   مردمی  هیجاناتخبشیدن  است . در میان  

هش) را آزاد  کرده و به  ختت  می  نشاند . پنج سال بعد  جانشین او  عباس  سوم را 1109-1108م/1731-1730طهماسب(
ز  چهار گوشه  کشور  آمده بودند  خود را هش)از ختت بر میدارد و با موافقت  جممع  اشراف که ا1114-1110م/1732-1736(

 1736شاه  میخواند. مهزمان ایران را متصرف  میشود و قدرت خود را  حتکیم خبشیده  ومهامجان را می تاراند: از یکسو در (
یگر در هش)باز  میگرداند  ؛ از سوئی د1017م / 1639هش)آهنا را جمبور به امضاء معاهده صلحی میکندکه مرز  ها را (1114م/

هش)روسها را  از  ارمنستان و آذربایجان بیرون  میکند. بر عالوه   ، به یورشهای رعد  آسادر اقلیم سغد و خوارزم  می 1116م/1738
هش) در هند تا دهلی به  پیش  میرود  و از  آجنا  غنائم 1117م/1739پردازد و خانات خبارا و خیوه را دست  نشانده  میکند، در (

سخن مبیان  می  آید . گفته شده  است  که او  دیوانه بوده  »هتران  خزانه» «ختت  طاؤس«خود  می  آورد  که مهیشه  از بیشماری با 
ائی که  از  است . از اینکه سربازانش، پس  از  این  مهه او را  کشته اند  دال به این  است  که او  حقیقتًا  دیوانه بوده و دیوانگی اش برای  آهن

  ]1.» [میکرده حتمل نا پذیر بود  وی پیروی
  
 
 پیدایش نادر شاه  و بیرون راندن افغانان .2- 1-1

  پایداری ایرانیان  در  مقابل  اشغالگران  ترک  وافغان در زمان  شاه  اشرف روز به روز افزایش  می یافت ، در این  هنگام  مرکز  جنبش
افشار به  نیروی شاه  طهماسب  نادر خانیکی از سرداران پر توان و با  استعداد  ایرانی بنام  )1726(هش 1106در  مازندران بود . بسال 

. به پیوست . نادر از  میان  عشیره  ترک افشار برخاسته بود ، قسمتی از این  عشیره  در زمان شاه  امساعیل اول  به  خراسان  کوچ داده شد 
ه  دنیا  آمد .او با مادرش هنگام  نوجوانی به وسیله  ازبکان خوارزم به بردگی  گرفته هش نادر در  این منطقه ب1066)1688سال ( 

خودش   نپأییدیوداهلای حملی در آمد ، دیری فشت و در خدمت  دسته  های  چریکی شد ، او از  اسارت  گریخت و به  خراسان بر گ
داشت به  تصرف در آورد ،  این  دژ را مستحکم  کرده به عنوان تعداد  چریک  گرد  آورد ، دژ کالت را که  در مشال  خراسان قرار

  پایگاه از آن هبره برد .
                                                             

 337تا  334بر  گرفتھ  از: ژان پل رو ، تاریخ  ایران  از آغاز تا امروز ، ترجمھ باقر  تقوی ، صص   1
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که نادر به خدمت شاه طهماسب دوم در آمد ، شاه طهماسب او را به  والی گری خراسان منسوب کرد ، نادر اراده  خود را  نپأییددیری 
  قاجار را که رقیب اصلی نادر بود ، به قتل برساند. به شاه بی  اراده  حتمیل و اورامتقاعد کرد تا فتحعلی خان

، نادر ملک  حممود سیستانی را شکست داد و مشهد را که به  تصرفش  هش.1107)1729(هش.و1104)1726در فاصله ساهلای ( 
را ختلیه کردند. در آمده بود، از او پس  گرفت. افغانان ابدالی که  هرات را  در  تصرف داشتنداز نادر شکست  خوردند و  هرات 

اینگونه  نادر سرتاسر  خراسان شرقی را به تصرف خود در آورد . در این  هنگام  نادر  از سوی شاه طهماسب دوم به طهماسقلی خان 
ملقب گردید، و اداره کلیه استاهنائی را  که بنام شاه طهماسب دوم  تصرف کرده بود بدست گرفت . ضمنًا شاه آلت دست ساده ای  

  یار نادر بود .در اخت
هزار سپاهی بسوی خراسان   30شاه  اشرف افغان را که به  ایران  در اصفهان  حکومت  میراند  مشوش  گردانید . او با  ،کامیابی  نادر 

نزدیک دامغان شکست  خورد  و لشکریانش تار و مار  گردیدند.نادر ضمن  تعقیب   هش.1108)1729رهسپار شد و در اکتوبر (
هش. 1108هجدهم عقرب )1729(نوامرب29غلجائی شکست خورده و فراری به سوی اصفهان تاخت و در(روز سه شنبه افغانان  

یکبار دیگر  در  نزدیکی مورچه  خورد اصفهان  آهنا را ، به سختی شکست داد. اشرف با ارتش اصفهان را ختلیه  کرد و پیش  از بیرون 
ر را به باد  تاراج داد و شاه  خملوع شاه سلطان  حسین را اعدام  کرد . نادر به  اصفهان  رفتنش کشتار دیگری در شهر راه انداخت ، شه

  که شاه طهماسب دوم را به  ختت  نشاند. نپأییدوارد شد و دیری 
ا را تار هش در نربدی نزدیک  استخر آهن1113دلو 13بروز چهار شنبه )1735نادر ضمن  تعقیب  افغانان فراری به فارس ، در آغاز سال (

و مار  کرد و شیراز را  گرفت . اشرف به بلوچستان  گریخت و در  آجنا بدست یکی از  خاهنای بلوچ  کشته شد ، در این  هنگام 
  ]2پاک  گردید.[ ان ایران  از وجود افغان

  
  
تأسیس حکومت ابدالی ھرات بھ  موازات خیزش  ھای قندھار بھ رھبری  .1-1-3

  ھرات بدست نادر شاه افشارمیرویس خان الی فتح  

                                                             
  22-226ا. آ  گرانتوسکی ،م.آ.داندامایو و گروه  پژوھشگران روسی ، ترجمھ کیخسرو کشاورزی، پیشین ،صص    2
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غلجائی  حممودخورده بودند شاه  ) بعد از  آنکه  ایرانی  ها  در فراه  از قوای  حکومت ابدالی  هرات شکست 1719(هش.1098در سال
حممود و  عسکر به  تسخیر فراه  کشید  و اسد ا  ابدالی  جلو او را در دالرام  فراه  گرفت و آتش  جنگ سختی  در  گرفت ، شاه  

 اسد  ا  هر دو  جوان  دلیر  و مهوطن و  هر دو  از  تبار پشتون و قندهاری ، در عوض احتاد مبقابل  دمشن مشرتک شان (صفویها) به رخ
 یکدیگر  آنقدر مششیر زدند  تا اسد ا  در میدان (جنگ  کشته شد  و شاه  حممود فاتح  گردید ، گرچه شاه  حممود بعد از این  فتح

دیگر متعرض  حکومت ابدالی  هرات  نگردید ، ولی مهین اقدام او برای روشن  کردن  آتش نیمه خاموش  خصومت  های قبیله  وی  بین 
] و باعث  این  گردید  که  این قیام  های نیم بند قندهار و هرات قبل  از  اینکه در  نقطه امن وثباتی قائم 3ابدالی و غلجائی  کافی بود [

اکسرت مبدل  گردید وخراسان شرقی مهین قسم دست بدست قدرهتای منطقوی گردید. ما حصل دوره  غلجائی  های گردد خب
قندهارو ابدالیهای هرات  هرگز منیتواند یک دست  آورد  تاریخی دراز مدت و تعین کننده برای خراسان شرقی باشد بلکه   به  حکومت  

شاه  حممود و ،  اشرف و شاه  حسین غلجائی  و خانواده های ابدالی و  الوکوزائی درهرات در های میر نوروزی مشابه بود  که روزکی چند 
  قدرت بودند.

 خان  در جنگ دل آرام  از طرف  حممود غلجائی کشته شد  استقرار  حکومت ابدالی هرات  برهم خورد  و عبدا  بعد از اینکه  اسد ا
پس از مرگ پسر جوانش  دلشکسته  گردیده  بود از اثر حتریک  عبدالغنی خان الکوزائی عضو  جرکه  خان پدر پیر اسدا خان  مقتول  که 

مهم  هرات  مستعفی گردید  و زمان خان ابدالی پدر (امحد شاه  ابدالی) به ریاست  حکومت هرات  منتخب و بعد از گرفنت اقتدار به 
حمبوس منوده و بعدًا او را در زندان  مسموم منوده بقتل رسانید ، با از بین رفنت  عبدا  اساس  رقابت قبیله  وی مردی چون  عبدا خان را  

و ابدالی ها) میباشد حکومت تازه احداث   عشایر افغان خمصوصًا (الوکوزائی خان  خصومت  های شخصی که شاخصه عنعنات قبیلوی
راکین  این  حکومت  هنوز چوپان پیشه و  راعی مواشی بودند که از ابدالی های  هرات  از دستی بدستی در گردش افتاد ،چرا که  ا

زندگی شهری و متدن  های موجود و حساسیت  های  منطقوی هبره ای نداشته و از حکومت داری چیزی در دست  نداشتند و حتی از 
  مستحکم بیشرت فرار میکردند.حکومت  غلجائی قندهار نیز ابتدائی تر بودند، زیرا  فئودال و اشراف مالدار  از مرکزیت  

حکومت صفوی فارس  از  کشته شدن  اسدا خان  و حمبوسی  عبدا  خان و دمشنی قندهار با  هرات  خرب داشت ، معهذا برای 
 کشودن  هرات  که  در یک  حالت  نفاق و خانه جنگی بسر می برد، جمددًا قشونی به قیادت  صفی قلی  ترکستان اوغلی سوق منود ،

م) خان  ها  و اشراف  هرات را 1722(هش.1100م) تا 1719(هق1131هش برابر به 1097زماخنان رئیس  جدید  حکومت  هرات از 
                                                             

  561غبار میر عالم  محمد ، افغانستان در  مسیر تاریخ ، پیشین ،ص   3
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زائی را بیشرت بر کشید  و انگاه  جعفر خان  استاجلو  حاکم سابق  ایرانی  رتم مشرده و عبدالغنی خان  الکودجلوئی کرد  و جرگه را  حم
عه هرات را که حمبوس بود در خیابان باغ  نو شهر هرات  در  جواب سوقیات  صفوی اعدام  کرد، وخود با سپاهی در جوار کافر قلعه  (اسالم قل

خان  دست  کمی ندارد  کنونی) جلو قشون  دمشن را بگرفت . در این  جنگ زماخنان عمال  خان  و  اسدا  ثابت  کرد  که از  عبدا
.او  وقشونش سپاه  ایرانی را  به سختی در هم شکستند  و به شهر  هرات  مراجعت  منودند.او مدت سه سال در هرات به  آرامی بسر برد  

شت  هرگز جمال این را  نیافت  که هزیمت قبلی خود را  چرا که  حکومت صفوی  که زیر ضربات خورد کننده غلجائیان قندهار  قرار دا
  در هرات تکافو مناید. 

هتدید  حکومت صفوی که باعث یک احتاد  نسبی خاهنای هرات بغرض دفاع  دسته  مجعی بوجود  آمده بود  دگر وجود نداشت .بعد از 
ی  سابق الذکر وسایر  طرفداران   خاندان زماخنان  ائوکوزفوت زمان خان ابدالی رئیس حکومت  هرات علی رغم خواسته  عبدالغنی خان ال

، حممد خان پسر عبدا  خان  رئیس سابق  حکومت  هرات که در عالقه شورابک  مقام داشت ، او را به ریاست  حکومت انتخاب  کردند  
ی را  از بین رفته و دولت  هش. حممد خان  چون دولت صفو1100)1722و او در  هرات  آمد  و حکومت را در دست   گرفت (

غلجائی را گرفتار امور ایران  دید ، در صدد توسیع  حدود  هرات بر آمد، خنست به  خراسان  ایران لشکر  کشید و شهر مشهد را 
دون حماصره منود ، چون  جنگهای حصار چهار ماه  طول  کشید  و حممد خان  از طرف اداره  هرات  و رقبای داخلی خود  مشوش بود  ب

را  در  غرب  غوریان  مسّخر  منود  تا وقتی  که  حممد  خان  به » سنگان«اخذ  نتیجه قاطع هبرات بر گشت  و در ضمن قلعه  نظامی  
هرات  می رسید ، اغراض  خاهنای قبایل (ابدالی ها و الکوزائی ها) پیش رفته  و جرگه ؛ معزولی  حممد  خان را  از ریاست  حکومت  

  کرد .  هرات  اعالم
جرگه  عوض  حممد خان ذوالفقار خان  پسر زماخنان  رئیس متوفی  حکومت  هرات  را به ریاست  حکومت  منتخب کرد 

هش و او  از شورابک به  هرات  آمد .سال  دیگر پسر دیگر  عبدا  خان با عده ای  از 1103)1725هش)تا (1102)م1724(
پدر  مسموم خود را  از ذولفقار خان  در پیش  کشید . این دعوی مسلمًا ابدالیها را به دو  دسته طرفداران  مسلح ابدالی  ها  خوخنواهی  

ک  طرفدار خانواده  عبدا  خان و طرفدار خانواده زماخنان  تقسیم  کرد  و خطر خونریزی داخلی  و انقراض  حکومت ابدالی  هرات را  نزدی
مد ه مدعی (رمحان خان) و مدعی علیه (ذوالفقارخان) هر دو را طرد  کرد  و ذوالفقار ساخت ، لذا جرگه در صدد جلو  گیری  بر آ

  خان را به  سکونت  در باخرز  و رمحان خان  را به اقامت  به فراه  حمکوم  و اعزام  منود.
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، هنوز قسمتی از  قبیله او با یکی از پسرانش قبل از  اینکه  عبدا  خان  ابدالی  بدعوت  ابدالی  های قندهار  از  مولتان  به قندهار  بیاید 
ه در ملتان اقامت کو رمحان خان  از  ا یار خان  در ملتان  می زیست . جرگه  هرات بعد از  طرد ذوالفقار خان » ا یارخان«بنام  

ا یار  مثل پدر خود   هش1103)1725داشت، دعوت منودندتا  از  مولتان  هبرات  آمده و زمام  امور حکومت را بدست بگیرد از (
ض عبدا  خان  و مثل رقیبان خاندان خود  (زماخنان  و پسرش ذوالفقار خان ) مرد کار آگاه بود ، ولی بواسطه  تعصبات قبیله وی  و اغرا

اهلا با هم  گل آویز بودند و  یکی در فیودالی و خاندانی او  نیز  مثل  آنان  حمکوم به  ناکامی  گردید. در نتیجه  قبایل  ابدالی و الوکوزائی س
بود پای دیگر خار میکاشتند تا برای خود امتیازات  بیشرتی بدست آورند که  نتیجه ای جبز  براه انداخنت  جنگ  های داخلی در  هرات  ن

  نی خان الوکوزائی قرار داشت .غو در رأس این  حترکات  عبدال
  ]    4دامه  داشت تا  اینکه  محالت و هجوم نادر افشار  در هرات  آغاز  گردید.[در نتیجه  این  خانه جنگی  ها تا زمانی ا

                                                             
  .564تا561غبار،افغانستان در  مسیرتاریخ،پیشین ، صص،   4
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مبخش یک  
 بحث دوم

 
 پیشینھ  تاریخی افغانھای ابدالی وسعی نادر برای
 تسخیر خراسان(مشھد)از ملک  محمود سیستانی

 
 ابدالیھای مولتان بھ  ھرات  می آیند .1-2-1

ابدالی که پس  از  کشته شدن  کیخسرو خان به شهر مولتان  هند رفته بود ، چون  چیرگی غلجائیهارا در عبدا خان سردسته قبیله 
خانوارافغان  های ابدالی را 6000قندهار و خراسان شرقی دید، هوای سر  کشی و فرماندهی بسرش افتاده مهراه  پسرش اسدا خان ،

آورد . عباس قلی خان  شاملو فرماندار  هرات  مهینکه از آمدن  آهنا آگاه شد ،  عبدا   از مولتان با خود  مهدست  منوده  به  هرات روی
خان وپسرش را دستگیر منوده به زندان انداخت.متعاقبًا  عباسقلی خان  توسط سپاهیانش که از وی دل خوشی نداشتند در شورش 

منوده بکمک عشایرابدالی هرات از زندان  گریختندو در کوهستان های آهنا کشته شد. عبدا  خان  وپسرش از این هرج و مرج استفاده 
کیلومرتی جنوب  هریرود ، برای محله  به  هرات به  گرد  آوری سپاهی پرداختند.رفته رفته  کار  عبدا  خان باال    60پیرامون دوشاخ در 

  رات شد.گرفت وزمینهای  نزدیک به  هرات را در دست گرفته  و آماده  به فتح  ه
یکی از افسران خود را  از راه  مشهد به سر کوبی  »جعفر خان  استاجلو«شاه سلطان  حسین صفوی که  هرات را بدون فرمانده  دید، 

  عبدا  خان و باز  گرفنت  هرات فرستاد. ولی  اسد  ا  خان پسر  عبدا  خان  نیروی جعفر خان را در هم شکسته و خود او را  نیز
. عبدا  خان پس  از  این پیروزی و بدست  آوردن  مهمات  جنگی  جعفر خان ، به شهر  های حماور هرات ، غور و بادغیس را   کشت

را در مشال غرب و فراه را در جنوب بدست  آورد و خود  فرماندار هرات شد .شاه صفوی شخص دیگری  بنام فتحعلی خان ترکمان را 
ولی  از  اثر شجاعت  نیرو های  قبیله ابدالی در خم و پیچ دره  های صعب العبور نیرو  های فتعلی خان را حماصره به  جنگ ابدالیها فرستاد، 

  و  نابود  منودند. فتح  علی خان  ترکمان نیز، در حین  فرار توسط قوای عبدا  خان کشته شد.
  ]5، قالت  تا  غزنی بدست  غلجائیی ها افتاد.[ بدین  ترتیب هرات  ، غور ، بادغیس و فراه بدست ابدالیها و قندهار

 

                                                             
؛ الرودی نور هللا ،نادر پسر شمشیر،نشر شرکت مطالعات پارسھ،ویراستار  563غبارمیر غالم  محمد ، افغانستان در مسیر تاریخ ،پیشین،ص   5

  334امروز ، پیشین ، ص؛ تاریخ  ایران  از آغاز تا  24-23،صص،1388کبراروفی،تھران: میدان انقالب، 
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 چیره گی  غلجائیھا بر ابدالیھای ھرات.1-2-2

در  حاجی میرویس خان ، شاه حممود  هوتکی پس از فوت پدرش از این قرار است:برابدالیها  ها هر چند  چیرگیهای  غلجائی  
بیان » یرتاریخافغانستان در مس«تلویحًا از قول  صاحب  ام، در  گیر شدند  که با قوای ابدالیان، در حمل دل  آر .هش1097)1719(

به  آن  محله  مناید و حصه آنرا   هر که خواست که در  هر زمانی ن خراسان خبون  آغشته را  .و اینک این رویداد اسف ناک  تاریخ   سرزمیشد
شتون در رقابت  های قبیله وی که شور خبتانه وحدت منطقوی خراسان بزرگ برای خود بکشاید. مروری داریم به  چیرگی  این دو قبیله پ

  رادر زیر مسب ستوران قبیله  گرائی وارزش  های شخصی شان نابود منودند.
که شور خبتانه از اثر اتفاقات بد و تأسف باری که  در تاریخ  خراسان بزرگ بعد از این  که غزنویان و   غوریان  وسلجوقیان و تیموریان 

ن امپراطوریهای پهناور ومتدن نوینی  را بعد از ساعقه چنگیز  در خطه ی خراسان بزرگ بنام تیموریان ایجاد  کردند که این ارزش ها در زما
شیبانیان چغتائی در کام حکومت صفوی ایران در عهد  شاه امساعیل صفوی (ایران) وبعدًا، در دام  مهسایه  های دیگری از قبیل ازبکان 

(هندبابری) گرفتار و در هر  منطقه ای  هرج و مرج و  ملوک  الطوایفی بازار  گرمی داشت . در این   حکومت هایه مشال آمودریا ومنطق
ل گیرودار هر شهر ، و والیتی جمبور بود  هم  در برابر محالت  مهسایگان قدرمتند که از آن  نام بردم و هم در برابر دزدان و اوباشان دغ

ده  ده و قریه  خود را حمافظت منایند. از آجنائیکه اولین  خیزش  میهنی  در برابر  ایران صفوی  توسط حاجی میرویس  خان استادگی منو
آغاز گردید و  گرگین عامل مفسد شاه صفوی را بقتل رسانیدند. کلیه  اقشار جامعه  پریشان و تکه  تکه و پارچه شده  خراسانی 

،تایمنی ، فیروز کوهی و... خباطر جنات سرزمین خود  با داعیه  میرویس خان یکجا شده . از آن پشتیبانی  اعم  از ازبک ، تاجک ،  هزاره
این  جرگه  تاریخی  آن بود  که بر عکس  اشرتاک رؤسای قبایل  خصوصیت  بارز  «ری کرده  است: کردند که غبار از آن  چنین یاد آو

خان سایراقوام و اقشار جامعه ، از قبیل تاجیک  ها ،  هزاره ها ، ازبکها ، بلوچها و . . .به مشول   ابدالی و غلجائی اینبار به  ابتکار میرویس
] ولی  از شومی خبت  حاجی میر ویس  خان  فوت  منود و برادر  و پسرانش و 6»[مال  های متنفذ ، یک  قوة  واحد ملی  تشکیل گردید.

استحکام  و  گسرتش خبشند، بدون در  نظر  رات  آزادیخواهی  ملی مردم خراسان یا هنضاقوام  غلجائی بعوض  اینکه  این  داعیه را 
  داشت  هدف  جرگه بزرگ به قبیله  حموری سابق خود رجوع وبه استخوان شکنی بین خود دست یازیدند .

                                                             
  .531جنب داروخانھ نصیر ،چاپ صحافی احسان ، ص –، قم:خیابان ارم »افغانستان در  مسیر تاریخ«غبار میر غالم  محمد ،    6
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نکه  میر  عبدالعزیز کاکای  میر حممود و پدر میر  اشرف توسط میر حممود پسر حاجی میرویس  خان  بقتل رسید   و بعدًا  میر حممود ،بعوض  ای  
ساز و سامان  داده و از این فرست باد آورده در وحدت خراسان  »قندهار«درپایتخت  خراسان راحکومت تازه بنیاد نظم و نسق داخلی 

استفاده منایند به  ایران  محله  کرد و  دولت صفوی فارس را ساقط و تا تربیز و شیراز و کرانه  های دریای خزر پیش رفت، در پاشیده از هم 
ضرور بود  به  وضع  اسف بار سرزمین خود شان  که  هر روز توسط غاصبین و زورمندان ،مردم و عرض و ناموس شان در معرض  که حای

(ابدالیها) که از  به رهربی تیره و زمانیکه  حکومت هرات مهزمان با مهتای قندهاری خود شان  ایند، التفاتی ورمحی منقرار داشت تعارض  
اثر ظلم  عمال دولت صفوی جربًا  از  گرشک  تا به  هرات مهاجرت و کوچ اجباری یافته  و عده ای  هم به  ملتان  هندوستان  آواره  

و هم هرات به مهیاری مردم ،عاملین صفوی را   راندند بعوض  اینکه  حکومت  هوتکی  غلجائیی قندهار، یاران گردیده بود .این قبیله  در 
ابدالی خود را یاری رسانندوبا ایجاد احتاد سد  مستحکمی در برابر صفویان  متعرض ایجاد منایند، در حمل دل آرام با  اسدا خان  وطنان

ق خاشرود و فراه با قوای  خود مشغول طرد دمشن بود  در یک  محله توسط حممود  غلجائی فرزند میرویس  ابدالی که برای پاک  کردن  مناط
که  ی میباشد که دیده شد از سیالی خانوادگی ابدالیان  هرات و یکه  تازیها و اسخوان شکنی  های  هوتکیان ناشیقتل میرسد که  خان به

غلجائی  بعوض  اینکه  متوجه  دمشن  مشرتک باشند ، مهدگر شان را می  کشند . و این رسم  این برادران  واودرزاده  های قبیله گرای 
  دیرین  استخوان شکنی قبیلوی را باخود مهیشه  زنده  نگاه داشته اند.

در ایالت بلوچستان به در نتیجه در آخر  این بازی نفرت انگیز، با  کشته شدن شاه  اشرف که خود قاتل شاه حممودپادشاه افغانی ایران بود   
بقتل  میرسد و زمینه سقوط دولت خود شان را که از اثر خونبهای مردم  خراسان ایجاد شده بود، هم توسط عامل او امر میر حسین  هوتکی 

پیشروی و  متام زمحات  اقوام  خمتلف افغانستان که در داعیه  آزاد سازی قندهار و هرات واز ،راسان=(افغانستان)در ایران و هم در خ
  نقش بر آب گردید.مهه استقرار فارس جاهنای  عزیز شان را فدا کرده بودند   ، 

 

 

 :تبصره بیشتر

حممود غلجائی  از پیشرفتهای ابدالی  ها بعد از آنکه ایرانی ها را در فراه شکست دادند  به  )1719(هش1097-هق  1132در سال 
هراس افتاده و عسکر به  تسخیر فراه  کشید واسد ا  خان  ابدالی جلو اورا در دل آرام  فراه  گرفت  و آتش جنگ سختی در  گرفت 

عوض اینکه احتاد قدرت  های میهنی را به  مهیاری هم  تقویه  منایند زیر تأثیر انگیزه  های ؛ شاه  حممود  و اسد ا  خان هر دو  جوان دلیر  ب
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رقابت قبیله وی  آنقدر بامهدگر  جنگیدند  و بر رخ  یکدیگر  مششیر  کشیدند تا اسد ا خان پسر عبدا خان ابدالی در جنگ  
ز این  جنگ شاه  حممود دگر  متعرض  حکومت ابدالی  هرات  نگردید ولی  کشته شد و شاه  حممود  در این  جنگ فاتح گردید ، بعد ا

جائی  کافی بود  و  در  آینده  نزدیکی  به ضرر لاین  جنگ باعث  افروخته شدن آتش نیمه  خاموش  خصومت های قبیله وی  بین ابدالی و  غ
  ]7منافع عمومی  (خراسانیان ) متام گردید. [ 

نامه  های  هتامجی اش  به ایران ، کامیاب  شود  گزارش  کشته شدن  اسدا  خان ابدالی را به شاه صفوی خباطری که حممود  در بر
، شاه  نادان  تر  از  خود را نسبت به  شاه سلطان حسین فرستاد  وظاهرًا به این ترفند،خود را  از چاکران  شاه صفوی خواند.درباریان نادان

یعنی (غالم شاه سلطان حسین) گرفته با مششیری  مرصع به قندهار فرستادندو » حسین قلی خان«لقب   حممود ، خوشبین منوده برای او
] اما  چه ضرورت به  تأئید  8به فرمان شاه سلطان  حسین فرماندار  رمسی قندهار و فرمانروای  خراسان شرقی و  جنوبی شناخته شد.[

ندهار قبال آزادی  خود را  در زمان  حاجی میرویس خان با ریخته شدن خون دها  فرماندهی  از  جانب شاه صفوی بود ؟ در حالیکه  ق
  بود . آمدهخان  توسط میرویس خان بدست  هزار سرباز  ایرانی و قتل گرگین 

 

 سقوط حکومت ھرات.1-2-3

  نادر افشار بعد  از  آنکه بنام  شاه طهماسب  صفوی  در مشال  ایران  موفق به  تشکیل  یک سپاه قوی گردید چون شاه  اشرف را  در ایران
گرفتار  با دولت  های ترکیه  و روسیه  دید ، متوجه  هرات شد ، در این  وقت طوس ومشهد و نیشاپورو والیت سیستان در حتت امر ملک  

و فردوس (تون وطبس)بود.این شخص   مهین –یستانی  قرار داشت که خود را  از دودمان صفاری  میدانست فرماندار  گلشن حممود س
که شاه سلطان حسین (صفوی) از  ختت بر افتاد و  در قندهار و  هرات  مردم قیام  کرده و آزادی خود را  از دولت صفوی به دست  آوردند  

در داخل  ایران پیشرفت ، او  نیز  که  در  والیت سیستان  قدرت  خنستین  حملی بود ، از فرمان استانداری مشهد و حتی شاه  حممود  هوتک  
سر پیچید.امساعیل خان  شپهساالراستاندار خراسان نیروی کوچکی به فرماندهی  فتحعلی خان فرماندار مشهد برای سرکوبی  حممود 

هنگام  حماصره ی فردوس  کشته شدو سپاهیانش پراگنده  گردیدند. رفته رفته  کار سیستانی فرستاد ولی فتح  علی خان ، در 
حممود باال  گرفت و نیرویی بیش  از پیش فراهم  آورده آماده  محله به  مشهد  گردید. پس از  کشته شدن فرماندار مشهد  امساعیل 
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مرو را به فرمانداری شهر مشهد  گذاشت ولی  این شخص  خان شپهساالر افسر دیگری بنام  علی قلی خان شاملو فرماندار پیشین 
اوباشان را  گرد  خود  مجع منوده و امساعیل خان را دستگیر و به زندان افگند..پس از  چندی مهان اوباشان بر  علی قلی خان 

ند. امساعیل خان  که  وضع را شوریده او را  کشتند و امساعیل خان دوباره بر جای خود  نشست ولی شهر هبمان آشفتگی و پریشانی ما
ا بدین  منوال  دید  از حممود سیستانی خواست تا مردم  مشهد را سر کوب مناید  و چنین  کرد. حممود سیستانی ، که  چنین   چیز را  از خد

را از میان میخواست با سپاهیانش به  مشهد یورش  آوردو شهر را به  آسانی گرفت . پس  از  گرفنت شهر  خنست امساعیل خان 
برداشت و سپس برای  گرفنت  شهر  های دیگر خراسان  غربی بسوی نیشاپورپیشروی منود.ملک حممود که بر استاهنای سیستان 

استقالل خود را  در   .هش1100)1722وخراسان تا نیشاپورفرمانروائی مینمود بر ضد  تسلط  صفوی ایران  بر خاست  و درسال( 
 ]9[منود.سیستان و خراسان  اعالم  

 
  نادر و محمود در مصاف ھم برای بدست داشتن مشھد. 1-2-4

مصاف سختی را براه انداخت و این اولین  راه  هرات قرار دارد  گشودن هرات و برداشنت حممود سیستانی از مشهد که در سر ینادر برا
قدم  های او  در راه  توسعه و توانائی های فطری او برای قلعه  کشائی و  گشودن  شهر  ها  و  مرز  ها  حمسوب  میشود. در ذیل 

  چگونگی  جنگهای  نادر راه  با حممود سیستانی در راه  کشودن شهر مشهد به  تفصیل می آوریم :
نادر افشار  می دید  که  حکومت  های مستقل قندهار و هرات  و خراسان  غربی  هر یک  جمزا  از دیگری  زندگی در این  حین  

میکنند  و دولت  هوتکی در ایران یکه و تنهاست ،هلذا او   این  اختالف داخلی  حکومات قبیله وی افغانی را زیر برسی و خواست خود 
  ت  خراسان (طوس ، مشهد و نیشاپور) سپاه  کشید .قرارداده و  از این طریق ، به  والی

  
پس  از اینکه  حممود سیستانی بر خبش  های فوق  الذکر دست یافت گروهی از سر دسته  های افشار و ُکرد به  مشهد رفته برای اینکه  

ی افشاربودند. ملک حممود برای فزودن  گزندی به نادر برسانند با حممود سیستانی پیوستند.ازاین مجله قلیچ خان افشار، امامقلی امیرلو
بد  با نیروی خود و به اغوای افشاریان مناینده ای  نزد  نادر فرستاده  وی را به  مشهد  خواست . نادر شیر دل بدون اینکه بیمی در وی راه یا

از حممود  میدانستند ملک حممود را  از او   سپاهیانش  آهنگ  مشهد  منود و به  اردوی ملک  حممود پیوست . سران ایل افشار که خود را بر تر
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ترسانده و مهواره در صدد بودندکه ملک حممود را با او بیشرت بدبین منوده نا گهان  کارش را بسازد  و از شرش  آسوده  شوند.. ولی چون 
مشنی قلیچ خان وامام قلی خبوبی آگاه و با پشتکار دید به  گفتار دمشنانش ارجی ننهاد.نادر از بدخواهی و د حممود نادر را افسر رزجمو

بود و میدانست که چه اندیشه بدی در باره او دارندولی هر طور که بود منی گذاشت  تا دمشنانش بتوانند به او  آسیب برسانند ولی بد 
خود را  مکتوم نگهداشت خواهان کار خود را  کرد و نادر از حممود رجنشی یافته، اندیشه باز گشت به  کالت  منود ولی با  آهنم راز 

مام قلی تاخته آن ها را  انزدیک  مشهدبا سواران مهراهش نیرنگی به کار برده بر سر قلیچ خان  و »یاخمانه«تاروزیکه در شکار گاه 
  گشت.کشت و از مهاجنا به ابیورد باز  

ارد او ملک حممود  که با  از دست دادن  دو تن از افسرانش  آهنم  توسط نادر خشمکین بود  در صدد بر آمد  تا با ترفندی  نادر را  از بین برد
) به  گروهای قوچان پیغام فرستاد  تا نادر را دستگیر وبه مشهد بفرستد.ولی گروه  1706(هش1084-هق  1137در سال (

سپاه ،برای سر کوبی  کرد  ها از راه  6000اد کرد بود زیر بار ملک حممود نرفتند که باعث  خشم حممود  گردیده با یاد شده  که  از افر
رو  آورد...در نتیجه  حممود سیستانی  شهر قوچان را بچنگ  می  آورد....نادر که  از اردو  کشی ملک  »  قوچان «به » دادکان«دشت 

کمک  کرد های قوچان  که  آواره شده بودند شتافت .خنست در بیرون شهر بر توپخانه حممودکه از  حممود خرب شد با نیروی کوچکش به
مشهدبه قوچان  می رفت تاخته گروهی از توپچیان را بی دریغ  از دم  تیغ گذرانیدو توپخانه حممود سیستانی را بچنگ  آورد.نادر قبل 

ه  ناگهانی و سریع با چابک سوران خود به سوی دژ قوچان  تاخت  آورد.دالوران از  اینکه فرصت را  از دست  داده باشد با یک  محل
افشار با یک محله  ی بسیار سخت قلب لشکر حممود را در هم شگافته و گروهی از هبرتین سپاهیان  حممود سیستانی را خباک 

  انداختند و شامگاهان به پای دژ رسیدند.
نادر که شام مهان روز ُکرد ها  نیز مهراه  نادر شده بودند دست و پای خودرا گم کرده  بود دست از  ملک حممود پس  از  این  محله بیباکانه

ه دشت جنگ  کشیده به سنگر  هائی که پیرامون دژ ساخته بود پناه برد. توان مقاومت  حممود در برابر نادر  از بین رفته بود با  نیرو  هایش ب
رفت .او » ابی ورد«قوچان  است عقب نشست.نادر هم  از  ُکرد  ها  جدا شده با سپاهیانش بسوی  که در نیمه راه  مشهد و»  زادکان«

حممود سیستانی بود به  جنگ  کشودو دژ ینگی قلعه را ویران  منود. او در راه  چندین    نرا که  از هوا خواه  ها» گی قلعهین«بعدًا دژ 
  مناطق سرگرم زد و خورد با خمالفین  خود و  کشودن  مناطق  جدید بود ...  پادگاهنای دمشن را  نابودساخته و مدتی در  آن
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هنگامیکه  نادر مشغول نربد با سرکشان مرزی بود شاه طهماسب دوم ، رضاقلی خان  سردار رابرای سرکوبی ملک حممود سیستانی  به  
سواری را به ابیورد فرستاد و به نادر پیغام داد که  تا رسیدن او خراسان فرستاد. رضا قلی خان  چون  آوازه دالوری  های نادر را شنیده بود 

سوی به سوی قوچان پیش  آمده در قوچان به  نیروی او بپیوندد. ولی نادر چون به  ُکرد  ها  اطمینان نداشت به تنهائی با سواران  افشار به 
ای نربد با نادر از شهر بیرون شتافته پس  از یک  جنگ دهشتناک از مشهد روی آورده در بیرون شهر آغاز به تاخت و تاز منود . ملک حممودبر

  نادر شکست یافت و یک  دسته از هبرتین سوارانش  را از دست داده از روی ناچاری به درون شهر پناه برد....
نه  جنگ فرا کشید  در  بعد از شکست  ها  و حوادث جانگدازی که هم به  ملک حممود پیش شد و هم  چندین  مرتبه  نادر را  از صح

نتیجه  نادر  موفق شدبه کمک و جان بازی دالوران افشار که در این  نربد  آخری فدا کاری شگفت آوری   از خود  نشان دادند بسیاری  از 
هر پناه برد . سپاهیان ملک حممود را  از دم  مششیر  گذرانیده و گروهی را نیز  اسیر منودند.ملک حممود  از  چنگ نادر گریخته  به ش

و نادر بسوی کالت  رهسپار شد . وملک حممود  چون دید که  چیرگی بر  این  مرد هنگامه  جو  کار  آسانی نیست منایندگانی به  
و ُکرد  های قوچان را به دمشنی و ستیزه جوئی با نادر برانگیزاند . به  آهنا مهه  » ناوابیورد«ترکستان و قوچان فرستادتا ترکمن  های 

  گونه  وعده و وعید داد.
 نادر چون از سر  کشی  ترکمن  ها و  ُکرد  ها آگاه شد یکصدو پنجاه  کیلومرت راه را در یک شبانه روز به سواری  اسپ پیموده خود را به

» میاب«رام  منود ه از راه   رسانید. ترکمن ها  چون  مرگ را در برابر چشم دیدند از نادر به  جان زینهار خواستندو نادر آهنا را به  خود» نسا«
  در سرمای زمستان به سوی  مشهد سرازیر شد.»سرخس« و» مرو«، »کوپان «، 

چون به  نزدیکی مشهد رسید    دو دسته  از سواران مششیر زن  خود را در کناره  های جاده  به کمین  گذاشته ، خود با یک  دسته  از 
نادر این بود که ملک حممود را بدنبال خود کشانیده پس از اینکه او را به  کمینگاه  سواران  چابک سواران به سوی شهر پیش رفت . اندیشه 

رساند ، ناگهان بر او تاخته کارش را بسازد، ولی حممود از نیرنگ  جنگی نادر آگاه شده پیش نیامدو پس از یک  جنگ سخت که  
  گروهی از  هر دو سپاه کشته شدند هیچ کاری  از پیش  نرفت .

چون سرمای هوا بی اندازه بود ، ملک  حممود  دست  از  جنگ برداشته به  شهر باز گشت  و نادر برای اینکه با نداشنت خواروبار،سپاهش 
دچار زمحت   نشوند از حماصره شهر چشم پوشیده به سوی سرخس رهسپار شد و مهینکه شنید طهماسب به سوی  خراسان پیش می 

  انی را به  نزدی شاه فرستاده  اجازه  خواست که با مهه سپاهش به  اردوی شاهی بپیوندد.آید  مال  علی اکرب  خراس
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  سرکوبی چغتائی ھای سرخس وتاتار ھای مرو.1-2-5

سر دسته  چغتائی  هارسید.او بدون  جنگ دژ را  تسلیم  » مودودقلی سلطان«نادر پس از اینکه به  جتن رسید از آجنا به سرخس و دژ  
کرد .پس از آن  دژ  های  دیگر  در سراسر سرخس بدون مقاومت تسلیم  نادر شد .از مجله   جمعلی خان  مقاومت  کرد  و قلعه نادر  

رهسپار »  ابی ورد«خود را  تسلیم  نکرد  که نادر او را دستگیر وبا سه هزار خانوار چغتائی به کالت  وابیورد کوچ داده، خود بسوی  
  ]10گردید.[

  
 ستن نادربھ نیروی شاه طھماسبپیو.1-2-6

  م)1627-1726هش/1105-1104هق/1139-1138(
سپاه  از کرد ها را نادر به  اردوی خود پذیرفت و خباطری که میانه اش با  کرد  ها  صمیمی  شود   10000ا ز اثرپادرمیانی نادر  به تعداد 

  ک گام  دیگر خود را به فرماندهی سپاه ایران  نزدیکرت ساخت.دخرت سام بیک قوچانی را برای خود نامزد  منود .و به این  ترتیب ی
نادر با پیوسنت  به  اردوی شاهی ایران مورد تفقد شاه طهماسب قرار گرفته  و به  حیث سرفرمانده  نیروهای توپچی ایران  مقرر شد ولی 

خوشنود  نشد . او را مانند رقیب خود تلقی  میکرد  فتح علیخان سپهساالر که  در سر فکر های خامی را می پروراند  از این  کار چندان
  کینه سختی  از نادر در دل  گرفت .

ارتش شاه طهماسب  از قوچان به سوی مشهدبه راه افتادو پس  از ده روز راه پیمائی از )1726(هش1104هق/1139حمرم سال 24در 
  میرفت. »خواجه ربیع«راه  کوه سنگین(کوه سنگی)و نزدیکی دروازه ارگ به سوی 

تش  گرفت و شاه طهماسب نادر راپیش فرستاد. نادر پس  از  چند آنیرو ی شاه را زیر  ملک حممود  نیز با توپخانه خود ستوهنای پیاده 
  یورش  پی در پی  نیروی حممود را به سوی شهرراند وارتش شاهی پس  از رسیدن به خواجه ربیع اردوگاه  خود را بر پا ساخت.

ا دالوران  افشار به شهر یورش برده پس  از  کشنت  گروهی  از سپاهیان ملک  حممود و رساندن آسیب به دمشن به اردو بر  نادر  هر روز ب
میگشت و مقصودش این بود که قوای ملک  حممود و رساندن  آسیب به  دمشن به  اردوگاه بر میگشت و مقصودش  این بود  که قوای 

  برده ، روحیه سپاهیان اورا  خراب  کند.بدین گونه  چند روزی گذشت  و جنگ قطعی آغاز نشد.ملک حممود رارفته رفته به حتلیل 
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در این  هنگام فتعلی خان سپه ساالر  از شاه طهماسب خواست به  گرگان رفته پس  از فراهم  آوردن  نیروی دیگری  باز 
ده پی کار  خود برود . شاه  ازین خواهش ناهبنگام او سخت در گردد و او به  این هبانه  میخواست  از زیر بار  جنگ  شانه خالی  کر

شگفت  ماند.فتح  علی خان  چندان پا فشاری منود که شاه  خشمگین شد و نادر را پیش خواندو به او  دستور دادکه هرچه زود تر 
ه شورش برخاسته و ممکن است هنگام  جنگ  کار سپه ساالر را بسازد . ولی نادر به شاه  گوشزد  کرد که پس  از  کشنت او  ایل قاجار ب

تولید زمحتی منایدو گفت هبرت است او را دستگیر و در کالت زندانی  منایندو شاه  این پیشنهاد را پذیرفت ولی  چنان از سپه ساالر 
  رجنیده بودکه در پنهانی به  چند  تن  از  نزدیکان  خود دستور کشنت فتعلی خان را داد.

به دستور نادر فتحعلی خان را دستگیر و در چادرش  در بند  منودند. مهین روز گماشتگان شاه به کمک  مهدی ماه صفر  14روز 
  نام قاجار  در چادر ریخته و او را  کشتندو سرش را برای شاه بردند.

