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  دیباچه
 هاي کتاببه  کوشیم می ها آنزیانمند دشمنی نموده به نابودي  هاي کتابآرزوهاي ماست که چنانکه با  یکی از

کتاب  داریم میکه ما دوست  هایی زمینهیکی از . کوشیم ها آنسودمند هواداري نشان داده به فراوان گردانیدن 
، تاریخ اروپا ، تاریخ جهان ؛ هر یکی زمینه گشاده  تاریخ ایران . نوشته شود و یا به چاپ رسد تاریخ است

  .بسیاري نیاز دارد هاي کتابدیگریست که به 

دویست سال بیشتر از زمان . نادر شاه نزدیک به زمان ما بوده. در تاریخ داستان نادر شاه است ها موضوعیکی از 
خبرهاییست که میرزا مهدي خان  دانیم میآنچه ما درباره نادر شاه . با این حال تاریخش تاریک است او نگذشته

که شیوه تاریخ نویسی  بدانسانتاکنون کسی به جستجوي دانشمندانه . اند نوشتهزمان  نو برخی کسان دیگر در آ
  .تاکنون دانسته نشده روي هم رفته اندازه بزرگی و نیکی این پادشاه. این زمان است، نپرداخته

میرزا مهدي خان در . اند شمردهآخر عمر او را   هاي کشینادر شاه آدم  هاي بديیکی از :  گویم میبراي مثل 
  .ادیبانه شگفتی پرداخته هاي بندياین باره به جمله 

دشاه رفتار بسیار ولی هیچ دانسته شده که مردم نافهم ایران با آن پا. که رفتار نادر ستمگرانه بوده گفتگوست بی
  .کسی از آن سخن رانده است؟.. تاکنون کسی این را نوشته است؟.. اند؟ کرده میستمگرانه تر 

از آرامش و  استقالل خود را از دست داده بار یککه نادر شاه هنگامی به کار برخاست که ایران به  دانند میهمه 
رفته را گ) شهر اسپهان(پایتخت ایران آمده و  ها افغانزیرا در زمان شاه سلطان حسین . ایمنی هم بی بهره شده بود

آذربایجان و کردستان و کرمانشاهان و همدان را گرفته استوار  ها عثمانیدیگر  از سوي. به پادشاهی پرداختند
 فرمانروایی بهقفقاز و گیالن را گشاده  ها روساز سوي دیگر . پیمان بستندنشستند و با افغانان درباره تقسیم ایران 

  .آغاز کردند

در گوشه و کنارها بیش از ده تن از خود  ها اینگذشته از . بدینسان سه دولت بیگانه در این کشور حکمروا بودند
از اسپهان، از چنگال افغانان که با گریختن  تهماسبپادشاه رسمی ایران شاه . کوفتند میایرانیان کوس خودسري 

ن و زمانی در مازندران روزگار می رها شده بود از ناتوانی و زبونی گاهی در قزوین و هنگامی در آذربایجا
  . گذرانیده



 

 

در چنین هنگام بدبختی کشور نادر سر برآورد و با یک شرق دست شگفت بیگانگان را از کشور بیرون راند و 
پیاپی بشکست که  هاي جنگبه افغانان گوشمال بسزا داده عثمانیان را در . برداشتخودسران را یکایک از میان 

 دبا عثمانیان به گفتگو درآمده آزاد ساختن ص. بدینسان نه تنها استقالل ایران ، آبروي ایران را هم بازگردانید
  .خواستار شد در میان خود خرید و فروش کرده بودند وار بردهُرده و  هزارها ایرانی را که اسیر ب

بود که خود او پادشاه خواهد بود به توده مردم احترام گذارده بزرگان  گفتگو بیپس از انجام این کارها با آنکه 
پس از پادشاه شدن به . بود که تاج پادشاهی را به سر گذاشت ها آنکشور را به دشت مغان خواست و با دست 

 ترین بزرگاندیشانه بزرگی پرداخت و ایران را نپرداخته به یک رشته کارهاي دور و تن آسایی گذرانی خوش
  ...؟کردند میببینیم مردم چه کار . کرد میه کارهاي آن پادشاه غیرتمند بود ک ها این .دولت آسیا گردانید

، به آن نام و دنددا نمیافسوس آور است که مردم نافهم ایران به استقالل کشور که نادر بازگردانیده بود بها 
این بود که کارهاي نادر در نزد آنان بزرگ . گزاردند نمیآبرویی که دولت ایران در جهان پیدا کرده بود ارج 

به . نمودند میشیوه زشت دشنام و نفرین را از میان بردارد اینان رنجیدگی ازو  خواست مینبود بلکه چون نادر 
  .که پادشاهی با آن خاندان باشد خواستند میبسیار صفوي دلبستگی نشان داده  کاره بیخاندان 

حاال که کارها درست شد پس چرا تاج و تخت را به دست «: گفتند میو با صد نافهمی چنین  نشستند می
اگر کسی پاسخشان . »!که خودت پادشاه شوي؟ کردي میپس آن کارها را «: گفتند مییا » .؟سپارد نمیصاحبش 

بسیار خوب، یک شاهزاده را پادشاه گرداند و «:  گفتند می، » آید نمیآخر از صفویان کاري بر «: گفت میداده 
  .اند بودهببینید تا چه اندازه نافهم و شوم . » خودش پیشکار باشد و کارها را راه برد

نگه دارد و که پادشاه براي نگهداري کشور است و هر کسی که بهتر توانست کشور را  اندیشیدند نمیبدبختان 
که پادشاهی به پیشانی صفویان نوشته نشده که  اندیشیدند نمیاست،  تر شایستهمردم را آسوده گرداند به پادشاهی 

  .نه کشور براي صفویان  اند بودهکه صفویان براي کشور  اندیشیدند نمیپادشاه نباشد ،  ها آنجز 

رهاي ریشخندآمیز سروده به میان شع.  دادند مینشان با چنان پادشاه بزرگی دشمنی شوم خود  هاي نافهمیبا این 
       به نام آنکه از خاندان صفویست بر سر او گرد  اي بچههر زمان در جاي دیگري یک قلندر .  انداختند می
  .  افراشتند میو درفش نافرمانی  آمدند می



 

 

شکست خورده و تا همدان بازگشته  ها عثمانیاین نامردي تا به آنجا رسید که هنگامی که نادر در عراق در جلو 
در چنان هنگامی رود ،  ها عثمانیکه دوباره به جنگ  کوشید میدر آنجا به گرد آوردن سپاه و بسیجیدن افزار 

ناگهان دانسته شد مرد بلوچی که با با سر و جان به یاوري آن سردار غیرتمند شتابند ،  بایست میکه ایرانیان 
درفش  و سپس به نادر پناهیده بود در کوه گیلویهآنان همدستی نموده  هاي ستمگريآمده و در  افغانان به ایران

این .  اند نمودهبا او همدستی  ها پیرامونو شوشتر و آن  کوه گیلویه را برافراشته و مردم تهماسبهواخواهی شاه 
  .پست ایرانیان بوده  رفتارهاياز  اي نمونه

مردم با این رفتار پست خود نادر را از آن شیوه میانه روي و خونسردي که . گفته یا نوشته نشده  تاکنون ها این
با چنین رفتاري روبرو گردید آیا خودداري  هایی کوششاگر با چنان  –نادر نه ، شما . داشت بیرون آوردند 
را باید کشت و نابود  ها این، جانورهاي پست مردم آزارند  ها این: آیا نخواهید گفت ... خواهید توانست ؟

  ...؟گردانید 

ولی این . نادر در پایان زندگانی خود همین بوده  هاي ریزي خونوندهاي به هر حال بیگمان است که یکی از شُ
  . تاکنون باز نموده نشده

بی گمان نادر در این باره . جنگی او خود داستان جداییست  هاي نقشهنادر و  هاي جنگ. این را براي مثل نوشتم 
در یک جنگ نادر در سایه نقشه خود با پانزده هزار . به ناپلئون و دیگر سردارهاي بنام تاریخ برتري داشته است 

 نامبا (یک تن سرکرده  بایست میاین زمینه را . هزار تن سواره و پیاده عثمانی را شکست  صد یکسواره ، 
به رشته نوشتن کشد که افسوس نبوده و این زمینه هم به دست میرزا مهدي خان افتاده که ) نظامی  هاي اريگز

اکنون هم به یک تن نویسنده نظامی نیازست که این بخش از تاریخ نادر . نبوده  ها واژههنرش جز بازي کردن با 
  .را جستجو کند و چیزهایی در آن باره بنویسد 

که  آنیم براز این رو ما . ر باره به جستجوهاي تاریخی به شیوه دانشمندانه امروزي نیاز هست درباره نادر از ه
 هایش نسخهکه درباره نادر نوشته شده ، اگر به چاپ نرسیده به چاپ رسانیم و اگر به چاپ رسیده و  هایی کتاب

براي آنست  ها این. مه گردانیم دیگر است اگر توانیم ترج هاي زبانکه در  ها آنکم شده دوباره چاپ کنیم ، 
  .بهتري بنویسند و آماده گردانند  هاي کتابکه زمینه آماده شود و کسانی بتوانند درباره نادرشاه 

: یا بهتر بگویم ( شده  یکی از آن دو دفتر کوتاه:  پراکنیم میاکنون در این کتاب دو دفتر به چاپ رسانیده 
کتاب دره نادریست که آن را آقاي نقوي پاکباز از فردوس فرستاده و براي نخست بار به چاپ )  شده پاك



 

 

شده سفرنامه شیخ محمد علی حزین است که آقاي محمد محمدي در تهران کوتاه  دیگري کوتاه.  رسد می
این زمینه به  دیگري در هاي کتاببه یاري خدا امیدمندم بتوانیم به زودي . گردانیده و این چاپ دوم آنست 

     .چاپ رسانیده در دسترس خوانندگان گزاریم 

  احمد کسروي              1324تهران                                                                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  دره نادري
  )شده آن  پاك( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  درباره این کتاب
  

، یکی هم این گرفتاري پیدا شده که نویسندگان هرگاه که  ها گرفتاريدر زمان مغول در ایران ، در میان دیگر 
عربی نافهمیده بسیار به  هاي واژه.  کردند میرا به کنار گزارده با سخن بازي  ها معنیچیزي نویسند  خواستند می

این بازي کردن با سخن که .  ساختند می ها اینو مانند » ردالعجز الی الصدر « و » ترصیع « و »  جناس« کار برده 
  .در برخی کسان بیش از اندازه بوده و رویه دیوانگی داشته است  دارد میداستان بسیار درازي 

« این مرد که منشی نادرشاه بوده و دو کتاب ، یکی به نام . بوده  آبادي استراز آن کسان میرزا مهدي خان  یکی
افسوس آور است که گرفتار در تاریخ آن پادشاه نوشته ، » دره نادري « و دیگري به نام » نادري  گشاي جهان

تاریخ رسمی نادرشاه شناخت سخن بازي این مرد از ارج آن  را آن توان میکه  گشا جهاندر . این درد بوده 
  .قربانی این سخن بازي گردیده  ها معنیکتاب بسیار کاسته است و در بسیار جاها 

کسانی که آن کتاب را بخوانند بی گمان خواهند بود که . به دیوانگی انجامیده  بار یکدره نادري کار به  رد
  .میرزا مهدي خان به هنگام نوشتن آن مغز درستی نداشته است 

را  ها آنشده از سندهاي تاریخی ایرانست و  که با این زبان آلوده نوشته ها کتابنه به هر حال از آنجا که این گو
را بگیرند و نیک  ها آنیکی از کارهایی که باید بود آنست که کسانی نتوان نادیده انگاشت و به دور انداخت ؛ 

از  را ها آنمعنی دار  هاي جملهو یا و تاریخ است با زبان ساده بنویسند ،  هاست آنرا که در  هایی معنیبخوانند و 
را از آلودگی پاك سازند که بدینسان هم بهره مندي  ها آن: یک جمله بگویم . بی معنی جدا گردانند  هاي جمله

از این رو آقاي نقوي پاکباز که در فردوس خراسانند دره . در گردش نباشد  ها بديبا  ها آنانجام گرفته و هم 
  .پدید آورده است  رسد مین دفتر را که در اینجا به چاپ نادر را پاك گردانیده و ای

  »دفتر پرچم « 

  

  

  



 

 

  بخش یکم

  پیدایش نادر
*** 

 ی و اسداهللا ابدالییمیرویس غلیجا - 1

 بهصفوى از بدرفتارى فرمانروایان آنجا  نیحس سلطانمیرویس از مردم قندهار بود که در زمان شاه 
. دربار رفته باز نمودن حال خویش و دادخواهى، با چشم گریان و دل سوزان، ب آهنگ بهآمده  ستوه

و از آنجا به  1ندادند آهنگ مکه نمود سخنانش بهچون در آنجا پناهگاهى نیافت و درباریان گوش 
هجرى گرگین خان فرمانرواى قندهار را با نیرنگ و کینه کشت و  1121در سال . قندهار بازگشت

دست یازیده به پیشرفت پرداخت و تا دلخک و دالرام جزو  اطراف بهافراشت و رایت خودسرى بر
خودسرى آغازیده ه هم اسداهللا ابدالى که در هرات نشیمن داشت ب 1123در سال . کشور خود گردانید

 .بر قلعۀ هرات دست یافت و سرکشى و نافرمانى پیشۀ خود نمود

محمود پسر میرویس . افراشتند یمفتنه انگیزى باال ه ان ببدگوهر. شد یم تر شانیپرروز بروز احوال مردم 
آهنگ کشور  1134در سال . فکر بدست آوردن تخت و تاج افتاده که مردى نیرنگ باز و ناپاك بود ب

 بهاز آنجا با لشکرى انبوه رو . ها کرد را تصرف کرده بیداد گري نخست قلعۀ کرمان. گشایى نمود
ناچار به بسیجیدن خود پرداختند، ه که کار را سخت دیدند ب نیحس سلطاندرباریان . آورد اصفهان

دو ) چهار فرسخى اصفهان(در جلون آباد . گروهى از بازاریان جنگ ندیده را آمادة کارزار کردند
پس از اندك جنگى گروهى از سران ایران با دست افغانان از پا در آمده باز مانده . هم رسیدنده لشکر ب

  .واقع گردید 11342 االول يجمادو گریختن در روز دوشنبه بیستم  این جنگ. گریختند
آنجا را در دست  يها نیزمو  ها باغگذشته در فرح آباد نشست و تمامى  »زنده رود«محمود سپس از 

از پیشرفت محمود ترسیده با همه دوگانگى در دین با او همدست ) جلفا(ترسایان جوالهه . گرفت
شهر را در حصار گرفتند تا آنکه نایابى خوار  همت گماشتند و هشت ماه آنگرفتن اصفهان ه گردیده ب

درباریان با . استخوانشان رسیده بار و سختى کارزار کار را بر مردم اصفهان زار گردانید و کارد ب
پس از انجام این . ولیعهدى برگزیننده میرزا را ب تهماسبیکدیگر نشسته چنین گزیریدند که شاهزاده 

مردم . شد یمنایابى خواربار روز بروز بیشتر . کاشان فرستادنده گرد آوردن لشکر ب آهنگ بهکار او را 
  .را گزارده به بیرون مى کوچیدند ها يکواصفهان 
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ر گاه محمود لشکه درباریان نادان خیانت کار چارة کار را در این دیدند که شاه را از سلطنت انداخته ب
. لشکر گاه محمود رفته دست زده ب کار نیاه شاه درمانده ب. وا گزارد او بهبرند که تخت و تاج را 

شهر اصفهان وارد و بر تخت پادشاهى نشست و دست ه ب 31135محمود هم در روز چهاردهم محرم 
ایران برترى جستند، جوکیان در جاى کیان نشستند، ذغال فروشان و کوزه گران بر بزرگان . ستم گشود

کوتاه سخن خاك بدبختى بر سر اهل ایران بیخته . افغانان با خوبان نازك میان به مجالست برخاستند
در ایران سپهبدان از سربازان چشم پوشیدند و فرماندهان در  ها سالآن بود که  کار نیاسرچشمۀ . شد

خوبان  گردن بهرزمجویان از دستۀ شمشیر دست کشیده بجاى آن دست . برانداختن دلیران کوشیدند
  .گشتند کار فراموشکمان ابرو در انداختند، همۀ مردم از یاد خدا 

***  

  میرزا تهماسبپادشاهى  - 2
در قزوین  1135میرزا در آخر محرم  تهماسبپس از پراکنده شدن خبر گرفتن اصفهان با دست افغانان 

به  کاره یبآن بدبخت هم با پیرامونیان باده پرست . دفع او نیز همت گماشتنده افغانان ب. کرد يگذار تاج
ناشایست او و پدرش کارهاى  علت بهخاك ایران . تبریز رفت و نابکارى خود را نیک هویدا گردانید

در هر گوشه کسى رایت خودسرى افراشت و یادگارهاى ننگ آلودى . فراوان گردید يها بیآسدچار 
  .از خود برجا گذاشت

فرمانرواى تون  نیحس سلطانملک محمود سیستانى که از بازندگان پادشاه نیمروز و از پایان زمان 
تاتاریه هم غبار فتنه را در مرو . را بدست گرفتمشهد شتافته آنجا ه بود از راه ناسپاسى ب) فردوس(

را در دست  اترکمانان از ناپاکى درون والیت درون را از دست بیرون کرده نس. شاهیجان هیجان دادند
در قراباغ و اردبیل و خلخال و طارم و . تاخته به بیدادگرى پرداختند جانیآذربا بهعثمانیان . گرفتند

روسیان . برخاست و شیرازة نظم کشور از هم گسیخت ها فتنهومیه و مراغه زنجان و سلطانیه و افشار ار
رشت و الهیجان لشکر کشیده مردم آنجاها را در فشار  يسو بهآتشین  يها توپهم از روى دریا با 

از این پیش آمدها در  تهماسبشاه . فراوان رسانیدند يها بیآسو تا رستاق مازندران تاخته  گذاشتند
  .شتافت مازندران بهمانده از آذربایجان  دانسرگرکار خود 

***  
  پایان کار محمود و بر تخت نشستن اشرف - 3

سى و یک تن از  کشتن به دانست ینممحمود که از بادة غرور و نادانى سرمست و راه کشوردارى را 
بدى این کارهاى ناشایست را . دیگذرانشاهزادگان صفوى فرمان داد و ناپاکى و بیدادگرى را از اندازه 

پسر عمویش اشرف در . دیوانگى انجامیده که تیر آه سحرخیزان کارگر افتاده کارش ب دانست ینم
                                                        

  )ویراینده ( شنبه دو آبان هزار و صد و یک  3



 

 

چون سکۀ قلب شاهى او در شهر روان شد . امید پادشاهى بر جاى او نشسته ب 41137دوازدهم شعبان 
  .کشتن سلطان حسین فرمان داده را بکند بارومیه آغاز ستیز نهاد و براى اینکه ریشۀ خاندان صفوى ه ب

***  
  نادرشاه - 4

درخشان گردید و مرد نامدارى که در میدان نبردش  يا تازهدر این زمان در خاك دلیر پرور ایران ستارة 
دامن  بود یمباورد که زادگاهش  يها محلاز دره جرمن از  1136رفتن نبود در سال  وکسى را یاراى جل

شى شمشیر بر میان شى و دشمن کُلشکر که سرورى برافراشت و به دلیرى سر ب يپا بههمت بر کمر زده 
ه را از پا انداخت و دوست و دشمن را ب جنبش آغازید دمى نیاسود تا دشمنانه که ب از روزي. بست

فرمانش گردن ه دست گرفت و سرکشان آنجا به را ب نخست مفتاح خاك خراسان. یکدیگر نزدیک کرد
  .وهران سر جاى خود نشستندنهادند و بدگ

***  

  گشودن مشهد - 5
 آهنگ بهبرپا بود، نادر  ییها آشوبپایمردى نادر خواسته بود و در مرو ه چون خداوند نجات ایران را ب

  .روان شد يسو آنه سرکوبى سرکشان با فوجى از دلیران ب
خودنمایى ه نمى بیوسید بملک محمود که آوازة شورش مرو و رفتن نادر را شنیده برگشتنش را از آنجا 

نادر . جا فرمانروایى از سوى خود برگزیده کارها را بدو سپرد رآغازیده از مشهد تا جوین پیش رفت و در ه
چون خبر بازگشت نادر به ملک محمود . مشهد آهنگید يسو بهراه نموده ه ب با شتاب کارهاى مرو را رو

ه در جوین ماندن نیارست و با شتاب خود را ب. رسید دانست که در جلو دلیران نادر تاب ایستادن ندارد
  .قلعه دارى پرداخته مشهد رسانیده ب

رم از آهنگ مشهد کرد و در حدود جاج نشست یمهم که در این زمان در شاهرود و بسطام  تهماسبشاه 
این خبر که . با خود همراه گردانیده از راه اسفراین به خبوشان رفت يا دستهخرشاهى و خراسانى  يها رهیت

آهنگ گرفتن کشور ه همراه شاه با جنگجویان به خبوشان گرایید و به بنادر رسید با سواره و پیاده از مرو ب
را بست ر در دورویى گشوده در شهر ملک محمود ستمگ. سوى مشهد طوس راه نوردیده از ملک محمود ب

سو روشن  ومدت سه ماه شهر مشهد در محاصره و آتش جنگ از د. نشست و به پیکار برخاسته در ارگ
گریخت تا شاید راه  ه ارگملک محمود ب. حصار مشهد گشوده گشت 51139 االول عیربشب هجده . بود

یورش  گروز دیگر بر سر ار. خود چهارسوى قلعه را گرفت لشکرنادرشاه با . نجاتى بروى خود بگشاید
نخست امانش دادند، ولى در پایان . پناهید لشکرگاهه بیرون آمده ب گملک محمود ناچار از ار. انداختند
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نظم کشور کوشید ه نادر بى جلو گیر ب. در امان باشند از زندگى راحتش کردند اش ییجوبراى آنکه از فتنه 
زر از این سر کشور تا آن سر بى ترس  يها طبق سراسر خراسان برقرار کرد که روندگان با و چنان ایمنى در

  .کرد و لر از بدکارى دست شستند و راهزنان از راهزنى دورى جستند يها رهیت. سپردند یمو بیم راه 
اگرچه . سخن چینى پرداختنده ب تهماسبدر نزد  تافتند ینم برپس از چندى رشک بران که پیشرفت نادر را 

 تهماسبشاه . کمتر شد او بهولى شاه التفات خاطرش  شد ینماز سوى نادر جز یکرنگى و راستى دیده 
که  نگذاشترشتۀ باریک بینى ه نادر ب. آهنگ نیشابور از مشهد بیرون آمده لباس دورویى پوشیده باالخره ب

در این زمان گردنکشى و غارتگرى . آمیزش رسانیده ند بروى کار افتد و دشمنى را با پیمان و سوگه بخیه ب
  .شتافت يسو آنه سرکوبى آنان ب آهنگ بهاز افغانان هرات شنیده شد، نادر  يا دسته

ندیدند بتاخت و تاز نپرداخته و سالمتى خویش را غنیمت  يا چارهگروه بد سیرت جز گریز  نچون آ
قلعۀ سنگان رفت و با افغانان آنجا جنگ ه فیروز نادر از آنجا ب لشکر. شمرده خود را بجاى امنى رسانیدند

  .مشهد بازگشته بى پایان با خواسته و کاچال فراوان ب يزیر خونپس از . نموده گوشمالى بسزا داد
***  

  ها یابدالآهنگ نادر به هرات براي سرکوبی  - 6
بود تیره ابدالی هرات پرچم نافرمانی با دولت صفوي برافراشته و در اطراف مشهد رخنه و چون دیر زمانی 

ساز و برگ سفر آماده کرد و با  61140نادر به آهنگ سرکوبی آنان در چهارم شوال  کردند یمفساد 
یاقوتی سه فرسخی مشهد بار  گي دالور و رزم دیده حرکت کرد و در النلشکرتدارکی از روي تجربه و 

فرمانرواي هرات نیز براي کینه جویی به خان افغان  اری اهللا. به سوي هرات کوچید سپس از آنجا . انداخت 
پس از آنکه سپاه نادر به . ساخته آماده کارزار نشست  لشکرگاهآهنگ جلوگیري بیرون آمد و کافر قلعه را 

پل شکیبان پاي  ردر آنجا ناامید گردیده روي برتافت و در سخان افغان از پیروزي آنجا نزدیک آمد ، 
  .شکیبایی فشرد

هریرود روان گشتند و پیش از برآمدن سپیده به سان گرگ یالن نادري مانند اژدهاي دمان به سوي 
افاغنه بدکنش ترسناك از جلو شیران جنگی رمیدند و در خاك باد . خشمناك به میدان جنگ خرامیدند 

دو شبانه روز به انگیزه . آنان خیمه زدند نادري در برابر  لشکر. بار را آب داده استوار نشستند صبا تیغ آتش
زیرا هیچ یک یاراي نبرد . وزیدن بادهاي هولناك و گرد و خاك فراوان هر دو سو از جنگ چشم پوشیدند 

از راه چاپلوسی و حیله گري درآمده به  دندید ینمنادري در خود  لشکرافغانان چون نیروي برابري با .نبود 
آگاه یان کارلشکر. و غافلگیري سپاه نادر را داشتند خواهی گراییده و هم در زمان آهنگ یورش  پوزش

دانشمندانه فزون بود پاي  يها ییراهنمااز آنجا که نیروي لشکر نادر به انگیزه . نادر به جلوگیري پرداختند 
. به ناچار امان طلبیده به خرگاه نادري روي آوردند . در خود توانایی ندیدند  ثبات افغانان از جاي در رفته
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خان را به دستور پیشین به فرمانروایی هرات برقرار  اری اهللاو  واگذاشتنادر پایان کار آنان را به زمان دیگر 
  . بازمانده داستان هرات سپس دانسته خواهد شد . کرده به مشهد بازگشت 

***  
  اصفهانگشودن  - 7

اشرف غلیجایی که به خاندان صفوي دشمنی سختی داشت چون شنید نادر در هرات سرگرم کار ابدالیان 
همان زمان که او از اصفهان بیرون آمد . است با لشکري فراوان از اصفهان به سوي خراسان رهسپار گردید

اشرف به او رسید، به آهنگ چون آوازه پیش آمدن . نادر از کار هرات آسوده شده به خراسان باز گشت
. دوست دامغان با افغانان روبرو گردید نجلوگیري و سرکوبی او به سوي اصفهان رهسپار شد در مهما

نادر که به پیروزي خود و به یاري خدا دلگرم بود و . سپاه فراوانش به جنگ آغازید گرمی پشتاشرف به 
نخست به توپچیان و زنبورکچیان که سوار شتران بودند با  دانست میسامان و آراستگی لشکریانش را 
سپاه اشرف با چند تن از پیشتازان لشکر افغان از پاي درآمده  دار پرچم. انداختن توپ و تفنگ فرمان داد

افغانان از غرش توپ و تفنگ سخت هراسیدند و پاي ثباتشان از جاي در رفته . پرچم اشرف نگونسار گردید
چون دره خوار جاي استواري بود افغانان در آنجا لشکر . رفتند و تا دره خوار باز نایستادند راه فرار پیش گ

خود چون  هاي آهنگنادر که در پیش بردن . پراکنده خود را گرد آورده آماده جلوگیري نادر ایستادند
برگزیده فرمان  پیشرفتش نگردیده فوجی از پیادگان لشکر را گیر جلوکوه پابرجا بود استواري دره خوار 

چون غریو لشکر . داد که خود را به باالي کوه رسانیده به حمله آغازند و میدان را بر اشرفیان تنگ گردانند
و غرش توپ و از خود گذشتگی لشکر نادر را اشرفیان دریافتند و در خود آن نیرو را ندیدند که در برابر 

اشرف خواست آخرین نیروي خود را به . هان شتافتندبه اصف شمار بی هاي کشتهآنان بمانند، پس از دادن 
ردارد، به این آهنگ با لشکري دوست با توپخانه به جلوگیري ب نکه در جنگ مهما اي تجربهکار برد و از 

. لشکریان نادر از روي بینایی و دانایی چون اژدر بر غوك حمله کردند. پیش آمد خورت مورچهانبوه تا 
. شام با روز سیاه وارد اصفهان گردید  هنگامپایداري ندید و با کمال بدبختی اشرف در خود تاب و توان 

  .داشت برگرفته با همراهان ناپاك خود به خاك فارس گریخت ها گنجینهشب آنچه در  نهما
مردم اصفهان که تا . روز دیگر نادر با پیروزي وارد اصفهان شد و به شکرانه مال فراوان به لشکریان بخشید

 اي گوشهسرکشان چیره دست به ناچار به . یخ دل مرده و پژمرده بودند دور نشاط از سر گرفتنداین تار
  .خزیدند

***  



 

 

  پایان کار اشرف - 8
فیروز نادر بود آگاهی رسید که اشرف در شیراز بر اسب نادانی  لشکرپس از چهل روز که اصفهان آرامگاه 

نادر به شنیدن این خبر چون اشرف . که شاید شکست گذشته را جبران نماید کوشد مینشسته به بسیج سپاه 
در سختی زمستان با لشکري فراوان به آهنگ گرفتن فارس و سرکوب افغانان و  انگاشت میرا شیر برفی 

روز دیگر افاغنه شیراز آهنگ برابري کرده با سوار و پیاده . پایان دادن کار اشرف به زرقان فارس رفت
افاغنه رو به گریز نهاده خود . نادر به حمله آغازیدند و به کشتار پرداختند لشکردلیران . کارزار شدند آماده

  . را به شیراز رسانیدند
اشرف به حیله و نیرنگ دست یازید و شیخ االسالم و مال زعفران را به میانجی گري نزد نادر فرستاد و خود 

 لشکرگاهنادر فرار آنان را دریافته خبر به  لشکرقراوالن . رار کرددر تاریکی شب با پیروان خود از راه فسا ف
چون این خبر به اشرفیان رسید مال محمد . یان نادر در سر آفتاب به دنبال آنان شتافتندلشکررسانیدند، 
یان نادر با لشکر. پل فسا ثبات فشرده به جلوگیري کوشیدند رفوجی از یالن افاغنه در سمیاجیو با 
تاخته به گل و الي  بازمانده در رودخانه. آهیخته بر آنان تاخته گروهی از آنان را کشتند شمشیرهاي

بقیه در . دسته کمی از آنان توانستند از گل و الي رودخانه و شمشیر دلیران نجات یافته بگریزند. چسبیدند
  .گل و الي و آب هالك شدند

در برابر این . از بلوچ شربت مرگ چشید اي تیرهاشرف در گرمسیر به دست  1142 الثانی جماديدر اواخر 
به چون نادر از کارهاي شیراز آسوده گردید، . خدمت نادر پاداش خوبی به مردم خاران و درخشان داد

بزرگان آنان را از حویزه  گراییدند میشوشتر رهسپار شد و اعراب آنجا که به غارتگري و نافرمانی  سوي
  .کوچانیده در خراسان نشیمن داد

***  
  گشودن ارومیه و تبریز -9

یان نادر پس از رسیدن به حدود بروجرد ، به لشکراز بزرگان روم بود ،  اي دستهچون قصبه نهاوند نشیمنگاه 
هنوز سپیده . وردند شب سود جسته با شتاب به سوي نهاوند روي آآهنگ بیرون راندن رومیان ، از تاریکی 

نادر هراسیده رو به  لشکررومیان از انبوهی و دلیري . ندمیده بود که به آنجا رسیدند و به رزم پرداختند 
از همدان هم فوجی . ریان نادر افتاد ومیان پیراسته گردید و به دست لشکنهاوند و همدان از ر. گریز نهادند 

  .یدند از دلیران به گشودن کرمانشاهان نامزد گرد



 

 

رومیان میاندوآب را  لشکرپس از چند روز خبر رسید که . نخست شکست یافتند ولی سپس چیره گشتند 
نادر از  لشکراین بار هم .  اند افکندهکه جایگاه تیره افشار است چراگاه چارپایان ساخته و در آنجا بار 

دیده بانان صبح گرداگرد میاندوآب را گرفتند ،  هاي نزدیکی. تاریکی شب سود جسته یورش آوردند 
از دو سو ریخته شد ،  ها خونرزم درگرفت ، . عثمانی رسیدن سپاه را دریافته رومیان را آگاهانیدند  لشکر

اسبان تازي . بازمانده رومیان را تاب برابري نمانده به سوي تبریز آهنگ گریز نمودند به خاك افتاد ،  ها تن
فرخ خان مکري نیرنگی اندیشیده بود که هر زمان دست . نادر افتاد  لشکرز رومیان به دست نژاد بسیاري ا

هر چند از رفتارش نیرنگ و فریب پیدا بود . یابد به ناگاه ناپاکی خویش هویدا ساخته نادر را از پاي اندازد 
کرد ، شرمسار گردیده  توانست نمیرا انکار  ها آننفاق انگیز از او به دست آمد و چون  هایی نامهخوشبختانه 

با اینکه سزایش کشتن بود نادر به کور کردن چشمش بسنده کرده فرمان داد هر دو . به پشیمانی گرایید 
  .چشمش را میل کشیدند 

این  شنیدن به بودند میرومیان که در دهخوارقان . روز دیگر به آهنگ برابري با دشمن رهسپار تبریز گشتند 
سرا پرده نادر در تبریز زده شد و فرمانروایی . به کوه مرجان پناهیدند و پس از اندك جنگی گریختند خبر 

آنچه مال از رومیان بر جاي مانده بود براي . بیستون خان که از خانان افشار بود واگذار گردید آنجا به 
  .هزینه کشور به بیستون خان بخشیده شد 

نگ یاري رومیان به کرمانشاهان آمده بود از شنیدن داستان رومیان احمد پاشا والی بغداد که به آه
پس از چند روز خبر شکست ابراهیم خان در مشهد . بغداد روانه شد  يمیاندوآب پشیمان گردید و به سو

  .به نادر رسید و با شتاب به سوي خراسان رهسپار شد 
***  

  و شکست او ها افغانجنگ ابراهیم خان با  - 10
با اینکه نادر در سال پیش پس از . ان گرچه نادر را برادر بود ولی در کار جنگ با او برابر نبود ابراهیم خ

خان باز گذاشته بود ، آن گروه  یار اهللاجنگ با افغانان به نیکی با آنان رفتار کرده فرمانروایی هرات را به 
 یار اهللاتاختن به خراسان را آهنگیدند و چون . ناپاك چون داغ کینه بر دل داشتند پیمان شکنی پیشه کردند 

نگشت او را بیرون کرده ذوالفقار خان را از فراه آورده بر  داستان همخان با این مکر و حیله همدست و 
ذوالفقار که این پیشامد را نمی بیوسید چون دهل باد در پوست افکند و شمشیر دشمنی . جایش نشانیدند 

در مزار خواجه ربیع . از نیام کشید و انان را به تاخت خراسان رهنمون گردید  دیرین را به همدستی افاغنه
و روستاها دست اندازي کرده  ها دیهبه . به یک فرسخی مشهد بار انداخت و شهر مشهد را در حصار گرفت 



 

 

. رفت  ها یناروایسوخت و  ها خانهآتش بیداد . ناپاکی از اندازه گذرانید و از کشتن و غارتیدن باز نایستاد 
  .و کشت زارهاي نزدیک مشهد لگدکوب ستوران گردید  ها باغ

شهر را نگاه داشته با  بایست میاگر جه پیش از این نادر به ابراهیم خان فرمان دوري از جنگ داده شده بود 
ا آن گروه به برابري برنخیزد تا زمانی که نادر از جنگ رومیان برگردد ، ولی این فرمان ابراهیم خان ر

هر چند سپاهیان . سودي نبخشیده در پس گوش انداخت و در اطراف کوه سنگی پرچم برابري برافراشت 
افغان از ترس دلیران خراسان هراسان بودند ، ولی در جنگی که رفت سپاهیان ابراهیم خان فرار کردند و 

مده از کشته پشته ساختند و افغانان به شهر در آ. افغانان خود را به چاه افکندند  هاي نیزهبعضی از ترس 
  .روان گردانیدند  ها خون

***  
  بازگشت نادر به خراسان - 11

خوانین خراسان که به شمشیر زنی در جهان بنام شده بودند از این شکست سرافکنده گردیده از ترس باز 
در اوایل ماه صفر این خبر با دست چاپاران . خواست نادر رضا قلی میرزا را به میانجی رسانیدن خبر ساختند 

فراوان شتابان به سوي خراسان راه  يلشکرنادر به آهنگ پاداش ناپاکی افغانان با . شاهزاده به نادر رسید 
در سرماي . به مشهد رسید و مردم اندوهناك آنجا را به شادي رسانید  الثانی ربیعنوردید و در روزهاي آخر 

که نامزد شاهزاده رضا قلی میرزا شده بود در شب پانزدهم رجب به حجله گاه  تهماسبآن سال خواهر شاه 
  .نمودند  ها شاديرفت و مردم 

***  
  ابدالی هاي افغانگشودن هرات و کندن ریشه  - 12

نادر با لشکري فراوان به آهنگ گشودن هرات و سرکوبی  1143پس از گذشتن سه روز از نوروز سال 
دشمنان ناپاك روز پانزدهم رمضان از مشهد بیرون آمده با شتاب وارد جام شد و در آنجا ابوطالب خان 

و که حاکم تون بود به انگیزه نافرمانی که از آنان سر زده بود کشت با عبدالمطلب خان برادرش  اللوئی را
 درروز سوم به فرمان نادر جنگ . انداخت  ربا شد مینقره نامیده  که جاییدر چهاردهم ماه شوال در 

رفت ،  ها رزمآن روز تا شب . هرات هم به میدان جنگ خرامید  فرمانروايخان ابدالی  رذوالفقا.  پیوست
ریخته گردید ، هنگام فرو رفتن آفتاب جنگاوران به جاهاي  ها خونآتشبار خروش برکشیدند ،  هاي توپ

به  لشکرگاهبرجی در سر نهر در بیرون اردو به فرمان نادر ساخته بودند ، پس از رسیدن به . خود باز گشتند 
ون از میان نهر چون پاسی از شب گذشت افغانان به آهنگ شبیخ. آهنگ گردش به آن برج بلند رفتند 



 

 

از  اي دسته. روشن در دست گذشته به اردوگاه رو آوردند  هاي فتیلهبا  پیوست میکه به اردو  اي شکسته
نادر با چند تن از نزدیکان که در برج بود به جلوگیري . آنان پیرامون برج را گرفته به جنگ آغازیدند 