را از مجله یوسف بیک ، رحیم   پس  از  کشته شدن سپهساالر ، برای  اینکه  آشوبی بر خنیزد، بدون درنگ  مهه  بستگان و افسران قاجار
، دستگیر و زندانی منودند. سپس شاه طهماسب  سپه ساالری   راقلی بیگ  وقاسم  آقا قاجار  خان  گرایلی ، شرف  الدین بیگ ، نیاز

  سرافراز منود» طهماسب قلی خان«ارتش را به نادر داد و وی را به  لقب 
  
  
 

  گشایش  مشھد.1-2-7

ی  از  کشته شدن فتحعلی خان  آگاه شد توپخانه خود را  از شهر بیرون آورده به سوی اردگاه شاهی روان نامهینکه حممود سیست
شد. نادر که  چنین چیزی را  از خدا میخواست شتابان به  جنگ او شتافت و پس  از یک  نربد سخت نیروی حممود شکست یافته 

ده  توپخانه او کشته شدندو حممود دوباره باز گشت روز بیست و سه  ماه ، گروهی از خویشاوندان ملک حممود و  ابراهیم خان فرمان
ه نادر فرمان محله دادو پس  از یک شبانه روز نربد  کاری  از پیش  نرفت. با رسیدن  توپخانه ای که  از قوچان  منتظرش بودند و رسید محل

وضع دو ماه دوام یافت. در این  جریان پیر حممد نامی  که فرماندهی یک دوباره به شهر  از بامدادان  تا شامگاههان ادامه  یافت. و این  
نادر   دسته  از سپاه  حممود  سیستانی را  عهده دار بود  چون دید که  ملک  منی تواند  کار از پیش بربد  پنهانی  علی خان نام سرباز را نزد

محله مناید  چون پاسداری آن  دروازه بااو میباشد دروازه را باز خواهد  کرد .  فرستاده پیغام داد که اگر  از دروازه  میر علی آمویه  به شهر
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نفر تفنگدار  از مهان راه  موعود  دالوران افشار را از دروازه ای که پیر حممد قبال برای ورود نادر و  1200شب شانزده  هم ماه نادر با 
در گرفت . سربازان  ملک حممود  که  از چگونگی  کشوده شدن   سپاهیانش کشاده داشته بود، داخل شهر شدند که  جنگ سختی

دروازه شهر بیخرب بودند.پیش آمده با رشادت می  جنگیدندو باران  گلوله سربازان  نادر بر سر آنان می ریخت. بزودی شکست  
بعد ادامه  داشت . در روز هفدهم  شهر میان  مدافعین شهر افتاد و پادگان نادر به شهر محله ور شدندو این  جنگ بشدت  خود  تا روز 

  از دمشن  پاک شدو ملک  حممود  که به  ارگ پناه برده بودپس  از یک ایستادگی بسیار دلیرانه  تسلیم و دستگیر و زندانی شد.
امام «حضرت   مردم شهر ارتش  نادر را با فریاد  های شور انگیز شاد باش گفتند. نادر به پیروی سوگندی که یاد  کرده بود  گنبد

  را با زر آرایش  داده و امر فرمود تا منار دیگری مانند  منار پیشین  در صحن  مسجد بسازند.» رضا
پادگان  نادر خانواده  خود را  از  ابیورد به  مشهد  آورد  و برای نظم  امنیت شهر دسته  از سپاهیان سوار و پیاده را  در ابیورت و کالت به 

  گذاشت.
به  مشهد شاه طهماسب  نیز از مازندران  نظم  و نسق نظامی پس  از  ورود  کشته شدن ملک حممود سیستانی  و اجنام  کار  های   نادر بعد از

  و رحیم خان  گرایلی  از گرگان هریک با سپاهیان خود به  مشهد رسیدند.
  هرات  گردید.  م) ارتش نادر آماده  محله به1176-1175(هش1107-1106هق/1140-1141در نوروز سال(
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مبخش یک  
 بحث سوم

 جنگھای نادر با افغانان
  

در  نادر امام قلی که نادر شاه  خواهد شد در تاریخ ناشناخته می ماند  در حالیکه ماجرا جوئی ها ، شخصیت و مششیر نظامی اش ، آخرین  آن  
آهنائی که باو  میگویندکه در خانواده سرشناسی زاده  نشده ای که با دخرت  تاریخ  آسیا، باید  نظر  ها را خبود  جلب کرده باشد و در پاسخ به 

  11»بلی ، ولی من پسر مششیر خود  هستم«مغول بزرگ که به خواستگاری  اش  میروی ازدواج کنی؟ او جبواب میگوید : 
 

 پیشروی بھ سوی ھرات .1- 1-3

مده و نزدیک آخرین مرز شرقی ایران جای آبه دو ستون بزرگ در  های ابدالیهنگامی که  نادر  در مشهد آماده  جنگ  میشد نیروی افغان  
سوار وپیاده به فرماندهی  ا یار خان  ابدالی در دژ کافر قلعه(اسالم  قلعه کنونی) 15،000گرفته بودند، ستون(فرقه) یکم به مشاره 

ز  کرده بود. ستون  دوم به فرماندهی سردار ذوالفقار خان و یکصدو بیست  کیلو مرتی مرز  غربی   هرات موقعیت  جنگی خود را  احرا
کیلو مرتی  مرز   120کیلو مرتی  جنوب  هرات   220تن در فراه به فاصله  12،000سردار عبدالغنی علیکوزائی (الکوزائی) به  مشاره  

  ]12غربی  ایران  جای داشتند.[
نادر افشار می دید  که حکومت  های  مستقل قندهار و  هرات  و خراسان ،هر یک  جمزا  از  دیگری زندگی  میکنند و دولت  هوتکی 

رده  ، و به  ایرانی در ایران  یکه و تنهاست ،هلذا او  از  این  اختالف داخلی  قبایل  افغانی  غلجائی های قندهار و ابدالیهای  هرات  استفاده  ک

                                                             
  .36-335تاریخ  ایران  از زمان باستان  تا امروز ،صص   11
  .65،ص 1378الروی نور هللا ، نادر پسر شمشیر ،نشر کتب پارسھ،  تھران: چاپ دوم     12
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الیت  خراسان سپاه  کشید و به سرعت  ملک  حممود را  مغلوب و مقتول  منوده ، مشهد و نیشابورو متام  عالقه  های  خراسان را  اشغال و
  ]13منود.[

مشهد را  اشغال منود که  تفصیل آن  در حبث گذشته  به  تفصیل  آورده شد.و  در    هش)1105-1102)1727-1724نادر از سال(
  ] 14مدافع افغانی در جنگ با نادر شاه  تباه  شد .[3،000نیشابور هم 

کیلومرتی میان  این دو  280 به فاصله ازکافر قلعه یا (اسالم قلعه) اردگاه( ستون یا فرقه یکم)تا فراه (اردگاه ستون دوم) یک  میدان
های ایران  وافغانان روی خط عمودی در برابر هم  ستون بود و نیروی ایران از مشال بسوی هر دو ستون  پیشروی  میکرد. بدین  گونه  نیرو 

  جای داشتند که در باال  ایرانیان، در مرکز ستون یکم و در جنوب و پائین خط ستون دوم افغانان قرار داشت .
ربت جام سوار و پیاده  از ت 25،000م) نیروی نادر قلی افشار سپه ساالر  ارتش  ایران ،با 1727) (هش1106هق/ 1141در هبار سال (

 به  نیروی ذولفقار رسیدو سپس  پیشروی را به سوی  کافر قلعه (اسالم قلعه)آغاز کرد . و در قدم اول قلعه سنگان را با قوت  توپخانه از
د یافت  حمافظین افغانی  گرفته   اهل قلعه را زن و مرد   از  تیغ  کشید .ا یار خان رئیس  حکومت  هرات  که دمشن را در داخل  خانه  خو

قشونی  به قلعه  نظامی سنگان  فرستاد  اما دیگر دیر شده بود و نادر بعد  از فتح قلعه  به  جنگ پیش آمد.این جنگ پنجشبانه روز طول 
حتت فرماندهی نادر، از پیش باداشنت ارتباطات  ی].سواران ایران15کشید و نادر جمبور بود  که از پشت  توپخانه  و سنگر دفاع  کند[

  رسانید.» هومن«وسی) زیر پوشش اطالعاتی که  زمینه  پیروزی اورا در میداهنای نربد  تأمین میکرد ، با نیروهایش ،خودرا به  (جاس
نادر برای بدست  آوردن  اطالعات از دمشن جاسوس  هائی  از پیش فرستادو خود یک  هفته در  آجنا خباطر تکمیل اطالعات از وضع نربد 

ر را به فرماندهی حاجی خان بیک افشار  برای اکتشاف روانه  کرد . حاجی خان بیک پس  از دو روز راه پیمائی در ماند ،ولی نیروی سوا
] با پیشتازان و دیده بانان   دمشن برخورد  کرد و پس  از اندک زدو خورد آهنا را به سوی دژ کافر قلعه (اسالم قلعه) 16کنار رود خانه  جتن [

برخورد را برای فرماندهی سپه فرستاد. به حاجی خان بیک  دستور داده شدکه بدون درنگ به سوی دژ  عقب راند و گزارش  این 

                                                             
  .564غبار میر  غالم محمد ، افغانستان در  مسیر  تاریخ ، پیشین ، ص    13
  .564غبار، پیشین ، ص  14
  .63؛ نادر پسر  شمشیر ، ماخذ پیشین ، ص  564غبار، مأخذ پیشین ،ص  15
. از سرخس دیآ یم شیتا سرخس پکھ  از مغرب ھرات   گرددیم ادی رودیکھ بنام  ھر ردیگیبابا سرچشمھ م یکھ در افغانستان از کوھھا ستی(رود  16

آن  منطقھ را  یکشاورز یھا  نیگذشتھ ودر حال حاضر زم رانیبغرب از مرزا لیمتما یو بطرف شمال اندک گرددیببعد بھ رود تجن موسوم م
  »نیآنال یبھ فارس یفرھنگ فارس.)« سازدیمشروب م
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ه  این  واردگاه  افغانان پیشروی  کنند وخود نادر نیز با اردوی پیاده  از دنبال سواره  نظام  پیش راند.غبار در این  مورد  عالوه  میکند  ک
  ]17ر جمبور بود  از پشت  توپخانه و سنگر  دفاع  کند. [جنگ پنجشبانه روز طول  کشید  و ناد

  
با جتهیزات کاملرتی  به  هق1140هش/1106)1728باالخره نادر  بدون اخذ  نتیجه  طعی  به  مشهد بر گشت  و سال دیگر ( «

در جنگی که بین طرفین واقع شد ، تعرض  آغاز کرد ، ا یارخان به کوسان به  جلو گیری  دمشن پیش آمد و نادر به  کافر قلعه  کشید ، 
سواره افغانی باالی توپخانه دمشن  محله  کرده  و تلفات زیادی  برداشت ، معهذا دمشن را سراسیمه  کرد  و شخص نادر هم  از پای  زخم  

خورده را مجع  کرده  به    خورد .روز دوم    جنگ توپخانه  نادر صفوف سپاه افغانی را  از هم پاشید  و ا یار خان  قسمًا سپاه شکست
 هرات  عقب  نشست  وقسمًا برای بردن اهل و عیال خود  از قلعه  غوریان به  هرات رفتند .نادر بدون درنگ به  هرات  کشید  وا یار با

ر باز ماند  ونربد  جتهیز جمدد در رباط پریان ده فرسنگی شهر جلو قشون نادر راگرفت ، جنگ  آنقدر شدید شد  که  توپ و تفنگ  از  کا
دست و  گریبان (تن به تن) آغاز گردید ، سپاه نادر ظاهرًا  عقب  نشست  و دو روز دیگر شدت  باد  های مومسی   هرات  با 

پس تر نشست  و » مویزک«گرد و خاک جمال  جنگ  نداد ، روز سوم  نادر افشار آهنگ  مصاحله  منود  و ا یار پذیرفت ، نادر به قریه 
اکره صلح  آغاز شد ، در چنین  وقتی ذوالفقار خان  حاکم فراه  با عده مسلح  به کمک  هرات رسید ، نادرافشار که  چنین دید  به قریه مذ

آمد  وبار دیگر جنگ  آغاز شد ، نادر  در پناه  توپخانه منظم و قوی قرار داشت  و عسکرش دلیرانه  تا شام  مقاومت  منود ، » شکیان«
شاه طهماسب را  در معسکر  شکیان  گذاشت  و خود جلو ریز  به جانب   هرات شتافت ، ولی افغاهنا نگذاشتند و در شب نادر، 

بین شکیان و کوشک  جلو او را  گرفتند ، یک روز دیگر اینجا  جنگ دوام  منود  و نتیجه قاطع بدست نیامد ، فردا باز مذاکره صلح  
حمور این  مذاکرات قرار  گرفت ، باالخره  نادر افشار قبول کرد  که اسرای افغانی  را  مسرتد  و خود آغاز شد و عبدالغنی خان الوکوزائی 

سه  به  والیت  خراسان مراجعت مناید ، مششیری هم به  ا یار اهدا منود  و به این صورت دومین کشمکش  های نظامی هرات  و نادر  بعد از 
  ]  18.»[ماه  خامته یافت 

  کتاب نادر پسر مششیر بیشرت داخل جزئیات  این جنگ  گردیده  که از اشارات باال فرق دارد. ولی صاحب
  

                                                             
  565غبار ،ص   17
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 :  در مورد  گشایش ھرات از قول  کتاب نادر پسر شمشیر .2- 1-3

بیرون دروازه  » هری چشمه«در این میان ا یارخان و  عبدالغنی خان علیکوزائی (الکوزائی) و چند  تن  از سر دست های افغانی  در 
هرات  به اردگاه نادر آمده  از سپه ساالر  ایران در خواست کردندکه پیمان صلح بسته شود. نادر شرط آهنا را به شرط  تسلیم توپخانه 

د پذیرفت. چون این  هیئت  باز  گشتند فرستاده ای   از نزد ذولفقار خان  پیغام آورد که از تسلیم خوداری کند . به زودی کمک خواه
  رسید. ا یار خان دوباره  از  کرده ی خود پشیمان شد  و از تسلیم توپخانه سر باز زد.

  گذشت وبه نیروی ا یار خان پیوست.» شکیبان«نیروی ذولفقار خان نیمه شب  از بیراهه شهر پیش آمد و از پشت آبادی 
ادر برای اینکه آخرین مقاومت دمشن (افغانان)رابه آسانی درهم بشکند به بامدادان  نیروی افغان با اسلحه سردبه اردوی  ایران محله  کرد . ن

نیروی سوار که  در راه فراه بود، دستور پیشروی به سوی شهر را دادو سپس به کمک دسته  های کوچک سوار و آتش  توپخانه مهگی 
ه افغانی  ها محله ور شد و چهار یورش پی در پی سپاهیان دمشن رامبیدان  جنگ  کشانید.ستون دمشن از پیش و سوار از پهلوی راست ب

دمشن را که به منتهای رشادت به عمل آمده بود خنثی  کرد . سپس با یک محله  مهگانی افغانی  ها را به سوی دروازه  هرات پس  
ن اینکه در این کار سودی بربندبه نشاند.بیرون دروازه بازهم سواران  افغان چند بار به  دسته  های پیاده ی  ایران یورش آوردند ولی بدو

  شهرپناهنده شدند.
مهان روز توپخانه نادر شهر  هرات را به سختی زیر آتش گرفت و آسیب بسیاری به خانه  ها وساختماهنای شهر  رسانید.مردم شهر که 

گناه را به  کشنت  ندهد. ا یار خان  نیز بسیار سراسیمه شده بودند به  ا یار خان فشار آوردند تا شهر را تسلیم کند وبیهوده  مردم بی
  مناینده  ای سوی نادر فرستاده و نامه ای به  این  عنوان  نوشت : 

ه قبایل افغانی غلزائی و ابدالی  هر دو  از رعایای  کشور شاهنشاهی ایران بوده و هستند. غلزائی  های نابکار آغاز خیانت منوده  خنست ب«
هان چیره شدند ولی تیره ابدالی به هوا خواهی کشور شاهنشاهی با غلزائی  ها  مهواره  در جنگ و ستیز  بوده و شهر قندهار و سپس به اصف

میباشد. اینک  از سپه ساالر توانای ایران  درخواست  مینمائیم گناهان گذشته  ما را خبشوده و خیره سران  غلزائی را  که خیانت و 
اهنجار شان برسانند. تیره ابدالی مهیشه حلقه بندگی آن سردار شجاع را  در گوش منوده و برای ناسپاسی منوده اندبه پاداش رفتار ن

  ]19(تاریخ  نظامی ایران ، تالیف جلیل قوزانلو )[» جانفشانی  در راه پیشرفت نیروی پیروز ایران آماده خواهند شد.
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  ازکشیدن بھ ھراتانگیزه عبرتناک  نامھ خفت بار هللا یار خان بھ  نادرپس .3- 1-3

 

این نامه ی ا یارخان،  سازش و فروتنی شخصی را در برابر دمشن سرسختش که  نیمی  از مردم  هرات و سایر والیات دور و پیش که برای 
فرمانده  جنات  هرات  آمده بودند و جان  های  عزیزخود را در قدم  دفاع از خاک شان فدا کردند یک نامه  خفت بار و با هنایت پستی یک

  ارشد را در حالی نشان  میدهد   که چشمان  مادران ، پدران پیر وساخلورده در انتظار  دیدن  رایت فتح و پیروزی هرات بودند ولی بر عکس
که  دیده  می شود که این سردار شجاع  چگونه بزدالنه  در پای شجاعت  نادر  افشار زانو  میزند و مراتب  خفت  و خواری  خود  و مردمی

بر بنیاد تا پای مرگ او را تنها  رها نکرده و جانبازانه رزمیده بودند به پای او (نادر) می ریزد  که سایر تاریخ  نویسانیکه ارتباط  تنگاتنگ 
وپایمردی قبیله  داشته اند  این  نامه را  از  چشم تیزبین تاریخ وطن پنهان منودند . در حالیکه این وقایع  شهادت و شجاعت  ملت  هرات 

سپاهیانیکه در راه  آزادی جان باختند ، در تاریخ  این سرزمین هر گز فراموش  خنواهد شد . و این هم فراموش  منیگردد که این ارزش  
»  هرات«یارخان) در پای خوکان صفوی ، خباطری ریختانده  میشود  که داراحلکومگی ا ها  توسط یک سردار جاه طلب  ابدالی (

  یه نادر افشار به او  تعلق داشته باشد .حتت احلما
  

بیان  میدارد و این  نامه سازش قبیله  ابدالی را و ناتوانی  ا یارخان و خواری و خفت  خوانین ابدالی را به بد  ترین  و فرومایه  ترین  وجه  آن 
. درانی وجود دارد حتی در برابر سرزمینیکه  حیثیت   هم  بیانگر این نکته است که در برابر رقابت  هائی قبیله وی که بین قبایل غلجائی

مادر را  دارد خیانت  می ورزند و یکی در پای دیگری تیشه  میزنند که قبال در این مورد  در مباحث قبلی اشاراتی روشن داشتیم ولی 
است بی ارزش میباشد سرزمین آبائی چیزی که  هنایت هبر دو قبیله  ایکه رهربی هرات و حکومت قندهار و اطراف آن  در دست شان  

شان و برباد رفنت آن بدست  دمشن  مشرتک شان صفویها میباشد که ا یار خان در نامه خود به نادر افشار ازدمشنی و ستیزه  جوئی 
که هنایت مایوس کننده غلجائیان که  ایران بدست شان میباشد و از دنائت و تسلیمی مزدورانه خودش وقبیله اش در برابر نادر حرف می زند 

پوچ میباشد. که شاید  در  تاریخ  کمرتین ساالری با چنین خواری در پیش پای دمشن خودش را  فرومایه  نساخته باشد. باز وقتی  این و
رت اوراق  تاریخ بدست  قبیله  گراها  نوشته  میشود شرترا از نیفه سوزن میگذرانند  از حیث الف ونشاندادن شکوه و جالل و غی

قبیله وی،از هر کاهی کوهی و از زبونی ای خبود سروری می  آفرینند و چنین  اسناد که در راه  مردی و شرف لکه  ننگی حمسوب میشود ، 
  اتیروا نکهیغافل از ا، پنهان میدارند (جنبش  های خوشحال ختک و روشانیان و ...). »پته خزانه«آنرا ،در لباس قبیله، در بین اوراق 
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شود و  یآشکار م   خیآگاهانه به  چشم  جستجو گر تار یبرس کیبر اسناد ، روشن  و مشخص بوده و توسط  یمبتن  یخیتار
که شیوه  تفکر و شناخت  شان  پیشاپیش حبد کفایت پرورش یافته  باشد .آنچه  که  قابل شناخت و درک  است   یکسان  یمنحصرًا برا«

حمتوی تاریخ را گرانبارو تاریخ  نویس را  در مقام بلند  متجید و حتسین قرار میدهد  حتقیق وپژوهشهای روشنگرانه از منابع و مأخذ  
کپارچگی فرهنگی دنیا مهه پنهاهنای تاریخ روی مهرفته بر مال حتقیقی تاریخ  که  خوشبختانه  در آستانه سده بیست و یکم با ی

گردیده که بر اسناد  ملموس از  گذشته  ها  ما را دسرتسی  می خبشد و این  غنای  شگفت  آور فرهنگی ، تازگی خاصی 
ر خروار  هایی  از خمازن  کتب را  در براب پژوهندگان تاریخ، بتواند خودبتاریخ  کشور ما می خبشد . این  جریان سبب شده  است  تا 

نده  است بیابد  که  در  گذشته  ها  از  دسرتس عامه  بدور بود .حال  میتوانیم زوایایی را که  در تاریخ  معاصر افغانستان  تا هنوز پنهان  ما
قات بدست  می  آید صرفًا حقایقی کشف و برمال سازیم که بیشرت برای جتدید بنای تاریخ افغانستان کمک کرده و اثری که  از  چنین  حتقی

شد  که  است که البد به  مزاق عده ای که تا امروز در کتمان  آن  کوشیده اند ، جور منی آید زیرا مانع  از ادامه  تعصب و تنگ نظریهائی خواهد
ار یک مهبستگی کلیه  اقشساهلا ادامه داشته  است . زیرا وقتی  تاریخ  خودش را  از  تعصب و تعلق  بدور نگه دارد مهدردی و 

  ]20»[زندگی میکنند تشکل و مستحکم  میدارد.» کشورو یا سرزمین«زمانی وجغرافیائی بنام    جامعه ای را که در یک  مقطع
با در نظر داشت  این  موضوع  که  حقانیت  تاریخ کتمان  منیگردد بی جای خنواهد بود تا قطعه شعر شیوای  مهوطنم  عبدالقدیر  رسولی 

  را در این جممع بگنجامن:» عضو احتادیه ژورنالستان افغانستان«
  

  بـر چرخ  آنچه  میگذرد باز گفتنیست  راز  دل  زمـانـــه  کجا؟ کی هنفتنیست    
  ادقانه ای از ما  کشیدنیستـــــــــتصویر ص  ره دستــتاریخ مهچو پنجه نقـــاش چی    
  از چهره  ها  نقاب  تظاهر زدودنیست           گر بد بودیم بد  کشد گر که نیک نیک    

  م  مهان وامنودنیستــوده ایــهـر آنچه ب          اــام مـــــبی تــرس بــی هراس  زجـــاو مق
   

                                                             
  .9تا 6، مقدمھ،صص2004محتاط عبدالحمید ،تاریخ تحلیلی افغانستان،چاپ ماسکو، سال    20
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  مدوبخش 

 نادر شاه  افشار در فارس و خراسان  و ھند
اولبحث   
 
 
 

 .نادر شاه افشار  حملھ بھ مضافات فارس، خراسان و ھند1-1- 2

 

 شاه شاهان  نادر صاحب قران بر سالطني جهان هست سلطان  

  نیمباد  که ا  دهیپوش  نشیکرده  است :بردانش  مندان با فضل و ب  فیتوص   نیچن خیافشار را  آصف  آهنگ  در کتاب رستم  التوار نادر
رب ضواال جا  به »  نادر پادشاه« یعنی،  یباج ستان، تاجبخش، و ممالک  آرا ،روشن را ریکشور گ باکیسفاک،   ب وریسلطان باال مهت، غ

بر سر   یو رسوم فرزانگ یرا بقوت بازو  و ملوم خرد مند نهمهیکه ا دیکه بر اعدا غالب  گرد یمردانگ ی، به  مهت  واال بدارآ ریمشش
از توپ و مخپاره   شماریو جمهز به آتش خانه ب  شرتیکه لشکر هر کدام  از صد هزار نفر ب» پادشاه کنی«  یگریو د»   طوفان  پادشاه«

 حدیو در مرو سرکشان ب حدیبا سپاه  ب یاغی یطاغ» محمد  خان بلوچ«بر فارس غلبه منوده بودند و مهچنان بر  هوزنبورک  و صف شکن ک
قندهار و هرات و  ریداشتند و تسخ یپادشاه یخمتلفه  ادعا یباحنا رانیا یاز قرا  مهیعظ  هیراکه در هر قر شماریرا مقهور منوده و متمردان ب

 یو فرزانگ یو ضرب وزور  ومردانگ یخراب منودن قلعه قندهار و در بدلش ساخنت قلعه نادر آباد را  وبه پهلوان وکابل و بلخ و توابع  آهنا 
 یورمیت؟؟؟ یواال جاه  غاز»  محمد شاه«  یعنیبه  پادشاه  واال جاه  هندوستان   دنیمسخر منودن  کشور هندوستان و تاج خبش

و  یخان زینگچ» پادشا ضیابوالف« یعنیترکستان   گاهیاج عیرف  و مسخر منودن  ترکستان وافسر  عطا منودن به پادشاه یگورکان
  .که به  او مصاحله منود  یباو ازیعجز و ن  یپناه و از رو رانین  شهنشاه اآبالد روم و امان  وزهنار خواسنت سلطان روم  از  یبعض ریتسخ

و از فرط   یکدخدائ یو جهان یشیومال اند  یمصلحت و کار دان یاز رو دادگسرت  باکیب فاکس تیبا مح  متعصب وریغ  ویخد
ن  ل آآن مرز و بوم قبو  دیمصاحله را  از سلطان سکندر شان  روم و صنا د نیا یرائیو ممالک پ یملک  آرائ  تیبه  ن استیو فطنت و ک یخردمند

چاکر   ینامدار طاغ»  یرازیخان ش یتق «رزایو اخوت و مدد  هنادن و تنبه منودن  م دویصلح  م یبنا رانیا نیدولت نیب درمصاحله  منودند که 
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و مجله سر کشان داغستان که هر  یکرد، مقهور و مستأصل ساخنت و یریگانیطغ اریاخت یکه در حالت  اضطرار ، ب رشینظ  یو ب  دیرش
  ]21. [  بودند ابیمانند افراس کتدر  رتبت  و شو  کی

  
  .حاکمیت  ھفت سالھ افغانھا در ایران1-2- 2

پرداختیم  ؛ این  حاکمیت افغاهنا در ایران  با قتال خونین  و  ن  که  ما قبال درحبث گذشته تلویحًا به آن  حاکمیت  هفت ساله  افغاهنا در ایرا
 چپاولگری  مردم  مهراه بود ،(اما  تاریخ  ایران  این قید  و قتال را مقید به زمان ساخته است که  ما  آنرا در روشنی  تاریخ باز گو 

ار به نرماشیر و کرمان شروع  و پس از  تصرف آجنا از قنده)1722هـ(1335میکنیم: حممودغلجائی که دومین  لشکر  کشی خود را  در 
ن از راه یزد به سوی اصفهان  حرکت  منود  و تا  گلناآباد  در یازده  میلی اصفهان پیشرفت منود که جریان  مفصل آن  تا فتح  کّلی اصفها

ها  با دادن  ده  هزار نفر  تلفات و از توضیح گردید؛درآن  جنگ، ایرانی  (هوتکیان)پایتخت سالطین صفوی    قبالدر مباحث گذشته 
وقتی دست دادن توپخانه قوی خود با  فضاحت و رسوایی فرار منودند ، ملت  ایران  در این  وقت  مردی  خود را  از  دست  داده بود  والبته   

  ) 325یخ  ایران  منت  جلد دوم ، صیک  ملت  جبون و نامرد شد به فتوای تاریخ  حمکوم به  زوال  بوده و حقا باید سقوط  کند .(تار
صف باوجود اینکه رئیس  قبیله  غلجائی  ها(حممود)  هر چند یک امپراتوری را که در دنیا دارای  عظمت و مقام بلندی بود بر انداخت ، با  و

آن  یک فاتح بزرگ  حمسوب منیشد ، زیرا او پس  از این  پیروزی و خامته  جنگ به  اردگاه و سنگر  های قبلی  خود  عقب  نشست  ودر 
. ز حبال سکون باقی ماند ، و حتا به  ایرانیان اجازه داد به  میدان  جنگ رفته   توپهای از دست رفته شان را دو باره مجع آوری  منایندآخر  نی

یم تصم در اصفهان   مردم  مهه  مستولی به  وحشت  از  نایره  جنگ با افغانان بودند و جاسوسان  این خرب را به  حممود  رسانیدند . حممود که 
به  عقب  نشینی گرفته بود و( میخواست به قندهار بر گردد) از موقعیت  حقیقی خود با  خرب شده  جرئت و  جسارت  خود را 
 دوباره بدست  آورد ه بسوی اصفهان  تاخت آورد.و  سه  میلی اصفهان   فرخ  آباد راکه ایرانیان ، از  ترس  پادگان  شان را رها  و فرار

ف منود .پس از آن  جلفا را که به مست راست زاینده رود  موقعیت دارد  تصرف کرد .افغاهنا  در  خطوط دفاعی آهنا منوده بودند  تصر
رلیره پول و رخنه  منوده  و ارامنه آجنا را  جمبور به  تسلیم  منودند.در نتیجه این پیروزی به  ارامنه  فرمان  داده شد  که معادل یکصد  چهل هزا

شیزگان  زیبای باکره به افغاهنا  تسلیم  کنند و ارامنه  هم به  هر دو شرط  تن در دادند.حممود که  در زاینده رود اردو زده پنجاه تن از دو
                                                             

ادبيات  ت و بهرستم  التواريخ  ، حممد  آصف  آهنگ ( اين  كتاب دارای فروعات و متثيالتی است كه در آن  عرص در بني  مورخني زياد رواج داش  21

 و متون  تارخيی به بازی الفاظ و كلامت نامربوط غث و سمني(نقيض يكديگر) قرار گرفته است پر تلكف نوشته شده
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] در این حین  دهقانان و شهر 22))[327جلد دوم ، ص  –بود  مهه  مناطق و باغها و کاخهای زیبای  آجنا را  تصرف کرده بود .(تاریخ  ایران 
 نشینان فقیر  و بد اقبال ، بر  علیه  اشغالگران افغان  و ترک  مقاومت  سر سخت  از خود  نشان دادند  و در دوران  جنگ  های خون آشام

ورد  و قطعات افغان  در اصفهان شکست خ ینظام  یها  روین) 1729(در سال ، حلظه ای هم  از  مقاومت  فعال دست بر نداشتند ؛ 
 یحت: «  سدینو  یم  نیاز معاصر  یکی  نیحز  خی. ش دندینابود  گرد یبکل یاز  طرف کشاورزان حمل  یبطور کل  یشکست  خورده افغان

 یها رویکه  متشکل از ده  منزل بود ، باشندگان  آن  اسلحه بدست  گرفتند  و به دمشن شکست خورده (ن یقصبه  ا  نیکوچکرت
.بعد از نشاندن  این  غایله و آشوب ،حممود در  مدت پانزده روز  مسلسل به قتل  عام  مردم  اصفهان  دست ]   23.» [ه  کردند ) محلیافغان

یازید و شهر سلطنتی  اصفهان را  از  وجود مجعیت  خالی ساخت و با اتباع و بازرگانان انگلیسی ،هلندی   با  خشونت رفتار  کرد و 
پرداخت  مالیات اجباری گردانید بازرگانان ارامنه و  جلفا را نیز به پرداخت  مالیه  جمبور ساخته و بازرگانان  آهنا را جمبور به 

ه  هندی را  غارت  منودند . پس  از  آن  حممود عده ای  از  کرد  های وحشی را داخل ارتش  کرده  وآهنا  چون سنی بودند  حاضر به  ورود ب
کمک آهنا شهر های خونسارو  کاشان را که پس از هائله قزوین شورش کرده بودند  جمددًا بتصرف در  آورده  و  اردوی حممود شدند که به 

یل نشده  نیرویی را جبانب فارس و شیراز  فرستاد. حممود ،باوجودیکه  مذاکره  در مورد صلح  با شیرازیان  در حال اجنام بود ، به آن امهیتی  قا
که مردم  آن  از  قحطی  به جوع کلبی گرفتار  بودند  که علت  اساسی سقوط  شهر شیراز  میباشد . چون وقایع و شیراز را  تصرف منود 

فتوحات  حممود قبال  توضیح شده  است صرفًا مهان قسمت  های را  که به  حتلیل اوضاع سیاسی  دولت صفوی و  حممود  ارتباط داشت 
  باز گو  کردیم .

  
  ف افغان. تاجگذاری  اشر1-3- 2

ی  قبل از اینکه به فصل هنایی تسلط افغانان به ایران  که بدستان پر قدرت  نادر  افشار خراسانی صورت  گرفت بپردازیم  الزم  میدامن  کم
  از زندگی سیاسی  اشرف افغان حبثی داشته باشیم:

رویس  شباهت داشته  است . او در میان  هم قبیله  اشرف از حلاظ استعداد  دماغی با حممود فرق  داشته و از بسیاری جهات با عمش  می
دیگری  از رؤسای قبایل بودو بعد   کار او قتل امان ا  خان  و عدۀ هایش اعتبار زیادی  داشت و وقتی به  ختت  نشست  تغییر کرد .اولین

                                                             
 857سايكس پرسی مولزورث،  تاريخ  ايران ، چاپ افسون ،  نارش دجييتالی   مركز  حتقيقاتی  قائمه  اصفهان ،  جلد  دوم  ، 22
  .378افغانستان، پيشني ، صحمتاط عبداحلميد ،تاريخ  حتليلی 23
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و از  آهنا  استمالت  کرده باشد  خود را یک سلطان   اموال و دارائی  آهنا را نیز ضبط کرد.  اشرف برای اینکه  ایرانیان را با  خود داشته 
بور کریمی  که مایل  است  کفاره  خالف و بد  کاری هایی   سلطنت  خود را بدهد  وامنود  کرد و در  تعقیب این سیاست  او مادر حممود را  جم

د  آن اجساد را با متام  جالل و  شکوه  در ساخت  که یک شب را  در  میدان شاهی  در جوار  اجساد شهزادگان صفوی بسر برد و بع
مزار مقدس قم مدفون ساخت.(الزم  به  تذکر میدامن  که  این قسمت  از گزارش تاریخی در مورد مادر حممود و گذشتاندن  شب را  

یدارد  حقیقت زمانی ندارد چرا  که  در میان  مردگانی که  توسط حممود  قتل عام شده بود در این  برحه زمانیکه  تاریخ  ایران  آن  را اذعان م
حممود  در ابتدای تاج  گذاری خود  در اصفهان و پیش  از  اینکه مبرض سرع گرفتار شود  ، شاهزادگان  و اراکین و بلند پایگان 

از  اشراف ، روحانیون  دولت صفوی را یکجایی قتل عام منوده و در گودالی  مهه آهنا را بدون  کفن دفن  کرد و بعدش  هم  یک  ملیون  نفر 
اه شیعه و مردمان  اصفهان را قتل عام منود که در  آن  وقت  اشرف صرفًا فرمانده سپاه بود (مولف) برای  تکمیل  این نقشه خود اشرف  از ش

لوع  صفوی  تاج را  سلطان  حسین  تقاضا منود  که  تاج شاهی را از او  مسرتد  دارد و  اخر االمر بعد  از  چندین بار  تقاضا سلطان خم
گرفته بر سر  گذاشت ، در طی سلطنت  حممود ،اشرف بطور خدعه و تزویر با طهماسب به  مذاکره پرداخته و کوشید که او را بدام  

فرار منود و   خود بیاورد و تا اندازه  ای  در اجرای  نقشه  خود  موفقیت  حاصل منود ، اما  طهماسب خمفیانه  از  خیال شوم او با  خرب شده  و
بودند قتل عام جان  خود را  جنات  دادو  اشرف  این را هبانه  منوده  و جنبای ایرانی  که از قتل  عام  های سابق  فرار  کرده  و جان سامل بدربرده 

گاه  و هم نقطه  کرد و پس  از  آن به  حتکیم  موقعیت و قدرت خود پرداخته و یک قلعه  مستحکمی  در  اصفهان ساخت که  هم  پناه 
شرقی   اجتماع افغاهنا و فامیل  های آنان بود. به  عالوه  آجنا را  خزانه  خود کرد.در  این اوضاع و احوال  اشرف ، اصفهان ، شیراز و  جنوب

ین شاه طهماسب فراری  در ایران  را  بصورت  کل  در  تصرف داشت  ولی منیتوان ادعا منود  که  او  این کشور را  اداره  کرده بود .در  این  ح
صمیم به  آذربایجان  ناظر وقایع بود .فتح  علی خان  و سایر یاران  تازه  ای فراهم  منود.  در این  حین  دولت  روسیه  حتت  حکومت  کاترین  ت

غربی  ایران  تعقیب    حفظ موقعیت  خود  در ایران   گرفت .و  عثمانی  ها سیاست    جلو رفنت  جتاوزکارانه  خود  را  در  مناطق
مینمود.اشرف  در سیاست  خارجی اش  مبنظور جلو  گیری  از  جتاوزات  ترکیه  هیئتی را به  آن  کشور  اعزام  کرد  که در قسطنتنیه  

ده و با  ایران  احساسات  موافقی بر  اله افغاهنا ابراز شد . ولی سفرای اشرف که با حلنی خارج  از نزاکت صحبت  داشته بودند  بیرون  کر
تاريخ  ايران  ، متن  اعالم  جنگ  داده شد.یک  ارتش  ترک  پس از  تصرف مراغه و قزوین راه  اصفهان را پیش  گرفت .(

) اشرف که دارای صفات  نظامی قابل مالحظه ای بود یک  نیروی اعزامی دوهزار نفری  866، نسخه دجييتالی ، ص344،ص:2ج
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سردار  ترک  را   »احمد پاشا«را  نابود ساخت و این  موفقیت  در روحیه  ترکان  تأثیر بسزا  گذاشت  و بعالوه ترک را حماصره منودو مهه 
نزد جمبور ساخت که  متوقف شده سنگر بندی کند. اشرف بعدًا برای اینکه  بین  دمشن  تفرقه  ایجاد  کند  چهار  نفر  از مالیان  حمرتم را  

ه  از  وی سوال کنند چرا با مسلمانانی  که احکام و تعالیم  حقه  مهان  دیانت را  در بر انداخنت دولت شیعه رافضی امحد پاشا روانه  داشت  ک
پیروی میکنندبه جنگ برخاسته  است . در جواب  این سوال خام و نا هنجار امحد پاشا  گفت:که وی  اطاعت از امر خلیفه  مینماید که 

  شرف زیر رنج احساس  تفوق و بر تری او  تسلیم شده و قبول  اطاعت  مناید .با او یعنی با  خلیفه باید  ا
امحد پاشا با شصت  هزار مرد  جنگی و  هفتاد  توپ تصمیم  گرفت  تا  وارد یک نربد قطعی شود.افغاهنا  که  از  حیث  عده ثلث  آهنا 

زار نفر  از  مردان  جنگی دمشن  در  این  نربد نیز فاتح   آمدند. بودند و فقط با چهل  توپ زنبورک  مردانه  جنگیده و با  کشنت  دو  ه
اشرف با یک سیاست  عاقالنه و پخته اجازه  تعقیب دمشن را  نداد و حتی اسرای  آهنا را  آزاد ساخته و اموال شخصی مقتولین را پس  

  1140او شد و در نتیجه  معاهده ای در سال داد. این  اعتدال و میانه روی  ماهرانه باعث  تولید احساسات شدیدی به  نفع 

به امضاء رسیدکه مبوجب  آن  اشرف  مقام خالفت سلطان را اعرتاف منوده و در  عوض  سلطان  هم  او را به پادشاهی  )1727هجری(
یک  قسمتی  از  ایران    ایران شناخت. ایاالتی  را که  عثمانیها گرفته بودند واپس به سلطان  عثمانی واگذارشده و به  عباره  دیگر

  جتزیه  گردید.
  
  .شاه  اشرف خطر نادر قلی خراسانی را حس میکند1-4- 2

پادشاه افغانی مهینکه  خیالش از ناحیه  ترکها راحت شد با یک  خطر جدی تری  مواجه  گردید ، یکی  از منابع ضعف  فوق العاده  او  
سیل سربازان جدید افغان را  اگر  جلو  گیری نکرده باشد  ال اقل  آنرا ضعیف شکستش  در بدست  آوردن شهر قندهار بود .این امر 

و  کم  کرده  است .(زیرا اشرف به  اثر استخوان شکنی قبلی اش که قتل شاه  حممود بدست  وی  میباشد در نزد  شاه  حسین  حکمران 
فوذ  کلی  داشت  مانع  از پیشرفت  اشرف  در  ایران و فرستادن  عساکر  قندهار که برادر تنی  شاه  حسین  میباشد و باالی قبیله  غلجائیها  ن

به  وی  میشد  که  اشرف آنرا  حس کرده بود.) در یک  چنین  موقعی  نادر افشار  خراسانی  که خیلی مقتدر از قندهارتازه  نفس  افغانی 
بدست بیاورد به طهماسب که  دربار خود را در این  موقع  در فرح  شده بود  ضرورت ابدی خود را در اینکه  آخرین فاتح بزرگ آسیائی باشد

آباد مازندران تشکیل داده بودپیوست. نادر که با فتح   مشهد و  هرات  و شکست ابدالیان  هرات پایتخت  خراسان و  قتل فتعلی خان  ، 
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میدید  . معهذا  از روی مصلحت سیاسی خودش را  پدر بزرگ  موسس سلسله قاجار خودش را بیشرت از پیش  به  اریکه قدرت  نزدیک  
  مورد تأیید شاه طهماسب قرارداد که با  تشرفات  خاصی  لقب طهماسب قلی خان  به  نادر عطا  گردید .

  
  .رویارویی بالقوه  اشرف افغان با نادر افشار1-5- 2

اصفهان  خارج شوند. اشرف که  می دید روز بروز  نفرات  ایرانی  نادر، شاه طهماسب را ترغیب منود  که  نیروی افغانان را جمبور کندکه از 
 در  اردوی او  اضافه  میشود بدین  جهت  تصمیم  گرفت  قبل  از  آنکه  این  نیرو  ها قوی تر شود  بسوی خراسان  حرکت  مناید ، دامغان

که  نیرو  های  ایران پس  از یک  کسوف  و تاریکی  موهنی  بر   نزدیک  هکاتوم  پیلوس پایتخت پارتیها (اشکانیان) صحنه  اولین پیروزی بود 
در  دمشن  خارجی دست یافتند. افغاهنا با  نعره  های  وحشیانه ای  حبمله پرداختند ولی  این  محله  ها و  نعره  ها  در جنگجویانی که  نا

تلفات زیادی بر  آهنا وارد  آورد. اشرف فورًا دو ستون را مامور کرد   تربیت  کرده بود  تأثیری  نبخشید ، تفنگداران  و  آتش  توپخانه  نادر 
که  از طرف راست و چپ دور دمشن  خلقه بزنندو در مهان هنگام خود شخصًا در قلب به  محله پرداخت  اما جتارب سرداری  مثل نادر 

محله را به  آسانی دفع و فرمان  جلو رفنت  دسته  مجعی را  داد بیش  از  آن بود که بگذارد  چنین  مانوری  در مورد او اجرا گردد.او  این  
  و به  اثر آن افغاهنا که از  مرگ پرچم دار فرمانده  خود  دلسرد و مایوس شده بودند  شکست خورده و با حالت  وحشت زده ای اردو و چادر

بود  در امتداد  جاده  هتران فرار منودند. مورخین اذعان  میدارند  که  های خود را  ترک  منوده و در حالیکه  از مشاره  آهنا  خیلی تقلیل یافته 
»  نبرد  مھمان دوست«مسافت دویست  مایل را در ظرف دو روز طی  کردند.این  نربد که سرنوشت  ایران را از نو رقم میزد، در تاریخ بنام  

  ز هم جدا میکرد.مشهور  است  و مهماندوست نام  رودخانه ای بود  که دو  ارتش را  ا
)بوقوع پیوست .  اشرف متام فامیل  های افغان و اموال  آهنا را در 1729هـ( 1141نام دارد ، در سال » مورچھ  خوار«جنگ بعدی که    

یک  نربد  قلعه  مجع  کرده و پس  از  آن یک  موضع  مستحکم  و حمفوظی را  در  مورچه خوار سی و شش  مایلی مشال شهر انتخاب  منودو مهیای
قطعی برای حفظ سلطنت  خود  گردید .نادر  طهماسب را وادار کرد  که  در دامغان مباند  و خود راه  جنوب  هتران را پیش  گرفت ، 

ضع  موهزاران  نفر که  مایل بودند  در  مرگ و نابودی مهامجین شرکت داشته باشنداو را  استقبال  منوده  و بوی پیوستند.افغاهنا را  در یک  
ه  مستحکمی یافت  ولی  عده  آهنا را  کم  دید ، به  عالوه  مردمان قبایل فاتح نادر از نربد  هیچ امتناعی منی منودند. افغاهنا  دلیران

 346، ص:2تاريخ  ايران  ، متن ججنگیدندولی بعد از دادن چهار  هزار نفر تلفات  از هم پاشیده شده به اصفهان فرار کردند. (
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) از  آجنا خود را برای فرار  آماده ساخته  و قبل  از طلوع آفتاب یک کاروان  عظیمی  حامل  عائله   ها و ثروهتای 868تالی ،صنسخه دجيي
  بقتل رسانید . بود،  آنان بسوی شیراز حرکت  منوده اشرف قبل  از  حرکت، شاه سلطان  حسین  صفوی را که بیچاره و بی کمک

مغلوب را به  اصفهان  تعقیب ننمود ، اما وقتی که فرار افغاهنا را شنید یک عده از نیرو  های خود رابرای تصرف   نادر به  علل نامعلومی دمشن
ا کاخ سلطنتی بدان شهر فرستاد و ورود  خود را به پایتخت تا سه روز دیگر به   تاخیر انداخت . ورود او  عالمت اهندام  مقربه  عالی و ب

روایات  ماخذ  موجود و  تاریخ  عامل  آرای نادری و سایر کتب دیگر نادر امر  هد  غلجائی بنا  کرده بودند . بنا بشکوهی بود  که برای حممو
فرمود  تا  جسدشاه حممود  غلجائی را با  سایر سرداران  و سروران افغانی که در جنگهای اصفهان شهید شده بودند  از  خاک بیرون 

قربه شاه  حممود  غلجائی را به  مسرتاح  مبدل سازند  و  استخواهنا  واجساد سایر قبور را  سوزاندند.او  هر  انداختند و نادر امر  کرد  تا م
او  معمول خواهند  داشت .بعدًا طهماسب آخرین فرد    خودگز به  این  منی اندیشید  که روزی  نظیر مهین رفتار  را در باره  آرامگاه  

د شد و وقتی او  کاخهای شکل بر  گشته صفویه را  دید  به  گریه افتاد.شاه  جوان  در یک انبار  خاندان  صفوی به  اصفهان  وار
ناگهان  موفق به  مالقات  مادر خود گردید. وی خود را به شکل کنیز در آورده بود  و مدت  هفت سال بدون اینکه  کسی به  هویت او  

این  موضوع را  سایر منابع  تاریخی تأیید  نکرده  است  چرا  که  هر دو شاهان غلجائی  هم   پی برده باشد نقش  خویش را بازی  میکرده . اما 
حممود و  هم  اشرف در مورد شاه سلطان  حسین  پدر طهماسب تا اخرین روزیکه  بدست  اشرف کشته شد  مورد  مهر و حمبت  شاه حممود 

نین  موقعیتی شاز و فوق العاده  که  بانوی شاه سلطان  حسین  در  چر امکان دارد و شاه  اشرف  لطف و مهربانی مبذول داشته بودند . چطو
  مانند  کنیز در انبار  ها بسر برده باشد  از  این سبب روایت فوق بدون اساس و  غیر موجه  میباشد(مولف).

  
  ) 1720( ھجری1442  در ایران افغانھا سلطنتکردن قطعی  .ریشھ کن1-6- 2

نیرو  های  مقاومت  ایران  آنقدر  توان یافتند که در برابر   کشور خود بدفاع پردازند ، افغاهنا را  از سرزمین خود  بیرون بعد از  انکه  
)نادر  جنگ را  علیه  نیرو  های اشغالگر ترک  آغاز کرد .پس از پیروزیهای متواتر ، مهدان ، کرمان  و بعضی   1730ساختند.. در سال(
  ذربایجان را تصرف کرد. از شهر های دیگرآ

نادر افشار در راس  مبارزات رهایی خبش  ایران  از  استیالگری افغانان قرار گرفت . نادر در ساهلای بیست قرن  هجدهم  
سرکردگی یک  گروه رهزنان  خراسان را به  عهده داشت و  عمال در خدمت نظامی فیوداالن قرار داشت که  از اثر تیز هوشی و  قسی 
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بی و دستربد به امالک  دیگران  و راه زنی بیک  زمین دار بزرگ  در خراسان  تبدیل شد . (تاریخ جهان  کشای نادری  در مورد  نسب او  القل
  میگوید: 

  ز  تیغ  کجش راست پشت ظـفر  -ز سهم  خدنگش قضا تیز پــر
  چو خورشید  آتش زند  در سپهر -اگر نــادر افـزوداز قــهر چهــر

  دم صبـــح  آتــش بــعـــامل زنــــــد  –ر از عـارضش دم زند اگر مـهـ
  نـهــد سر بــه  کوه و بیابان  نسیم  –در آتش گریزد مسنـــدر زبــیم 

 در ذکر انساب او بر سیر امجال  نگاشته لوح بیان  میگردد که آن  حضرت  از ایل قرقلو اویماقی از نوع افشار ، و افشار از جنس ترکمان  
طن میباشد. مسکن قدیم ایل مذکور ترکستان بود، در ایامی که  مغولیه به ترکستان استیال یافتند، از ترکستان کوچ  کرده ، در آذربایجان تو

ختیار و بعد از ظهور ، شاه امساعیل صفوی  به تقریبات  کوچ  کرده در سر چشمه  میان کوپان من حمال ابیورد خراسان، که در مست مشالی ا
مشهد مقدس طوس که در بیست فرسخی واقع  و در قرب جوار مرو شاجهان است  توطن اختیار ، ودر تابستان  در آجنا ییالمشی و در 

هجری در قلعه دستجرد  دره جز  1100دره جز قشالمیشی میکردند. تولد او در یوم شنبه بیست و هشتم  حمرم سال  زمستان  در دستجرد
، اتفاق افتاده و باسم جد  خود ندرقلی بیگ  موسوم گردید . و در پانزده سالگی  بر معارج رشد  گذاشت . چون در میان  تاجیک 

گشته ، در مبادی حال  آثار دولت و فر واقبال در ناصیه  احوالش  ظاهر و امور عظیمه از و ترک وخرد و بزرگ  مظهر کار  های سرتگ  
  ] )24دست  مؤیدش صادر میشد، و در عامل خود  نادر افاق بود، بین انام به  نادر قلی بیک  مشهور شد.[ 

الیق قرار گرفت که نتیجتًا باعث شکست قطعی و اشرف افغان با چنین پیشینه ای  در برابر  این  مرد سفاک و جنگ  جو و سردار دالور و
 آبرو ریزی  سالله  افغانی در ایران  گردید.این سردار دلیر  برای اینکه  وجه و قدرت  خود را  در  ایران ازدیاد خبشد  از شاه طهماسب

ف  از اصفهان خارج  خواهد خواست  تابه او  وضع اختیارات  مالیاتی داده شود آنوقت او  قوای خود را برای شکست قطعی اشر
در    کرد.طهماسب  که  می دید با بدست  آوردن  این  امتیاز  نادر  دارای قدرت  و اختیارات  پادشاهی میگردد  از  دادن  این امتیاز به  نا

ر برای  جنگ با افغاهنا که در خود داری و  اشکال  تراشی  مینمود، اما باالخره به  این  خواست نادر تسلیم شدو نادر برای یک  مرتبه  دیگ

                                                             
مريزا مهدی خان  اسرتآبادی ،تاريخ جهان  كشای نادری ، نارش دنيای كتاب، نرشدجييتالی  مركز حتقيقات رايانه ای قائمه  اصفهان، 24

 )28(جهان كشای نادری  متن  اصلی ، ص 184ص 
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زرقان  دربیست  میلی  مشال  شیراز آخرین  مقاومت  و استادگی را مینمود حرکت  کرد .غلجائیان به  محله پرداختند، اما آتش شدید  
به شیراز  تفنگداران نادر  محله  آهنا را دفع  منود و وقتی که  نادر به  محله پرداخت از هم  متفرق  شده  پس  از چند ساعت

رسیدند.اشرف مایل بود که با تشریفات جنگی عقب نشینی کند  امانادر جواب داد که متام افغاهنا بقتل خواهد رسید مگر انکه 
. )348،ص2؛خرابه يک قرص در سلطانيه، متن، ج347،ص2(تاريخ  ايران ، متن، جفرمانده  خود را تسلیم  کند.

موافقت  منودند اما اشرف با دوصد  نفر  از پیروانش  گریخت و این  عالمت  جتزیه و پراگنده  خاهنای  خلجائی  با  این  پشنهاد نادر 
شدن ارتش افغان به  دستجات  کوچک  بود که  هر  کدام  از  این  دسته جات با رؤسای افغانی شان از راهی به سوی قندهار  حرکت  

شه پیر مردان  و اطفال که از پا افتاده و مرده بودندو حتی الیچه  از روی الشه  شرتانمنودند. تعقیب ایرانیان با موفقیت اجنام گرفت، چه  آن
  که  خسته شده بودند آهنا را  کشته بودند تا  از انتقام سواران ایرانی  جنات یابند افغاهنا را  تعقیب منودند. پس  از  آن

شده  است اما با آهنم برای  ختم  ورق  اقبال اشرف  در  ایران  اشارتًا  از قول   هر  چند  بدام افتادن اشرف  در سیستان قبال با تفصیل  ایضاح 
  تاریخ  ایران  مطالبی را آشکار میسازیم  که  آخرین روز  های اشرف را که به  مرگ او منتهی  میشود نشان  میدهد :

  )1720هـ (1142. مرگ اشرف در 1-7- 2

موقعيت  از دست رفته خود را  نتوانست  حفظ كند كوشيد  تا  از راه سيستان  او كه  حتی در الر و كرمان  نيز

كه يک زمانی با او  متحد بودند در اين  موقع  حارض ش قندهار برساند، اما بلوچهای  خودش را به رسزمني  آبائی ا

با دو  نفر از مهراهان در شدندافغاهنای مغلوب و مرعوب را غارت  و چپاول كنند. يكی  از افغاهنای بلوچ ارشف را 

حال رسگردانی  در بيابان لوت  ديدو فورًا او را بقتل رسانيد. رس او  و  مهچنني املاس بزرگی كه در  نزد او يافت نزد 

 شاه طهامسب فرستاد.

نتيجه ارشف  نقش  خود را در صحنه  خوب بازی  كرده بود و بدبختيهای او به  اثر ختا های او  نبود، بلكه بيشرت در 

اوضاع و احوالی بود كه بر  آهنا نظارت و  حكومت  نداشت . او  خوشبخت بود  كه بزودی كشته شد،  اما  

لشكريانش  چه  از راه  لر و كرمان و چه آنانيكه كوشيدند از راه  دريا فرار كنند ولی وقتيكه در بحرين پياده شدند 

  ]25[با حال بيچارگی زندگی ميكردند . مجلگی به قتل رسيدند جز معدودی كه  در مسقط ساهلا

   

                                                             
 869پيشني ،ص 2-پرسی مولورث سايكس، تاريخ ايران ، ج : ا   25
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  فتوحات نادر
  فتح خراسان = افغانستان

  بحث  دوم
  
  
  
  فتوحات نادر.1- 2-2

)شاه طهماسب  که  از  اثر پیروزیهای  نادر  هتیج شده بود اداره  عملیات  در جنگ بر ضد  ترکهارا شخصًا به  1731هـ (1144در سال 
عهده  گرفت که در نتیجه آنچه را که  نادر  بدست  آورده بود ، در ظرف یکماه نابود ساخت که در نتیجه طهماسب شهر  های گنجه، 

  ان، مشاخی و داغستان را  از  دست  داد.  تفلیس، ایروان،خنجو
) بر ضد  معاهده ای که با ترکها 1732هـ (1145این  وضع باعث  آن شد  تا طهماسب برای نادر  هبانه ای را درست  کند  که در سال 

واد  مصاحله مغایر . . .لذا چون م«بسته بود اعالمیه ای انتشار داده  اعرتاض منود.جهان  کشای نادری در  مورد  آن  چنین  میگوید : 
] گذشته  از  آن  نادر به  متام  حکام  ایران  نامه  نوشت و در ضمن  آن  معاهده  جدید را باطل 26.»[ مقرون به امضاء  نفرمودیم . . 

کرد.طهماسب را مورد قلمداد منود.. .نادر پس از اینکه ساکنین  ایران را بر ضد شاه طهماسب   حتریک  کرد ، بسوی اصفهان حرکت  
سرزنش قرارداده  بعد او را  دستگیر و در خراسان زندانی ساخت، چون اوضاع و احوال  را برای اعالن سلطنت  خودش  مناسب  

  ندید فرزند طهماسب را حبیث سلطان پوشالی  تعین و خودش را نائب  السلطنه اعالم  منود.
با حماصره بغداد شروع  کرد ... این  نربد  از شدید  ترین  جنگها بین   عثمانی ها و )1733هـ (1346دومین  لشکر  کشی نادر  در سال 

ترتیب  این نادر بود در نتیجه  عرهبا  که قبال مهکاری خود را با  نادر  اعالم  داشته بودند بیکی از جناحهای ارتش نادر محله منودند که به  
مراتبه  تیر خورد و پرچم دار ایران که  خیال  کرد نادر  کشته شده فرار کرد (تاریخ ایران ، منت، جنگ بر ضد  ایرانیان پیش رفته  اسپ نادر دو 

) که در نتیجه پس  از  هشت ساعت  ارتش  ایران  در مقابل ارتش ترک به فرماندهی امحد پاشا قلع و 877صفحه دیجیتالی  362،ص:2ج
  قمع گردید.

                                                             
جهان كشای نادری ، نارش : دنيای كتاب ، نرش دجييتالی ، مركز حتقيقاتی  قائمه  اصفهان،ص   خسرتآبادی مريزا حمسن خان ،  تاريا   26

236  



47 
 

نش کندبا تدارک  و جربان  تلفات و خسارات و دیگر وسایل ممکنه  زی و خطرناک سربازانش را سرنادر جبای اینکه در  این  وضعیت حبران
تازه   آهنا را  تشویق  و تشجیع مینمود. شخصیت و شهرت نادر  آنقدرفوق العاده بود  که از متام اطراف و نواحی  ایران نفرات جدید و سربازان 

ماده سازد گر در مهان سال  یک  ارتش  قوی  آماه  بعد از  آن شکست  تباه  کننده توانست بار دینفس هجوم  آورده  و در مدت  کمرتاز سه  
د و .  هیچ افسر و فرماندهی در جهان سراغ  منیگردد که  مانند  نادر  نیرو ی خود را  در ظرف  سه ماه  باز هم  در  مقابل  دمشن  نیرو من

نتیجه  این  جنگ  که  در ساحل دجله بوقوع  پیوست  که باعث شکست و رسوائی پیاده  نظام پیروز حاضر به  نربد  گرداند. نادر  در 
ارتش ترک  تار و مار شد  د  بقتل رساند که در نتیجه که در یک  هودج  محل میشرا فرمانده قشون  ترک » توپال  عثمان«ترکان  گردید. 

ود  که در فارس شورش شده  است ، لذا با امحد پاشاه صلح منود.او در یک  محله .او که  در فتح بغداد  مصمم بود ناگاه اطالع  حاصل من
 سریع  میرزاحممد تقی خان  بلوچ را که طغیان  کرده بود  در نزدیکی کرکوک غافلگیر کرده و مغلوب ساخت و بعدًا او را  گرفته به شیراز 

  )878، منت دیجیتالی ،ص362،ص2، منت جلد  حمبوس ساخت که نامربده  درآجنا  انتحار منود. (تاریخ  ایران
)معاهده بغداد را فاقد  اعتبار دانسته و یک ارتش  جدید را به فرماندهی عبدا پاشاکپرولو بدانصوب 1725هـ (1148در سال 

اصره منود . . .قوای  فرستاد.نادر فورًا  پیشوای ترک را بیک  جنگ  کامل عیار جمبور ساخته و شهر  های تفلیس ، ایروان و گنجه را حم
ایران باوجودیکه  در عدد کم بودفتح کاملی بدست  آوردند، ترکان پس  از دادن  تلفات سختی فرار  کردند. سردار عثمانی جزو  کشته 

  شدگان  جنگ بود ه است .دولت  عثمانی از این  شکست  تلخ  جتربه  گرفته به عهد نامه  معاهده بغداد  موافقت  منود.
  نادر آخرین  والیاتی را که  در زمان پطر کبیر بدست روسها  اشغال شده بود با حیله سیاسی واپس به  ایران  ملحق  گردانید .مهچنان 

  
 نادر تاج سلطنتی ایران را بھ سر می نھد. 2- 2- 2

)با داشنت  نیروی کافی نظامی به اوج  خود رسیده بود  ، مرگ فرزند  کوچک شاه را  غنیمت مشرده  به هبانه  عید     1726هـ (1148در سال 
رگ دعوت  کرد .نادر توسط یکی  از معتمدان  خود اعالم  منود  که سرداران  ایرانی  میتوانند با م(مغان)نوروز سران  ایران را در دشت  موقان 

شاهزاده یکی  از اعضای خاندان سلطنتی   را که لیاقت  وبرازندگی داشته باشد به سلطنت بردارند. مهگی مجاعت به اتفاق آراء 
از او  درخواست کردند که ایران را  حتت  محایت و فعالیت خود  گرفته و بر  ختت  عالی سلطنت صعود مناید.او که در مدت یکماه  از 
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ابا و امتناع  مینمود  ، سر اجنام ،چون مبالغه از حد  گذشت و مردم را پا بر جا دید تاج و ختت را (بشروطی) پذیرفت و قبولی این  تقاضا 
  )879، منت دیجیتالی ،ص365، ص:2به  این  ترتیب به  این  منایش  مضحک خامته داده شد .(تاریخ  ایران ، منت ج

  
 راننادر شاه  و الغای  عقاید شیعھ در ای .3- 2- 2

یکی  از شرایط قبول سلطنت  آن بود  که  ملت  ایران  طریقه رافضی را که بوسیله  شاه امساعیل  موسس سلسله صفوی در ایران رواج یافته 
چون از  وقتی که  این  طریقه شیعه یعنی :« برگردد. نادر  در فرمان خود  چنین  نوشت تسنن بود  ترک  گفته و به  مذهب قدیم (ایران) 

طریقه رافضی وسب  رواج یافته  این مملکت متصل مرکز فساد و آشوب گردیده و امنیت  و آرامش  بکلی  از این سرزمین رخت بر بسته  
است و هلذا هبرت آنست  که مهگی سنی شده و این قضایا خامته یابد ، اما چون  مذهب  ملی باید پیشوائی داشته باشد بگذارید امام  

  .» اندان پیغامرب بوده و ما مهگی  نسبت  به او  احرتام داریم  رئیس  ما باشدجعفر (رض)که  از خ
رئیس  جمتهدین به  خمالفت برخاسته و نادر را نصیحت  منودکه خود را به  سلطنت دنیوی حمدود سازد. اما مرگ ،  مطابق  گفته  هانوی 

ود را  از  خمالفت باز دارند. این  تغییر رمسًا در یک  جلسه بزرگی  ناگهانی  این شخص عالی مقام اخطاری به  هم قطاران  او بود که خ
دی  این مورد تصویب قرار  گرفت . هر چند  که اکثریت  ایرانیان از این  تغییر قلبًا نفرت  داشتند ، نادر برای  اینکه  از نامطبوعی و نا پسن

  بچهار فرقه سنی  بنام فرقه  جعفری اعالم داشت .مذهب جدید بکاهد  تصمیم  خود را برای افزودن یک فرقه  جدید  
بوسیله  این  تغییر اساسی  که برای آن رضایت  رمسی  نیز بدست  آمده بود  نادر بدون شک امیدوار بود که ایرانیان  خاندان  درخشان  

  صفویه  را فراموش  کنند، شاید  هم رویای حکومت بیک امپراتوری متحده  اسالمی را که قلمرو  عثمانی  جزو آن بودمیدید.اما هر  چند  که
ز مهه  خیال  میکردند که نادر به  تنهایی برای  سلطنت ایران موزون و مناسب  است  معذالک  هیچوقت  کسی نسبت بفامیل او  اظهار یک رو

عالقه  منینمودو در زمان  مرگش کسانیکه برای تأییدو پشتیبانی  این  نظریه  مجع شده بودند بسیار معدود و انگشت مشار بودند 
  )879منت دیجیتالی ،ص  366،ص2ج .(تاریخ  ایران ،منت

  
  تاجگذاری نادر شاه     .4-2-4
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در یک سالون با شکوهی که  هبمین  منظور  در نظر  گرفته شده بودو در یک ساعت  میمون و خجسته ای که  توسط ستاره شناسان زبر 
این ببعد هبمین  نام  خوانده  می شود اظهار عبودیت   ذارده شد. نادر شاه  که  از زرگ  گدست  تعیین شده بود  تاج  ایران  بر سر، سرباز ب

جلوس منود و خباطری که  این حلظه  ها بیادگار باقی مباند  دستور لل  با  در و گوهر های  گرانبها اتباع  خود را پذیرفته و بر ختتی مک
  قر کردند:دادسکه  هائی ضرب کنندکه روی آن  (متثال) وی منقوش باشد و این  مجله را بر آن   ن

  نادر ایران زمین و  خسرو گیتی ستان  سکه بر زر کردنــام سلطنت را  در جـــهـــان    
روسها    بدین  ترتیب چوپان افشار  یا (نادر پسرمششیر)  در کمال شکوه و جالل بر اثر نبوغ  نظامی  خود  ایران را  از دست افغاهنا ،  ترکها ،

، منت  367،ص 2شهرت  خیره  کننده  ای  که آنرا طلب مینمود رسیده بود. . .(تاریخ  ایران منت،ج وسایر مهامجین آزاد ساخته بود وبه 
  ]27) [880دیجیتالی ،ص

)با شاه  حسین  حکمران قندهار که خود رادر قندهار قلعه بند کرده بود به  1737-1736هـ (1150- 1151نادر شاه به ساهلای 
قندهار  در  ذیل  کشته شدن   اشرف و  محله  نادر شاه  به قندهار مفصال شرح  شده  است . از ذکر مبارزه  ادامه داد (که جریان  وقایع 

  دوباره اجتناب شد.)
  
  وضعیت  ھند  مقارن  حمالت  نادر شاه بھ قندھار . 5- 2- 2

) امپراتوری وی از کابل تا خلیج  بنگال  1707آخرین  امپراتور بزرگ  مغولی هنداورنگ زیب بود  که در هنگام  مرگ او یعنی در سال( 
(نام طایفه ایست  از هنود  که بر مغول  Marathaوسعت داشت ... لیکن  پس  از  مرگ او امپراتوری مغول رو به  جتزیه رفت . مراتا 

برای عقیم  کردن  حکومت  چیره شده و باالخره امپراتوری  این سلسله را بر باد  داد )فریبنده و حمیل که متام  کوشش  های خود را 
تور اورنگزیب بکار برده بود  در این  موقع بطور ثابت  وحمکمی شروع به  ازدیاد قدرت و توسعه اختیار خود  منوده بودند .تا آجنا که امپرا

  جمبور شد به  آهنا باج بدهد .

                                                             
استرآبادی میرزا مھدی خان ، تاریخ  عالم  آرای نادری ،چاپ  دنیای کتاب تھران ، ناشر دیجیتالی ،مرکز تحقیقات  رایانھ ای قائمھ      27

تا  103تاج  گذاری نادرشاه ،صص«؛ الروی نور هللا ، نادر پسر شمشیر،تھران: نشر شرکت  مطالعات کتاب پارسیھ ،259تا 257صص، اصفھان،
ھان ؛  استر آبادی میرزا مھدی خان ، تاریخ  جھان  آرای نادری ، تھران: نشردنیای کتاب، ناشر دیجیتالی   مرکز تحقیقاتی رایانھ قائمھ اصف119

  .127،ص»  ری  نادر شاهتاج  گذا«



50 
 

ی  از  اعقاب بی  ارج و بی مصرف  مغوهلای بزرگ  )به ختت  نشست . او یک1719هـ ( 1331حممد شاه  حریف یا رقیب نادر شاه  در سال 
ل وسست و تنبل  و شهوت پرست و  عیاش  وباالخره  با ساده و باده قرین بوده است . به  عالوه  این سلطان دنی و قابل  نکوهش و ابدًا قاب

جویان ایرانی  مناسب نبودند. گذشته از اینها   مقایسه با نادر جوامنرد  نبود و نیرو  های  جنگ  ندیده او هبیچوجه برای مقابله با جنگ 
خدعه و  خیانت نیز در کار بودو بعضی  از جنبای  هند  با نادر شاه  مراوده و مکاتبه داشته و عملیات فرماندهان قالع را ضعیف و خنثی 

  میساختند.
از فراریان  اجازه  ندهد  است  منود که به  هیچیک  نادر شاه  در بار دهلی را از لشکر کشی باقندهار و مضافات  آن آگاهی داده و درخو

  نطرف  مرز پناه برند.که به آ
چونکه نادر شاه  میدانست کشور پهناور هند برای غارتگران افغانی  هبرتین پناگاه بوداز این رو بسیاری از  آنان خباک  هند رفته و با «

و پایی منوده  به  غارت  و چپاول  آبادیها پرداخته  آرامش  آن سرزمین را برهم  اندیشه دور شدن از نادر شاه بسر می بردندتا دوباره  دست
  ]28»[بزند.

اطالع دادند که با افسران  مربوط به  این باب  دستور  های الزم  داده شده  است . دومین   » علی مردان شاملو«به مأمور سیاسی نادر شاه  
یافت منود، اما با  این  وصف فراریان  آزادانه و بدون  هیچ رادع و مانعی به شهر  های  غزنه و مناینده سیاسی نادر شاه نیز مهین پاسخ رادر

کابل  فرار  میکردندو معلوم شد برای ممانعت  از فراریان هیچگونه دستور مؤکدی صادر نشده  است . نادر برای تذکر دادن  این  موضوع 
ابه دهلی روانه ساخت اما او را  در  آجنا نگاه داشتند. مناینده  سومی  سردار حممد  سفیری  دیگری بنام علی حممد خان قوللرآقاسی ر

ن  خان ترکمن را  با  دستور  هائی برای اخذ  جواب صریح  وقاطع  بآنسوی روانه  ساخت و یاد  آوری کرد  که تا یک  مهکاری دوستانه در میا
یده و مهواره خبش  های مرزی دو کشوردستخوش تاخت و تاز  غارتگران نباشد این  کشمکش  های مرزی  هیچگاه به پایان  نرس

خشم   افغانی  خواهد بود. این بار نیز مانند  دفعات پیش باز بی نتیجه  ماند  و از دربار دهلی جواب مقنعی نرسیدولذا  نامه ای  با  تغییرو
بقتل رسید.بنظر میرسد  که  مشاورین امپراتور از  امهیت  موقع بی بامپراتور نوشت ولی قاصد او بدست  ولد  میر  عباس حاکم جالل آباد 

اد  خرب بوده  اند.بعالوه  آنان امید وار بودند  که  حصار قندهار  غیر قابل تسخیر باشد وحتی وقتی هم  که آن شهر بدست  ارتش  ایران افت
ه  از  گستاخی  شهنشاه  هند خبشم  آمده بود یاداشت زیر را برای یقین داشتند که ایرانیان بکشور خود مراجعت  مینمایند .شاه  ایران  ک

  پادشاه  هند فرستاد:
                                                             

  115،ص  » اعالن  جنگ«الروی  نور هللا ،  نادر پسر شمشیر،پیشین ،    28
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 بواسطه  عدم انتظامات  یکی  از سفرای من بر خالف قوانین و نظامات دنیاو به  ویژه قوانین مقدسۀ اسالم در پایتخت  کشور مشا  کشته شد«
ت  ما  وارد  آمده  است و رفع   مسائل دیگر  باید قسمت شرقی (به  جغرافیای . از این رو برای جربان لطمه ی بزرگی  که به  حیثی

موجوده افغانستان )را به طور گروگان با  پنج  ملیون تومان به عنوان  خسارت  مجع  آوری و مترکز ارتش در شرق  ایران و خونبهای 
چون به  این یاداشت نیز پاسخی داده  نشد » تسلیم دارید  منایندۀ ما بدون هیچگونه  گفت و گو به مناینده  کشور شهنشاهی ایران

  ]29»[هق به پادشاه  هند اعالن  جنگ داد.1151نادر شاه  در هبار سال
 

  و خراسان = افغانستان ھجوم بھ  ھندوستان .6- 2- 2

ار  نادر  از قندهار  متوجه  کابل  گردید و درراه شهر  غزنه که از  نادر آباد (قلعه  جنگی ایکه  نادر به  موازات  قلعه  جنگی شهر قنده
کیلو مرت راه  در پیش داشت . چون از اینجا  ارتش  ایران   380در حومه  آن اعمار منوده و پادگان  نظامی او  حمسوب  میشد )تا  غزنی 

ن  انه بیگانه پای می هناد از این  رو نادر شاه پیش  بینی  کرد که بایستی خوار وبار فراوانی مهراه اردو منایندتا چنانچه  در خاک  دمشخب
  خوار وبار به اندازه یافت  نشودپیشروی سپاه به  تأخیر نیفتد .

  ق فراوانی بار  کردند.ارتش  ایران  در سه ستون بزرگ براه افتاد و مهراه  هر ستونی خوار و علی
  ستون دوم پیاده  نظام و ستون سوم  خود نادر شاه با ستاد ارتش  و مهراهان خود بود .–در ستون یکم سواره  نظام با چهار توپ سبک 

فشار با سواران سردار ا6000برای پوشش  اردو و اکتشافات راه  پیمایی و جلو  گیری   از هر پیش  آمد  ناگهانی در جلو ستون پیاده 
  دو  عراده  توپ سبک از هیرمند  آباد پیش روی کرده و این ستون دستور داشت که از راه  غزنی به  گردنه شیر دهان برسد .

سواران خود می بایست  از  جنوب نادر آباد  در کنار رودخانه تارنا ه پیشروی  کرده  در دوازده  کیلو 4000سرتیپ  حاجی خان بیگ با  
  ر دهان به  نیروی سردار افشار بپیوندد.مرتی گردنه شی

بدین  گونه بدون  هیچ  پیش  آمدی پیش تازان  اردوی ایران به  نزدیکی شهر  غزنی رسیدند . از گزارش فرمانده  پیش  تازان  چنین بر 
نادر شاه  دسته  های سواره   می آید که دسته  های  کوچکی  از  دمشن ،در  نزدیکی  شهر دیده شده اند . پس  از  رسیدن  این  گزارش 

  نظام را که  مهراه  خود داشت بکمک سردار افشار فرستادتا اگر دمشن  ناگهان  پیدا شود سوار به اندازه  در دسرتس داشته باشد .

                                                             
متن دیجیتالی ،ص 373،ص2، تاریخ  ایران ، پیشین ، متن ج116الروی  نور هللا ،  اعالن  جنگ با ھند ، نادر پسر شمشیر ، پیشین ، ص    29

883.  
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خبوشی و مهربانی رفتار تا قره باغ  که  در دوازده  کیلو  مرتی  غزنی  است  هیچ پیش آمدی روی نداد و نادر شاه با افغانی  های  میان راه  
  میکرد.

  
  تسلیم شھر  غزنی  .7- 2- 2

] هنگ  های سوار  از  جنوب و غرب  به شهر  غزنی یورش بردهند.از این یورش  30)،[1739هش(1117هق 1151ماه سفر  22روز 
خان فرماندار شهر از آجنا   ناگهانی مردم شهر سخت  ترسیده و با  این شهر که دارای دژ  های نظامی  و استحکامات  خوبی بود  موسی

  گریخت و دفاع شهر را به  مردم  واگذار  کرد .
تن  از سواران پیاده افغانی که در بیرون شهر بودندبا سواران  ایران شروع به  جنگیدن  کردند ولی پیشروی تند  سواره  نظام  ارتش  600

نربدند. سربازان  ایرانی تا پای دیوار  های شهر رسیدندو در  این  هنگام  مردم نادر شاه  آهنا را  پس  نشانده و کوچکرتین  کاری  از پیش  
  شهر که چاره ای  جز  تسلیم  نداشتند  با پرچم  های کوچک دسته  دسته  از دروازه بیرون  آمدند و تسلیم شدند.

شده بودند  دستگیر و خلع  سالح  کردند .پنج   نزدیک ظهر سواران  ایران به شهر در آمدندو تفنگداران افغانی را که به شهر پناهنده
عراده  توپ سنگین که در شهر بود بدست سپاهیان ایران افتاد.شامگاهان  مهان روز نادر شاه با ستاد ارتش و مهراهان  در شهر در 

  آمدند.
ز  آنان گزندی خنواهد رسیدولی روز دیگر هبمه  مردم شهر آگهی داده شد که اگر با سپاهیان  ایران  مهکاری کنندبه  هیچ یک  ا

  ]31چنانچه  کوچکرتین سر پیچی و نا فرمانی  دیده شود شهر خباک یکسان  خواهد شد.[
  
  .پیشروی نادر بھ سوی کابل8   - 2- 2

آنکه   ] کلید  تنگه خیرب و یگانه  معرب و دروازه کشور پهناور  هندوستان  است با 32کیلو مرتی  شرق غزنی واقع  است [ 125کابل   در 
  ]33مقاومت سختی منود  آخر االمر  به  تصرف  ایرانیان  در  آمد.[

                                                             
تبدیل سالھای  ھجری قمری بھ  ھجری شمسی و  میالدی البتھ  با تقریب یکسال سنجش  شده  است  چرا کھ شروع سالھای شمسی و قمری   30

  باھم  چندین ماه ،در تفاوت میباشد.
 .883تالی ، صنشر دیجی373،ص:2؛  تاریخ  ایران ، متن ج122، پیشین ،ص   » فتح  غزنھ«الروی  نور  هللا، نادر پسر شمشیر ،   31
  الری نور هللا ، نادر پسر شکشیر ، پیشین ، ھمان صفحھ   32

  883تاريخ  ايران ،  نرش دجييتالی ، پيشني  ، ص   33
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پس  از  تدبیر کار و «شرح  مفصل  این راه  پیمایی  نظامی نادر را به  قصد  تسخیر کابل  از  کتاب  تاریخی نادر پسر  مششیر  میخوانیم : 
ایران به سوی  غز بند براه افتادندو چون مهگی  اردو  براه افتاد ، گذاشنت پادگانی از سوی نادرشاه در غرنین پیش  تازان    نیروی 

نادر شاه  نیز در جنب این اردوی بزرگ به سوی کابل رهسپار  گردید . ستون پیش تاز  در دهنۀ شرقی  غزبند وآلوهک نزدیک  گردنه 
ورد دمشن بسوی گردنه  پس  نشست . دمشن  مهه  راه  شیر دهان به  دسته  های  کوچکی  از افغانی  ها بر خوردندو پس  از اندک زد و خ

ان پیاده  خود بند  آورده بودو چون از دو  پهلوی  گردنه راهی برای پیشروی  سواره  های  گردنه را با دسته  های  چند از تفنگدار
سرباز پیاده   1000ن از مردمان  آن سامان کیلو  مرتی  گردنه گرد  آمده و بکمک  ورهنمایی چند ت6نظام نبود از این رو  نیروی سوار  در 

  ک برای اکتشاف راه  های دیگر فرستاده شد و هنگ  های سوار بدنبال آنان به سوی گردنه پیشروی کردند.سب  با چهار  عراده  توپ
خبوبی دیده  میشد ، پناه مهین  که ستون  پیاده  ایران به  گردنه رسید  دمشن شروع به  تیر اندازی  کرد .سنگر  های دمشن  از دور 

گاههای  آهنا بسیار خوب و تیر اندازی شان  می توانست آسیب بسیاری به  نیروی ایران برساند، آتش  چهار  عراده  توپهای سبک ایران 
  چندان سودی نداشت.

افغانی ها و  هندیان رو برو شدند و  در این  گیر و دار  چند  دست  از  تفنگداران پیادۀ ایران  ه  های  نزدیک  گردنه را دور زده با
 دمشن به سوی  آهنا  تیر اندازی  میکرد . این  دسته به رهنمایی افغانی ها ی آن سامان از بیراهه بسوی دمشن  پیش رفتند و ناگهان  از 

کابل  پس  نشست و بدین  گونه  پهلوی آنان سر در آورده بودند . هنگام ظهر دمشن  گردنه و ه  های  نزدیک  آنرا خالی  کرده به سوی 
  ]34گردنه  شیر دهان  آزاد شد .[

ستون  های ارتش یکی پس از دیگری از گردنه  گذشت و دیگر مانعی برای پیشروی نبود. دستۀ  از سربازانیکه  از شیر دهان 
ایران را گزارش دادند. از دربار هند رانده شده بودندبه سوی کابل گریخته و به ناصر خان فرمانده  نیروی کابل پشاور پیشروی سپاه  

به ناصر خان  دستور داده شد که از هر راهی که شده از پیش روی سپاه مهاجم  جلو  گیری کنند تا نیروی کمکی فرستاده شود ولی ناصر 
خود به سوی  پشاور خان  چون نادرشاه را نزدیک دیدو کمکی هم  نرسیده بود سپاهیان پادگان  کابل را به  پسرش شرزه خان سپرده  

  رهسپار شد .
 2000شرزه  خان به  کمک رحیم  خان افغانی با گروهی از علما و توانگرانشهر مردم را جبنگ با نادرشاه بر انگیختند  و دو روز 

  سرباز داوطلب گرد  آوردند.
                                                             

  کیلومتری  شمال  غزنی و ھفتاد و پنج  کیلو متری  جنوب کابل در دھستان  لوگر  میان راه  کابل  است .  65این  گردنھ در    34
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هی که در بیرون شهر به  جلو  گیری ارتش  ایران  نیروی ایران  مهچنان  پیش  میرفت  تا به دوازده  کیلو مرتی  شهر رسید. دو  هزار تن سپا
آمده بودند شکست  یافته به سوی شهر رانده شدندو ایرانیان باز هم شش  کیلو مرت  پیشروی  کرده اردگاه  خود را در شش  کیلو  مرتی 

ها  می گفتند  که  مردم شهربا  شهر بر پا  داشتند.مهینکه اردو برپا شد گفتگو  از  تسلیم شهر مبیان  آمدو  گروهی  از افغانی
پرچم  های سفید به زودی بیرون  آمده شهر را  تسیم  خواهند  کرد.ولی چون یک روز  گذشت و کسی پیدا نشد   پیشتازان  ایران به 

  شهر رو  آوردند و پس  از  اینکه  نزدیک دیوار شهر رسیدند نیروی پادگان شهر به سوی  آهنا تیر اندازی کرد.
  
  گشایش کابل .  9- 2- 2

شهر کابل را  از سه  پهلوکوه های خشک  دربر گرفته و تنها راهی که به  اردو  کشی دارد  مهان  گذرگاه رود خانه است . رود خانه 
کابل رود از این راه  داخل شهر شده سپس به سوی شرق می رودو از گوشه  جنوب شرقی تا جنوب غربی شهر دیواری با بارو  های 

ساخته شده بود  که  از  کوههای شرقی  به رود خانه پیوسته سپس از کنارۀ دیگر  به  کوههای  غربی  می  پیوست .در محله  ارتش  چندی  
  ایران  شهر کابل روی مهرفته  دژ  نظامی  و بارو  های درستی  نداشت ، دیوار شهر  چند  جا فرو ریخته و می بایست  نوسازی و دست  کاری

  میشد .
خان  مهینکه رسیدن  اردوی نادرشاه را  نزدیک  دیدبا شتاب بسیار  بارو  ها و دیوار  های شهر را از نو ساخته  برخی از جا  های   شرزه

  دیوار را  که فرو ریختگی داشت  درست  کرد  و چون دیوار شهر چندان  دراز  نبود این کار به زودی  به پایان رسید .
گرفتندو  توپخانه نیز دیوار مر گزشهر یورش برده  و آبادی اولنگ را که  در دهانه  داالن  کابل رود بود شب سوم  گروهای پیاده بسوی 

شهر را به سختی  زیر باران  گلوله  گرفت . فردای  آن روز  نزدیک  ظهر   گروهی  از تفنگداران دمشن از سنگر  ها و ه های 
  ز   پیش  نربدندو دوباره به  جای  خویش رانده شدند.شهر بیرونشده به  جنگ  پرداختند ولی کاری  ا

شامگاهان به فرمان  نادر شاه هنگ  های  پیاده  کرد های هرسین و لر  های بروجردبه سوی دژ  عقابین  که بزرگرتین وحمکمرتین  دژ 
پناگاه  های  شان را  گذاشته  های نظامی شهر بود پیشروی کردندو به سربازان  دمشن  چنان فشار سختی آوردند که سنگر  ها و 

به سوی دژ عقابین  که بزرگرتین و حمکمرتین دژ شهر بود پیشروی کردند وبه سربازان  دمشن  چنان  فشار سختی آوردند که سنگر  ها 
ی  و پناه گاه  های شان را گذاشته  به سوی دژ پس  نشستندو سربازان  مهاجم به بارو  های غربی دست یافتند.شب به  آرام
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گذشت وبامداد آنروز دیگر  جنگ  خونینی در نزدیکی دژ  عقابین در گرفت  و ایرانیان  که  توپهای قلعه  کوب خود را شب 
  هنگام به  نزدیکی دژ  آورده  و آماده  کرده بودند در صبح زود  توپخانه دژ و قلعه را به باد شلیک گرفت و به  این  ترتیب راه پیشروی

ب شهر باز میگردید. سربازان مششیر به کف دیری نگذشت  که  دژ را از گروه  نگهبانان آجنا پاک  کردندو با پیاده  نظام جبان
رسیدن شب  جنگ  توقف یافت . در صبح روز بعد در نزدیکی  ه  های  جنوبی و شرقی شهر نیز  جنگ بین  مدافعان و  یورش گران 

یان و  سربازان  ایرانی ادامه یافت و شب را  هر دو سپاه حبالت  آماده باش  جنگی بسر بردندو مهاجم  آغاز شد و تا آخر روز نربد بین  کابل
  در برخی  از  جاها نیز زدو خورد  های کوچکی  شده بود. فردای  آن  توپخانه  بیشرت و خانه ها و ارگ را زیر رگبار توپخانه قرارداد.

رانیان آغاز شدو  این یورش  چنان سخت بودکه فرماندار کابل  شرزه  خان استادگی کرده  در روز  هشتم به فرمان  نادر شاه یورش بزرگ ای
  نتوانسته با  گروهی  از سوارانش از درواز مشالی شهر بیرون شتافت.

در روز  دوازدهم  چون مردم کابل  کار راسخت  دیدند گروهی  از سران  وبزرگان شهر را به پیشگاه نادر فرستادندو زینهار 
زجنیر فیل  های بارکش و 100خواستند. نیروی  ایران  به شهر در آمد و خزانه شهر را با چهل توپ و مهمات  جنگی  که در ارگ شهر بود با 

  ]35جنگی و خوار وبار بسیار به  چنگ  آورد .[
ربازان  ایرانی و ساز وبرگ و نیروی شهر وشهریان  کابل در مدت  دو  هفته  از  وجب وجب  شهر دفاع  منودند اما  چون  تفوق  نظامی س

لی با  آهنم  توپخانه  آهنا عالی بود و  از طرف  دیگر ارتش  ایران  دارای فرمان روای دلیر و کار آزموده و شجاع بود  کامیابی  آهنا  حتمی بود  و
  منود.تا زمانیکه شرزه خان فراری نشده و شهر را  ترک نگفته بود  کابل  مهچنان  از خود دفاع   

  
  تسلیم  جالل  آباد    .10- 2- 2

  
کیلومرتی  کابل جالل آباد را  پیمودند. اما قبل  از  اینکه به جالل آباد برسند ، نادر شاه پس ازآرامش دادن  115عساکر نادر شاه  مسیر   

 بکابلیان یاداشت سخت  دیگری به پادشاه  هند نوشته به مهراه دو تن از سربازان افغانی  کابل و پانزده سوار بنام  ایلچی به دربار هند
فرستاد. ولی  این فرستادگان چون به  جالل آباد رسیدند فرماندار شهر  آهنا را  از رفنت به پایتخت  هندباز داشت وبرای ترساندن  

                                                             
  125تا 122نادر پسر  شمشیر،پیشین،صص    35
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فرستادگان افغانی به  آهنا یاد  آوری منود که رسیدن این یاداشت به  پایتخت  هند حممد شاه را  خشمگین خواهد ساخت که  
  ن  آتش  خواهند سوخت.گروهی  از افغانان در ای

منایندگان افغانی برای اینکه بدست  نادرشاه  نیافتندبه پشاور رفتندولی سوارانی که  مهراه منایندگان بودند از دستور فرماندار 
مهدستی  سرپیچی کردندو گوش بفرمان او ندادندتا اینکه  میر عباس افغانی  که یکی  از  خیره سران و هنگامه  جویان  جالل آباد بودبه

افغانان سواران را دستگیر و آهنا را ریز ریز  کردند.چون گزارش  این  خرب به  اردوی ایران رسید نادر شاه بی اندازه  خشمناک شده و 
گروهی افسران  از شاه درخواست  کردند که اجازه داده شود  مردم  جالل آباد را  از خورد و بزرگ از مششیر گذرانده شهر را با خاک  

پیاده برای سر کوبی  مردم  جالل  آبادو دستگیر کردن  میر  2000سوار و 9000سان کنندو آهنا چندان پا فشاری  کردند  که  نادرشاه یک
  عباس فرستاد.

مهینکه  نیروی اعزامی به  نزدیکی جالل آباد رسید میر عباس با مهدستان خودو گروهی از توانگران شهر  گریخت و به  کوه های 
  جالل آباد پناه برد.بیرون  

را  اسیر   نیروی  ایران شهر را  اشغال کردندو یک دسته  از سواران میر عباس را  دنبال  کرده او را با چند تن  از مهراهانش  کشته و خانواده اش
  کردند.

نادر شاه  پرسیدند.نادر شاه با لبخند  در  این  میان  منایندگانی  از هند  آمده بنام پادشاه  هندوستان علت اردو  کشی خباک  هند را از 
  تلخی به منایندگان  حممد شاه فرمود:

و آهنا را به دهلی باز گردانید که  چگونگی واقعه را به  حممد شاه »پاسخ  حممد شاه راخود در پایتخت هند به او خواهم داد«
  اطالع  دهند.

 

  بھ سوی تنگھ  خیبر .11- 2- 2

    کیلو مرت 64از جالل آباد  تا خیرب 
سواران  پیشتاز برای اکتشاف به سوی باریک آب از 2000نادر شاه فرمان پیشروی درۀ  خیرب را داد. سر تیپ  حاجی خان بیگ افشار با 

ده  پیش روان شد.ستون دوم سواره  نظام در سه  کیلو مرتی دنبال پیش تازان براه افتادو یک روز پس از رفنت این ستون ستاد ارتش و ستون پیا
شعبان ستون سواره  نظام آبادی دکا را بدون  جنگ  گرفت و فردای  آنروز مهه اردوبه آجنا رسید .در این  حمل  16نیز  براه  افتاد . روز 
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ماه به نادر شاه   19سربازان را دو روز جهت  آسایش  توقف دادند ولی سرتیپ  حاجی خان بیگ بسوی تنگه  خیرب رهسپار و روز 
  دمشن  مهه راه  های  تنگه  خیرب را بند  آورده  و سربازان بسیاری تنگه  خیرب را نگهبانی میکنند. گزارش دادکه

ناصر خان فرمانده اردوی هندبا نیروی بزرگش  در مجرود راه  های  جنوبی را پاسداری میکردو بدین  گونه راه  پیشروی ارتش  ایران 
  از هر سو بسته شده بود.

که سنگالخی و از میان  کوهستاهنای امتداد کوهای سلیمان وسفید  کوه  می  » سه چوبه«های  خود را در مورد راه نادر شاه باز جوئی  
گذشت که در آجنا نیز  دولت هند پاسدارانی را  جا جبا کرده بود و مهچنان راه  تنگه  خیرب که یک  معرب تنگ  و کوهستانی بوده و به 

  یشد ، دوام داد  و در نتیجه  مصمم شد  تا  از تنگه  خیرب  عبور کند.شدت از طرف سپاه  هند پاسبانی م
پس  از  این باز جویی  ها بسوی تنگه خیرب پیش رفته و مهینکه به  تنگه نزدیک شد  نادر شاه به سربازان خود دستوردادتا راه را پاک  

خیرب   رمانده نیروی پادگان   تنگهتنگه  خیرب یورش خواهد برد.ف کرده برای یورش  آماده  کنندو چنین وامنود  کرد  که  از  مهین راه به
  نیز چون چنین دید بر مشاره سربازان پادگان  آجنا  افزوده آماده جنگ شد.

  
  آزاد شدن  تنگھ  خیبر  -محاصره دشمن-شاھکار  جنگی نادر شاه .12- 2- 2

)نادر شاه ده  هنگ  از هبرتین سواران خود رابر گزیده  مهمرتین  اسپهای کوه پیمای ارتش 1738هق (1151شعبان 21شامگاه روز 
ا را به  آهنا دادو خود نیز سوار شده به راهنمایی چند تن  از افغانی  های آن سامان از راه  دشوار گذار سه  چوبه وباالی تنگه  خیرب ب

بک سواران شبه او دنبال  او  در تاریکی  شب راه های سنگالخ سه  چوبه را می  شتاب روانه شد. خود شاه  در  پیشاپیش  لشکر و چا
پیمودند . مهۀ شب راه رفتندبی آنکه بیاسایندیا از اسپ پیاده شوند. دالوران  اردوی نادر کوههای بلند و دژ  های سخت را پشت سر 

ندازه  که  خستگی سواران رفع شود ،دوباره با شتاب بیشرتی گذاشته  مهچنان  می تاختند .سپیده دم پس  از اندکی درنگ تا مهین ا
کیلو مرت راه را با هزاران رنج و سختی وبی خوابی  84پیشروی آغاز شد. نزدیک  ظهر نادر شاه با سوارانش در جاده پشاور سر در آوردو 

  پیمودند. بدین  گونه  که تنگه  خیرب در  پشت سر مانده و دمشن  حماصره  میشد.
ین  هنگام نادر شاه نیز بی درنگ گروهی از سواران خود را از جاده  کوهستانی به سوی تنگه خیرب فرستادو بدین گونه راه   در ا

گریز بر مدافعین  تنگه  خیرب بسته شد.بدین  ترتیب مدافعین  دره  خیرب در بین  سربازان سرتیپ  حاجی خان بیگ ومیان ستون سوار 
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در حالی  بود  که قبال ناصر خان  که  موظف به  نگهداری مجرود بود از این شاهکار نادر شاه  آگاه شده نادر شاه قرار گرفت .این 
و خود با سپاهیانی که در مجرود بودند با شتاب بسیار به سوی جنوب و سند رانده خوار وبار وساز وبرگ  نظامی  خود را بر جای 

یرب بودند  ،در میان سپاه حاجی خان بیک و نادر شاه  مهگی نابود گذاشت.سپاهیانی که  موظف به  نگهداری تنگه  خ
 شدند.سپاهیان  نادر شاه  متام خوار وبار و جتهیزات  نظامی و چارپایان بارکش را که  از دمشن بدست  آورده بودند میان سپاهیان  ایران

  قسمت منودند.
اردو زد.در این  حین  دسته  هایی  از  سربازان افغانی که  از ترس  نادر نیروی نادر شاه  که  از تنگه خیرب گذشته بود در مناز گاه  

مال شاه بکوه های اطراف  پناه  گرفته بودند  بنا به در خواست  نادر که  آهنا را مورد  استمالت قرارداده بود  از قبیل سعد ا  خان و 
چندی  پس  افتاده  بود نادر شاه  دستور داد  تا به  آهنا  پول و ساز وبرگ  نو  حممدخان به  ارتش  ایران  پیوستند.. چون  حقوق ماهانه  آهنا 

  بدهند.. تیره  های دیگر افغانی  چون  چنین دیدندتسلیم شده و به  اردوی نادر پیوستند.
و روز دیگر به سه  شعبان نادر شاه به  مهراهی دستۀ بزرگی از سپاهیان سواره  نظام خود با شتاب بسوی پشاور تاخت و د 27روز 

سواره  کیلومرتی شهر رسید.در این ره  پیمایی دوروزه بسیاری  از سواران  توپخانه  نتوانستندبا شاه  مهراهی منایندو در راه  ماندند. نیروی 
نیروی ناصر خان    ستون از  باال و  پایین  جاده به شهر رو  آورد و خود نادر  شاه  نیز  از  جاده  پیشروی منود. اگرچه 12نظام در 

درخنستین  یورش اندکی پیشروی منود ولی در یورش دوم سنگر  های  خود را رها کرده بسوی شهر گریختند.. ناصر خان با  
گروهی  از افسرانش دستگیر شدو نادر شاه به شهر هجوم برد. مهین که  نزدیک  شهر رسید گروهی  از بزرگان  پیشاور به  

ازه  های شهر  بر روی نیروی  نادر پادشاه  ایران باز شد، نادر شاه  پیشواز کنندگان را با مهربانی پذیرفت وچون  پیشوازش  شتافتندو درو
اهانه خود پیش  از  تسلیم شهر به  مردم آجنا پیغام داده بود به  هیچ یک  از  آنان و دارایی  شان  آسیبی خنواهد رسید از این رو بر سر پیمان ش

  و شهریان  گزندی نرسانید.مانده  به شهر 
  ناصر خان  چند روزی زندانی بود  ولی شاه ایران او را خبشیده  در مشار درباریان و مهراهان  خود  در آورد و نواخت.
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  بخش دوم

 بحث سوم

 تھاجم نادر بھ شبھ قاره ھند

  
  .  گذشتن  ارتش  نادر  از رودخانھ سند   3-1- 2

پشاور) تا پایتخت هند  پنج شاخه از رود خانه  هایی  -جالل آباد –در مشال  غربی  این  کشور و از  مرز  های خراسان  شرقی (کابل لغمان 
پایتخت  هند ضرورتًا بایست   سرزمین و  که به سند میرزیزند جاده ای را بریده  و رو جبنوب سرازیر  میشوند.برای گذشنت  از  پشاور به 

این رودخانه ها  گذشت و چون  در هنگام لشکر  کشی نادر  پلی باالی  این رودخانه  ها وجود نداشت از این  رو  گذراندن   از 
  نفری نادربا جتهزات نظامی و بارکش ها کار آسانی نبود.120،000ارتش 

مرت نیز می 1،000مرت پهنا داشت و در برخی جا  ها  این  پهنا به   150تا  120رشتۀ بزرگی  از رودخانه  های هند  در بیشرت جا  ها 
خود کار آسانی نبود، زیرا قلعه اتک  باالی سخره بلند  مشرف به رود خانه که  نظامی  قلعه اتک به نادر شاه   تسلیم شدن  فرماندهبا  رسید. 

کار گذشنت  از آب  آسانرت شد. نادر تنگ  ترین  معرب را  برای    واقع شده وبا انواع جتهیزات   نظامی  مسلح بود که با سقوط قلعه  
گذشنت انتخاب منود و دستور داد  گرجی  ها و قایق  هایی که  در حوالی رود خانه سند  شناور بودند مهه یکجا مجع ساخته شوند وبا 

نادر شاه فراهم  گردد ولی بقدر کافی ریسمان در ریسمان هبم  پیوست  گردیده  مانند پلی در آورده شود که زمینه  عبور سپاهیان  
چوب  منطقه یافت  منیشد . نادر دستور داد تا یال  ودم  اسپان را بریده و از آن ریسمان  تیارکنند آنگاه با ریسمان  های  تیار شده  و با 

مرت تیار شد  450ه به  این  ترتیب پلی به  درازی های بانکس که در منطقه به وفور پیدا میشد قایق  ها را هبم  بستندو استحکام خبشیدند ک
کیلومرتی  اتک  تا جیلم را پموده و  252. بدین  گونه  نیرو های نادر شاه که به سه  ستون   در آورده شده بودبه  تعقیب سواره  نظام مسیر 

  رمضان در کنار  جیلم رسیدند. 18در 
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  گذشتن  اردوی نادر  از رود  جیلم (جیھلوم) .3-2- 2

سرباز  به سوی رودخانه  جیلم برای جلو  گیری  ازپیشروی  ارتش نادرشاه  آمد . 10،000خان  فرمانده و استاندار الهور  با  ذکریا
نادر شاه افشار  با سپاه بزرگ  خود «که: مهینکه  نادر شاه به  کناره  های رودخانه  جیلم  قریب شد  ذکریا خان به دربار دهلی  پیغام فرستاد 

)می باشد. مهه زمین دار  های راه به او  پیوسته اند. من با  Jhelumبه  این جا رسیده  در کار  گذشنت  از رودخانه  پنجاب (جهلوم
  ست  میرود.نیروی کمی که دارم آماده  جنگ  هستم.مشا باید  در فرستادن  نیروی بسیار کمک  کنید وگرنه  چاره  از د

کیلومرت مرکب  از سوار و  پیاده در کنار 6رمضان  ارتش  ایران  در کنارۀ راست  هنرجیلهم  برای نربد  آماده شد.ستونی به درازی  18روز 
رودخانه جای گرفت و توپخانه به سوی قلعه  نظامی جیهلم نشانه  گرفته آماده  تیر اندازی بود.گدار  های رود خانه  مهه در دست  

دستور داده بود تا  آجنا را  نیرو  های ذکریا خان بود که  توسط  دستجات  عساکر هندی بشدت  حمافظت  میشد.نادر که ظاهرًا به  توپخانه
، گداری یافته با مهه سواران به  آب زده پس  از  گذشنت  از »کاخه سر«کیلومرتی    12مورد محله  توپخانه قرار دهد  خود در 

خورد  اندازی  وزد و خورد  دژ جیهلوم  را  گرفت . پس  از  چند زد و رودخانه با شتاب به سوی دژ یورش برد.پس از یکساعت  تیر 
کیلو مرت با جیهلوم فاصله دارد . در کنار رود خانه  مذکور، توپخانه هندیها  خودشان را آماده دفاع کرده بودند.در  60راهی چناب شدند که 

ته  نفر داشت فرستاد.این سردار افغانی  با گروهی  از دس2،000این  نربد  نادرشاه سردارامیرخان افغانی را برای نربد با قلندرخان که 
های خود و سه  هنگ از سواران  ایرانی شبانه به یمین آباد یورش بردند.محله سردار امیر جان  چنان با چاالکی اجنام  گرفت که قلندر 

خان  جمال گریز نیافته در گیر ودار  جنگ  کشته شد.و سپاهیان او بسوی وزیر آباد  گریختند. با کشته شدن  قلندر خان گدار  
  ب  آزاد شد و نظامیان  نادر شاه در کمال امنیت از آن عبور کردند.های دریای چینا

سر تیپ  حاجی خان  بیک  که برای  کشف گدار  های رود خانه راوی که  در نزدیکی  الهور قرارداردبه آجنا تقرب  جسته بود 
دخانه را  گرفته.نزدیک گدار  سرباز گدار  های رو2،000ذکریا خان با :«گزارشی به نادر شاه فرستادکه بدین  گونه بود 

ها پناهگاهای کوچکی برای توپخانه ساخته و توپ  ها را در آن  جای داده است . اردگاه  ذکریا خان  در میان   رودخانه و شهر   
اوی   نادرشاه با مهه کیلومرت راه  یمین  آباد تا رودخانه ر 100نادر بدون اینکه  توقف  کند با  اردویش براه افتاد و پس از پیمودن » است.