بر آن مردم تاختند و افغانان را کشتار شیرهاي بران از یورش آنان با خبر شده با شم لشکرپاسبانان . پرداخت 
  .نمودند 

قلعه هرات را داشت پس از چند روز فوجی از دالوران را به  باشندگانچون نادر آهنگ در تنگنا گذاشتن 
به سوي پل ماالن روي آورد و چون آب هریرود  لشکرنگهداري اطراف نقره برگماشت و خود با بازمانده 

. آن جا زنده جانی به جاي نگذاشت  هاي افغانزیاد و گذشتن از آن دشوار بود به سوي زنده جان رفت و از 
 ها اسببر از قراوالنند ،  اي دستهرا دیده گمانیدند که  لشکرافغانان سیاهی . از آن جا به دیه نو را نوردیدند 

جاي جنبیده بر آنان تاختند و چنان آنان را در یان نادر از لشکر. سوار ، به آهنگ جنگ با آنان پیش رفتند 
 اي دسته. هم شکستند که بیشترشان سر از پاي نشناخته با ترس و هراس خود را به رود انداخته جان سپردند

روز . جنگجویان تا پشت حصار قلعه پیش رفته جاده را به خون دشمنان آغشتند . هم از دم شمشیر گذشتند 
 رذوالفقا. واري و پایداري به محاصره پرداخت و افغانان را در تنگناي آذوقه افکند دیگر نادر رسیده با است

افغانان از ترس کیفرهاي سخت نادري از در .  فرستاد میرا براي دست اندازي بیرون  اي دستههر روز خان 
  . یافتند میولی شکست  کردند میو پایداري  آمدند میهر گونه نیرنگ در 

مایه آنجا که با وکه به سوي فراه رفته بود از روي زیرکی در خاش با افغانان فر اي سرکردهدر آن زمان 
از آنان را با بزرگان اسیر کرده قلعه خاش را گشود و هم  اي دستهخان خویش بودند جنگید و  رذوالفقا
ان را کشته و یانی که براي گرفتن کوشک رفته بودند در پیرامون قلعه بست بسیاري از افغانلشکرچنین 

  .کوشک و زمین داور را به دست گرفتند 
فرمانرواي قندهار چون خود را گرفتار دید خواست که با دروغ و نیرنگ غلیجایی  خان حسیندر آن زمان 

نادر فرستاد و سیدال را که سردار از نزدیکان خود را به درگاه  اي دسته. شور برهاند  پر دریايخود را از آن 
پس از چندي که نادر از . برانگیخت که از دو سو فایده برد  ها ابدالیش به دستیاري شکرلبود با  لشکر

و از نادر  خان را از هرات بیرون کرده به سوي فراه فرستادند رسرکشان افغان تاب و توان بربود ذوالفقا
  .خان را بخواهد که ایشان قلعه را به او سپارند  یار اهللادرخواست کردند که 

ش خود را از تنگنا بیرون انداخت و بی درنگ به لشکره این سستی از آنان دید ناامید گردیده با سیدال ک
 یار اهللا. خان واگذار گردید  یار اهللاآنجا به  فرمانرواییبنا بر درخواست قلعه گیان . سوي قندهار شتافت 



 

 

و دست از آستین سرکشی خان همین که به درون قلعه رسید به خوي ناپاکی گراییده نیرنگ پیشه ساخت 
  .درآورد

نادر هرات را رها نخواهد نمود و درنگ آنان در پیرامون هرات به درازي  لشکرچون افغانان در یافتند که 
درهاي قلعه را در آن روز  .اول ماه رمضان مهلت دهند  روزخواهد انجامید درخواست کردند که تا 

  .تند و هرات و فراه جزو کشور نادري گردید گشودند و افغانان فراه هم از جداسري رو برتاف
خان چون راه چاره را بسته و رشته نیرنگ را گسسته یافت به پوزش خواهی گرایید و نادر به انگیزه  یار اهللا

  .پیشین بر جانش بخشود و او را به رفتن به سوي مولتان اجازه داد  هاي همراهی
***  

  به ایروان تهماسبرفتن شاه  - 13
پس از آنکه نادر عراق و آذربایجان را گشوده و از دشمنان بپیراست و براي سرکوبی افغانان به خراسان 

را هوس کشورگشایی در سر افتاده خواستند از کارهاي نادر ماننده سازي  تهماسبرفت ، پیرامونیان شاه 
 1143 الثانی جماديه در ماه کنند و به این خیال خام گروهی از رزمجویان آذربایجان و عراق را گرد آورد

رومیان که از سوي دولت  لشکرعلی پاشا فرمانده . به سوي ایروان روان گردیدند  تهماسباز اصفهان با شاه 
ساخت و بیوسان آمدن  لشکرگاهبیرون آمده کنار رودخانه کرنی را ایروان بود از قلعه  دارنده نگهعثمانی 

 لشکر. رومیان تاخت بردند  لشکره گذشته به تندي به سوي از رودخان تهماسبشاه  لشکر. شاه نشست 
توپخانه و قورخانه ، ابزار و کاچالشان را ریخته به قلعه پناهیدند . آراسته روم در نخستین رزم شکست یافت 

پس از چند روز سپاهیان شاه به . شاهی در سوي غربی قلعه در سه فرسخی خیمه و خرگاه برافراشتند  لشکر. 
رومیان از باالي قلعه با توپ و تفنگ به جنگ پرداخته و قزلباشان را . جنگ پرداخته تا پاي قلعه پیش رفتند 

سستی سران سپاه ایران پایان یافت  این جنگ دیري نگذشت که به شُوند نایابی خواربار و. به تنگنا افکندند 
  .بیش از این نتوانست در آن جا بماند و از راه قوزیولوم به تبریز رهسپار گردید  تهماسبو شاه 

یانش لشکرکه  تهماسبشاه . پرچم دشمنی برافراشت احمد پاشا والی بغداد از حرکت شاه آگاه گردیده 
ي لشکردر ابهر محمد علی خان بیگلربیگی فارس با .  پراکنده شده بودند به سوي زنجان و سلطانیه رفت

پراکنده خود را گرد  لشکردلگرم گردید و  لشکراز رسیدن آن  تهماسبشاه . آراسته به رکاب پیوست 
یان خود را آراسته به لشکرآورد و از ابهر به سوي همدان رهسپار گردید و در کردجان نزدیکی همدان 

لوچ به جنگ آغازید ولی چون با دشمن برابر شد پایداري نتوانسته نخست محمد خان ب. جنگ پرداخت 
  .یان شاه گردید و آنان نیز از هم پراکندند لشکرفرار کرد و این فرار او مایه سستی دیگر 



 

 

 تر پریشاناندوهگین بود به اصفهان بازگشت و مردم پریشان اصفهان را  لشکرکه از پراکندگی  تهماسبشاه 
  .گردانید 
یازیدند و چون نادر هم  تهماسبدولت عثمانی که از نادر هراسیده بودند دست سازش به سوي شاه بزرگان 

با رفت و آمدهایی چنین گزیریدند که شهرهایی . از پایتخت دور بود سازش را به سوي خود می بیوسیدند 
. گردد  واگذارکه نادر گشوده به دولت صفوي و شهرهاي سوي غربی رود ارس به دولت عثمانی 

  .به این رویه نوشته شد  ها نامه سازش
  .را با چند تن از بزرگان نزد نادر فرستاد  نامه سازشنسخه  تهماسبشاه 

نادر دریافت که این . فرستادگان به آن جا رسیدند در زمانی که نزدیک بود کار هرات یکسره شود ، 
که  اي فرستاده. د که به آن سازش گردن ننهند فرستادگان را پند دا. با غیرت و مردانگی نسازد  نامه سازش

همه به بازگشت  نشست میاز جانب وزیر بزرگ روم و فرمانرواي بغداد براي سازش آمده و در مشهد 
  .فرستاده وزیر روم به بغداد و درباریان به اصفهان شتافتند . فرمان یافتند 

زمان دیگر انداخت و به حسین خان غلیجایی اگر چه نادر آهنگ گرفتن قندهار را داشت انجام کار را به 
نیز سرکوبی آینده را خاطر نشان ساخت و در روز اول شوال از هرات به مشهد رهسپار و در نیمه ماه بدان 

فرستادگانی به کشور ،  خواست میو چون پیراستن سراسر خاك ایران را از رومیان و روسیان  رسیدجا 
  .شهرهاي ایران را که در دست دارند واگذارند  ریزي خونروس فرستاد که شاید انان بدون 

زمانی که نادر به مشهد رسید ، فرستادگان برگشته و خبر دادند که آستارا و گیالن را روسیان واگذار و راه 
  .، ولی دربند و دیگر شهرهاي شمالی رود کُر را به شُوند تسخیر ایروان وانخواهند گذاشت  اند سپردهسازش 

***  
  رفتن نادر به بغداد - 14

از راه نیشابور به سوي عراق  71145نادر براي جنگ با رومیان ساز و برگ سفر درچید و در هفتم محرم 
  .عجم و تختگاه جم رهسپار گردید و آوازه رفتن به آن جا را در سراسر ایران در انداخت 

او را  کرد میرگ مخالفت پس از شکست از رومیان در آشکار و نهان با کوچک و بز تهماسبچون شاه 
پس از این کار نادر . در اصفهان گوشه نشین ساخته فرزند شیرخوارش عباس میرزا را به پادشاهی برداشتند 

در نیمه جدي به آهنگ رفتن بغداد از اصفهان بیرون آمد و در کرمانشاهان ابزار فزون از نیاز به جاي 
را بازرسی کرده  ها راه، بیابان و  لشکرچون پیشروان . ید گذاشت و از بیابان ماهی دشت راه سپر بغداد گرد
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نادر به  اند ایستادهاز دشمنان به قراولی  اي دستهاست  لشکرخبر دادند که در راه طاق کسرا که گذرگاه 
در آن شب هولناك بیشتر  .هنگام شام که تاریکی شب جهان را فرا گرفت از بیراهه به سوي ذهاب شتافت 

با روشنی صبح به ذهاب  پراکندند و بازمانده با سختی زیاد راه را به راهنمایی ستارگان پیموده لشکریالن 
رومی تاخته با شمشیر ذهاب را پرخون ساخته دشمنان را در خواب ابد فرو  لشکرسحرگاهان بر . رسیدند 

  .بردند 
نادر به خاك بغداد وارد  لشکراحمد بیک با جالن فرمانرواي ذهاب با دوستان گرفتار و اسیر شدند و 

 برگزیدندبراي فرود آمدن اردو  شد میپس از گردش و بازدید آن جاها جایی که سیران تپه نامیده . گردید 
 .  

چون رومیان گذشتن از دجله را دشوار انگاشته بدان پشت گرم بودند ، نادر گذشتن از دجله را آهنگید و 
پس از گذشتن پاسی از . خرما بریده تکه تکه کردند  هاي درختفرمان داد که از درختستان هاي بغداد 

و به دستیاري فرستاده فرنگ که آن  رسانیدند شب بر شتران بار نهاده و با زحمت زیاد به نزدیک نهروان
پر باد پلی ساختند و دو  هاي مشکخرما و  هاي چوبزمان در اردو بود و در پل سازي دانشی بسزا داشت با 

پس از آن نادر با چهار هزار نفر دلیران سواره و پیاده از . سمان به کناره نهر استوار بستند طرف آن را با ری
  .پل گذشتند 

تاریکی شب فرا رسید ، نادر از کمی لشکر نیندیشد و با پیرامونیان دلیر به سوي بغداد کهنه روي آورد و در 
کاظمین  که جاییدر . تاریکی شب بر رومیان که در کنار شط به نگهبانی گماشته شده بودند حمله برد 

هنگامی که تاریکی شب به روشنی روز مبدل شد . از دو سو در آن شب جنگ درگرفت  شد میدیده 
رومیان که در قلعه بودند از کار شبانه خبردار گردیده به جنگ آغازیدند و با توپخانه به جلوگیري پرداختند 

بود نادر دست از  با اینکه لشکر بغداد بیرون از شمار. و حصار قلعه را با پیادگان و سواران استوار کردند 
  .بار به صف شکنی و دشمن فکنی پرداخت  نآستین دلیري برآورد و با شمشیر خو

خواربار که از  هاي کشتیاحمد پاشا به حصار پناهید ، لشکریان نادر به اطراف بغداد دست یازیده جلوي 
پلی بر روي  نادربه فرمان . آنجا را پایمال ستوران ساختند  هاي بوستانو  ها باغگرفتند و همه  رسید میبصره 

ساختند ، زمان محاصره دیر پایید  لشکرگاهشط بسته شد و لشکریان از روي آن گذشته اطراف کاظمین را 
بغدادیان از سختی و گرسنگی با احمد پاشا از در ستیز در آمدند و در . و نایابی خواربار در بغداد پدید آمد 

  .طلب روزي به هر سو دویدند 



 

 

جمعی هر روزه به آهنگ دریوزه راه گریز جسته آهسته آهسته خود را از  رسید که اي ندازهاسختی به 
و هر  گشتند می ور بهرههاي لذیذ کامیاب و  خوراكو از  پیوستند میحصار بیرون افکنده به لشکرگاه نادر 

  . شدند میسوزان کشته  هاي گلوله، با  کردند مییک از آنان که از لشکرگاه فرار 
  .پاشا از روي ناچاري فرمان داد که در روزهاي آخر صفر درهاي قلعه را به روي لشکریان بگشاید  احمد

***  
  

  عثمانی لشکرآمدن توپال پاشا سر - 15
دولت عثمانی عثمان پاشا نخست وزیر پیشین را که در جنگ فرنگ به سبب پایداري از پازخم گلوله یافته 

آوازه حرکت او در زمان سختی و زبونی . به سرداري برقرار و به بغداد فرستاد  شد میو توپال نامیده 
بغدادیان از . و بر دلگرمی بغدادیان افزود  آید میبغدادیان به آنجا رسید و دانستند پاشا از راه موصل پیش 

عصر نامیده  که جاییتا در  آمد میعثمان پاشا از کنار شط پیش . پیمان گشودن درهاي قلعه سرباز زدند
. همان روز که ششم ماه صفر بود در کنار آب آغاز ستیز کردند . با قراوالن لشکر نادر روبرو گردید  شد می

  .در حمله نخست عثمانیان شکست خورده از هم پراکندند و هر گروهی به سویی گریختند 
ند و دور اردوي خود را عثمان پاشا با بازمانده لشکر که در جنگ ورزیده بودند نزدیک شط بار انداخت

  .تفنگچی نهادند 
نادر با فوجی پیاده که در دلیري و مردانگی یکتا بودند به جنگ پرداخت و جنگ از چاشتگاه تا پسین به 

در آن حال اسب نادر به یک تن . درازي کشید و هوا هم بسیار گرم بود ، همه از تشنگی ناتوان شده بودند 
غالمان رکاب یدك دیگر پیش . ون شد و نادر از پشت اسب به زمین افتاد از لشکر عثمانی پهلو زده سرنگ

رزم روي برتافت و به  نزدیک فرو رفتن آفتاب از. آوردند که نادر بر پشت آن نشست و رو به دشمن آورد 
سحرگاهان که رومیان . لشکریانش از دو سوي شط کوچیدند و به او پیوستند . سوي بهریز روان گشت 

نادر رسانیده آنچه از  لشکرگاهبغداد خود را بهروز و دشمن را در بهریز دیدند خوشحال گشتند و خود را به 
  .اینان به جاي مانده بود تاراج کردند 

***  
  
  
  



 

 

  و آوردن نادر بار دوم به رومیانر - 16
بر گذشته : نادر گفت . اکنده نادر گرد آمدند ، در مندلیج به سکالش نشستند رپس از آن که لشکریان پ

ند به سر در آمدن چهر . ینده را نیک پاید آبلکه مرد رزمنده باید از گذشته پند گیرد و . افسوس نشاید 
سوده باشید که به یاري آفریدگار آابزار ما را دشمن برد ، ولی  اسب من رشته را از هم گسیخت و کاچال و

یک دل زبان دادند که هرگاه  لشکرسران . باز پس گیرم  اند کردهدمار از آنان برآورم و دو صد آنچه تاراج 
  .فرمان دهد به جانبازي آغازند و از رزم روي برنتابند 

ساختند و نادر  لشکرگاهپس از این سکالش و گزیرش سپاهیان نادر در بیست و دوم ماه صفر همدان را 
 درقلعه کوب را بر عراده سوار و با باروت و دیگر  هاي توپبه اندازه نیاز  ها شهرستانفرمان داد که از 

به سوي کرکوك  الثانی ربیعپس از فراهم آمدن ابزار روز شنبه بیست و دوم . ها به همدان آورند بایست 
  .رهسپار گردیدند 

سرلشکر روم که مردي زیرك و دانا به کارهاي جنگی بود ، جنگ را در بیرون کرکوك آغاز نمود و 
با اینکه لشکریان روم در جنگ سخت پا . خود پشت به دیوار قلعه داد و فوجی را به جلوگیري فرستاد 

در حمله نخست گروهی از آنان کشته گردید و بازمانده از  ودندنم میبی اندازه  هاي دلیريو  فشردند می
به او نوشت و او را  اي نامهنادر . میدان روي برتافتند و سرلشکر هم به قلعه پناهیده به پایداري پرداخت 
سپس نوشت که اگر بیرون آیی با . سرزنش کرد که مرد دلیر جنگجو نباید از میدان به در رفته به قلعه پناهد 

. نامه را با دست یکی از گرفتاران فرستاد . مشیر و نیزه دچار آیی و اگر در قلعه مانی آنجا زندان تست ش
  .بلکه سستی و نامردي پیشه خود ساخت . نه جواب نامه داد و نه از قلعه بیرون آمد  لشکرسر

سپاهیانش به سوي پس از فرستادن این نامه یک شب در بیرون کرکوك ماند و بامداد روز دیگر با  نادر
نخست چند هزار خانه و اربیات را از پیش برداشته . قلعه تاخت و فرمان داد که به اطراف تاخته تاراج نمایند 

  .بپراکندند و خواسته و کاچالشان را تاراجیدند 
بردار  مگیري دشمن از سوي سورداش که به زیادي خواربار و چارپایان سودمند نا براي سرگرمی و ناگه

، رزم آورده حصار سورداش را گشوده قلعه  نشستند میبود و توده انبوهی از مردم بیابان نشین در آنجا 
به  لشکردسته دیگر از نامداران  .چواالن را بگرفتند و آنچه خواربار و دانگی به دست آمد تاراجیده بردند 

لبکردهاي . تاراج فرمان یافته شتران بسیار به دست آوردند    .فرمان پذیر گشتند  اسبِ
هنگامی که لشکریان نادر به این کارها سرگرم بودند خبر رسید که سرلشکر از رفتن نادر از کرکوك 

این حرکت را از روي ترس و سستی انگاشته و بیست هزار مرد جنگی به سرداري ممش . شادمان گردیده 



 

 

در آق بند که میان دو کوه بلند است بار  و آن گروهپاشا به آهنگ جلوگیري از نادر شاه فرستاده است ، 
  . اند پرداختهو در سر کوه از دو سو جایگزین گشته با شادي و آسایش به سراپا کردن خیمه  اند انداخته

یان لشکر. نادر در نیمه شب با فوجی از جنگاوران رهسپار گردید و در سر زدن سپیده دم به آن دربند رسید 
پس از  لشکرسر. در سر زدن آفتاب به جنگ آغازیدند . دربند را گرد فراگرفتند  از دو سو به کوه باال رفته

ممش پاشا ترسیده فرار خواهد کرد ، بدین پندار با  لشکرگمانید که نادر از زیادي  لشکرفرستادن آن 
و زمانی به آنجا رسید که دو . ممش پاشا با شتاب روان گردید  لشکرخود دنبال  لشکراز یالن  اي دسته
  .با یکدیگر در کشاکش و زد و خورد بودند  لشکر

چون پیش تازان لشکر روم از سوي کرکوك آشکار گشتند هنگامی بود که ممش پاشا و لشکریانش از 
و  کند میممش فرار  لشکره از همه جا بی خبر در این وقت خبر یافت ک لشکرمیدان روي برمی تافتند ، سر

نام از تیره گرایلی به او رسیده از  یار اهللادر زمان . و به گریز نهاد دید ر نمیچون در خود توانایی برابري 
در آن جنگ بیست هزار از لشکر عثمانی از دم . و سرش را بریده بر سر نیزه بلند نمود مرکبش فرو کشید 

نادر رو به کرکوك آورده همه آنجاها را ویران نموده  لشکر پس از سه روز. تیغ گذشته کشته شدند 
  .تاراجید ، و چارپایان سودمند بسیار از شتر و گوسفند به دست آورد 

 ها گذشتهاحمد پاشا از . لشکریان نادر پس از گرفتن کرکوك به سوي بغداد رفته آنجا را گرد فرو گرفتند 
نوشته  ها نامهبه ایران واگذارد و پیمان  اند گرفتهکه رومیان پوزش خواست و زبان داد که شهرهاي ایران را 

  .نزد پاشایان فرستاد که رومیان را به زودي بکوچانند و دزها به گماشتگان دولت ایران واگذارند 
رسیدن نادر به  گیر جلودر بین این گفتگوي خود سري و گردن کشی محمد خان بلوچ پیش آمد و 

  .گردید  هایش خواسته
***  

  محمد خان بلوچ و پایان کارش - 17
در زمان اشرف به کارهاي دولتی وارد و به نمایندگی به . محمد خان بلوچ از نخست سرکش و بد راه بود 

پس از پیشرفت نادر و گرفتن اصفهان چون راهی دیگر نیافت رو به درگاه نادر آورده . دربار عثمانی رفت 
 کرد نمیولی در نهان از پستی و بدکرداري فرو گذاري  داد مین هرچند در آشکار یکرنگی نشا. امان یافت 

  . پیمود میو راه دو رنگی 
داد و چون فرمان گرد  برده نامفرمانروایی کوه گیلویه را به محمد خان  رفت میزمانی که نادر به بغداد 

زمانی . نده گردید بیرون داده شد ، محمد خان هم با لشکر کوه گیلویه فراخوا ها شهرستانآمدن لشکر از 



 

 

در چایدرفیلی خبر به سر در آمدن اسب نادر و پراکنده شدن لشکرش  رفت میکه آماده شده به لشکرگاه 
را شنیده به خوي ناپاکی گرایید و سران لشکرش را گرد آورده با آنان سکالیده به گردنکشی آغازید و 

د همراه ساخته در بهبهان و بنادر پرچم سپس فوجی از تازیان بنادر را با خو. نیرنگ دغل پیشه ساخت 
  .جداسري برافراشت 

به سوي بنادر رهسپار گردید و  خرد بینادر پس از شنیدن این خبر براي واژگون کردن کاخ پنداري آن 
چون شوشتریان به همراهی محمد خان در نافرمانی با دولت کوشا بودند ، . شوشتر را لشکرگاه خود ساخت 

بدان  نمودند میاد تاراج داد و چون مردم حویزه هم با محمد خان دوست و به او همراهی نادر آنجا را به ب
محمد خان از شنیدن این خبر . سوي رفت و آنجا را هم از بدخواهان پیراست و سپس به بهبهان روي آورد 

یادگان خود به دست و پا افتاده به جلوگیري کوشید و دربند و شولستان را به آهنگ جنگ فرا گرفت ، و پ
  .را در بلندي کوه جاي داد 

محمد . نادر فرا رسیده آن گروه را از باالي کوه پراکنده بسیاري را اسیر کرده بسیاري را کشت از آن سو 
  .خان با دسته کمی از لشکریانش به سوي هرمز گریخت 

خان وکیل جالیر به دنبال به دنبال محمد  تهماسبنادر با لشکر به شیراز وارد گشته گروهی را به سرداري 
  .خان روانه ، و براي گرفتن او به همه جا دستور فرستاد 

محمد خان چون حال خود را زار دید . بندر هرمز از حمله سپاه پیروز نادر گشاده شد و بسیاري اسیر گشتند 
  .تی اینان سودي به حالش باشد تازیان هوله را با خود یار ساخته به جزیره قیس در آمد که شاید از همدس

چون از پیش به فرمانروایان  . یافتند نمی، ولی او را در جایی  رفتند میدلیران نادري در طلبش به همه جا 
وله براي جبران عالق هبنادر دستور داده شده بود که او را هر جا دیدند گرفته به نزد نادر فرستند ، شیخ 

هر کسی از مردم . بر پایش نهاده نزد وکیل فرستاد  8نددریا او را گرفته و کُدر میان  اش گذشته هاي نافرمانی
محمد خان بود گرفتار صد گونه رنج گردید و هر که با او همکاري کرده بود  هاي ناپاکیبنادر شریک 

. به چشمان محمد خان نیز میل کشیده کورش کردند و او پس از چند روز رنج مرد . کیفري سخت یافت 
کرده بود نادر به پاداش گرفتن محمد خان از گناهش چشم پوشیده  هایی گردنکشیبا اینکه شیخ عالق 

  .به او بخشید  اي جایزه
***  
  

                                                        
 )ویراینده . ( کنده و چوب ستبري که بر پاي اسیران و مجرمان می بستند  8



 

 

  رفتن نادر بار سوم به جنگ رومیان و کشتن عبداهللا پاشا - 18
چون پاشایان روم پس از شنیدن خبر سرکشی محمد خان بلوچ و رفتن نادر به سرکوبی او سرکشی آغازیده 

  .فت بودند ، نادر پس از پایان کار محمد خان جنگ با آنان را آهنگیده از شیراز به اردبیل و مغانات ر
لشکریان نادر به شیروان روان شدند ، سرخاب خان لکزي فرمانرواي آنجا به سوي غازي و قموق  که همین

  .قلعه شماخی بی رنج و کوشش گشوده شد . که آخرین شهرهاي داغستان بود فرار کرد 
سرخاب خان از لشکر نادر سخت هراسیده در آنجا . غازي و قموق آورد  به پس از چند روز لشکر نادر رو

از وي ابزار و کاچال فراوان به جاي ماند که همه بهره لشکر . ماندن نیارست و از بیراهه و بیابان گریخت 
  .پیروز نادر گردید 

از آنجا . د ساختند پس از غارت و سوختن قموق لشکر نادر از راه البرز کوه برگشته قبله را فرودگاه خو
. سپس آهنگ گرفتن گنجه نمودند . رهسپار گنجه گشته نزدیک کلیسا کندي خیمه و خرگاه برپا ساختند 

دلیران به گرداگرد قلعه روي آورده از یکسو نقب زنان به سوراخ کردن حصار و از یکسو منجنیق اندازان با 
،  پاشید میتوپ از هم  هاي گلولهاز  ها نهخاسقف پرتاب گلوله به خراب کردن دیوارها پرداختند ؛ 

ناگاه . مردم گنجه همه سرگردان و در کار خود فرومانده بودند .  پرید میدیوارهاي قلعه با باروت به هوا 
خبر رسید که عبداهللا پاشاي کوپریلی زاده با لشکري فراوان از سوي وان پیش آمده قارص را لشکرگاه خود 

به  1147 حجه ذيپایان دادن به کار گنجه گردانیده ، خود روز سیزدهم  مأمورا رنادر فوجی . ساخته است 
  .تاختند  پیش تازان لشکر نادر تا مرز ارزنه الروم. سوي قارص روي آورده و آنجا را لشکرگاه ساخت 

نادر با لشکر خود  نمود میپافشاري  نشینی دزو در  آورد نمیسر از دز بیرون ) عبداهللا پاشا ( چون سرلشکر 
  .به سوي ایروان رفت 

جاسوسان خبر . به دنبال لشکر نادر رهسپار گردید سرلشکر که از حال سرلشکر پیشین تجربه نیاموخته بود 
تپه نامیده  دکنون مرا که جاییچهار فرسخی ایروان در نادر در .  دنبال گیري سرلشکر را به نادر رسانیدند

  .استوار نشست  شود می
نادر آهنگ او . ادان سرلشکر با سپاهیان خود آهنگ ایروان کرد که در قلعه نشسته به خودداري پردازد بامد

تا سه ساعت جنگ از دو سو به . را دریافت و به هنگام کوچ سر راه بر او گرفته آماده کارزار گردید 
بازمانده سپاه پا به فرار سرانجام عبداهللا پاشا با گروهی از همراهانش کشته شد و .  شد میسختی دنبال 

از یالن را به دنبالشان فرستاد بسیاري از آنان را در گذرگاه آب گرفتار و کشتار  اي دستهنادر . گذاشتند 
پاشایان گنجه و تفلیس که چنین دیدند خواستار سازش گردیده درهاي قلعه را به روي سپاهیان  .کردند 



 

 

بردار شد ،  نکه به قلعه داري کوشیده بود فرما هم ایروان پاشاي. بردار شدند  ننادر گشوده همگی فرما
  .نادر از گناه او درگذشت و اسیران رومی آزاد شدند 

نادر فرمان داد به . سپاهیان نادر تا کنار رود ارپه چاي پیش رفته آن شهرها را دوباره از ایران گردانیدند 
  . آباد گردانند  ها ویرانیروان سازند و  ها جويکشت و کار بیشتر کوشند و 
  .لکشی بود نشیمنگاه خود گردانیدند دمغان و النگ را که جاي  9جلگهدر نهم رمضان لشکریان نادر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 )ویراینده . ( در متن جولگاي نوشته شده که اشتباه است  9



 

 

  بخش دوم
  پادشاهی نادر

***  
  سکالش در صحراي مغان و برگزیدن نادر به شاهی -19

چون خاندان صفوي برافتاده و بایستی پادشاهی بهتري به جاي آن بنیاد یابد و از سویی نادر از روي بی 
براي شور و نیک اندیشی دستور داد که بزرگان کشور و سران  آورد نمینیازي سر به افسر پادشاهی فرو 

به شدند در صحراي مغان سپاه و دیگر شناختگان کشور را از هر سو به دربار خوانند و چون همگی حاضر 
همگی یکدل و . نادر از اندیشه بزرگان درباره پادشاهی جویا گردید . مجلس شوراي بزرگی برپا گردید 

و چون بر این . چنین گفتند که ما جز فرمان تو را نخواهیم برد و بندگی تو بر ما واجب است  زبان یک
بزمی با شکوه  101148شوال  24از چند روز در  اندیشه پایداري نمودند نادر پادشاهی را پذیرفت و پس

باشندگان همه . بسیار بزرگی آراسته شده نادر تاج پادشاهی را بر سر گزارده بر سریر فرمانروایی نشست 
  .، شادي بسیار نمودند ، والخیر فی ما وقع تاریخ آمد  زبان به تهنیت گشودند

،  کوبیدند می، دلیران پاي  نواختند می، چنگ و چغانه  کردند می ها شاديچند روز پیاپی جشن برپا بود ، 
  . نوشیدند میدالوران باده 

***  
  گشایش قندهار و کندن ریشه افغانان - 20

در . برگزار شد نادر به آهنگ گشودن قندهار بدان سوي رهسپار گردید  گذاري تاجپس از آن که جشن 
ناچار . برداشته  ربختیاري به گردن کشی س هاي کوهبین راه شنیده شد که علی مراد خان با تیره خود در 

بلند جاي داشتند آهنگیده به سوي زرد  هاي کوهنادر پس از رسیدن به برورود به سرکوبی آن تیره که در 
  .کوه رهسپار گردید 

در سپاهیان نا. پناهیدند  ها کوهبه  گذاشتهسرکشان به ناگاه از رسیدن لشکر نادر آگاه گشته کاچال خود را 
علی مردان خان زنده دستگیر شد . سرکشان را یافته از میان بردند  ها سنگالخاز پی آنان روان گشته در میان 

  .و به فرمان نادر دست و پایش بریدند که پس از دو روز بمرد 
ن پس از چهل روز با لشکریان دلیر و انبوه از راه کرمان و بیابا. سپس نادر به سوي اصفهان رهسپار گردید 
  .در سرخ شیر بار افکندند  1149 حجه ذيکرك به سوي قندهار رو آوردند و در نهم 

                                                        
  )ویراینده ( چهارشنبه هفده اسفند هزار و صد و چهارده  10



 

 

نیم فرسخ در نیم فرسخ بنیاد گزارده  اي قلعهبه دستور نادر شهري تازه در برابر قندهار بساختند و بر گرد آن 
  . بودند میبلند برپا کردند که درون آن بندق اندازان  هاي برج

پس از پایان سال . در حصار گرفتند تا کار بر مردم آن شهر سخت گردید قندهار را  سال یکبدین سان 
توپ  هاي گلولهشهر را  هاي خانه. قلعه کوب را به باالي کوه کشیده برج را آماج گلوله ساختند  هاي توپ

کوه سوي  قعده ذيسرانجام نادر در شب بیست و دوم . قلعه گیان سخت هراسان گردیدند خراب کرد ، 
برج و ده آورده ولی آن شب کاري از پیش نبرده چهل زمینه را کمینگاه گردانید و هنگام صبح به رو سوي 

از سپاه را به ویژه  هایی دستهکه سه روز از نوروز گذشته بود  1150 حجه ذيبازگشت تا اینکه در شب دوم 
کوه پنهان شده سحرگاهان نادر  هاي سنگآنان در شکاف . از بختیاران به یورش و گرفتن قلعه فرمان داد 

بختیاران از سوي برج بر فراز حصار و ده رسیده و زمانی که . بر سر کوه برآمده هلهله کنان حمله بردند 
را بر دیوار حصار استوار کرده باال رفتند و  ها نردبانقلعه گیان آرمیده بودند بر آنان تاخته گروهی هم 

قندهار را از آنان  گذرانیدهند و نیمی بیشتر از افغانان را از دم شمشیر را در دست گرفت ها برجدروازه و 
  .بپیراستند 

روز دیگر بزرگان قندهار . حسین خان با زن و فرزند دچار سرگردانی شده به ارگ قیتول پناهیده شدند 
درآمدند و از  جمعی از تیره غلیجایی جزو سواران. نادر رفته زینهار طلبیده پوزش خواستند ترسان به نزد 

. را با نزدیکان به مازندران فرستاد  خان حسینبازمانده را نادر به نیشابور کوچانید و . دیدند  ها نوازشنادر 
آباد نامیده شد و تیره ابدالی را در آن جا نشیمن دادند و قلعه  رشهري که در زمان نادر ساخته شده بود ناد

  .کهنه قندهار را پاك برانداختند 
***  

  گشودن بلخ - 21
خان وکیل جالیر را  تهماسبزمانی که نادر آهنگ قندهار داشت شاهزاده رضا قلی میرزا به گرفتن بلخ و 

خان دل نگران بود ولی چاره جز پذیرفتن  تهماسبهر چند شاهزاده از . به سرداري لشکر او روانه گردانید 
  .نداشت 

فرمانرواي بلخ به آهنگ . ید و به سوي بلخ رهسپار گردید شاهزاده به فرمان نادرشاه ابزار جنگ آماده گردان
  .جلوگیري در شش فرسخی بلخ نشست 

. پایداري نیارسته از میدان در رفتند  ها ازبک. چون دو لشکر در آن جا به هم رسیدند به جنگ آغازیدند 
نرواي بلخ را با بزرگان چون این خبر به شاهزاده رسید فرما. فرمانرواي بلخ هم فرار کرده بلخ را واگذاشت 



 

 

به دربار خواسته مورد بخشایش و نوازش فرمود و شهرهاي آن جا تا آخر قندوز و بقالن و بدخشان گشوده 
  .پس از پایان کار بلخ شاهزاده به گشودن بخارا دست زد . گردید 

از ازبکان  اي دستهخان خوارزم . یاري جست  خوارزمابوالفیض خان والی بخارا از ایلبارس خان فرمانرواي 
  .را برانگیخت و با ابوالفیض خان همراه ساخت 

شاهزاده از همراهی آن دو خان با یکدیگر آگاه گشته به آهنگ جنگ با آن دو از آب آمویه گذشت و رو 
ایلبارس هواي کار را دریافته بدون کوشش از راهی که آمده بود بازگشته به سوي . به سوي آنان رفت 

شاهزاده قلعه شالدك را که نزدیک قرشی است . ابوالفیض خان به قلعه قرشی پناهید .  خوارزم شتابید
  .نشیمنگاه خود ساخت 

هنگامی که آهنگ حمله به قرشی داشتند فرمانی از نادرشاه رسید که پیشروي به سوي توران صالح وقت 
  .نداشته دستور داده بود که جاهاي گرفته شده استوار شود 

  .جنگی را گرد آورده به بخارا باز گردید  هاي غنیمتب شاهزاده با شتا
***  

  گشودن هندوستان - 22
شاه ، شاه هندوستان نوشت و از او درخواست نمود  ددوستانه به محم اي نامههنگامی که نادر در قندهار بود 

  .نماید  واگذاربه ایران  شد میپیش جزو خراسان شمرده  هاي زمانکه دو والیت غزنین و کابل را که از 
 اش فرستادهنادر چون . شاه جوابی به نامه نادر ننوشت و فرستاده نادر را یک سال در بند نگاه داشت  دمحم

به آراستن سپاه براي جنگ با هندیان پرداخت و فرستاده  از هند برنگشت و از پیش آمد آگاه گردید
را در آن جا نگاه  ام فرستادهرا نداده و  ام نامهنوشت که یک سال است پاسخ  اي نامهدیگري فرستاد و 

دو رویه کار ما را با اینک آماده باشید که شمشیر .  اي پنداشتهگویا کارهاي مرا شوخی و بازیچه .  اي داشته
  .ه خواهد گردانید شما یک روی

زنین را نخست غ. از راه قندهار به سوي هندوستان روان شد  111151پس از فرستادن این نامه روز یکم صفر 
ولی مردم کابل . قلعه و شهر به دست سپاه نادر شاه افتاد . بردار گشتند  نمردم آنجا به دلخواه فرما. گشود 

  .به استواري حصار شهر دلگرم شده به پایداري پرداختند 
. به فرمان نادر گروهی از کردهاي خراسان که در جنگجویی آزموده بودند در کمینگاه پنهان شدند 

. ن که روشنی خورشید به همه جا تابید یک دسته از جنگجویان به دور قلعه آمده به جنگ پرداختند بامدادا
                                                        

  )ویراینده ( سه شنبه سی اردیبهشت هزار و صد و هفده  11



 

 

لشکریان نادر براي آنکه . که شماره آنان را بسیار کم دیدند از قلعه بیرون آمده به جنگ پرداختند کابلیان 
همین که دور . دنبال آنان روانه شدند بتوانند آنان را از قلعه دور سازند راه فرار پیش گرفتند و کابلیان از 

جز فرار ندیده از هم  اي چارهکابلیان . افتادند دلیران کار دیده از کمینگاه بیرون آمده بر آنان تاختند 
بازمانده نیز فرار کرده . سپاهیان نادر به دنبال آنان تاخته به کشتار پرداختند و اسیران بسیار گرفتند . پراکندند 