سپاهیانش به کنار رودخانه رسیدند . و مانند رود  خانه جیهلوم و چناب  این بار  از رودخانه راوی   از پلی که در شب ساخته بودندبا 
  نفر اسیر گرفتند.200سربازانش  گذشتند.در این کار زار سربازان  نادر دو عراده  توپ و 
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ر که  میخواستندبه کمک سپاهیان  کنار رود خانه برسندبه سوی شهر رانده شدندو پیادگان الهور پس  از دو دو هنگ  از  پیاده  نظام الهو

  ساعت زد و خورد  تسلیم شدند.
  )به سوی شهر الهور پیش روی  منوده و سربازان ایرانی باغهای مشالی شهر را  اشغال  کردند.1738هق (1151  درماه رمضان

(که از بنا های تاریخی عصرتیموری میباشد و هنوز هم با مهان زیبائی » شعله ماه«الیمارر، در باغ  شادر شاه  در شهر الهون
] جای گزین شد  و دستور داد سپاهیان از  پیشروی به 36درخشندگی دارد که  هندیها و پاکستانی  ها آنرا بنام شالیمار یاد  میکنند) [

                                                             
 نیمھ مقبره ھاي وجود. میرود مشرق بھ بزرگ الھور از كھ جادھاي كنار الھور، شھر مركز كیلومتري ھفت حدود در باغي ، شالیمار باغ   36

  . است داشتھ دیگري چشم انداز قدیم در منطقھ این كھ است آن گواه جاده طول در مرتفع دروازھھاي و مخروبھ
 شالیمار باغ بناي تاریخ از ،. است كرده حفظ را خود ساختمان اصلي طرح تاریخ، طول در كھ است مغول دورة باغھاي معدود جملھ از شالیمار باغ

 در مغول سپاه بھ شھر آن تسلیم از پس وي. كرد احداث ایراني، اعیان از قندھار حاكم علیمردانخان، را، الھور شالیمارِ . است دست در كافي اطالع
ترعھ  و قنات حفر در چون. گماشت پنجاب حكومت بھ 1049 در ھمچنین و كشمیر حكومت بھ و شد پذیرا بگرمي را او شاھجھان. آمد الھور بھ 1048

 پیش اما. برساند آب شاھي باغھاي بھ راوي رودخانة از تا شد ترعھ اي حفر مأمور شاه فرمان بھ ورود، از پس اندكي بود، مشھوري مھندس سازي
 بناھا و گردشگاھھا ھمة با بود، طبقھ سھ در و پلكاني صورت بھ كھ باغ این ساختمان. شد تكمیل بعد سال یك ترعھ و گشت منتقل كابل بھ كار اتمام از
  .كرد بازدید آن از شاه وقت آن در و یافت پایان 1052 در متعلقاتش، و

 باغ وارد جنوبي قسمت از امروزي بازدیدكنندگان. كرده اند بھره برداري شمال بھ جنوب از طبقھ اي سھ پلكاني بناي براي باغ شیب از معماران
 و برانگیزنده مناظر عرضة براي امر این و بودند گرفتھ نظر در قسمتھا پایینترین در مجلل دروازة دو از را آن مدخل معماران آنكھ حال و میشوند،

 و آبراھھا باغ، منظرة با ناگھاني رویاروشدن دیگر، طبقة بھ طبقھاي از صعود ھنگام بھ دلفریب چشماندازھاي آوردن وجود بھ غیرمنتظره،
  .بود گرفتھ صورت گوناگون، گلكاریھاي

 دیداركننده و میداد، قرار تحت الشعاع را سھ طبقھ ارتفاع بین اختالف كھ موردتوجھ بوده است نیز آبشارھا و آبنماھا دیدن از بیننده اعجاب بعالوه،
 ویژة مراسم با بلكھ نبوده، زیباییھا عرضة براي تنھا طبقھ پایینترین از باغ بھ ورود. داشت چشم پیش را مناظر آن تمام طبقھ ھا از رفتن باال ھنگام
 براي نیمھ عمومي و) درباریان و شاه ویژة( نیمھ اختصاصي طبیعتي از آن بھره مندي شالیمار باغ ویژگیھاي از. است داشتھ تناسب نیز دربار

 اندروني ترین و مرتفعترین. بود شده محصور نیز آجري دیوارھاي دیده نمیشد،با بیرون از اینكھ بر عالوه شالیمار. بود بارعام و میھمانان از پذیرایي
 اقامت بھ آن متعدد و محكم ساختمانھاي و بود، شده پیشبیني درباریان براي فقط آن طبقة خنكترین و ھواترین و آب خوش ارتفاعش، سبب بھ نیز و،

  .داشت اختصاص آنھا
 یك كردن پا بر بھ احتیاجي حتي او حرمسراي اھل و شاه اقامت ھنگام بھ متداول رسم خالف بر میزیستھ، عصر آن در كھ نویسندھاي گزارش بھ

 خوانده »فیض بخش« سوم و دوم طبقات و »فرحبخش« اول طبقة داشتند؛ خاصي نامھاي طبقھ ھا دوران، این تاریخي منابع بھ بنا. نبود ھم خیمھ
ً  ولي دانست، طبقھ ھا رستنیھاي از ناشي را نامگذاریھا این بصراحت نمیتوان چھ اگر. میشد  درختان وجود سبب بھ نخست آنھا تسمیة وجھ احتماال
  .است بوده باال طبقة در گل باغچھ ھاي و پایین طبقة دو در پرتقال و سیب انبھ، گیالس، ھلو، قبیل از میوه

 مستطیل باغ طبقھ ھاي. است آراستھ تر و مجھزتر كھ شده تشكیل میاني باریكتر بخش و یكسان ابعاد با باال و پایین طبقھ ھاي از باغ داخلي ساختار
 نیز و عریض آبراھھاي در. میكرد تأمین را متقاطع آبراه چھار آب بزرگي استخر میاني قسمت در. است شده ساختھ  چھارباغ سنتي شیوة بھ و شكل

 شكل بھ نیز متقاطع آبراھھاي از منشعب شكل مربع بخشھاي از یك ھر داشت؛ وجود آبي نیلوفر غنچة شكل بھ فواره صد از بیش مركزي، استخر در
ً  نیز متقاطعي گذرگاه. بودند شده طراحي باغ چھار   .میكرد تقسیم منفرد باغچھ ھاي بھ را بخشھا این مجددا

 صورت بھ دیگر باب چھار و داشت تكیھ باغ حصار وبھ بود متقاطع آبراھھاي منتھاالیھ نقطة در آن باب چھار كھ بود عمارت ھشت داراي فرحبخش
 فوارھاي. بود شده تزیین گچبري با آن اتاق سھ كھ بود جھان شاه استراحت محل یعني ،»آرامگاه« وسطي بناي. بود گرفتھ قرار كنج چھار در برج
  .میكرد تأمین را آب بھ دسترسي و خنك، را آنجا ھواي نیز

 محل خود، نام مصداق بھ كھ داشت وجود مشرق جانب در خارج سمت بھ پیشرفتگي با نیز قصر عمومي و خصوصي ایوان نام بھ وسیعتري عمارت
 باالي از تخت، بر جلوس با بلكھ میداد، دخول اجازة شده، پذیرفتھ افراد بھ یا میكرد ترك را خود اقامت محل نباید شاه مراسم، این در. بود بارعام
 كھ داشت قرار صاحب بي پیرایة بیگم خواب اطاق ایوان روبروي. میورزید مبادرت كار این بھ اعزامي ھیئتھاي و دیداركنندگان سر فراز بر و ایوان

 بازسازي از قبل زمان تا. داشت قرار سفید مرمري ستونھاي با بزرگي تاالر سوم، طبقة شمالي انتھاي در. بود دربار ارشد خانم شاھزاده مخصوص
 صراحیھاي و انگور از پر پیالھ ھاي میوه، درختان گلھا، نقش با مغول، عھد معماري شیوة بھ گچبریھایي سقفھا و ستونھا سیزدھم، قرن اوایل در آن

  .داشتند شراب
طاقچھ  دیوار، روي. بود شده تعبیھ ضلع آن در كھ میرسید روباز فضایي بھ میرفت میاني طبقة دیوار سمت بھ باغ طبقة پایینترین از كھ بیننده اي

آب  ذرات و دیوار روبروي فوارھھاي. مینھادند بادي چراغ شبھا و معطر مواد از پر چیني ظروف روز، طول در رویشان بر كھ بودند ساختھ ھایي
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داد که قسمت  های جنوب  غربی و جنوب شرقی شهر را با جاده  های  آن  در اشغال خود  شهر خودداری کنند.ولی به سواره  نظام دستور
  در آورند.

در مهین روز متام   جاده  هایی که به پایتخت شاهان مغولی هند منتهی میشد به  تصرف سربازان ارتش نادر در آمد.نادر که یک  سردار 
  ود دستورداد تا  توچخانه را به  ه بلندی که نزدیک دیوار  مشالی شهر بود جا جبا کنند.نظامی بود با مالحظه نقشه الهور به فرماندهان خ

بفرمان شاه ایران  توپها جا به  جا و به شلیک شروع  کردند که شهر را زیر  آتش گرفت. روز دیگر  نادر به  شهریان الهور دستور داد 
خباک یکسان خواهد  گردید.اما باوجودیکه مردم الهور از عاقبتی که بر ساعت آینده اگر شهر تسلیم  نشود  24چنانچه  در ظرف 

ن شهر  های سر راه که توسط  نادر  اشغال گردیده بود باخرب بودند با آهنم  قوای هندی مستقر درالهور آن ها را امیدوار به رسیدن سپاهیا
  کمکی و به جنات شهر امیدوار میساختند.

ی ارتش ایران باز شدو ذکریا خان مهراه گروهی از بزرگان شهر در باغ شعله ماه به پیشگاه نادر شاه  بزودی دروازه  های شهر بر رو
هنگ سوار از دروازه  5هنگ از نیرو های ارتش ایران از دروازه های مشال  غربی و  15آمدندو کلید شهر را تقدیمش کردند.متعاقب آن 

شهر مهه  تسلیم گردیدند.تا شامگاه  آن روز سرتاسر شهر به دست نیروی ایران های جنوب شرقی  به شهر آمدند و نیروی پادگان 
  افتاد.

) شوال شاهنشاه ایران با مهه بزرگان شهر و ذکریا خان و شاهزادگان و ستاد ارتش خود به شهر در آمد. مردم 25روز دیگر (
  زجنیر فیل تقدیم منودند. 56بنام پیشکش با  ر وپیه5،000،000شهربه پیشواز شتافته خوش آمد  گفتندو 

سردارفخرالدین خان استاندار کشمیر را که پس از شورش مردم  آجنا به  الهور آمده بودبه پیشگاه نادر شاه  آمده بندگی منود.شهنشاه 
خت  ترین پاداش ایران دوباره او را به فرمانفرمایی  کشمیر گماشته وبه مردم آجنا پیغام داد که اگر از فرمان وی سرپیچی منایندبه س

  خواهند رسید. و سپاه  چپاولگری به سرکوبی آنان فرستاده خواهد شد.
                                                                                                                                                                                                    

 كوچك گنجینة بھ شبھا، بویژه را، »چینیخانھ« میگرفت، قرار نمایش معرض در طریق این از كھ ظرفھایي. میشكست را نور سو چند از آنھا افشان
  .میكرد تبدیل عمارتھا تمام

شكوفھ  با استخر كناره ھاي. میشد منتھي گوش، چھار استخر شمال در مرمري، قبھ دو بھ و میاني طبقة بھ پاگردھایي و پلھ ھا چینیخانھ طرفِ  دو از
 مرمري جزیرة ھمچون وسط در و میكند تقسیم بخش دو بھ را استخر طول باریكي پل حاضر، حال در. بود شده تزیین و طراحي آبي نیلوفر ھاي

ماسھ  سنگِ با كھ میشود منتھي قبھ دو بھ سو دو از پل این. است شده كار ظرافت با آن روي بر كھ دارد حفاظي آنجا در و میگیرد وسعت مصنوعي
 سطح با مصنوعي آبشار این تالقي محل در درست. مییابد جریان استخر بھ مرمریني شیب از آب باغ، فوقاني طبقة قبھ زیر در. است شده ساختھ اي

  .میكرد جلوس آن بر رسمي مناسبتھاي در جھان شاه كھ دارد قرار ظریف ملیلھ كاري با مرمر از اورنگي استخر،
 باقي ھنوز میكند، تقسیم جداگانھ باغچھ ھاي بھ را زمین كھ راھھا، ھندسي طراحي. دارند قرار كم ارتفاع و وسعت ھم باغھایي استخر جانب دو در

  داشتھ اند قرار سرو ردیف دو سایة زیر گذشتھ در فرش اند، آجر و بلندتر كمي خود پیراموني سطح از كھ راھھا این. است
 , History of the Punjab , Lahore I89I, 360, 364; idem, Lahore: its history, architectural remains and antiquities مرجع:

Lahore 1892, 140-144, 246-250b;  



64 
 

 زیخان  ن ایفرستاد. ذکر به اتک انیاز سپاه یگروه با رانیراه پشت ارتش ا ینگهداری ناصر خان  فرماندار کابل و پشاور را برا
  ]37[.  دیخبش ینشان به و نیو برگ زر نیخوب با ز یسوار اسپ  کیاستان الهور  گماشته شد و ییبه فرمانفرما دوباره

  
  تسلیمی الھور .3-3- 2

شهر  قبل از اینکه  به تسلیمی  الهور از جانب  نادر شاه و  ارتش  بزرگ  هتامجی آن وارد حبث بیشرت  شویم  در مورد  موقعیت و جایگاه  این
  تاریخی می پردازیم:

متعلق به  کشور  تازه  تأسیس پاکستان   1947(الهور یکی  از هبرتین شهر  های شبه قاره  هندوستان است که در  تقسمات  سیاسی    سال 
کیلومرتی مشال غرب هند با ایالت راجستان هند  هم سرحد بوده بعد از کراچی   بزرگرتین شهر  پاکستان   ومرکز  16گردید در 

سقافت و فرهنگ اسالمی حبساب میرود  که یادگار  های بر جسته ای  از عهد  غزنویان در آن تا هنوز مبشاهده   میرسد ؛ تاریخ  جهان 
هـ ق  در زمان سلطان مسعود  غزنوی پایتخت سلسله  غزنوی 509يا508تا  492الهور  از سال  کشای سبکتگین مشعر بر این است  که

هق شهاب الدین  غوری (معز الدین حممد سام) آن را  گرفت .چنگیز  خان و امیر تیموراین شهر را  تاراج  کردند. 582شد،ولی در 
هم امپراتوی مغول بودند، و در دوره  آنان الهور به اوج شکوه وجالل در دوره سلطنت  مغول  در هند ، آگره و دهلی والهور سه شهر م

رسید، ومدتی نیز پایتخت بود.سالطینی که  به تأسیس ابنیه در آجنا مهت  گماشتند اکرب، جهان  گیر ، شاه  جهان،و اورنگزیب 
سقوط امپراتوری مغول مهامجین  خمتلف (از مجله  را  میتوان نام برد. مقربه  جهان  گیر و مهسر مشهورش  نور جهان در آجناست. پس از 

نادر شاه افشار و امحد شاه درانی)بدآجنا تاختند. مهچنان الهورمدتی  صحنه تاخت و تاز بین  مسلمانان وسیکها گردید که  درآن 
الهور جزء هند بریتانوی  1849زمان به  ویرانه  مبدل شد.رجنیت سنگهه آجنا را پایتخت خود قرارداده و پس از دومین  جنگ  سیک در 

کرسی ایالت  پنجاب و مربوط به پاکستان  گردید. الهور از قرون 1947و کرسی ایالت  پنجاب شد که در تقسیم شبه قاره هند درآمد و
ی آن دو بیت یک  کاخ  پر شکوه از  عهد مغول داردکه این کاخ و قلعه آن دارای دروازه بزرگ و معروف به دروازه فیل است،که باال 17و 16

)مقربه رجنیت سنگهه ومسجد مروارید.یکی از هق44-143فارسی مرقوم است .از ابنیه  جالب دیگر آن مسجد وزیر خان(
                                                             

؛  جیمز قوز ایلسو،جنگ ایران و ھند(تاریخ  نظامی) در 140تا 116نادر پسر شمشیر (تاریخ امپراتوری  نادر شاه افشار ، پیشین ،   37
)،پیشین ، (تاریخ ایران ،متن 1739ھـ (52-1151؛ سایکس پرسی ، تاریخ ایران ، حملھ بھ سند45تا 17،صص1309ھـ ، تھران:  1151سال
؛ سر مارتیمر دیوراند، ترجمھ سید محمد علی تھرانی ،کتاب نادر شاه افشار،چاپ قلمی مطبعھ شمس المطابع  886الی ، نسخھ دیجیت385،ص2ج:

جنگ  176، ص ،1331، ترجمھ  مشفق ھمدانی،چاپخانھ مشرق، تھران  »نادرشاه«؛ لکھارت ،44تا  32ھجری،صص 1332حیدر آباد دکن ،
  کرنال.
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هق بنا یافته است  . در الهور  مقربه  های اکثر مشاهر عرفان مربوط به 11جالب ترین باغهای آن باغ شالیمار (شعله ماه) که در اواسط قرن
قبیل  علی هجویری  غزنوی ، مسعود سعد سلمان و صد ها عارف و شاعر نامی موجود است،مهچنان  قرب  عالمه اقبال عهد  غزنوی از 

الهوری شاعر و متفکر سده بیستم   بنیان گذار دولت مجهوری اسالمی پاکستان ،نیز در مهین شهر میباشد. این شهر،دارای 
، نساجی و طباعتی و  هزاران  کار گاه  های  خورد  وبزرگ  دیگر بوده که  دانشگاهها ، خطوط آهن، فابریکات صنایع میخانیکی

در  این شهر فعالیت داشته ستون صنایع  فلزی کشور پاکستان را میسازد .عالوه بر آن دارای اماکن  مقدس ، مساجد ، پارکهای تفریحی و 
  تفرجگاه های بی نظیرو باغهای زیبا وسیع و مرفع میباشد

  الهور منایی از شهر
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تصویری از دانشگاه پنجاب :

  
  

  دخرتان دانشجوی هندی در لباس  و زیورات سنتی در جشنواره تیج  
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کیلومرتی  غرب دهلی نو قرار دارد. از حلاظ کشاورزی غنی بوده  و مهم ترین  مرکز فرهنگی پاکستان است؛  430شهر الهور در فاصله  

هزار  جلد کتاب  میباشد که از  200) تأسیس و  کتاخبانه  آن حاوی 1884دانشگاه  پنجاب در الهور قرار دارد که در سال(
  آسیا است.(مولف)  بزرگرتین  کتاخبانه های ملی

الهور یکی از هبرتین شهر  های تاریخی هندوستان ،که هم اکنون در حمدوده جغرافیایی پاکستان تعلق دارد، آب و هوای آن خوب و در  «
کر  پیرامون شهر  باغهاو سبزه زار  ها و مرغزار  های بسیاری است رود خانه راوی  از  پنج کیلو مرتی  غرب شهر میگذرد . هنگام لش

کیلو مرت کشیده شده و در هر چند  مرتی دیوار  بارویی ساخته شده بود که  10کشی نادر شاه  دور این شهر دیوار آجری به درازی  
درهنگام یورش دمشن سربازان تفنگدار در آن به  پاسداری  از شهر می  پرداختند. خبشی  غربی  شهر دیوار مهۀ  گدار  های رود 

رد.دشت  های بیرون شهر با داشنت مرغزار  های پهناور  چراگاه  گوسفندان بسیاری بود و مردم شهر بیشرت به خانه را دیدبانی میک
  نگهداری دامهای خانگی می  پرداختند .

گرچه شاهنشاه ایران  میخواست در  پیرامون شهر  چند روزی  اردو را آسایش دهدولی پیش  از  گرفنت شهر  این  کار را روا 
ز یک سو  نیز  گرفنت شهر تا اندازه ای  دشوار بودزیرا شهر الهور با داشنت دیوار بزرگ و مستحکم خود و بارو  های بیشمار  ندانست. ا

  میتوانست مدهتا  استادگی کند.
  شاهنشاه ایران در اندیشه  چاره  دیگری بود تا شاید بتواند بدون جنگ و خونریزی  شهر را بدست  آورد .

ار حماصره شهر را سخت دید  مناینده ای به  پیشگاه  نادر شاه فرستاده و درخواست مهلت کرد.ولی نادر شاه بدون ذکریا خان  که  ک
  اینکه به مناینده او  پاسخی بدهداو را به شهر باز گردانید.

پخانه یافته  دستور دادتوپها را پس از رفنت مناینده  ذکریا خان خود نادر شاه در کنار شهر به برسی پرداخت و چند جایگاه مناسب برای تو
  به  ه بلندی  که نزدیک  دیوار مشالی شهر بودبربند.

آتش  توپخانه ایران به فرمان شاه  در حمل معین شده  جا به  جا و به شلیک  آتش  آغاز منودو گلوله  های سنگی  توپخانه شهر را زیر باران  
  گرفت .



69 
 

ساعت دیگر شهر  تسلیم  نشودبا خاک  یکسان خواهد شد .مردم  24پیغام داد  چنانچه در مدت فردای  آن روز  نادر شاه به  مردم شهر 
شهر که  از قوه  اردوی نادرشاه  در طول مسیر الهور از قبل آگاهی یافته بودند میدانستند شهر  های دیگر  میان راه چسان  گرفته 

افسران ارتش هند  آهنا را امیدوار کرده و بدین  گونه  میخواستند مردم شده از این  پیام سخت بیمناک  گردیدند ، ولی گروهی  از 
  را به  پایداری در برابر نیرو  های  ایران  انگیزه خبشند.

بعد از گذشنت  آن روز مردم  و بزرگان الهور به  معیت  ذکریا خان  در باغ شعله ما به  حضور نادر آمده ورمسًا شهر را به وی  تسلیم 
  کردند.

هنگ از  نیروی ارتش پیاده ایران  از دروازه مشال غربی و پنج  هنگ سوار از دروازه  های جنوب  شرقی به شهر داخل شدند ونیرو  های  10
پادگان شهر  که رهربی  آن را ذکریا خان داشت با خود ذکریا خان  تسلیم گردیدند.چنانچه تا شامگاه  آنروز متام  نیرو های نادر  

  الهور استقرار یافتند.در سراسر شهر 

نیرو  های ایران  بسته ماه رمضان را  در آن شهر به  آسایش پرداخت و نادر شاه به  کمک جاسوسانش توانست در این مدت اطالعات خوبی  
  از  دمشن بدست  آورد.

ی  خود را با  پیل  های جنگی  آماده  نفر میرسد و حممد شاه  توپخانه  قو250،000او خبود  معلوم  کرد  که مشار سپاهیان ارتش  هند تا 
نربد  منوده است.این  گفتگو  که  کم کم  در میان سپاهیان ایران  پیچید آهنا را هراسناک ساخت.  نادر  بزودی متوجه  این اندیشه  

  ان خود گفت:اردو شد مهگی سران سپاه و افسران  نیروی نظامی خود را در میدان بزرگ  ارگ الهور فرا خواندو به  جنگجوی
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سپاهیان من! تا کنون در مهه  جنگهاپیروز بوده ایم، به یاری خداوندتوانادر این میدان بزرگ نیز که از مهه ی جنگها  مهیب تر  و « 
مبنظور جتدید قوا سپاهیان  نادر  ] ( 38[ .»خونین  تر  خواخواهد بود  باید کامیاب  شویم و زور بازوی مردانه خود را  به  جهانیان  نشان  دهیم 

  بیشرت از یکماه را  در الهور به اسرتاحت  پرداختند  )

 
   

                                                             
؛ ژان پل رو ،تاریخ  ایران  از آغاز  40تا 24؛ تاریخ جنگ ایران  و ھند ، پیشین  ، صص 146تا141نادر پسر شمشیر ،  پیشین ، صص،   38

؛ تاریخ  جھان کشای  887متن ؛  مولزورث سایکس پرسی ،تاریخ ایران ، پیشین ، (لشکر کشی نادر بھ  ھند ،ص 336تا امروز  ،پیشین  ، ص 
  .708ورد شھر کرنال و پانی پت)،صنادر ی( در م
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  مبخش دو

  بحث چھارم

  از کرنال تا دھلی

  

  .بین کرنال و دھلی4-1- 2

  پس از چهار روز راه  پیمائی  ارتش نادر شاه به آبادی سرهند  کناررود خانه ستلج رسید.در این  حمل زد و خورد  خمتصری  با سپاهیان
گذشتند.در روز   را مصروف جنگ  نگهداشت تا هفت  هنگ  از  پیاده نظام  نادر  از آب ا هندوستان رخ داد که  حاجی خان بیگ آهن

  هنم ذیقعده مهگی سپاهیان ایران  از  آب گذشتند .

مقابله منودند.که بعد از دو ساعت نیرو   در ظهر روز دهم ذیقعده به عظیم  آباد رسیدند.آهنا در  عظیم  آباد با دو هنگ  از نیرو های  هند
فیروز  ناه بردند.روز بعد  در منطقه  شاهن را با ساز وبرگ رها ساخته خبانه  های بزرگران منطقه  پهای مذکور  پادگان نظامی شا

نیز به  هزیمت رفتندو حممد   ارتش نادر با قوای کمکی هندی ها که  تازه مبحل آمده بوند  مصاف داد که بعد از دو ساعت زد و خورد  آهنا
خود به رای زنی  شاه  پادشاه هندکه  از شکست  های پی هم سپاهش دربرابر اردوی  نادردر حالت قلق و  اضطراب بسر می برد با افسران

واگذار و کنکاش پرداخت.نظام امللک کفیل فرماندهی ارتش هند  پیشنهاد منود که  نیروی هند  پیشدستی محله در جنگ را بدمشن 
سران  لشکر به او سخت  خمالفت منوده  حممد شاه را وادار منودندکه در جنگ پیش این  پیشنهاد را پذیرفت  ولی مناید. گرچه پاد شاه 

آماده باش جنگی (وضع اجلیش) در آورده بود. شاه هند   دستی منوده از کرنال به سوی شاه فیروز جایی که نادر سپاهیانش را حبالت 
د  مهه  افسران نظامی هند را مصمم دید نا چار فرمان  پیشروی به شاه فیروز را داد و شامگاهان در نزدیکی شاه فیروز شنهادراین پی

تصادف  ماندند.نیرو  های نادر که روی یکاطراق منوده و منتظرچهل هزار نیروی کمکی که  از دهلی قرار بود با آن  ها پیوست شوند منتظر 
هنا را پس زده  و بسیاری از بار و بنه سعادختان د  آزد و خور ودبا نیرو های سعادختان نظام امللک برخورده پس از یک ربعجنگ را آغاز کرده ب
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را  بچنگ آورده پس نشستند و نتوانستند پیشروی کنند وال جرم پس نشستند.نادر شاه  که  خیال حماصره  نیروی دمشن را داشت دفعتًا 
ییر داده  با مهۀ سپاهیان خود بسوی  میدان جنگ و نیروی بزرگ هند رو آورد.نیروی  ایران در کناره رود خانه  برنامه  جنگی خود را  تغ

  شب توقف منودند.

شبانگاه در میان  سپاهیان ارتش نادر  هیاهویی پیچیده بود که گویا  ارتش هند  به خرطوم  پیل  های جنگی خود مششیر  هایی 
  هولناک محله خواهد منود.  بسته است وبا  این  آرایش

یز وفتح الهور نا چ –آب سند  –مهچون نادرشاه افشار این نیروی وهشتناک دمشن نیز مانند تنگه  خیرب  ولی برای سردار بی مانندی 
  بود.نادر شاه شبانگاه افسران  راپیش خوانده و به  آهنافرمود: 

خوبی اندیشیده ام، به  مهه سپاهیان  گوشزد منائید هیچ بیمی بدل راه  برای نابود  کردن ستون  فیل  های جنگی حممد شاه چاره 
  ندهندبه زودی درپایخت هند خواهیم بود.

شاه  در میدان اردو  پخش شد ولی هیچ کس منیدانست نادر شاه  چگونه با این  نیروی وحشت آور دست به  مهان شب  پیغام نادرن
  گریبان خواهد شد.

  

  جنگی دو ارتش (ھند و ایران) رویا رویی نیروی.4-2- 2

  قوتھا و تجھیزات  ارتش ھند

 رسباز200000      نريوی سواره و پياده  و توپخانه 

 عراده500        توپهای سنگني وسبک

 زنجري2000      ستون  های  پيل  های جنگی
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  قوهتای ارتش  هتامجی ایران

  90000        نیروی سواره و پیاده و توپخانه

  عراده150        توپهای سنگین وسبک

  یستون اشرت  های اتشبار در برابر پیل  های جنگ

  جنگی ھندچھارگانھ تونھای آرایش  س

  به فرماندهی نظر حممد خان افسر هندی. ه بسته شده بوددمششیر  های برن فیل جنگی که در خرطومهایشان2000 ستون اول

خان دوران  سپهساالر  ارتش  هند. در پهلوی راست  این ستون نیروی سواره و پیاده و توپخانه سنگین به فرماندهی  30000 ستون دوم
مظفر خان ،  علی امحد خان، میر قلی خان، شهداد خان ، خان زمان خان و در  پهلوی چپ فخر الدین خان ، عظیم ا خان، جانی خان 

یر پارام و دسته جات سند که هبرتین وسیدنیاز خان که  هر یک  از افسران نامی هند بودند جای داشتند. که بر عالوه  هنگ  مب
 بودنددر این ستون جای داشتند. وجنگجویان هند

  و پیاده بفرماندهی  سعادختان برهان اململک، فرمانفرمای اوده و لکنهور سردار بزرگ هند. نیروی سواره40000 ستون سوم

گورکانی و چادر  های  نظام امللک کفیل فرماندهی   ستون بزرگ  نیروی ذخیره ارتش هند که بارگاه حممد شاه پادشاه – ستون چھارم
  ارتش  هند و سعد ا خان وزیر در این ستون بود.

  جریب زمین  در دشت کرنال  جا جبا شده بودند. 250هکتار زمین برابر به 50در بیش از  این  نیرو  ها  

  

  



75 
 

  نیرو  ھای  ارتش  ایران

  بدین  گونه بود:آرایش  جنگی ارتش  ایران  در چهار ستون 

در مرکز این ستون جای  سواران سنگین اسلحه با توپخانه سنگین. در  پهلوی  آهنا زنبور کچی ها.پرچم ارتش ایران – ستون اول
  داشت.

  در پشت سواره نظام ستون یک  پنهان  گردیده بود.) ستون شرت  های  آتشبار(این ستون– ستون دوم

  و پهلوی آهنا سواران  گرجی و خبتیاری.پیاده سنگین اسلحه در د -ستون سوم

  سواران گارد شاهی و کوهستانی های قالت و ُکردها.   - ستون چھارم

  نادر شاه  هیچگونه دستوری نداد و فرمود: ق آغاز گردید. برای پیشدستی جبنگ،ه1151ذیقعده سال  14این  جنگ بزرگ بروز

بدین  ترتیب  پیش دستی و شروع  چنگ به ارتش هند واگذار ی خنواهیم منود. تا  از اندیشه  دمشن  اگاه  نشویم  هیچ گونه اقدام
  شد.

لیک گلوله های توپچی ول دیده بانان ارتش ایران را زیر شهندجنگ را آغاز کردو در مرتبه ا بعد از ظهر مهان روز سواره نظام ار تش
  اب مناند .د .که از جانب ارتش ایران بی جویمتعاقب آن  آتش  توچخانه  به لشکر گاه ایران  نیز رس قراردادند و

مدن  ارتش  هند جنگ سختی در گرفت . نادر شاه برای درهم شکسنت سواره  نظام دمشن شیوه دیگری بکار برد، با به  جنبش  آ
سوی   تفنگدار را بهتن از پیادگان 500مین  گذاشت .سپس دسته های سواره  نظام رادر ک بدین گونه که در  چند جای میدان

تن  را به سوی ستون سعادت خان گسیل داشت و بدین گونه دمشن  ناگزیر شد جبنگ پردازد .این   500نیروی خان دوران و 
  به آزار  دمشن پرداختند و دسته  های سواره نظام دمشن را پیش  کشیدند. پیادگان ایرانی با  مانور  های  خسته کننده
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به پیادگان ناچیز  ایران  هجوم آوردندو هنگامیکه  نزدیک رسیدند  نا گهان دسته های سواره  نظام  ایران که در  سواره نظام  هند 
  هنا را مانند  گندم  درو میکردند.ریختند و آ کمین بودند بر سر سواران هند

از  هر سو به  شیرکش و باشیپور فریاد کنانو فرمان  میداد. سواران ایران مش سوار افشاربه هر سو میتاخت1000نادرشاه خود نیز با 
هندی تاخت  آوردند. هر دسته  که  خسته  میشدند بدون درنگ دسته ی تازه  نفسی جای ایشان رامی گرفت و آنان  نیز  به   سواران

بر انند برگ  درتاک ن گورکانی را  مبا مششیر  های آخته سوارا برده پشت  گرمی فرماندار بزرگ و توانای خود یورشهای سخت بدمشن
زمین  می ریختند.با تردستی و شیپور زنی و چابکی  ایکه سواران نادر  خبرچ دادندسود مند واقع گردیده واز چنین چشم زمخی نیروی 

  هند روحیه خود را از دست داد.

هنا ه از طرف سواران ایرانی  دست از آمبیدان  جنگ  کرده پا به فرار هنادند کپشت  بعد از چاشت هندی ها با دادن  کشته فراوان 2ساعت 
  بر نداشته دنبال شان کردندو هنگام گریز  نیز  چندین هزار از آنانراخباک و خون انداختند.

کاری  وندان او دستگیر شدند. مراد خان  افسر دیگر هندی زخم و چندین تن از خویش آ از افسران بزرگ  هند شیرجنگ خان
و خان دوران خان و فرمانده هنگ یکم  با گروهی از افسران زیر دستش کشته شدند. چندین تن از ی برداشت. مظفر خان افسر نام

  هنایی که نتوانستند فرار کنند  نیمه جان در میدان جنگ افتادند.دار شده به اردگاه خود گریختندو آافسران دیگر هندی زمخ

راست  ستون های دمشن خبودی خود از  داد.این در حالی بود  که  پهلویبا تاریک شدن هوا  نادرشاه فرمان باز گشت به نیرو  های خود 
  هم پاشیده میشد. ستون یکم قوای هندمانند نیم دایره  ای که  گودی آن بسوی خودشان بود از هم باز شد.

.حممد شاه خود خباطر گروهی از سربازان هندی با استفاده از تاریکی شب  پا به فرار گذاشتند و آشوبی در میدان سپاه هند افتاد
جلو  گیری  از شورش وجبیره شکست روز قبل  به سختی به ارایش نظام پرداخت  .او ستون یکم  را دوباره  آرایش داد تا از 

  پراگندگی سپاهیان جلو گیری شود.
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  دومین حملھ بزرگ ارتش  ھند.4-4- 2

در دو پهلو و توپخانه در مرکز جبنگ پرداختند. ولی  سواران دو سپاهذیقعده بزرگرتین محله سپاه هند آغاز شد. تا نزدیکی ظهر  15روز 
دنبال ستون پیل  های جنگی پیاده نظام  ناگهان ستون   پیل های جنگی ارتش  هند  داخل میدان جنگ  شده به آرامی پیش آمد. در

  خان به جنبش در آمدند. سعادت ارانو پس از آهنا  نیز سو با تفنگ  های کوتاه وخنجر به فرماندهی  خان دوران

  ماده بود.د  نیز میان سنگر ها برای دفاع  آحممد شاه پادشاه هن

ولی چون از تیر اندازی توپخانه نتیجه ای حاصل منیشدبه دستور نادر شاه  هندی تیر اندازی میکردان به سوی پیلها و پیادگان توپخانه ایر
تون یکم به سوی پیل  ها هنا را در پیشاپیش سی داده بودند یکباره  آتش زدندو آر جاخاشاک  تنور  هایی را  که در پشت  شرت های آتش با

رت بانان  مدندو شفریاد کنان به جست و خیز در آ تش که  پشت شرت  ها را  گرم  کرده و می سوزانید، مهگی یکجای کندهراندند. آ
ون  پیل  ها را زیر ظربات  توپخانه گرفت. فیل  ها که  از دیدن  منظره  شرت  راندند. در این  وقت  توپخانه ایران نیز ستآهنا را بسوی فیل  ها

مدندو در مهین هنگام بود  که توپخانه ایران مرکز فیلها را به باد شلیک  ترسیده  مهگی بدور هم گرد  آ  های آتشفشان بی اندازه
  خود را به ستون خان دوران زدند. گرفته بود.فیلهای سراسیمه بر گشته به سوی سپاه هندپا به فرار هنادو

در مهین هنگام شیپورهجوم مهگانی ارتش ایران  نواخته شد و ایرانیان به حببوحه  این پریشانی و پراگندگی بدمشن سخت یورش 
ن بیداد  اره نظام ایراردند.  کشتار هولناکی در گرفت . سوبردند. پیادگان از مرکز و سواران از دو پهلوبه سپاهیان هند تاخت  آو

  میکرد.

  و درمهه جا جنگ  تن به تن بود. جنگ یکساعت به مهین سختی دوام داشت

در این هنگام  حممد شاه  خدیو هند پیاده  نظام سنگین اسلحه را  از میدان  نربد پس  کشید  و ستون تازه نفسی جبای آهنا فرستاد. 
  بود. نادر شاه  یانروی با ارتشسراسر جبه  پیروزی و پیش جنگ تا شامگاهان دنباله داشت ودر
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زنده دستگیر شدو  ر خانام عاشوبرادرش کشته شدندو پسر دیگرش بن و مظفر خان یکی از پسران خان دوران کش جنگمدر کش
برداشت. پس از زمخی شدن خان دوان خان ستون او از میدان  جنگ بیرون شد ولی حممد شاه خود خان دوران  نیز زخم بزرگی 

لک سپرد.. فرستادو فرماندهی این ستون را نیز به سعادت خان برهان امل گین اسلحه را جبای ستون خان دورانده نظام سندوباره  پیا
  دوباره  جنگ با مهان شدت آغاز گردید.

جنگیدند نکه  نیروی تازه نفس به  کمک هندی ها  آمدبر تری جنگ با هندیها شدو سواران ایران که  چهار ساعت پی در پی می پس از آ
فرمان داد تا ستون نصر ا  خسته و کوفته شده بودند، چندان که بدون رساندن کمک کار شان سخت بود. در این هنگام  نادر شاه

ن سعادت خان رو برو ری رسید و نصر ا میرزا با ستومیرزابکمک بیاید  ولی مهینکه این ستون پیش آمدبه نیروی هند  نیز کمک دیگ
  شد.

واران گارد شاهی به گارد شاهی راپیش خبواهد. مهینکه سچون چنین دید ناگزیر شد آخرین ستون ذخیره سواران نادر شاه 
ارتش ایران  نگر هایشان پس نشستند. درین هنگامشدو ارتش هند تا س میدان نربد رسیدند مهه جا برتری با ارتش ایران

  د و کار هندیان را یکسره  کرد.بزرگرتین ضربت کاری خود را به نیرو  های هند وارد  آور

االی فیل ارتش ادر زاده اش دستگیر شد.وی که بر ببر سعادت خان فرمانده  نیرو های پیاده  و سواره  هند در این محله با نثار حممد خان
شاهی نادر شاه  از ناحیه شکم زمخی شدو یکی از چابک سواران گارد ،سواری او را  نظاره و رهربی میکرد ، در گیرودار جنگ فیِل

و در  انداخته و خود بر روی فیل بلند شده و بگردن  آن جستبه زیر  به چابکی فیل بان سعادت خان را با نوک  نیزه  از پشت گردن پیل
  یک چشم هبم زدن فیل را بسوی نیروی ایران راند.

شده بودو سعادت خان  دندسردار شان دستگیرکه تا سپاهیان دمشن آگاه ش مد  ها  چنان به  چاالکی اجنام گرفتمهه  این پیش آ
  فیل بودبدین گونه اسیر شد.که در هودج 
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ن  از جنگ رادر رسیدبود ارتش ای پس از گرفتاری سعادت خان سپاهیان هند از جنگ رو گردان شده به دفاع پرداختند و چون شب
  سپاهیان ایران افتاد. ماندو به چنگگیر نگ عظمی از توپخانه  هند در میدان  جدست برداشت .خبش ا

واصل خان فرمانده   نفر از ارتش  هند کشته و چندین هزار نفر زمخی و اسیر شدند. ازافسران نامی هند20،000در این  جنگ دو روزه 
و  و شهدادخان افغانی، یادگارخان، میر حسین خان گوکه، اشرف خان ، اعتبار خان، عاقل بیگ خان گارد شاهی حممد شاه

نفر نبود که نادر شاه افشار چنین 2،000ر  کشته شدند.و مشار کشته شدگان ایران  بیش از تن از سران لشک 100با  خانعلی امحد 
  گوید:

  چنین مناید، مششیرخسروان آثار    چنین کنند بزرگان چه کرد باید کار  

نی گرد آمدندو نیمه  های شب بدون اینکه به از سر شب تا نیمه  های شب افسران بلند پایه ارتش حممد شاه در سراپرده او جهت رای ز
  نتیجه درستی برسند به چادر های خود رفتند.

محله   هو درمهین هنگام ارتش ایران  آماد ذیقعده چون بسیاری از سپاهیان هند  گریخته بودندستون  های ارتش هند خالی 16روز 
  بودند.

ه  گرد آوردند تا ظهر آن روز ارتش  هند  خود را آماده  دفاع منودندولی از سرداران هندسپاهیان خود را در اطراف سراپرده  حممد شا
  نشد. ارتش  ایران  هیچگونه اقدامی

از آنکه  خرب مرگ سپه ساالر  در گذشت .پس که در جنگ  برداشته  بودکه خاندوران خان با مهان زمخی  گزارش رسید در این میان
له به سنگر  های حممد شاه را بدهند ولی شهنشاه ارتش از نادر شاه خواست تااجازه محارتش  هند در اردوی ایران پیچیدفرماندهان 

  ته به  آهنا فرمود:نپذیرف ایران

  . سر تسلیم پیش خواهد آورد  بزرودی خود حممد شاه 
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ه  آگاه شودبه  آرایش جنگی پرداخت. حممد شاه که به خوبی ابرای اینکه از تصمیم حممد ش ارتش ایران  تا ظهر روز سوم  جنگ
را با پرچم  های سفیدبه اردوی ایران فرستادو خواستار  میدانست  این بار شکست ننگینی خواهد یافت از این رو  چند تن از افسران

  متارکه  جنگ شد .

  پذیرفته  پیشنهاد او را قبول کرد.نادر شاه  منایندگان  حممد شاه را 

  

  پیمان  متارکھ جنگ .5- 4- 2

برای بسنت پیمان متارکه جنگ به اردوی ایران  آمدندو شش  نظام امللک و  عظیم الدوله  وزیران هند به دستور حممد شاه ذیقعده 17روز 
  بسیار سنگین بود.ساعت در  آجنا بودندولی نتوانستند  نتیجه بگیرند.زیراپیشنهادات نادر شاه 

  ذیقعده به اجازه حممد شاه منایندگان   مهۀ پیشنهاد  های نادرشاه راپذیرفتندو پیمان متارکه بسته شد :18روز 

  .پادشاه هند بایدبه اردگاه ایران  آمده پیمان نامه متارکه ی جنگ را شخصًا امضاء مناید.1

  .و پی کار خود بروند..پس از امضای  پیمان نامه.سربازان هند خلع سالح شوند2

  .توپخانه و مهمات جنگی  ارتش هند به ارتش ایران  تسلیم شود.3

  باید به  پایتخت هند رفته چندی آسایش منایند. .چون ارتش ایران در راه پیمایی  ها خسته شده4

  پس از امضای پیمان نامه در شهر دهلی پایتخت هندآغاز و اجنام داده شود. .گفتگوی صلح5

چیزی کھ ارتش ایران را در جنگ  ھای کرنال بھ پیروزی قطعی رسانید ھمانا بی باکی خود نادر شاه بودزیرا  شھنشاه   بیشترین
  و سواران خود مانند یک سرباز می جنگید. ایران پیشاپیش سپاه پھلو بپھلوی سربازان
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  محمد شاه در اردوی نادر شاه.6- 4- 2

شکست قطعی در جنگ سه روزه کرنال و پذیرفنت متارکه  پنج ماده ای  نادر شاه  خواست  تا حممد شاه پادشاه  گورکانی هند پس از 
شخصًا به اردوی نادر شاه برود. مهینکه  حممد شاه به سراپرده اردوی نادرشاه رسیدنادر شاه پیش رفته چند گامی آمد. دو پادشاه 

خود راروی مسندی کنار خود نشاند. کاری که نه درتاریخ فتوحات  یکدیگر را دوستانه در آغوش گرفتندو نادر شاه مهمان  گرامی 
  اسالمی و نه بعد از  آن هیچ پادشاهی تا این اندازه فروگذاشت و تساهل نکرده است .نادر شاه به تعارفات معموله  چنین فرمود :

مه نوشتم، مناینده فرستادم،اظهار دوستی کردم ، شگفت است  که مشا این مهه در کار خود بی قید و بی اعتنا باشید. بار  ها به مشا نا«
برای من بفرستید؛ بواسطه عدم انتظامات، یکی از منایندگان من، بر خالف مهۀ قوانین در کشور مشا  وزیران مشا روا ندانستندپاسخ کافی

بپرسید من  کیستم و مرادم کشته شد.سهل است،هنگامیکه داخل کشور مشا شدم. گویا اعتنایی بکار خود نداشتید اقالبفرستید  
و سالمی نیاوردو گذشته از این پاسخ  پیام و سالم مرا ندادید.پس  هور رسیدم، یک تن از جانب مشا پیامیالچیست؟ هنگامیکه به 

از اینکه گماشتگان مشا از خواب غفلت  و نادانی بیدارشدندو مهۀ راه  های چاره  واصالح مسدود شد.با کمال بی نظمی پیش 
د که جلو ارتش مرا بگیرند ومهه خود را نزدیک دام  آوردند. اینقدر  عقل و احتیاط نداشتندکه اقال برخی را بر جای بگذارند، تا آمدن

لی در میان سنگر  های خود  ح  منایند.گذشته از این که به  کمال بی  عقبتوانند کاری بکنندو امور را  اصالاگر پیش آمدی رخ مناید، 
بریدواگر ناتوان تر  جنا بسرمنیتوانید بدون آب وخوار وباردر آصور منیکنید که اگر دمشن از مشا نیرو مندتر باشد ، مشا مدید، تگرد  آ

غیر الزم بلکه نا شایسته بود، که خود را حمصور منایید؛ اگر به دمشن اعتنایی نداشتیدو او ا بی مالحظه می پنداشتید منی  از مشا باشد،
و کاردان را می فرستادید که در مدت کمی او را بیچاره و نابود  مناید.ولی اگر از  ر اندازید.یک سردار کار آزمودهباید خود را به  خط

به جنگ واداشتید، مهه  چیز خود را  جتربه و رفتار به قاعده نیز می ترسیدید، به طریق اولی منی بایستی پس از این که او را بدین گونه
و  یف صلح  کردم ، مشا به تصورات کودکانهلا بدین گونه  گرفتار کردیدو تک ر ؛ وانگی  پس از اینکه خودیکباره به مهلکه بیندازید

اجنام به یاری خداوند ار خودرا ندانستید، تا اینکه سر  کحلصامچنان مغرور بودیدکه گوش به  هیچ گونه مذاکره ندادیدو  عزم جاهالنه
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هر دو جهان و به  زور مششیر جنگجویان  پیروز  اردوی ایران دیدید چه رویداد! نیاکان مشاکشور را خراب نگهداری میکردند، ولی 
شدو ما را وادار منودیدکه متحمل زیاهنای جنگ و اردو  کشی بشویم .اما، چون تا کنون از دودمان تیمور نسبت به  تر در دوره مشا خراب 

گرفت ولی چون بی قیدی و خود خواهی مشا مرا  آزار و زیانی نرسیده من پادشاهی هندوستان را  از مشا خنواهم رانکشور شهنشاهی ای
دست  بسیار خسته و از خوار وبارو ملزومات و ارتش ما هم بواسطه راه  پیمایی وادار کرده که  راه درازی را پیموده هزینه گزاف بنمایم

 و در اجنا چندروزی مبانیم، تا ارتش نیز خستگی بگیردو خسارات جنگ که با نظام امللک د بیاییمگ هستند، باید به  پایتخت هنتن
  ]39»[خودخواهم گذاشت تابکار خویش یپردازید.. ن مشا را حبالقرارداده شده  تسلیم شود.پس از آ

   

                                                             
هق از جنگ  های نادر شاه در  1151؛رک.تاريخ  نظامی جنگ  ايران و هند درسال  159تا 147نادر پرس شمشري  پيشني ، صص ،   39

 .64تا 41،صص1309هند ، تأليف ، مجيل فوزايلون معلم مدرسه نظامی هتران ،چاپ هتران: 
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  مبخش دو

پنجمبحث   

 آخر کار حمالت  تھاجمی نادر افشار از الھور بھ کرنال

 
  مقدمھ .5-1- 2

 سسله بابریان  در هند  مانند سلسله  صفویان  ایران که در عهد شاه سلطان  حسین  صفوی آخرین امپراتور این خانواده  توسط شاه  حممود 
 غلجائی خلع و در موقعیتی قرار گرفت  که نا گزیرًاتاج سلطنتی  صفوی را که  از شاه  امساعیل اول به ارث به او رسیده بود به سر شاه

حممود  غلجائی گذاشت و بعدًا هم  ناظر قتل عام خانواده خودش و اراکین  دولتش نیز بود. شاه  حسین غلجائی او را تا  اخیر زنده 
نگهداشت  تا ناظر آخرین بدخبتی  هایش باشد ؛ باز که شاه حسین غلجائی توسط اشرف پسر کاکایش بقتل رسید و تاج صفوی را بر سر 

های  سلطنت خود  که  در مهه  جبه ها در مقابل نادر شاه افشار که ملقب به  طهماسبقلی خان بود، حینیکه    گذاشت در آخرین روز
  کاخ سلطنتی اصفهان را ترک میگفت شاه خملوع  نگون خبت را نیزکشت.