  .به کابل بازگشتند 
قلعه کوب را بر فراز کوه کشیده قلعه را  هاي توپروز دیگر به فرمان نادر کابل را در حصار گرفتند و 

کابلیان چون خود را از چهار سو .  نمودند میرا ویران  ها خانهآتشین  هاي گلولهتوپچیان با . ویران کردند 
در فشار دیدند سخت هراسیده ناچار شدند درهاي قلعه را به روي لشکریان نادر بگشادند و کلیدهاي خزانه 

  .را به آنان بسپارند 
شاهزاده رضا . کنه بهار که از شهرهاي جالل آباد است لشکرگاه نادر شاه گردید س از گشودن کابل پرپ

قلی میرزا که از بلخ خوانده شده بود در اینجا به لشکرگاه پیوست و در اول شعبان فرمانروایی ایران تا 
ار بر سر او و نصراهللا میرزا زد گوهر نگ 12خود جیقه نادر به دست .گردید  واگذاربازگشت نادر از هند به او 

ناصر خان . نصراهللا میرزا را با خود همراه گردانیده آهنگ پرشاور نمود . رضا قلی میرزا را به ایران فرستاد . 
خیبر داراي  هاي کوهچون . ي گرد آورده در جم رود آماده برابري ایستاد لشکرسردار کابلی در پرشاور 

نادر شاه راه دیگر گردانیده از کوه سیه چوبه باال رفت و در بین راه گزندهاي  بود میمارهاي سیاه گزنده 
خان  رناص. رود را گرد فرو گرفت  مدشوار جپس از باال رفتن از کوه و گذشتن از آن راه . فراوان دید 

پهناور ولی با چهل تن از سران و گروهی از لشکریان گرفتار شد و سرزمین . پایداري نتوانسته فرار کرد 
  .پرشاور جایگاه خیمه و خرگاه نادري گردید 

داستان کشته شدن او چنین . ابراهیم خان رسید پس از چند روز خبر یاغیگري لگزیه داغستان و کشته شدن 
آذربایجان بود لگزیه جار که با شیروان همسایه بودند  فرمانروايدر زمانی که ابراهیم خان : بوده است 

بسیار آهنگ  لشکرابراهیم خان با .  داشتند میو برده گیري وا  ریزي خونغارت و  اشرار داغستان را به
  .جنگ با آنان کرد و در میدان جنگ کشته گردید 

نادر به شنیدن خبر مرگ ابراهیم خان اندوهناك گردید و دودل شد که راه هند را پیش گیرد یا بازگشته 
ولی چون گشودن هندوستان را آهنگیده بود از . از جوید یاغیان را سر جاي خود بنشاند و خون برادر را ب

اشت و کنون را چند تن از گذ زن را به بازگشت از هندوستان باگزیرش خود برنگشت و کیفر یاغیان داغستا
                                                        

 )ویراینده (  .چیز تاج مانند که به کاله نصب کنند تاج یا هر  12



 

 

که یاغیان را براندازد و تا بازگشت او از آذربایجان و گرجستان فرستاد  داري سپهبزرگان لشکر ره به 
  .دارند  ها ایمن نگاهندوستان آنجاها ر

پنجاب گذشت و بیابان الهور را جایگاه  هاي رودخانهپس از آن با لشکریان خود به آهنگ گرفتن الهور از 
 مند بهرهشاهانه  هاي نوازشزکریا خان فرمانرواي آن کشور به نزد نادر شتافت و از . یان خود گردانید لشکر

و فخرالدوله ناظم پیشین کشمیر را که این زمان در الهور  واگذاشتنادر فرمانروایی الهور را به او  .گردید 
  .به فرمانروایی کشمیر فرستاد  نشست می

نظام ،  کوشید میپس از رسیدن نادر به مرز هندوستان جاسوسان خبر رسانیدند که محمد شاه به بسیج سپاه 
کرنال پناهگاهی استوار ساخته و  الملک نیز از کشور دکن با گروهی از سپاهیان به محمد شاه پیوسته در

نادر چون خبر آمادگی . سیصد هزار سوار و سه هزار عراده توپ و دو هزار فیل مست آماده ساخته است 
 و هم در زمان خبر رسید که خواستیم میاین آن بود که ما : گردید و گفت  خوشنودمحمد شاه را شنید 

گروهی از نادر فرمان داد . فرسخی کرنال آمده است برهان الملک با لشکري بی شمار به پانی پت ده 
که از برهان الملک . دلیران را برگزیده با ابزار جنگ به پانی پت بفرستند و آنجا را لشکرگاه خود گردانند 

دلیري و انبوهی لشکر نادر آگاه شد در خود توانایی پایداري نیافت و روي به گریز نهاده به سوي کرنال 
 قعده ذيلشکر نادر روز چهاردهم . بسیاري از همراهانش در راه از پا افتاده گرفتار شدند  رهسپار گردید و

)  باشد میکه میان کرنال و شاه جهان آباد ( از پل رودخانه فیض گذشته از پهلوي کرنال به سوي پانی پت 
هند را آگاهی  اسیرانی که از سپاهیان برهان الملک گرفته شده بودند شماره سپاهیان. روي آوردند 

ولی نادر گفته آنان را نپذیرفته با چند تن از یکه تازان دلیر تا نزدیک اردوي محمد شاه رفت و .  دادند می
خود جاي اردو را دیده شماره آنان را نیک سنجید و جایی هم براي فرودگاه لشکر خود برگزیده به 

ستند و جایی را میان کرنال و پانی پت لشکرگاه نش ربامداد روز دیگر بر اسبان تیز رو ب. لشکرگاه بازگشت 
در آن سرزمین . در همان هنگام برهان الملک و صمصام الدوله در میان میدان نمودار گردید . ساختند 

محمد شاه نیز به پشتیبانی آنان با مردان دلیر کار آزموده از حصار بیرون . هموار به لشکر آرایی پرداختند 
  .را به جلو سپاه انداخته لشکر آرایی نمود و پیالن جنگنده  آمده

شاهزاده نصراهللا در زیر درفش جا گرفت و در دو سو چپ . به فرمان نادر شاهنشاه ایران جنگ آغاز گردید 
  .جنگ خونینی درگرفت . دیگر بزرگان سپاه جاي گرفتند  لشکرو راست 

وله با پسر و برادر خود کشته گردید ، برهان ددر این جنگ سی هزار نفر از هندیان کشته شدند و صمصام ال
 هاي خواستههزار فیل و . الملک با گروهی از بزرگان گرفتار گردیدند و بازمانده لشکر از هم پراکندند 



 

 

. گردید شاه کشمیري و کاچال زیاد بهره لشکریان نادر  هاي فرشزرین و سیمین و  هاي ظرففراوان و 
به فرمان نادر چند هزار سوار دالور . ان فرار کرده به پناهگاه کرنال پناهید محمد شاه زبون و ناتوان از مید

محمد شاه پس از این شکست ناامید شده نظام الملک را که به کارهاي . گرداگرد اردوي او را فرو گرفتند 
بار نادر آمد و نظام الملک به در. کشور هند دانا بود به نزد نادر فرستاد که پیمانی بسته به جنگ پایان دهند 

  .بایا را بست و جنگ پایان یافت  هاي پیمان
شاهنشاه به پیشواز شتافت . دیگر محمد شاه با بزرگان و سران دولت گورکان به دربار نادر شاه آمدند روز 

  .محمد شاه را در پهلوي خود بر سریر نشانید و از او دلجویی نمود . و آنان را گرامی داشت 
نادر آهنگ شاه جهان آباد پایتخت هندوستان نمود و روز نهم به همراهان و  1151 حجه ذيروز یکم 

محمد شاه به پذیرایی پرداخت و بزم شاهانه آراست و کلید خزانه هندوستان را به . لشکریان به آنجا رسید 
اي آن شناسان بهکه در زیبایی مانند نداشت و جواهر طاووسزرنگار به ویژه تخت  هاي تخت. نادر شاه داد 

  .به نادر ارمغان گردانید  دانستند نمیرا 
و عید قربان با هم در یک روز بودند و با پیروزي ) نوروز ایرانیان ( که آغاز برج حمل  حجه ذيشب دهم 

سپاه نادر سه جشن به هم در آمیخته بود جشن بسیار با شکوهی گرفته شد و همه به شادي بی پایان پرداخته 
  .و آن روز را به خوشی گذراندند 

***  
  کشتار شاه جهان آباد - 23

شاه جهان . ن هندي با ایرانیان نزاعی درگرفت و کار به کشیدن کارد و دشنه کشید هنگام شب میان چند ت
یان لشکرآباد در اندك زمانی پرآشوب گردید ، گروهی از هندیان بر ایرانیان تاختند و گروهی نیز از 

از  اي ستهد. به زد و خورد پرداختند  نشستند میهندي به یاري پرداخته با لشکریان نادر که در سراهاي شهر 
  .ویژه را بردند  هاي فیلهندیان به فیل خانه درآمده 

چون این آگاهی به نادر رسید سخت برآشفت و همان شب فرمان کشتار همگانی داده شد و جارچیان آن 
به میان هندیان افتاده  بامدادانیان که از پیش آمد خشمناك بودند ، لشکر. را به آگاهی سپاهیان رسانیدند 

به تاراج رفت و جواهر و طالیی که بر سینه زنان بود ربودند ، چهار صد و  ها دکانستند کشتند ، آنچه توان
که به سالیان دراز گرد  بها گرانهفتاد تنی که بر سر فیل خانه رفته بودند به دار کشیده شدند ، گوهرهاي 

  .بودند همه به باد تاراج رفت  آورده



 

 

محمد شاه بزرگان دولت گورکان را به میانجیگري نزد نادر فرستاد  رفت میهنگامی که این کشتار در شهر 
این فرمان به زودي به همه لشکر رسیده . نادر میانجیگري آنان را پذیرفته به بازگشت لشکریان فرمان داد . 

  .دست از کشتار بازداشتند 
ک تن از یساوالن دیوان ی. برهان الملک که پس از جنگ کرنال بسیار پریشان بود در این هنگام درگذشت 

دیگر از جواهرات که گرد آورنده برهان  اي ذخیرهبه لنکهو رفته یک کرور پول نقد و به فرمان نادر شاه 
  .الملک بود آورده به خزانه سپرد 

پس از این کشتار نادر بر آن شد که با خاندان گورکان پیوند خویشی برقرار نماید و با این کار دوستی ایران 
و این  براي این کار دختر محمد شاه را براي نصراهللا میرزا خواستگاري کرد. گرداند  تر محکما و هند ر

درخواست با شادمانی پذیرفته شد و بزم عقد خوانی برپا گردید و در کنار دریاي هند جشنی شاهانه آراسته 
شاه رفت و او سه زنجیر  پس از برگزار شدن این روزها شاهزاده به دیدن محمد. همگان به شادي پرداختند 

پنج اسب با زین و لگام گوهر نشان که در خزانه بازمانده نگار و  رگوه هاي کجاوهتار و  رز هاي جلفیل با 
بسیار شاه را به پیشگاه نادر شاه  هاي ارمغاندر این هنگام همه فرمانروایان هند . بود به او پیشکش نمود 

  .شدند  مند بهرهاو  هاي نوازشفرستادند و از 
***  

  پادشاهی هند به محمد شاه واگذاري - 24
. چون نادر از پیشامد مرگ ابراهیم خان نگران بود درنگ در هندوستان را سزا ندیده آهنگ بازگشتن نمود 

نادر در کارهاي هندوستان باریک بینی نموده چنین گزیرید که تاج شاهی هندوستان را بر سر محمد شاه 
و سوي غربی و شمالی رود  گذاشته به دستوري که از پیش برقرار بود پادشاهی هندوستان را به او سپارد

  .گردد  واگذاراتک از بندر سورت تا کشمیر و تبت از آن ایران و بازمانده کشور هندوستان به محمد شاه 
پاداش  اش رتبهو  شأنفراخور  یک هربدین گزیرش نادر بزرگان هندوستان را در یک جا گرد آورده به 

خوانین ایران هم هر یک . ري کشور پند و اندرز داد داده آنان را به دوستی و همراهی محمد شاه و نگهدا
  .فراخور حال هدایایی دریافت کردند 

با شتران پر از طال و نقره و کاچال شاهانه به سوي ایران رهسپار  1152نادر شاه روز شنبه هفتم ماه صفر 
ت بود با کشتی پنجاب پل بسته از آن گذشته و بر دیگرها که پل بستن سخ رودهايبر برخی از . گردید 



 

 

موسمی هند پیش آمد ، گذشتن از دریاي هند دشوار گردید  هاي بارانو  13ساترَگذشت و چون زمان ب .
چند روز . تا به کنار رود اتک رسید  پیمود میدر پنج ماه که زمان برسات بود از راه خشکی به آرامی راه 

 14وندشداد که سپاه را جستجو کنند و این شُ گذشتن از پل فرمان هنگام. در آنجا بیوسید تا پل ساخته شد 
چون این فرمان به . به دست سپاه افتاده بود  شماري بیآن بود که در یغماي شاه جهان آباد جواهرات 

پس از چهل روز . سپاهیان رسید بسیاري از ترس جواهرات را به دریا ریختند و با افسوس و اندوه گذشتند 
. سر راه نشیمن داشته و سرکش بودند از میان بردارد  هاي کوهزالی را که در نادر گزیرید که افغانان یوسف 

سپاهیان نادر افغانان را در  .از دلیران لشکر خود را به کندن ریشه آنان فرمان داد  اي دستهگزیرش به این 
افغان هزاره  هاي تیرهچهل هزار سوار از آن تیره و دیگر . و آنان را از هم پراکندند  انداختندبه تنگنا  ها کوه

  .کشور هند دست همراهی به نادر دراز کردند 
***  

  گرفتن کشور سند و سرکوبی سرکشان آنجا - 25
خان  یار خدااز کشور سند به وي رسید که  هایی نامهچون نادر از کار افغانان یوسف زالی آسوده گردید 

  .عباسی فرمانرواي آنجا به نافرمانی گراییده است ، پس از رسیدن به کابل راست بودن آن خبر هویدا شد 
از نافرمانی برگشته به  ریزي خونخان نوشت که شاید بی  یار خداپر از بیم وامید به  اي اندرزنامهنادر نخست 

نیرنگ آمیز  اي نامهدر دو رویی درآمده یکی پسرانش را با چند تن از بزرگان و ولی او از . لشکرگاه آید 
پیش  ها بهانهنادر فرستاد و براي نیامدن خودش  لشکرگاهبه  کرد میحکایت  فرمان بردارياز  اش رویهکه 

ان نزد ما ما خواستیم که فرزندان تو به گروگ« : نادر چون پی به راز نهانش برده پیام فرستاد که . کشید 
چون خواستت فریب بود و ما از فریبت آگاه شدیم ، آماده کارزار . سند به تو دهیم  فرمانرواییباشند و 

  ». باش 
خان چون راه فریب و دغل بسته دیده دانست نیرنگ بازي  یار خدا. نادر سپس به بسیج سپاه فرمان داد 

سپس همه کوچیده از . مردم را سخت هراسانید اهللا آباد را آتش زد و  هاي خانهندارد ، سراسر  15هوده
جاي  هاست قلعهبی آب و آبادي نهاده و استوارترین کوت که در بیابانی سند گذشته به قلعه عمردریاي 
  .گرفت 

                                                        
 )ویراینده ( فصل باران در هندوستان و سند  13
وند  14  )ویراینده ( علت : شُ
  )ویراینده ( نتیجه : هوده  15



 

 

نادر شاه که از این خبر آگاه گردید ، بی درنگ در کشتی نشسته از راه دریا خود را به خشکی رسانیده سی 
  .بانه روز در نوردیده نزدیک قلعه عمر کوت رسید فرسنگ راه را در یک ش

. ، از آنجا گریخت  دید نمیخان که این یورش مردانه را نمی بیوسید و در خود هم توانایی برابري  یار خدا
. زن و فرزند و کاچالش به دست سپاهیان نادر افتاد . او را دنبال کرده گرفته دست و پایش بستند  اي دسته
او هم از گذشته . خان با اینکه امیدي به زنده ماندن خود نداشت نادر به او بخشوده آزادش گردانید  یار خدا

  . واگذاشتپوزش خواسته سوگند وفاداري یاد کرد ، نادر هم فرمانروایی آن دیار را به او 
وه که از بلخ فرستاده هاي بونا خربزهبراي نادر رسیده بود او هم از  هایی ارمغاندر این زمان از سوي پادشاه 

  .بودند دویست شتر بار کرده به هندوستان فرستاد 
،  کرد میدر زمان درنگ نادر در هندوستان با شاهزاده رضا قلی میرزا به ستیز رفتار  تهماسبچون شاه 

دیگر از خاندان صفوي کسی که داراي نام و نشان . گرفتار گردیده خود و عباس میرزا پسرش را کشتند 
رخ داد ، این دو خبر  نشست میکه در مازندران باقی نمانده در همان زمان مرگ حسین خان غلیجایی باشد 

  .گردید  آسودهاز رهگذر هر دو  رسیدهکشور سند به نادر شاه در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  بخش سوم
  از ورود نادر شاه به ایران تا پایان زندگی او

***  
  گشودن بخارا - 26

هنگامی که از باران بهاري روي زمین خوشی و خرمی یافته بود پادشاه از سرکوبی یاغیان سند آسوده 
را درنوردیده در ششم ماه صفر  ها بیاباناز راه بلوچستان به آهنگ ایران  161153گردیده در سیزدهم محرم 

بخارا و خوارزم به کرات به تاراج خاك خراسان  هاي ازبکپیشین  هاي زمانچون در . به قندهار رسید 
  . اندیشید میدست یازیده بودند ، پیوسته نادر سرکوبی آنان را 

پس از رسیدن به قندهار گرفتن آن دو کشور را بر خود بایا شمرد و چون به انگیزه خونخواهی ابراهیم خان 
ابدالی فرمانرواي  خان غنیافشار و خان کوسه احمدلوي  علیح لشکري به شیروان فرستند فت خواست می

ي بزرگ همراه آن دو خان فرستاد و دستور داد که لشکرقندهار را به سرکوبی آن تیره نامزد گردانید و 
هنگامه رزم را با آن گروه گرم سازند تا هنگامی که خود پادشاه آهنگ جنگ ایشان کند و آتش به خرمن 

  .راه هرات و بادغیس به سوي ترکستان رفت  پس از ایشان خود از. هستی ایشان اندازد 
چون فرمانرواي بلخ به فرمان پادشاه به دستیاري استادان چابک دست هزار و صد کشتی بزرگ براي 
بارگیري راه خوارزم و چند کشتی ویژه سواري شاه در کنار آمویه ساخته و پرداخته بود توپخانه و ذخایر 

روي آب جیحون و با شتر از راه ابان و هامون روان ساختند و  که غذاي دشمن و دوست بود با کشتی از
. سایه افکند  بخاراست رهگذرپرچم عقاب لشکر نادري به منزل کرکی که  االول جماديروز بیست و هفتم 

  .جز سازش ندیدند  اي چارهازبکان او را در تنگنا یافته 
ند و در بیرون چارجو که جایگاه اردو بود پلی فرمانرواي حصار و بیشتر بزرگان بخارا به لشکرگاه شاه آمد

استوار بر روي آمویه بستند و لشکر نادر از آن پل گذشته شاهنشاه با غالمان ویژه در کشتی نشسته از دریا 
به در آنجا حکیم بی اتالیق که نزد ابوالفیض خان فرمانرواي بخارا جایگاهی بزرگ داشت . گذشتند 

بوالفیض خان نیز با بزرگان و دانشمندان بخارا در یک منزلی شهر به اردوي ا. میانجیگري نزد نادر آمد 
بزرگان بخارا نیز هرکدام . سرافراز گردید  17باشکوه پیوسته به دریافت خنجري جواهرنشان و تاجی مکلل

خود پاداشی بسزا دریافتند و شهرهاي غربی رودخانه که آبادترین شهرهاي آن کشور بود از  شأنفراخور 

                                                        
  )ویراینده ( شنبه بیست ویک فروردین هزار و صد و نوزده  16
 )ویراینده ( با اکلیل : مکلل  17



 

 

ران جدا گردیده به ایران پیوست و فرمانروایی ماوراءالنهر آمویه مانند پیش به ابوالفیض خان واگذار تو
  .گردید 

گروهی از جنگجویان به سوي سمرقند و  سپردند نمیچون برخی از مردم توران سرکشی نموده راه بندگی 
مردم آنجا را به زیر فرمان کشیدند و هر کس از شاهراه راستی روي پیچید در شهرهاي دور ترکستان رفته 

کیفري سخت دریافت و بیست هزار تن از جوانان دلیر بخارا و سمرقند و ترکان تیرانداز شهر  گاه سیاست
  .مرو و کاشغر در جزو لشکر قرار گرفته به سوي خراسان روان گشتند 

***  
  شمنانگشودن خوارزم و سرکوبی د - 27

ایلبارس خان فرمانرواي خوارزم که به نیرنگ و دغل بارها با ازبکان به باالي والیت خراسان تاخته و کاري 
 اي دستهدر زمانی که پادشاه در هندوستان سرگرم کارهاي آنجا بود با . از پیش نبرده پا به فرار گذاشته بود 

زن آرامگاه شیران شود و چون به آنجا  مزي برهاز ازبکان به سوي باورد روي آورد که شاید به روباه با
ایلبارس از .رسید رضا قلی میرزا از هرات با لشکري فراوان حرکت کرد که آن تیره نادان را سرکوب نماید 

شنیدن این خبر هراسیده ناامید و زیانکار کاالي جان را بر کاچال هاي تاراجی برگزید و با ازبکان کوسج به 
د و بسیاري از ازبکان از دم شمشیر گذشته به سوي بیابان نیستی شتابان گردیدند و این سوي خوارزم فرار کر

  .کار ایلبارس انگیزه لشکرکشی نادر به خوارزم گردید 
  .پندآمیز به خوارزمیان فرستاد  اي نامهباز نماند  اي بهانهپادشاه فرمان بسیج لشکر داده براي آن که 

خوارزمیان به این نامه پروا ننموده از شاهراه راستی روي برتافتند و از تاریکی روان زبان به یاوه سرایی 
چون نافرمانی و بداندیشی آن گروه نیک روشن گردید نادر براي سرکوبی آنان با لشکري که .  گشودند

از ازبکان و ترکمانان که بسیجیده بود از بخارا به سوي خوارزم رفت و چون نزدیک چارجو رسید فوجی 
شکست یافتند و از کنار آمویه  زمانی اندكبا پیشتازان لشکر نادر درآویخته به  بودند میدر لشکر ایلبارس 

یالن لشکر نادر از سرهاي  هاي نیزهمویه کنان آشفته و پریشان روي برتافتند و بسیاري از آنان کشته شده 
  .راسر آن دشت و بیابان زدوده گردید آنان بارور شد و پلشتی آن ناپاکان از س

ایلبارس که از خوارزم به آهنگ رزم پیش آمده بود پس از رسیدن لشکر نادر به نزدیک دژ هزار اسب با 
پردالن لشکر نادر دست به شمشیر برده ، بر آنان تاختند ، . چند هزار سوار دلیر به میدان جلوگیري راند 

  .ندیده روي برتافتند و هر گروهی از راه دیگر از میدان بیرون رفتند خوارزمیان در خود توانایی برابري 



 

 

 هاي تیره. ایلبارس با گروهی از یاران خود به دژ خانقاه پناهید ، لشکر پادشاه آن دژ را در حصار گرفت 
 زبان یکسارت و ازبک که کار ایلبارس را زار دیدند امان خواسته به درگاه نادر روي آوردند و همه 

ایلبارس با بزرگان گمراه راه گردنکشی و جداسري با همه این پیشامدها . گردیدند  برداري فرمانستار خوا
  . خواست نمیرا از دست نداده از کارهایش پوزش 

چون خوي نادرستی و تیره مغزي بر آنان چیره و . روز دیگر مردم دژ آنان را گرفته به نزد پادشاه آوردند 
نادر به کشتنشان فرمان داد و هم در زمان خبر رسید که ابوالخیر خان  شد نمیامیدي به نیکیشان بسته 

  .فرمانرواي قزاق به آهنگ یاوري با ایلبارس اکنون به خیوه رسیده است 
چون . این خبر انگیزه دیگري به رفتن آنجا گردید  داشت میچون نادر از پیش آهنگ گرفتن خیوه در سر 

مردم . این خبر به گوش ابوالخیر رسید از آهنگ خود دوري جسته با لشکرش سراسیمه از خیوه بیرون رفت 
و خندق دور آن را هم آب انداخته بودند گذشتن لشکر را از خندق سخت  گرم پشتخیوه به استواري دز 

 هاي توپز چهار سو دژ را نشان را از خندق برگردانیده ا آبلشکریان پادشاه . کوشیدند  داري دژدانسته به 
  .سنگین ساختند 

مردم دژ که کار را بدینسان یافتند امان طلبیده پوزش خواستند شاهنشاه از گناهشان درگذشته به آنان 
. بزرگان پنج قلعه با فوجی از یالن به زیر پرچم نادر پناهیدند . خوارزم به قلمرو شاهنشاهی پیوست . بخشود 

فراوان از روزگار اندوخته بود به فرمانروایی  هاي تجربهو  زبان یکمردي یکدل و  خان چنگیزي که رطاه
خوارزم برقرار گردید و پادشاه با لشکر فیروز روز هفدهم ماه رمضان از راه مرو به سوي کالت رهسپار شد 

.  
***  

  کالت - 28
  .نتوان رسید  اي ویژه هاي راهکالت دژي است که دیوارهاي بلند و استوار دارد و به درون آن جز از 

بلندش پر از آهوان و دیگر شکارهاي  هاي کوه. دژي به نام فرود استوار و آراسته است  اش غربیدر سوي 
و در استواري بی  پذیر دلاز نرگس و الله چشم و چراغ گیتی است و چون جایی نیک و . گوناگون است 

آن را با آهک و ساروج بسته و در سه جاي آن بناهاي استوار ساخته  هاي رخنههمتا است نادر در زمان پیش 
آراسته  ها باغپست آنجا  هاي زمینرا با مرمر فرش کرده و در  ها آنبه کار برده بام  ها کاريو در آن نازك 

. شیرین خوش گوار از هر سو روان گردانیده بود  آب هاي چشمهداده و  آذینرنگارنگ  هاي گلو به 
  .ادشاه در اوایل شوال به آن جاي دلگشا رسیده به دز فرود آمد موکب پ



 

 

شاهنشاه با نزدیکان به تماشاي آن سرزمین پرداختند و پس از گردش در آن جاهاي دلنشین با شکارچیان به 
  .شکار کبک و آهو و دیگر مرغان و چارپایان دست یازیدند 

از سه ماه زمستان . شوال به مشهد رهسپار گردیدند  پس از پایان یافتن شکار و گردش کوهسار در اواخر ماه
 حجه ذيو در بیست و ششم ماه . نرم تکیه کردند  هاي بالشدو ماه نخست را در سراهاي گرم به سر برده بر 

به سوي داغستان کینه خواه روان گردیدند و چون در زمانی که شهر طوس به دست پادشاه گشوده گشت 
زراندود ساخته بود در این زمان به اندیشه تذهیب  اش منارهرا با دو  شیر علی میررضوي ایوان  در آستان

  .از استادان ماهر را با بیست بار سیم و زر به آنجا فرستاد  اي دستهگنبد نجف افتاد و به این آهنگ 
***  

  رفتن نادر به داغستان -29
آمد و به نوك نیزه و زوبین دلیران کارآگاه  فرود شماخینادر با لشکریان به سوي شیروان رهسپار و در دز 

باریک و  هاي راهبه برانداختن دشمن کوشیدند و از آن جا به راه شاهداغی البرز به کوه نوردي پرداخته از 
  .پردرخت به سوي غازي قموق رخت کشیده در آن جا فرود آمدند  هاي کوهتنگ آن 

  .می گذرانیدند فرمان بردار گشته به نزد نادر آمدند شمخالی و سرخاب و اوسمی که در نافرمانی روزگار 
. س پیوسته است روان گردید لشکر شاهنشاه از آنجا به سوي آوار که آخر خاك داغستان و به مرز چرکَ

به ناگاه هوا سرد و برف و باران باریدن گرفت  نمود میبا اینکه زمان پاییز نرسیده و آمدن برف و باران دور 
پربرف به لشکر نادر درآویختند  هاي گوديدر زمان درنگ در آوار روزي بارانی فوجی از لگزیه آوار در . 

در نتیجه برف و . گروهی را با شمشیر آبدار از پا درآوردند . و در آن هواي سرد تگرگ گلوله فرو ریختند 
لشکر نادر از آوار دوري جست و در بین راه پسش آمد قراقیطان ضمیمه علت گردید باران و حمله دشمنان 

.  
فرموده بود که سرخاب و اوسمی فوجی از لگزیه براي همراهی  نشست میزمانی که پادشاه در غازي قموق 

لی آنان سر باز زده عهده دار پرداخت خراجی کامل گردیدند و. بفرستند که چون گروگان در لشکر باشند 
این تعهد در پیشگاه نادر پذیرفته نگردیده آن گروه کوچک گرچه خود را دوست وامی نمودند از فرمان 

اوسمی بدسیرت از راه راست برگردیده پرچم نافرمانی برافراشت و فوجی . گریزان و ناراضی بودند  برده نام
هنوز روسیاهی پیش را  .ن رفت و از لشکر جدا شده به سوي قراقیطا همراهاز لشکریان رکابی را با خود 

سته بود که گرفتار این روسیاهی گردید    .نَشُ



 

 

آهنگش گردیده سرکوبی اوسمی را  گیر جلواگر چه نادر از داغستان آهنگ روم داشت این نادانی اوسمی 
داخته ان ربر خود بایا دانسته در بند را لشکرگاه ساخت و براي سرکوبی نافرمانان به ویژه اوسمی در آن جا با

چوبی و نیی بسازند و شمشیرها را در نیام  هاي خانهلشکریان را فرمود که براي جلوگیري از سرماي زمستان 
هاي  بایست درپس در آن جا به فراهم آوردن . کوشند  ها آنکرده به خورانیدن چارپایان و فربه گردانیدن 

در این زمان . بود با خوشی روز گذرانیدند  زمستان کوشیده آسوده به زندگی پرداختند و تا زمستان در میان
 اي نامهاوسمی چون خارپشت سر به خود فرو برده پنهان گشت و پسر ناپاك خود را با چند تن از لگزیه با 

نادر . خواستش این بود که شاهنشاه را به سخن سرگرم سازد . به نزد نادر فرستاد  آشتیسراسر نیرنگ براي 
هم به اوسمی پر از بیم و نوید نوشت و چون  اي نامهن راند و همه را بازگردانید و پسر او را از درگاه بیرو

. اوسمی و بزرگان قراقیطان آهنگی جز دورویی نداشتند پند شاه را نشنیده از نافرمانی دست برنداشتند 
فرمان نادر را  لشکر شاهنشاه آنان را سخت در تنگنا انداخته سرانجام برگزیدگان لگزیه پایان کار را سنجیده

  .پذیرفتند و به درگاه نادر شتافتند 
***  

  گرفتن دژهاي قراقیطان - 30
در دهنه دربند مانعی بود  داشتند میدژهایی که آنان .  نمودند میچون سر جنبانان تبرسران همیشه نافرمانی  

سپس لشکري . پادشاه اندیشه کندن ریشه آنان کرد و در جنگی که رخ داد بسیاري از آنان را بکشت 
شکن فرستاده دستور داد که از دو  پیمانبزرگ به سوي آقاقوشه و قراقیطان به آهنگ سرکوبی اوسمی 

یدن لشکریان به آق قوشه قاضی آن جا به این پس از رس. سوي بر او تاخته سرگرم کارزار و پیکارش سازند 
  .که از بستگان شمخان لشکر نویس موکب نادري بود به نافرمانی سر برداشته به جلوگیري لشکر کوشید 

دو لشکر چون به هم رسیدند جنگ سختی رفت و قاضی از میدان فرار کرد و روز دیگر به سازش گراییده 
به دژ قریش که در کوهستان پردرخت در را از دو سو در تنگنا دید  اوسمی که خود. به درگاه نادر پیوست 

یالن رخت به قله کوه کشید و چون آن حصار یک راه  آبداربلند نهاده بود پناهید و از بیم شمشیر  اي قلعه
پرشاخ و برگ  هاي درختبیشتر نداشت و گذشتن از آن کاري بسیار دشوار بود لشکریان نادر در میان 

اوسمی سخت هراسیده . فراز آن قلعه استوار باال رفتند  رکوه دامن بر کمر زده و ب هاي افشکجنگل و 
با یاران ناپاك راه فرار پیش  یافت نمیچون راه چاره را از هر سو بسته دید و در خود هم نیروي برابري 

لگزیه دست گرفته روي بتافت و به شهر آوار گریخت و آتش فساد از آب شمشیر خاموش گردید و همه 
زنان و دختران ایشان که در جاهاي استوار و . فرسود ناامیدي گردیده کشتزارهاي ایشان پامال اسبان گشت 



 

 

قراقیطیان و خاسته و کاچال فراوان از مردم  هاي خانهو  ها دیهکوه جا داشتند اسیر گردیدند و  هاي شکاف
  .آن جا بهره لشکریان گردید 

شاهنشاه به بست و گشاد کارهاي داغستان پرداخت و در اول زمستان از کشور پس از سپري شدن بهار 
خان را به دستور پیش به  دسرکشان برگردیده خارج شهر دربند را لشکرگاه ساختند و از آن جا فوال

فرمانروایی داغستان و سرخاب خان را به فرمانروایی غازي قموق برقرار ساخت و آنان با دریافت 
  .پایان به جاهاي خویش شتافتند  بی هاي پاداش

***  
  گشودن مسقط - 31

 گیر جلوپیش شیخ جبار به دستیاري تازیان هوله بحرین را تصرف و پرچم نافرمانی افراشته  هاي زماندر 
 مستوفیمیرزا محمد تقی شیرازي از پایه  رفت میزمانی که شاهنشاه به قندهار . پرداخت مالیات گشته بود 

  .انروایی فارس و خطاب خانی سرافرازي یافته به گشودن بحرین و مسقط فرمان یافت شیراز به فرم گري
 هایی کشتی. نخست فوجی به بحرین فرستاده آن جا را به دست آورد و سپس آماده گشودن مسقط گشت 

مسقطیان به سرگردانی . به کار انداخته روانه مسقط گردید  شد میکه رحمانی و فتحشاهی و ملک نامیده 
زمانی که نادر در هندوستان سرگرم کارهاي آن جا بود مسقطیان سر به آشوب . فتاده به ناتوانی گراییدند ا

را با دیگر  ها کشتیبرداشته آتش فتنه برافروختند و در کنار دریا به نامردي قاپودان پادشاهی را کشتند و آن 
نادر از هندوستان خبر این پس از برگشت . به تصرف درآوردند  بود میدولتی که در بندرها  هاي کشتی

زمانی . به نظام الملک فرمانرواي دکن دستور ساختن بیست کشتی بزرگ داد . نافرمانی در سند به او رسید 
آماده گردیده ، فرمانرواي سورت آن در بندر سورت  ها کشتیکه شاه در داغستان بود خبر دادند که 

با ناخدایان کارآگاه از روي دریا روان ساخته چون  شد میهر یک چون کوهی جنبان دیده را که  ها کشتی
در غیر موسم به راه افتاده بودند طوفان برخاسته یک کشتی بر گل نشسته غرق شد و بازمانده با  ها کشتی

رمانرواي به ساحل چون سرکوبی سلطان بی مرشد ف ها کشتیپس از رسیدن . بادهاي سازگار نجات یافتند 
کلب علی خان افشار به سرداري و تقی خان شیرازي بایا بود ،  هایش سرکشیو  ها نادانیمسقط به انگیزه 

تیزدو و بیابان  هاي اسبدستور داده شد سردار از راه دشت با . دوباره به فرمانروایی فارس برقرار گردید 
گر شهرهاي آن جا رفته به نافرمانان گوشمال به مسقط و دی دریانورد هاي کشتیگرد و تقی خان از دریا با 

لشکریان از دو . دهند و سیف بن سلطان را که از دوستان و هواخواهان بود به فرمانروایی آن جا بگماردند 
به کشتی سلطان بن مرشد برخورد و با  پیمود میسو به مسقط رهسپار و فرمانرواي فارس که با کشتی راه 



 

 

چند کشتی از ایشان با ضرب توپ به ته دریا دشمنان به هراس افتاده .  ستپیو درآتشبار جنگ  هاي توپ
سردار افشار هم که از سوي خشکی راه . رفت که کسی از کشتی نشینان رخت به ساحل نجات نکشید 

. مسخر کرده و سپس به آهنگ گشودن قلعه سحار آماده رزم و نبرد گشت نخست دژ لوارا  پیمود می
و دار زخمی از تیر یافت و از آن زخم درگذشت و والیات مسقط و مطرح به تصرف سلطان در میان گیر 

سرداران به فرمان شاهنشاه سیف بن سلطان را به . درآمده و احمد بن سعید حاکم سحار زبون و زار گشت 
  .فرمانروایی مسقط برقرار کردند و نوید این فیروزي به گوش همگی رسانیدند 

***  
  یرزا به خوارزمرفتن نصراهللا م - 32

زمانی که اردوي نادر در داغستان بود ازبکان خوارزم و آزال به دستیاري نور علی خان پسر ابوالخیر 
خان فرمانرواي آن جا را در قلعه خیوه از فرمانروایی برداشتند  رفرمانرواي قزاق پرچم نافرمانی برافراشته طاه

هزاده نصراهللا میرزا را با لشکریان کارآگاه روانه ه شاشاهنشاه بار دیگر سرکوب آن مردم را آهنگید. 
  .خوارزم ساخت 

پس از رسیدن به مرو شاهزاده با فیروزي هم عنان آمد و بزرگان آن جا از کرده پشیمان شده به پیشواز او 
  .آمده به لشکرگاهش پیوستند و همه سر به فرمان نهادند 

چشم پوشیده در امیدواري به رویشان گشود و به خواهش آنان ابوالمحمد پسر  هایشان لغزششاهزاده از 
ایلبارس را که در رکاب شاهزاده بود ابوالغازي نامیده به پادشاهی خوارزم برقرار ساخت و گروهی از رؤسا 

  .و سرکردگان به آستان خدیو کشورستان روي نیاز آورده مورد احسان شدند 
***  

  ی میرزاکور کردن رضا قل - 33
ي  بود میهنگامی که شاهنشاه در تهران  و جداسري ها از او  ها سرکشیو  نشست میرضا قلی میرزا در رِ

بدي و نافرمانی و چون شاه به داغستان رفته به گرفتن دژهاي قراقیطان سرگرم گردید ،  شد میشنیده 
فتار شده زنجیر بر گردنش نهادند افتاده به لشکرگاهش خواستند و چون به آنجا رسید گر آشکارشاهزاده به 

.  
فرمان پذیران به اشاره سر انگشت شاه . شاهنشاه تادیب و سیاست را بر بستگی پدرش و فرزندي برتري داد 

در یک دم به نوك خنجر تیز او را کور کردند و به فتنه انگیزي بدگوهران لطف علی خان افشار که خالوي 
  .ار آمده دیده از تماشاي جهان بربست شاهزادگان بود به سرنوشت شاهزاده دچ



 

 

***  
  لشکرکشی چهارم نادر به روم - 34

گشوده شد بزرگان دولت عثمانی برتري نادر را  آذربایجانپس از آن که به یاري خداي یگانه دژهاي 
دریافتند و دانشمندان آن دولت فهمیدند که هوده جنگ ویرانی کشور ایشان است و طول زمان جنگ 
انگیزه شور و شین خواهد بود و وزیر مکرم علی پاشا را براي درخواست سازش به دربار نادر فرستادند و او 

سید و چون نادر بر تخت نشست مردم ایران را واداشت که از بد گفتن به در صحراي مغان به پیشگاه نادر ر
ایرانیان از باورهاي پیشین بازگردیده کیش . خلفاي راشدین دوري جویند و کیش پدران خود ترك نمایند 

  .سنی که از دوره شاهان صفوي از رواج افتاده بود از نو آغاز گردید 
  .ن روم نوشته بی پرده پنج چیز را خواستار گردید شاهنشاه ایران نامه دوستانه به سلطا

  .چهارگانه دانند  هاي کیشکیش جعفري را پنجم : نخست 
را  گانه پنجگردد که در آن جا نمازهاي  جعفريرکنی از ارکان مسجدالحرام ویژه پیشوایان کیش : دوم 

  .بخوانند 
مانند حاجیان مصر و  ها آنن دولت عثمانی به ، گماشتگا شوند میایرانیان که از راه شام رهسپار مکه : سوم 

نخواهند و آنان را ) ؟(آماده کرده از ایشان اخوه  ها آنشام رفتار نمایند و خواربار و شتر سواري براي 
  .سالمت به مکه رسانیده برگردانند 

آزاد بوده فرمانی از دو سو به آزادي اسیران نوشته شود و در هر کشور و دیار که باشند پاك : چهارم 
  .تکلیف بندگی به ایشان نشود 

برقرار شود که به پیروان کشور دیگر ستمی نرود و  اي نمایندهدر پایتخت هر یک از دو کشور : پنجم 
  .آسوده زندگی نمایند 

فراوان نزد سلطان روم فرستاد که  هاي ارمغاننخست وزیر ایران را با گروهی از بازرگانان و نامه دوستانه با 
  .گفتگو نموده در سازش بکوشند  گانه پنجه مواد دربار

بزرگان و پیشوایان روم دو بند نخست را نپذیرفته به عذرهاي شرعی و ملکی دست یازیدند و مصطفی پاشا 
فرمانرواي موصل را با دو نفر از علما به دربار نادر فرستادند و آنان در زمانی که کار قندهار پایان یافته بود 

  .ند به دربار رسید



 

 

پس از برگشتن از هندوستان هم که براي دوستان . با نامه دوستانه نزد قیصر فرستاد  اي فرستادهنادر بار دیگر 
دو لک جواهر شاهوار با چهارده زنجیر فیل براي قیصر روم فرستاده پذیرفتن شرایط  فرستاد میارمغان 
  .برگردانید شرعی و ملکی آنان را  هاي دلیلرا خواستار گردید و  گانه پنج

افندیان بزرگ به . بزرگان دولت عثمانی رفت و آمد فرستادگان را شوخی انگاشته از علما فتوا طلبیدند 
  .رکن مسجدالحرام که دو پایه اساسی سازش بود تن درندادند  نواگذاشتپنجمین شدن کیش جعفري و 

فت و دو تن از قاضیان بزرگ را با نادر را نپذیر هاي درخواستسلطان روم هم راي علما را دستاویز کرده 
  .نامه به دربار نادر فرستاد که زبانی مطالب را روشن کند 

پس از رسیدن فرستادگان و خوانده شدن نامه سلطان نادر دریافت که بزرگان دولت عثمانی سر سازش 
 خواهید نمیجوابی به نامه آنان نوشت و با قاضیان روم فرستاد که چون شما را سر سازش نیشست و . ندارند 
 یکا و شما با شمشیر دو کشور با یکدیگر دوست و برادر باشند آماده باشید که کار م ریزي خونبدون 
  .خواهد شد  رویه

چون این پاسخ به رومیان رسید دل هاشان از جا در رفته از آینده بیمناك شدند و هم در زمان آوازه حرکت 
سرلشکري برقرار و به سوي  بهسلطان عثمانی احمد پاشاي حمال اوغلی را . به پایتخت عثمانی رسید نادر 

  .داد که پیش از رسیدن لشکر نادر دست به کاري نیازیده پیش دستی نجوید دیار بکر فرستاد و به او دستور 
گردید و سرکشان آن جا را به زیر فرمان آورد به سوي روم  آسودهشاهنشاه پس از آن که کارهاي داغستان 

  .با لشکریان دلیر تواناي رزمخواه از دربند به سوي روم رهسپار گردید  1155آهنگید و در بیستم دلو 
سخت گردید که شتران بزرگ اندام از راه  اي اندازهکار به  ها سیالبست از زیادي باران و راه افتادن نخ

  .ستوه آمده از رفتن باز ماندند  بهرفتن و بار کشیدن 
از سختی سرما و باران اسب و قاطر و خر و دیگر چارپایان . خواربار و خوراك چارپایان هم نایاب گردید 

  .اران پیاده که از هیچ پیش آمدي پروا نداشتند زبان به شکایت گشودند از کار افتاده سو
هر شب ریزش  پیمودند میخالی راه  هاي شکماز دربند تا کنار رود کُر با اینکه لشکر در کمال بدحالی با 

  .چهل روز بر این شیوه گذشت تا چله زمستان پایان پذیرفت . باران انگیزه دیگري براي پریشانی آنان بود 
لشکر از آن گذشته در صحراي . پلی بر رود کُر بستند  شد میدر آن زمان در نزدیکی جایی که جواد نامیده 

ی از عذاب درآورده نفسی به واري دیده شکمبز و خرم چارپایان خمغان جاي گرفتند و در آن چراگاه س
  .راحت برآوردند 

  .سپس لشکریان تازه نفس دلیر به سوي روم رهسپار شدند 



 

 

احمد پاشا فرمانرواي بغداد چند تن از بزرگان را تا نزدیک سنندج به پیشواز نادر فرستاده از در آشتی 
و برداشتن کینه و دشمنی به دربار عثمانی  گانه پنجدرآمد و فرستادگانی از همان جا براي قبوالنیدن بندهاي 

  .نادر از راه شهر زور به سوي کرکوك رفت . فرستاد 
پیشه  برداري فرمانسلیم بیک پسر عمویش به نزد نادر آمده . خالد پاشا فرمانرواي شهر زور فرار کرد 

  .ساخت و فرمانروایی آن جا به او واگذار گردید 
راه نیکی سپرد به مراحم شاهی سربلند گردیده و هر یک به دروغ و نیرنگ  سرکردگان اکراد هر کدام

  .گرایید به سختی و بیچارگی دچار آمد 
***  

  گرفتن موصل و کرکوك - 35
مردم کرکوك به استواري حصار . لشکر نادر پس از انجام کار شهر زور به نزدیک کرکوك جاي گزیدند 

را از چهار  کوب دژ هاي توپتوپچیان به فرمان همایون . د شهر پشت گرم شده به نگهداري خود کوشیدن
سنگ بر آنان  ها خمپارهسو نزدیک دژ رسانیده یک روز از بامداد تا شام بر قلعه گیان آتش افشانده از 

  .آتش بار دیوارهاي دژ را از جا کنده برانداختند  هاي گلولهبارانیدند و با 
خون آلود  هاي تنسراسر دژ از .  نمود میهنگام فرو رفتن آفتاب از دود تیره توپ روز روشن چون شب تار 

قلعه گیان از در پوزش . استوار و دیوارهاي سخت از جا کنده از هم پاشیده شده بود  هاي برجپر گردیده 
  .خواهی در آمده به نوید آنان امیدوار گردیده قلعه را سپردند 

که به گرفتن دژ اربیل رفته بود آن جا را در تنگنا گذاشته چون مردمش امان طلبیدند به آنان  فوجی هم
لشکر نادر به سوي موصل رهسپار گردیده در برابر گور  ها فیروزيپس از این . بخشوده دژ را گشودند 

  .یونس جاي گرفتند 
از  عسکر سرر آن زمان احمد پاشاي د. پرداختند  هایی جنگاز پیشروان لشکر در اطراف دژ به  اي دسته

دیار بکر به ماردین رسیده به بهانه پیوستن دو لشکر به یکدیگر در آن جا نشست و حسین پاشا والی حلب را 
چون به موصل رسید به همراهی حسین پاشا والی آن جا به اندازه  برده نامپاشاي . به جلوگیري فرستاد 

به آهنگ جلوگیري پا  اي دستهلیکن قوچ پاشا حاکم کوي با .شید توانایی در استواري و نگهداري دژ کو
تاخت ، و در حمله نخست شکست یافته نام و ننگ را  ردر رکاب گذاشته شمشیر دلیري آخته به میدان د

به والیان موصل نوشت که  اي اندرزنامهشاهنشاه . باخت و گروهی از همراهانش کشته گردیدند  رنیک د



 

 

چون این نامه در آنان نهنایید فرستادگانی چرب زبان و . پشیمان شده راه راست روند شاید از برادرکشی 
  .دانا به سوي آنان فرستاد 

لشکر شاهنشاه از یک سو به . به فرستادگان هم پاسخی به دلخواه ندادند و از دو سو آماده جنگ شدند 
ان را به روي قلعه و از دیگر سو راه بیابیش رفتند ، سوراخ کردن و شکافتن و کاویدن زمین آغازیده به دژ پ

  .گیان بسته درهاي اندوه به روي آنان گشودند 
رومیان چون در . در شب پانزدهم شعبان شاهنشاه با لشکریان رو به دژ نهاده در برآمدن آفتاب یورش بردند 

وي برابري نیافتند به ناچار پاشایان هم از نیر. خود نیروي برابري نیافتند به ناچار از کرده خود پشیمان شدند 
پاشایان هم از نیروي شیران دلیر هراسیده چند تن از بزرگان لشکر را با چندین . از کرده خود پشیمان شدند 

اسب تازي نژاد به رسم ارمغان نزد نادر فرستادند و چند تن از مفتیان از سوي ایشان روانه دربار خالفت 
نادر هم با شتاب به سوي شکی رفت و . بقبوالنند  ریزي خونبدون  شدند که شاید بتوانند شروط نادري را
  .در آن جا بیوسان پاسخ مفتیان نشست 

***  
  محمد پاشا سرعسکر روم 18ناجنگ با یگ - 36

 یگانزمانی که نادر در شکی بود خبر رسید که در دولت عثمانی درخواست موصلیان پذیرفته نشده و 
.  اند فرستادهلشکر فراوان به قارص  اي دستهمحمد پاشا نخست وزیر پیش را که از بزرگان آن کشور است با 

شاهنشاه به آهنگ درمانده نمودن و خوار گردانیدن دشمنان سرکش لشکري بسیجیده در مراد تپه ایروان بار 
  .نشست اردوي نادر چهار فرسخی  در کردهسرلشکر نیز از قارص حرکت . انداخت 

تا به نیم فرسخی لشکرگاه نادر رسیده  آورد میاردوي خویش را با مردان کار دیده دلیرانه پیش  عسکر سر
در آن جا خیام اقامت برافراشت و در همان زمان پیک مرگ در رسیده در همان روز در دم پسین نفس 

  .واپسین کشیده و جان به جان آفرین سپرد 
اردوي عثمانی را دریافته بر اسبان تندرو نشسته به آنان تاخته و  آشفتگیو اردوي نادر از دور پراکندگی 

آنان را تا کناره آرپه چاي دنبال کرده بسیاري از ایشان را کشته و اسیر ساختند و اسبان زیاد و خواسته و 
  .از راه اسپهان به خراسان برگشتند  آوردهکاچال فراوان به دست 

***  
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  کشته شدن نادر - 37
پایمال لشکر بیگانه بود به یاري یگانه یکتا دل بسته  ها سالچون نادر در ابتداي کار که سرزمین ایران 

جا مرد ناپاکی سر برافراشت از دم شمشیرش گذرانید ،  رخودروي آن چمن را با داس دروید و ه هاي گیاه
خوارزم را گرفته بساط داد توران و  –سند  –پس از پیراستن سرزمین ایران به جهانگیري پرداخته هند 

گسترانید و مرزهاي کشور را از خراش ناخن چیره دستی دشمن مکار ایمن ساخته ایران را رشک بهشت 
.  فشاند میو پاکان را پشتیبان بود و چون خورشید بر پست و بلند نور بیچارگان را پناهگاه . برین گردانید 
ولی چون از . با ایرانیان و دیگران نیکو رفتار کردي .  بود میبا عطا و تیر تدبیرش بی خطا دست و دلش 

از رویه نیکوکاري دوري . مدها رفتار و کردار او را دیگر گردانید آپیش  اي پارهسفر داغستان برگشت 
  .گزید و برگرد آوردن خواسته آزمندتر از تشنه بر آب سرد گردید 

سخن چینان مردم آزار بازار . را رواج داد  با کلید بیداد درهاي آز و ستم گشوده دکان مردم آزاري
افترا پیشگان . بیدادگري گشودند و چون کرم پیله به گرد خود تنیده در پایان کار میان تنیده خود مردند 

و نادر گفته  بریدند میپیاپی به قیچی دو زبانی به اندام نام هر کس پوستین افترا نشناخته  زسرما از گرما با
و هر یک از آن مستمندان را به  افکند میآسمانی پنداشته تهمت زدگان را به زندان  19آنان را چون فرهش

گماشتگان دیوان در کوچه و برزن و به هر زن و مردي برمی .  گردانید میگوناگون دچار  هاي شکنجه
  . طلبیدند میخوردند به او درآویخته در سر بازار بدون دستاویز از پا آویخته زر 

و به خیاالت  داشت میبی پایان بهره برده خواسته فراوان اندوخته بود دیده آز باز  هاي گنجبا اینکه نادر از 
سه سال کشور ایران دچار این هرج و مرج .  پخت میناگوار به کارهاي ناپسند نانی براي بازماندگان خود 

  . گشتند میو همه از او بر  شد میجایگزین  ها دلو دشمنی نادر در  تر سختبود و روز به روز کار بر ایرانیان 
دولت خواهان از . برادران مهربان و دشمنان سخت روي بی شرم از این شیوه به ستوه آمده رو از او برتافتند 

  .بوستان دولتش بوي ناامیدي دریافتند 
 اش برادرزادهعلی قلی خان . چون چنار کهن سال از خویش آتش گرفت دولتش با آنکه سرو نو خیز بود 

به نفیر عام نواخت و به  زد میکه در دامن مهربانی او پرورش یافته بود طبل دو رویی را که در زیر گلیم 
افشاریه نیز با او همراهی ورزیدند و در فتح آباد خبوشان در شب شنبه یازدهم جمادي . کشتن او اشاره داد 

ر سراپرده شهریاري بودند با دم شمشیر خون از و شصت گروهی از افشاریه که پاسدا صد یکدوم هزار و 
  .پیکرش فرو ریختند 
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نادر شاه فوجی از بیگانگان را که دشمنی و ناپاکی در سرشان جایگزین بود به سربازان درستکار برگزیده 
  .ایشان را از ترس مترس پشت درب و دیوار دولت ساخته بود 

صبحگاهان سر به خودسري و دست به .  داشتند میدر شب کشته شدنش آن گروه ناپاك پاس سرا پرده 
در آن زمان نصراهللا . دلیران سالح رزم پوشیده ایشان را شکست داده از پیش برداشتند . غارتگري افراشتند 

علی قلی خان به شنیدن این .  زیستند میمیرزا با دیگر شاهزادگان در دژ کالت و علی قلی خان در هرات 
نصراهللا میرزا و شاهرخ میرزا و امام قلی میرزا بی برگ . به گرفتن کالت فرستاد خبر به مشهد آمد و فوجی 

خان قوشچی شاهزاده که پیوسته دست  ددوست محم. و ساز سفر به سوي مرو شاه جهان فرار کردند 
هد فراوان دیده بود ایشان را از بیابان کالت بازگردانیده به مش هاي نیکیخدمت بر کمر داشت و از شاهزاده 

علی قلی خان به اندیشه ناپسند ، نصراهللا میرزا و امام قلی میرزا را در مشهد و شاهزاده رضا قلی میرزا . آورد 
را با شانزده تن دیگر از عموزادگان در قلعه کالت در یک روز کشت و شاهرخ میرزا را که هنوز کودك 

  .نورسیده بود به جان امان داد 
***  

  پادشاهی علی شاه - 38
قلی خان پس از گرفتن کالت و انجام کار شاهزادگان بر تخت نشست و سکه پادشاهی به نام خود زده علی 

  .علی شاه نامیده شد 
از خم باده درکشید و با خوب . نخست به باده پرستی گرایید و دیو نفسش شیفته دوستی پري رویان گشت 

نادري را به دست بی  هاي خزانهدرهاي . گرم کرده ابروي دولت را بر خاك ریخت  نشینی همرویان بزم 
اندرز هر جند . پروایی و ناروایی گشود و جواهرهاي بهادار را به جاي سنگ و سفال بیرون ریخت 

فراوان و شهرهاي  هاي خواستهاو گوش نداده  دادند مینابجا پند  هاي بخششدهندگان او را در ترك این 
خزانه را به باد فنا داد و چون یک سال از زمان  هاي اندوختهآن که تا  بخشید میرا به خراباتیان نادان  آبادان

شمشیر از نیام کشیده با او درآویخت و در محال  ترش کوچکابراهیم خان برادر سپري شد  اش پادشاهی
از لشکریان علی شاه که او را به خودکامگی واداشته بودند فوراً  اي پاره. سلطانیه جنگ بین آنان در گرفت 

پس از آنکه کار از دست رفت علی شاه به خود باز . دوري جستند  اش یاريرد او پراکنده شده از از گ
گماشتگان ابراهیم خان او را . آمده خروش از درون دل برکشید و حیران و سرگردان به سوي تهران رفت 

ش ساختند  در اینجا به زنجیر کشیده کور.  
***  



 

 

  پادشاهی شاهرخ میرزا در خراسان -39
علی شاه پس از کشتن شاهزادگان و باز ماندن نادر شاهرخ میرزا را در ارگ مشهد به زندان افکنده خبر 

چون او کیفر کارهایش را با دست برادرش دریافته ابراهیم خان او را کور کرده خود . کشتنش را پراکند 
اهرخ میرزا را از زندان شبرجایش نشست خوانین و رؤساي ایالت و همه مردم خراسان به جستجو پرداخته 

آنان پافشاري بیشتر کرده در  جست میهر چند شاهزاده از پذیرفتن پادشاهی دوري . ارگ بیرون آوردند 
در مشهد  201161شاهزاده ناچار پادشاهی را پذیرفت و در هشتم شوال . آستانه رضوي پیمان وفاداري یستند 

  .نی امیدوار گردانید بر تخت پادشاهی نشست و ناامیدان را به آینده روش
***  

  ابراهیم خان در تبریز تخت نشینی - 40
ان سال در تبریز به جاي برادر بر بالش  حجه ذيابراهیم خان پس از شنیدن پادشاهی شاهرخ در هفدهم 

پس از جلوس بر تخت به مخالفت برخاسته از شاهرخ شاه روي . بزرگی تکیه زده آز و ستم پیشه ساخت 
بنه و کاچال فزون از نیاز را با علی شاه . ي فراوان از تبریز به آهنگ خراسان بیرون آمد برتافت و با لشکر

چون به منزل سرخه سمنان رسید . در قم به جاي گذاشته به سوي مشهد رهسپار شد که در بند همی داشت 
ابراهیم با بازمانده . خود رفتند  هاي خانهنزد شاهرخ و گروهی به  اي دسته. لشکریانش از او روي برتافتند 

دارندگان شهر از درآمدنش به شهر جلو گرفته او هم به کشتار و غارت قم فرمان  هنگ. لشکر به قم برگشت 
لشکریان که در زمان آسایش . داد و از آن جا با لشکر غارتگر به سوي کاشان رفته در لنگرود بار انداخت 

. از دور او پراکندند  کرده آشکاریار مهربان او بودند هنگام سختی پتیاره جانش شده بدگوهري و دو رویی 
  .کاشان و لنگرود را غارت کرده به مردم آن جا ستم دریغ نکردند 

مردم قلعه بند بر پایش نهاده او را . ابراهیم از آن جا با دست خالی به خرقان فرار کرده به قلعه قالبور پناه برد 
علی شاه نیز به . پیکرش را به مشهد رسانیدند . شاه فرستادند و او به مشهد نرسیده بین راه مرد  شاهرخنزد 

  .کیفر کشتار شاهزادگان کشته گردید 
جویان  بدینسان پس از کشته شدن نادر و اوالد بی گناهش سالی بر نیامد که طبیعت به گوش هر یک از فتنه

  .گوشواره تادیب در آویخت 
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  سفرنامه
  شیخ محمد علی حزین

  )آن  شده پاك( 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

 

  درباره این کتاب
  

تاریخی به  هاي سرچشمهایران در زمان نادرشاه ، از  پیشامدهايکه در زمینه سودمند  هاي کتابیکی از 
که آن چه دیده  زیسته میاین مرد خود در آن زمان . شمار است سفرنامه شیخ محمد علی حزین گیالنیست 

ولی در آن میان . اصل کتاب تاریخچه زندگانی خود اوست . و دانسته با خامه شیوا به رشته نوشتن کشیده 
  .تاریخی را یاد کرده  پیشامدهايبسیاري از 

یک بار . شناخته شده  اند کردهسودجویی که سر جون ملکم انگلیسی و دیگران از آن  این کتاب در نتیجه
  .در مقدمه دیوان مؤلف آن به چاپ رسیده با این حال نسخه آن کمیاب بود 

مهنامه پیمان به چاپ رسانیده بودیم و اینک بار دوم در  هاي شمارهاین کتاب را در ما یک بار پاك شده 
  . رسانیم میاینجا جداگانه به چاپ 

پرداخته و کارهایی به نام خود نوشته که نتوان  ها خودنماییشیخ محمد علی در این کتاب در میان گفتگو به 
گردانیدن او و کوچک آنگاه حزین هواخواه شاه تهماسب بوده که به بزرگ . به راست داشت و باور کرد 

  .گردانیدن نادر کوشیده است 
زمان خود را نوشته است که به  پیشامدهايزیرا . او بسیار سودمند است  هاي نوشتهکه بگذریم  ها عیباز این 

تبریزیان و همدانیان با  هاي جنگ هاي داستاناز جمله  – ها داستانسخنان او ارج توان گذاشت و برخی 
کتاب اوست  هاي فزونی ها این. ز چیزهاییست که جز از کتاب او به دست نتوان آورد ا –لشکرهاي عثمانی 

.  
  »دفتر پرچم « 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  سفرنامه حزین
  

پرشور این کشور نیمه نخست صده  هاي زمانیکی از  دانند می اند کردهکسانی که در تاریخ ایران جستجو 
است که در آن داستان تاخت افغانیان به ایران و برافتادن صفویان رخ داده رشته کارهاي کشور از  دوازدهم

از آن سوي عثمانی . هم گسیخت و از هر سو گردنکشان برخاسته در هر شهر بزرگی فرمانروایی پدید آمد 
این . ت گرفتند و روس لشکر بر شهرهاي شمال و غرب آورده و هر کدام بخشی را از خاك ایران به دس

بزرگ با افغانیان و عثمانیان برخاست و در سایه  هاي جنگشده به یک رشته بود تا نادرشاه پیدا  شوریدگی
  .کوشش دوباره ایران را به سامان آورد 

ولی شگفت است که درباره آن کتاب به زبان فارسی بسیار . از دیده تاریخ این زمان بسیار برجسته است 
از جمله سفرنامه شیخ محمد علی حزین که سر جون . چه هست از دسترس مردم دور است و آن باشد میکم 

این سفرنامه یک بار در . سودمندي را در بر دارد  هاي آگاهیو  اند کردهو دیگران از آن بهره جویی ملکم 
ست بیاید هندوستان در دیباچه دیوان شعر حزین به چاپ رسیده و اکنون بسی کمیاب است ، و اگر هم به د

یک سفرنامه کوچکی رنج نگهداري یک دیوان بزرگی را  داري نگاهباید از بهر چون جداگانه چاپ نشده 
و تا پنجاه  گذشته از این حزین در آغاز سفرنامه به تاریخچه زندگانی خود پرداخته. بر خود هموار نمود 

ناشایست در  هاي عبارت اي پارهنیز .  باشد نمینموده و این جز چیز بی سودي  رصفحه را با این تاریخچه پ
اینست ما بر آن شدیم بخش ناسودمند این سفرنامه را . خود آورده که باید از آن بیرون کرد  هاي نگارش

را به چاپ رسانیم و خرسندیم که رنج این  اش پیراستهناشایست آن را دور کرده  هاي عبارتکنار نهاده و 
از خود بر آن افزودند که  اي دیباچهمحمدي مالیري به عهده گرفتند و  دانشمند آقاي دل پاكکار را جوان 

این کار را که آقاي محمدي با سفرنامه حزین نموده . تاریخچه خود حزین را به کوتاهی در بر دارد 
و ما امیدواریم این رشته . را پیراستن  ها آنتاریخی پیشین نمودن و  هاي کتابکاریست که باید با بسیاري از 

  . پردازیم میرا دیگران نیز دنبال نمایند و اینک به چاپ دیباچه آقاي محمدي و سفرنامه گزین شده حزین 
  »پیمان « 

  
  
  
  



 

 

  دیباچه
  

یکی .  اند بودهنخست از آستارا  اش خانوادگی نویسد میمحمد علی حزین نگارنده این سفرنامه چنانکه خود 
و پسرانش نیز در  کند میبه گیالن آمده و در آنجا زیست  آستارااز  الدین شهاباز نیاکانش به نام شیخ 

پدر حزین که ابوطالب نام داشته در بیست سالگی از گیالن براي تحصیل به اصفهان .  مانند میهمان جا 
است و محمد علی اصفهانی پیوند کرده و در این شهر بنیاد خانواده گزارده  هاي خانوادهآمده و با یکی از 

  .به جهان آمده است  1103ربیع االخر سال  27شهر در حزین در همین 
 هاي دانشو با  اند بودهگویا همه از علما و دانشمندان زمان خود  گوید میپدران او چنانکه در آغاز سفرنامه 

خود حزین هم از این علوم بی بهره .  اند داشتهآن روزي مانند فقه و اصول و منطق و دیگر چیزها سر و کار 
ولی چون از همان هنگام کودکی به شعر گفتن . نبوده و جوانی خود را در کسب دانش به سر برده است 

است ، ناچار پدرش  پذیرفته نمی اند داشتهمیل بسیار داشته و هر چند پدر و آموزگارانش او را از این کار باز 
از این سپس . ولی به گفته خود حزین نه آن مقدار که وقت ضایع کند  . دهد میاو را اجازه شعر گفتن 

حزین به شاعري گراییده و شعرهاي بسیار گفته و به گفته خود چهار دیوان پرداخته است که در هند به 
  .چاپ رسیده 

از و زیادي کرده و بیشتر جاهاي ایران را دیده و به حج هاي مسافرتحزین در زندگانی و پس از مرگ پدر 
 هاي مسافرتدر آغاز دیوان اشعار خود براي این که شرح حال خود را بنویسد شرح . هند نیز رفته است 

این شخص در هنگامی بوده است که به واسطه هجوم  هاي مسافرتخود را ناچار نگاشته است و چون 
خود را  هاي دوره ترین سختکشور ما به شمال آن ،  ها روسبه مغرب ایران و  ها عثمانیبه ایران و  ها افغان

از این جهت سفرنامه حزین ارزش تاریخی بسیاري دارد و مخصوصاً در وقایعی که خود این  پیمود می
  .بوده است  ها آندر  گوید مینگارنده 

در زندگی پدر به همراهی وي سفري  زیسته میمحمد علی حزین چنانکه گفتیم در آغاز جوانی در اصفهان 
هنگامی که در فارس بوده شهرهاي . پس از بازگشت از گیالن به شیراز رهسپار شده است به گیالن کرده و 

دیگر مانند بیضا و جهرم و شوستان و داراب و الر و بندر عباس را نیز دیده و از همان بندر عباس آهنگ 
ه است و ولی در سواحل عمان به بیماري دچار شده و از آنجا به بحرین برگشت. زیارت مکه نموده است 

پدرش  سفر ایندر  .پس از این که یک ماه در بحرین زیسته به شیراز و یزد و از آنجا به اصفهان رفته است 
و برگشته است و در هنگامی که افغانان به اصفهان بدرود زندگی گفته و حزین بار دیگر به شیراز رفته 



 

 

روزي که بنا بود اصفهان به  1135در سال . در آن شهر بوده است  اند گرفته وهجوم کرده و گرد شهر را فر
پس از این که چندي در خرم . بیرون آمده و راه خرم آباد پیش گرفته است سپرده شود از آنجا  ها افغان

آباد و همدان و نهاوند زیسته از راه دزفول و شوشتر و حویزه به بصره شده و از آنجا آهنگ مکه نموده 
است ناچار بازگشته و از آنجا به شوشتر ن بار تا یمن پیش رفته ولی چون هنگام حج گذشته بوده است و ای

حزین از کرمانشاهان به . و لرستان آمده و از آنجا تا کرمانشاهان با لشکریان عثمانی همراه بوده است 
آهنگ عراق عرب  ولی پس از چندي باز. تویسرگان رفته و چندگاهی در دامنه الوند آرام گرفته است 

به کرمانشاهان احمد پاشا سردار عثمانی  عراقدر بازگشت از . کرده و به زیارت کربال و نجف رفته است 
نتوانسته به خراسان برود از کرمانشاهان از راه  ها راهدر این شهر لشکرگاه داشته و چون به واسطه ناایمنی 

از آن شهر بیرون رفته و شهر ویرانی به جا  ها عثمانیکردستان به تبریز رفته و این هنگامی بوده است که 
آباد و سپس به خراسان رفته و این هنگامی بوده  رحزین از آذربایجان به مازندران و است . اند بودهگذارده 

و چنانکه خود حزین نوشته  اند گرفتهو نادر قلی خراسان را از ملک محمد سیستانی  تهماسباست که شاه 
در هنگامی که لشکر شاه تهماسب و نادر براي جنگ . شاه تهماسب به دیدن او رفته است است در خراسان 

اند حزین هم در آن لشکر بوده و در جنگ مهمان دوست نیز بوده  کرده میاز خراسان حرکت  ها افغان
فري دریایی پس از آن از راه تهران باز به اصفهان و شیراز و الر و بندر عباس رفته و از بندر عباس س. است 

در بازگشت از مکه به کرمان سفر کرده و چون از کرمان به بندر عباس برگشته آهنگ . به مکه کرده است 
  .به هندوستان مسافرت کرده است  1140انگلیسی در سال  هاي کشتیسفر هند نموده است و با یکی از 

با وي سازگار نبوده و از آنجا بسیار و هواي آنجا  آبو با اینکه  کند میحزین از این تاریخ در هند زیست 
او به ایران فراهم نشده و در هنگام حمله نادر شاه به هند در آنجا بوده است شکایت نوشته است اسباب سفر 

روزي که نادر شاه به الهور وارد شده حزین در سلطان پور که یکی از شهرهاي هند است بود و از آنجا به . 
ي رفتن به دهلی با چند سواري که داشته ناچار از میان سپاهیان محمد شاه که جانب دهلی رهسپار شده و برا

حزین در  شود میگذشته و روزي که نادر شاه به دهلی وارد  اند بودهبراي جنگ با نادر شاه بیرون آمده 
  .دهلی بوده است 

در دهلی نگاشته است و با این که شیوه او تاریخ نگاري نیست  1154حزین سفرنامه خود را در پایان سال 
ولی باز از جهت مطالب تاریخی بسیار با ارج و پرقیمت و از جهت الفاظ نیز تا حدي ساده و روان است و 

و  تر سادهباید بگوییم که خیلی  یمبسنجکه در همان زمان یا پس از آن نگارش یافته  هایی تاریخن را با آاگر 
  .نوشته شده است  ها آناز  تر روان



 

 

سودمندي را در بر دارد که سزاوار است بارها چاپ یافته در دسترس  هاي بخشهر چه هست این سفرنامه 
بلکه در خور آنست . ن چنین شایستگی را ندارد هاي آ بخشو از آن سوي پاره خوانندگان گزارده شود 

ناسودمند آن را جدا  هاي تکهاین است نگارنده دیباچه عهده دار شدم . ن رفته فراموش گردد که از میا
  .آن چاپ شود  هاي شمارهنموده و باز مانده را بیرون نویسی نموده براي دفتر پیمان فرستادم تا در 

  محمدي –تهران 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



 

 

  معاودت به اصفهان
  حادثه اصفهان و استیالي افاغنه

***  
آن سرحد و به چاکري سلک سپاه طایفه افغانان قلزه که کمینه رعیت قندهار و بخشی از ایشان داخل در 

در شکارگاه قریه ده شیخ به خدعه و تمهید . نامی رئیس آن معدود بود  میرویسحاکم آنجا قیام داشتند 
موفوره به دست آورد و خزائن  امیراالمراي آن سرحد را بکشت و بر آن قلعه استیال یافته 21شاه نواز خان

افاغنه با او موافقت کردند و از پیشگاه شاه سلطان حسین صفوي تدارکاتی که در اطفاي نایره آن فتنه 
  .منتج حصول مقصود نگشت و افغان مذکور بر آن قلعه استیال داشت تا درگذشت  شد می

گاهی بساط سلطنت . بعد از او پسر او محمود نام قائم مقام پدر شد و به نواحی خود دست تطاول دراز کرد 
بود که معموري و  ها قرنو چون  فرستاد میو گاهی عرایض نیاز به درگاه سلطانی  گسترد میدر آن مملکت 

کامل یافته مستعد آسیب عین در ممالک بهشت نشان ایران نصاب دنیویه  هاي نعمتآسودگی و اتمام جمیع 
طلب را که قریب یک صد سال شمشیر ایشان از نیام  آسایشالکمال بود پادشاه و امراي غافل و سپاه 

، تا آنکه محمود مذکور با لشکر موفور به ممالک  گذشت نمیبرنیامده بود دغدغه عالج آن فتنه به خاطر 
  .بود  1334اصفهان شد و این در اوائل سال  کرمان و یزد رسید و غارت و خرابی بسیار کرده عازم

 مأموربا جمیع امراء و سپاه که حاضر رکاب بودند  22مذکوره رسید اعتمادالدوله دارالسلطنه بهچون قریب 
به دفع او شدند و این هم از اسباب اجراي تقدیر بود که بر یک لشکر چندین کس که از رهگذر غفلت و 

القصه در نواحی شهر تالقی و افغان غالب و . اتفاق نباشد امیر و سردار شوند  نفاق راي دو تن از ایشان با هم
خود را انداخته با عیال به شهر درآمده خلقی که  هاي مکانقریبه  مغلوب شدند و اکثر رعایاي قراءامراء 

عامه را به  هرگز خیال این گونه حادثه نکرده بودند به هم برآمدند و چون چشم همگی بر امراء بی تدبیر بود
محمود با لشکر خود بر در شهر آمده به عمارات فرح آباد که آن . مجال چاره نکایت خصم از خود نماند 

قریبه از دهات معموره  خواست میاز ضروریات محکم اساس بود مقام گرفت و آنچه  اي قلعههم شهري و 
چندین ساله شد و آنچه  به خود که بی صاحب افتاده بود به لشکرگاه خویش کشیده صاحب ذخیره

  .تمامی را سوخته نابود ساخت  خواست نمی
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برآمدن از آن شهر  و اراده 23پدر به یاد آمد وصیتمن چون به دیده بصیرت در مآل آن حال نگریستم 
هنوز مسدود نشده بود و تا دو سه ماه  ها راهو سرانجام مقدور بود که کردم و در آن وقت حرکت با منسوبان 

و به سخنان دور از کار خاطر رنجه  گذاشتند نمیدوستان و نزدیکان .  شد میبیرون رفتن به سهولت میسر 
چه مجال مقاومت با خصم نمانده و مقدور بود که . و در آن هنگام صالح در حرکت پادشاه بود  ساختند می

نچه خواهد به طرفی نهضت کند تمامی ممالک ایران سواي قندهار در و خزائن آخود با منسوبان و امراء 
تصرف او بود و اگر از آن مخمصه بیرون رفتی سرداران و لشکرهاي متفرقه کل مملکت به او پیوستندي و 

به یک دو کس از من این معنی را . الحق تدبیر در آن وقت منحصر در این بود  و کرد توانستیچاره کار 
که از این راي درنگذرند و استخالص اصفهان نیز در این صورت  24یدم و تحریض کردمهمانمحرمان او ف

و  افتاد میچه بعد از رفتن پادشاه خصم را بر سر اصفهان زیاده کوشش فرصت نبود و به فکر کار خود . بود 
عامه شهر او را به هر عنوان از سر خود وامی کردند و وي ناچار شدي که از همان راه که آمده و به مرور 

سلطانی شود و به هر  هاي جنگایام و کوشش بسیار آن را گشوده بود به مقر دولت خود باز گردد یا آماده 
ما موافق تقدیر نیفتاد و چند کس ا شدند نمیبه سختی تلف  شمار بیصورت تدبیري سودمند و آن همه خلق 

  . از ناسنجیدگان مانع آمد تا آنکه شد آنچه شد 
در آن مصر اعظم که مشحون به انبوهی و  مأکوالتپس از سه چهار ماه کار محصوران به سختی کشید و 