مد شاه نسبت به بابر ، اکرب تقریبًا در این وقت  خاندان سلطنتی هندوستان  مانند سلسله  پادشاهان صفوی  رو به فرو افتادن بود چنانکه حم
مهان حال شاه سلطان  حسین را نسبت به شاه  امساعیل و شاه  عباس اول داشت  انقراض یا نابودی امپراتوری مغول در اواخر سلطنت 

)آغاز گردیدو ده دوازده سال بعد جنگهائی که بر جانشینی وی 1707-1658هجری  ق.( 1119تا1069طوالنی اورنگزیب 
) و 1712-1707هق (1124-1119گرفت  احنالل سلسله مغول را تسریع کرد.گذشته از آن رویکار آمدن هبادر شاه  در

روشن اخرت  پسر ارشد هبادر  )1719هق(1132تورانیان و حکومت  های ایرانی و هندی ضعف سلسله مغول را تشدید کرد. در سال 
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بچشم  )1744هق(1157نت خود طن تکیه زدو در مدت بیست و پنج سال سلشاه به عنوان حممد شاه بر مسند  شهریاری  هندوستا
  جتزیه  کشور هندوستان را مشاهده  میکرد و دسایس دربار را میدید و برای جلو  گیری  از آن  از  هر  چاره ای عاجز بود.

بر دولت مغولی هند  حکومت  میکرد، این در هنگامیکه نادر شاه نقشه محله بر آن را در ذهن می ریخت، پادشاه ناتوانی مانندحممد شاه 
  حالی بود  که  اراکین دولت وی نیز دچار اختالفات شدید بین البینی خود بودند.

حممد شاه  و اراکین دولتش  درخواست  های نادر شاه افشار را مبنی بر درخواست وی برای جلو  گیری  از فرار افغانان مرز  های خود 
این مورد  وعده مساعد داد. ولی  هیچ اقدامی عملی ای در زمینه  صورت  نداد. باز نادر چند  مرتبه  علی مردان  را ببندد وامپراطور در

خان و دیگر  ها را به  نزد  حممد شاه فرستاد ولی حممد شاه، بر عالوه اینکه  جواب مساعد نداد سفرای  نادر را بدون عذر موجه خالف  
در حبس نگه داشت .نادر هرگز منمیخواست  در چنان اوضاع و احوال که در ایران  قحطی  غالت  عرف بین الدول  بقتل آورد ویا

ر موجود بود واوضاع مالی ، دولت  نادر شاه را در حالت بدی قرار داده بودبه محالت  گسرتده خود در خارج از ایران اقدام ورزد ، ولی ناد
د شاه هند به گروگان مانده بود، منتظر جواب حممد شاه ماند. ولی باز هم نادر که بنا بر درخواست علی مردان خان که در هند نز

جوابی از دهلی دریافت نکرد(گزارش رد و بدل سفرا و ایلچی های نادر را در حبث های قبلی مالحظه منأیید.)نادر بدون اینکه  دگر 
در آباد قندهار به طرف غزنین و کابل و پشاور بعزم فتح  از نا )1728می( 21هق ،1151منتظر جواب و پاسخ حممد شاه باشد در هبار 

هندوستان لشکر کشیدولی ظاهرًا چنین وامنود ساخت که منظور او  از جتاوز  از مرز  چیزی دیگری  جز گومشالی دادن  فراریان 
بد اقتصادی حاکم به ایران فراهم کرده افغان  نیست وحال آنکه مسّلم بود نادر  از مدتی پیش مقدمات محله به هندوستان را علی رغم وضع 

بود.در حقیقت  نادر میخواست هبر  ترتیبی  که امکان داشته باشد به گشایش هندوستان دست یابدو بدیهی است که برای  جربان  
ار که از طرف ناتوانی  های مالی ایکه  از اثر جنگهای داخلی ایران با ترکهای عثمانی و روس و مهچنان شکسنت حکومت  افغانی قنده

شاه حسین پسر میروایس غلجائی و مردم قندهار به سختی از شهر  وقلعه  آن  دفاع  میشد ؛ بنا بر این  آغاز این سفر و بدست آوردن  هدف 
ن هنائی نادر شاه افشار که فتح سرزمین هند بود نقطه  عطفی در بدست آوردن  آرزو های دیرین  او بود.زیرا نادر با خراج  هندوستا
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میتوانست به سهولت ارتش نیرومندی از افغانان و ازبکان و سایر اقوام خراسانی بوجودآورد و جنگ با عثمانی را جتدید منایدو گذشته از 
  را بچنگ آورد.» جهان کشای حقیقی«تسخیر پنجاب ، نقشه  اسکندر  کبیر و سلطان حممود  غزنوی و تیمور و بابر را جتدید منوده و عنوان 

به  » سعادت خان«ز تاریخ  نگارا ن  هندی و اروپائی مشعر بر آن  است که  نادر بنا بر دعوت  نظام امللک نائب السلطنه دکن بعضی ا
هندوستان دعوت شد، اما هانوی  تصورمنیکند که نادر باوجود اطالع کاملی که از اوضاع  هندوستان داشت  برای عملی ساخنت نسخه 

  ]40ران داخلی هندوستان  متوصل شده باشد.[تسخیر آن  کشور به خیانتکا

  

  عوامل پیروزی نادرشاه و شکست سپاه ھند در جنگ  کرنال .5-2- 2

نتایجی که ازچگونگی نربد  کرنال  گرفته  می شود به درجه  اول علل شکست حممد شاه دربرابر  نادر شاه  اختالفات فاحش میان 
رماندهی شخص نادر شاه  میباشد. نادر چه از حلاظ تاکتیک و چه  ازحیث فن لشکر سران سپاه  هند و افسران و استعداد و لیاقت ف

کشی  مبراتب از سران  نظامی هندوستان برتر بود. گذشته از آن  چنانکه قبال گفته شدسران ارتش هندوستان  نتوانستند در مقابل  
نانکه باید  تشریک  مساعی کنند. گذشته از این هندیان  خطر مشرتک ، اختالفات و منازعات  و حسادهتای خود را فراموش کنند وچ

نتوانستند از متام قوای خود  استفاده کنند چنانچه  چندین لشکر هندی  بفرماندهی خان دوران و سعادختان مبوقع برای مبادرت محله به  
  ایران تقریبًا بدون مواجهه به  مانع پیش رفتند. پیشروی نکردند و بر جناح  چپ نیز  بر اثر خوداری  نظام امللک از  دخالت در جنگ قوای

)،(مجیل قوز ایلسو،تاریخ 313برخی  از مؤرخین از مجله  میرزا مهدی  خان اسرت آبادی  (تاریخ جهانکشای نادری،نشرقائمه اصفهان،ص 
یزنندولی به گمان اغلب در این نربد  تن ختمین م30،000به بعد)تلفات نیروی هند را در این  نربدبه  44جنگ ایران و هند ، فتح کرنال،ص

)تن  30،000)تن از جانب  هندیان کشته  نشده باشد زیرا جمموع قوای هندیان که در نربد کرنال  اشرتاک  منوده بودند  از(10،000بیش  از (

                                                             
  170-157، صص1331دان بھ فارسی ، مشفق ھمدانی ،تھران: چاپخانھ شرق برگر» نادرشاه«داکتر  لکھارت،   40
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اند و طبق یک نامه ای  رمسی  )تن ختمین زده5،000)نفر و تعداد زمخی را ها به (2،500جتاوز منیکرد.تلفات  لشکر ایران  کشته ها به(
)کشته و زمخی جتاوز نکرده است (درره نادری، سفر نامه  حزین ، حممدی 3،000اردوی نادر شاه تعداد کشته شدگان و زمخی  ها از (

  مالیری).

   چاره جوئی برای دخول  قوای نادر شاه برای تسخیر  دھلی.5-3- 2

دیدار حممد شاه  پادشاه  هند ازنادر شاه، سعادت خان به  اردوی نادر آورده شد و پس از  آنکه در مهان شب خنستین متارکه نربد  کرنال و 
به  تدبیر و زبر دستی خاصی به پرسش های نادر  راجع به نیرو  و ثروت حممد شاه جواب داد به نادر توصیه  کرد  که  نظام امللک را به 

وی  در میان  هند. نادر این  نظریه را بکار بسته  و نظام  امللک را به  بارگاه خود فرا  بارگاه  احضار کند و شرایط متارکه  جنگ را با 
خواند . بین طرفین سازش حاصل شد که  پیش  از  آنکه  نادر به  هندوستان صدمه بزند و به ایران بر گرددو در عوض حممد شاه، 

بپردازد. نادر پس  از مذاکره  از نظام امللک  درخواست منود  از لک)روپیه  بقسم  غرامت  جنگی به طرف  ایران  50( 5،000،000
  حممد شاه  دعوت مناید تا فردا چاشت را با او صرف کند . او را رخصت  کرد.

هق)از خود  خلع سلطنت منود  و افسر سروری  از سر بر گرفت و تقدیم شاه  1151احلجه ( امپراتور هندوستان در تاریخ  هفدهم  ذی
درموضوع شروط نادر شاه  » نادرپسر مششیر«) . نور ا الروی در کتاب 313رد (میرزا مهدی خان ، تاریخ  جهان  آرای نادری،ص ایران  ک

بامدادان روز دیگر نظام امللک و عظیم ا خان به اردوی ایران  آمدندو پیام  حممد شاه را «و تعمیل آن به حبث  مفصل  تر پرداخته است: 
چنانچھ مایل بھ صلح باشیدباید شرایط  پیشنھادی ما را بدون ھیچگونھ گفتگو بپذیرید. ی نادرشاه به  پاسخ  آهنا فرمود : رسانیدند. ول

سه ساعت از شب رفته منایندگان به اردوی هند بر گشته پاسخ نادر شاه را ابالغ  منودند.حممد شاه فردای آن شب سه ساعت پیش  
ان  آمد  و مهۀ پیشنهادات را  پذیرفته  به اردگاه خود بر  گشت.ارتش ایران  توپخانه  حممد شاه و دارایی از  ظهر دوباره به اردگاه  ایر

)عراده  توپ دیگر تسلیم ارتش  ایران  200او  ، افسران و سردارانش را حتویل گرفت. مهگی  پیل  های  جنگی با (
  گردید.ستاد ارتش هند  منحل و جزو ارتش ایران شد.
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] ؛ 41»[جنگی و خزینه ی ارتش را بکابل  گسیل داشتند. و به مهه سپاهیان ایران به اندازه سه ماه حقوق انعام داده شد. غنایم  
  چنین حمتمل  بنظر میرسد  که  در مهین شرایط حممد شاه  تاج سلطنتی خود را به نادر شاه  واگذارده باشد.

که بزرگرتین دمشن نادر حبساب می آمد و در جنگ  کرنال زخم برداشته بود در  یک روز بعد از نربد کرنال  خان دوران سپساالر  هند
گذشت. مقام  وی را به سعادت خان  تفویض کردند .سعادختان برای بی اثر ساخنت اقدامات  نظام امللک، برای  مغلوب ساخنت  حریف 

که به  غرامت ناچیزی که با نظام امللک به  توافق رسیده   خود،به نادر  متوصل شدو خود را به اردگاه شاه رسانیدو او را متقاعد کرد
است  اکتفا نکند و عهد نامه ای را  که با نظام  امللک بسته بود  کافی نداند و اطمینان داد که هرگاه نادر به دهلی لشکرکشد خواهد 

اکنون در دربار  «خمصوصًا چنین  تأکید  کرد: توانست  مقدار  معتناهبی طال و جواهرات و گنجینه  های امپراتوری را بدست  آورد و 
هندوستان هیچ سر جنبانی جز آصف جاه وجود ندارد و او مرد  فیلسوف و حمیل  است و هرگاه این روباه  مزور بدام افتد کار  ها  مهه 

  »بروفق مرام  اعلیحضرت پیش  خواهد رفت. 

  ]42دهلی را گرفت.[ نادر از  اظهارات  سعادختان  خشنود شد و  تصمیم محله بر

نفر از سواران خود بتاریخ 2،000نادر از طریق نظام  امللک امپراتور هند را وادار ساخت  تا بار دیگر مبالقات وی بیاید .حممد شاه  با 
ند.نادر شاه  علی ذیحجه به مالقات  نادر شاه در حالی رفت  که  رایزنان امپراتوری ، او رابه توصل جمدد اسلحه  تشویق و التزام  میکرد 26

ا رغم اینکه   حممد شاه  را با احرتام پذیرفت و به عبدالباقی خان فرمانده گاردش دستور داد مراسم  مهمان نوازی را  کامالدر حق وی جب
ای از قوای   آورد با  اینهمه  حممد شاه و ملتزمین رکابش در حقیقت زندانی نادر شاه بودند.پس از  ورود حممد شاه به اردگاه نادر عده

قزلباش به اردگاه وی رفتند و توپها  و اسلحه وی راضبط کردندو باقیمانده سران دربار وی را دستگیر ساختندو سپس به سپاهیان 
  ]43هند اخطارگردیدیا در کرنال باقی مبانند یا خبانه های شان بر گردند.[

                                                             
  .159نادر پسر شمشیر ، پیشین،ص   41
  .186-171داکتر لکھارت ، ھمان مأخذ ،صص   42
  .177داکتر لکھارت ،پیشین ،ص   43
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  حرکت بجانب دھلی .5-4- 2

امپراتور هندوستان از کرنال بطرف دهلی روان شدندو حممد شاه  تقریبًا حدود دو میل  عقب تر از هق شاه و 1152رو ز اول  حمرم سال 
تن سوار به دهلی 4000نادر حرکت  میکرد . قبل از حرکت به دهلی  سعادختان را به معه وکیل مصدق  و طهماسب خان جالیر را با 

  گرفت که شهر را   به  نظامیان  ایران  تسلیم مناید .گسیل داشت  و از حممد شاه فرمانی  خطاب به سعادت خان  

ولی در این  حین شهر دهلی  توسط  حاجی فوالد خان  کوتوال دهلی  که مردی کاردان و مدبر بود، برای جلو  گیری  از نا امنی  تشدید 
ی رسیدند دروازه  های پایتخت هندوستان را اقدامات مؤثر منوده شهر را اماده  دفاع  کرد. چون طماسب خان  جالیر و  سعادختان به دهل

را  مسدودیافتند، بنا بر این فرمان  حمد شاه ونامه نادر شاه را برای لطف ا  خان فرستادند و  نیز فرمان شاه را بکاربست و دروازه  ها
زم برای پذیرایی نادر شاه و حممد مفتوح ساخت و کلید  خزانه و دژها و خمازن سلطنتی  به طهماسب خان سپرده شد.آنگاه تدارکات  ال

  شاه فراهم گردید.

ی نظیری این دو پادشاه به سفر جبانب دهلی  به روز  هفتم ماه به  باغ  شعله ماه واقع  در حومه دهلی  رسیدند و در آن روز با اعزار و تکریم ب
حممد «ی خان  اسرت آبادی  در  این  خصوص می گوید : وارد دهلی  گردید.به احرتام شاه ایران  توپها به  شلیک  پرداختند. میرزا مهد

پرداخت و تأیید  کرد که بر طبق  عهد نامه  نادر بعوض به دجلوئی پادشاه  هندوستان» شاه سفره افتادگی در بزم ضیافت  گسرتده بود.
جوامنردی شاه ایران  متامی جواهر و کرنال ، سلطنت هندوستان، مهچنان  به  حممد شاه  تعلق خواهد داشت و حممد شاه  در  عوض این 

خزاین و اثاثیه پادشاهی و ذخیره سالطین گذشته را  که موجود بود تقدیم نادر کرد. شهنشاه ایران در اول  از قبول هدایا خوداری کرد 
ده شد . در این  عین شایعاتی مبنی لیکن بر اثر ابرام و اصرارحممد شاه  آنرا  پذیرفت.و بامداد روز بعد  خطبه بنام  نادر شاه  در دهلی خوان

بر  کشته شدن شاه ایران و یا زندانی شدن وی بدست حممد شاه پخش گردید  که اوباشان و اراذل  به شورش پرداختندو به سربازان 
را سست کرده بود که قزلباش که در شهر اقامت داشتند محله بردندو مجعی از ایرانیان را به  هالکت رسانیدند. این شایعه سربازان ایرانی 

  قادر به  هیچ  گونه  مقاومت در مقابل سربازان  هندی نبودند.در این شورش ده  هزار نفر به قتل رسیدند.
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وقتی گزارش  آشوب به نادر رسیدباور نکرد واندکی بر آشفت و سربازان خود را  متهم بدان  کردکه عمدًا  این اخبار را جعل کرده اندتا 
راج و چپاول شهر فراهم کرده باشندو سپس یکی از یساوالن خود را مامور حتقیق در این خصوص  کرد .اما آن مرد زمینه را برای تا

مبجردیکه از دژ خارج شدهبالکت رسید و یساول دومی نیز هبمان سرنوشت دوچار شدو در آن  وقت بود که نادر  حقیقت را دریافت و 
رامش را در اریکی شب نتوانستند چنانکه باید آآشوبگران  کرد  لیکن  آنان به  اثر قلت عده وت هزار تن از سپاهیان خود را  مامور سرکوبی

شهر بر قرار سازندو آنگاه شاه دستور دادکه متام قوا تا بامداد حاضر جبنگ باشندو هرگاه مورد محله قرار گرفتند به دفاع  پردازند، 
پس نادر به بام مسجد جامع باال شد و ندا درداد که در هر کوی و کوچه ای که یک  نفر لیکن غیر از آن به اقدام دیگری مبادرت نورزند.س

از قزلباشان  کشته شده باشد احدی را زنده نگذارند. مقارن ساعت نه بامداد که سپاهیان ایران شروع به اجرای فرمان نادر کردند و 
از بین بردند به خانه ها و دکاهنا محله بردند وساکنین آن را از دم  تیغ  حمشری برپا  ساختند.پس از آنکه سلحشوران ایران  طاغیان را  

گذرانیدند.و آنچه قیمتی بود به  تاراج بردند و بازار صرافان  و جواهریان  ورسته  بازار آن را کامال چپاول کردندو ساختماهنای 
  بیشماری ویران وبه آتش کشیده شد و مهه جا را خبون آغشته گردانیدند.

این خونریزی چندین ساعت ادامه داشت و نادر مششیر بدست  از بام  مسجد آن صحنه  ها را نظاره  میکرد و فرمان  میداد.قتل عام در 
ساعت سه بعد از ظهربعد از شش ساعت  پایان  پذیرفت و نادر به سپاهیان  دستور داد که اسیران را به خانواده  های شان باز 

نفر ختمین  می زنندو عده  دیگری  نظر به  تراکم  نفوس  شهر 8،000تلف شده اند  مورخین تعداد آن را به  گردانند. عده مردمی که 
نفر میدانندو عده زیادی از زنان  نیز در این  حوادث 20،000دهلی و ازدحام  جنگ وشورش در حمالت پر نفوذ  تعداد کشته شدگان را 

  خود  کشی کردند.

د رابفرماندهی  عظیم ا خان و فوالد خان برای دستگیری سید  نیاز خان و شاه نواز خان و پیروان آنان که در پس  نادر عده از قوای خو
  اسطبل پیالن  در خارج شهر موضع  گرفته بودند که هر دو دستگیر و عصر مهان رووز به  هالکت رسیدند.
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دهلی تعیین گردید. چون الشه  ها واجساد  در فضای گرم رو رامش دوباره در دهلی حاجی فوالد خان حبیث کوتوالی شهر بعد از آ
  به فساد  میرفت  آتش  عظیمی بر افروختند و متام اجساد را  از هر دین  وفرقه ای که بود برای جلو گیری از امراض ساری سوزاندند.

ود هنگامیکه  از سر اجنام نربد کرنال و اشغال و پیشوای پاحی رائوکه قبال موقع  نزدیک شدن ایرانیان از کمک به حممد شاه سر باز زده ب
چپاول دهلی آگاه شد سخت  مضطرب گردید و با کلیه دمشنان خود در هندوستان مرکزی متارکه منودو بفرماندهان  نیروی خود 

اکنون در منطقه  ) Chimnaji Appa»(شیمناجی اپآ«چنین گفت: اکنون ما در هندوستان بیشرت  از یک دمشن نداریم  بنا بر این 
گنکابه فرماندهی قوای مراتی  مشغول محالت سختی با پرتگالیهابود دستور داد محله را بیدرنگ  بس کنندو برای پایداری در مقابل 

به   از بکار بسنت این دستور  خود داری منودو تا اینکه  کلیه  استحکامات پرتگالیها را» شیماجی آپا«سپاهیان ایران بوی بپیوندند.لیکن 
  ]44تصرف نیاورد نربد را خامته نداد و در این اثنا نادر دهلی را ترک  گفت .و به سوی ایران باز گشت.[

ماه  حمرم  حممد شاه  پس از امضای پیمان شالیمار در دهلی به اجازه نادر شاه ، دخرت یزدانبخش یکی از نوادگان  اورنگزیب   26روز 
نسب پشت  هفت  میبایست  پسر نادر شاه نامزد منود  . رسم خانواده شاهی مغول این بود  که  دامادشهزاده هندی را برای شهزاده  نصر ا 

شایسته پذیرش خانواده عروس گردد . از این بابت  پسر نادر متوحش بود ولی نادر این  تکلیف را  از  تا  بگیرد معرفی  به  را خود
  ]45و عروسی اجنام شد.[ است پسر مششیر  و نادرسر نادرپسرش به زودی رفع  کرد و برایش  گفت که  تو پ

پول و جواهر  وسنگهای گرانبها با یک خفتان مروارید، یک  375،000در این  عروسی نادر شاه  نیز شرکت منود حممد شاه به اندازه 
زره مرصع، چند دانه املاس، سه زجنیر فیل با ختت  های زرین ،و پنج اسپ گرانبها با زین  ویراق مرصع به داماد پیش کش منود. 

ایران انعام داده شد. این  ریال به افسران وسپاهیان ارتش شهنشاهی  350،000،000گذشته از این  پیش کش  های هنگفت برابر

                                                             
  .95-194ھمان  اثر ، صص    44
  232)،ص1914ھجری( 1332دیورند سرمارتیمر، بر گردان سید محمد علی  ایرانی ، چاپ  مطبعھ شمس المطابع حیدر اباد دکن،    45
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عروسی در زمانی بر گزار گردید که  مردم هند (پایتخت دهلی) غرق در عزای عزیزان از دست رفته شان در جنگهای خیابانی 
  ]46دهلی بودند.[

  ارمغان جنگی ھند .5-5- 2

  پیش کشی محمد شاه

 ریال 937،500،000      جواهر سنگ  های  گرانبهای پادشاه هندو دیگر شهزادگان .1

 " 437،500،000        ختت دیگر  و افزار ساخته از طال و نقره 9ختت طاؤس و .2
 "353،750،000      موجودی زر وسیم خزانه پادشاهی  هند  تقدیمی خود حممد شاه  .3
 "  75،000،000              پارچه های زربفت  گرانبها .4
 " 187،500،000          ظروف طالیی و نقره ای که به سکه  ضرب زدند  .5
 "750،000،000        هاراجه ها و سرداران بزرگ  لشکری و کشوریپیشکشی م .6
 " 150،000،000              کانون افسران ارتش هند .7
 " 150،000،000              پیشکشی مظفر خان  .8
 " 110،000،000            پیشکش نظام امللک وقمر الدین خان  .9

 " 37،5000،000      یشکش  باز ماندگان خان دوران خان سپه ساالر هندپ .10
  " 11،250،000              سعادختان برهان امللک  دارائی .11

  

  تأثیرات ناگوار حملھ نادر افشار بھ آینده امپراتوری مغولی ھند .5-6- 2

                                                             
  165الرودی ، نادر  پسر شمشیر، پیشین ، ص  46
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 مناطق به و ابقاء هندوستان سلطنت در را حممدشاه) گرفت صورت سال آن مه ماه اول هفته که( دهلی از بازگشت از قبل نادرشاه
  .کرد بسنده ايران به نور کوه و طاووس ختت انتقال و سند رود غرب

  

 بر قاره شبه تدریجی تصرف بر راه و تضعیف پیش از بیش کشور این امپراتور که بود این هندوستان به نادر نظامی محله عمومي زیان
  .... و شد مهوار بودند گذارده بنگال به قدم جتارت و شرقی هند کمپانی نام حتت قبال که ها انگلیسی

  

 حممدشاه ابقاء از يا و گذارده باقي هند در خودرا نظامي نريوي از خبشي نادر اگر که اند کرده نظر ابراز روس و زمني مشرق مورخان
 در نفوذ اعمال و) افغانستان( خراسان خاوري= به اندازي دست آجنا از و هندوستان تصرف به قادر ها انگليسي بود؛ کرده خودداري

  .پيمود مي را ديگري مسري زمني مشرق تاريخ و شدند مني ايران
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 بخش سوم

 نادرشاه  افشار در راه  خراسان شمالی

یکم–بحث   
 را گذشتھ نیرویی چھ با شویم کھ بزرگان ما می متوجھ خوانیم می را تاریخ ما وقتی بلکھ نیست مردگان بر حدیثی تاریخ

کنیم درست را آینده توانیم می نیرویی چھ ما با وحاال کرده اند درست  

روزتصادفاً می میرند و ھر  ھمان تولد می یابند و روز ھمان  کھ ھستند  ھای آدم مثل پیشینھ تاریخی ، فاقد ھای ملت 
داشتھ باشند اندوختھ ای برای ساختن آینده توانند نمی  گز   

  ھ ای براین بخشمقدم.1- 3-1

جتزیه قرار   اجم و  تعرض و در معرض چندین دفعهایران بزرگ یا(خراسان کبیر)که بار  ها در برابر هت بعد از اینقدر هتامجات مکرر که در ظرف یکهزار سال از تاریخ 
، ایران ، پاکستان و  گرفت  . نسل جدید  چنین فکر میکنند که  جغرافیای سرزمین  ما مهین حالت موجوده افغانستان  میباشد  که با  مجهوری  های آسیای میانه 

چین  حماط بوده است. ولی  جغرافیای تاریخی این سرزمین  مهواره در کسوف سیاه عوامل  هجومگر و معامله  گران تاریخی در هر حبرانی گوشه  کوچکی  از 
ورد شدن و باب این خکوچک و کوچکرت گردیده و بعضًا سرزمین هایی که از ما بود و مبا مربوط بود  ، وحاال  از جغرافیای ما حذف گردیده اند که ماعوامل و اس

ه باعث بسط و جتزیه  های مکرر بزرگ شدن  سرزمینهای تاریخی حکومت  های شرقی را در طی قرون وسطی قبال بیان داشته ایم  و میکوشیم  این  سرزمین  ها را با عواملی ک
ز تاریکی  این  کسوف که از اثر نوشته  های مشحون ازثبت رویداد  های آن در قرون معاصر  گردیده ، هر کدام آنرا   در حمل آن با اسناد وثبوت بیان  مناییم  تا نسل ما ا

  خطای تاریخ نگاران ما در سده  بیستم  میباشد از این سوء  تعبیر  بیرون  گردند. 
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جایی کھ آینده سرزمین افغانستان از آن    لشکر کشی نادر بھ  خراسان شمالی .2- 3-1

  منشاء می گیرد
  

جبانب  هندوستان بود  حوادث مهمی نیز درتاریخ  )پشاور –جالل آباد  -کابل–غزنی (در حالیکه نادر مشغول لشکر کشی در مسیر  
به حکومت خراسان  و انتساب او خراسان و ترکستان در حال شکل گرفنت بود.که مایه از تعیین رضاقلی میرزا فرزند ارشد او

  میگرفت: 

 ) رضا قلی میرزا  پسر ارشد خود را به حکومت  خراسان  منسوب ساخت1736هق(1149ذاری در سال نادر اندکی قبل از تاجگ
لشکر کشد وعلی مرداخنان فرماندار متمرد آن  راچنان که باید  گومشال  ]48[ خویدو باو فرمان داد که به سوی (اندخود) ان ]47[

                                                             
  33تقوی پاکباز ، دره نادری ، پیشین ، ص،   47
 قدمت.  میکند حکایھ دوروپرافتخار ھای ازگذشتھ کھ  خاصی میباشد جایگاه دارای بالد خراسان شمالی یا ترکستان آمویھ   درجنب اندخوی   48

  اندخوی نامھای ھنوزبا کھ میرسد ھایی دوره شھربھ این تاریخی
  . بود نیافتـھ شھرت وغیره اندخود و الخد ، انتخد ، انخـد

  
ندخوی یکی ازجملھ اسکندریھ ھای است کھ اسکندر مقدونی اعمار  است گردیده قلمداد گذارآن بنیان اسکندرمقدونی بریتانیـکا المعارف دایره در

اندخوی در نزد  جغرافی دانان .است شـده داده نسـبت جھانکشا این بـھ ازمیالد قـبل درسده دوم  حصارانـدخوی نموده است.  از ھمی جاست کھ باال
   .ذکر یافتھ است خرداد ابن عبدهللا ابوالقاسم والممالک المسالک کتاب عصر اسالمی  بار اول در  

 ساحھ ق ھھ سوم نگارسده جغرافیھ اصطخری ابواسحق اند شده مشرف اسالم مقدس دین بھ مکانی و زمانی مقطع درین ومیمنھ اندخوی مردم
  . دانستھ است اشترج را شھرکوچک آن مرکز کھ میداند رستاق بیک مربوط را اندخوی

  
 ازجانب سریج بن حارث بنام شخصی) ق ھھ١۶٠(  دوم قـرن در است نموده سـپری را پرشکوھی ھای دوره ھمجوارش مناطق ھمانند اندخوی
 یـازدھم(  ق ھھ پنجم درسـده چھـارم و سوم ھای سـده بین بود اندخود درحدود مقرآن کھ گرفت عھده بھ را خراسان والیـات اداره مسلمیـن خـالفت
 ھـا ازشخصیـت یـکتـن خوارزمی حاجب تـاش عبورآلتن چنانکھ داشت قرار غزنویان نظامی مواصالتی درمسیرخطـوط شھرانـدخـوی)  میالدی
 اینکھ سبب بھ انـدخوی.  است یافتھ بازتاب تاریخ شھردربـرگھای ایـن بھ ق ھھ ۴٢١ درسال بود امیرخوارزم کھ ھا غزنوی دوره سیاسی و نظـامی

گرفتھ است چنانچھ این شھر مانند  گرزیوان  مدتھای  قرار جومھای   مھاجمین غارتگربار  ھا مورد ھ داشت موقعیت نـظامی درمسیرســوقیـات
   زیادی در برابر تھاجم  چنگیز استادگی کرد.

  
 العالم درحدود میکند تعین بیابان درمیان را موقعیتش کرده وانمود قـریھ ازھفت متشکل را ،انـدخوی چھارم نگارسده جعرافیھ حوقل ابن ابوالقاسم

 خاورشناس لوسترانج ؛گی وبزربسیارنعمت کشت با است جایی بیابان اندرمیان شھریست( اندخوی کھ است شده گفتھ ق ھھ)  ٣٧٢(  مولفھ
 وجـود محلی شھرشبرغان درشـمال( مینویسد داشتھ معرفی شبـرغان شـمال جانـب بھ را در کتاب  سرزمین  ھای خالفت شرقی ،انـدخوی انگلـیسی

 بیشتراز آن سابقھ کھ اھلی حیوانات پـرورش را مردمان ایـن شغل پیشینھ مورخین)  میباشند پیشھ زراعت آن مردمان.  میشود یاد اندخود بنام دارد
  . میکنند وانمود باشد ھزارسال

  
  شرقی و جنوبی مناطق میالدی١٩۶٩ ھـای سـال طی سابـق شـوروی شناسـان باستـان
  . اند شمرده میحط آن نفتی ذخایرمواد جملھ از را اندخوی

  
 حساب کشوربھ دو بین تجارتی بنادرمھم ازجملھ بندرآقینھ میباشد ھمسرحد کشورترکمنستان با بوده ھزارنفوذ وپنجاه ازیکصد بیش دارای اندخوی
 مردم.  دارند کامل نیزآشنایی دری بلسان ھمچنان وترکمنی ازبیکی شان اصلی زبان و پشم بوده، قول قره وپوست قالـین آن پـیداوارمھم.  میرود

 . میبالـد بخود ومتوسطھ لیسھ چندین داشتن با ولسوالی این لحاظ بدین اند بـرده میـراث بـھ خویـش ازنیـاکـان را دوستی فرھـنگ انـدخوی
  ص و تنقیح مولف)ھجری خورشیدی . (تلخی1391ثور14تھیھ و انتشار یافتھ  توسط شبکھ اطالع رسانی ترکستان، چھار شنبھ  15/1/2009
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پیش نراند و مدت دوازده ماه محله بر  »اندخود«در هبار این سال رضا قلی میرزا راه  مشهد را در پیش گرفت لکن سوی ]49[دهد.
  را به تعویق انداخت زیرا سپاهیان وی آماده به کارزار نبودند. »اندخود«

ام هفده سال  بیش نداشت برای کمک ن هنگآکه در را طهماسب جالیر یکی از سرداران  نادر به مناسبت خوردی سن رضاقلی میرزا 
  در پیشربد امور جنگی با شهزاده  عازم مشهد  گردید و در مورچه خورد سایر سپاهیان  هرات  نیز به وی  پیوستند.

گردیدند سپاهیان افشار از علی مردان خان روی بر تافتند با اینهمه  آن  مرد سرکش در   »اندخود«هنگامی که رضا قلی خان وارد 
رضاقلی میرزا  تا اینکه ناگزیر به  تسلیم گردید.او را  به  هرات اعزام و در آجنا اعدام گردید. د شش هفته  مبقاومت پرداختحدو

)به  حومه  آن شهر رسید . 1737هجری ، اول جنووری ( 1150و در تاریخ سوم ربیع االول  با سرعت بسیار بطرف بلخ   پیش راند
بک بنام(سعید خان)وی را زا اخالف چنگیز بود عزم داشت که تسلیم  گردد لکن یکی از سرکردگان ابواحلسن فرماندار بلخ که از

نان را  آشکست  و عده بیشماری از در هم به  استادگی حتریک  کرد. پس از نربد  کوتاه و شدیدی سلحشوران افشاری قوای ازبک را 
ن خان بعد از پایداری خمتصری تسلیم  گردید ورضا قلی میرزا وی خباک هالکت  افگندند و داخل استحکامات شهر شدند.ابواحلس

] ولی دره نادری نسخه تقوی پاکبار این مقوله را  چنین روایت  میکند : 50.[به قندهار نزد نادر شاه فرستاد خرا با دیگر مردان بزرگ بل
ه بلخ را واگذاشت. چون این خرب به شهزاده رسید ازبک  ها پایداری نیاراسته از میدان در رفتند.فرمانروای بلخ  هم فرار کرد «

 ]51فرمانروای بلخ را با بزرگان به دربار خواسته مورد خبشایش و نوازش فرمود و شهر  های قندز و بغالن و بدخشان کشوده  گردید. [
فرستاد.شاه قلی بیگ  با بودند که متواری شده عقیب سید  خان  وقوای وی تو سپس شاه قلی بیگ  قاجار فرمانده پادگان  مرو را به ب

آنان پرداخت و نظر به این که ممکن  و سپس بار دیگر به  تعقیب وبر ازبک ها تلفات سنگین وارد ساخته نیروی دمشن  متاس حاصل منوده
گردیدندو سعید خان ناگزیر به   به سعید خان  پیوندند چندین  هزار سرباز مامور تقویت قوای شاه قلی بیگ سران دیگر ازبکبا بود 

                                                             
  207،چاپخانھ شرق ، 1331، ترجمھ  مشفق ھمدانی ، تران:»نادر شاه«دکتر لکھارت ،    49
  207ھمان ، بھ ادامھ ص،  50
  33تقوی پاکباز ، دره نادره ، ص  51
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و در آجنا برای اغفال شاه قلی بیک کوشش بسیار منود وسر اجنام  متواری گردیدوقوای  طهماسب قلی خان  منطقه قندوزگریخت
  افشار نا گزیر به بلخ باز گشتند.

داد شهزاده ایرانی  مبهمی چون وی پاسخ نلک در مهان اثنارضا قلی میرزا به دانیال بیگ  رئیس قبیله  (کنگرات) دستور داد که تسلیم شود
فر مستلزم ظ«ی به اقدامات شدید داد وگفت:أصمیمی اختاذ کندو نا گزیر با طهماسب خان مشورت کرد و او رتدرتردید ماندکه چه  

تفاق طهماسب خان  به قول را بکار بست و با عده ای از قوای خود ولی بدون توپخانه به ارضا قلی میرزا  این » محله و لشکرکشی است
سوی رود  امو روی آوردو پس از عبور از آن مدت چهل و هشت ساعت با دانیال بیگ  نربد شدیدی کرد که در هنایت  او را وادار به تسلیم 

  منود.

ف قرشی لشکر با آنکه رضا قلی خان از سوی پدرش نادر هیچ دستوری نداشت که در آن سوی رود  آمویه بعملیات بپردازد ، با آهنم بطر
کشید  و به بلخ دستور فرستاد که توپخانه اش را برای وی به منطقه قرشی بفرستند. حممد رحیم  بیک ( حکیم اتالیق) که صدر اعظم و 
رایزن  ابوالفیض پادشاه خبارا بود از عمیات قوای ایران در منطقه رود  آمو و قصد  محله آنان به قرشی آگاه  گردید و قوای  عظیمی 

  د  آورد و موفق شد با نیروی  خویش زود تر  از رضا قلی میرزا بقرشی برسد.گر

پس  از  ورود سپاهیان ایرانی  در خارج شهر نربد  خونینی در  گرفت و طی آن به ازبک  ها  تلفات سختی وارد آمدو بسیاری از سران آنان 
بر اینکه هرگاه بیدرنگ قوای امدادی نرسد شهر سقوط خواهد هبالکت رسیدندو حکیم انالیق ناگزیر پیامی به خبارا فرستاد مشعر 

کرد.ابوالفیض از طوایف اندیجان و مسرقند و خجندو تاشکندو نواحی دیگر استمداد منودو چون بدین طریق قوای نیرومندی بدست 
. چند روز پس ارتش خبارا آورد، تانست در پیرامون قرشی داخل خطوط سپاهیان ایران گرددو اندکی بعد نیز داخل شهر قرشی شود

  نربد  آغاز کرد.

رضاقلی میرزا چون مشاهده کرد سپاهیانش دسخوش وحشت گردیده اند با فرماندهان قوی خود جلسه ای ترتیب دا د وطی آن  چنین  
پاسخ  خاطر نشان  در این عده کم نربد  دمشن کثیری دور  از  احتیاط است هبرت که به بلخ برگردیم . اما طهماسب  خان   در:« گفت 
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ساخت که هرگاه عقب نشینی اختیار کنندازبک  ها به  تعقیب آنان خواهند پرداخت و تلفات سنگین بر ایشان وارد  خواهند 
ساخت واضافه کردکه  هرگاه  نادر شاه اینجا بودبدون توجه به  تفوق دمشن به  محله می پرداخت. رضا قلی خان به  حمض اینکه  توپخانه 

دریافت داشت بنا بر رأی طهماسب خان محله را آغاز کردلیکن فرماندهی کل عملیات با طهماسب خان بود زیرا نادر شاه مقرر خود را 
  داشته بودکه در مسایل نظامی طهماسب خان مسئوولیت را به  عهده بگیرد.

  نبرد قرشی و رویا رویی سپاھیان ترکستان با  رضا قلی خان .3- 3-1

ازبک  ها  متام شد لیکن ایرانیان باوجود  عقب نشینی روحیه خویش را  نباختند بطوریکه چون سر آجنام  توپها داخل نربد  خنست به نفع 
صحنه کارزار شدند تلفات سنگینی بدمشن وارد ساختند ورق بر گشت . آدینه بیگ فرمانده طوایف آق یالن وقوای خجند و 

هبالکت رسید ند و ارتش  ازبک ناگزیر گردید از قرشی عقب نشینی کنند و  تاشکندو عده  کثیری دیگر  از سران  نیروی دمشن
  حتت  حماصره شدید در آیند.

رضا قلی میرزا پس  از  آنکه عده کافی مامور  حفظ حماصره قرشی منودبطرف (شلدوک) دژجماور روی آوردو آنرا نیز پس از یک ماه  حماصره 
ه قرشی باز گشت و نربد را برای اشغال آن شهر شدید تر کرد . در این اثنا بود  که نادر  از  کشودو بعد از تصرف شلدوک رضا قلی میرزا ب

عملیات  هند بر ضدطوایف کانگرات و محله بر قرشی  وشلدوک  آگاه  گردید و از آجنا که  میدانست ترکستان از دوره  چنگیز و 
یم آن داشت دسته جات و طوایف خمتلف ازبک هبم بپیوندند وقبل از تیمور مرکز رشد و تربیت مردان جنگی و سلحشور بوده  است  ب

رسیدن  وی مبنطقه رود  آمو کار نیروی قلیل پسرش را سازند.بنا بر این  نامه  اعرتاض امیزی به رضا قلی میرزا  نگاشت و بوی دستور 
ای پیر فرتوت ! بتو «مه  ای بدین  مضمون نگاشت:دادکه به بلخ باز گردد و در آجنا منتظر دستور وی باشدو به طهماسب خان  نیز نا

دستور دادم که پس از تصرف بلخ در مهاجنا مبانی . . . اما تو بعوض دستور من دستخوش افکار جهان کشائی خود شدی و پسر حمبوب من 
ر عبث فریفتی  و بدین  طریق خودت  و رضا قلی میرزا را نیز که از کودکی  مهواره احتیاط را دوست نداشته و به بیباکی مشهور است با افکا

وز پسر و ارتش  پیروزم را  دچار خطر کردی . . .خدا کند که قوای ازبک و قزاق و قلمون و چغتای  و روس هبم نپیوندندو با عده نا چیز  پیر
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قبته االسالم (بلخ) باز گردی.در  تو، نربد را آغاز ننمایند.. . . اینک دستور میدهم که به حمض دریافت این نامه بدون کمرتین درنگ به
  .مقابل این بی احتیاطی دستور خواهم داد سرت را از تن جدا کنند و بدربار ما  که دنیا سر تعظیم در مقابل آن فرود  آورده است  بیاورند

پسرش نیز فرمان دادکه جنگ   در این هنگام  نادر پیامی بر ابوالفیض  (امیر خبارا)فرستادو حاکمیت وی را بر خبارا برمسیت شناخت و به
  را با او  متارکه مناید.

 پیک های که  حامل  این پیامها بودنداتفاقًا موقعی به قرشی رسیدندکه حکیم انالیق  هیچ گونه امیدی به ادامه  مقاومت نداشت و طبیعتًا
ید  گردیدندو چون تصور میکرد که دستور از دریافت نامه  نادر غرق در مسرت گردید که رضا قلی میرزا وطهماسب خان متأثر و نوم

نادر به  پسرش ناشی از شکست  هایی است که خود نادر متحمل گردیده است وسایل محله شدید به قزلباشهارا حمض شروع  عقب 
اینکه محله  نشینی  آن  آماده ساخت لیکن طهماسب خان که  چنین  نقشه ای را  پیش بینی کرده بود خود در صف قوا حرکت کردو به حمض

ازبک  ها آغاز شدمبادرت به محله  متقابل موفقیت آمیز  منود که ازبک  ها ناگیز تا دروازه  های قرشی عقب نشستندو بدین طریق 
سپاهیان ایران بدون تلفات به رود  آمویه رسیدند.ولی از سرمای سخت زمستان رنج بسیار بردند.و پس از عبو ر از امودریا به بلخ 

  رسیدند.

  بھ جانب قندز .4- 3-1

آنگاه رضا قلی میرزا و طهماسب خان بطرف قندز روی آوردند زیرا فرماندار آن شهر به حتریک سعید خان  سر کرده  ازبک علم طغیان بر 
دز  افراشته بود.فرماندار قندز و سعید خان بر اثر  محالت شدید قوای ایران به هالکت رسیدندو رضا قلی میرزاپس از تصفیه امور قن

پیروی از روح سلحشور خویش بطرف بدخشان لشکر کشید لیکن چون به (کالب) رسید بار دیگر فرمانی از نادر  دریافت داشت که به 
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او  و طهماسب  تاکید  میکرد  که دست  از عملیات  جنگی بردارندو به بلخ باز گردندو در آجنا منتظر دستور  های جدید باشند.و 
  ]    52آوردند.[ ناگزیر سر تسلیم فرود 

    

                                                             
  35- 34ص پیشین ، نادره دره ، پاکباز تقوی؛ 211-207داکتر لکھارت ،نادر شاه افشار ، پیشین ، صص    52
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  مچھاربخش 

  بحث اول

  ادامھ فتوحات نادر

  
  شورش خدایار خان  عباسی در سند  .1- 4-1

 )1739هـق(52- 1151

ارتش نادر مدتی در نقاط کوهستانی خراسان=افغانستان ماند تا بعد از زمستان عازم لشکر کشی به سند  گردید. و خواست نادر این 
تازه بدست آورده خود به تصرف در آورد.با مقاومت کمی روبرو شده ویا اصال مقاومتی در برابر او بعمل بود تا سرزمینهایی را که 

  د.نیامد.خدایار خان  عباسی که این  لشکر کشی اساسًا بر علیه او بودبه بیابان فرار کرد ، اما بر اثر تعقیب نادر  اسیر شده تسلیم گردی

ل ونقود او برداشتند بسیاری ازاشیایی که  افغاهنا  از اصفهان به یغما برده بودند دربین  آهنا یافت گفته می شود که وقتی صورتی از اموا
شد. افشار بزرگ نواحی مفتوحه را به سه قسمت  تقسیم منود و پس از برقراری نفوذ و قدرت خود،درآن نواحی از راه پشین،(ژوب)و 

ا نادر شاه غنائم دهلی را که از مجله یکی ختت طاؤس معروف  و دیگری یک  خیمه قندهاربطرف نواحی مرتفع  مراجعت منود. در اینج
اسرت خیمه از اطلس بنفش رنگ «ای بود منایش داده موجب حیرت و شگفت  گردید، در وصف خیمه  مزبور چنین  نوشته اند

درختان و گلهای قشنگ  کشیده شده بود. درست شده و روی آن شبه  متام پرندگان و حیواناتی که در روی زمین وجود دارندو نیز 
  ]53متام این نقوش وتصاویر از مروارید، یاقوت قرمز،املاس،یاقوت کبودو انواع سنگ  های قیمتی  دیگر تشکیل یافته بود.[

  

                                                             
 .173؛الروی نادر پسر شمشیر  پیشین ،ص886دکتر لکھارت ، تاریخ ایران ، پیشین ،    53
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   بر تخت  نشستن  نادرشاه در ھرات .2- 4-1

کشودن قلعه قندهار آجنا را اعمار منوده بود پس از توقف ده روزه نادر شاه پس از رسیدن به قندهار در قلعه نادر آباد که خود درهنگام  
جنا رسید و در دهستان شش کیلو مرتی بیرون شهر پیاده آهق به 1153به دهم ربیع االول سالدر آن حمل  به سوی هرات راند. روز یکشن

  شدو فرمان  داد تا مهه ی جواهرات وغنایم هند را به لشکریان نشان بدهند.