هر دو ازدحام بیرون از قیاس بود کمی یافت و رفته رفته نایاب شد و افاغنه به اطراف شهر آگاه شده و در 
از جوانب مکانی استحکام داده جمعی به نگهبانی گذاشتند و دائم االوقاف فوج فوج  کمتر وفرسنگ 

سواران ایشان به نوبت بر گرد شهر در گردش بودند و در آن وقت از ضیق معاش پیوسته از هر گوشه و 
کمتر کسی جان به سالمت .  کردند نمیو افاغنه بر کسی ابقا  رفتند میکنار پوشیده و پنهان از شهر بیرون 

با ورام و  شمار بیهر روز جماعتی  رفت میبیرون برده باشد و در شهر چون اکثر اغذیه نامناسب به کار 
و فراخ حوصلگی و جوانمردي مردم آن شهر مشاهده شد که قرص  شدند میامراض مبتال گشته هالك 

که به گرسنگی مرده باشد  شد نمیمی معلوم نانی به چهار و پنج اشرفی رسیده بود و کسی از غریب و بو

                                                        
می خواست . اصفهان زیاده توقف مکن که شاید از ما کسی باقی ماند  به گفته خود حزین در آغاز کتاب پدرش در دم مرگ به او وصیت کرده که در 23

  !..ولی آیا می توان باور کرد ؟. بگوید پدرش از نیامده آگاه بوده و داستان افغان را از پیش می دانسته 
کسی که این . نگام خود این راي را زدم این ها چیزهاییست که پس از پیشآمدهاي بزرگ هر کس می گوید و کسانی به دروغ ادعا می کنند که من به ه 24

چرا دست از آستین در نمی آورد تا او نیز کاري !. اندازه هوشیار و کاردان بوده چرا در آن هنگامه گوشه می گرفت و با خاموشی و گرسنگی می ساخت ؟
پس از . تا چه اندازه نادرست بوده ) هنوز کسانی دارند  و( داستان محمد علی خود نمونه است که راهی که این گونه کسان در زندگی داشته اند !. کند؟

 .گرفت  خواندن صدها کتاب و درآمدن به هر زمینه کوچکترین سودي از آنان برنمی خواسته و در سخت ترین زمان گرفتاري دستی از مردم نمی توانستند



 

 

تا کار  داشت میواحدي سائل به کف نشده بود و آنکه از جوع بی تاب بود حال خود را از آشنایان پوشیده 
آن وقت مردم تلف شدند و آخر چنان شد که اندك مایه مردمی ناتوان و .  شد نمیبه جایی رسید که یافت 

ه آن مقدار از هنرمندان و مستعدان و افاضل و اکابر و اشراف در آن حادثه رنجور باقی ماندند و از هر طبق
درگذشتند که حساب آن خداي داند و بر من در آن احوال روزگاري گذشت که عالم السرایر بدان آگاه 

در منزل من باقی  چیزيو به غیر از کتابخانه چنان  کردم میصرف  رسید میاست و بر آنچه دست قدرتم 
کتاب را نیز متفرق ساخته بودم و تتمه در آن به بود و با وجود بی مصرفی قریب به دو هزار مجله نمانده 

  .غارت رفت 
جده و جمعی از مردم خانه  والقصه در اواخر ایام محاصره مرا بیماري صعب عارض شده و هر دو برادر  

آنکه بیماري من روي به  درگذشتند و آن منزل خالی شده منحصر به دو سه کس خادمه عاجزه گشت تا
  .انحطاط نهاد و از شدت اندوه و نقاهت و طرفه حالتی بود 

  

  م حروف از اصفهانبرآمدن راق
  جلوس –داخل شدن محمود به اصفهان و جلوس به سلطنت 

  –شاه تهماسب بر سریر سلطنت موروثی در دارالسلطنه قزوین 
  .رسیدن به خرم آباد  –ورود راقم به خوانسار 

***  
فاقت دو سه کس از اعاظم سادات و ه رکه پایان آن شدت بود ب 1135حسب تقدیر در غره شهر محرم  بر

که بر دو فرسنگی بود رسیدیم و چند  اي قریهتاق از شهر برآمده به ان تغییر لباس کرده به وضع اهل رسدوست
  .کس از نزدیکان و امراء پادشاه را برداشته به منزل محمود رفته وي را دیدند 

در سراي پادشاهی نزول و خطبه و . روز دیگر که پانزدهم شهر محرم مزبور بود محمود به شهر داخل شد 
از منازل خود  اي گوشهند و سلطان مغفور را در سکه به نام او شده معدودي از مردم که مانده بودند امان یافت

نشانیده نگهبانان گماشتند و چون در ایام شدت محاصره شاهزاده واال تبار شاه تهماسب را با معدودي از 
مقربان بیرون فرستاده و به دارالسلطنت قزوین رسیده بود از استماع این خبر بر تخت سلطنت موروث 

  .جلوس نمود 
آن قریه حرکت کرده منازل خطرناك را به مشقت و صعوبت تمام طی نموده به بلده  بالجمله فقیر از

تدارك  الجمله فیپر برف بود  ها راهخوانسار رسیدم و در آن چندي توقف کرده چون زمستان رسیده و 



 

 

نموده به بلده خرم آباد که مقر حکومت والی لرستان فیلی است رسیدیم و آن والیتی است به  رسامان سف
. طول آن شانزده روز راه و عرضش نیز چنانست . غایت معمور ، در نیکویی آب و هوا و خرمی مشهور 

شهرها و قصبات خوش و مواضع به کیفیت بسیار دارد و از قدیم مسکن احشام فیلی است که از صد هزار 
ز خانه زادان قدیم متجاوزند در آن وقت امیراالمراي آن ملک علی مردان خان بن حسین خان فیلی ا خانوار

و امراي بزرگ دودمان علیه صفویه بود و با من مودت و الفتی خاص داشت و الحق از شجاعان و مستعدان 
ج در خاطر داشت و با روزگار بود و در آن قضایا و حوادث که رخ نموده بود خواهش تدارك و عال

رد مصدر اثري نتوانست شد و توفیق داطولی  ها آنشکر و حشر بنا بر اسباب عائقه که ذکر وجود کثرت ل
بالجمله در آن بلده توقف نمودم و طاقت حرکت هم نبود و از شدت آالم و صدمات . خدمتی نمایان نیافت 

 اصالًقواي دماغی عاطل شده بود و . روزگار پر شور و شر و هجوم احوال و حادثات عجب حالتی داشتم 
از اثر . و قدرت بر سخن گفتن نداشتم  نمود میساده محض  معلومی از معلومات من در صفحه خاطر نمانده

بعد . حیات همین عالقه ضعیفی نفس حیوانی را به کالبد ناتوان باقی مانده بود و بعد تا یک سال چنان بود 
  .مزاج به صالح آمد  الجمله فیاز آن 

مجمال در خرم آباد جمعی از اعزه و اتقیا و مستعدان مجتمع بودند و با من الفت گرفتند و اعیان و امراي آن 
دیار را نیز به اوضاع شایسته و اوصاف ستوده یافتم و جمهور ایشان را با من صداقت و اخالص عظیم بوده و 

  . ام دیدهرا  و به مرور ایام تمامی آن مملکت داشتند میبه صحبت و سیر مشغول 
وي خلف میر . از اعاظم سکنه آن دیار امیر سید ولی موسوي رحمت اهللا و برادرش امیر سید حسن بود 

و قریب به شصت سال بود که در آن بلده سکنی داشت و به غایت محترم مرجع جمهور  جزایري اهللا عزیز
در اکثر فنون و علوم مهارتش به کمال و در تقوي و ورع بی همال و الحق سیدي بزرگ . آن والیت بود 

درش از رسیده که مزید بر آن نباشد و برادر عالی ق اي درجهبود و محبت و الفتش با من به  شان عالیمنش و 
  .اعیان و افاضل بود و سایر عشایر او همه از معاشران مخلص من بودند 

وي مدتی در اصفهان تحصیل نموده سلیقه . و در آن شهر اقامت داشت قاضی نظام الدین علی خراسانی 
با جمعی دیگر از مستعدان مرا به التماس مشغول مباحثه ساخته اصول کافی . مستقیمه و مدرکی عالی داشت 

شروع نمودند و از جودت ذهن و فهم او مرا شوقی به مذاکره  ها غیرهو تفسیر بیضاوي و شرح اشارات و 
بالجمله از دو سال افزون در آن والیت اقامت نموده به هر حال اوقات خوش بود و سادات  .پدید آمد 

این شنیدم که به جوار  مذکوره و قاضی مزبور در آن دیار روزگاري به احتشام داشتند تا چند سال قبل از
  .رحمت حق پیوستند 



 

 

  لشکر کشیدن رومیان به تسخیر حدود ایران
  ذکر تتمه از احوال پادشاه –نزول سپاه روم به کرمانشاه 

  ورود سردار دیگر از رومیان به لشکر –و آشوب ممالک ایران 
  .بی کران به آذربایجان و محاربات پادشاه با ایشان 

***  
عظیمه که در آن اوان سانح و باعث ویرانی ایران باالکثر ممالک جهان گردید حرکت و از جمله حوادث 

که  25لشکرهاي روم بود و مجمل این حادثه آنست که سلطان روم با وجود یک صد ساله صلح و سنور
مؤکد به غالظ ایمان بود و اظهار موافقت و یک جهتی با سالطین سلسله علیه در آن هنگام که اختاللی 

به دولت و مملکت ایشان راه یافته بود و هنوز تدارك آن نشده کم فرصتی و بی وفایی را کار فرما  چنان
شده به عراق و آذربایجان و گرجستان سه چهار سردار عظیم االقتدار با لشکري که دست مکنتش بدان 

بغداد و به حدود از جمله به تسخیر حدود عراق حسن پاشاي حاکم . به داعیه تسخیر گسیل نمود  رسید می
  .عبداهللا پاشاي وزیر نامزد شده بود  آذربایجان

حسن پاشاي مزبور با صد هزار کس افزون به سر حد عراق درآمده به بلده کرمانشاهان نزول نمود و در 
پسرش احمد پاشا که از شجاعان بود به جاي پدر منصوب شد و به تسخیر آن حدود . آنجا وفات یافت 

تهماسب صفوي که در آغاز شباب و بعد از جلوي سلطنت از حادثه اصفهان و شاه . کوشش گرفت 
 رگرفتاري پدر به غایت افسرده و محزون بود ، یکی از امراي جاهل به خیال آنکه او را از غصه و اندوه ب

و لعب  لهوآرد به اسباب عیش و طرب داللت کرده و به اندك زمانی چنانکه در مزاج جوانان خاصیت 
  .آن شیوه از حد اعتدال درگذشت  است به

رسیدن سردار . در این حال پادشاه مذکور در مملکت آذربایجان بود و عزم تدارك استیصال افاغنه داشت 
آن روم آن عزم الیق را عائق گشته به راندن ایشان از آن حدود مشغول شد و لشکر قزلباش را در رکاب 

گاهی غالب و . سخت روي داد  هاي مصافیتی بود با لشکر روم مکرر پادشاه که در تهور و مردانگی آ
و سامان موفور و رسیدن مدد و معاون ایستادگی  شمار بیو رومیان بنا بر عدت  شدند میگاهی مغلوب 

 شدند میو هر قدر از ایشان کشته  رسید میبر سر آن کار گذاشتند و هر وهنی که به ایشان  ها خزانهداشتند و 
گرفته  وفر بار یکآن مایه بی قیاس معلوم نبود و چون آن حادثه ناگهان اکثر حدود مملکت را به  در جنب

و مرکز دولت و خزانه مملکت در دست افاغنه بود و بدکاران و شورش انگیزان مملکت که از بیم سیاست 
                                                        

 .است ولي باید غلط باشد » دستور « در نسخھ  ٢٥



 

 

و زیاده  طغیان بهر بودند در آن انقالب و طوفان حادثه چنانکه رسم است از هر گوشه و کنار س خزیده در
لشکر قزلباش و مردان کار و مدبران باهوش و راي در لجه اضطراب . سري برآورده شورش انگیزي داشتند 

افتاده هر کس در هر جا به فکر کار خود فرو رفته به صیانت مال و عیال و حفظ ناموس درماند و مجال 
  .امداد و اتفاق با دیگري میسر نماند 

  

  ان به سلطنت خراسانجلوس ملک محمود خ
  آرام گرفتن افاغنه –استیالي لشکر پادشاه اروس بر گیالن 

  .در اصفهان و تسخیر نمودن اطراف خود 
***  

و در آن هنگام مملکت خراسان نیز که از آن دو فتنه بزرگ بر کران بود به سبب شورش و دعواي استقالل 
طغیان ملک محمود خان والی والیت نیمروز در شهر سی هزار کس افاغنه ابدالی در دارالسلطنه هرات و 

   .طوس به هم برآمد و سکنه آن مملکت گرفتار آشوب شده کشش و کوشش عام شد 
و در ممالک طبرستان و گیالن علت وبا شیوع یافته تا ده سال امتداد داشت و خلقی بی حساب درگذشتند  

ه و بر اکثر بالد معتبره گیالن استیال یافتند و در آن اوان و سرداران پادشاه اروس با لشکر انبوه از دریا برآمد
هیجده کس صاحب جیش و حشم معدود شد که در ممالک ایران داعیه پادشاهی و سروري داشتند سواي 

و بر هر یک از دشمنان قوي به قدر  زد میپادشاه صفوي نژاد در این حوادث هائله دست و پاي . غارتگران 
با عساکر روم  آذربایجانکه زیاده خصم را مجال تعدي ندهند و خود در بالد  ادفرست میمقدور لشکري 

  .درآویخته بود و رومیه بر بسیاري از آن مملکت استیال داشتند 
و در این فرصت جماعت افاغنه که مالک تختگاه اصفهان شده بودند آسایش یافته به تسخیر بعضی نواحی 

رداخته توسعه در ملک ایشان پدید آمد و جمعی از تبهکاران طوعاً خود از عراق و برخی از مملکت فارس پ
و کرهاً به ایشان که جماعت صحرانشین بودند پیوسته قوانین سلطنت و جهان داري و راه و رسم معیشت و 

لیکن اندك چیزي در نظر ایشان به فایت عظیم و . دنیاداري تعلیم نموده طریق تقلید قزلباش پیش گرفتند 
از بیم ناگهان به قتل عام  داد میز تنگ حوصلگی اگر در شهري اندك مایه جمعیتی دست عزیز و ا

و آن مایه  گذاشتند نمیو این معامله در اصفهان به کرات واقع شد و از دنائت چیزي به کسی  پرداختند می
یچ گونه را ه اموال و خزائن و نفائس اندوختند که محاسب وهم و قیاس از تصور آن عاجز است و مردم

  . بستند میآرامی از ستم آن شوربختان نبود و رعیت به جان رسیده گاهی به قتل ایشان کمر 



 

 

دارالسلطنه قزوین را که به تصرف آورده بودند روزي عوام و مردم بازار به هم برآمده شمشیر در افاغنه 
چندي باز لشکر بر سر آن پس از . نهادند و چهار هزار تن کمابیش بکشتند و شهر به ضبط خود آوردند 

  .شهر کشیده به عهد و پیمان متصرف شدند 
را با حاکم و سرداري از ایشان که وارد شده  افاغنهو همچنین در قصبه خوانسار عوام شوریدند و جمعی از 

  .در میان گرفتند و در یک روز سه هزار تن بکشتند  رفت میبه جایی 
داشتند در مدت هفت سال که استیالي  آذوقهآنکه بعضی دهات حقیره که به هر نوع ذخیره  غرایبو از 

افاغنه واقعه بود حصار نااستوار خود حراست نموده جز صفیر تفنگ از ایشان به افاغنه نرسید و چندان که 
  .در آن مدت مدید کوشیدند سود نداشت  ها قریهدر تسخیر آن 

و با وجود غلبه گاهی از بیم و هراس و گاهی از دستبرد رعیت و سپاه آرامی  و ایشان در تک و تاز بودند
  .نیافتند و چند مرتبه که لشکر قزلباش بر سر ایشان تاخت بر حسب تقدیر کاري از پیش نرفت 

  

  مقتول شدن شاهزادگان
  جلوس اشرف افغان بر –دیوانه شدن محمود و مردن وي 

  مقتول –جنگ احمد پاشا با افغان و هزیمت رومیان  –تخت اصفهان 
  .شدن سلطان مغفور 

***  
از سلطنت به قتل شاهزادگان صفوي که محبوس بودند فرمان داد ، سی و نه نفر  محمود پس از دو سال

صغیر و کبیر سید بی گناه را به قتل رسانید و از غراب آنکه در همان شب حال بر وي گشته دیوانه شده و 
اشرف نامی از . خود را خاییدن گرفت و به هر کس دشنام و یاوه گفتی و در این حال بمرد  هاي دست

از اهل عراق و فارس طوعاً و کرهاً جمعی را به . ایشان به جاي او نشست و به شجاعت و تدبیر موصوف بود 
کار او رونقی عظیم فراهم آورد و اکثر فارس را مسخر ساخت و در مالزمت گرفت و سپاهی موفور آراسته 

اول . احمد پاشا سردار روم با لشکري عظیم بر سر او رانده در نواحی قصبه انجدان مصاف دادند . پدید آمد 
چون شام شد اشرف . نشست  تر عقببه ضرب توپخانه رومیان شکست در افاغنه افتاد و از جاي خود 

رعد اواي کرنا و کوس در افکنده بر سپاه روم  مذکور باز صف سپاه آراسته به آیین قزلباش از هر سو ولوله
  .احمد پاشا و رومیان به هزیمت رفتند و آخر در میانه مصالحه شد . راند 



 

 

پس اشرف مذکور سلطان مغفور شاه سلطان حسین را در اصفهان به قتل رسانیده نعش او را به دارالمومنین 
  .26سب منهزم و مستاصل گردید و ذکر آن بیایدقم فرستاده دفن کردند و به اقتدار بود تا از شاه تهما

  

  بقیه احوال راقم در ایام اقامت خرم آباد
  مسخر ساختن –احاطه رومیان دارالسلطنه همدان را 

  همدان و قتل عام در آن
***  

بودم که آتش فتنه رومیه در آن حدود اشتعال یافته و گاهی تاخت لشکریان ایشان به  آبادمجمال در خرم 
با رومیان علی مردان خان امیراالمراي مذکور را به خاطر رسید که جون محاربه .  رسید مینواحی آن بلده 

ه لشکر رومیه است با جمعیتی انبوه رفته بلده خرم آباد و نواحی آن را که قریب بدر این وقت کاري بزرگ 
مملکت رفت و است خالی و خراب افکند و با این عزیمت با سپاه و متعلقان حرکت کرده به اقصاي آن 

امیر حسن بیک سلیوزري را که امراي آن قوم بود در شهر گذاشت که عامه را کوچانیده شهر و قلعه را 
ان را طاقت حرکت نبود و از دهدشت سکنه شهر در اضطراب افتادند و اکثر ایش. خراب ساخته به او پیوندد 
امیر حسن بیک مذکور به منزل من آمد و مردم شهر نیز . و فزع قیامت برخاست رومیه اطمینان هم نداشتند 

من حرکت مردم را بیرون از قدرت ایشان دیدم و . جمع آمدند و از هر گونه گفتگوي در میان گذشت 
از آن به دست خود نمودن و عجزه  تر خرابلقی عظیم را خرابی آن شهر را که رشک گلستان ارم بود و خ

و اطفال و عیال ایشان را سر به صحراي هالکت دادن نپسندیدم و امیر مذکور را اشارت به ماندن و حراست 
سخنان من مؤثر و . خود و مردم را داللت و تحریص به اتفاق و سامان یراق و پاس عزم و مردانگی نمودم 

با هم عهد و پیمان کرده هر کس سالح و یراق حرب بر خود آراست و در آن کوشش  مقبول همه افتاد و
تمام نموده طرق عبور دشمن را به قدر مقدور مسدود و حصار و منافذ شهر و قلعه را مستحکم ساخته به 

ایشان به اندك روزي در بیوقافان آن مقدار ایشان را تشجیع و تحریص کردم که  ولوازم آن پرداختند 
و مردم آرام  کردند میکارزار  داد میستعمال اسلحه ماهر و جنان دلیر شدند که با سپاهی گران اگر روي ا

                                                        
نگارنده سفرنامه چند تن از دانشمندان و مجتهدین را نام می برد که پیش از حادثه یا در هنگام محاصره در گذشته اند و آن ها عبارتند در پایان این گفتار  26

انی مد اصفهاز میرزا عبداهللا مشهور به افندي و میرمحمد صالح شیخ االسالم اصفهانی و میر محمد باقر خلف میراسمعیل حسینی اصفهانی و بهاءالدین مح
و محمد  مشهور به فاضل هندي و میرزا داود و میرزا سید رضا که پیش از محاصره درگذشته اند و میرزا کمال الدین حسین فسوي استاد محمد علی حزین

ته اند و همچنین صادق اردستانی و محمد رضا پسر مرحوم مال محمد باقر مجلسی که با دو برادر و جمعی از نزدیکان و فرزندان در ایام محاصره در گذش
 .محمد تقی طبسی در آن حادثه درگذشته است و مصطفی قلی خان پسر مرحوم ساروخان نیز در این هنگام در دست افغانان کشته شده است 



 

 

با ایشان در پاسداري و روزها در سواري موافقت  ها شبگرفته شهر به معموري اول گرایید و خود هم اکثر 
س فیلی و صعوبت مسالک آن جماعت رومیه چون از استعداد مردم واقف شدند و نام کثرت الو.  کردم می

داشت اندیشناك شدند  بلندآوازگیمملکت و بودن حاکمی مثل امیراالمراي نام آور مذکور در میان ایشان 
امیراالمراي مذکور چون دید که مردم شهر به . و دیگر متعرض آن حدود نگشته به سایر اطراف پرداختند 

بعد از شش ماه که در کوهستان . دان التفات ننمود کسی ب وخود ماندند مکرر ایشان را تحذیر کرد  جاي
  .محنت بسیار کشید خود نیز به شهر آمد و آن راي را مستحسن شمرد 

و رومیه به محاصره همدان که سواد اعظم و از بالد معتبره عراق است پرداختند و در آن وقت حاکمی و 
د و مدت محاصره به چهار ماه کشیده و سکنه و عوام شهر به مدافعه برخاستن. لشکري در آن شهر نبود 

اطاعت  بهاحمد پاشاي سردار ایشان را  که چندانان به تیر و تفنگ بکشتند و جمعی از رومیان را محصور
رومیه گه از صد هزار افزون بودند و در قلعه گیري شهره جهان ، در تسخیر سهر . خواند در نگرفت 

مردم . کوشیدن گرفته و یک طرف حصار را به آتش باروت فرو ریخته به شهر در آمدند و قتل بنیاد کردند 
ن کار از دست رفته بود بر آن شهر دست به اسلحه که داشتند برده از هر سوي روي به ایشان نهادند و چو

افراط قتل رومی در آن شهر و ایستادگی . همگی در مبارزت به قتل رسیدند . مترتب نشد  اي فایدهکوشش 
تا سه روز این هنگامه در آن شهر برپا بود و هیچ . و مردانگی مردم آنجا از مشهورات و نوادر روزگار است 

مگر اندك مایه مردمی که امان یافته به اطراف رفتند و در . شدند کس از ایشان روي نگردانید تا همه کشته 
از اطراف و جوانب عراق در آن بلده جمع آمده بودند و حساب مقتولین آن  نیزآن وقت جماعتی کثیره 
آن مقدار از مشاهیر سادات و افاضل و اعیان به قتل رسیدند که تخمین آن دشوار . قضیه را عالم الغیب داند 

از جمله میرزا هاشم همدانی علیه الرحمه بود که از دانشمندان روزگار و . به سایرالناس چه رسد  است تا
خلق و موالنا عبدالرشید همدانی که از عدول . اصدقاي حقیقی این بی مقدار بود و هم از جمله مقتولین بود 

علوم  وي به اکثر. خطاط اصفهانی و هم از جمله مقتولین بود موالنا علی  .در علوم شریعه مرتبه عالی داشت 
که تا آن زمان هیچ یک از متقدمین را آن درجه میسر نیامده و  نوشت میمربوط و جمیع خطوط را چنان 

و بالجمله از استماع قضیه هائله همدان . جامع جمیع کماالت و از بدایت حال از دوستان و معاشران من بوده 
تمامی ایران راه یافته مردم خرم آباد متفرق شدند و حاکم نیز از اضطراب به حال سکنه آن حدود بلکه به 

  .آن شهر بیرون رفت 
  
  



 

 

  رفتن به یمن و بازگشت از آنجا
  –مراجعت از همدان به نهاوند  –روانه شدن راقم به همدان 

  ورود –ورود به دزفول  –ورود به خرم آباد  –رفتن به والیت بختیاري 
  سفر دریا به عزیمت مکه –ورود به بصره  – ورود به حویزه –به شوشتر 
  مراجعت از –رفتن به تعض و صنعا  –ورود به بندر موخا  –معظمه 

  معاودت به حویزه و شوشتر –یمن به بندر موخا و از آنجا به بصره 
***  

چون جمعی کثیر از معارف و آشنایان من در قضیه همدان در گذشته عیال ایشان در زمره گرفتاران بودند 
مرا عزم رفتن به آن دیار به استعالم حال و استخالص گرفتاران به قدر طاقت و توان جزم شده به صوب 

طرق و مسالک چنان . ودیم همدان روانه شدم و با مردم خود و جمعی که رفیق راه شده بودند هفتاد سوار ب
در یک دو منزل دچار عساکر رومیه و محصور شدیم و . پر فتنه و آشوب بود که عبور دشواري داشت 

جمعی از معارف . صعب کشیده حق تعالی نجات داد و به همدان رسیدیم  هاي زحمتسخت و  هاي تالش
ودند و سابقه معرفتی داشتند و در فکاك که ناچار همراه پاشا و عساکر روم ب ها غیرهبلده کرمانشاهان و 

و در آن حال . بعضی گرفتاران کوشش بسیار کردیم تا جمعی به هر وسیله مستخاص شده به مامنی رسیدند 
در بعضی شوارع آن شهر از بسیاري اجساد . بر من مشقتی و اندوهی و بلیه اي گذشت که خداي داند 

ر نبود و اکثر مواضع به نظر آمدند که در آن حادثه همدانیان کشتگان که به زیر یکدیگر افتاده مجال عبو
اند دیگران به جاي ایشان  شده میکشته  که چنداناند و  کرده میبر رومیان گرفته مدافعه  ها کوچهچون سر 
در بالجمله مرا . اند تا سر دیوارهاي بلند اجساد کشتگان بود که بر فراز هم ریخته بودند  ایستاده میبه مقابله 

از . بلیه عظیمی بود  داشتند میبا وجودي که جمعی از ایشان آشنا شده احترام  و میانه رومیان به سر بردن
میان ایشان برآمده به مشقتی به بلده نهاوند که تا آن زمان به تصرف رومیان در نیامده بود رسیدم و در آن 

آن بلده و الحق از نیکان و جامع  جا بود مرحوم قاضی ابراهیم نهاوندي در آن وقت متصدي شرعیات
چند روزي در آن بلده که مکانی خوش است اقامت نموده با موالناي مذکور صحبت داشتم . کماالت بود 

.  
و از آنجا به الکاي بختیاري که معروف به لر بزرگ است در آمدم در آن هنگام محمد حسین خان در میان 

اما اقامت . ور کردم و امرا و اعیان آن قوم مودتی تمام داشتند بر بسیاري از آن ملک عب. ایشان حاکم بود 
آن حدود مرا خوش نیامده ملول شدم و همت بر آن گماشتم که به عراق عرب در آمده در مشاهد مقدسه 



 

 

پس باز به خرم آباد رفتم و آن شهر را از دهشت آسیب سپاه روم . آن جا توطن نموده و بقیه عمر بگذرانم 
. ازم شوشتر و ممالک خوزستان شده به قصبه دزفول که از ملحقات شوشتر است رسیدم خالی دیدم ع

با من . حاکم آن دیار ابوالفتح خان از غالم زادگان صفویه که جوان هوشمند بود در آن بلده اقامت داشت 
. قدیم من بود الفت بسیار گرفت و از اعیان آن جا بود میرعبدالباقی قاضی مجدالدین دزفولی که از آشنایان 

و از آن جا به بلده شوشتر رفتم جماعتی کثیره از سادات و اعیان آن جا الفت گرفتند و چندي توقف کردم 
و از ایشان بود سید فاضل سید نورالدین بن سید نعمت اهللا جزایري رحمت اهللا و با من مودتی موفوره داشت 

پس به شهر حویزه رفتم سید محمد خان بن . مرعشی  بود میرزا محمد تقی و میرزا عبدالباقیو هم از ایشان 
سید فرج اهللا خان مشعشع در آن مملکت والی بود ، مراسم مودت تقدیم کرد و از افاضل آن بلده بود شیخ 

پس . یعقوب حوبزاوي در فنون ادبیه و حدیث و فقه و مغازي و سیر و انساب مهارت و حفظی قوي داشت 
.  شدند میبغداد بودم که سفینه روانه یمن بود و جمعی به عزیمت حج سوار  به بصره شدم و عازم رفتن به

قدیم در هیجان آمد و تدارك زادي نموده قلیلی که داشتم به اهل سفینه داده به کشتی در  آرزويمرا هم 
 آمدم و از حادثه طوفان و مشقت که سفر دریا خالی از آن کمتر تواند بود مریض و ناتوان شدم و عاجز و
رنجور بعد از چهل روز به ساحل یمن که بندر موخا است رسیدم و از کشتی برآمده و در آن بلده مریض 
افتادم و چون هوا موافقت نداشت به داللت بعضی مردم از آن شهر بیرون رفته به معموره تعض که در 

قر صاحب یمن است به تقریبی تا بلده صنعا که مرکز دولت و م. والیت یمن به حج خود در گذشته بود 
رفتم و از مشایخ ، شیخ حسن بن سعد اولسی یمنی امامی در آن بلده اقامت داشت و شفقتی خاص نسبت به 

از آن جا به بصره نموده با سفاینی که روانه  وباز مراجعت از یمن به بندر موخا .  فرمود میاین بی مقدار 
محروم ماندم و در آن وقت از بصره به بغداد رفتن معاودت کردم و در آن سال نیز از سعادت حج بصره بود 

به سبب موانع طرق مقدور نبود و بصره چون بر ساحل بحر و هواي ناموافق داشت مرا خوش نبود ناچار به 
قرار  اي گوشهحویزه و شوشتر باز گردیده حیرتی در آشوب جهان و سرگردانی خود داشتم و در هیچ 

ه سبب الفت چون خواهش به توقف من داشتند داللت به کدخدایی و اهالی اکثر اماکن ب گرفتم نمی
و مرا نظر به احوال خود و اقتضاي زمانه پر آشوب و فرط غیرت مرغوب نبود و در میانه ایشان  نمودند می

  . نمود میماندن به جهات مکروه و صعب 
  
  
  



 

 

  ذکر صابیان
  آمدم احمد پاشا به لرستان –روانه شدن از شوشتر به لرستان 

  –نهضت راقم با عساکر روم از لرستان به کرمانشاهان  –و تسخیر آن دیار 
  محاربات –استیالي رومیان بر حدود عراق و کوشش رعایا با ایشان 

  خان با رومیان سبحان ویردي
***  

و الحال در همه آفاق سواي این سه بلده در مکانی  باشند میدر حویزه و شوشتر و دزفول جمعی از صابیه 
تفحص کردم عالمی در میان ایشان نمانده بود و عوام فرومایه بودند  که چندان. دیگر نشانی از ایشان نیست 

است و صاب به روایت بعضی اصحاب سیر پیغمبر بوده و طایفه  السالم علیهو صابیه ملت صاب بن ادریس 
و آخر ایشان صاب بوده و ایشان را  السالم علیهاول انبیا آدم . و صابیه گویند  اند شمردهوي را از حکما 

کتابی است مشتمل بر یک صد و بیست سوره و آن را زبور اول خوانند و عقیده ایشان اینکه صانع عالم 
شکلی کواکب و افالك بیافرید و تدبیر عالم ایشان را گذاشت و پرستش ستارگان کنند و براي هر کوکبی 

گل سازند و گویند صورت فالن و فالن کوکب است و در ضرات و توسالت به هر یک .  اند نمودهمعین 
آداب و عبارات دارند و محققان ایشان گویند که سجده و پرستش کواکب و هیاکل نکنیم بلکه آن قبله ما 

تماسیل و اصنام و در سالف زمان اجرام علویه و هیاکل سفلیه یعنی  تأثیراتاست و جمیع این طایفه قائلند به 
  . اند بودهدر این طبقه بود که صاحبان علوم مکنونه  شان عالیحکما و علماي 

مجمال از شوشتر باز به لرستان فیلی در آمدم و بیمار به شهر خرم آباد رسیدم و چنان مریض بودم که آوازه 
مایه مردمی که بودند راه فرار پیش  اندك. رسیدن احمد پاشاي سردار لشکر روم به آن شهر شدت گرفت 

صعب رفتند و تنها من با چند تن خدمتکاران شهر بودیم که سردار با لشکر بی  هاي کوهستانگرفته به 
حساب رومیه در رسیده فرود آمدند و من تنها در آن شهر ماندن را صالح ندیده به میانه لشکر روم درآمده 

نجا را پس از چندي به دست آورده نوید عاطفت داد و اندك مایه سردار چند کس از مردم آ. اقامت کردم 
مردمی جمع آمده از رومیه کسی را در آنجا حاکم گذاشته مراجعت کرد و من با همان لشکر موافقت کرده 
به کرمانشاهان رسیدم و در آن راه به من از ناتوانی و رنجوري و شدت سرما کلفتی سخت رسید و سردار 

و جماعتی از ایشان با من آشنا و معاشر بودند و با ایشان بود  کرد میالفتی پدید آمده احترام  مذکور را با من
با من آشنا شده الفت عبداهللا افندي قاضی عسکر روم و به علم و فضل در مملکت روم شهرتی تمام داشت ؛ 

ط چند مسئله متداوله از فقه سرمایه او منحصر بود به ضب.  آمد میبسیاري گرفت و اکثر سخنان علمیه به میان 



 

 

آري در میانه ایشان بود . حنیفه و بس و مشهوران به علم را در میانه آن قوم هر که را دیدم چنین یافتم 
  .وي در علوم ادبیه و شعر عربی ماهر بود . عبدالطیف چلبی بغدادي 

کرمانشاهان به سر بردم و رساله مفرح القلوب را در مجربات و فوائد طبیه و رساله تجرد  در چنديبالجمله 
و در آنجا بود سید فاضل امیر صدرالدین محمد قمی اصفهانی که مدرس بلده  ام نوشتهنفس را در آن بلده 

با من الفتی تمام رین علما است و بحنجات یافته به کرمانشاه آمده بود و الحق از مت لیهبهمدان و از آن 
  .داشت و الحال ساکن نجف اشرف شده در حیات است 

و نواحی استیال داشتند و همه را  و در آن وقت رومیه بر کل قلمرو علی شکر و لواحق  و کردستان و لرستان
و ویرانی تمام به  آمیختند نمیو با رومیه  شد نمیبه کوشش و کشش به تصرف آورده بودند و رعیت مطیع 

روزي اوباش و . آن ممالک رسیده بود و قصبه بروجرد را که متصرف شده حاکمی مستقل در آنجا داشتند 
مردم بازار تمام شوریده بر رومیان هجوم آوردند و چهار هزار کس از ایشان بکشتند و پنج هزار تومان به 

  .احمد پاشاي سردار جریمه داده اطاعت کردند 
بن ابوالقاسم خان حاکم سابق همدان که در آن وقت منصبی و ي قزلباش سبحان ویردي خان و از امرا

از سیصد . در ستیز و آویز بود  ها مدتسپاهی نداشت ، مردم متفرقه فراهم آورده در آن نواحی با رومیه 
وي به وي مصاف افزون با رومیان داد و هر دفعه جمعی انبوه بکشت و چون سردار با لشکریان بیکران ر

آوردي خود را به کناري کشیدي و الحق در آن مدت با عدم مکنت داد مردي و مردانگی داده و آن لشکر 
بی حد و کران را مدام بی آرام داشت تا آنکه از کثرت کارزار و سختی تک و تاز به ستوه آمده افسرده 

آخر بکشتند و من از ابراهیم آقاي  رومیان او را با عهد و پیمان نزد خود آورده اول اعراز کرده و. شد 
از لشکر روم در بیست و دو هزار کس  گفت مین لشکر بود شنیدم که آدفتردار بغداد که از عظماي 

و الحق اگر مجال تفصیل احوالش و تدبیرات و صولت و  اند رسیدهدي خان به قتل محاربات سبحان ویر
شگفت تمام گردیده در روزگار ناسخ داستان رستم و همت و تهور او در این عجاله بودي ناظران را موجب 

  .اسفندیار شدي 
  .مجمال در این طوفان حادثات آن مملکت نه چنان پژمرده و ویران بود که توان باز نمود 

  
  
  
  



 

 

  تسخیر تبریز و مقابله رومیان و تبریزیان
  تشرف به مشاهد –نهضت به بغداد  –رفتن راقم به توي و سرگان 

  عزیمت سفر به ممالک –معاودت به بغداد و سامرا  –منوره عراق 
  رسیدن به ممالک کردستان و –خراسان و رسیدن به کرمانشاهان 

  .ورود به والیت گیالن و وصول به مازندران بهشت نشان  –آذربایجان 
***  

نیز بعد از آن  تبریزیان. عبداهللا پاشا نیز بر اکثر آذربایجان مستولی شده تبریز هم به حالت همدان شده بود 
که از ستیز و آویز عاجز آمده رومیان به شهر ریختند ، شمشیرها اخته تا پنج روز در کوچه و بازار قتال 
کردند تا آنکه رومیان از محاربه ایشان به تنگ آمده ندا در دادند که ترك جنگ کرده با اطفال و عیال و 

 شمار بیقریب به پنج هزار کس که از تمامی خلق . د مال آنچه توانید برداشته به سالمت از شهر بیرون روی
دست عیال خود گرفته از میان سپاه روم بیرون رفتند و آن  دستیآن شهر مانده بودند به دستی شمشیر و به 

  .گونه مردي و تهور از مردم شهري در روزگار کمتر واقع شده باشد 
و محال دامن کوه الوند که بهشت روي زمین  بالجمله چندي در کرمانشاه و چندي در قصبه توي و سرگان

است اقامت نمودم و در آنجا بود امیر صدرالدین محمد سرکانی و برادرش میر ابراهیم که هر دو از 
اصل اینان از سادات استر آباد و مدتی بود که ساکن آن دیار شده . مستعدان و با من مودتی تمام داشتند 

  .صاحب اقطاع و سیور غاالت بودند 
پس روانه دارالسالم بغداد شدم و به کربال و نجف رفته توطن اختیار کردم و قریب به سه سال در آن آستان 

. همیشه تمناي نوشتن مصحفی به خط خود داشتم  گذشت میاوقات  ضبطمقدس کامروا بودم و به آرام و 
در آن ایام توفیق یافته نوشتم و در آن روضه علیا گذاشتم و گاهی به تحقیق مطالب و تحریر وسائل 

در کتابخانه آن حضرت چندان از هر فن کتب اوایل و .  شدم میو گاهی به مطالعه مشغول  پرداختم می
که مجاوران آنجا بودند  اتقیاو گاهی با افاضل و ) ؟(بر بسیاري بگذشت اواخر جمع بود که تعداد آن نتوانم 

و از ایشان بود مال ابوالحسن اصفهانی و نورالدهر گیالنی و شیخ یونس نجفی و شیخ  داشتم میصحبت 
و شیخ مفید شیرازي و محمد فراهی و در شهر حله مکرر به مالقات سید هاشم نجفی رسیدم  جزایرياحمد 

و اندیشه سفر در خاطرم نبود تا آنکه به عزم  گذشت میوع فیوضات آن مکان مقدس خوش و به هر ن
به بغداد آمدم و اراده عود به نجف اشرف نبود که عزیمت سفر خراسان و  راي من زیارت کاظمین و سر

یکران احمد پاشا با لشکر ب. رسیدن به شهر طوس در دل افتاد و تقدیر کشان کشان به کرمانشاهان رسانید 



 

 

روم در آن شهر بود و در آن وقت سفر در مملکت ایران به سبب شورش و انقالب و عدم امنیت طرق 
اعتماد به حراست حق نموده به مملکت کردستان . استیالي سرکشان به غایت صعب و خطرناك بود 

رومیان خالی و  درآمدم و از آنجا به آذربایجان رسیده آن ممالک معموره خاصه شهر تبریز را از استیالي
  .خراب دیدم 

در آستارا جمعی کثیر . آنجا به گیالن درآمدم  ازبالجمله به اردبیل که آن هم در تصرف رومیان بود رفتم و 
روس بودند و قلعه عمارت کرده یحیی خان طالش به آن قوم ساخته بود و از طرف ایشان حاکم بود  از سپاه

باط تمام بود مراسم مودت قدیمه تقدیم کرده و به التماس وي چند چون سلسله خان مذکور را از قدیم ارت. 
روز توقیف کردم و آن مملکت را به سبب حادثه طاعون که هنوز شیوع داشت و استیالي لشکر روس 

از آن همه آشنایان سابق و معارف کسی نمانده بود و چند کس از . عجب ویران و بی سرانجام دیدم 
القصه طول آن مملکت را به صعوبت تمام طی نموده به والیت . ض درگذشتند همراهان من نیز به آن مر

  .مازندران درآمدم 
  

  تتمه احوال پادشاه
  –محاربه لشکر پادشاهی با اشرف افغان و شکست یافتن 

  استقبال نمودن –نهضت پادشاه از مازندران به خراسان و تسخیر آن 
  محصور شدن ملکملک محمد خان موکب شاهی را به عزم رزم و 

  –نهضت راقم از مازندران به استر آباد  –فتح مشهد مقدس  –محمود 
  آمدن نادر قلی بیک به اردوي اعظم و رسیدن –ورود به مشهد 

  به امارت و یافتن خطاب تهماسب قلی خان
***  

ل آن در مملکت آذربایجان چند سا. اکنون مجمل احوال شاه تهماسب به جهت ارتباط کالم نگاشته آمد 
مقدار کوشش با لشکر روم نمود که قزلباش از ستیز و آویز به ستوه آمده بسیاري از سپاه در معارك ناچیز 

ناچار . شدند و رومیه بر آن مملکت و ممالک شروان و گرجستان مستولی شده عرصه بر وي تنگ آمد 
اع شود با لشکري که داشت به دست از آن حدود کوتاه کرده به خیال آنکه شاید حدود عراق از افاغنه انتز

بلده تهران ري درآمده اشرف افغان اقتدار تمام یافته مستعد محاربه بود و در نواحی تهران با لشکر پادشاهی 
مصاف داده غالب آمد و سردار لشکر قزلباش که از دوستان من بود در آن معرکه گرفتار شد و آخر نجات 



 

 

و تا افاغنه سرحد خراسان  اندیشدادشاه به مازندران رفت که فکري چون دیگر استعداد محاربه نبود پ. یافت 
در مازندران چون وبا شیوع داشت بسیاري از عساکر پادشاهی به آن مرض درگذشتند و چنان  .مالک شدند 

کسی باقی نماند و پادشاه از آزردگی رقم عزل بر ناصیه جمعی از امرا و نزدیکان کشیده ایشان را از نزد 
چند عزم خراسان و تسخیر آن والیت را از ید متغلبه نموده فوجی از  معدودياج نمود و خود با خود اخر

خراسان در آن وقت به سه  مملکت وبر رکاب پیوسته به آن مملکت درآمد جماعت قاجار آستر آباد 
اغنه ، ابدالی و قندهار و توابع در تصرف افاغنه قلزه و هرات و ملحقات در دست اف. قسمت انقسام یافته بود 

باقی خراسان در تصرف ملک محمود خان حاکم نیمروز بود و خود صاحب سکه و خطبه شده در مشهد 
طوس اقامت داشت و لشکري جرار فراهم آورده خود نیز از شجاعان بود و نسب وي به سالطین صفاریه 

آن دودمان بزرگ را پاس و توقع آن بود که شاید حقوق چندین ساله چاکري و نمک پروردگی  پیوندد می
ید و خود این توفیق نیافته به عزم رزم استقبال موکب شاهی کرده تا قلعه اسفراین داشته به قدم اعتذار پیش آ

. تالفی و گوشمال وي سوار شده و ایلغار کرد چون پادشاه از دلیري او آگاه شد بی توقف به عزم . آمد 
ملک محمود خان از جسارت خود نادم گشته به سرعت تمتم به مشهد بازگشته در استحکام قلعه و حصار 
کوشیدن گرفت و پادشاه بر دروازه شهر نزول نموده به محاصره پرداخت و ملک محمود هر روز از حصار 

مردم سایر . و چند ماه بر این منوال بود  کرد میلشکر پادشاهی کارزار  برآمده با توپخانه و آراستگی تمام با
بلده و رعیت خراسان چون نمک پرورده خاندان صفویه بودند شهرها به تصرف داده فوج فوج به لشکر 

و جان سپاري بر میان بستند و کار بر ملک محمود تنگ شده آن بلده  گذاري خدمتپادشاهی آمده نطاق 
شد و ملک محمود محبوس گردید و در حبس به سعی یکی از امرا بی اطالع پادشاه هالك  فاخره مفتوح

  .باد آمدم آپادشاه در مشهد مقدس بود که من از مازندران حرکت کرده به استر . شد 
و سید مفید استر آبادي را که از نیکان روزگار بود در آن شهر بدیدم و از آنجا به مشهد رسیده به زیارت 

پادشاه از قدردانی و مهربانی که شعار آن سلسله بود به منزل . رضویه مشرف شده و اقامت گزیدم روضه 
من آمد و مودت بسیاري کرد و در آن مدت او را با افاغنه ابدالی و سرکشان نواحی آن ملک محاربات 

  .اتفاق افتاده ظفر یافت 
 قلی ندر آمدند میاسان به اردوي پادشاهی و در ایام محاصره مشهد که فوج فوج سپاهی و رعیت اطراف خر

بیک افشار ابیوردي نیز از آن جمله بود ، به اردو آمده رفته رفته مورد الطاف شد و به مساعدت طالع منصب 
  .قورچی باشی گري یافت و به تهماسب قلی خان ملقب گشت  القدر جلیل



 

 

 ها آندر شکست کار .  دانست مید و با امرا و ارباب مناصب صفایی نداشت و ایشان را خار راه خو
کوشیدن گرفت و پادشاه را در اوایل به وي التفات تمام بود تا آنکه زمام مهام ملکی به راي و رؤیت وي 
درآمده استقالل یافت و من در آن بلده با وجود کثرت آشنایان کمتر معاشرت با خلق داشتم و به کار خود 

و گاهی با اعیان و  ام نمودهفیه را با چند رساله دیگر در آنجا تحریر بسیاري از کتاب رموز کش. مشغول بودم 
  .27داشتم میمستعدان صحبت 

  

  جنگ با اشرف افغان
  لشکر کشیدن اشرف افغان به خراسان و حرکت پادشاه و راقم

  مصاف دادن پادشاه با اشرف افغان –حروف از مشهد به صوب عراق 
  –نهضت رایات منصوره به صوب اصفهان  –و هزیمت آن طاغیان 

  حرکت از مازندران  و آمدن –رفتن راقم حروف به والیت مازندران 
  به تهران

***  
افغان اقتدار و احتشام تمام یافته بود و از جانب پادشاه اندیشه ناك بود از بیم آنکه مبادا بالجمله چون اشرف 

و  شوکت باازد پیش از آنکه متعرض او شوند اشرف مذکور در خراسان تمکن و استقالل یافته به دفع او پرد
پادشاه و تهماسب قلی خان و امرا به تعجیل با سپاهی که مقدور بود از . لشکر موفور روي به خراسان آورد 

و . مشهد به عزم رزم او حرکت کردند و این قضیه در ماه صفر یک هزار و یک صد و چهل و دو بود 
شدند و پادشاه در رفاقت من ساعی شده و جمعی از مقربان را نزد من فرستاده  مستأصلافاغنه در این سال 

در آن . ناچار من نیز در منزل اول رفاقت کرده سفر در میان آن لشکر بر من دشوار نمود . کوشش کردند 
ر میانه منزل پادشاه به سخنان معذرت آمیز تسلی نموده از عقب لشکر به خاطر خواه خود روانه شدم و د

چون پادشاه به بلده بسطام رسید فوجی از افاغنه شب بر سر توپخانه به عزم . همیشه مسافت اندك بود 
پاسبانان آگاه شده ایشان را براندند القصه بعد از دو روز دیگر بر سر آب مشهور به مهمان . دستبرد آمدند 

قزلباش با آنکه به قدر نصف لشکر  دوست که داخل زمین خراسان است تالقی دو لشکر دست داد و سپاه
                                                        

نیز از به هم پیوستم  در اینجا سه تن از دانشمندان خراستن را به نام میر محمد تقی رضوي خراسانی و محمد رفیع گیالنی و محمد شفیع گیالنی نام برده و 27
یان اشعار دیوان خویش سخن رانده است و سپس به نگارش اشعاري از کتاب خود که خراباتش نام نهاده و به طرز بوستان سعدي گفته است پرداخته و در پا

در پیش داشت عنان برتافت نگرندگان  ذوق سخن گستري خامه سیاه مست را از وادي که« : که چهار صفحه از این سفرنامه را گرفته است چنین می نویسد 
  .» نکته نگیرند 



 

 

افاغنه نبود در زیر اعالم پادشاهی صف آرا گشته پاي ثبات و مردانگی افشردند و افاغنه نیز دلیرانه معرکه 
تفنگچیان پیاده رکاب پادشاهی و توپچیان خاصه در آن  پیوست درگیر و دار گرم ساختند جنگ سلطانی 

ان و دلیران لشکر افاغنه را چندین دفعه از میدان برداشتند و گلوله روز داد مهارت و مردانگی داد پیش قدم
بر مثال تگرگ بر صف سپاه ایشان ریختند و یکه سواران قزلباش از چپ و از راست بر ایشان تاخت آورده 
به هر کس که رسیدند به خاك افکندند و تا ظهر هنگامه کارزار گرم بود القصه از صدمات لشکر سپاهی 

تالش کردند به جایی نرسیده صفوف ایشان به هم برآمده  که چندانا پاي تمکن از جاي رفت و افاغنه ر
شکست در آن لشکر انبوه افتاده اشرف مذکور و سرداران ایشان روي از معرکه تافتند به هزیمت رفتند و در 

اه اصفهان پیش راه هر چند خواستند که مرتبه دیگر مستعد کارزار شوند صورت نبسته به تعجیل تمام ر
گرفتند و پادشاه به دامغان نزول نموده من به باغی که متصل به آن میدان بود اندك آرام گرفتم چون تمام 
سپاه قزلباش بگذشت سوار شده بر جانب آن معرکه برآمدم و نظاره مقتوالن بدیده عبرت کردم چه تا آن 

در آن معرکه که از قزلباش زیاده برد و . ودند روز افاغنه جنگ قزلباش و دست و بازوي مردان کار ندیده ب
  .کس که اندك زخمی داشتند کسی ضایع نشد 

بعد از فتح و ظفر تهماسب قلی خان صالح در معاودت به مشهد مقدس دید که تدارك شایسته نموده سال 
کر و حکام دیگر به دفع افاغنه پردازند پادشاه راضی نشد عازم اصفهان گشتند و در هر شهر هر کس از لش

افاغنه بود راه فرار به اصفهان پیش گرفته اهالی آن شهرها به هزاران نیاز استقبال موکب شاهی کرده غلغله 
در اینجا به شرح (  پیوست میاثر نشاط و شکرگزاري به کیوان رسانیدند و از هر طرف فوجی به لشکر ظفر 

ایام بهار در )  نویسد میران پرداخته و به ساري مازندبیماري و مسافرت خویش از سبزوار و دامغان 
مازندران بهشت نشان به خوشی گذرانیده از آن دیار به تهران آمدم و در ظرف آن مدت اصفهان مفتوح و 

  :شده بودند و مجمل آن قصه اینکه  مستأصلافاغنه 
  
  
  
  
  

  



 

 

  پایان کار اشرف افغان
  مصاف دادن –رسیدن افاغنه به اصفهان و استعداد محاربه 

  پادشاه کرت دیگر با اشرف افغان در نواحی اصفهان و انکسار
  تعاقب –فتح دارالسلطنت اصفهان و گریختن افاغنه به شیراز  –ایشان 

  محاربه خان –لشکر قزلباش افاغنه را به سرداري تهماسب قلی خان 
  رسیدن اشرف و بقیه السیف –معظم با اشرف خان و هزیمت آن طاغیان 

  انتزاع –کشته شدن برادر اشرف به دست رعایا  –ر افاغنه به بلده ال
پراکندگی لشکر افاغنه و گریختن اشرف به صوب  –الریان قلعه معتبره الر را از افاغنه 

  به قتل رسیدن اشرف افغان –من الغرایب  –قندهار 
***  

ه به دهات چون اشرف شکست یافته به اصفهان رفت از خوف و هراس مردم اصفهان را از شهر اخراج نمود
متفرق ساخت و از اطراف سپاه خود را جمع نموده به تدارك توپخانه پرداخت و چون با رومیان صلح 

. احمد پاشاي رومی فوجی توپچیان به معاونت او فرستاد . نموده بود از ایشان جمعی توپچیان ماهر طلبید 
انه عظیم استقبال نموده صف قتال و توپخ آراستهبه نواحی اصفهان رسید ، افاغنه با لشکر چون پادشاه 

لشکر قزلباش و تفنگچیان رکاب شاهی اول بر سر توپخانه ایشان هجوم آورده رومیان را بکشتند . آراستند 
پس از کوشش و کشش بسیار باز شکست در افاغنه افتاد و مقدار چهار هزار سر از . و توپخانه بگرفتند 

رافراشتند و اشرف و افاغنه شکسته و بدحال به اصفهان درآمده آنچه سرها مناره عالی ب ها آنایشان گرفته از 
که در تصرف ایشان بود به اضطراب  فارس مملکتبسته همگی به  رداشتند و توانستند از خزائن و اموال ب

اجامره ایشان که فرصتی داشتند دست به غارت بازارها که خالی بود انداخته در هم شکستند و . روانه شدند 
هر که را در شهر و خارج شهر جریده یافتند به قتل آوردند و از مقتولین بود آقا مهدي خلف مجتهد مبرور 

  .و اصدقاي من بود آقا هادي مازندرانی که از نیکان 
قزلباش به شهر در آمدند و مردم شهر از نواحی به شهر آمده هر  لشکربالجمله بعد از چند روز پادشاه و 

تهماسب قلی خان اراده . کس به تعمیر حال خود پرداخت و پادشاه به منازل عالیه خود قرار گرفت 
شد و در آن وقت  مأموراشت به تعاقب افاغنه به خراسان کرد و بعد از ابرام و انجاح مطالبی که د معاودت

خان معظم که در لشکرکشی و سپه بندي . راه شیراز که سردسیر سخت است پر برف و عبور دشوار بود 
یگانه روزگار است لشکر به شیراز کشیده اشرف و افاغنه که به شیراز در آمده بودند باز لشکرها فراهم 



 

 

ي زر و انعام در داده جماعتی به اکراه و طمع مال با ایشان پیوسته الوسات آن حدود را صال آورده اجامره
چون لشکر قزلباش به پنج فرسنگی شیراز رسید افاغنه باز به ازدحامی تمام روي به . متسعد مجال بودند 

الحق سپاه قزلباش در آن . یخت کرده تا چهار روز هنگامه کارزار بود  هاي کوششایشان آوردند و 
داد مردي و دالوري داده جمعی کثیر از افاغنه مقتول و بقیه السیف به هزیمت رفتند و در آن مصادف نیز 

و جماعتی از رؤساي افاغنه . شیراز را افاغنه سوخته و اموال مردم را به غارت برده بودند  هاي خانواقعه 
مال زعفران و امثال و از آن جمله بود میاچی پیرو مرشد محمود و زنده دستگیر شده به سیادت رسیدند 

  .ذلک 
  .بالجمله بعد از فتح و ظفر خان معظم به شیراز در آمده به تسکین مردم و تنسیق آن ملک پرداخت 

اشرف و بقیه السیف که هنوز بیست و دو هزار کس افزون بودند هراسان به حال تباه راه خطه الر پیش 
اکثر اسبان ایشان در راه مانده تلف .  آسودند نمی گیر شبگرفتند و از بیم تعاقب لشکر قزلباش از ایوار و 

خود کشته  شدند میشد و در هر مرحله جماعتی از پیران و اطفال و بیماران خود را که از رفتن عاجز 
چون آوازه . چنانکه از شیراز تا بلده الر که پانزده روز راه است کشتگان ایشان ریخته بود .  انداختند می

ده بود رعایاي جمیع دهات و نواحی اگر همه ده خانه بود دست به تفنگ و تیر برده بر فرار ایشان منتشر ش
و از بیم مجال آن نداشتند که درنگ نموده با کسی  راندند میروي لشکري به آن عظمت ایستاده ایشان را 

و  کردند میفتاد و به گوشت اسبان و االغان خود معاش آن راه قرصی نان به دست ایشان نیدرآویزند و در 
  .خلقی با وجود زر و جواهر به گرسنگی بمردند 

القصه به الر رسیده چون قلعه آن شهره جهانست اشرف مذکور را به خاطر رسید که آنجا خودداري نماید 
برادر خود را با فوجی و نفایس بسیار روانه ساخت که از راه دریا به بصره رفته از . و از رومیه معاونت طلبد 

  .چون روانه شد رعایاي نواحی بر سر او ریخته بکشتند و اموال ببردند . درخواست امداد کند رومیان 
افغانی که کوتوال بلده الر بود روزي از قلعه به سالم اشرف به زیر آمد و بیست و پنج کس از اعیان الر را 

هل کس افاغنه را که در محبوسان از رفتن او آگاه شده از مکان خود برآمدند و چ. در قلعه محبوس داشت 
قلعه مانده بودند به شمشیر ایشان کشته قلعه را در بستند و چند قبضه تفنگ در منزل کوتوال و افاغنه یافته به 

آن فریاد دعاي دولت شاهی برکشیدند و چون تسخیر آن قلعه هر پرداختند و از بروج  اي قلعهحراست چنان 
به تهدید و نوید خواست که  که چنداندي میسر نیست ، اشرف چند حارسانش بیست و پنج تن باشند به زو

ایشان را رام سازد در نگرفت و نه روز در الر اقامت نمود هر شب فوجی از لشکریانش سر خود گرفته به 



 

 

و رعایاي اطراف بر ایشان سر راه گرفته خود را از قتل و اخذ اموال  رفتند میامید رسیدن به مامنی بیرون 
  . شتنددا نمیمعاف 

اشرف چون پراکندگی خود بدید هراس بی قیاس بر وي استیال یافته بود ، راه فرار به قندهار پیش گرفت و 
و رعایا را با ایشان همان  گرفتند میدر آن گرمسیر هر روز فوج فوج از لشکر او جدا شده راه سواحل دریا 

ن به تقدیر ایزدي غرق شده خلقی انبوه به معامله بود و جمعی که به دریا و کشتی رسیدند بسیاري از سفائ
شیخ بنی خالد که صاحب . دریا فرو رفتند و معدودي از ایشان به سواحل لحسا و عمان و نواحی سند افتادند 

احسا است ایشان را گرفته امر به قتل نمود و پس از عجز و البه از خونشان درگذشته لباس و یراقشان بستد و 
  .اد عریان به بیابان راه د

پس از چندي که من به سواحل عمان رسیدم پسر یک برادر اشرف را که قریب بیست سال عمر داشت و 
هر دو مشکی بر دوش گرفته  بدیدمخان حاکم الر را که از امراي بزرگ ایشان بود در شهر مسقط خداداد 
ایشان را طلبیده سخنان پرسیدم و سرور خان نامی نیز از امراي ایشان در آنجا بود ، .  بردند می ها خانهآب به 

  .او را هم نزد من آوردند و احوال پرسیدم  کند میگفتند به مزدوري کار گل 
القصه چون اشرف از الر به سمت حدود بلوچستان راه قندهار پیش گرفت در هر گریوه رعایا و مردم 

تا آنکه مال و سپاه او به انجام رسید و خود .  بردند میاطراف خود را بر او زده و جمعی مقتول نموده اموال 
و سه کس یافته به قتلش مبادرت پسر عبداهللا بروهی بلوچ وي را در آن حدود با د.  راند میچنان به سرعت 

نمود و سرش را با قطعه الماس گران بها که بر بازوي او یافته بود نزد شاه تهماسب فرستاد ، پادشاه آن 
  .دادند و خلعت براي او عطا شد  زالماس را به فرستاده او با

  

  توجه خان معظم به همدان
  نهضت راقم –محاربات با رومیان و ظفر یافتن بر ایشان 

  لشکر کشیدن خان به آذربایجان و فتح دارالسلطنه –از تهران به اصفهان 
  روانه شدن خان معظم از آذربایجان –تبریز و انهزام رومیان 

  حرکت نمودن راقم –محاصره دارالسلطنه هرات  –به خراسان 
  رسیدن –ورود به خطه الر  –حروف از دارالسلطنه اصفهان به شیراز 

  آهنگ سفر حجازبه بندر عباسی و 
***  



 

 

پس از سنوح این حاالت تهماسب قلی خان از فارس حرکت کرده از راه عربستان و لرستان به قلمرو علی 
شکر درآمده با پاشاي همدان و لشکریان روم مصاف داده و ظفر یافت و خلقی انبوه از ایشان کشته حدود 

گریختند و در آن وقت بر امور کلی و جزوي ساخت و بقیه السیف رومیان به بغداد  مصفاعراق را مسخر و 
تمام ممالک محروسه مسلط شده پادشاه او را جیقه و مهر خود داده بود و از زیاده روي و استیالي او ماللت 

  .و افسردگی داشت 
مجمال من از تهران به اصفهان آمدم و آن شهر معظم را با وجود پادشاه به غایت خراب دیدم و از آن همه 

بود و دز آن وقت مال محمد شفیع گیالنی که پیش مذکور شد به  مانده باقیدوستان کمتر کسی مردم و 
اصفهان آمده شیخ االسالم بود و هم آنجا رحلت کرد و در آن شهر بود شیخ عبداهللا گیالنی که به غایت 

مد جعفر ده خصال و از دوستان من بوده  چندي قبل از این درگذشت و در آن شهر انزوا داشت محستو
در آن وقت یک نوبت شبی به منزل من آمد و از . سبزواري که از مرتاضان بوده و با من الفت دیرین داشت 

گردیدم و بالجمله شش ماه در اصفهان اقامت نموده پادشاه را سخنان سودمند گفتم و به  ور بهرهصحبتش 
. دم اما به تقدیر موافق نیفتاد چیزي چند که در ظاهر باعث بقاي ملک و دولت بوده بارها داللت کر

سخت داده  هاي مصافتهماسب قلی خان به آذربایجان رفت و دارالسلطنه تبریز را مستخلص کرده با رومیه 
 رو ایشان را در هم شکست و از مملکت آذربایجان آنچه این طرف آب ارس بود به تصرف در آورده به ه

شده به امراي روم که در آن سرحد بودند سخن جا حکام گماشت و آن طرف شط مذکور را مزاحم ن
بوده عنان توجه به صوب  آشوبمصالحه در میان آورد و چون در آن اوقات خراسان به سبب شورش 

  .خراسان معطوف داشت و ترکمان را گوشمال بلیغ داده بر قلعه هرات رفته افاغنه را محصور ساخت 
کرده بودند  ها فتنهدر روزگار افاغنه به ایشان یار شده  از توابع همدان جمعی که درگزینو چون در قصبه 

فراهم آمده هنوز داعیه خودسري داشته قلعه استوار نموده بودند ، پادشاه به عزم دفع فتنه ایشان و استخالص 
مبالغه در همراه بردن من داشت و در آن وقت مرا حالت و  وبقیه آذربایجان از اصفهان در حرکت درآمد 

  پهلو تهی نموده از اصفهان به صوب شیراز روانه شدم که چندي در آن شهر  سفر نمانده بود ،سامان آن 
  .به سر برم تا چه پیش آید  

چون به شیراز رسیدم آن شهر را به غایت خراب و آشفته دیدم و از آن همه اعظم دوستان من کسی بر جا 
و بی سرانجام یافتم و از ایشان بود میرزا هادي خلف را پریشان حال  ها آنجماعتی از اوالد و منسوبان . نبود 

ترك معاشرت با خلق نموده در تکایا و مزارات . مرحوم موالنا شاه محمد شیرازي که خالی از جذبه نبود 
چون سابقه مودتی داشت نزد من آمد . و به غایت از عالم گذشته و شوریده حال بود  برد میآن شهر به سر 



 

 

اما به  گفت نمیاو را با آن حالت که داشت ذوقی عجیب به معما بود که اگرچه خود و از غرایب این که 
بود که هیچ یک از مهره آن فن را مثل  االنتقال سریعصحبت آن به غایت شایق و در حل آن ماهر و چنان 

اما  . آمد میو مرا هرگز به معما رغبت نبوده و آن را بی حاصل و صرف فکر در آن افسوس  ام ندیدهوي 
این شیوه را نیز طبیعت چنانکه باید مالک  سازد میچون سلیقه به هر چیز مساعد طبع که پردازد آن را ملکه 

یک دو روز در صحبت میرزا هادي .  ام گفتهاست و در معاشرت استادان این فن معمیات لطیفه بسیار 
  . 28مذکور نیز بدیهه معماي بسیاري انشا شد

مرا دل از جاي رفت و .  نمودند میز نزد من مجتمع شده شرح احوال خویش مجمال غارت زدگان شیراز ا
از آنجا به صوب گرمسیرات فارس روان شدم و به بلده الر . آن حال در میان ایشان ماندن دشوار نمود  به

مملکت خراب و ضوابط و قوانین ملکی . درآمدم و زمستان اقامت نموده در آن حدود هم استقامتی نبود 
ن چند ساله ایام فترت همه از هم ریخته و پادشاه صاحب اقتدار و با تدبیر و رایی بایست که تا مدتی به در آ

این خود در آن مدت . احوال هر قصبه و قریه و محال پردازد و به صعوبت تمام ملک را به اصالح آورد 
داشته باشد در همه روي زمین  قلیله نشده بود و از مقتضیات فلکیه در این ازمنه رئیسی که صالحیت ریاست

اندیشه رفت ایشان را از  که چندانو فرماندهان آفاق  رؤسادر میان نیست و در حال هر یک از سالطین و 
مگر بعضی فرماندهان ممالک فرنگ که ایشان در و ناهنجارتر یافتم ،  تر فرومایهرعیت و یا از اکثر ایشان 

توارند و از آن به سبب مبانیت تامه به حال خلق سایر اقالیم و قوانین و طرق معاش و ضبط اوضاع خویش اس
  .چنان نیست  فایدهاصقاع 

بالجمله از الر عنان عزیمت به صوب بندر عباسی معطوف داشته به آن بلده رسیدم و مدتی بیماري صعب 
چون تخفیفی حاصل شد باز عزم سفر حجاز کردم و جماعت فرنگ را که در آن بندر . عارض بود 

شایسته دارد و  هاي مکانچون سفائن و جهازات ایشان به فایت وسیع و . با من اخالصی تمام بود  باشند می
  .در دریا نیز بلدتر و از هر قوم ماهرترند جهاز ایشان اختیار کردم 

  . نگارد میاکنون خامه سخن طراز بقیه احوال پادشاه را به تقریب ارتباط کالم 
  
  

  
                                                        

شگفت است چیزي را که خود بیهوده دانسته چگونه روان خویش را در آن رنجه ساخته . در اینجا به نگارش چندین شعر معما که خود گفته پرداخته است  28
  .است ؟ 



 

 

  جماعت درگزینمحاربات پادشاه با 
  و با عساکر روم در آذربایجان و ظفر یافتن بر ایشان

  محاربه پادشاه با احمد پاشا –محصور ساختن قلعه ایروان 
  سفر دریا نمودن –مصالحه پادشاه با رومیان  –و شکست قزلباش 

  تشرف –از بندر عباسی به بندر سورت و از آنجا به مکه معظمه 
  مراجعت از سفر حجاز به بندر –به طواف و مناسک حجت االسالم 

  –ورود خان به اصفهان  –فتح دارالسلطنت هرات و قتل ابدالی  –عباسی 
  مخلوع شدن شاه تهماسب از سلطنت و پادشاهی پسرش عباس

  مخالفت و محاربات الوس بختیاري با خان معظم و اطاعت –میرزا 
  داد و شکست یافتن احمد پاشا ونهضت خان معظم به بغ –ایشان 

  محصور شدن به بغداد
***  

پادشاه از اصفهان حرکت کرده با جماعت طاغیه در گزین محاربات کرده قلعه ایشان را منهدم و بقیه 
السیف را منقاد ساخته روي به آذربایجان نهاد و از آب ارس گذشته جماعت رومیه نیز مستعد کارزار شدند 

وان تالقی فریقین روي داده پادشاه به ظفر اختصاص یافت و از حاضران معرکه شنیدم و در نواحی بلده ایر
که نه هزار کس از رومیه در آن معرکه به قتل رسید و غنیمت فراوان به دست قزلباش افتاد و الحق فتح 

در  نمایانی بود و رومیان که در قلعه ایروان بودند متحصن شده پادشاه به محاصره پرداخت و اضطراب
ممالک روم افتاد و اولیاي دولت عثمانیه تدبیري اندیشیده احمد پاشاي بغداد را با لشکر موفور به صوب 

چون خبر . عراق فرستادند تا به این وسیله پادشاه و لشکر قزلباش ترك محاصره ایروان گیرند و چنان شد 
به پادشاه رسید دست از وصول لشکر روم به عراق که در آن وقت از حاکم صاحب شوکت خالی بود 

محاصره ایروان کوتاه نموده دفع آن لشکر را اهم دانستند و روي به عراق آورده در نواحی همدان تالقی 
فریقین روي داده قریب به هم فرود آمدند و احمد پاشاي مذکور به حیله سازي مکرر پیغام صلح و التماس 

ر قزلباش از استعداد محاربه در آن زودي غافل لشک الجمله فیترك جدال و خصومت در میان آورد تا 
  .شدند 

همچنان سخنان مصالحه در میان بود اما چون آن دو لشکر کینه جو به غایت نزدیک و دست به گریبان 
فرود آمده بودند از هر دو جانب هنگامه طلبان معدودي به میدان درآمده با هم آغاز کارزار کردند و 



 

 

گشته ناگهان جنگ بزرگ در پیوست و رومیان به حصار خرابی که متصل به ممانعت از هر دو سو دشوار 
صفوف قزلباش متالشی و بعد از . صفوف قزلباش بود درآمده استوار شدند و بنیاد تفنگ انداختن کردند 

پادشاه هرچند کوشید سود نکرد و چند کس از امرا به عنانش . ساعتی پراکنده شده راه فرار گشاد یافت 
او را از معرکه برآوردند و رومیه نیز قدم فراتر نگذاشته به بغداد باز گشتند و این قدر غلبه را غنیمت آویخته 

گزارش کردند  ها معذرتشمرده کسان زبان دان به التماس صلح و تمهید مصادقت نزد پادشاه فرستادند و 
بازگشت و همان روز که من از بندر در میانه مصالحه واقع شد و پادشاه به اصفهان . پادشاه نیز رضا داد 

عباسی اراده سواري به جهاز و رئانه شدن به عزم حجاز داشتم مراسله پادشاهی و جمعی از آشنایان اردو 
  .رسیده این حقایق معلوم گردید 

و من به کشتی درآمده به بندر سورت درآمدم و قریب به دو ماه اقامت کرده از آنجا روانه مقصد گردیدم و 
یان در آن سفر نهایت بندگی و نیکو خدمتی مرعی داشتند تا به بندر جده رسیدم و ادراك این سعادت فرنگ

پس از آنجا به ادراك حج بیت اهللا الحرام و مناسک . بی پایان سفر دریا را فراموش ساخت  هاي زحمت
که در  تیبب اشاریوست و در مکه معظمه به سپرداخته به توفیق رب العزه این آرزوي دیرین به حصول پ

رؤیا روي داد رساله امامت را تحریر نمودم و اراده توقف در آن مکان مقدس بود به جهتی چند میسر نیامد 
و در شهر محرم یک هزار و یک صد و چهل و پنج با قافله حاج لحسا رفیق شده آن بیابان را در شدت 

شسته به جزیره بحرین و از آنجا به بندر عباسی تابستان طی نموده به آن بلده آمدم و از آن حدود به کشتی ن
  .رسیدیم 

. آنچه معلوم شد که اوضاع ایران باز در هم شده که سانحه تغییر پادشاه در اوایل سال مذکور روي نموده 
تهماسب قلی خان در محاصره هرات بود که پادشاه را جنگ همدان و مصالحه با رومیه مجمل آن اینکه 

معظم این قضیه را حمل بر نقص تدبیر نموده صلح مذکور را انکار کرد و پس از محاصره خان . اتفاق افتاد 
و مجادله هشت ماهه شهر را مفتوح و افاغنه ابدالی را قهر و قتل کرده بقیه السیف را در سلک سپاه مالزم 

خاطر ساخته به مشهد مقدس بازگشت و چند کس از مقربان و معتمدان پادشاه را طلب داشته مطمئن 
گفت به خدمت پادشاه رسیده بعد از رخصت به بغداد ساخت و عزم رزم احمد پاشا و تسخیر بغداد کرده 

پادشاه آمده از اظهار ارادت و اخالصمندي او خاطر پادشاه را که تفرس داعیه  تمقربان به خدم. روم می
فور به اصفهان آمده به استقالل وي نموده اندیشه ناك بود مطمئن ساختند و خان معظم با لشکري مو

خدمت پادشاه رفت و سخن اجازت سفر روم در میان آورده مختار شد و عازم حرکت بود روزي مقربان 
پادشاه در خلوت سوار شده به آن باغ . پادشاهی بود کردند  هاي باغبه منزل وي که از ترغیب رفتن پادشاه 



 

 

پرداخت و بساط عشرت گسترده شده التماس ماندن خان مزبور پیاده استقبال نموده به مراسم خدمت .  رفت
سخن در چون پادشاه به استراحت مشغول شد وي چند کس از سرداران لشکر خود را طلبیده . آن روز کرد 

 اي گوشهسلطنت راند که الحال صالح آنست که به سبب ضعف طالع چندي پادشاه ترك سلطنت گفته به 
بود ایشان نیز رضا داده چون این معنی ممهد . نشیند و پسرش را به سلطنت برداشته معامله روم یکسره کنیم 

و پسرش را که کودك دو ماهه بود به وي ناچار به قضا تن در داد . پادشاه را از این صالح خبر دادند 
وم شد و شاه تهماسب را با جمعی بارگاه پادشاهی درآورده خطبه و سکه به نام او کرده به شاه عباس موس

یکی از پردگیان سلطنت را خود بیشتر در حباله نکاح داشت در آن وقت . پاسبان روانه خراسان کرد 
دیگري را در سلک ازدواج پسر بزرگ خود در آورد و آنچه در خزانه و کارخانه جات پادشاهی بود به 

ز خود تعیین نمود و شاه عباس مذکور را چند تصرف خان معظم درآمد و بر جمیع ممالک ایران حکام ا
جماعت بختیاري سر از این معامله پیچیده شورش کردند و حاکم . کس همراه نموده به قزوین فرستاد 

  .به تنبیه ایشان از اصفهان نهضت کرده پس از جنگ و جدال متابعت کردند . جدید را بکشتند 
احمد پاشاي . از روم مصاف داده غالب آمد و به بغداد راند خان معظم روانه بغداد شد و در راه با لشکري 

. حاکم دارالسالم با لشکري انبوه از شهر برآمده در کنار شط بغداد مصاف داد و منهزم به قلعه گریخت 
مستحکم بسته هر دو طرف شط و قلعه را خان معظم با شوکت تمام به محاصره پرداخت و بر دجله جسر 

محصوران کوشیده توابع و نواحی بغداد همه به تصرف قزلباش درآمده اکثر لگدکوب گرفته در تضییع و فر
و احمد پاشا در آن قلعه داري الحق نهایت مردانگی و تمکین به کار برد و راه فرار هم . حوادث شد 

 اما چون با سپاه موفور محصور شده بود بفشردبه هر حال پاي . نداشت و در اطاعت قزلباش مطمئن نبود 
حتی  مأکولو غیر  مأکولدر آن شهر انبوه قحط افتاد و مردم اکثر حیوانات . مدت محاصره امتداد یافت 

  .سگ و گربه را بخوردند و کار محصوران به صعوبت تمام کشید 
  . پردازد میچون برخی از این سوانح گزارش یافت به بقیه احوال خود 

  

  بقیه احوال خویش
  ورود به بلده الر و تعدي حاکم –حرکت راقم از بندر عباسی 

  سرداري محمد خان بلوچ در ملک فارس –و عمال در آن دیار 
***  

  