س را که چندان  صفتی نداشت فرمود تا هنر مندان از هر گوشه و کناردر هرات آمده به آرایش  ختت بپردازندو سراپرده ی ختت طاؤ
  برازنده ای برای ختت آماده  کنند.

استادان هنر مند  در مدت یکسال ختت طاؤس را با دانه  های املاس کوچک و بزرگ ،لعل،یاقوت،زمردو دیگر سنگ  های ناب   و 
  انبها  آراستند که مانند پارچه ی نوری درخشان شد بود.گر

  نامیدند.»تخت بارگاه نادری«سپس آن ختت را  در سراپرده باشکوهی گذاشته و این دستگاه را بنام

نادرشاه فرمان دادتا جشن بسیار بزرگی برپا دارندو خود با شکوه بیمانندی بر ختت طاؤس نشست . مهگی شهزادگان،سپه 
با دست خودبه هریک  از افسران رداران وافسران ارتش شادباش گفتند. شهنشاه با چهره  گشاده آهنا را نوازش فرموده ساالران،س

  وه ارتش شاهنشاهی  انعام شاهانه داد.بان

ه پس از این  جشن بزرگ به متام سپاهیان ارتش آسایش داده شد تا مهگی برای یک شاهکار دیگر آماده شوند.این شاهکار نادرشا
  ]54کشور کشایی نادر شاه در خاک  توران بود.[

  

  
                                                             

  176نصر هللا الروی، نادر پسر شمشیر ،پیشین ، ص،   54
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   سعت جغرافیایی توران وسرزمین و  .3- 4-1

 سرزمینی که در  گذشته  ها بنام توران یاد  میشد  عبارت از مجهوریت  های فعلی ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان که جمموعًا در زمان 
کیلومرت 1900عبارت از دشت  های  پهناوری  است  در آسیای مرکزی که دارای دولت شوروی بنام  ترکستان روسی یاد  میگردید 

کیلو مرت مربع  وسعت دارد . این دشت بزرگ  از مشال، به دریاچه ارال و خاک 2،500،000کیلومرت  پهنا میباشد.که دارای  1300درازا و 
ر و از جنوب به مرز افغانستان به کوه های پامیر و هندوکش و سیربی و از خاور به  کشور چین و رشته کوههای تیان شان و استان کاشغ

رودخانه آمودریا(جیحون)و استان بادغیس و سپس به رشته کوه های هزار مسجد  پیوسته است که از آجنا نیز به رود اترک  میرسد که این 
ست  که با پیچ  های بزرگ  بگوشه مشال رود آنرا از دشت گرگان ایران جدا میسازد.سامان غربی  این دشت مهه جا دریای خزر ا

  غربی می پیوندد.

در چین  از نزدیکی »تیانشان یا تی ین شین«)از کوهایسیحوندشت توران  دارای دو رودخانه بزرگ  است  که یکی در مشال آن بنام سر دریایا (
سرچشمه  گرفته و هبمین نام تا استان مسرقند رسیده و از آن جا ، رو به مشال غرب رفته  در نزدیکی شهر گازالیتیک از  »نارین «شهر

  شرق به دریاچه ارال می ریزد.

از کوه های پامیر و هندوکش در مشال  غربی هند(یا پاکستان موجوده) سرچشمه گرفته شهر های »آمــودریـــا«رود خانه دوم یا
)به سوی مشال غرب رفته در خم آب-اقچھن و غوندوز(قندز) افغانستان را از خاک توران جدا کرده سپس در نزدیکی آبادی اوالم (بدخشا

  درون خاک توران استاهنای خبارا و خوارزم را از هم جدا و از جنوب به دریاچه ارال می ریزد.

در مشال غربی »(مرغاب«در مسرقند و خبارا، رود »زرافشان«جبز این دو رودخانه ی بزرگ رود خانه های کوچک دیگری مانند 
افغانستان و مرو  و جتن در مشال شرقی مرز  های استان خراسان ایران)به این دشت می ریزد.که سابق آب آن در ریگستاهنای  دشت 

گردیده  که  از اخرین قطرات  این ترکمنستان فرو میریخت (که خوشبختانه آن ریگستان های وسیع امروز به  مزارع  کشاورزی تبدیل  
  رودخانه ها نیز استفاده  می گردد.(مولف))
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خبش  های شرقی توران را رشته کوههای بسیاری فرا گرفته  ولی مشال، و جنوب غرب و مرکز آن  مهواره و برخی از جا  های آن از کف 
رندکه این دشت تا مدت کمی  پیش از تاریخ دریای بزرگی دریاهای آزاد (احبار) نیز پست  تر  است و گروهی از مؤرخین  عقیده دا

  بوده که رفته رفته  به صورت امروزی در آمده  است .

بیشرت دشت  های توران به سبب نداشنت آب وموجودیت گرمای سوزان آفتاب ،سرزمینی خشک، بیابان،ریگستان،و وادی های 
در مشال خبارا و مسرقند ودیگری » گیزبلکوم«باهنای آن بیابان است که  هیچگونه  گیاه در آن منی روید و بزرگرتین بیا

کیلومرت مربع بوده و جز دشتهای خشک و سوزانی هستند. جبز این 250،000در جنوب آن است که هر یک کمابیش به پهناوری » کواکوم«
(در غرب خبارا)و مهچنین » گیمرگ«ریا)و (در مشال رودخانه سر د» مویون«بیاباهنای بزرگ بیاباهنای کوچک تری دیگری نیز  مانند  

کیلو مرت مربع 90،000و60،000و50،000در خبش  های یموت نشین کنار دریای خزر،وجود دارد که به ترتیب»ثیل مّحمد«بیابان 
  کمابیش وسعت دارند .

خود با مردمان  این دشت ها دست به   یا ایران بزرگ  در مهه ادوار تاریخی» آریانا ویجھ«چنان که تاریخ  نشان  میدهد سرزمین پهناور 
گریبان بوده و مهیشه  در کشمکش بوده است که  داستان  های ایران و توران  در شهنامه روایاتی از مهین دست  خوانده شده  است که  

د  آوازه زبان فارسی غزنوی برشته  نظم  در آورده شده  ، چنانچه حافظ شاعر بلن کبیر سلطانتوسط ابوالقاسم فردوسی در عهد حممود 
شرمش از خممسه ی -شاه ترکا ن سخن مدعیان می شنود«تلویحًا راجع به شاه  توران و  خاصیت بیرمحی وی در مهین معنی اشارت دارد:

  ». خون سیاوشش باد

مهه ازمردمان این سرزمین بوده اند که مهیشه برای شاهان  ایران که دمشنان نیرومندی مانند  ماساژت  ها،سکها،یا سیکاها وهپتالی ها
  ها  در غرب داشته اند دردسر  های بزرگی فراهم  میکرده  است .      آسوری ها، لیدیها،بابلی ها،یونانی هاو رومی

گونه می چرخد به قسمیکه مهامجین تورانی  مهیشه دشت  های ولی این بار در زمان  نادر شاه افشار می بینیم چرخ تاریخ بگونه واژ
ار این پادشاه سلحشور و بی باک الزم می بیند  تا کار تورانیان را ب جنوبی این سرزمین را میدانگاه تاخت و تاز خود قرار میدادند ولی این
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اندیشه بود که نادرشاه افشار، پس از پایان کار هندوستان  نیز یکسره کرده به این مردم خود سر و نا فرمان نیز چشم زمخی برساند .با مهین
  ارتش نیرومندی بسیج کرده به توران زمین رو  آورد .

هنگام اردو کشی نادر شاه   این سرزمین به دو  استان بزرگ و چندین شهرستان کوچک در آمده بود خبش  های مشالی رود  آمو  دریا مانند  
  ه و خوقند، در در دست باز ماندگان دودمان چنگیز و تیموربود.خبارا ،مسرقند،تاشکند، فرغان

  برزگرتین خان  های آن  ابوالفیض خان از دودمان چنگیز به  مهه ی این سرزمین  ها فرمانروائی میکرد.

ران ایالت چادر نشین استان دوم یا خوارزم در دست خان  های اوزبک و مرکز شان شهر خیوه بود. روی مهرفته   در خاک توران  هر یک از س
که  میتوانستند نیرویی فراهم آورند بر یکی  از خبش  های  دشت  فرمانرروایی کرده و بیشرت کار شان  تاخت و تاز به  مهسایگان و غارت 

  کاروانیان بود.

هرات بود، از مهین سبب  شاهان   یکی از مناطقی که  مهیشه  مورد  تاخت و تاز  این  مردمان بود  استاهنای جنوبی دریای آمو  تا به  مرو
خراسانی مهمیشه  نیرو  های قوی و جنگاور خود را در  خراسان مشالی  تعبیه  میکردند و بلخ باستانی که اکنون خشت ها و آجر های 

ی پیشدادیان و باخرت، ذره ذره و خباک یکسان گردیده است بار  ها پهلوانان  نامی  اش در دوره هااز اثر هجومهای تباه کن ،کاخ  های آن  
بیرق  های بلند بلخ،  از فاصله  های دوری موجودیت شهر درخشان بلخ را با اسپهای جنیبی  را جهت روز جنگ و پهلوانی تربیت  میکردند و 

  .ویا شهری که آتش در آتشدان آن در یک هزار سال خاموش نشده بود مشخص میکرد» مروارید«بارو هایش که بنام شهر 

  

 بسیج ارتش نادر شاه بعزم تسخیر ترکستان. 4- 4-1
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از راه بلوچستان به آهنگ ایران بیاباهنا را در نوردیده  1153زمانی که نادر شاه ازسرکوبی یاغیان سند اسوده گردیده درسیزده حمرم  سال 
و فتح  علی خان افشار را با  ] زمانیکه  عبدالغنی خان ابدالی فرماندار"نادرآباد"(قندهار)55در ششم ماه صفربه قندهار رسید .[

سپاهی برای سرکوبی داغستانی ها فرستاد،فرمانی هم بنام مهه ی شهزادگان افشار  نوشته و دستور دادتا هریک با نیروی  15،000
  خود بسوی خراسان رهسپار گردند.

خوارزم به کرات به تاراج خاک خراسان دست نادر دلیل موجه ای خباطر محله به ترکستان داشت زیرا در زمان پیشین ازبک  های خبارا و «
  ]56»[یازیده بودند، و نادر پیوسته سر کوبی آهنا را می اندیشید.

] 57نادر با ارتش بزرگ خود  از راه ماروچاک(موری چاق) و چیچکتوبه سوی بلخ براه افتاد.[1153روز بیست و هفتم مجادی االخر سال 
باز  های شکاری  دربار که برادرش در رکاب شهزاده رضاقلی میرزا در جنگ  با نیروی خان خبارا  فرمانداری بلخ را به نیاز حممد سر پرست 

فروند  کشتی 1100کشته شده بود،سپرده و خود بسوی مشال رهسپار گردید. کنار رود خانه ی آمودریا نیروی دریایی ارتش را که دارای
کنار رودخانه ساخته و پرداخته بودند، باز دید  کرد ، پس از باز دید  کشتی ها کیلوگرام بوده و از پیش در سه هزارهر یک به  گنجایش 

  ]58فرمان داد توپخانه و خواروبار ارتش را در کشتی  ها  جای داده به سوی چهارجوی پیشروی کنند.[

  راه افتاد.و توپخانه ازروی آب بسوی چهارجوی  به  و نیروی دریایی روز هفدهم ماه ارتش ایران از کنار رودخانه

نیروی  سوار وعلی قلی خان نیز با یک لشکر سوار و پیاده  از آب گذشتند و در کنار راست رود خانه  8،000شاهزاده رضاقلی میرزا با 
  به پیشروی آغاز کردند.

                                                             
  .41کسروی احمد "دره نادری" یا نادر شاه افشار،پیشین، ص   55
  احمد  کسروی ، ھمان اثر پیشین ، ھمان صفحھ  56
  41ین و سخنرانی داکتر الکھارت با دیباچھ ای از احمد  کسروی ،نادر شاه، پیشین ص،دره نادری و سفر نامھ  حز   57
  ھش،چاپخانھ شرق 1331؛داکتر لکھارت "نادر شاه"،ترجمھ مشفق ھمدانی ،تھران:182الرودی نور هللا ، پیشین ، ص  58

  بھ بعد 238،ص 
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بودبا گروهی از مناینده ی خان خبارا  رحیم خان پسر حکیم اتالیق که از بستگان نزدیک ابوالفیض خان »  کوکی«نزدیک آبادی  
ز بزرگان خبارا به  پیشوار آمدو نادر شاه او را پذیرفت .علی قلی خان در راه خود با دسته ای از ایالت  کنار رود خانه برخوردکرده پس ا
و سرکوبی آنان مهچنان پیش رفت.ایالت میان راه  چون از رسیدن نیروی بزرگ آگاه شدندبا مهه ی کسان شان کوچیده به سوی خبارا 

  خوارزم گریختند. این ارتش تا روز چهار شنبه هشتم ماه دوم به چهار جوی رسیدندو در مهاجنا اردگاه برپا داشتند.

 نادر نیز فرمان داد تا بی درنگ پلی بروی رودخانه انداخته شود و روز سه شنبه چهاردهم ماه ،نادر، با درباریان خود و رحیم خان اتالیق
لی خبارا،از آب گذشته کناره راست رود  پیاده شدند.بدنبال شاه متام  قوای شاه، با جتهیزات از آب خان وا فرستاده ابوالفیض

  گذشتند.

  نادرشاه، رحیم خان و یاران وی را با خوشدلی و خوشی روانه خبارا کرده به ابوالفیض خان پیغام دادکه برای تسلیم شهر آماده باشند.

ارا راند. برای نگهداری راه خبارا خوارزم یک  تیپ  از سپاهیان را در چهار جوی  به پادگان  ] به سوی خب59»[کاراکول«نادر از راه 
  گذاشت  و به توپخانه دستور داد تا باز گشت اردو در روی آب منتظر مبانند. 

  

  60تسلیمی ابوالفیض خان شاه بخارا بھ  نادر .5- 4-1

نادر که در این سفر خود که قبال متهید آنرا در باز گشت از هندوستان هناده بود  میخواست ترکستان را اشغال مناید. و این  تصمیم  
شهریار ایران نه تنها بقصد وی برای گومشال دادن ایلربس والی خوارزم ، ابوالفیض ،خان خبارا وخاهنای  تاشکند و خجند را منکوب مناید 

 آهنا را ضمیمه خاک ایران مناید و در این حین امپراتوری  چین را نیز  اشغال مناید و قلمرو امپراطوری  ایران را حتی املقدور در خاورو اراضی 

                                                             
  د  کیلو متری جنوب بخارا و بر سر راه چھار جوی موقعیت دارد.نام ابادی ای است کھ در کنار رود خانھ کوچک زر افشان در ھفتا   59
  .113-110، میرزا مھدی خان  استرابادی ،پیشین ،صص» عالم آرای نادری«  60
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و مشال خاوری توسعه دهد و در ضمن  هم با گومشال دادن لرگی هاانتقام  مرگ ابراهیم خان برادرش را بگیردو در اخر کار 
  ]61نیز معیوب و منقرض مناید.[  امپراتوری  عثمانی را

به بیست و سه کیلو مرتی  جنوب خبارا رسید و در مهاجنا اردگاه خود را بر پا 1153به این ترتیب نادر روز یکشنبه نزدهم ربیع االول سال
گفتند. نادر شاه ساخت .عصر روز بیستم ماه ،خان خبارا با درباریان و بزرگان شهر به اردگاه نادر آمده نادر شاه را خوش آمد  

ز از خان خبارا و یارانش  استمالت کرد. خان خبارا نیز در مقابل هبرتین سربازان نیروی سوار خود راکه بیشرتین شان ازبک و ترکمن بودندا
گزیده به  تن از هبرتین سپاهیانرا بر20،000سان شاه گذرانیده  افسران  نیروی خویش را به شاه معرفی کرد . نادر شاه فرمان داد  تا 

خراسان بفرستند. سپس فرمانفرمایی خاک  توران را به ابوالفیض خان خبشیده  به دست خود تاج پادشاهی بر سرش گذاشت و او را 
  نامید . و انگاه با فرماهنای خود به متام استانداران دور و نزدیک  توران ،شاه ابوالفیض را  معرفی کرد.» شاه ابوالفیض«

ابر این  خبشش شاهانه  نادر ، یکی از دخرتان خود را برای علی قلی خان افشار  نامزد و جشن  عروسی بزرگی در شاه ابوالفیض در بر
  شهر برپا داشت. مهچنین یکی دیگر از دخرتان  حرم خویش را به حرم  نادر فرستاد.

 ]62.[بلخ به خاک ایران پیوست رودخانه آمودریاحد بین  ایران و توران  شناخته شدو مهگی شهرستاهنای جنوبی رود خانه

 

  سرکوبی شورش افغانی  ھای پیرامون کابل    .6- 4-1

جالیررا برای سرکوبی آهنا  اعزام داشت و دستور داد با نیرویی که   طهماسب قلی خانافغانی  های کابل تازه  شورش برپاکرده بودند. نادر  
تازه  از خبارا به خراسان فرستاده شده به سوی کابل رهسپار  و شورشیان را سخت  گومشالی دهدو نیز فرمانی به  مهگی استانداران 
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ان نوشته  دستور دادکه  هر یک با سردار جالیر هنگام وفرمانداران سند، پشاور و کابل و هرات ، غزنین ، نادر آباد (قندهار)و بلوچست
  لزوم مهکاری و یاری کنند.. بدین گونه نادر فرماندهی نیروی شرق را به سردار جالیر افسر باوفای خود سپرد.

  حرکت بسوی خوارزم.7- 4-1

ا ،دو تن از بزرگان نزد ایلربس والی خوارزم فرستاد و موقع ایکه هنوز نادر شاه  در خبارا بسر می برد بنا بر پیشنهاد ابوالفیض خان والی خبار
در و پیشنهاد کرد که نزد او شتابد و از کرده  های  پیشین ابراز ندامت مناید.چون الربس این  پیام را دریافت داشت چنان بر آشفت که پیک نا

  دو خواجه مهراه او را بقتل رسانید.

ا(پسر ارشدش)، او را به اتفاق نصر ا  میرزا و حرم خود به مشهد  گسیل داشت و نادر سه روزپس از عروسی خود و علی قلی میرز
این مهان وقتی بود که طهماسب خان  جالیر را نیز بفرماندهی  کل قوای ایران در نواحی متصرفی هندوستان منصوب و مامور  رفع  

سپاهی سوار که 20،000درگذشته به آن اشاراتی از فرستادن  اغتشاشاتی که در  حوالی کابل و خراسان شرقی رخ داده بود که تلویحًا
  ابوالفیض خان به نادر  تفویض کرده بود داشتیم، در این مأموریت حتت فرمان طهماسب خان جالیر قرار گرفتند.

رای  اعزام قوای کمکی  در حینیکه نادر متوجه  خوارزم  میشد ابوالفیض خان باز هم وعده  اعزام قوه به نادر را داد اما نادر لزومی ب
، جبانب خوارزم روی آورد و چون در یافت که ایلربس از خیوه قوای عظیمی مرکب از »شیرحاجی«منیدید.لذا با سپاهیان خود از راه 

اندهی دسته قبل  از  ورود سپاه نادر به  آجنا منود است.فرم»  شیر حاجی«سربازان ورزیده ازبک  و ترکمن را ماموراهندام دژ  ها و پل های 
ی از سلحشوران بر گزیده نادر،با شتاب هرچه متام تر  بطرف "شیرحاجی" پیش راندند و خویشنت را قبل از سپاهیان ازبک و ترکمن  به 
آجنا رساندندو از رود  عبور منوده در کنار چپ آن موضع گرفته آماده نربد گردیدند و با محله به آنان شکست سختی بر ایشان وارد 

سپس چند روزی در شیر حاجی توقف کرد تا سایرقوا و بنه به وی ملحق گردندو از رود (امویه) عبور منایند. هنگام توقف ساخت و
  به آن اشارت شد. ه مشهد گردد که قبال نیز در شیر حاجی نادر به  پسرش رضا قلی میرزادستور داد که روان
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نیرنگ و دغل بار ها با ازبکان باالی والیات خراسان تاخته و کاری از پیش نربده پا ایلربس خان ،فرمانروای خوارزم که در گذشته ها به  
بفرار گذاشته بود.و نیز زمانیکه نادر مصروف گشودن  هندوستان بود با دسته ای از ازبکان به سوی "باورد" روی آورد که شاید به 

لی میرزا پسر نادر از هرات با لشکر فراوان حرکت کرد که آن تیره روباه بازی برهم زن آرامش سلحشوران شودو چون به  آجنا رسیدرضاق
 نادان را سرکوب مناید.ایلربس از شنیدن  این خرب  هراسیده نا امید و زیانکار کاالی جان را بر کاچال  های تاراجی بر گزیدو با ازبکان

بیابان نیستی شتابان گردیدند و این کار ایلربس  کوسیج به سوی خوارزم فرار کرد و بساری ازبکان از دم مششیر گذشته  به سوی
  ]63انگیزه  اصلی  لشکر کشی نادر به خوارزم گردید.[

" (گردن اشرت) که در آجنا بسرت رودخانه آمویه به ثلث بسرت  معمولی خود دوه بونینادر پس از رسیدن مابقی سیف، از شیر حاجی بطرف "
لشکر بودکه یکی از آهنا، پیشاپیش لشکر بنه و توپخانه حرکت میکردو دو لشکر دیگر  می رسد پیش راند. ارتش نادر منقسم به چهار

در جناحین جلو میرفتند. شش هزار سوار نیز در امتداد کرانه رود برای محایت ناوگان پیش میراندند. شایع بود که گرد و خاک 
  ری از سپاهیان را مبتال به چشم درد ساخت. ناشی از حرکت این قوا چنان تراکمی داشت که هوار ا بکلی تاریک  وبسیا

" روی آورد. در نزدیکی  این فتناکنادر چون به "دوه بونی" رسید خمزن مستحکمی برای بنه خویش ساخت و خود با سپاهیانش به طرف "
جتاوز میکرد با رشادت  " که از شش هزار تنیموتحمل  قوای ایران به نیروی ایلربس برخوردندو جنگ شدیدی در گرفت .نیروی تراکمه "

خاصی جنگید لیکن این  نیرو و سایر سپاهیان دمشن در مقابل محالت برق آسای نادر تاب مقاومت نیاوردند ودر نتیجه ایلربس با قوایش 
ه آب سه فرسخ مسافت داشت پناه برند.ایلربس قبال دستور داده بودک» دوه بونی«که تا » هزار اسب«ناگزیر گردیدند به دژ مستحکم 

ه رود آمویه  به پیرامون این دژ استوار سرازیر گردد و آنرا کامال احاطه کند و در نتیجه نادر به دژ هزار اسب نزدیک شد  مشاهده کرد ک
این  پس از  منیتواند توپهای خود را به اندازه الزم به دژ نزدیک کند و گذشته از این محله جبهه ای به این دژ دور از حزم و احتیاط بود و بنا بر

شکست دادن  یک دسته دیگر از تراکمه یموت  تصمیم به حماصره آن دژگرفت واز آجنا که دژ هزار اسب مملو از خوار وبار بود بیم آن 
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واقع در » خانقاه«مدت مدیدی به طول اجنامد. خوشبختانه نادر دریافت  که خانواده و گنجینه  های ایلربس در دژ  میرفت که حماصره آن
کت یلی باخرت رود آمویه و بیست میلی مشال خیوه  قرار دارد بنا بر این با قوای خویش بطرف دژ "خانقاه"  پیش راند به امید اینکه این  حرم 5

ایلربس را خبروج  از هزار اسب و تالش برای حفظ خانواده  و گنجینه خویش بر انگیزد  واتفاقًا نقشه وی با موفقیت کامل مواجه شد 
ن شب ایلربس هزار اسب را ترک گفت و در مهان اثنا که نادر و قوایش به خانقاه نزدیک میشدند او نیز از سوی دیگر به آن دژ زیرا مها

استوار نزدیک  گشت  وبار دیگر قوای خویش را گرد آوردوسعی کرد به محله پردازد لیکن شکست سختی خورد  ودر خانقاه  
در سه  روز بشدت مقاومت کرد لیکن سومین روز یعنی بیست و چهارم شعبان سلحشوران  حماصره گردید .پادگان این دژ نیرومند

نادری چند مخپاره در پشت دیوارهای دژ منفجر ساختند  که اثر دهشت انگیزی داشت و ایلربس را چنان مرعوب ساخت که از در 
ت او را پذیرفت و چادری در نزدیکی چادر فتحعلی خان به مساملت در آمد و تقاضای تسلیم منود. نادر بنا به شیوه معمول خویش درخواس

اختیار او گذاشت و سپس سران دژ را احضار منوده و به آهنا خلعت و پاداش خبشیدو دستور داد که مردم  خانقاه را مطمئن سازند که 
  کمرتین گزندی به آهنا خنواهد رسید.

هبالکت رسیده بودند چون از قصد نادر برای عفو کردن او آگاه شدند نزد وی خویشاوندان دو تن از منایندگان نادر  که بدست ایلربس 
خویش برسد . در نتیجه  شتافتندو تقاضا کردند آن مرد سرکش که منایندگان شهر یار ایران را با خشونت بقتل رسانده بود به کیفر اعمال

میان هناد. ایلربس پوزش خواست و تأیید منودکه قتل آن دو تن  نظر خود بر گشت و موضوع قتل فرستاده هایش را با ایلربس در نادر از 
  بدست ازبک  هابدون اطالع وی صورت گرفته بود.بنا بقول (هانوی)نادر به ایلربس در این خصوص چنین پاسخ داد:

ومت خود را اداره کنی  حق زنده ماندن نداری  و به مناسبت  توهینی که با ا نداری که مشتی  رعیت قلمرو  حکاگر تو شایستگی آنر«
نادر سپس ».کشنت فرستاده  های من نسبت مبن مرتکب شده ای شایسته آن نیستی که مانند مرد  کشته شوی بلکه باید مثل سگ  بقتل رسی

شته شدن ایلربس  شهر خانقاه و کلیه قصبات پیرامونش  دستور دادکه سر ایلربس و سی تن   از فرماندهانش از تن جدا گردد.پس از ک
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تسلیم گردیدند اما مهانطور که نادر  در (خبارا)مانع ازار کردن مردم بیگناه شد در این جا نیز دستور اکید دادکه هیچکس مزاحم مردم 
  ]64نشودو چندین تن از افسران خود را که تولید اغتشاش منوده بودند  هبالکت رسانید .[

  

    بطرف خیوه. 8- 4-1

 نادر  بطرف خیوه که در بیست مایلی خانقاه قرار داشت پیش  راند.هنگامیکه  ایلربس خود را در  خطر یافته بوداز ابواخلیر خان فرمانده 
ردید گ» سکره«ها استمداد منودو ابواخلیر خان  نیز با یک عده قوای خمتلط قزاق و ازبک بطرف خیوه  حرکت  کردو داخل شهر قاقز

.ابواخلیر خان مبحض ورود به شهر تصمیم  گرفت  پیکی نزد نادر اعزام دارد و به این منظور یک افسر مهندس روسی بنام (مراوین)را 
اختاب منود که بوی  بیش  از فرماندهانش اعتماد داشت.(مراوین) چون حبضور نادر بار یافت بوی اطالع داد که ابواخلیر تصمیم به  تسلیم 

ست  و استدعا  دارد که به خانی خیوه  منصوب گردد. نادر مراوین  را با ناز و حمبت  پذیرفت و به او فرمان دادکه به ابواخلیر گرفته ا
اعالم مناید شخصًا مبالقات وی  شتابد و مطمئن باشد که بعنوان یکی از رعایای  ملکه روسیه که میل دارد با او مناسبات دوستانه داشته 

کند با مردم واهد شد. مراوین به  اعتماد نادر نزد ابواخلیر باز گشت لیکن ابواخلیر از بیم اینکه مبادا نادر بقول خود وفا نباشدپذیرفته خ
 از خیوه فرار کردو با قوای خود در بیابان پیوست. ه  ودخیوه دست به شورش ز

ن نادر تصمیم به مقاومت گرفتندو از مذاکره با منایندگا»  بیکعبدالرمحن «با وجود فرار ابواخلیر  مردم خیوه به  تشویق فرمانده خود 
خودداری منودندودرنتیجه پادشاه ایران مصمم به محله شد وهجده توپ و شانزده مخپاره انداز  شروع به محله به شهر منودندو از طرف 

مخپاره چندین حفره بزرگ در دیوار ها بوجود  دو انگاه بوسلهانزد وآب پیرامون دیوار ها را خشک دیگر نادر چند هنررا در خارج شهر
  و روز سوم محله به شهر را آغاز منود. آورد

  مردم خوارزم چون هر نوع مقاومت را بی نتیجه دیدنداز خود سری خویش پشیمان شدندو درخواست تسلیمی منودند.
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افت که مهه را آزاد ساخت و اسب وپول و خوار تن خراسانی را زندانی ی12،000نادر در شهر خیوه و سایر شهر های خوارزم دست کم 
مایلی ابیورد بدست مهندسین و معمارانی که مهراه خود از هندوستان آورده بودبرای آنان 15وبار در اختیار شان گذاشت.او در 

ان خبدمت گماشت تا شهری شبه به دهلی ساخت که بعدًا به خیوه آباد معروف گردید و عده کثیری از اهالی خیوه را به غالمی ایرانی
  چنان که باید مزه غالمی و بدرفتاری با اسیران ایرانی را بچشند.

ول هانوی روایت نادرشاه دستور داد تا از ثروت و تأسیسات خیوه صورتی برداشته شودو کلیه خارجیان نیز بوی معرفی گردند.از ق
از آهنا پرسید به چه کاری مشغول اند؟ در  بازرگانی میکردند   ادر آجن واز اتباع  انگلستان بودند  جیانیکه خار ازمیگردد که نادر 

وی به  جواب بعرض شاه رسانیدند که مشغول بازرگانی میباشند.نادر به آهنا ابراز مؤدت منود و گفت آزادندکه در سرتاسرقلمرو
او ی ننمایند مستقیمًا به او رجوع کنند.جتارت بپردازند.و هر گاه زیان و آزاری به آهنا برسدو اگر افسران به قضایای شان رسیدگ

  به این ترتیب  جتارت و سرمایه گزاری اتباع خارجی را در خیوه  تضمین و تشویق منود.

نادر حدود پانزده روز در خیوه بسر بردوترتیب حکومت خوارزم را برای مدت پس از حرکت خود داد. پس از مشورت با سران خوارزم 
رابنام طاهر بیک که قبال در هرات اقامت داشت و مهراه نادربه ترکستان رفته بودبه خانی خوارزم منسوب  یکی از نوادگان چنگیز خان

کرد.چون اکثر سربازان خوارم از قبول خانی  طاهر بیک سرباز زدندو بقیام مسلحانه پرداختند آنان را سرکوبی دادو مهه را ناگزیر  به 
از قوای خود را به محایت  از طاهر بیگ گماشت و چون اوضاع را کامالمرتب ساخت خیوه را  فرمانربداری طاهر بیک   منود و دسته ی

  ربس  عبدالقاضی خان رابه مهراه خویش برد.لیترک منود و پسر ا

  بطرف مرو .9- 4-1

)به شرحی که رسید  از خیوه راه بیابان مرو را در پیش گرفت و چون آب و آذوقه در 1740دسامرب(23هق1153نادر روزچهارم شوال
این سامان نایاب بودکلیه لوازم و احتیاجات سفر را مهراه خویش برداشت. در مرو نادر رفتار شدیدی پیش گرفت به قراریکه حممد 

از مقامش برکنار ساخت و یکی از سران حملی قاجار بنام شاه قلی خان را جبای او گماشت و  عده رستم خان کرگرلوحاکم شهررا 



117 
 

ای دیگر را که گمان میشد در کشنت حممد رحیم خان  که در دسایسی برای بر انداخنت ختت ایران دست داشت را  اعدام منود وسپس 
حمل تولد خود که منایی در آجنا به اسم »دستگرد«ابی ورد و از آن جا به  )از مرو بطرف1741چهارم جنوری     ( 1153بتاریخ دهم شوال

روان گردیدو جواهر و » کالت«مولودخانه به افتخار تولد او ساخته شده بود رهسپار گردید.شاه ایران از دستگرد بطرف 
گ مرمر سیاه برای خود ساخت. در گنجینه  های را که از هندوستان آورده بوددر آجنا در نقاط امنی گذاشت و قربی هم از سن

  ]65) به  مشهد رسید.[1741جنوری (1153پیرامون آن باغهای دلکشی بوجود آورد...نادر درپایان ماه شوال
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 مپنجبخش 

  اولبحث 

  تحلیلی از اوضاع  سیاسی نظامی و اجتماعی نادر
  

  

  حاکمیت  نادر شاه افشار در سرزمینھای خراسان بزرگ چھ تغییراتی آورد؟ .1- 5-1

حاکمیت هفت ساله افغانان در ایران که ازتیره  غلجائیان و از خانواده میرویس خان با قتال  های  خونین که از طرف شاه حممود و بعدًا 
به هر دو ملت ایران  وافغان  با چپاولگری  مهراه داشت اشرف پسر کاکایش در ایران براه انداخته شد صفحه خونین و غم انگیزی 

ادند  .در این دوره دهقانان و شهر نشینان فقیر و بد اقبال ایرانی، بر  علیه  اشغالگران  افغان و ترک  مقاومت  سر سختانه  از خود  نشان د
  و در دوران جنگهای خون آشام،حلظه ای هم از مقاومت  دست نربداشتند.

الت واوضاع ،نادر افشاردر خراسان ظهور کرد که بعدًا در رأس  مبارزات  رهائی خبش  قرار گرفت .او در آغاز ساهلای در چنین ح
بیستم سده  هجدهم  سرکردگی یک  گروه  راهزنان را به عهده داشت  ودر خدمت  نظامی فیوداهلا  قرار داشت که به زودی توانست 

  یگران  و راهزنی ، بیک زمیندار وفیودال بزرگ در خراسان  تبدیل مناید .خود را در نتیجه  دستربد به امالک د

) به نفع  نظامیان افغان که توسط اشرف اداره  میشد  نبود .زیرا این نظامیان، در اصفهان  که مقر 1729حوادث تاریخی  در سال (
بطور کّلی به وضع فجیعی از  طرف  کشاورزان  فرماندهی شاهان افغان بود شکست خوردند  و قطعات شکست خورده  نظامی افغان 
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حتی کوچکرتین قصبه ای  که متشکل از ده  منزل هم «حملی  مضمحل گردیدند . شیخ  حزین یکی از معاصرین  این رویداد می نویسد:
  ]66»[بود، باشندگان  آن اسلحه بدست گرفتند و بر دمشن شکست خورده  محله  کردند.

) نادر جنگ را  علیه  نیرو  های 1730های مقاومت ایران افغانان را از خاک خود بیرون راندند  در سال (یکسال بعد از آنکه نیرو  
اشغالگر ترک شروع کرد ومهچنان  حکومت ابدالیان  هرات و ملک حممود سیستانی رانیز مرعوب ساخت و در اخیر هم باالثر مقاومت 

روایس خان و قلعه بندی آن  شهر  توسط نادر شاه افشار و اعمار دژ نادر آباد در شدید مردم قندها ر به رهربی میر حسین فرزند  می
فتح کرد که جریان آن در صفحات قبل  به تفصیل گزارش  به سختیقندهار، خباطر مترکز و جا جبایی نظامیان ، نادر باالخره  این شهر را

  شده  است.

ایران را که بدست ترکان عثمانی بود آزاد ساخت و از اثر پیمان ایکه با  )قلمرو  های متصرفه1733-1732نادر  در خالل ساهلای (
)سواحل شیروان ، 1735روسیه بست در مهین سال  مناطق مازندران ، اسرتآباد وگیالن دوباره به ایران مسرتد گردید و در سال(

  شهر های باکو و دربند  به ایران تسلیم داده شد .

ام  خود را  باالی  متام قلمرو  های  مستقر ساخت که قبال شامل دولت صفوی میگردید و در مهان سال )، نادر  زم1736در آغاز سال (
شنهاد و این مذهب بود  که در دشت مغان تاج سلطنتی را به سر گذاشت و مذهب جعفری را بعوض شیعه  صفوی به ملت ایران  پی

  ول مردم ایران واقع شد که  جریان مفصل آن در صفحات قبل گذشت.ب تسنن نزدیکی و هم خوانی داشت  مورد قبجدید که با مذه

نادر سیاست  هتدید  و اخافه فیوداهلا را در پیش  گرفت ،خبصوص آنانی را در  چوکات بادیه نشینان خراسان شامل ساخت وبعدًا  آهنا 
که  تازه بوجود  آورده بود ساخت.او در اولین قدم   را مست و سو داده به تکیه گاه عمده خویش تبدیل و داخل فعل و  انفعاالت در نظامی

حکمرانان موروثی را از صحنه زور و سیاست بیرون ساخته و آنان را به کارمندان عادی بدون ضرر دولتی تبدیل منود که توسط خودش 
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تقریبًا  در تصاحب فیوداهلای حملی  تقرر و تعزل می یافتند.اما در واحد  های کوچک در روستا  ها  چیزی تغییر نکرده بود و مهه  چیز 
  باقیماند.

در اغتشاشی که  در شهردهلی پس از فتح آن شهر رخ داد .نادر با مششیر و آتش به اغتشاشیون بر خورد  کرد .او که با کسب غنایم 
د و به اساس معاهده ای که با گرانبها  متام اشیای گرانبها ، جواهرات ، طال و کمیت زیادی از اسرای صنعتگر را باخود به ایران  آور

حممد شاه  پادشاه  مغول عقد کرد حتت شرایط مشخص نواحی دهلی را ترک منود .اما زمین  های  غرب رودخانه سند و ماورای آنرا خبودش 
ن بابت و از مهی(که پس از کشته شدن نادرشاه ،بعدًا به دولت افغانی اعلیحضرت امحد شاه ابدالی تعلق گرفت(مولف))حفظ منود 

  ]67حکمران  مغولی الهور  مکلفیت داشت  سالیانه در حدود دو ملیون روپیه به دولت ایران  باج بپردازد .[

 

  پیامد  حمالت نظامی نادر .2- 5-1

جنگ  های اشغالگرانه  نادر ، هیئت حاکمه  فیودالی ایران را متمول ساخت ، اما بر عکس توده ها  چیزی  بدست  نیاورد ند وبین 
غارتگری جواهرات   طبقات ، فاصله ها بیشرت عمیق گردید .بر اساس گزارشاتی که معاصرین نادرشاه ارائه  میکنند او از طریق 

را  تطمیع و متویل  منیکرد بلکه مردم را جمبور میساخت تا از پرداخت وجوه مالیاتی رنگارنگ که جهت ن نظامی خود هندوستان  قشو
هر کس که مبلغ «دولت مرکزی و  واحد  های حملی را پرداخت منایند، چنانچه   ف اردو کشی و دستگاه های اداری مصارف گزا

  ]68»[ن وفرزندان آهنا را به تاجران اروپائی  ویا هندی بفروش  میرسانیدند.معین شده مالیات خود را منی پرداخت ، مامورین مالیات ،ز

در آغاز سده هجدهم  جنبش رهایی خبش ضد ایرانی  در قفقاز طغیان کرد .  فیوداهلای  داغستان معاش مستمری خود را اززمامداران 
  ایرانی دریافت  میکردند.
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بار دیگر با  نیروی  نوی شعله ور گشت .نادر شاه جمبور شد  معاهده ای با )،حرکت مردمی و جنبش  های فیودالی 1746در سال (
)در سیستان بوقوع  پیوست . علی قلی خان که خویش آوند نادر بود برای 1746مقامات ترکی به امضاء برساند .قیام  عظیمی در هبار (

ر نا گزیر شد شخصًا به آن صوب حرکت حرکت  سرکوبی این قیام موظف گردید ولی  این شخص با قیام کنندگان پیوست .. ناد
ندان و کند ونادر مهه راه را با قتل وقتال خونین  طی منود .او با عزیمت از یک حمل به حمل  دیگر ، در مهه جا مردمان بیگناه ، جمرم ، ثرومت

قصبه ای وجود نداشت  که از ستم و شکنجه اغنیا را از تیغ  می کشید . و در مهه جا از سر انساهنا اهرامی ازکله منار  برپا میگشت .
  ]69نادر در امان باقی مانده باشد . [

جسته ای بر  وضع  مناطق مفتوحه  و سرنوشت آزادی ملتهای حتت ستم  و به  خصوص افغاهنا این روش  های خونبار مسلمًا که تأثیرات بر
  داشت . 

یکی دیگر از عواملی که باعث ازهم پاشی  دولت نیرومند هند بدست کمپانی هند شرقی بود تاراج بیدریغ منابع و ثروت  های هند 
بدست نادر و قتل عامهایی که نادر در عرض راه سند تا دهلی خمصوصًا در جنگ  کرنال وقتل عام  دهلی بوقوع پیوست داد، هند را  در 

اعی قرار داده و باعث   مشکالت عدیده اقتصادی فراوانی نیز گردید که بعدًا محالت امحد شاه درانی به  وضعیت   بد سیاسی اجتم
  هند نا توانایی هندوستان را ریشه دار تر کرد.  

  

  نادر شاه در اوج قدرت.3- 5-1

رف مناید، مناطق خراسان شرقی را تا نادر  پس از پنج سال توانسته بود   اشرف و حسین رؤسای غلجائی را مغلوب ساخته قندهار را تص
تا خانقاه رود سند و هندوستان را تا دهلی و خراسان مشالی را تا بلخ و قندز وبغالن و بدخشان ومناطق توران( مسرقند و خباراو خیوه )را 
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پس به مشهد رفته و در آجنا  تصرف منوده و از آجنا به کالت سرزمین حمبوب خود رفته و پس از آنکه ساخنت کاخی را برای خودسفارش داد
  متام فتوحات (آسیایی)خود را جشن گرفت.

در این موقع نادر به منتهای شهرت وقدرت خود رسیده بود.ودر این بار نادر مرز کشورش را از اندس (رود سند)طرف جنوب بسط و 
لیافت اداری کشورش را مهانند  حممود واشرف  امتداد داد و این  کشور را بیشرت از دوره صفوی ها وسعت خبشید .اما نادر استعداد و

غلجائی باوجود داشنت ریشه  خراسانی خود ،نداشت و باوجود وسعت سرزمین وداشنت وسایل مادی بی مشاری که در دسرتس داشت 
وزیها ضایع شد وساهلای ها و پیر نتوانست سعادت و خوشی و کامرانی را به ایرانیان برگرداند. رفته رفته اخالق او در نتیجه موفقیت 

آخر زندگانیش پر از ظلم و جور  و خست و لئامتی بودکه روزانه بشدت آن می افزودو این صفات او را بیک ظامل خوخنوار بدل منود  و 
  ]70موردنفرت و اکراه مردمی که او  آهنا را از یوغ افغاهنا ، ترکها و روسها آزاد منوده بود قرار گرفت.[

 

 بھ لزگی ھا نقطھ عطفی در شکست نادر لشکر کشی .4- 5-1

اگر شاه ایران امحق است :«یکی از عوامل شکست  نادر  رفنت او به جنگ لزگی ها بودزیرا در ایران ضرب املثلی بود  که  میگفتند 
ستان لزگیها قبائل وحشی ایکه در یک ناحیه غیر مزروع و غیر قابل دسرتسی در گودیهای داغ».بگذار جبنگ لزگی ها برود 

سکنی داشتندبه شروان و سایر نواحی مسکونی محله میکردند و آجناها را غارت مینودند. آهنا در زمانیکه نادر مصروف لشکر کشی به 
هندوستان بود  حممد ابراهیم خان،یگانه برادر نادر را بقتل رسانیدند. نادر جمبور بود برای حفظ حیثیت و شرافت خود،انتقام خون 

ردبه آجنا توسط نیرو  های جلو دارش که متشکل از افغاهنا بود یک موضع  مستحکم دمشن را  گرفت . این موقعیت و برادرش  را بگی
نیز شهرت نادر سبب شد که بعضی از طوایف و قبایلی که در نواحی غیر قابل مدافعه سکنی بودند  تسلیم شوند که نادر آهنا رابعدًا با 

ل گردانید. پس از آن نادر داخل زجنیره  کوههای داغستان شده وهشت هزار نفر را برای حفظ خطوط خانواده  هایشان به خراسان انتقا
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ارتباطی  خود در مسیر راه بر گشت گماشته با قشون عمده اش به تعقیب لزگیهای گریز پاو فراری در جنگ های کوهستان در 
اسب دیده به ارتش نادر و نیز به  نیروی مواصالتی او محله کرده خسارات میان انبوهی از درختان پرداخت . آخر االمر لزگیها  موقع را من

  و تلفات زیادی وارد کردند، حتی بسوی خیمه شاهی دست یافته جواهرات وزنان چندی را از خیمه گاه سلطنتی با خود بردند.

نگید ،ولی بواسطه نرسیدن آذوقه و خواروبار نادر از این شکست که توام با آبروریزی نیز بود،خشمناک شده و بطور مأیوسانه ای می ج
عقب نشینی مناید . در آجنا اگر خوار وباری که از حاجی طرخان با کشتی محل شده بود باو منی رسید  ارتش از » دربند«جمبور شد به 

داشت و لزگیها  هم  گسسته و سربازان از  گرسنگی میمردند.روسیه از این عملیات نادر متوحش شده  نیرویی بدانسو  اعزام
را  تشویق منودند که برای حتت احلمایگی روسیه عریضه ای به آن دولت بدهند، شاه پس از آنکه حس کرد مغلوب شده و شکست او 
باعث خواهد شد که دمشنان زیادی که تا آنوقت بواسطه  تصور شکست ناپذیری او جرأت عرض اندام مقابل او را نداشتند ،حال در مقابل 

 ]71ین خواهند برخاست باقیافه  عبوس وحالت عصبانی  عقب نشست .    [او به  ک

 

  کور کردن نادر فرزندش رضاقلی مرزا را. 5- 5-1

نادر بعد از برگزاری مراسم جشن مشهد برای جنگ  با لزگیها  حرکت منود و از راه اسرتآباد و مازندران  عازم شروان گردیده بود، 
مزبور میگذشت  مورد سوء قصد دو نفر افغانی قرار گرفت .گلوله ای که یکی از آن دو نفر هنگامیکه از جنگلهای ایالت 

جبانب نادر شلیک کرد بازوی راست او را  خراشیدو دست راستش را زمخی منود و بر سر اسبش اصابت کرد. آدمُکشان  از پشت 
  درختان انبوه فرار کردند.