 

 

  
سخت که در سفر حجاز کشیده و قروض بسیاري که بر گردن  هاي مشقتبر  ابنچون به بندر عباسی رسیدم 

به هر نوع صورتی  مدت دو ماه در آن بندر مانده بعض دیون را. افتاده بود طاقت حرکت به جایی نداشتم 
داده به قدر مقدور به احوال پریشانی خود و وابستگان پرداختم و در آن وقت به سبب انقالب دولت و تغییر 
قوانین سلطنت و تعدي و تحمیالت زیاده بر طبقات خالیق آن مملکت به هم برآمده اضطراب و آشوب 

چندین ساله دشمنی مثل افاغنه ظالم بودند  تمام بود که خلقی را که اصناف حوادث و بلیات رسیده پایمال
اصال تاب و توان تحمل تعدي و ستم نبود و با این حال گماشتگان دیوان و عمال بر هر کس به وجوه 

تحصیل زر در پیش داشتند عذر عجز و البه کسی مسموع نبود و هر کس به حال مختلفه اصناف تحمیل و 
و مرا خود طبیعت مجبولست  شد میکه عجب حالتی مشاهده  الحاصل. خود درمانده دادرسی در میان نه 

که ابقاي بر باطل و تمکین ظالم نتوانم و بر ادراك ملهوف و نصرت مظلوم و حمایت ضعیف بی اختیار و 
در آن هنگامه بی چارگان ناچار به من استغاثه . اگر عاجز آیم آرام محال و زندگانی بر من حرام است 

و در جماعت عجزه همیشه  آگاهستنبود و آنچه بر من گذشته عالم السرایر بر آن  و چاره ممکن کردند می
و چنان سودي نداشت چه بنیاد کار بر آن بود و  بودم میبا علمداران به سختی و درشتی و مالمت و سرزنش 

  .حد و نهایتی نداشت 
مردم جمع آمده در ناله و  رسیدم میاز بندر عباسی حرکت عزیمت اصفهان نمودم و به هر قلعه و قریه که 

چون در تمام آن دیار معروف شده جایی نبود که مردمش معرفتی نداشته باشند نهانی و . زاري بودند 
شدت ایام زمستان و بارش بود و بر من ضعف و ناتوانی . تا به بلده الر درآمدم  شد نمیاختفاي من مقدور 

چند روز توقف کردم و اوضاع آن شهر خراب نهایت . نبود  استیال داشت و حالت سفر خاصه به سردسیر
حاکم سابق به مصادره گرفتار و حاکم جدید چهار صد کس سپاه همراه و جمعی دیگر خدمه و . ابتر بود 

وابستگان داشت و از غرایب اینکه مقرر چنان شده بود که اخراجات یومیه خود را بوز به روز از مردم شهر 
 مأکوالتو تسعیرات باال گرفته  رسید نمیبه سبب خرابی و ناامنی ، اجناس به آن شهر بگیرند و از خارج 

کمیاب بود و معدودي از بیچارگان که از آن همه حوادث بازمانده بودند به فالکت تمام روزگاري به سر 
عداد نخیالت در اخذ مایحتاج یومیه خود عنف و اشتلم داشتند و امیر دیگر براي تحاکم و سپاه .  بردند می

آن والیت آمده اضعاف معمول مطالبه و در آن مبالغه تمام داشت و بر سایر اشجار نیز خراجی که هرگز در 
بر مردم افتاده بود و از جمیع  چیده فرو حده علیسرکاري آن ممالک رسم نبوده اختراع نموده وي نیز 

محصالن شدید گماشته تحصیل نواحی که دسترس ایشان بود خراج و متوجهات سال آینده را نیز 



 

 

که در رکاب حاکم حاضر بود  خواستند میو از هر خانه رعیت یک نفر سپاهی با یراق و سامان  نمودند می
بی مرسوم و مدد خرجی تا باشد خدمت نمایند و مقدار یک هزار کس از آن نواحی به این صیغه جمع 

اگر رعیت بیچاره بود رخت و یراق و سامان .  شد نمیو یافت  نمودند میآورده و سه هزار کس دیگر طلب 
وي را . و در سرزمین خود بایست به فالکت و مزدوري قوتی براي خود و عیال پیدا کند یساق نداشت 

چگونه سفر میسر بودي و کدخدایان ایشان در معرض مؤاخذه و تطاول بودند و با این حال مطالبه 
  . ودندنم میسیورسات و آذوقه موفوره براي ذخیره 

و این سلوك مخصوص رعایاي شیعه الر که اطاعت داشتند و برخی از محال آن که بر مذهب شافعیه اند و 
خود متمکن و از  هاي مکاندر ایام استیالي افاغنه نیز آسوده حال و تا زمان بازگشتی به حاکم ننموده در 

مملکت فارس داده به تنبیه ایشان ن معظم محمد خان بلوچ را سرداري این تحمیالت بر کران بودند و خا
نموده بود و وي به اتفاق حاکم شیراز با حشري انبوه روانه آن صوب شده از کثرت تعدي ایشان  مأمور

  . رمیدند میرعایاي بیچاره 
  

  محصور شدن عبدالغنی خان جهرمی
  کشته شدن حاکم الر و –محاربه نمودن او با سردار فارس 

  آمدن محمد خان سردار به الر و محاربات او و –آشوب آن دیار 
  برآمدن –عاجز شدن محمد خان و بازگشتن از الر  –مدافعه الریان 

  سکنه الر از آن شهر
***  

و در آن مدت به  نیکان و دوستان من بودو سردار به بلده جهرم رسیده عبدالغنی خان حاکم آن بلده که از 
شر افاغنه محافظت نموده معمور داشت ، هر چند خواست که ایشان را حسن تدبیر و مردانگی آن بلده را از 

بیش از وسع  هاي درخواستگذراند راضی نشدند و  ربه سامانی که مقدور بود خدمت نموده از آن حدود د
عبدالغنی خان مذکور که به عدالت و رعیت پروري و مردانگی موصوف بود . نموده دست تعدي گشادند 

 که چندانناچار شده حصار شهر استوار کرد و با سپاهی که داشت به محاصره و استیصال او کمر بست و 
  .وي سردار را به مواسا و مدارا و رفع جدال پیغام داد در نگرفت 

ین احوال الریان که طبیعت ایشان خالی از بی پروایی و مردانگی نیست به چاره کار خود درمانده از در ا
سلوك حاکم و عملداران به تنگ آمدند و از رسیدن سردار و تعدي آن لشکر نیز وحشت تمام داشتند و 



 

 

د را جمع آورده در بر سلوك ناگوار خویش از ایشان نامطمئن و حذرناك شده سپاه و متعلقان خو احاکم بن
  . داشت میاندرون منزل خویش جاي داد و پاس حزم 

از قضا روزي حاکم به بهانه از کالنتر آن شهر رنجیده وي را به فرمان او کشیده افکندند و چوب بسیار زده 
ایشان با مردم . از اعیان را که به سالم او حاضر شده بودند تهدید به قتل کرد  کس چندمحبوس ساخت و 

ایشان را تسلی و داللت به  که چندان. هر و وابستگان کالنتر نزد من آمده بنیاد شکایت و اضطراب کردند ش
شده بی تابی و  مأیوسصبر و شکیب کردم سود نداشت و از حیات کالنتر که در خانه حاکم محبوس بود 

و اعیان شهر بارها نزد او  نمود میطالق کالنتر داللت کردم تعلل به ا و من حاکم را مکرر نمودند میفزع 
  .رفته بی گناهی و بیچارگی خود باز نمودند و در استخالص کالنتر کوشیدند فایده نکرد 

حاکم روزي به وثاق من آمد با وي سخنان صالح آمیز بسیار گفتم و به سلوکی که در آن وقت شایسته 
به او فهمانیده وي را از  شد مید حال او بود رهنمونی کرده حبس کالنتر را که باعث فتنه و موجب فسا

این معنی هم قبول افتاد و کالنتر . در آن والیت نمانده روانه حجاز شود  آنکه برحبس رها کرد مشروط 
چون دو روز بگذشت حاکم پشیمان شده اراده گرفتن وي نمود و مردم متوحش . مذکور عازم حرکت شد 

هنگام طلوع صبح بود که همگی به اتفاق کالنتر به . ند شده شب با هم بنشستند و به دفع حاکم کمر ببست
سپاهیان هر یک . خانه حاکم ریخته صداي تفنگ و غوغا برخاست و حاکم با چند نفر غالمانش کشته شد 

چون کار حاکم به انجام رسید کالنتر و . نهان شده فوجی از ایشان به منزل من پناه آوردند  اي گوشهبه 
. و هجوم عام نزد من آمدند و از مردم سپاه که تعدي بسیار بودند عزم انتقام داشتند دیگران به آن ازدحام 

کالنتر و عامه نیز خود حجاب و رعایت . من در حمایت ایشان که به آن خانه پناه آورده بودند مبالغه کردم 
نموده با اسب آداب را کار فرما شده از مزاحمت ایشان درگذشتند و همان روز آن جماعت را عذر خواهی 

و اسبابی که داشتند از آن شهر سالمت روانه نمودم و کالنتر و اعیان را سرزنش و مالمت بسیار بر اقدام آن 
کار در آن وقت که اصال ایشان را سامان و توانایی به انجام رسانیدن آن نبود و باعث استیصال و خرابی 

  .ست رفته بود لیکن امضاي تقدیر شده و کار از د. کردم  شد میهمگی 
و حاکم معزول که آشناي قدیم من بود از مصادره نجات یافته با مردم خود از آن شهر به طرفی بیرون رفت 
و پاسبانان قلعه الر از نفاق با مردم شهر هم داستان نشده در قلعه نشستند و در ظرف چند روز طرفه فتنه و 

به آن رسید کشته شدند و نزدیک آشوبی در آن شهر بود و چند کس که با هم سابقه عداوتی داشتند نیز 
به حسن تدبیر نائره آن فتنه را تسکین دادم و در آن حادثه مشقتی به من . که دست تطاول به یکدیگر افکنند 

که از میان ایشان به طرفی بیرون روم سود نداشت و  کردم میجهد  که چندانرسیده که شرح نتوان کرد و 



 

 

و از همه بهتر اینکه در اطراف و اکناف شهرت یافت که اقدام  ودندنم میهمگی به التماس و ابرام ممانعت 
ایشان به آن امر به اشارت من بود و چون یک هزار کس از آن مردم سکنه قري و نواحی بودند که حاکم 

  .خود رفتند  هاي مکانایشان را به اکراه جمع آورده بود اکثر آن جماعت سرخود گرفته به 
جهرم را محصور داشت از این حال آگاه شد حاکم شیراز را با فوجی به  چون سردار فارس که بلده

محاصره و تضییق آن بلده گذاشته خود با لشکر انبوه به سرعت تمام به قصد الر در حرکت آمد چون قریب 
سردار به شهر نزول کرده . به آن شهر رسید مردم همگی در یک محله مجتمع شده به فکر کار خود افتادند 

ل و غارت آن مردم کمر بست و از اطراف به آن محله هجوم آورده مردم نیز به محافظت خود و به قت
چون تسلط خود را بر آن محله به زودي . مدافعت وي مردانه کوشیدند و یک هفته جنگ امتداد داشت 
ه نایبی در قلعه بر آن شد ک اد از گفتگوي بندشوار دید و مهم جهرم در میان بود ناچار به مدارا پیش آمده بع

الر گذاشته خود مراجعت نماید و بعد از چند روز که مردم را اطمینانی حاصل شود هر کس به خانه هاي 
کالنتر محقر پیشکشی به سردار . خود رفته نایب نیز از قلعه به شهر آمده به حکومت قیام نماید و چنان کرد 

ر برآمدن مردم از حصار آن محله داشت و وي را از داده بازگشت و نایب با فوجی در قلعه بود و مبالغه د
آخر چنان شدن که اعیان و اکثر آن خلق ترك آن شهر گفته به اعیان . ایشان و ایشان را از وي اطمینان نبود 

و اطفال خود به هیات مجموعی با اسلحه و یراق و نهایت حزم و احتیاط عازم سکناي قري و نواحی شده 
  .برآمدند 

  

  حروف به بندر عباسی ورود راقم
  –رفتن به مسقط  –سفر دریا از بندر عباسی به سواحل عمان 

  رفتن راقم حروف –رفتن به بلده جرون  –مراجعت به بندر عباسی 
  طغیان محمد خان –به مملکت کرمان 

***  
کردند و من و من نیز در آن وقت با ایشان برآمدم و آن مردم در دو قریه که امالك و اقطاع داشتند اقامت 

از ایشان جدایی گزیده پس از چندي به بندر عباسی درآمدم و چند روز اقامت نموده از مشاهده آن احوال 
  .و اوضاع به تنگ آمده طاقت تحمل و شکیب نماند 

و مرا همت بدان مصروف شد که ترك والیت ایران گفته از آن سواحل به بصره رفته به هر نوع خود را به 
اما چون خان معظم بغداد را محصور داشت و نمامی عراق عرب از صدمات لشکر . م نجف اشرف رسان



 

 

قزلباش به هم برآمده لگدکوب حادثات شده بود مردم بصره نیز از دهشت پریشان حال و اکثر به دریا 
ن کوشیدم که از مردم آ که چندان. گریزان بودند و در آن شهر فزع قیامت افتاده هیچ گونه استقامت نبود 

که مردم بصره کشتی ما  گفتند میعذر آورده . ساحل کشتی به دست آورده روانه بصره شوم مقدور نگشت 
ناچار به کشتی جماعت و . را براي فرار خویش خواهند گرفت و مرا زیاده بر آن طاقت اقامت نمانده بود 

واحل بحر و موسوم به لندیسیسه فرنگ نشسته روانه سواحل عمان شدم و در بلده از آن دیار که بر س
شده مجال قرار  تنگ دلاقامت شد و از شدت مکاره و صعوبات  تقریباًصجارست نزول نموده مدت دو ماه 

از قبیله رغاب اعراب سکنه آن حدود کشتی گرفته سوار شدم و به شهر مسقط از آن بالد رفتم و از . نماند 
گرما و ناخوشی آب و هوا مرا رنجور و عاجز وضع کثیف آن دیار و شدت . دو ماه افزون اقامت کردم 

  .ساخت 
چون شدت تابستان و هواي آن . مجمال چنان رنجور و ناتوان به کشتی نشسته به بندر عباسی مراجعت کردم 

ناموافق بود عارضه تب ربع نیز به شدت تمام عالوه شده امراض دیگر هم بر مزاج استیال یافت بندر به غایت 
محفه نشسته به محال جرون که از لواحق آن بندر است و  بهناچار . بر جهات طاقت توقف نبود  او بن
جاري دارد رفتم و چندي در قراي آنجا به سر برده امراض شدت داشت و از مکاره بس شمار و  هاي آب

امت نماند مجال صبر و اق. مالحظه احوال بی چارگان و توقعات ایشان بر غیرت و همت من کار دشوار شد 
والیت  ام ندیدهبه خاطر رسید که از مملکت ایران جایی را که . و راه بیرون شدن از آن مملکت نداشتم 

اگر تغییر وضع خود . کرمان است و از اهالی آن والیت که آشنایان من بودند الحال چنان کسی باقی نمانده 
به این خیال . شاید چند روزي به سر توانم برد  داده به آن شهر یا قراي نواحی آن روم در گوشه انزوا گزینم

تغییر اوضاع خویش نموده خود با یک دو کس از خدمتکاران روانه کرمان شدم و در آن وقت مرا به سبب 
بالجمله چندي در قریه به سر برده آخر به . استیالي اسقام و ناتوانی طاقت اعتزال در غیر مهموره نمانده بود 

اندك اندك چند کس آشنا شدند و . در گوشه اي نشسته با کسی معاشرت نداشتم  شهر کرمان درآمدم و
القصه چند ماه اقامت نموده . در آن شهر نیز نهان نماند  جمعی که معرفتی داشتند مرا شناختند و بودن من

از آنجا . اوضاع آن والیت خراب نیز به سبب شورش جماعت بلوچ و حوادث دیگر اختالل تمام داشت 
چون زمستان رسیده بود در راه خراسان سردسیر سخت است و . زم حرکت به صوب مشهد مقدس شدم عا

  .مرا شدت تب ربع به غایت ناتوان و عاجز داشت مردم مانع آمدند 
و در آن اوان محمد خان بلوچ سردار فارس با خان معظم تهماسب قلی خان دل دگرگون کرده از خوف 

بود و رقم اختصاص بر مملکت فارس کشیده گماشتگان خان معظم را جان سر از اطاعت وي پیچیده 



 

 

وي اگرچه خالی از دلیري نبود اما به .  نمود میمحبوس داشت و دعوي بندگی و اخالص به شاه تهماسب 
مردم چون ستم رسیده و بالطبع هواخواه خاندان صفویه و او . بود و تمکین ریاست نداشت  سر سبکغایت 

  .به جانب وي رغبت نموده لشکري انبوه داشت  زد میالف والي ایشان 

  

  سرداري توپال پاشا و آمدن عساکر روم به عراق عرب
  فتح توپال پاشا و –جنگ خان معظم با توپال پاشا سردار روم 

  –آمدن لشکر رومیان به حدود کردستان  –اقامت وي در کرکویه 
  جنگ توپال پاشا و –محاربه خان معظم با لشکر روم و ظفر یافتن 

  محاصره –فرستادن جسد توپال پاشا به بقعه ابی حنیفه  –قتل وي 
  بغداد نوبت دوم

***  
مجمال در کرمان بودم که خبر شکست یافتن خان معظم از سپاه روم شهرت یافته و خالصه آن اینکه چون 

مصالحه راغب سازد  خواست خان معظم را به که چندانمحاصره بغداد به یک سال کشید و احمد پاشا 
از اعاظم امراي خود . صورت نبست ، اولیاي دولت عثمانیه چاره جو شده در فکر تدارك آن حادثه بودند 

در حدود فرنگ سردار و با آن جماعت کارزار نموده به شجاعت و راي بلند  ها سالتوپال پاشا نامی را که 
چون خبر قرب . جنگ خان معظم روانه نمودند سردار عراق عرب نموده با لشکري گران به . آوازه بود 

وصول او به بغداد رسید خان معظم جمعی را به حراست اطراف قلعه گذاشته خود با لشکري از قزلباش 
. روي به او آورد و در استقبال آن لشکر شتاب و ایلغار نموده تا قرب سی فرسنگ راه عنان باز نکشید 

ه خود در دنبال بود و مقدمه آن لشکر بر سر آبی فرود آمده سردار روم لشکر خود را دو قسمت نمود
اول صباح خان . توپخانه خود را به اسلوب استوار و از قرب وصول قزلباش آگاه و مستعد کارزار بودند 

و پس از ساعتی سردار روم و بقیه لشکر و حشر به آیین تمام  پیوست درمعظم به ایشان رسیده جنگ 
ه بر گرد لشکر به هم پیوسته در رسیده هنگامه کارزار سختی گرفت و در آن بیابان صفوف آراسته و توپخان

بالجمله تا هنگام زوال آتش قتال افروخته و . سواي آبی که رومیان آن را فرو گرفته بودند آب نزدیک نبود 
اش از حرکت آخر از حرارت آفتاب و غلبه تشنگی پیادگان و تفنگچیان لشکر قزلب. معرکه کارزار گرم بود 

حال . امر کرد و در آن زمین عمق عظیمی بایست تا آب پدید آید  ها چاهخان معظم به حفر . باز ماندند 



 

 

القصه آن سپاه را قوت مقاومت  .اسب خان معظم بود سپاه قزلباش به زخم تفنگ درغلطیدند و از آن جمله 
ستاده جمعی را که به محاصره آن قلعه نمانده منهزم شدند و راه عراق عجم پیش گرفته کس به بغداد فر

  .ایشان نیز شب هنگامه کوچیده روانه عراق عجم شدند . مانده بودند طلبید 
و احمد پاشا از محاصره برآمده مشغول کشیدن اجناس به قلعه و تدارك ذخیره شد و سردار به حوالی قلعه 

 کرکویهبه صوب  شد نمیآن لشکر بیکران کند یافت   علوفهبغداد آمده چون در آن حدود آذوقه که وفا به 
عطف عنان نموده آنجا مقام گرفت و فوجی از عساکر خود را با چند کس پاشایان معتبر از راه حدود 

  .کردستان به عراق عجم روانه نمود که استعالم احوال کرده در آنچه صالح وقت باشد کوشند 
کندگی مانع آمده به همدان آمد و این در اواسط سال یک هزار و خان معظم آن لشکر منهزم شده را از پرا

در آن شهر خزانه از سابق داشت به انعام و احسان و تدارك احوال ایشان . و یک صد و چهل و شش بود 
بیاراست و از  سامان بهپرداخته و جمعی از سپاه که در اطراف داشت طلبیده در مدت یک ماه باز لشکري 

آگاه شده به عزم رزم ایشان از همدان ایلغار کرد و چون بالي ناگهانی بر سر آن قوم  حال آن فوج رومیه
رسیده معرکه کارزار گرم ساخت و از حمالت لشکر قزلباش شکست در رومیه افتاده سردار آن با جمعی 

توپال . خان معظم به صوب کرکویه راند . مقتول و برخی توپخانه و سامان بر جاي نهاده راه فرار گرفتند 
صف آرا شد و پس از کوشش بسیار خان معظم به فتح  شمار بیپاشاي سردار نیز از آن شهر برآمده با لشکر 

و ظفر اختصاص یافته خلقی انبوه از لشکر روم به خاك هالك افتادند و سر توپال پاشا را یکی از قورچیان 
ا نموده آن سر و تن را به هم دوخته یکی از بریده نزد خان آورد و تن او را نیز به موجب فرمان پید قزلباش

افندیان اسیر به حکم خان معظم به بغداد برده در مقبره ابوحنیفه دفن کردند و بقیه السیف رومیان به حال تباه 
خان معظم آن حدود را لگدکوب حوادث نموده به بغداد رفت و بار دیگر آن شهر را در . راه فرار گرفتند 

  .میان گرفت 
  

  راقم از کرمان به بندر عباسیحرکت 
  قتل شوشتر –ترك محاصره بغداد و توجه به دفع محمد خان 

  هزیمت محمد خان به صوب –جنگ محمد خان  –و خرابی آن 
  خطه الر

***  
  



 

 

به خاطر رسید . مجمال در کرمان بودم که شکست لشکر قزلباش و معاودت خان معظم از بغداد اتفاق افتاد 
به این عزم روانه بندر . که در این وقت از بنادر فارس شاید به بصره و نجف اشرف رسیدن میسر تواند شد 

د عارض شده مشقتی سخت عباسی شدم و در آن راه از ناتوانی و شدت تب ربع که مدت شانزده ماه بو
. در آن بندر اقامت کردم . راه دریا به بصره مسلوك نشده بود  هنوز رسیدهکشیدم تا آنکه به بندر مذکور 

پس از چندي خبر وصول خان معظم به بغداد و دیگر باره محصور شدن بغدادیان رسیده عایق حصول 
عزم تسخیر اصفهان و عراق و استخالص  مقصود گشت و محمد خان بلوچ بر فارس استیال داشت و آوازه

بر عدم  اشاه تهماسب در افکنده بود و گماشتگان خان معظم که در اصفهان و آن حدود اقامت داشتند بن
هراسان شده طغیان او را با بلغ وجهی به خان معظم معروض و آن حادثه را به استطاعت مقاومت با وي 

بغداد را نزدیک به انجام رسانیده و هراس بی قیاس بر احمد غایت عظیم وامی نمودند و خان مذکور کار 
در همان اوان قلعه گشاده . پاشا و محصوران مستولی شده اصال حالت صبر و سامان قلعه داري نداشتند 

لیکن سوانح فارس و عراق خان معظم را بی قرار ساخته زیاده صالح در اقامت آن حدود ندید و با  شد می
او خود این معنی را هرگز امید نداشت . واسا در میان آورده قول و قرار چند واقع شد احمد پاشاي سخن م

  .عظمی شمرد  هاي نعمتاز 
و خان معظم به عزم دفع فتنه محمد خان از بغداد به سرعت برق و باد در حرکت آمده به بلده شوشتر رسید 

در آن وقت ابوالفتح خان . و سکنه آن بلده به انقیاد محمد خان معروف و به هواخواهی وي متهم بودند 
از خفت و ا شدند و آنچه حاکم آن دیار به قتل رسیده بسیاري از اعیان و اهالی آنجا معروض تیغ یاس

خواري و نهب و غارت و قتل و اسر نسبت به ساکنان آن دیار واقع شد مجال ذکر نیست و خان معظم 
محمد خان نیز از شیراز با . فوجی از لشکر را به جانب فارس روان کرد و خود نیز از عقب در حرکت آمد 

یه تالقی دست داده و محمد خان پاي ثبات لشکري که داشت به عزم رزم نهضت نموده در حدود کوه گیلو
سخت کرد و نزدیک شد که آثار غلبه ظاهر سازد و در آن وقت آوازه وصول خان معظم  هاي جنگفشرده 

. شیوع یافته لشکریان فارس را دل از جاي رفت و شب در رسیده بود  آمد میکه از دنبال مقدمه لشکر خود 
چون صبح شد چنان کسی با محمد . خویش ساخته پراکنده شدند اکثر آن سپاه ظلمت لیل را پرده حجاب 

بر گرد خیمه او  رسیدند نمیمعدودي از اقوام او و نزدیکان و چاکرانش که سه هزار تن . خان نمانده بود 
محمد خان ناچار از آن مصاف عنان تافته به ایلغار به بلده الر آمد و در آنجا یکی از . باقی مانده بودند 

را با فوجی به حکومت گذاشته بود بر آن شد که فوجی از مردم آن گرمسیر نیز فراهم آورده دیگر اقوامش 
  .بار مستعد کارزار شود 



 

 

  برآمدن راقم حروف از اصفهان
  –روانه شدن از تته به خدا آباد  – به تتهسفر دریا از بندر عباسی 

  –روانه شدن به ملتان و اقامت در آن  –رسیدن به بهکر 
  حرکت –سانحه شیوع وبا در ملتان  –نگارش این اوراق  معذرت

  حرکت از الهور و رسیدن –نمودن از ملتان و ورود به الهور 
  رجعت قهقري به الهور –به شاه جهان آباد 

***  
در آن وقت چند کس از محمد خان نیز رسیده هر . و در بندر عباسی چند کس از غالمان خان معظم بودند 

روزي بر چند کس از بیچارگان ستمی رفت و مرا خاطر شوریده از .  نمودند میدو فرقه تطاول و تعدي 
کشتی در همان .  مالحظه آن احوال بی تحمل شده دل از جاي برفت و عزیمت برآمدن از آن والیت کردم

وقت روانه سواحل بالد سند بود ، من هم عزم روانه شدن مصمم نمودم و این در روز دهم رمضان المبارك 
سال هزار و یک صد و چهل و شش بود و کپیتان جماعت انگلیسیه فرنگ چون از اراده من آگاه شده بود 

اوضاع آن ملک بر شمرده و  هاي زشتیی از به منزل من آمد و از رفتن به هندوستان ممانعت آغاز کرده برخ
راضی شدم و در همان روز ترك همه چیز . و در آن باب مبالغه بسیار کرد  نمود میترغیب رفتن به فرنگ 

  .گفته خود تنها به کشتی در آمده روانه حدود سند گشتم 
که درین مملکت کسی  تمخواس نمیو به یکی از سواحل تته رسیده غزه شوال بود که به آن بلده در آمدم و 

که به تته رسیدم جماعتی از تجار آن بلده که در فارس مرا دیده بودند مرا شناسد میسر نشد و همان روز 
بالجمله این معنی در . آگاه شدند و جمعی از اهل ایران نیز در آنجا اقامت داشتند و اکثر از آشنایان بودند 

دور شدي هرآینه موجب رفع بسیاري از مکاره و مصایب و هیچ شهر از این مملکت صورت نبست و اگر مق
چه . من بودي و این مقدار که هستم مبتال به گوناگون اندوه و مالل و زبونی حال نبودم  شمار بیآالم 

صعوبت و غم تنهایی و بی کسی از آن روز تا حال تحریر که اواخر سال یک هزار و یک صد و پنجاه و 
مستوعب اوقات من بود و از نتایج روشناسی و گاه گاه مالقات و مجالست چهار است همیشه مصاحب و 

تن و جان گداخته بیان چگونگی و  اند گردیدهساعتی با اصناف خلق روزگار درین دیار که وارد منزل من 
وجود و اسباب متکثره آن در خور نگارش نیست و من این مدت اقامت را درین مملکت از زندگانی 

همانا آغاز رسیدن به سواحل این ملک انجام عمر و حیات بوده و در این مدت هشت سال محسوب نداشته 
و آنچه از اوصاف و احوال و اوضاع این  ام دیدهاز آنجا تا بلده دهلی که معروف به شاه جهان آباد است 



 

 

مشاهده و مملکت و ساکنانش شنیده و یافته بودم همه معاین و آنچه نشنیده و به خاطر خطور نکرده بود 
  .معلوم شد 

از دو ماه افزون در تته اقامت نموده از بی صبري و حرکت از ایران خود را مالمت کردم و از اختیار نکردن 
سفر به ممالک فرنگ ندامت کشیدم و موسم سفر دریا گذشته تابستان در رسیده بود و در مراجعت به ایران 

و اوضاع  هوایی بدبالجمله در آن بلده از بی آبی و . یا به جاي دیگر انتضار موسم آینده بایست کشید 
زشت که این مملکت را عرض عام است بی آرام شدم و مردم گفتند به بلده خدا آباد از معموره هاي سند 

که از نواحی  اي رودخانهبه کشتی از راه . که چند روزه راهست باید رفت و به چندان مؤنتی احتیاج نیست 
  .رفت و قسمت چنان بود  توان میتته تا کنار آن شهر کشیده 

به سواري کشتی به خدا آباد در آمدم و از شدت حرارت و ناخوشی هوا و هجوم احزان و شداید به امراض 
چون بعضی امراض را انحطاطی . مختلفه صعبه گرفتار شده مدت هفت ماه در آنجا بی کس و بیمار بیفتادم 

  .نمود و زیاده توقف به اسباب مختلفه مقدور نبود حیرتی طرفه عارض شد  روي
به فرمان قهرمان تقدیر باز به سواري کشتی به شهر بهکر که چند روزه راه بر کنار همان آب سندست 
رسیدم و اصال طبع را مالیمت و طاقت بر تحمل اوضاع و اطوار اشخاص این دیار نبود و بی کسی و بی 

قریب به یک ماه توقف نموده ناتوانی و اختالل بر مزاج . قصور مقدرت عالوه وحشت و آالم بود سامانی و 
که  اي قریهناچار به محفه نشسته به صوب ملتان روان و آن منازل را به مشقت طی نموده به . استیال داشت 

  .نزدیک به حصار آن شهرست رسیده مقام گرفتم 
عوارض احوال ایران . مقدار به غایت مکروه و پیوسته امیدوار نجات بود و دیدن این مملکت زیاده بر همان 

تا آنکه مدت اقامت در آن قریه  گذشت نمیبر خاطر گوارا شد و همت مصروف به معاودت بود و مقدور 
به تنهایی و ناآگاهی قریب به دو سال رسید و گاهی در آن مالل و اختالل خود را به نوشتن مشغول 

قضا و قدر و خلق اعمال است با چند رساله دیگر در آن مقام ساله کنه المرام را که در بیان و ر ساختم می
  . ام نمودهتحریر 

و مخفی نباشد که حاالت ایام اقامت این دیار از حوصله تحریر بیرون و مرا از التفات به ذکر مجملی هم از 
از بقیه سوانح ایام خویش  اي شمهلم به ذکر و اصال قابل تعرض و نقل نیست و اگر عنان ق آید میآن ناموس 

معطوف شود ناچار برخی از قبایح و فضایح احوال و اوصاف این دیار کدورت آثار شنعت اطوار نمایش 
نگارش یافت بدایت  که چندانهمان بهتر که ناظران . خواهد گرفت و بر کلک و صفحه افسوس است 

  .ی تصور نمایند ورود مرا به این کشور نهایت و انجام زندگان



 

 

و التفات به نگارش خالصه این احوال شیوه خامه و پیشه  و نیز پوشیده نماند که مجموع تحریر این اوراق
طبیعت این خاکسار نبود بلکه فکرت و رؤیت از این شیوه  مأنوسهمت و مناسب اوقات و مرغوب خاطر و 

و  فایدهبه غایت بیگانی و احتراز داشته قطع نظر از عدم مناسبت افسانه گویی با احوال و پستی رتبه و قلت 
چه بعضی سخنان بسا باشد که در . خساست این موانع و معایب دیگر نیز داشت که شایان این بی مقدار نبود 

ران متشبهه به شیوه خودنمایی که سرمایه فرومایگان و نزد این بی مقدار سر همه قباحت است نظر بی خب
اهللا الحمد افراط دوري و تجنب من ازین شیوه فطري به حدیست که موجب زبونی و خمول در  و. گردد 

است و در بلده  چهار دنیا شده اما باعث بر تسویه آن شد که در این اوان که آخر سال هزار و صد و پنجاه و
دهلی با شدت آالم و اسقام زاویه نشین اعتزال و خاطر شوریده لبریز و ماالمال بوده از آسایش و آرام کرانه 

خواب نبود بی اختیار آنچه  ها شبو  شد نمیگرفته از تعطیل قوا و هجوم اندوه خاطر به هیچ چیز مشغول 
  .مقام تسویه نمودم مجمل احوال است به زبان قلم آمد در دو شب تا این 

به قلم آید اگر به طریق اجمال بقیه آن  خواست میاکنون چون ذکر برخی از احوال بعد از ورود به این دیار 
  .باکی نیست  یابد مینیز صورت انجام 

چون مدتی اتفاق اقامت در ملتان واقع شد سانحه غریبه روي نمود و در تابستان رودخانه سند که از آن 
و خرابی بسیار به عمارات و مساکن آن دیار طغیان کرده صحرا و شوارع را فرو گرفت  ردگذ میناحیه 
خریف رسید طغیان آب از صحاري و چون موسم . مدار تردد بر کشتی شد و جماعتی غریق گشتند . رسید 

 که قبل گفتند میمرتفع خشکی گرفت و مردم سال خورده آنجا  هاي زمینقري روي به کمی نهاده بعضی 
و  اند گردیدهبعد از نقصان آب علت وبا عام گشته خلقی بی حساب هالك . ازین نیز به عهدي چنین شده 

مردم به تب لرزه مبتال گشته اکثر به طریق غب بود و کمتر کسی از آن مرض . در آن سال نیز چنان شد 
که نکردند همه درگذشتند ، کردند و آنان  ها معالجهکه  ها آن. و اصال چاره پذیر نبود  صحت یافته باشد

بود و این حادثه قریب به پنج ماه امتداد  تأخیريمگر بعضی که از آن دیار بیرون رفتند و یا در اجل ایشان 
یافت و مرا هم این تب به شدت تمام عارض شده حالتی باقی نگذاشت و در آن قریه که اقامت داشتم کسی 

از همه ضرورتر وجود خدمتکار بود که .  شد نمیالبدیه یافت از آبادي بیفتاد و ضروریات . برجا نمانده 
که صحتی داشت بعد از دو سه  شد میدر اوان آن حادثه شخصی یافته  ندرتحکم عنقا داشت و اگر به 

  .روز مریض گشته محتاج به پرستار و خدمتکار دیگر بود تا آنکه بمیرد 
و صعوبت معیشت و زندگانی به هر حال در هندوستان بر کسی که سایر ممالک عالم را دیده باشد پوشیده 

مجموع اوضاع و احوال این ملک . نیست و اسباب و علل صعوبت از آن بیشتر است که محدود شود 



 

 

از  تر فهمربلکه خود متعیش و . مقتضی مشقت و تلخی معیشت است و این معنی بر مردمش مکشوف نیست 
خلق عالم دانسته آن صعوبات و منافرات با طبایع ایشان مالیم و گوارا و غیر ملحوظ بود و به هر حال 

معیشت در این کشور بی اجتماع سه چیز میسر نیست و آن زر وافر و زور موفور و بلدیت تمام .  محظوظ اند
و  سعیو بی رونق و ادنی چیزي بی و بر تقدیر استجماع شرایط مذکوره نیز اوضاع به غایت مختل است 

راه ه ب و آن قدر کاري که در ممالک دیگر به یک نفر کارگذار سر.  شود نمیسرگردانی و انتظار مقدور 
بر خدم و حشم و اسباب مکنت بیفزاید اوضاع  که چندانو . تواند شد اینجا به ده کس سرانجام نیاید 

  .ناهنجارتر و بی انتظارتر است 
ملتان ناچار در چنان شدتی روانه الهور شده به مشقت تمام به آن بالد رسیده بعد از چندي آن بالجمله از 

تب رفع شده صحتی روي داد و تخمینا سه ماه اقامت نموده به اسبابی چند ماندن در آن شهر نکرده و مضطر 
نفرت و کراهت  به سفر شدم و طرق و شوارع تمامی این مملکت همیشه ناامن و خطرناك است و با وجود

و وصول به بلده دهلی که مقر پادشاه هند است ناچار از الهور حرکت نموده قهرمان قضا به دهلی رسانید و 
بی آرام ساخت و عزم بیرون رفتن از این ماك مصمم شده  مدت یک سال افزون اقامت نموده هجوم هموم

به قندهار رفته در مملکت خراسان هر و پیشنهاد خاطر این که از صوب کابل . مراجعت به الهور کردم 
مقارن وصول به الهور خبر رسیدن لشکر قزلباش به قندهار به قصد . که اتفاق شود عزلت گزینم  اي گوشه

تسخیر و استرداد از ید افاغنه و محصور ساختن آن قلعه رسید و مرا عارضه بیماري سخت بر بستر ناتوانی 
گرفته ایام برسات و شدت بارش این دیار در رسید و اقامت در  افکنده مدتی امتداد یافت و هوا گرمی

الهور به طول انجامیده منتظر وصول خبر انفصال مقدمه قندهار بودم که آن عایق از سر راه برخیزد و 
  .محاصره آن و آشوب در آن حدود امتداد یافت 

  

  بقیه سوانح ایران بعد از ورود به هندوستان
  کشته شدن محمد خان به دست –فرار محمد خان و گرفتاري وي 

  محاربات با رومیه و –استیصال رعایاي شافعیه از خطه الر  –خود 
  و انهزام ایشان ازگیجنگ  –شکست هاي فاحش ایشان 

***  



 

 