لی میرزا (پسرش)مسبب و حمرک  این  توطئه بوده است ، شهزاده جوان حماکمه شد و حتی باو نادر، بر حق یا بدون حق تصور کرد که رضا ق
قول دادندکه اگر اعرتاف کند  او را معاف خواهند داشت ، اما او به بیگناهی خود مصر بود. پس از خامته لشکر کشی لزگیها  
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درش (نادر)شباهت داشت،چنانچه یکبار که شایعه مرگ نادر را به حکم شد شهزاده جوان را کور کردند. صفات و اخالق این شهزاده به پ
هندوستان شنید  شاه طهماسب را بقتل رسانید ه وضع شاهی خبود گرفت ، اما وقتیکه نادر بر گشت باو به خشونت رفتار منود 

  .شاید او در آن قضیه  دخیل بوده باشد؟

جه شداخالقش هبم خورده و بکلی از حالت عادی بیرون رفته بودو برای حمکوم کردن نادر  از اثر هزیمتی که در جنگ با لزگیها به آن  موا
تأمل منی منود ، بلکه بصرف سوء ظن اکتفا میکرد. نادر بعد از این عمل (کور کردن پسرش رضاقلی مرزا)پشیمان شد و چنانکه نقل است 

د و هبانه او این بود  که آهنا برای جنات چشمان شاهزاده که مایه مهه کسانی را که در حین کور کردن  شاهزاده حضور داشتندبقتل رسانی
  ]72افتخار ایران بود  می بایستی جان خود را فدا کرده باشند. زیرا نادر، به حقیقت چشمان ایران را کور کرده بود .[

ق شناس و نویسنده معروف با دیباچه ای از درتاریخ نادر شاه که  از دره نادری و سفرنامه  حزین حممد مالیری وسخنرانی دکرت لکهارت مشر
میرزا چنین آورده  در مورد کور کردن  شهزاده رضاقلی47امحد کسروی توسط نقوی پاکباز شامل و پیراسته و کوتاه شده است در صفحه 

دو چون شاه به هنگامی که شهنشاه در هتران بود رضاقلی میرزا در ِری نشست و سر کشی  ها و جدا سری ها از او شنیده ش«است:
های قراقیطان سرگرم گردید، بدی و نا فرمانی شهزاده به آشکار افتاده به لشکر گاهش خواستندو   هداغستان رفته به  گرفنت دي

چون به  آجنا رسیدگرفتار شده زجنیر بر گردنش هنادنددر یک دم به نوک خنجر تیز او را کور کردندوبه فتنه انگیزی بد گوهران 
تنقیح و  پاک سازی دره « افشار که خالوی شهزادگان بود به سر نوشت شهزاده دچار آمده دیده از متاشای جهان بست.لطف علی خان 

  »47ناد از دکرتلکهارت،صه حزین، توسط نقوی پاکباز به استنادری وسفرنام

  

  

  
                                                             

  890ھمان ، ص    72
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  شورش در ایران .6- 5-1

 )1744-1743هق (1156-1157

در ایران مستولی بود و هر روز هزاران نفر خباطر گسرتش نفوذ نادر شاه در جنگها بکام مرگ  بدیهی است که مردم ایران  از وضعی که 
کشیده  میشد ، به  هیچ روی به ادامه این جنگها ی خامنانسوزموافق نبودندو میل داشتند که هر چه زود تر نظم و آرامش در کشورشان بر 

زرگانی و اقتصادی خویش ادامه دهندو بنا بر این  آتشی که در سرتاسر ایران زیر قرار گرددتا بتوانند به فراغت خاطر به فعایتهای با
  ) تبدیل به  شعله های انقالب گردید . وبه تدریج متام ایران را  در بر گرفت .1743هق(1156خاکسرت پنهان بود در سال 

ایران در حین  مجع آوری مالیات اهالی در بند  )در والیات جنوب باخرتی1743هق(1156خنستین شورش در طربستان و بعد به مهین سال
رد که در نتیجه "آقسو" مرکز شروان اشغال کز خاندان صفوی میباشد فتنه آغاز و طربستان با سام میرزا که ادعا داشت آخرین بازمانده ا

میرزا حممد خان را در  وحیدر خان دستگیر وبقتل رسید که پیروزی طاغیان آتش شورش را فتنه انگیز تر کرد که در نتیجه سر
تن بود یافتند..پادگان (کوبه) نیز علم طغیان کردند و پس از این  قوای دولتی را که  از   20،000پادگان خودش که  مرکب از 

 سربازان افشار بودند قتل عام کردندو شهر را به سام میرزای سابق الذکر سپردند. در مهین اثنا شورش درگرجستان نیز ادامه یافت .
) چون نادر به قصر شیرین رسید از 1743(1156در حینیکه سام  میرزا از طرف طرفداران نادر دستگرگردید(چهاردهم ذیحجه 

برای بدست آوردن  قدرت در خوارزم برضد » یموت و سالور«خوارزم خربدادند که در آجنا اغتشاشات شدیدی رخ داده است . طوایف 
)ماموران  مجع آوری مالیات در استان فارس مورد  هجوم 1744(1157نادر طلب کمک کردند.در سال ابوالغازی اقدام شدید منودند و از 

طاغیان قرار گرفت این خرب که به فارس پیچید مردم آجنا نیز بی فرمانی را آغاز هنادند. تقی خان سر دسته شورشیان دستگیر 
کشته و سایر اعضای خانواده او به  رادستورداد که سه تن از پسران او گردید و به االغ سرچپه سوار کرده به بازارگردانیده شد .نادر

(برای اجرای فعل قبیح  غالمی فروخته شود آنگاه خود تقی خان را از یک چشم نا بینا گردانید و زنش ،در مقابل یک چشم باقی مانده
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را بار دیگرمورد عفو قرارداده با  ،میرزا تقی خان  ، به سربازان سپرده شد. شگفت اینکه باوجود اینهمه  عواقب ناگوار ،نادر زنا)
  لقب مستوفی املمالک او را حبیث بیگلر بیگی ایالت کابل عز تقررخبشید . 

اغتشاشات و ناامنی روز تا روز در متام قلمرو نادر گسرتش می یافت و مردم از پرداخت مالیات ابا می ورزیدند  این وضع حبال سربازان و 
اشکال ایجاد  میکرد حممد زمان خان از اسرتآباد فرار کرد .باوجودیکه هببود خان در خاور اسرتآباد چندین بار با نظامیان خیلی 

  ]73شورشیان مصاف داد لکن  هر بار قوای حکومتی شکست  میخورد .[

 

 ادامھ شورش در ایران. 6- 5-1

  شورش در خوارزم 

در خوارزم روی داده و ابولغازی را که به حکومت خوارزم منسوب گردانیده  نادربه قصر شیرین بود که  خرب رسید اغتشاشات شدیدی
محالت  بود توسط ترکمن  های یموت که قبال نیز به  آن  اشاره کردیم خبوارزم بر  گشته و ازبک  های خوارزم را مورد هتاجم قرار داده بود که 

ولی یموتی ها بار دیگر خوارزم را آماج قرارداده و با  ازبکان یکجا شده یموت ها  توسط ارتوق ایناق دفع و به  آهنا گومشال داده شد 
ابوالغازی نتوانست از خراب کردن خوارزم و جتاوز به  خیوه و هزار اسب وینگی اورگنج و غیره باز دارد .در نتیجه این اغتشاشات 

نا گزیر از نادر استمداد  منودو پادشاه ایران علی قلی هر گونه  کسب و کار و امور کشاورزی خمتل و امکان نا پذیرگردید ابوالغازی 
  خان پسر برادرش را که در آن  هنگام  در مشهد بود موظف به کمک ابوالغازی منود و او توانست خوارزم را قرین به آرامی گرداند.

 

  شورش در داغستان وشروان

                                                             
  .211تا207دکتر لکھارت، نادر شاه ، پیشین ص، 73
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)علیه نادر گردن  کشی اظهار کرد 1744(1157الذکر در  بعدًا شورش مهمی در داغستان وشروان شروع شد  . حممد تقی خان سابق
تن طاغی بطرف  شیراز  پیش راند. چون خرب این شورش در فارس  پیچیدایالت سر نافرمانی هنادندو در هر جا که توانستند  500و با 

  حمصالن  مالیاتی  نادر راهبالکت رسانده و خود را با احلاق با تقی خان  آماده ساختند.

که نادر از این شورش آگاه شد  بیدرنگ حممد حسین خان قرقلو فرماندار نیروی ایران را در عمان احضار کردو باو فرمان هنگامی
دادکه شورش تقی خان را دفع کند.حممد حسین خان پس از مجع آوری نیروی کافی به تعقیب تقی خان پرداخت  و در نزدیکی فسا عملیاتی 

لکن بطور غیر مرتقبه دست از محله برداشت و به (کسررود)عقب نشست.ظاهرًا  علت این عقب را برای دستگیری او آغاز کرد 
ود و نشینی آن بود که  مشاهده کرد عده دمشن بر مشار قوای او برتری کامل دارد تقی خان  چون راه شیراز را بال مانع یافت  به شیراز محله من

این مهان میرزا تقی خان  مشهور احلالی است که بعد از آهنمه  استهزا و کور کردن یک چشمش در آجنا  خود را فرمانروای مطلق  اعالم منود. 
  تعین گردیده بود.نیز که داستان  آن قبال گذشت  والی کابل 

  شورش در استرآباد وشیراز

ز پسران فتح علی خان قاجار در مهان هنگامیکه حممد تقی خان  علم طغیان در شیراز بر افراشته بودحممد حسن خان قاجار که یکی ا
تن از قاجار، شهر اسرتآباد را بتصرف در 2000تن از ترکمن  های یموت و 1000بوددر اسرتآباد  گردنکشی آغاز کردو به یاری 

  ]74آوردند.حممد زمان خان اسرتابادی حاکم آجنا  چون دید منیتواند  مقاومت کند پا بفرار هناد.[

نامه با عثمانی به رویای  تسخیر بغداد خامته خبشید، ولی با آهنم توانسته بود بطور دوستانه و  نادر اگرچه در نتیجه امضای عهد
شرافتمندانه با عثمانیان کنار آید در دل احساس مسرت و رضایت فراوان  میکردتا حبدی که بشکرانه این پیش آمد چند روز را صرف 

  ط به ایجاد اغتشاش و شورش در سیستان و خراسان عیش او را  منغض کرد.سرور و شادمانی و میگساری منود. متأسفانه اخبارمربو

                                                             
  305-299لکھارت نادر افشار ،پیشین ،صص،   74
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) شورش  واغتشاش در نقاط خمتلف ایران زیان جربان  نا پذیری به دولت و ملت  وارد ساخت و 1744-1743(1157-1156در سال 
ن مجع آوری  مالیات رویدست گرفته در عین حال شورش بسیار شدیدی که نادر برای جلو گیری از شورش بیش و مظاملی  که ماموری

  بود بیش از پیش  زمینه های طغیان  و نا رضایتی مردم را افزود.

برابر اخبار وحشت انگیزی که از جانب خاور به نادر رسیده بود وی تصمیم گرفت که از طریق کرمان و اصفهان به مشهد 
چند هفته در آجنا توقف منودو هنگام توقف در این شهر  بود )وارد اصفهان گردیدو 1746( 1159برگردد. در اوایل زمستان سال 

  که عالئم  اختالل فکری  در وی پدید آمد . هانوی در این خصوص میگوید :

بر اثر کثرت کار و جنگ های دایمی واندیشه  های زیاد و مهچنین کسانی که به نادر عارض شدند ،یک نوع خشم و غضب دائمی و یک «
ه بد خبتی و درد  و رنج اتباعش در وی پدید آمدکه مبرور زمان رو به شدت هناد و برای فرونشاندن خشم خویش بیقیدی عجیب نسبت ب

دست به  مظامل  وحشت انگیزی میزد . چنانکه  هنگام  توقف در اصفهان ظلم و شکنجه را از حد گذرانید،(پربازن) کشیش 
د شرقی مأمورمراقبت سالمت نادر شده بود می نویسد: که در این چند هفته  یسوعی که در آن زمان  توسط (بیرسن) کمیسر کامپانی هن

اصفهان تبدیل به شهری شده بودکه مورد تاخت و تاز فاحتین بیدادگر قرار گرفته باشد و هر کسی که از خانه بدر می آمدجنازه  های 
  بیشماری را می دید که به دستور نادر ویاافسران وی به هالکت رسیده بودند.

نادر نه تنها روز بروزبر میزان مالیات در اصفهان می افزود بلکه در سراسر ایران برای وصول مالیات سختگیری بسیاری از سوی ماموران 
وی بعمل می آمد حّتی نزدیکرتین بستگانش از پرداخت مالیات معاف نبودند.او امالک ابراهیم خان پسر برادر خود را که پدرش توسط 

تومان مالیات بپردازد. هتماسب خان  جالیر نیز 100،000ه بود ضبط منود و به علیقلی خان  در سیستان دستوردادکه لگزیها کشته شد
  تومان گردید.50،000موظف به گرد اوری 
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اده آثار این سیاست نا مطوب او در گرجستان بر اثر وضع  مالیات طاقت فرسا تیمور و پسرش برای مقاومت  مسلحانه در برابر نادر آم
شدند لیکن  تیمور بعوض شورش تصمیم گرفت که شخصًا به شاه مراجعت منایدو ختفیفی در میزان مالیات بگیرد.در اواسط هبار 

  )تیمور متوجه دربار نادر شد لیکن نادر قبل از ورود تیمور به مقصدبه قتل رسید.1747(1160

  ر تربیز وارث تاج و ختت ایران  اعالم داشتند.در آذربایجان مردم عاصی دست به اغتشاش زدندو سام میرزا را د
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  بخش ششم

  اولبحث 

  قتل نادر شاه افشار
 

 افشارشاه قتل نادر .1- 1- 6

)نادر از اصفهان بطرف یزد و کرمان رهسپار گردیدو در هر جا که توقف میکردبا خشم و 1747جنوری  23(1160روز دهم حمرم 
طاغیان می پرداخت و خمصوصًا در کرمان  دست به اقدامات شدید تری زد زیرا خاطره شورش که سال  غضب روز افزون به قلع و قمع

پیش در آن دیار روی داده بود از ذهنش حمو نشده بود. نسبت به خارجیان مقیم ایران  نیز روش  شدیدی پیش گرفت و از آنان نیز مالیات 
  سنگینی مطالبه کرد.

کرمان بر پا گردید . ولی این عید برای ایرانیان در حقیقت  حکم  عزا را داشت. توضیح آنکه در آوایل  مراسم  عید نو روز در حومه 
فروردین  نادر  از دشت بی آب و علف  لوت راه  مشهد را پیش گرفت و بسیاری از سربازان وی از شدت گرسنگی و تشنگی  

  ند.از پای در آمدندو مجع کثیری دیگر از فرط خستگی  جان سپرد
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در طبس که خنستین شهر واقع در آنسوی دشت است نادر پسران و نوادگان خود را که عده  آنان بر شانزده تن بالغ میگردیدو مهه را به 
آن شهر احضار کرده بود حبضور پذیرفت و پس از آنکه حلظه ای چند با قیافه  هر کدام  دقیق شد تاج و ختت سلطنت را به سه پسر ارشد 

د کرد  لیکن مهه  بیم داشتند که از جانب پدر دامی  در مقابل پای شان  گسرتده شده باشد  ،جوانی وبی جتربه گی را هبانه خود پیشنها
  قرارداده از قبول سلطنت عذر خواستند.

اظ جان و در ماه اردیبهشت نادر چون به  مشهد رسید بر شدت روش خود افزودو بقتل و حبس اهالی پرداخت  بطوریکه  هیچ کس از حل
  مال در امان  نبود  و هر کسی حتی نزدیکان خود نادر بر اثر حتریک  حب ذات  برای پیوسنت به شورشیان آماده  گردیدند.

تن از سربازان 16،000علی قلی خان پسر برادر نادر  در سیستان  دست به شورش گسرتده زد نادر برای سرکوبی پسر برادرش به 
پادشاه ایران ظاهرًا از خطری  که او و خانواده اش را هتدید  میکرد با خرب بود زیرا قبل از ترک  مشهد  راه  خویش از مشهد  حرکت  کرد .

  احتیاط سپردو پسران وشاهرخ نواسه اش را به کالت اعزام داشت.

ای نیز به کوه های آالداغ   بر اثر نزدیک شدن  شاه عده ای از کرد  ها  به دژ خبوشان پناه بردندو برای حماصره آماده شدند و عده 
  هجری در فتح آباد دو فرسنگی خبوشان اردو زد.1160گریختند. نادر در شب یکشنبه  یازدهم مجادی االخری سال 

  "پربازن" که درالتزام رکاب نادر شاه بود درباره اقامت نادر درفتح آبادچنین حکایت میکند:

ی او مقدر بود  اگاهی داشت  مدت چند روز یک  اسب زین شده را در حرم خود گفتی  نادر از سرنوشت شومی که در این نقطه برا«
اماده داشت  و چند بار تصمیم فرار به کالت گرفت لیکن نگهبانانش مانع فرار او شدندو تأیید کردند که برای حفظ جان او  تا آخرین 

ر از فرار خود منصرف شد .نادر از مدتی پیش با هوش قطره خون خود خواهند جنگیدو در این  خصوص آنقدر اطمینان دادند که ناد
سرشار خود  حس کرده بود که زندگی اش در خطر است و توطئه  های برای سوءقصد نسبت به او جریان دارد . از میان  کلیه درباریان  
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هی نگهبانان شخصی و صاحل حممد قلی خان خویش نزدیکش و صاحل  خان بیش از مهه علیه اوحتریک میکردند. حممد قلی خان فرماند
  خان اداره امور دربار را به عهده داشت . نادر خمصوصًا از صاحل خان بیمناک بودو میکوشید خود را از شر او برهاند.

  

  نگھبانان افغانی نادر .2- 1- 6

الثانی  نادر، سران سربازان تن نگهبانان افغانی داشت که  مهه به او وفادار بودند.شب یازدهم مجادی 4،000نادر در اردوی  خود 
من از نگهبانان خود راضی :«افغانی را که در بین آن (امحد خان درانی) جایگاه خاصی داشت  احضار کرده و به آنان  چنین گفت 

 نیستم ، شجاعت و صداقت مشابر من مسّلم است . من بشما فرمان میدهم که بامداد کلیه افسران نگهبان را دستگیر و زجنیر کنید
و نسبت به  هیچ کدام که در صدد مقاومت بر آیند ابقا ننمائید. این موضوع برای حفظ جان من امهیت حیاتی داردو من برای نگهداری 

  ]75».[جان خودتنها به مشا تکیه  میکنم

  

  سخنی چند در باره تاریخ وقایع نادر شاه افشار . 6-1-3

در جمموع  هرکتاب تاریخی ای که باشد زمینه ساز شناخت وقایع زمان مورد حبث خود است  . یکی از زمینه  های که ما دوست میداریم 
رسد  تاریخ است . تاریخ افغانستان ، تاریخ ایران ، هند ، خبارا، تاریخ اروپا تاریخ جهان ؛  هر یکی آن  و یا نشر کتاب نوشته شودو یا به چاپ 

نه  گشادگی دیگری است  که به کتاهبای بیشرتی نیاز دارد. (ولی باوجود این مهه کوشش  های مستمر در مورد ثبت و ضبط زمی
بروز حقایق تاریخی مستور میماند ، زیرا یک روی هر تاریخی ، در سیاهی قراردارد چرا که تاریخ مهیشه از عقب و یا بعد از وقایع نوشته 

میگردد تا هم تاریخ و هم مورخ، از حقانیت موضوع فاصله داشته ودور و جدا مباند. در دربار پادشاهان رسم میشود که این امر باعث 
                                                             

بھ  بعد (نسخھ پیراستھ و کوتاه 644؛دره نادری ، میرزا مھدی خان  استرآبادی ،ص325-306داکتر لکھارت ، نادر شاه افشار ، پیشین ، صص    75
  شده از دره نادری بھ کوشش نقوی پاکباز، انجمن ھمایونی آسیای مرکزی لندن
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چنان بود که  منشی  پادشاه  وقایع را روز مره ثبت مینمود و از آجناییکه پادشاه  این یاد داشت  ها را شخصًا مالحظه و وارسی مینمود 
رد که دور از واقعیت  های  عینی وبرابر به مذاق شاه  میبود و شاه در برابر این خدمت به منشی تاریخ منشی حقایق را به ترتیبی ثبت  می ک

خود صله های  خوبی گاه گاه می خبشید ، از  مهین سبب این نوع نگاره ها فاقد ارزش تاریخی اند  و گاه  میشد که این منشیان  
او صنایع  حتریر خود میساخت که در نتیجه  کتاب کیفیت و امهیت اصلی خود را  از کلمات را به بازی گرفته و هدف را قربانی واژه ه

دست میداد مثل(تاریخ جهان آرای نادری).معهذا مشکل  است یک  خرب یا وقایع  تاریخی را که دارای منبع موثق نباشد مورد قبول قرارداد. 
ر ثبت موضوعی به اسناد خمتلف رجوع  و بعد از تلفیق  ،آنچه را که با از مهین سبب در این پژوهش حد اکثر کوشش بعمل آمده  تا خباط

واقعیت مهخوانی میداشت، تنظیم میگردید.لذا صفحات پی مهی که این راقم ترتیب و تنظیم کرده حاصل زمحات بی مثالیست که در 
ک  و روایات  تاریخی اسری است بی بدیل و قابل نتیجه آن  در طول چندین سال این اثر بوجود آمده است که از حیث استعمال انبوه مدار

  پذیرش .(مولف))

یکی از موضوعاتی که در  این خبش و حبث دنبال میگردد  تاریخ داستان نادر شاه است .او باوجودی که نزدیک به زمان ما بوده وکمرت از 
نادر میدانیم خرب  هایی است که میرزا مهدی خان  دویست سال  از زمان او گذشته با اینحال تاریخش  تاریک است . آنچه ما در باره 

اسرتآبادی و برخی کسان دیگر در آن زمان نوشته اند. و تا دیر زمان  کسی به جستجوی دانشمندانه بدانسان که شیوه تاریخ نویسی این 
شده.برای مثال می گوییم یکی از زمان است ، نپرداخته. و از مهین سبب است که اندازه بزرگی و نیکی این پادشاه تا کنون دانسته ن

ته که بدی های نادرشاه ،آدم  کشی  های آخر عمر او را مشرده اند که میرزا مهدی خان ،در این باره  بیشرت به مجله بندیهای ادیبانه ای پرداخ
  اکثرًا خواننده  درست درک کرده منیتواند که در مورد چه کسی میخواند؟.

انه بود. ولی هیچ دانسته نشد که مردم نافهم  ایران با آن پادشاه رفتار بسیار ستمگرانه تر می کرده بی گفتگو که رفتار نادر ستمگر
اند؟ تا کنون کسی این را نوشته است؟...کسی از آن سخن رانده است؟ از کسی که ایران را از منجالب جتزیه و تفرقه و تصرف 

آیا میشود از اثِر به سزا رساندن تنی چند از اشرار و جانی  های الابالی و  بیگانگان جنات داد چه  کسی در تاریخ متجید کرده است؟
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یا کسانیکه آب خت میکردند تا به نفع خود شان ماهی بگیرند نادر شاه را مستحق چنین الفاظی که به زندگی او ربط و پیوندی ندارد  
  مربوط دانست؟

امی به کار برخاست که ایران بیک باره استقالل خود رااز دست داده از آرامش ولی این نکنته را مهه مسلمًا میدانند که نادر شاه هنگ
وایمنی هم بی هبره شده بود...زیرا از یکسو  افغاهنای غلجایی آمده  اصفهان را گرفته  تاج صفوی میراث امساعیل اول را توسط شاه 

ی عام و گسرتده خانواده صفوی و اراکین بلند رتبه دولتی، سلطان حسین صفوی بر سر خود(حممود  غلجائی) هناده وبعد، پس از قتل ها
به پادشاهی پرداختند.از دگر سو عثمانی ها آذربایجان ، کردستان ،کرمانشاه و مهدان را گرفته استوار نشستندو با افغانان در 

ز منودند.عالوه بر این سه دولت موردتقسیم ایران پیمان بستند. از سوی دیگر روسها  قفقازو گیالن را گشاده بفرمانروایی  آغا
بیگانه  که در ایران  نفوذ داشتند دها تن از ایرانیان کوس خود سری می کوفتند...در چنین اوضاع و احوال نادر سر بر آورد و با یک 

ا شرق دست شگفت بیگانگان رااز کشور ایران برون راندو خود سران را یکا یک از میان برداشت . او بیک سخن آزادگی ر
مبردم ایران و آزادی را به سرزمین ایران بر گردانید . بعد از گذاشنت تاج سلطنتی ایران بر سر، مانند دگر شاهان به خوش باشی و 

د تن آسایی نپرداخت با اجنام کار  های دور اندیشانه  ایران را بزرگرتین  دولت آسیا گردانید. اینها  کار های مهان پادشاه  غیرتنمد بو
  ]76و دولت مداران به چه کاری مشغولند؟.[ایران  د ،ببینیم  حاال مردم که میکر

این  حقیر با توجه  به  مشکالتی که  در تاریخهای جهان کشای نادری تالیف میرزا مهدی خان اسرت آبادی که به جز تاریخ به هرچیز دیگر 
ن بازی کرده است این بازی با سخن  ازدیر زمان معمول بوده زیرا میرزا مهدی خان معنی ها را به کنار گزاریده با سخ.« شباهت دارد 

در تاریخ نادر افشار »درنادری«و دیگری بنام »جهانکشای نادری«ولی میرزا مهدی خان که منشی نادر شاه بوده و دو کتاب یکی بنام
شاه حبساب می آید سخن بازی این مرد را که تاریخ رمسی نادر »جهانکشا«نوشته، افسوس آور است که  گرفتار این درد بوده خمصوصًا 

]کوشیدم  وقایع دوره نادر شاه افشار را از قول هبرتین 77». [از ارج آن کتاب کاسته و چه بسا که معانی را قربانی این سخن بازی کرده است
                                                             

اچھ ای از احمد  کسروی شامل مطالب مفید از دره نادری وسفر نامھ  حزین بھ عالوه سخنرانی داکتر الکھارت از نقوی نادر شاه ، با دیب  76
  9پاکباز،انجمن  ھمایونی آسیای مرکزی ،لندن،ص

  13احمد کسروی مقدمھ  پاک شده  دره نادری توسط نقوی پاکباز ،ص  77
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ه  خوشبختانه  نسخه  هایی  از حمققین این دوره  گرد آوری کرده و هنایت سعی خبرچ دادم  تا وقایع را کما حقه تشریح و تنظیم منایم ک
کتاهبای ذی قیمت (تاریخ ایران  نوشته پرسی مولزورث سایکس)چاپ  نشر افسون که بعدًا توسط مرکز حتقیقاتی قائمه اصفهان  با تسهیالت  

لتواریخ که آهنم به هش؛ رستم ا1351وچاپ ثانی  1309دیچیتالی ؛ تاریخ  نظامی  جنگ ایران و هند ،تالیف مجیل قوزایلوسال نشرخنستین 
 شیوه  دره نادری دارای فروعات خارج از تاریخ بوده است مولف حممد آصف آهنگ ، نشر دنیای کتاب ؛ نادر پسر مششیر  تالیف نور ا

منودم الرودی انتشار یافته توسط شرکت مطالعات  و نشر کتاب پارسی؛ نادر شاه و بازماندگانش ، مولف دکرت عبداحلسین نوائی استفاده 
.  

باید اذعان داشت که نادر شاه افشار از مجله مهان پادشاهان نادری است که سرزمین ایران  نظیر آن را شاید هرگز ندیده باشد .اودر 
یک  جنگ در سایه نقشه خود با پانزده هزار سواره  یکصد هزار تن سواره عثمانی را شکست.  درعبورگاه کوهستانی خیرب دیدیم که 

وری نقشه محله رادر یک حلظه کوتاه عوض کرد و دریک شب خودش را و سپاهش را  از کوهستاهنای صعب العبور از طریق نادر باچه هت
بیرون از معرب راه را به سربازان خود  گشود و  به  پشاوردر حالی رسانید که بدنه اردوی پشاوررا نیز منهدم ساخت   و از سند تا دهلی 

  های جنگی خود بر سه صد هزار اردوی  دولت مغولی هند  در جنگ  کرنال پیروز گردد .  توانست با قوانین  و نقشه  

است که » نادر شاه افشار«یکی دیگر از آثار ارزنده ای که  در مورد وقایع تاریخی زمان نادرشاه   به حتقیق و پژوهش پرداخته کتاب 
ریر در آمده کتابیست که  وقایع زمان نادر را با موشگافی بیان کرده شرق شناس و ایرانشناس  مشهور  برشته  حت» دکرت لکهارت«توسط 

عالوه برآن به حتلیل اوضاع سیاسی واجتماعی آن زمان پرداخته که  منباب مثال  موضوعی را که در مورد تاج گزاری نادر نوشته است 
  لزومًا ،فشرده آنرا منحیث تکرار احسن می آورم:

هایی به اکناف و اطراف ایران فرستادمبنی بر اینکه تا کنون مساعی اش برای اسرتداد اراضی از دست  )نامه1735( 1148نادردر سال «
رفته مانع از آن بوده است که حکومتی منظمی در کشور برقرارمناید.و مردم را دعوت منود تا حکومتی را که قوانینش در سراسر کشور مطاع 

خراسان افگند و گوشه انزوا اختیار  خواهد منود.اندکی بعد فرامینی به اکناف باشداعالم خواهد داشت و سپس رحل اقامت در 
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کشور فرستادو طی آن به کلیه فرماندهان ارتش و استانداران و قضات و علما و اشراف اعالم منود که در دشت مغان گرد آیندو شورایی 
را به چه  کسی که شایسته این افتخار باشدارزانی تشکیل دهندو در این  خصوص  تصمیمم بگیرندکه تاج و ختت سلطنت ایران 

  دارندحملی که برای کنکاش بزرگان قوم تعیین گردیدسرزمینی بودکه از مشال به رود کرو از جنوب به ارس حمدود میگردید.

در دعوت نیز از سوی نا» ابرهام کاتولیکوس.«)خود را بدشت مغان رسانید 1736جنوری 22(1148نادرشب هنم ماه مبارک رمضان
شده بودکه روز بعد وارد شد و دو روز بعد ابراهیم خان برادر نادر طهماسب خان جالیرو پیر حممد استاندار هرات و شاه قلی خان قاجار 
استاندارمرو و رجال نامربدار دیگر  هم وارد دشت مغان شدند.اتفاقًا مناینده  دولت عثمانی نیز با مهماندار خود عبدالباقی خان 

فرماندار کرمانشاه که برای انعقاد صلح نامه با نادر مامور گردیده بود،نیز  اشرتاک منود.. . در مدتی که مهمانان عالی قدر در زنگنه 
د  دشت مغان که نادر آنرا قبال بیک شهر کامل عیار که دارای هر کونه  تسهیالت زیست شهری بود آراسته  وفراهم منوده بود تشریف می آوردن

وز دیوان دایر میکرد و به قضایای رعایا وتقاضا های مردم، رسیدگی منوده و مسایل معمولی کشوری را حل میکرد ... تا روز نادر هر ر
بیستم رمضان  مهه ی رجال که عده شان از بیست هزار تن جتاوز میکرد وارد دشت مغان شدند ارقام رمسی حاکی است که در این جملس 

شرتاک منوده بودند که هر چند  این  عدد،اغراق آمیز بنظر میرسد. نادر خباطر اینکه عده رجال زیاد بود  تن از بزرگان  ا100،000بزرگ 
اص وبه مهه آن رسیده منیتوانست مهه را با هم بپذیرد  برای پذیرش مهه ،آنان را بچند دسته متمایز تقسیم کرد و هر روزی را بدسته ای اختص

ا که مصادف با عید رمضان بود بار داد و در روز دوم  اجنمن دیگری را حبضور باردادکه مرکب از داد. در روز اول مهمانان خارجی ر
طهماسب خان جالیرو شش تن دیگر از معتمدان نادر مکنونات نادر را حبضار ابالغ منودو تأیید کردند که نادر خاک ایران را بضرب 

ر دیگر برقرار منودو نظم و آرامش را در سراسر کشور تأمین کردو اکنون که مششیر از وجود دمشنان پاک کردو جمد و عظمت ایران رابا
وظیفه خویش را به پایان رسانیده  است عزم دارد رخت سفربه دژ خوددر کالت کندو بقیه عمر را در انزوا و راحتی بسر برد... پیام نادر 

ی جسته ام و عزم دارم بقیه عمر را بدعا در درگاه احدیت چون من از قیل وقال جنگ و سرکردگی قوا دور:«چنین پایان یافته بود 
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بگذرانیم طهماسب میرزا  را به سلطنت ایران انتخاب کنید . هرگاه طهماسب میرزا را منی خواهید کسی دیگر از خاندان صفوی 
  را به سلطنت بر گزینید.

ما شاه دیگری جز نادر وجود ندارد . عثمانیان ، افغانان، برای :«منایندگا ن نادر بصورت مجعی اراء خود را اظهار وبیان منودند که 
روسیها ولگزی ها که قسمت اعظم خاک ایران را تصرف کرده بودندو حال آنکه بیاری خداهیچیک از این معاندین باقی منانده است و 

  او...و اکنون مردم در امن و راحت بسر می برند.

ه نادر، بار سلطنت را بپذیرد، چندین روز ادامه یافت وسر اجنام نادر راضی شدو اما اصرار  واحلاح منایندگان، مبنی بر اینک
دستوردادکه چادر بزرگش بر افراشته شود...هنگامیکه تدارکات از هر حیث تکمیل کردیدنادر امرا را احضار کردو هر کدام از 

راهنمائی گردیدند...نادر با تشریفات خاص بر ختت آنان  توسط اشک آقاسی(رئیس تشریفات)مبحلی که قبال برای وی تعیین شده بود
  سلطنت جای گرفت .

  نادر دور دیگر مسأله سلطنت ایران را به اعاظم رجال در میان هنادو برای حل این موضوع با آهنا کنکاش کرد .

یی خود را صرف خدمت به تأیید کردند که پادشاه ما تویی و زندگی و دار«بدیهی است که جواب آهنا مانند دفعات پیش بودو مهه 
ولی دیده شد که  در مهه حاالت مردم به نادر  رغبت داشته و وفا داری خودرا به او اعالم داشتند.تنها یکی از حضار » سلطنت تو میکنیم

اسوسان میرزا عبداحلسین  مالباشی در خفااظهار داشت که مهه ایرانیان موافق با سلطنت  صفویان میباشندو اظهارات وی از جانب ج
  بیدرنگ به نادر رسید و روز بعد مالی موقع نشناس در حضور نادر اعدام شد .

نادر بعد از گذشتاندن  جمالس تعارفی اجنمن دیگری تشکیل دادو توسط طهماسب خان جالیر  موافقت خود را بر مسند پادشاهی 
  اعالم داشت به شرطی که مراتب زیر  اجرا گردد:

  از نزند.و به پشتیبانی یکی از پسران شاه سابق نپردازد.هیچکس از متابعت نادر سرب .1
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مذهب سنت جبای شیعه بر قرارگرددزیرا مذهب شیعه که از جانب شاه امساعیل صفوی در ایران شایع گردیده مهواره  .2
موجبات خونریزی و جنگ بین ایران و عثمانی را فراهم ساخته است . هرگاه اهالی ایران به سلطنت ما (نادر)راغب 
باشندباید به مذهب اهل سنت سالک شوندلیکن چون حضرت امام جعفر صادق ذریه  رسول اکرم است ایرانیان باید او را 

 پیشوای مذهب خود بدانندو در فروع مقلد  طریقه  اجتهاد آن  حضرت باشند.

 هیچگونه خیانتی نباید نسبت به نادر و پسرش روی دهد و مهه باید اوامر او رااجراکنند. .3

کلیه  حضار موافقت خود را با این شرایط اعالم داشتندزیرا سرنوشت مالباشی برای آنان درس عربتی بود.نادر از اعاظم رجال خواست 
 که برای تأیید  این مطلب را مهر و امضاء منایند.

است.در باره اقدام قتل مالباشی واستقرار مذهب سنت جبای تشیع بدست نادر مورد تفسیر های گوناگون مورخان قرار گرفت 
 خنستین تقریبًا مسلم بنظر میرسدکه منظور نادر از آن افگندن ختم هراس در دل خمالفان خود بوده است و چنین ابراز داشته اند  که عقاید

ن اقدام  ایران مذهبی نادر چندان استوار نبوده و هدفهای سیاسی را مهیشه مقدم بر ایمان مذهبی قرار داده است . نادر خواسته  است با ای
د و  را از خرافات و انزوا بیرون و  در بین  کشور هایی نظیر عثمانیها و سایر دول مسلمان متحد جلوه دهد و میخواسته در جهان اسالم  از هن

  ]78خراسان و  ماوراهنر احتاد  بامهی را خلق مناید .و خود رهربی این احتادیه بزرگ را بر عهده بگیرد .[

(اگر اوضاع دوصد سال قبل را که نادر چنین یک صحنه آرایی  ها که منجر به  انتخاب بال مانع او در سلطنت ایران و تبدیل مذهب شیعه 
به تسنن را از رهگذر برنامه ریزیهایی یک دولتی که تازه هنوز جنگ در آن  پایان نیافته  را با سیر سیاسی حکومات فعلی ایکه در مشرق 

ل میشود  در نظر بگیریم  در می یابیم که هنوز جامعه مشرق زمین و کشور  های  آسیایی  تقریبًا مهه آن از طریق زور وزر و قوای زمین  اعما
در ملیرتی ملی و یا هناد  ها و سازماهنای جهانی اداره و کنرتول و نصب میشوند  که  هیچیک آن  حتی بظاهر امر نیز موافق به آنچه را  که 

قبل نادر در  دشت  مغان بکار بست  ، توانایی آن  از دست دولت  های فریبنده ظاهرًا داری هناد  های دیموکراسی نیز متصور  دوصد سال
ومقدورنیست و این خود میرساند که نادر تا کدام سرحد دارای هوش و نبوغ ذاتی بوده است و داکرت لکهارت با مراجعه به شواهد عینی 

                                                             
  140-133، پیشین ، صص» شاه افشارنادر «داکتر لکھارت ، تنسیخ و تخلیص تاریخ    78
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در آن جمالس حضور داشته اند مثال(حممد کاظم خان)خیلی موشگافانه موضوعات  رویداد  های نادر را در این  ایکه به اشارت مورخین 
 کتاب مجع کرده که شایان  تقدیر میباشد . از مهین سبب من زیاده تر از این کتاب در برمالساخنت قضایای نادر استفاده مستوفی منوده ام.

گینامه  نادر شاه را از اول تا به آخر بصورت مفصل بیان بدارد روایاتی  است  از نور ا الروی که مرجع دیگری که  توانسته  است زند
  گرد  آورده و دارای مدارک  مفید و معترب میباشد (مولف)).» نادر پسر مششیر«در قید  کتاب 

 آخرین شام نادرشاه افشار. 4- 1- 6

سال جتاوز منیکرد ابراز  25تا 23م حممد زمان خان سدوزی بودکه سنش از فرمانده نگهبانان افغانی امحد خان ابدالی پسر دو
شایستگی و حرارت و فعالیت خاصی مینمودو توانسته بوداعتماد نادر را نسبت خبود جلب مناید.امحد خان وافسرانش پس از آنکه قول 

دلیکن جاسوسی از جریان مذاکران حمرمانه نادر با سران دادند فرمان نادر را اجرا مناینداز اردگاه خارج شده و برای کار اماده گردیدن
او نیز صاحل خان را از قصد نادر اگاه ساخت و هر دو تن هم  افغانی ،آگاه گردید و موضوع را به حممد قلی خان اطالع داد

خود صبحانه ای سوگند شدندکار دمشن مشرتک را بسازندو قبل از آنکه نادر شامی از گوشت آنان بسازداز گوشت نادر برای 
  ]79تیار کردند.[

 

    لحظات پایانی نادر شاه. 5- 1- 6

  1160قتل نادر شاه 

                                                             
  .226ھمان مدخذ ، ص   79
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وقایع ساهلای اخیر سلطنت نادر شاه در صفحات جهانکشاباختصار ذکر شده و معلوم میشود که بربریت و وحشی گری نادراز متام 
.از هر کجا که نادر عبور میکرد از سر هایی مردم هرم هایی ستمگران خوخنواری که اسامی آهنا در تاریخ ضبط است کمرت نبوده  است 

  میساخت و بقیه رعایای بیچاره خود را میراند که بدرون غار ها و بیاباهنا بسر برند.

تقریبًا در متام کشور علیه این ظامل شورش عمومی برخاست .. علی قلی خان برادرزاده نادر که مامور سرکوبی و مطیع کردن شورشیان 
تان بودبه شورشیان پیوسته و خود را شاه  کشور اعالم منود و بدین ترتیب بر هرج و مرج کشور افزوده  گشت .نادر بسوی قوچان  سیس

حرکت و در دو فرسخی آجنا در اردگاه خود بدست یکی  از افراد قبیله خویش به سرنوشتی که داشت رسید .(تاریخ ایران،منت جلد: 
  ]80)[395،ص2

 

  تالیف سرمارتیمر دیورند»نادرشاه افشار«آخرین شام نادر بھ روایت کتاب وقایع  .6- 1- 6

در طی قرن هجدهم یک نفرخبت آزمای «سرمارتیمردیورند  علل این مهه قتل و کشتار نادر را نافه کشایی کرده و چنین ابراز نظر میکند: 
ی ترقی دادکه مقتدر ترین سلطنت مشرق شدو باوجود تنفر جمنونانه ترکمان نادر قلی نام که در دنیا مشهور به نادرشاه است ایران را بدرجه 

که در اواخر عمر به ملت فهیم پر ذکاوتش که برایش خوب جنگیدند، نشان داد ایرانیان امروز او را یکی از بزرگرتین دلیران ملی خود 
  می مشارند.

بان انگلیسی به اوصاف و  واوقات کارهای نادر آشنا تر مقصود  این کتاب این  است  که خوانندگان ز« مارتیمردیورند مینگارد:
شوند...و برای اینکه تاریخ نادر شاه را رونق و جالی دیگری بدهم آنرا بشکل قصه نوشتم.. چرا که اصال مورخینیکه اکثرًا تاریخ  ها 

د به قسمیکه بعضی وقایع  تغییر مییابند و بعضی را در زمان شخص بسر اقتدار و یا احفاد او می نویسند قسمًا عاری از حقایق ثابته می باش
کتمان میگردد چنین است از این سبب  مشکل است  تاریخ صحیح نوشت  حتی در باب سوانح  عمری ناپلیون هم خیلی اختالفات پیدا 
                                                             

  895سر پرسی سایکس، تاریخ ایران ،نشر دیچیتالی مرکز تحقیقتی اصفھان،ص   80
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مر طبیعی است که شده است .  مهینکه فکر میکنم  نادر شاه عمرش را در جنگ در آسیا صرف کرده و پیش از ناپلیون مرده این ا
دو بایدحقایق وقایع او کامالبرما پوشیده باشد. مثال کور کردن پسر حمبوبش رضاقلی میرزا را عمومًا نقطه رجعت  ترقیات نادر قرار میدهن

شد  و امورات مربوط به   مهه اتفاق بر وقوع  آن دارندولی وقتی که در ایران بودم دیدم حمال است که بشود یقین کرد که آن بلیه  کی و در کجا واقع
آن چه بود؟. باری بعد از آنکه در تطبیق  شهادت کتبی ولسانی وقایع آن فاتح بزرگ و در حتصیل اطالعات در آن مواردیکه شهادت نیست 

این  نیست سعی بی نتیجه منودم طریق دیگری را ترجیح دادم یعنی در این موضوع نه مثل مورخ بلکه بطور دیگر رفتار کنم.امامقصود من 
داما که قصه نوشتم که با اعتقاد من موافق با معلومات نیست بلکه بر عکس جمال سعی را در متام کتاب منودم که حقایق معلومه کامال بیان شو

  مدعی نیستم که کتاب من تاریخ است.

ند زمانی از او خشم می گیرد و اورا حکایت خواب نادر شاه و حکایت شیرازی (یکی از مهسران نادر شاه که به گفته سرمارتیمردیور
بعد از گذشت زمان زیادی خودش را ای ،از ناحیه پیشانی زمخی میسازد و او را از خویش میراند؛ولی این زن شجاع و وفادار به طریقه 

به خیمه گاه نادر میرساند  ویکی دو شب را با او در هنان عشق و حمبت سپری میکند . نتیجه این میشود که عاقبت نادر بدست نفری 
ف))و فراش های خاص خودش که بعدًا مفصال آن را توضیح  میدهم در آغوش شیرازی این بانوی شجاع سرش را از تن جدا میسازند.(مول

را مهین طوریکه در این کتاب نوشتم حرف به حرف از یکی از وزرای شاه ایران که ایرانی مربز و تربیت شده مدرسه قدیمی بود شنیدم. این 
مرد حلیم و خوش صحبت  وزیرک بود و مکرربه مالقات رمسی ما،جان تازه دمیده باعث تشقی کامل من می شد و به این قبیل مجله مرا از 

میگفت:حکایت مذکوره را در جوانی از یک  جمتهدخیلی مسن بسیار مقدسی شنیدم که  –اط مهمل سیاسی بین املللی بیرون می برد نق
خود پنجاه شصت سال پیش از خود از آن فراش شنیده بودکه در شب قتل نادر شاه خامن شیرازی را با غنیمت عمده فرارداده بعد از آن او 

تفصیل منایشهای ایرانی و دستگاه نادر شاه رااز اخباری که در مهان مواقع  -رتمان مملکت زندگی میکردرا گرفته مثل یکی از حم
  ]81». [ضبط شد نقل کردم و مهچنین تفاصیلی  که  هستندبه شهادات عینیه است .بقدری که می توانستم صحیح نقل کردم

                                                             
  مارتیمر دیورند ،کتاب نادر شاه ، دیباچھ  مصنف ،   81



145 
 

  را در مورد قتل نادر شاه بکشاییم: » مالتیمر دیورند«یف تال»  نادر شاه«بد نیست که به خوانندگان عزیز فصلی از کتاب 

مهانقدر که او از ایشان نفرت داشت -نادرشاه در موقعیت نا مناسبی قرارداشت، از اثرتعمیل ستمهایش  ایرانیان، از او نفرت  پیدا کردند«  
ه و غیر از سرباز های استیجاری و از میان ایل خودش هم یک دوست معتمدی منی یافت. میدید لشکرش از جنگ  خسته شد

در غم و بیچارگی چندسال آخراحتیاط خود را بباد داده با یک بیباکی -اگر خائن نیستند-(اجیر)خارجه باقی مهه دلتنگند
مایوسانه از نتیجه از هروقت غضب خود لذت می برداما در بدترین دوران جنونش که مکرر دیوانگی حقیقی بنظر می آمدند نتایج کار  

غ و های خود رامی فهمید.پشیمانی و یاس بیشرت از اعتماد زیاداو را به بدترین افراط هایش واداشته بود...باوجود آن  از اعتماد بر قوه دما
اراده خود غافل نبوده اعتماد زیاد به آن مینموداما اگر کمرت ملول بود کمرت سخت میشد (نادر) در آن هنگام فهمید که  مشالت دارند 

  و حلقه میزنند و آینده اش خیلی تاریک میشود. دور ا

مثل درخششی از »ستاره«مراجعه ستاره یکی از بانوان مورد حمبت او که قبال در مورد آن  از قول مولف تلویحًا اشارتی داشتیم؛ مراجعت 
قتدارش  بکوشد به صفوف روز افزون دمشن شعاع آفتاب از میان ابر بودو در  دل شاه امید و قوت تازه آورد،او میدانست که باید به متام ا

،مسلط گردد.چون دوباره نزد ستاره آمد خرب خوبی نشنید.خامن هرچه باداباد گفته عازم شد تا چشم شاه را بطرف  خطر باز 
خطر خالص  کندو سعی منود تا اورا ملتفت سازد که صرف به برگشنت حبالت قدیم و دجلوئی از آنانیکه دجلوئی شان ممکن بودمیشود  از

شد. (زیرا) دادگری شرط جهانداری باشد.ستاره میخواست شاه را از خطریکه بدست خویش فراهم منوده جنات دهد.پس با 
چشمان پر از حمبت و غمزه  های جانانه با صحبت های قاطعانه و بدون دهلره آنچه را دیده و شنیده بود به شاه عرضه داشت.وادامه داد 

دهات بایر و ازدهام بیچارگانیکه به حکم شاه کور  یا اعضاء بریده گشته در کوچه ها و خیاباهنا گدائی که حال مملکت خراب و 
میکردندو حال مناره  های وحشت آورسر آدمی ، احوال بی نظمی که در هر گوشه مملکت جاری بودو حال هزار ها زن ستمدیده ای که 

  -ا بدرگاه اهلی می منودندشب و روز برای انتقام از ستم هایی وارده برخوددع

  که هرگه ضعف ناالنرت قوی ترزخم پیکانش  برتس از تیرباران ضعیفان در کمین شب
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و مهچنین حال اطفالی که بازبان نیم باز نام شاه را برده نفرین میکردند. وبه شاه گفت:خود لشکر هم قرقر میکنندو افواه است که اعیان 
ف چیدن و گسرتش غدر هستندو خود اعضای عائله (حرمسرا)شاه هم خائن شده اندو مردم بزرگ دولت دارند برای کشنت شاه مصرو

شاه سخنان ستاره را با سکوت گوش ». منی مانی چو یار بسیار ُکشی«علی قلی را هم  که مثل پسرحمبوب شاه بودخائن به او میدانند.
اعرتاضات منیداد.(شاه) میدانست آنچه خامن گفت راست  میدادو مانند مجادی در جایش بر زمین خیره شده بود که جوابی به آن

است و میدانست خامن او را بقدری دوست میدارد که باوجود آهنمه، بازپیش او آمده تا شریک افتادن در خطر شده اگر الزم شودبا او 
ر انداخت در دست خود حمکم جان دهد. سکوت عجیب و با مالیمت او نیش بردل خامن زد ه دستی راکه وقتی ضربت زده و او را دو

گرفته صورت ولبهای خود را بر آن می فشاریدو اینچنین عرض منود:ای من قربانت گردم! عفو بفرمائید که این چنین حرف زدم، میدامن 
ندو مستحق مدتی پیش از این با اعلیحضرت چگونه رفتار منودند وبه آن سبب من از آهنا نفرت دارم میدامن تا کدام حد منک ناشناسی کرد

عقاب بودنداما مشا بزرگید  ورحم فرمائید، به اندازه الزم زجر کشیدند  حاال دگر مهربان بشوید تا کار باز درست شودوحمبوب 
  القلوب مهه گشته مثل سابق خوشحال شوید  متام مقصود من مهین است و از مهین  جهت جسارت کردم.

ه مینگریست .خامن ترس ناگهانی برداشته عرض منود:قربان باکنیز حرف منی هنوز نادر خاموش و بصورت چون سنگ در زمین خیر
  زنید . آیا زیاد عرض کردم؟

ی که شاه رو به او منود و خامن اثر بیچارگی و یاس را در چشمان نادر می دید  .نادر موها را  از شقیقه خامن بلند  میکندو به آن  نشان زمخ
با ناله ی دستهایش را باال انداخته صورت خود را می گیرد و میفرماید اهلی  من مستحق عقاب هرگز رفتنی نبود خیره می شودو بعد 

عد بودم، اول رضا قلی مرزا پسرم  را و بعد تو(ستاره) راتوئی که در صداقت بامن تنها بودی ، توئی که در سعی برای جنات من منفردبودی؛ وب
ش منیکند، یعنی درد اشک یک مرد قوی را. با پشیمانی ووحشت شاه را در آغوش ستاره چیزی دید که هر زنی به بیند هرگز فرامو

  گرفت و او را تسکین میدادو تضرع مینمود.
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بعد از حلظهِ  آشوب شاه رفت و آرام شد اما هنوز اثر یأس در صورتش بودو اهسته فرمودمیدامن هرچه گفتی راست گفتی و اگر 
ت میمانداما حاال وقت گذشته است نه بقدری زیاد رفته ام که بتوامن برگردم. من ایرانیان اول حبرف توگوش داده بودم کار ها درس

را می شناسم اگر در حق شان مهربان شوید خیال خواهند منوداز ایشان ترسیده ام وقت گذشته است ؛ ستاره با کمال توجه و شوق 
انی با شاه مجع می شوندو قزلباش هم فتوحات او را فراموش نکرده با او مصاحبه منودو گفت:هنوز بسیاری صدیق اندو با سرور و شادم

]و سرباز های 82اندوفقط ترک سختی الزم اما شاه سر خویش را تکان داده فرمود: کوچولوی من خودت را گول نزن ،غیر از امحد خان[
مهیشه بچشم پسربه اونگاه کرده ام حتی او هم  افغانش کسی صدیق نیست و من باید اعتماد به ایشان کنم. حتی علی قلی برادر زاده ام که

ضد من شده و چون او رفت دیگر کسی صدیق می مانداو را اینجا خواستم میگوید هنوز یاغی ها را به اطاعت نیاورده ام جوابش 
ایوس نساخته بود و پسر امروز مبن رسیدو آنچه تو در باره او شنیده ی یقین راست است.عذرش را متام باور نکردم.سابقًا او هرگز مرا م

  برادرم ابراهیم است  حاال میدامن که وقت گذشته است 

  اگرچه بدندان گزی پشت دست  نیاید دگر تیر رفته ز شصت    

ستاره به امید آخر  که او را راضی کنداستدعا منودآغاباشی را بطلبدو شاه فرمود: میل مشاست! اما فایده ای ندارد . او منی فهمد 
  تش اجازه میدادتأیید از خامن منود وشاه هم بدون غضب می شنید اما معلوم بود راضی نشده است.أو تا اندازه ای که جرغاباشی آمد آ

باوجود آن ستاره آن شب با امیدخوابید از اینکه نادر را مضطرب و دلگیر دید خوف برداشت اما دور اندیش نبودن نادر موقتی بود و 
  همیده باز هم بطریقه قدیمش بر میگردد و کار  ها درست می شود.واضح بود که خطا  های خود را ف

بعد از گذشنت آن شب با ستاره رفتار شاه  عوض شده بود باوجودیکه عالیم غم سابق در روی شاه خوانده میشد  اما مثل سابق نبود 
مل میکردو جاو خلقش را نگاه باوجودیکه می فهمید وقت گذشته است اما باز هم تا میتوانست  به رای خامنش  (ستاره) ع

                                                             
ً بھ احمد شاه درانی معروف بود از افراد صادق و فداکارو خاص نادر   82 شاه بود ، قضا چنین رفتھ بود کھ او ستاره را با زیورات  احمد خان کھ بعدا

ً با قدم  و عزم  نادر شاھی من اطقی را وجواھرات ذیقیمت شاه بعد از کشتھ شدن وی بدست صالح یکی از افراد خاصش از  مشھد بھ قندھار برد و بعدا
یس کرد کھ از ھرات و قندھار تا کشمیرو و از سند و مکران تا کھ نادر در خراسان تا سند تصرف کرده بود دولت مستحکمی را  در قندھار تأس

  وسعت داشت و در آن خود را امپراتور یا پادشاه  خراسان نامید (مولف)و بلخ ،رودخانھ آمو دریا 



148 
 

میداشت و سیاستش سخت و ظاملانه  نبود.این موضوع  تغییر خلق نادر را  اطرافیانش نیز حس میکردند بعضی ها خوشحال واغلب 
ه بود در شان اعتماد منیکردندو به علی اکرب میگفتند : "باز زود شروع خواهد کرد" و علی اکرب که خودش را تسلیم میل رضاقلی خان منود

شتاب پی وسیله  میگشت که غدر را به آخر رساند. در آن هنگام بعد  توقف چند روز نادر اردوی ثابت مشهد را برهم زده با قوه ی 
عظیمش بطرف مشال غربی حرکت منود. مهاجرین کرد که در مهسایگی جا داده شده بودند اسباب زمحت  گشتندو شاه در حق 

با علی قلی خان ساخته باشند.نادر مهیشه موافق این قانون عمل میکرد که اخفای راز و شبخون اساس اوشان بد گمان شد که شاید 
کامیابی در جنگ  است .عازم شد به کردان یورش برد و ایشان را پیش از اینکه فساد سختی کنندفانی سازدو عازم شد شخصًااین کار را 

یام قدیم است و هنوز دست خدعه جنگی  راداردو یکی از ضربت  های تند بکند.حاال است که قزلباش به بیند او هنوز نادر ا
ناگهانی را که سابقًاباعث دهشت آوری نامش شده خواهد زد.عازم شد و ترتیبات کار را با شتاب و کمال خمصوصش داد. یک دسته 

فرمودو آجنا اسرتاحت کنندتا در طلوع فجر  شاه قوی از سواران افغان و قزلباش مامور شدندوقت غروب حرکت به نقطه منایندکه شاه معین 
بیرون تاخته بایشان ملحق شود و آن روز وشب  بعد ایلغار کرده دور کردان را بگرددو در طلوع فجر روز دیگر  دفعتًا یورش بر ایشان 

و آجنا منتظرمراجعت شاه مباند وشاه برده معدوم سازد. بنا بود قلب لشکر یک روز توقف کندو روز بعد جبایی برسد که فتح آباد نام داشت 
تندرانده مهان شب به فتح آباد میرسید. حرم هم مامور بودند بقلب لشکر مبانند. شاه خواست درست به لشکر حالی کند واحکام را 

عد از رفنت بدست خود نوشت... نادر آنروز در فتح آباد نقشه اردوی جدید خود را کشیده جای هر قسمت آن قشون را معین منود که ب
قشون مهراه او باقی میماند. بعد موسی بیک را خواست و او هم آنزمین را خوب بلد بودو او را واداشت جای دسته متحده لشکر ایرانی را 
استنساخ کند بعد پی امحد خان و یک سردار اوزبک فرستاد که سرکردگان حصه  غیر ایرانی لشکر بودند. عدد و ترتیب لشکری را که 

د بروند به آهنا حالی کرد و نیز جای  هر دسته از آن لشکر  خارجه را که بعد از رفنت شاه باقی می ماندند، ایشان را آگاه منود که بنا بو
دسته های خودرا مهیای جنگ فوری بدارندو حصه ایرانی لشکر راهم خوب بپایند. شاه برای اطمینان به حالی شدن شان واداشت هر یک 

خ مناید، بعد از آن ایشان را رخصت منود و چون دیگر کاری با نسخه اصل نقشه نداشت و کاغذ سری هم نبود  پس نقشه او را استنسا
آنرا در دست مچاله منوده دور انداخت . به موسی بیک و امحد خان  نگفت با لشکری که مهراه می برند چه میخواهند بکند. درین 
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ر به  آهنا گفت در طلوع فجر میرود و عصر روز دیگر بر میگرددو به اردوی فتح گونه مواقع تنهایی خودش عمل میکرد .مهینقد
آباد. چون متام مقدمات را ترتیب داد شب موافق معمول آمد به چادر ستاره به او هم مهان را گفت که به دیگران گفته بودوخامن 

شاه انکار منودو فرمود نه "میروم به قزلباش نشان دهم که طریق  التماس منود  مهراه برود. زیرا در سرور و اضطرابش از فرقت می ترسید اما
ا قدیم را فراموش نکرده ام ایلغار خواهم منودو شاید کار سختی هم در پیش آید، میخواهم حرم با اردوبه فتح آباد رود و من پس فردا مشا ر

  م ترا مهراه می بردم امامنیتوامن."اگر میتوانست -مبن اعتماد داشته باش و هرچه  میگویم بکن -درآجنا می بینم

اگرچه نرفنت ضد خواهش خامن بود امامثل مهیشه مطیع بوده جواب داد اراده شاه قانون اعمال من است امامطلبی او را ملول ساخت 
خدا  -طری نیستآیا خ-اگر من مانع کارم پس با قرق میمامن اما قربان  جسارمت را عفو فرمأیید-عرض منود: "قبله عامل هبرت میدانند

  ایرانیان در چه  خیال اند".

امحد خان ملفتف حال من هست و عادی  است ملتفت ایرانیان باشدو جرات –شاه خندید و فرمود":کوچولو جای ترس نیست 
اطمینان تر  برای من ترس نداشته باش" .شاه بقدری مشتاق آن سفر و بقدری با -ندارندصدمه ی بزنندومن هم با افغاهنای معتمدم می مامن

  از سابق بر آن زمان بود که ستاره دوباره اطمینان پیدا منود:

  با قضای ایزدی هیچند هیـچ    گر شــود ذرات عـامل پیــچ پیــچ    

  عاقالن گردند مجله کور و کر    چون قضا بیرون کند از چرخ سر       

ز دست منیدادند وزود هم ملتفت آن موقع شدند. مهان شبی باز هم ذکاوت ستاره خطا نکرد حرکت شاه موقع خوبی بودبرای دمشنان و ا
که نادر با ستاره حرف میزدمالباشی رفته بود چادر علی اکربو فورًا  اینطور عنوان مطب منود: "میگویندشاه لعنته ا علیه فردا زود 

 –ا حال حرکت کرده و امشب در راه است حرکت  میکندو دو روز از اردو دور میماند راست است." علی اکرب"بلی یک دسته از لشکر ت
 –مهین حاال حکم مبن دادند. "مالباشی جناب عالی هم با شاه میروید ؟ علی اکرب خنیر  -شاه در طلوع فجر حرکت منوده بایشان میرسد
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را روز سوم در فتح  این حرکت مثل یکی از غزوات قدیم شاه است خدا میداند چه شیطانی در دست گرفته من باید در اردو مبامن و شاه
پس موقع برای ما رسیده است آن امحق  های لشکر که دیشب آجنا بودند کامال در کار آند و مهدیگر و  -"احلمد  -آباد ببینم" مالباشی

پیدا  حاال ثبوت آن  حیله را که میدانید -ملتفت منی شود» امحد خان«شاه دور خواهد بودو آن خوک افغان  -قزلباش را می ترسانند
  کنید."

هنوز :«علی اکرب مردد شد چون مرد دلیری نبود و مکرر به نوبت  ها از اقدام در چنان حیله  عمیقی پشیمان شده  بآواز مضطربی گفت 
یافنت ثبوت آسان :«اثر استهزا بصورت مال باشی پیدا شده  گفت ».چیزی پیدا نکردم و منیتوامن بگویم به این زودی چیزی پیدا میکنم

اگر ما خبواهیم -خرب آنچه جاری است دیر یا زودبه شاه میرسدو آن وقت خدا بدادآنانیکه متهم اندبرسد-و در احتیاط زیاد خطر است
در هر صورت سر مشادر خطر است و او ترادوست منیداردو بعضی از امحق  های لشکر یقینًا -سرمان سامل مباندهبرت این است دیر نکنیم

  ».بروز خواهند داد

وز دیگر که نادر حرکت کرد علی اکربکه قبال نقشه جنگی نادر را که توسط شاه مچاله شده و به بیرون انداخته بود توسط یک ...ر
افسر جاسوس گرجی به علی اکرب نشان داد علی اکرب بدیدن مال باشی که سر توطئه  این بازی بود رفت و  مدتی باو بود . مهان روز  عصر 

چادر مالباشی مجع شدندو مهه احساس اضطراب و انتظار داشتند زیرا  هر یک را بتوسط معتمد زبانی طلبیده  قاعدین حزب ایرانی در
بودندوتاکید که حتمًا حاضر شوندکه در باره شغل مهمی حبث میکنند.مال ها و لشکریهاهر دو فهمیدندحبران بزرگی در پیش  است، 

قه  دم در شلوغ شدو علی اکربدر حالیکه رنگ صورتش زرد شده بود، داخل اطاق نشسته بر روی هم نگاه  میکردند. پس از چند دقی
گشت. و پهلوی مال باشی نشست. مال به حاضرین جملس گفت  علی اکرب چیزی دارد میگوید و التماس منود که مهه ساکت 

ه منیشدبه ایشان گفت  غالم باشند .علی اکرب با حالت تردد شروع به صحبت منودو دستش میلرزید و کلمه اولش درست شنید
گرجی در کارخانه نادر کار میکندو مطالبی را  از  صحبت شاه با سردار  های خارجه شنیده و به او گفته است .آن غالم در چادر 

اظهار » اوزبک«نادربه امحد  خان و «نادر داخل خدمت است و فرد مورد اطمینان میباشد.سپس علی اکرب به  اعضای جملس گفت : 
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اشت که در میان ایرانیان حیله برای قصد جانش کشف شده واگر افغان و تاتار با او باشند عازم است هر ایرانی  اردو را از دم مششیر د
بعد از گفتگوی زیاد شاه وعده کرد که اگر خارجه ها خواهش اورا اجرا دارند متام اموال و «علی اکرب ادامه داد که ».بگذراند

آهنا تقسیم شودو شاه  آهنا را وادار ساخت تا قسم خبورند که ایرانی ها را قتل عام کنندو آهنا قسم به خدا ورسول  زهنای ایرانیان میان
خوردندروز دیگرکه شاه به فتح آباد بیاید با شلیک موشکی سرداران خارجی افغان و ازبک را باخرب میسازد. باری علی اکرب بعد از 

و کاغذی را که مشتمل بر امساءبودشاه هر امسی را برای خارجه  ها  -ینقدر بی وفاو بی رحم باشدافسوس که شاه ایران ا:«توقف گفت 
خواند. گفت  هر مردی از فهرست دمشن خمصوص شاه است و هیچکدام نباید جنات یابد. خواهید دید اسم متام حاضران امشب در 

یکی -نفری است که این اواخر به حکم شاه  کشته شدند آن فهرست هستند.و پهلوی دو اسم عالمت گذاشته شده و آن نام دو
  ».سردارخبتیاری است که دو روز قبل خفه اش کردند

...علی اکرب با صحنه سازیهای که برای کشنت نادر  از قبل نقشه کرده بودند به مهدستی  مالباشی و سایر مدعویین صاحل یکی از نوکران 
ه خاص نادر را که  عضو بر جسته کشیک  هاو حمافظین سلطنتی نادر و از اقوام نزدیک وی نیز بود اغوا منوده در نتیجه او را نیز داخل دسیس

  قتل نادر شاه منودند که خلص گزارش جملس علی اکرب  به  مهین نقطه ختم می شد .   توطئه 

فردا در طلوع فجرآن اردوی بزرگ بر هم خورد و  لشکربه آن  سرعتی که از مشق طوالنی پیدا شده بود برای خط  حرکت مرتب شدند. 
ند روز قبل و چون شب  خیلی گذشت آن به آن مضطرب تر ستاره  که آنشب  تنها شده بودکم خوابید و بنا کرد به فکر واقعات چ

میشد...ستاره نتوانست فراموش کند که شاه حماط به مردمان دلتنگ و خائن است و او دگر اطمینان به خبت خود نداشت . ستاره 
ین مدت شاه  اعتقاد داشت که اگر شاه دست از اعمال دیوانگی خود بردارد دوباره صنم لشکر خویش خواهد گشت.ولی در ا

تند رفته بود و خودش نیز مصر بود که وقت بر گشنت حبال اول گذشته است .ستاره  نیز در جوار لشکر در یک صبح روشن ماه جوزا 
با حرم سوار شد  .آغاباشی که اغلبًا در سفر  های گذشته ستاره با او  در پهلویش  رکاب میزد ، حاال در صورتش اثر ثابت صدمه و 

خامن حاال که مشا مراجعت فرمودید کار  ها «ان بود.او هم  امید وار بود که حالت  تغییر نادر دامنی باشد به ستاره  میگوید : تشویش منای
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حرفی ندارم :«ستاره » میل دارید چادر تان را با شیرازی عوض کنیدیانه؟«آغا باشی به ستاره  گفت : ».درست خواهد شد انشاا
بنظر بنده اینطور هبرت است خامن واگر اوقات شیرازی تلخ شود « اغا باشی:» وقات شیرازی تلخ  میشود؟اما برای چه  عوض کنم ا

ستاره خاموش میراند و در فکر خود میسنجید که مقصود آغاباشی از این تعویض چیست؟ بعد از ظهر زود  لشکر به جا ».ضرری ندارد
تا چند ساعت «دراز کشیده منتظر غروب بود و به خود میگفت: های معین خود رسیدند.هوا گرم و ستاره در چادر خویش

و خیال شاه او را خوشرت میساخت.بعد از غروب آغاباشی که برون رفته بودبه اندرون مراجعت منودو » دیگر شاه اینجا خواهد بود
نه خامن خرب بدی :«آغا باشی گفت» چه شده است؟خرب بدی است؟«بدیدن ستاره آمده غمگین و مضطرب بود و خامن پرسید:

گمان منیکنم چیزی باشد اما خامن من امشب در خود  –نیست و سفاحت من است که  چیزی بگویم ، این اواخر دمل آب شده 
 -منیدامن و نباید مشا برتسید اما رفتم  موسی بیگ و افغان را دیدم:«آغاباشی ». چرا چطور شده است«ستاره : ».اضطراب می بینم
ه از اینطرف به آن م  نیست  اضطراب در لشکر پیدا شدحال موسی بیگ را نه پسندیدم و اردوی ایرانی آرا -ق نیستامورات بوضع ساب

صرف –چیزی واقع  نشده -طرف میروندو با هم حرف می زنند.امحد خان  میگوید بعضی از قزلباشهامتام روز نا موافق بنظر میرسیدند
بلی «آغاباشی : ». امحد خان سر کشیک  هست؟ :« ستاره ». دا میکرد شاه اینجا بود.خ –برای اینکه شاه اینجاست این طور شده 

ایشان را خوب می پاید و میگوید ایشان منیتوانند پا را کج بگذارندو متام لشکرش -مشا میدانید او چقدر از ایرانیها نفرت دارد-خامن
پس ایرانیان چه «ستاره: ». رفته مهه را خورد و مخیر  خواهد ساختمهیا استاده و مبجرد دیدن عالمت زمحتی ایرانی ها را از اردو 

شاید ایشان شبانه از اردو  -حکایت علی قلی را شنیده اید -من منیتوامن چیزی بگویم -خدا میداند«آغا باشی : ». میتوانندبکنند؟
ند ضرری وارد منی آمداما جرات نکردندو اگر میخواستند برونددیشب میرفتند واگر میرفت«ستاره : ». رفته به ایشان ملحق شوند

خیال وذهن ».شاید کمی هستند -خیلی نیستند:«کاکا سیاه  آهی کشید و گفت ».باید هنوز خیلی منک به حالل میان  ایشان باشند
خطرناک ال اقل کشیک  هاوفا دارنداما بسیاری از صاحب منصبان ششهزار  خاصه دلتنگ و «خامن  ترس برای خود نادر بودو گفت: 

اندو حممد خان سپهدارشان مهیشه دوست علی قلی خان بوده چند هفته قبل شاه از شش هزاری بدگمان شد و بنده رای دادم چادرش 
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کشیک خاصه -را میان افغان بزننداما او فرمود رای سفیهانه است  چون معنی این کار این میشدکه او ترسیده و باعث افساد  میگشت
  ».صاحل  بیگ هست؟ میدامن شاه به او اعتماد دارد« ستاره:». دانیداغلب ایشان از افشارنداما کم اندمردمان منتخبند و می

من با او حرف زدم و او یک  دسته قوی از کشیک  های  خاصه را در متام  -بلی خامن صاحل بیگ باوفاست  اما یک نفر تنهااست«آغا باشی:
کاش شاه بر میگشت آنوقت  کسی « تاره: س». طرف ایرانی کشیک بکشنداندرون شب سر کشیک خواهد گذاشت که متصل به 

شام بی  شلوغی گذشت اما برای ستاره که در چادر تنها ».انشاا انشاا«کاکا سیاه باز اهی کشید:». جرات و جسارت نداشت
روقت صدا  های دلگیر و آهسته منتظر نشسته بود آن ساعتهای طوالنی بنظرآمد.هبر آواز صفوف ایرانی گوش فرا میداشت و ه

اردوی بزرگ اطرافش بلند تر میگشت با  توجه  گوش میداد زیرا اضطراب آغاباشی در او  نیز اثر  کرده بودو خبود  گفت : آغاباشی  
اس شک و اما نتوانست احس».افغاهنا مهیا اندو ایرانیها منیتوانند کاری بکنند -مهیشه  ترسو بوده و سبب  واقعی برای ترس نیست

  ».مهین قدر او می آید«اضطراب را از خود دور سازد ومتصل خبود  میگفت : 

دو ساعت به  نصف شب مانده ناگاه صدایی از بیرون شنید .نعره وصدای سم اسبان و کلمات تند فرمان مسموع  گشت و ستاره بر 
خامن ستاره: احلمد آخر ».ه  آمده استخامن شا«جست در حالیکه دلش می زد یکی از کلفت  هایش داخل چادر شده گفت:

  شاهزاده هندی چه مریض عشق سفیهی بود: -کلفت نگاه به خامن منوده تبسم منود». آمد

  بکوی عشق اگر جربیل افتد خار میگردد    حمبت باعث بـــدنــامی بسیار میـــگردد  

 :شمارش معکوس لحظات حملھ بھ نادر.7- 1- 6

در این اثناعلی اکرب و خواهرش مشغول کار خود بودند (او  کسی است که شب گذشته با مالباشی و تنی چند از سران سپاه بر ضد شاه 
توطئه  چیده بودند تا نادر شاه را در اولین فرصت  توسط صاحل یک تن از معتمدان خاص شاه بقتل برساند). چون که درشب قبل  علی اکرب 

به تکمیل رسیداو را ترس ناگهانی سختی عارض شد.اگر یکی از اهل آن  جاسوس نادر بودچه میشد .یا اگر  روی فعال آن بود
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قبل از وقت  کشنت شاه یکی از ایشان از غایت اضطراب سر را فاش میکرد چه حادث میگشت.یا اگر قصد جان شاه  خطا 
ع بشود ودر آن صورت موقع خالصی علی اکرب چه بود.متام شب در احتمال داشت یکی از امور ذکر شده واق -میکردچه بسر شان می آمد

خویش را -چادر دراز کشیده در دلش آن به آن قوت  میگرفت و هنوز صبح نشده بودکه لعنت به محاقت خود منود که به بیراهه رفته است
رور به  زیرکی خود گستاخ و مطمئن بود، از خود پسندی و غ -مایوسانه تسلیم منودو جانش در دست  هر یک از مجاعت مالو لشکر بود

اما آن شب سردشده کمال اضطراب را داشت و به امحقی خود  می اندیشید .باآلخره او را خواب در ربود و خواب دیداو را جلو دیواخنانه 
بودو صدای شلوغی  طناب انداختند در حالیکه نادر به او نگاه کرده می خندید. چون بیدار شد  منتظر روشنائی روز دراز کشیده

اردویاطرافش را شنید نوکری که بیرون چادر خوابیده بودبلند شدو نشست و صدا زد :ال اله االا  

علی اکرب او را صدا زده و نوشیدنی خواست.او  عازم بودعصر پیش  از مراجعت نادر از اردو بیرون برودو حمفوظًا منتظر حادثه 
احتمال دارد امحق  های اردو –ر گرددبه اردو و اال رو به اردوی علی قلی یا جای دیگر مناید باشد.اگر کار موافق دخلواه شود که ب

  بی شعوری کنند و در هر صورت علی اکرب دوری خود را از اردو ترجیح  میداد.

یدخسته و بد خلق بودو ...شیرازی خواهر علی اکرب که سوار بر اسب بود به آغاباشی و ستاره و نادر فحش میداد و چون به فتح آباد رس
از اینکه دید چادرش را به زن هندی (ستاره)دادند غضبش کم نشد  ...از داستان  دیدار تصادفی  فراش جوان و شیرازی که با هم  دیدار 

گاه عاشقانه مفصلی داشتند و درچادر وی به عیش پرداخته بودند  میگذریم وحوادث بعدی  ،به اینرتتیب در حالی واقع میشد که نا
فورًا فراش جبای خمفی خویش پشت گاو صندوق -صدای مراجعت شاه هر دوی شان را (شیرازی و فراش جوان)را پریشان ساخت

های سفری بر گشت و کلفت  متام عالمات بزم را از فرش برداشت و مبجردیکه ظاهر خود شان را درست منودندپرده باال رفت و نادر 
تا حلظه ای خیال شیرازی این بود -هیا و دلیر بود نتوانست از جیغ آهسته از وحشت خودداری کندباوجودیکه شیرازی خوب م -داخل شد

که سرش فاش شده قلبش از حرکت ایستاده و ترس ازقتل دهشتناک برداشت اما از حرف اول نادر معلوم شد خامن حمفوظ  است و جهد منود 
چادر خودش را که ستاره در »ستاره خامن کجاست؟_اینجا کارت چیست «د:شاه با چین پیشانی فرمو-خویش را بر پای شاه انداخت
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آن بود به شاه نشان داد وباوجود تسلیش ،جمنونانه هبر دو لعن کرد. بعد از این واقعه ،شیرازی  یک دو ساعت دیگر باز نشسته با فراش 
که  کسی روی طناب چادر افتاده باشدو در حلظه جوان مشغول تعیش بود که کرباس باالی سرشان ازتکان ناگهانی جنبید  مثل این

دفعه دیگر شیرازی ترس مهلکی برداشت و مضطربانه بر جست  و حتی در آن -دیگر  دو نفر مرد با مششیر کشیده در چادر بودند
آوردن که  کشته نشود  شیرازی بنا کردبه حجت-روشنی کم چراغ   شیرازی هر دو را شناخت و یکی از آهنا تابع  معتمد نادر صاحل بیگ بود

  ».ساکت شو شاه کجاست؟شیرازی : نادر در چادر زن  هندی است «اما صاحل بیگ تبسم استهزاء آمیزی منوده آهسته گفت:

ساکت « صاحل بیک: ». برای خدا رحم کنید به سر شاه تقصیری ندارم«شیرازی:». آن چادر کجاست؟بیا مبن نشان بده « صاحل بیگ: 
  ».با شاه کار دارم -کشتنی امااگر نشان بدهی با تو کاری ندارم مستحق -شو بی حیا

به شاه منی «انتقامش خوب کشیده میشد.گفت: -برق مضنه راستی در ذهن شیرازی تابیدو سرور سستی آوری در دلش پیدا شد
ر نشامن دهی آزاری بتو منی رسد گویی به پیغمرب قسم  میخوری که مبن اذیت منیکنی ؟ میگذارید بروم ؟ صاحل بیگ به  پیغمرب قسم اگ

  بچشم نشان میدهم و او راتا پشت چادر هدایت کرد و شیرازی را به سکوت  هتدید منود . :«والی مهین حاال می کشمت .شیرازی 

   . سوئ قصد خونین بجان نادر شاه8- 1- 6

زدیک چادر ستاره ایشان خم شده در تاریکی ن –صاحل بیگ به  موسی بیگ اشارت منودباستدو فراش را بپایدو خود مهراه خامن رفت 
صدایی نشنیدندو نادر خواب بودچون بر گشتند قراردادند موسی بیگ با شیرازی مباندتا او یا فراش داد نزنندو صاحل  -گوش دادند

نده ومابقی فرار کرده بودند چون بیگ رفت باقی دسته را بیاورد به آن نقطه که ایشان ایستاده بودند ورفت و دید از هفتاد و دو نفر ده باقی ما
چه اتفاق افتاده؟حممد خان : چه میتوانستم بکنم.یک دو نفر اول رفتندو «در انتظار بیطاقت شدند صاحل بیگ از حممد خان رئیس پرسید:

  ». دصاحل بیگ  عجب ترسوئی بودند . تند بیأیید پیش از اینکه آهنا کار ما را فاش کنن».بعدباقی باهم از شاه ترسیدند
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آن سیزده  نفر خاموش و تند بطرف چادر شیرازی رفتند .مبجردیکه وارد چادر شدندصدای پای خفی از مقابل شنیده شدو صاحل بیگ از 
نزدیک ایستادو گوش دادو آنقدر  –پرده در چادر با احتیاط نگاه منودو  معلوم شد آغاباشی است که کشیک اربابش را  می کشد 

  :-بعد کاکا بر گشت و آهسته رفت  -نزدیک بودکه صاحل بیگ دسته مششیرشرا حمکم گرفت

  کس نتواند که الف تدبیر زند  آجنا که قضاخیمه ی تقدیر زند       

اما بیش از آن  خوشحال شد که بعد از انتظار طوالنی ستاره از کلفت خود شنید شاه به چادر شیرازی رفته و متعجب و غمگین شد  
  شاه پرده چادر او را بلند کرده داخل گشت و او با چشم درخشان از شاه پذیرایی کرد.

قربان من «ستاره : ».چادر  های تان  تغییر کرده است .چرا اینطور کردند؟ -خیال کردی من منی آیم ؟ به چادر شیرازی رفته بودم:«شاه 
از نگاه بصورتش نفرت پیدا  –او  عجب شیطانی است « شاه : ».اشی اینطور بود و شیرازی بدش آمدمیل آغاب –جهتش را منی دامن 

  ا صدمه زند.خسته اید و باید اسرتاحت فرمایید.مشنگذارید خیالش بوجودمبارک  –شیرازی چه قابل است :«ستاره ».کردم

ما که خباطر شب خون زدن کرد  ها رفته »....خیلی تند راندیم  بلی متام دیروز و دیشب در حرکت بودیم و خنوابیدیم و امروز هم«شاه:
وخته بود بنظر می رسید و باقی کرد ها فرار منوده بودندو روی من ا رفتیم فقط آتشی که کرد  ها افربودیم کسی کرد ها را خرب کرده بوده وقتی م

  ».سیاه شده است

  ».اه نزدیک ایشان است  ترسیده قبل از این فرار کرده بودندایشان میدانستند مستحق سیاستندو چون شنیدندش:« ستاره 

این ایرانیهای ملعون مثل مهیشه بامن حقه بازی میکنندو هیچ کار -ممکن است این طور باشد اما می ترسم  حیله ای شده باشد«شاه:
ه او را بیشرت غمگین اثر خستگی در آواز و چشمهای شاه بودو ستاره میل نداشت چیزی بگوید ک».درست  جاری منیشود

کرد ها چه  چیز اندترسو های دزد که از تصور -باز کار ها درست میشود«سازداما باز هم فهمید باید شاه را اگاه سازد و عرض منود:
  ».قبله عامل فرار کردند
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  شاه ایران منیتواند آسوده باشد:-کردها چیزی نیستند اما در  هر طرف خیانت می بینم«شاه:

  الله ی آن بی اثر داغ نیست  ار دراین باغ نیستیک گل بیخ    

در این اواخر ملتفت  -امشب که  آمدم باستقبال نیامد–علی اکرب از مهه بد تر است چون از مهه زیرکرت است :«آه سختی کشید و فرمود 
فهمیده به ایشان خرب داده است  شاید بقیاس-شدم که او خودش را از من پس میکشداو میدانست من با کرد  ها بدم و طرق مرا هم میداند

  »..خبدا اگر ببینم خیانت کرده میکشمش

قربان از وقتیکه وارد شدید آغاباشی را «شاه غضبناک شد  چشمانش سخت شده حرف میزد و ستاره عرض مینمود: 
  چیست؟ مقصود سوالت  -بلی باو حرف زدم مهیشه اثر ترس در چهره اش است و اوقات مرا تلخ  میکند«شاه:».دیدید

او باوفاست و مهیشه روز «ستاره : »چه خرب هست؟ –او  مهیشه مضطرب است « شاه:». او امشب مضطرب ینظر می آمد «ستاره: 
وشب در خیال قبله عامل است من باو گفتم مطلبی نیست و چون شاه بر میگرددمهه چیز درست میشوداما او غمگین است و 

نادر ».خیال او  این  است که شاید ایرانیان در باب علی قلی به شک افتادند -ف افغاهنابنظر می آیندمیگوید  ایرانیها پریشان و خیلی خمال
چون افغاهنا بامن «از آن خیال صرف نظر فرموده گفت:».ی علی قلی پسر برادرمابراهیملعلیق«ز یک دقیقه سکوت آخر فرمود:بعد ا

من که وارد شدم -جری (گستاخ وبی باک)شده احساس خود را نشان میدهند راست اندایرانیهااز ایشان نفرت دارندو من که نباشم 
کاش چند تا –امحد خان منتظر بودو گفت بعضی از این ملعوهناامروز گستاخی نشان دادنداما نه ظاهرًابلکه موافق طریقه خود شان 

  ».از ایشانرا کشته بود.

  ».علحضرت را در خاطر دارندو امورات درست می شودیقین دارم قزلباش هنوز باوفایندفتوحات  ا -قربان«ستاره:

ای خدا که –مثل مهیشه -بلی«شاه:». آیا افغان  آهنا را می پایند«ستاره:».نا سپاس و خیانت کار–انشا اما اینها شیاطین اند «شاه:
در دنیا چنین  –صد هزار ها –رید هزار ها دا«ستاره:». یک نفر هم-دوستی ندارم–شاه ایران راحت ندارد مگر در قرب –این الزم شد 
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تبسم زهر الودی ».بلی از من منی ترسنداما چقدر شان  مورد اعتماد من اند:«نادر سرش را تکان داده فرمود ».پادشاه بزرگی نیست
  ». یک افغان و یک کاکا سیاه و یک دخرت هندی و او را هم نزدیک بود بکشم -امحد خان و اغاباشی و تو«منوده فرمود:

  هست و از حالش سخت ترین غم منایان بود.د در چشم زیر انداخته اش اشک هم ش را زیر انداخت و ستاره خیال کرسر

  غرض اعلیحضرت صدمه مبن نبوده و حال مرا کامالساختید:«ستاره:

  دیدم رخ دلدار و مبقصود رسیدم    املنت و که اگر رنج کشیدم  

بر ». ستاره: خسته اید و خواب الزم است» قربان خسته ایدو امشب چیزی خنوردید، شاه امروز چیزی خوردم و حاال میل به غذا ندارم
پهلوی شاه دو زانو نشسته اعضایش را » خاست و جامی از باده به شاه داده عرض منود:حاال اسرتاحت بفرمأیید و کار  ها درست  میشود

او متدرجًا خاموش شده چین از صورتش زائل شدو چشمانش هم هبم رفت.چشم ها را باز کرده با تبسم یکی از دست  آهسته می مالید تا 
، مدتی بعد از خوابیدن شاه او  نشسته مضطربانه نگاه به شاه میکرد ، خوابش بی قرار بود  ومکرراز » جامن«های خامن را بوسیده فرمود:

تی در روشنایی کم چراغ روغن هم خامن توانست ببیند.بدن شاه قوی بود اماساخلورده و فرسوده جا جست و اعضای خود را می پیچید ح
و غمگین بنظر میآمد.آخر ستاره اورا گذاشته خود خوابیدو یک فریاد خشن شاه او را بیدار کرده خواب از سرش پرید.شاه بصورت 

ای خدای بزرگ چه خوابی  –ای خدای بزرگ «ه بود گفت:دهشتناک از جا جست و ترب خویش را گرفته هنوز چشمش جبا نیامد
نه احلمد  چیزی نیست صرف خوابی :«شاه »ستاره باز  پهلوی شاه دو زانو نشسته عرض منود چه شده، بدی اتفاق افتاده». بود
زل و مضطرب است و اما خامن دید او  متزل».خبواب کوچولو چیزی نیست -امشب مثل یک بچه شدم«سعی کرد خبندد و فرمود:».بود

آیا در نظرت هست که مدتی قبل وقتی بتو گفتم فرستاده –چیزی نیست «شاه:».بفرمأیید چه بودو تا نفرمأیید خوامب منیربد«عرض منود:
  ».ای آمد و مرا برد پیش علی و آن حضرت مششیری مبن داد ه فرمود نگهبان ایران باش
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مثل مهان دفعه مرا برد زیر درختی که  –فرستاده  باز آمدو مبن گفت پاشو مهراهم بیا  شاه حاال خواب دیدم  مهان» نظرم هست « ستاره:
این نادر قلی «صورت آن حضرت تاریک  و چشمانش از غضب مثل آتش مشتعل بودو به مردمان اطراف خویش فرمود: -علی نشسته بود

 –گوسفندان بی شبان متفرق بودند و او گرگ شده است  من او را انتخاب کردم تا نگهبان قوم من باشد که مثل -سگ را می بینید
اما ». صرف خواب بود«باز سعی منود خبنددو فرمود:».ومن بیدار شدم -بعد آهنا گرفته داشتند می کشتند». بگیرید بکشیدش

  ».تو اعتقادبه خواب و به  علی نداری  -تو هندی هستی«با نظر شکی نگاه بصورت خامن منوده فرمود:

ره تند  می زد و عالوه بر ترس خودش کلمات و حالت شاه هم اورا ترساند اما دلیرانه تبسم منوده عرض کرد:قربان خسته اید و قلب  ستا
او خیلی در خیال این ایرانیان بی وفا هستیدحضرت علی انسان بود و منیتواند به قبله گاه  عامل اذیت کند . من به خداوند  دعا میکنم  که 

  ».خدا میداند امشب مبن چه واقع شده ، مثل یک بچه شده ام -شاه انشاا خباطر تو او مرا حفظ  میکند».دمشا را حفظ  کن

ستاره او را خوابانیدو مثل یک طفل او را تسلی میدادیعنی کسی را که پادشاه مقتدر وفاتح بودو مردم در باره اش  میگفتنداز هیچ  چیزی 
  زود خستگی بر او  غالب شده چشمش را هبم گذاشت. -منی ترسد نه از انسان و نه از خدا

فرمود بامن باش –یکساعت دیگر باز خامن بر جست نشست و دیدباز شاه با صورت وهشتناک بر او  خیره است و پیشانی اش از عرق تر 
عالمت دیوانگی در و دست لرزان خود را روی پیشانی مالید و ». خدایا می ترسم  -باز متامش را خواب دیدم-و نگذار خبوامب

چشمش بود یعنی دیوانگی ترس. یکساعت دیگر به این موال سپری شد ستاره شاه را حمکم در آغوش خود  می فشارید تا مگر 
بتواند شدت اضطراب او را کم مناید. دست شاه در دست ستاره بود ناگاه ستاره احساس منودکه شاه دست او را حمکم گرفته سر 

ک صدای خفیفی از بیرون آمد  و یک ثانیه دیگر ستاره آنرا واضح شنید صدای پاهایی بود که مالیم و دزدانه نزدیک خویش را بلند منودو ی
بعد صیحه  غوغا شنیده شدکه زود قطع گشت و -می آمدندو جای اشتباه  نبودکه صدای پای چند مرد است که تند حرکت  میکنند

نادر بر پا استاده ترب ش در دستش و عالمت غضب و یاس در چشمش ظاهر ولی آنوقت آواز زد و خورد و بر زمین افتادن ویورش رسید
پرده از ضربت مششیر بریده شد بر زمین افتادو از راه در -آواز ضخیمش مانند رعدبه کلمات خرب دارو هتدید غرید-ترسی نداشت
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موسی  بیک ضربت  ترب که تا  -نادر محله به ایشان منودروشنائی چراغ بر ازدحام صورهتاو جالی اسلحه افتادمردان چون جلو تو جستند 
مغزش را شگافته بودبر زمین افتادو یک صاحب منصب شش هزار خاصه عقب یددر حالی که خون شاهرگش از شگاف 

ن به زور بیرون عمیق میان گردن و شانه اش فواره میزدو باقی از راست و چپ جا خالی کردند اما مهینکه نادر تیغه تربش را از زخم دمش
ده کشیده محله به نزدیکرتین ایشان منودپایش به  پرده خورده در راه   سر نگون بر زمین افتاد و پیش از اینکه بر خیزد صاحل بیگ پائین آم

ی زانویش را برید . چون مششیر صاحل بیک برای ضربت دیگر بلند شد خنجر ستاره در دل وی فرو رفت و ستاره با فریادغضبناک برا
  مدد متهورانه خنجر به آن حلقه سفاکان میزدکه فشار جبانب داخل آورده جبان پادشاه خود افتاده  افتادند.

امحد خان در روشنائی مشعل ایستاده در حالیکه مششیرش از خون ایرانی سرخ و نگاه به آن تن بی سر میکردکه سعی به جناتش منودو 
  ]83زده تا آخر وفا داری منود:[ هنوز انگشتهای سخت شده اش چنگ بر خنجرنزدیک آن تن بی سردخرت راچپوت افتاده که 

  ز هر گلی که دمدتا قیامت از گل ما    توان شنیدنسیم وفاو عهد قدیم    

آن شب نادر در :«اما در کتاب نادر شاه و بازماندگانش تألیف دکرت عبداحلسین نوائی آخرین  نفس  های نادر را چنین  توضیح داده است 
ر نزد دخرت حممد  حسین خان یکی از زنان خود بود...شاه را آن خواب (دیدگی) آنقدر بی حواس کرده بود که لباس از تن در چاد

که خواب «نیاوردو کاله نادریکه چهار چیقه بر او نصب کرده بود از سر برداشته بر زمین گذاشت و به دخرت حممد  حسین خانگفت:
اختیار از کف ربوده و خوابیدن رابر خود خواب منیدامن .اینقدر که  چشم من گرم شود، زود مرا بیدار  چندان بر من غلبه  کرده که عنان

تا اینجای داستان از آن قرار  است که سر مارتیمر دیورند گزارش داده بود صرف تفاوت در ». کن و سپس چشم بر هم هناده خبواب رفت
اپرده اش بسر می برد ستاره یکی از زنان حرم و دخرت یکی از راجپوت های هند ذکر شده در این میباشد که در آن شب بانویی که نادر در سر

حالیکه عبدحلسین نوائی او را  دخرت حممد  حسین خان  میداند ولی ما بقی داستان قتل نادر در هر دو منت دارای یک سیاق میباشد. صاحل 

                                                             
المطابع حیدر آباد  ،ترجمھ بھ فارسی آقا سید محمد علی ھمدانی ،مدرس کالج حیدر آباد دکن، چاپ شمس»نادر شاه افشار«دیورند سرمارتیمر،   83

) کھ این کتاب را کھ بھ مھر و امضای مترجم  میباشد برای نواب یوسف علی خان ساالر جنگ وزیر اعظم 1914ھق( 1332دکن سنھ 
  با تنسیخ مطالب مھم و تلخیص و تنقیح از جانب (مولف) 427تا 357دکن،صص
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ا شد، شاه را  از افتادن دست ، در ارکان وجودشکست هبم رسیده به عجز خان رامششیر به کتف او نواخت که یک دست او از بدن جد
در آمد.صاحل خان را بعد از زدن ضرب از سطوت نادری، دست از کار و پا از رفتار باز مانده زمیندوز بود.که حممد بیگ قاجار رسیده 

  مده سر نادر را بریده از سراپرده بیرون آمد.سر نادر را به خون غلطان و صاحل خان راحبال خود گرفتار دیده به جلدی پیش آ

آنان بتوانند  حساب افغانان و  سرداران قزلباش خواستنداین مطلب را پوشیده نگهدارندتا هم اردو دستخوش غارت و چپاول نشودو هم
از «مهامجین را از پادر آورده بودند بک را برسند. ولی تقدیر به تدبیر سازگار نیامد. سران ازبک و افغان که در معرکه حاضر بودند و زا

  ».راه احتیاط شباشب سنگین بار را ریخته اسباب خوب و سرای مرغوبرا محل شرتان وبار برداران کرده به مست قندهار روانه شدند

  

  مذاھب نظرنادر نسبت بھ .9- 1- 6

نکته واضح است که نادر برای احلاق دو مذهب سنت و  هنوز مورخین بدرستی معلوم نکرده اندکه آیا نادر شیعه بوده است یا سنی لیکن این
  تشیع کوشش فراوان کرده است .

این سیاست کامال خمالف شاه امساعیل و جانشینان وی بودکه عقیده داشتندمذهب شیعه در ایجاد احتاد و اتفاق بین قبایل خمتلف ایران 
املللی بود تا ملی و پیوسته آرزو داشت  که خاک ایران را حتی املقدور نقش بزرگی بازی کرده است . اما نادر بیشرتدارای متایالت بین 

  ]84توسعه دهدو از حدود امپراتوری صفوی جتاوز کندو رویای فرمانروائی در جهان اسالم متحدی رالباس حقیقت پوشید.[

 

 

 

                                                             
  50-349، پیشین ، ص،» مادرشاه«دکتر الکھارت ،   84
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  بناسازی نادر .10- 1- 6

نوفعالیت فراوان ابراز داشته و به این آبادی ها  پرداخته است :  مشاخی نادر در زمان زمامداری اش در ساخنت شهر هاو ایجاد بنا  های 
جدید ؛نادرآباد قندهار ؛خیوه آباد؛ تکمیل مرقد امام رضا در مشهد؛ بنای مولود خانه در دستگرد(دستجرد)و خزانه های وی در 

ار بناهای زیبایی پرداخته که هر چند در فتنه  حممد تقی کالت.هانوی از کاخ نوی در قزوین  از وی حکایت دارد و در شیراز نیز دست به اعم
بنا کردکه سر ویلیام اورلی در کتاب مسافرهتای خودبدان » چهل ستون«خان به خاک یکسان گردید، در اشرف مازندان  کاخی بنام 

  اشاره کرده  است.

د جلد کتاب نفیس دست  نویس را به کتاخبانه قدس باوجودیکه نادر شخص بیسوادی بود به فرهنگ و ادبیات عالقه زیاد داشت و چهارص
  رضوی مشهد اهدا منوده است ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که زمان این مرد بزرگ زمان تفوق مششیر بر قلم بود.

  

 پیش داوری ھای تاریخی در مورد نادر شاه. 11- 1- 6

غم انگیز نادر شاه به علل جسمانی  مورخین  ایرانی تا اندازه ای اگرچه  نسبت دادن مهه اقدامات دهشت انگیز و ستمگریهای 
گزاف گوئی منوده اند ، با این مهه شک نیست که وضع مزاجی او در اختالل روحی و تغییرخوی وی بسیارمؤثر بوده است. از مقایسه 

ده نادر و اختالل روحی اونه تنها رو به هببودی این نکته مسلم میگرددکه ناراحتی مع» بازن«و » ده وین«و » عبدالکریم«یاد داشت  های 
نگذاشته بلکه در ساهلای آخر عمر او بیش از بیش وخیم شده است ، امراض جسمانی به روحیه وی لطمه شدید زدو در عین حال پس 

ه قتل خود نادر در هاله ای از اهبام و از نا بینا کردن رضاقلی میرزا فرزند حمبوبش که بقول مالتیمر دیورند آن واقعه با دها واقعه دیگر از مجل
سردر گمی قرار داشته و نیز سفاحت ،دنی نفسی آن عده از فرماندهانش را نشان  میدهد که در اخرین روز  های زمامداری  نادر که 

ن  داشت وضع صحی اش رو به عادی شدن میرفت  که با هنایت سفاحت و دون  مهتی ولی نعمت خود را در چادرش پیش دیدگا
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خامنش سر بریدند و این قتل بدست  کسانی  برنامه ریزی و عملی شد  که با نادر شاه ، برادرزادگی ، خویشاوندی برادرزن، وباالخره 
توسط صاحل بیک یکی از فرماندهان  نظم خاص امنیت ارگ و ناظر امنیت  جان  نادر بود صورت  گرفت . از مهین سبب نا بینا شدن  

نادر او را چشم بینای ایران مثال میزد توسط نادر خود  توطئه ای از قبل چیده ای بوده است که توسط سرداران ایرانی رضاقلی میر زا که 
چیده شده بود که پسانرت ها نادر کسانی را که در موقع نا بینایی پسرش حضور داشتندمهه توسط نادر بقتل رسید .کور کردن یا کور ساخنت 

ت انگیزی بود که نادر را  چنان پژمرده وافسرده منودکه بر عکس به نیروی بدنی اوضربه مهلک وارد ساخت. رضا قلی میرزا اقدام  دهش
حبران  های روحی نادر بتدریج تبدیل بیک نوع  جنون گردیدکه هرچندوقت یکبار به او دست میداد و هیچ شبه نیست که در یک یا دو ماه 

  اده بود.اخیرعمر خود کامال عقل خویش را از دست د

از توجه به تاریخ نادر  این حقیقت روشن میشود که سالمتی مردان بزرگ چه اثری در خوی و اخالق آنان داشته و در نتیجه تا چه حد در 
  ] 85سرنوشت ملی مؤثر بوده است.[

  دقیقه بعد از ظهر به پایان رسید40و4)بساعت 2015جون( 1394،29سرطان 8این کتاب بتاریخ 

التماس میگردد در حین  مطالعه به اشتباهات تایپی یا امالئی بر میخورند  از روی حمبت به این نشانی اطالع از دوستان 
 awsaeedy@gmail.comفرمایند
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