یق اکنون مجملی از وقایع ایران را که بعد از حرکت از آن مملکت به هندوستان مسموع و معلوم شده به طر
تا ذکر آن قضایا را نیز صورت انجامی پدید آمده منتظران حقایق اخبار را  نگارد میایجاز درین مقام 

  .انتظاري نماند 
نگاشته خامه وقایع نگار شده بود که خان معظم تهماسب قلی خان ترك محاصره ثانیه بغداد به سبب آشوب 

ل وي به کوه گیلویه آمد و بعد از محاربه محمد و استیالي محمد خان بلوچ در فارس نموده به عزم استیصا
مجمال خان معظم به . خان مذکور منهزم شده به الر و گرمسیرات آن حدود آمده در اندیشه کار خود بود 

شیراز رسیده گماشتگان خود را که به حکم محمد خان مقید بودند رهانیده و نوازش نمود و هر کس از 
افتاد مورد سیاست و بازخواست شده لشکري به دفع محمد خان به  محمد خان هر جا به دست متوسالن

محمد خان شهر و قلعه الر را گذاشته با فوجی که داشت به آن حدودي از الر که . گرمسیرات الر فرستاد 
رعایاي آن شافعیه و در آن وقت معموري و جمعیتی داشتند در آمده به فکر و سامان لشکر و تهیه مدافعه 

ن قوم به خیال باطل از وي هراسان شده آن همه مخالفت و منازعت او را با خان معظم حمل بر آ. افتاد 
مواضعه و تدبیر خان معظم در استیصال آن طبقه که چند سال بود اطاعت شایسته نداشتند نموده محمد خان 

ماند که بعد از خواست ایشان را بفه که چندانمذکور هر چند کوشید اتفاق و همراهی از آن قوم ندید و 
من کسی بر شما ابقا نخواهد کرد و به تنهایی از تدبیر کار و محافظت خود عاجزید سود نکرد و لشکر خان 

محمد خان با معدودي . معظم به آن حدود در آمده آن قوم پراکنده در قالع و قراي خود متحصن شدند 
قندهار رساند فوجی از لشکر قزلباش بر وي که داشت راه فرار پیش گرفت که شاید خود را به بلوچستان یا 

سر راه گرفته جماعتی از همراهانش مقتول و خود زنده گرفتار شده وي را نزد خان معظم بردند و بعد از 
وجهی  که با قبح دانست میوي به خنجر محبوس گردیده چون  هاي چشممعاتبات درشت و برآوردن 

ن گرمسیر را ده خود را هالك و لشکر خان معظم آآوربه دست  اي حربهکشته خواهد شد در همان شب 
ساختند و معدودي بقیه السیف ایشان را به اطراف  مستأصلگدکوب حوادث ساخته آن طبقه شوافع را ل

  .کوچانیده از بالد دیگر رعایا آورده در آن امکنه سکنی فرمودند 
لشکرهاي روم چه در حدود آذربایجان  نهضت کرد و با آذربایجانو خان معظم به اصفهان رفته از آنجا به 

سخت و محابات صعبه نمودند در هر بار ظفر یافت و  هاي مصافبه کرات و چه در حدود ممالک ایشان 
از رومیه در آن معارك مقتول شده قلعه ایروان و گنجه و برخی از مملکت  شمار بیسرداران بسیار و لشکر 

ه بود تمامی انتزاع شده جایی از مملکت ایران به ضبط آن گرجستان و آن حدود که در تصرف ایشان ماند
جماعت باقی نماند و به این اکتفا نکرده چندي در حدود مملکت ایشان استقامت نموده کارزار کرد و اکثر 



 

 

آن دیار را خرابی و ویرانی تمام رسیده از شکست هاي متواتر و ناچیز شدن سپاه بسیار و پاشایان نامدار و 
ائن و سامان موفوره و خرابی اکثر حدود ضعف تمام بر احوال رومیان راه یافته رونقی در تلف شدن خز

ایشان نماند و خوف و هراسی عظیم به سکنه آن دیار از سلطان و رعیت مستولی شده از جمعی سلطنت 
احی ایران استماع افتاد که در حدود مصر و شام و بالدي که از نو آمدند میمسافران هندوستان که از حجاز 

دور بود ساکنانش از سپاهی و رعیت به خوف و هراسی مشاهده شد که ما را نیز در میانه ایشان خواب و 
  .آرام نبود و رومیه از خان معظم مکرر درخواست مصالحه نمودند و در صورت قبول و استقرار نیافت 

ایام فترت سر از اطاعت الت جماعت لزگی که در  وپس از حدود روم عطف عنان به داغستان نموده 
پادشاه ایران با رومیان موافقت و هنوز راه متابعت و اعتذار نسپرده بودند اول فراهم آمده مدافعه آغاز کردند 

  .و بعد از تنبیه و هزیمت ملتمس عفو و ملتزم اطاعت شدند 
  

  جلوس نادر شاه به سلطنت ایران
  محاربه –بناي مقبره  –تزیین روضه رضویه و اجراي نهر جدید 

  محاصره قلعه –روانه شدن به قندهار  –با بختیاري و قتل ایشان 
  بناي نادر آباد –قندهار 

***  
خان معظم به چول مغان از محال آذربایجان آمد و از جمیع بالد ممالک ایران اعیان و کدخدایان و ریش 

. ر آن مکان حاضر ساختند سفیدان را طلب داشته به احضار ایشان محصالن غالط گماشته بود همگی را د
روزي خان معظم مجلسی مشحون به سرداران سپاه و ایلچی روم که به التماس صلح و مصادقت آمده بود 

به قتل آورده اسباب و ادوات سیاست جلوه گر ساخت و  اي بهانهآراسته یک دو سه کس از مشاهیر را به 
در آن مجمع مهیب سخن در امر سلطنت آغاز نهاد و همه آن خالیق را مخاطب ساخته سخنان سپاهیانه 

مخلصانه و چاکرانه بر زبان راندند و از مردم  هاي سخنمذکور شد و چون ممهد بود جمعی از مخصوصان 
مردم دریافتند و به مقتضاي . هی کیست و مصلحت حال در چیست که مناسب پادشا خواست میمشورت 

که متضمن اتفاق و اجماع خالیق نگاشته حاضران بر آن مهر نهادند و نام  گشادند و مچل رمقام زبان ب
سلطنت از شاه عباس صغیر نیز منسوخ گشته خطبه پادشاهی خان معظم اجرا یافته تسمیه به نادرشاه قرار 

در سال هزار و صد و چهل و هشت بود و عبارت الخیر فیما وقع را تاریخ یافته حسب  یافت و این قضیه



 

 

الحکم تغییر سکه سابقه شده بر یک طرف نقود اسم بلد دارالضرب و بر یک جانب آن به تاریخ الخیر فیما 
  .وقع منقوش گردید 

س و بلده سبزوار و گاهی و شاه تهماسب شاهزاده عباس میرزا را نزد خود طلب داشته گاهی در مشهد طو
و مستحفظان به حراست قیام داشتند و نادر شاه به تعمیر و تزیین عمارات روضه  برد میدر مازندران به سر 

طال  هاي خشتمنوره رضویه علی ساکنهاالتحیه پرداخته بعضی از ابنیه عالیه آن صحن مقدس را سراپا به 
 گذرد میدیار آورده بر نهر خیابان که از صحن آن روضه آن  هاي پایهکه از کوه  آبیتزیین نمود و نهر 

بعد از اتمام بر دیوار آن بقعه این بیت . افزود و در آن شهر مقبره عالیه جهت خود عمارت نموده انجام داد 
  :نوشته دیدند 

  در هیچ پرده نیست نباشد نواي تو                                
  عالم پر است از تو و خالی است جاي تو                                                             

پس به مملکت عراق نهضت کرد و جماعت بختیاري باز . تفحص کتابت نمودند معلوم نشد  که چندانو 
بعد از محاربه سخت بر ایشان استیال یافته بسیاري از آن قوم مقتول و . سر به طغیان و شورش برآورده بودند 

مود قلزه اي را که حسین برادر مح. از آن حدود عزیمت قندهار نمودند . بیفتادند  بقیه از توانایی طغیان
ضابط قندهار بود از اراده خود آگاه ساخته به راه مملکت کرمان به آن صوب در حرکت آمد و حسین 

چون نادرشاه به حدود سیستان رسید فوجی از افاغنه به فرمان . مذکور سامان موفور و لشکر آراسته داشت 
ه قندهار بازگشتند و چون به حدالی قلعه حسین به عزم دستبرد در رسیده مغلوب و منکوب و منهزم شده ب

و بعد از محاربه منهزم گشته به قلعه متحصن قندهار رسید باز لشکري آراسته از افاغنه به رزم پیش آمدند 
شدند و نادرشاه آن قلعه را که در رصانت و متانت شهره آفاق بود فرو گرفت و افاغنه در لوازم حزم و 

لشکر . هدي که در حوصله طاقت داشتند مبذول ساختند و سودي نکرد احتیاط و مدافعه و سرگذشتگی ج
  .قزلباش توابع و لواحق ان شهر را متصرف شده هر جا افغانی بود طعمه شمشیر گشت 

و نادرشاه در لشکرگاه خود حکم کرد که هر کسی موافق حال خود منزلی عمارت کند و خود نیز به 
ابنیه عالیه اشارت نموده و معماران و عمله که جمع کثیر همراه برآوردن حصار و برج و ساختن منازل و 

داشت به اندك مدتی در انجام آن کوشیده در جنب قندهار شهري عظیم آراسته پدید آمد و به نادر آباد 
  .موسوم گشت 

  
  



 

 

  ذکر سخنی چند متعلق به احوال هندوستان
  
بر واقفان حقایق احوال و متتبعان اخبار و .  گردد میاکنون چند کلمه که متعلق به هندوستان است مرقوم 

بر میرزا ابن میرزا عمر شیخ از خمول و سرگردانی و حیرت و پوشیده نیست که رهایی و اخالص باآثار 
پریشانی و عروجش به رتبه فرمانروایی نبوده اال به وسیله تمسک و توسل به اذیال دولت شاه اسماعیل 

را با  خالیقد و احفاد تیمور گورکان مخفی نیست که ایشان را با خود و چه بر واقفان احوال اوال. صفوي 
از دقایق مخاصمه و مقاتله با یکدیگر مهمل نگذاشته خود را از قتل و  اي دقیقه. ایشان چه سلوك بوده 

و خالیق به طفیل تنازع و ظلم ایشان همواره در رنج و عنا و به اصناف محن و  اند نداشتهایذاي هم معاف 
مصروف به دفع ایشان و به قدر قدرت و وقت  ها همتوجود آن طبقه بر خاطرها گران و . بالیا مبتال بوده 

این سلسله سلطان حسین میرزاي  ترین معاشفرصت خالیق نیز از قتل ایشان تقصیر نکرده اند و خوش 
تا آنکه بعد از رحلت . د که بعد از استقرار دولت نسبت به دیگران به غایت سنجیده و آرمیده بو بایقراست

او و استیالي شیبک خان ازبک و اضمحالل اوالد آن پادشاه به قهر و غدر وي ارتفاع اعالم شوکت او کار 
. بقیه منتسبان سلسله تیموریه از زبونی حال به جایی کشید که خالصه آن بر متتبعان اخبار مستور نیست 

به یهمال که صیت سطوتش خافقین را ماالمال ي نسب بالجمله نیروي همت و پرتو التفات خاقان مصطفو
داشت بابر میرزا را به عرصه ظهور در آورده پر و بال داد و مورد انواع عنایت و امداد گردید و وي نیز مادام 
الحیوه چه در ایام دولت هندوستان و چه قبل از آن شیوه اعتضاد و اظهار خلوص و داد نسبت به آن دولت 

ته گاهی به اجراي خطبه و سکه چنانکه در سمرقند و گاهی به ارسال عرایض نیاز و التماس قاهره شعار ساخ
و اوالد و احفادش را همیشه شیوه توسل و اعتضاد به دودمان  داشت میمطالب خاقان سلیمان شان را خشنود 

نوح قضایاي علیه صفویه در هنگام عجز و اضطرار و لحاظ اغراض معمول و مرکوز خاطر بوده و در وقت س
و عدم منازع قوي در گوشه مملکت هند آن شیوه را  آسودگیهایله در ایران یا زوال اغراض ایشان به سبب 

و این عادت در طباع سلسله بابریه  داشتند میمبدل به آثار نخوت و غرور موفور ساخته راه آشنایی مسدود 
  .استقرار یافته 

ان و شاهزادگان سلسله بابریه بر عالمیان مستور نیست و مجمال حقیقت سلوك سالطین صفویه با پادشاه
در رعایت حقوق و مراسم  تأخیرهرگاه سالطین این طبقه بر عادت خویش در غیر وقت ضرورت تغافل و 

با فقدان جمیع اغراض و داعی به محض شیوه اند ، باز از آن جانب  نهاده مییگانگی آغاز بشنایی نموده آ



 

 

و الحق یکی از خصایص سلسله صفویه  گردیده میمردي و مردمی احیاي لوازم اشفاق و اعطاف معمول 
و وفا و پاس و مروت و داد بوده و آنچه ایشان با متوسالن خویش از بیگانه و آشنا حتی دشمنان جوانمردي 

لجویی و مهمان نوازي و غم کینه ور در روز درماندگی و التجا از احسان و امداد و انواع اعانت و یاري و د
از نوادر و غرایب روزگار است و این  اند داشتهخواري مقرون به کمال فروتنی و رعایت آداب مسلوك 

  .و خلف با ایشان دعوي همسري نیست  شیوه را بر طاق بلند نهاده کسی را از سلف
یه مرعی داشته در ارسال و سلطان حسین نیز در مدت سی سال سلطنت خویش این طریقه را با سلسله بابر

چون عهد سلطنتش سپري شده نوبت سلطنت به شاه تهماسب رسید . نرفت  تأخیريسفرا به تهنیت و تعزیت 
پادشاه هند را به شیوه خویش هرگز رسم پرسشی به خاطر . و آن همه آشوب در ممالک ایران شیوع یافت 

افغان مذکور نیز ك داشته و با حسین پسر ویس مسلوبلکه با میرویس افغانی راه آشنایی و وداد نگذشت ، 
در اواخر که ضابط قندهار شده بود با آنکه به ملتان لشکر کشیده در قتل و غارت و خرابی آن دیار 

  .تقصیري نکرده بازگشت دو نوبت طریق مراسله مفتوح شد 
  

  فرستادن ایلچیان متعاقب به هندوستان
  فتح قلعه –نگاه داشتن محمد خان ایلچی در شاه جهان آباد 

  کشته شدن ایلچی –آمدن نادرشاه به کابل  –قندهار و خراب شدن آن 
  –آمدن نادرشاه به جالل آباد و قتل عام آن بلده  –در جالل آباد 

  –کشته شدن ابراهیم خان در شیروان  –عایق بازدارنده و مانع منتخب 
  عبور –به پیشاور  نادرشاهورود  –فتاري وي جنگ ناصر خان و گر

  نمودن از آب اتک
***  

به هر حال شاه تهماسب بعد از فتح اصفهان و استیصال افاغنه یکی از امرا را به رسالت هندوستان فرستاده 
وقایع آن ایام را به محمد شاه اعالم و در نامه اشعاري شده بود که چون مخاذیل افاغنه خائن این آستان و 
دزد این دیارند و الحال به سزاي خود رسیده بقیه السیف در هزیمت و فرارند و از بیم لشکر ظفر اثر ایشان 
را گریزگاهی سواي هندوستان نیست باید که آن مدبران را راه و جاي نداده نگزارند که به آن حدود در 

  .ایلچی را منصرف ساخت  بالجمله محمد شاه پس از چندي نامه متضمن سخنان بی فروغ نوشته. آیند 



 

 

و بعد از جلوس شاهزاده عباس میرزا به جاي پدر باز یکی از امرا به سفارت هند تعیین شده همین سخنان در 
  .داده همان قسم کلمات که نفس االمریتی نداشت نگاشته بودند  انصرافنامه او نیز رخصت 

برهان الملک که اعظم امراي هند بود فرستاده به و بعد از چندي نادر شاه یکی از معتبرترین قزلباش را نزد 
فرستاده مذکور را بعد از ورود به حدود این مملکت دزدان غارت . محمد شاه و او هر دو نامه نگاشته بود 

) خزقدر ؟ ( کرده به هزار التماس نامه از ایشان بستد و به مشقت تمام خود را رسانیده اداي سفارت نمود اما 
  .هنوز در این دیار است مراجعت نیافته 

و چون نادر شاه به قندهار رسیده آن قلعه را فرو گرفت محمد خان ترکمان را که از امراي صفویه بود باز 
سخنان گذشته را اعاده و گله از هنجار سابق نمود و چون به شاه جهان آباد رسیده نامه . فرستاد  به سفارت

. سود نداشت  کرد میاو اظهار رخصت  که چندانشدند و  برسانید وي را توقیف فرموده از جواب ساکت
گاهی در اصل نوشتن جواب تردد خاطر داشتند و گاهی در این که اگر نوشته شود نادر شاه را به چه القاب 

ملکیه شمرده حقیقت اینکه توقیف محمد خان ایلچی را از تدابیر . باید نوشت متحیر و سر گردان بودند 
شاید حسین افغان با متحصنان قندهار بر نادر شاه ظفر یافته وي را ناچیز یا منهزم و آواره توقع آن داشتند که 

چون محاصره قندهار به طول کشیده مراجعت محمد خان نیز به . ساخته به جواب نامه نوشتن حاجت نماند 
 سوالده از وي فرستا السیر سریعتعویق افتاد ، نادر شاه فرمانی به وي نوشته مصحوب چند نفر سواران 

و رخصت  شد نمیحقیقت حال و سعی در حصول جواب و امر تعجیل عود نمود و چون جواب صادر 
  .اثري بر آن مترتب نگشت  یافت نمی

بالجمله چون محاصره قندهار قریب به یک سال شد و شهر نادر آباد در جنب آن اتمام یافت نادر شاه 
ورده بر بروج صعود نمودند و افاغنه بی دست و پا شده آن بفرمود تا لشکر قزلباش بر آن حصار هجوم آ

  .حصن استوار مفتوح گشت و آن قوم مقتول گشته حسین مذکور مقید به مازندران فرستاده شد 
و در عرض چند سال از آن زمان باز که افاغنه در شیراز منهزم شدند همواره از هر طرف جمعی از آن قوم 

سرکارات مالزم شده داخل سپاه گشتند و الحق  اکثردر هر جا سکنی و در پراکنده به هندوستان درآمده 
  .بیرون از حوصله وسع و ضبط وي بود  نمودند میتکلیف ممانعی که به محمد شاه 

و نادر شاه به تخریب قلعه قندهار فرمان داده مردم بازار و سکنه آن را به نادر آباد سکنی فرمود و به صوب 
غزنین و کابل در حرکت آمده کوتوال قلعه کابل را پیغام داد که ما را به مملکت محمد شاه کاري نیست 

غرض استیصال این قوم  اند پیوستهاما این حدود چون معدن افغان است و معدودي گریختگان نیز به ایشان 
  .است هراس به خویش راه نداده در مراسم مهمانداري کوشد 



 

 

کوتوال و کابلیان مستعد جنگ و جدال شدند و نصیحت و پیغام . شهر کابل نزول نمود  و خود به کنار
حمله و بنیاد  گشتند و به مجرد مأمورفوجی از قزلباش به قتل ایشان و تخریب قلعه . ایشان را سود نکرد 

محصوران امان یافته قلعه را خالی نموده به رعیتی پرداختند و در آن حدود . تخریب برخی فریاد برآوردند 
  . نمودند میهر جا افاغنه فراهم آمده بودند لشکر بر سر ایشان رفته قتل 

داده به شاه  ها پیغامی شده چند کس از معتبرین کابل را زبان آزردهنادر شاه از توقیف محمد خان به غایت و 
فرستادگان به الهور . و امرا برسانند و خود در کابل توقف داشت جهان آباد روانه ساخت که به پادشاه 

باز از کابل یکی از . آمده به شاه جهان آباد رفتند و کسی سخنی از ایشان نشنید و اگر شنید نفهمید 
چون به جالل آباد رسیده در خانه فرود آمدند جمعی .  لشکریان را ده سوار همراه نموده به سفارت فرستاد

از تبه کاران آنجا بر گرد آن هجوم نموده اول سالح ایشان را در ربودند و آخر ده کس از ایشان را کشته 
  .یکی فرار به کابل نموده صورت واقعه باز نمود 

از . حدود را قهر و قتل نموده بود و مدت اقامت نادر شاه در کابل تخمینا به هفت ماه رسیده و افاغنه آن 
استماع خبر کشته شدن آن ده نفر بی قرار شده به صوب جالل آباد نهضت کرد و آن شهر را قتل عام 

و از غرایب اینکه براي رئیس قاتالن آن ده نفر خلعتی از سر کار محمد شاه . فرموده خلق انبوه ناچیز شدند 
  .ل آباد عایق آن شد مهین شده بود ارسال گردد و قتل عام جال

و از آن روز که خبر ورود نادر شاه به کابل در هند شیوع یافته بود خان دوران امیراالمرا و نظام الملک به 
قریب به صوب کابل  محاربه وي معیت شده در شاه جهان آباد اقامت داشتند و آوازه توجه خود را عماً

  .یرات ملکیه بود و این نیز به زعم ایشان از تدب ساختند میمنتشر 
و از سوانح ایران که در جالل آباد مسموع نادر شاه شد مقتول شدن برادرش ابراهیم خان بود که وي را 

چون سفر قندهار و کابل دراز کشید . امیراالمراي آذربایجان نموده در دارالسلطنت تبریز اقامت داشت 
مذکور ابراهیم خان . است لشکر کشیدند  جماعت لزگی مستعد شده به مملکت شیروان که قریب به ایشان

به آن مملکت در آمده با آن قوم مصاف داد و به قتل رسید و نادر شاه چنان التفاتی به این قضیه ننموده 
  .فوجی از سپاه را رخصت نموده به حدود شیروان فرستاد و خود به صوب پیشاور آمد 

با فوجی که داشت بر سر راه رفته جمعی از افاغنه آن  بود میناصر خان حاکم صوبه کابل که در پیشاور 
حدود نیز فراهم آورده گریوه هاي صعب و وادي هاي تنگ را به اعتقاد خویش محکم و مسدود ساخته 

سخن در . نادر شاه به وي پیغام کرد که من در فالن روز خواهم رسید بهتر آنکه از سر راه برخیزي . بود 
شاه برسید و خلقی انبوه از افاغنه و فوج ناصر خان به وادي هالك رفتند و خان نگرفت و روز موعود نادر 



 

 

بعد از چند روز اعزاز یافت و نادر شاه به بلده پیشاور نزول نموده از آب اتک به  مزبور زنده گرفتار شد
  .کشتی عبور کرد 

  

  بقیه احوال راقم
  –ور آمدن نادر شاه به اله –به سر هند  دورو –حرکت از الهور 

  روانه –نهضت نادر شاه به صوب دهلی  –مغلوب شدن حاکم الهور 
  شدن راقم از سر هند و رسیدن به دهلی

***  
در مملکت پنحاب خاصه در شهر الهور فزع قیامت برخاست و من در آن شهر به بیماري صعب گرفتار 
شده بر بستر افتاده بودم و چون خلق هندوستان را نیکو شناخته از اوضاع ایشان ملول و از ادراك و تمیز 

روانه شدن به  ایشان یاس تمام داشتم و بر حال عجزه و زیردستان دل سوخت و در ظرف آن مدت قدرت
که اوضاع مقتضی ورود نادر شاه به هندوستان است و  دانستم میصوب خراسان نیافته بودم و چون به یقین 

اگر میسر آمدي ناچار به همان راه بودي و طبیعت و بینش اهل به صوب کابل در آمده بود و حرکت من 
این معنی نیز مکروه خاطر و عایقی شده این دیار مقتضی آنکه المحاله رفتن مرا محرك آمدن او دانند و 

بود و قطع نظر از موانع به سبب شورش عبور از آن طرف تعسر تمام داشت لهذا تا آن زمان در الهور مانده 
آن وقت که آشوبی چنان افتاد و در صورت احوال آن مردم امید بهبود نبود و در خود طاقت در . بودم 

تم و به سبب اختالل احوال حالت معاشرت با لشکر قزلباش نبود ، مالحظه اوضاع حال و مآل ایشان نیاف
  .پور حرکت نمودم  نناچار با ضعف و نقاهتی تمام از الهور به صوب سلطا

آن مملکت به هم برآمده بود و هر کسی دست به غارت و یغما برآورده چندین هزار قطاع الطریق شوارع 
تمام آن ایام چه در راه  وپس به سر هند درآمدم . ف روي داد را فرو گرفته چند روز در قراء آن محال توق

ذکریا خان حاکم الهور . به جنگ و جدال و مدافعه بگذشت و نادر شاه به کنار الهور رسید  و چه در منازل
اطراف خود مضبوط  گذرد میبا چهارده پانزده هزار سوار سپاه و استعداد خود بر لب آبی که متصل به شهر 

  .آرا گشته بود و کیفیت صلح و جنگ هند هر دو نیز از غرایب است  صفساخته 
القصه نادر شاه با فوجی از لشکر قزلباش بر سپاه الهور تاخته شجاعان و بهادران ایشان که در سواري ماهرتر 

آخر حاکم با منسوبان به قلعه در آمد و . متالشی و متحیر شدند و باقی به هم برآمده  بگریختندبودند 
ادرشاه با سپاه متصل به شهر نزول کرده حاکم الهور عریضه نیاز و اعتذار فرستاد التماس امان کرد و به ن



 

 

نادر شاه آمده عزت و خلعت یافت و به دستور سابق بر قرارماند و نادر شاه جمعی را در قلعه الهور حضور 
گاه بود که از شهر  دو لشکر چنگذاشته به صوب شاه جهان آباد در حرکت آمد و محمد شاه با جمیع امرا 

  . آمد میتانی تمام برآمده به 
غایت خراب و محصور لشکر دزدان بود با جمعی پیادگان تفنگچی که فراهم آورده  بهمن از سر هند که 

با خود داشتم ، به جانب دهلی روانه شدم و از میان لشکر محمد شاه که قریب به دو ماه بود چهار منزل راه 
ه ازدحام تمام بودند عبور نموده به شهر درآمدم و بعد از ایام چند از آن شهر شوریده اوضاع با طی نموده ب

  .دو سه خدمتکاران گوشه گرفتم 
  

  رسیدن نادر شاه در موضع کرنال
  نزول نادر شاه به قله –مصاف دادن با محمد شاه و غالب شدن 

  گرفتن –قتل عام دهلی  –طغیان سکنه دهلی  –شاه جهان آباد 
  تعیین نمودن محمد شاه به –نادر شاه سند و کابل را با تصرف خود 

  پسر نادر شاه تأهلپادشاهی هند و 
***  

و نادر شاه دو سه نوبت نیز از الهور تا رسیدن به لشکر هندوستان پیغام روانه ساختن محمد خان ایلچی خود 
که  شد نمیو در آن وقت معلوم  نمودند نمیبه محمد شاه نمود و ایلچی مذکور را همراه داشتند و رخصت 

تا آنکه نادر شاه رسیده در موضع کرنال که چهار منزلی شاه جهان آباد . غرض از نگاه داشتن او چیست 
هندیان توپخانه بر گرد خویش چیده محصور بودند و فوجی از . است تالقی دست داده جنگ در پیوست 

ه راه آمد و شد بر ایشان مسدود و قحط و غال در آن لشکر افتاده قزلباش نیز بر اطراف ایشان تاختن آورد
حالتی که در عالم غرور گمان نکرده بودند روي نمود و نادر شاه لشکر به دو قسمت کرده بعضی را در 
مضرب خیام خود گذاشت و با فوجی بر سر ایشان رانده برهان الملک زنده دستگیر شده خان دوران 

ان برادر وي و جمعی از امراي نامی با لشکر انبوه به قتل رسیده شب به میان آمد و و مظفر خامیراالمرا 
محمد شاه و بقیه السیف که هنوز خلقی بی شمار بودند چون سواران قزلباش را منتشر یافته هراسی داشتند 

اد رعایاي اگر به دست قزلباش نیفت کرد فرارطاقت و مجال قرار در خود ندیده بر جاي نماندند و هر کس 
  . دادند میعریان ساخته سر  گذشتند میو آن را که از خونش  گذاشتند نمیآن حدود وي را زنده 



 

 

به معسکر نادر شاه رفته امان یافتند و نادر القصه نظام الملک و محمد شاه با بعضی مقربان به توسل و اعتذار 
  .ناموس داد محمد شاه را تسلی نموده نوید عدم تعرض به جان و ملک و شاه 

القصه نادر شاه با هر دو لشکر به شهر در آمده در قلعه شاه جهان آباد نزول نموده و محمد شاه نیز با وي در 
و امرا و لشکریان هند به وضع معمول سابق در مساکن خود قرار گرفتند و این به تاریخ نهم . قلعه بود 

چون هنگام عصر روز یازدهم شهر مذکور شد و . الحرام سال هزار و صد و پنجاه و یک بود  حجه ذي
به که وفات یافته و برخی را سخن اینکه  گفتند میبعضی . هندیان آوازه در افکندند که نادر شاه در گذشت 

حال در یک ساعت موت او شهرت گرفت و وي صحیح  اي علی. غدر و تمهید محمد شاه هالك گردیده 
و ابواب آن شب و روز مفتوح و به فصل مهمات و برخی از . د و سالم  با جمیع کثیر در قلعه نشسته بو

شهر ساکن و بعضی بر کنار رودي که متصل به شهر است فرود آمده  هاي خانسپاهش در حول قلعه و 
  .بودند 

مجمال به مجرد این شهرت کاذبه در هر کوچه و کنار فوج فوج احمقان کم فرصت با اسلحه و یراق 
. به قتل و تاراج قزلباش همت گماشتند و این هنگامه تمامی شهر را فرو گرفت ازدحام و شورش افکنده 

و خبر از جایی نداشتند متفرق یک دو در هر کوچه و بازار در  کردند نمیقزلباشیه که فهم زبان هندیان 
ال و با آنکه شب در رسید شورش انگیزان بد مآل اص کشتند میهندیان غافل به ایشان رسیده . گذر بودند 

آرام نگرفتند و آن هنگامه در افزایش بود و چون مکرر حقیقت حال به عرض نادر شاه رسید سپاه را امر 
نمود که هر کس در جا و مقام خود آرام گرفته به انتقام نپردازد و اگر هندیان بر سر ایشان هجوم آوردند 

متعرض تسکین نایره آن فتنه اصال مدافعه نمایند و در آن شب هیچ کس از امراي هند که واقف کار بودند 
و غوغا نگشت بلکه چند نفري که حسب االستدعا از نادر شاه گرفته براي اطمینان و محافظت خود به خانه 

با آنکه در جنگ کرنال قریب به بیست کس از قزلباش اندك به . برده بودند در منازل ایشان مقتول شدند 
نشده بود در این واقعه به هفت صد کس از آن طبقه به قتل زخم تیر مجروح و زیاده بر سه کس مقتول 

  .رسید 
نادر شاه صبح از قلعه سوار شده به قتل عام فرمان داد و . بالجمله چون روز شد همان آشوب در اشتداد بود 

گشته به ایشان گفت تا جایی که یکی از قزلباش کشته شده باشد  مأمورفوجی از سوار و پیاده به آن کار 
وقتی . لشکر قزلباش بنیاد قتل و غارت کرده به منازل و مساکن آن شهر درآمدند . احدي را زنده نگزارند 

چون نصفی . به اسیري بردند و بسیاري از آن شهر خراب و سوخته شد به افراط کرده اموال به یغما و عیال 
ذشت و تعداد کشتگان از حساب در گذشت نادر شاه نداي امان بقیه السیف در داده لشکریان دست روز بگ



 

 

کوتاه کردند و پس از چند روز که شوارع و مساکن پر از اجساد مقتولین بود هواي عفونت یافته عبور نیز 
س و خاشاکی را جمع آورده خ ها آنکوتوال شهر در هر گذر . دشواري داشت ، حکم به تنظیف آن شد 

  .که از عمارت فرو ریخته بود بی آنکه تمیز مسلم و کافر شود همه را بسوخت 
و نادر شاه ذخائر پادشاهی را به تصرف آورده از مردم نیز زرها حاصل شد و چون به سبب دعاوي شتاب در 

ل است از معاودت داشت تمامی ملک سند و صوبه کامل را با بعضی محال پنجاب که به تنخواه صوبه کاب
مملکت هندوستان و تصرف محمد شاه وضع نموده ملحق به ممالک ایران ساخت و محمد شاه و امراي هند 
را طلبیده مجلسی بیاراست و محمد شاه را جیقه داده امرا را خلعت بخشیده و نصایح نموده به سلطنت 

  .بگذاشت 
ک خود نصراهللا میرزا که همراه داشت و دختري از احفاد اورنگ زیب پادشاه را به حباله نکاح پسر کوچ

در آورده به تاریخ هفتم صفر سال هزار و صد و پنجاه و دو از شاه جهان آباد طبل مراجعت کوفته باز 
  .گشت 

  

  مقتول شدن پادشاه مرحوم شاه تهماسب
  تتمه –موسوید انار اهللا برهانهم  –مدت سلطنت صفویه 

  احوال راقم
***  

  .روز در ایران روي داده مقتول شدن شاه تهماسب صفوي در بلده سبزوار است وانحی که در همین سو از 
 به هند آمده بود روزي که عوام شاهچون نادر شاه پسر بزرگ خود رضا قلی میرزا را در ایران نایب گذاشته 

فته جهان آباد به دروغ مرگ وي را شهرت داده بنیاد شورش کردند همان روز این خبر به اطراف انتشار یا
ایران سرایت کرد و هنوز کذب آن معلوم نشده بود رضا قلی میرزا که در مشهد اقامت داشت به فکر کار  به

خود افتاده حیات آن پادشاه نوجوان را با اینکه هرگز در عرض آن مدت بر سر داعیه سلطنت نیامده بود و 
قتل نمود و او را از پا در آورده مدفون به حراستش قیام داشتند منافی کار خویش دانسته اشارت به پاسبانان 

ساختند و پسرانش عباس میرزا و سلیمان میرزا که هر دو صغیر بودند نیز وداع دیر فانی نموده اوالدي از وي 
  . نماند 

و از نوادر اتفاقات اینکه مرا در حالتی که اصال فکر و خیال متذکر و متوجه این حادثات و واقعات نبود 
چون مالحظه نمودم . گوش دل گفتند که مدت دولت سالطین صفویه لفظ صفویون است  ناگهان گویا به



 

 

چه در نهصد و چهار که مطابق بودجه خروج خاقان سلیمان شان شاه اسماعیل از دارالسلطنه الهیجان اگر 
است اما جلوسش بر سریر سلطنت در دارالسلطنت تبریز به تاریخ نهصد و هفت روي داده و خلع عباس 
. میرزا از نام سلطنت و جلوس نادر شاه چنانکه نگاشته شد در هزار و یک صد و چهل و هشت واقع شد 

  .پس مدت سلطنت این سلسله دویست و چهل و دو سال خواهد بود که با عده صفویون مطابق است 
یه این حاالت از این واقعات بالعرض به قلم آمد و خامه را دیگر سر التفات به ذکر بق اي شمهمجمال چون 

  . نماید مینیست اکنون چند کلمه از خاتمه احوال خویش نگاشته اقتصار 
مجمال از حین ورود به شاه جهان آباد تا حال تحریر که آخر سال هزار و یک صد و پنجاه و چهار است سه 

کشور که  سال و کسري گذشته که در این بلده اوقات به سر رفته و پیوسته در خیال حرکت و نجات از این
و از کثرت موانع عایقه میسر نیامده از راه ناهموار زندگی پنجاه و سه مرحله به  ام بودهبه غایت مسافر افتاده 

و کالبد عنصري از هجوم آالت و اسقام در هم شکسته و قواي نفسانی  ام پیمودهقدم استوار صبر و شکیبایی 
رب ان .  ام نشستهجز و ناتوان گوش بر نداي رحیل اکنون عا اند کشیدهافسرده و عاطل سر در جیب خمول 

  .تعذبی فانا من عبادك و ان تغفرلی فانک انت الغفور الرحیم 
فطرت و جبلت را با بیگانه کشور کون و فساد آشنایی و مایه انسی نبود و چون نه در آمدن اختیاري بود و نه 

  .در رفتن چندي به خونین جگري ساختم 
  » پایان« 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  –پیمان 
  :در اینجا دو نکته را باز نماییم  دانیم میحزین به پایان رسید و ما بهتر  سفرنامه  
خود  هاي نگارشچنانکه پیداست شیخ محمد علی حزین از هواداران خاندان صفوي بوده و اینست در  - 1

 –کارهاي تاریخی که از نادر سر زده  شود میهم از هواداري باز نایستاده است و در چند جا دیده 
و  آورد میبه نام شاه تهماسب را  ها آن –همچون گشادن مشهد و جنگ با اشرف افغان و مانند این 

و نادر یکی از  گرفته مینماید که این کارها  به اندیشه و کاردانی شاه تهماسب انجام  وامیچنین 
 گزارد میتهماسب چنین ارجی را که حزین به او جز اینست و شاه ولی راستی . کارکنان او بوده 

 .نداشته است و در بیکارگی و درماندگی ماننده پدرش شاه سلطان حسین بوده است 

نماید یک مرد دوراندیش و بسیار کاردانی بوده  وامیحزین گاهی نیز نام خود را به میان آورده چنین  - 2
نیز براي خود یک .  کرده می هایی راهنماییو به شاه سلطان حسین و یا به شاه تهماسب و دیگران 

و درخواست  آمده میتهماسب به دیدن او  که چندان دهد میجایگاه بلندي نزد شاه تهماسب نشان 
تهماسب پس از پیوستن نادر زیرا . ، این داستان شاید هم راست باشد  کرده میهمراه بودن در سفر ازو 

.  پرداخته میداشته و شگفت نیست اگر به حزین و مانند او شاه به او چندان دستی در کارهاي کشوري ن
زیرا کسی . باور کردنی نیست  ستاید میکاردانی و دوراندیشی و راهنمایی که حزین از خویشتن ولی 

که خرد و هوش درستی دارد و کاردانست در چنان هنگام شوریده دامن مردانگی به کمر زده به چاره 
حزین در آن زمان  بینیم میو ما  گذارد میو نام بزرگی از خود در تاریخ  کوشد میمردم  هاي گرفتاري

که مردم ایران را بوده جز قافیه بافی و معما سازي و ماده تاریخ نویسی کار نداشته  بدبختیسختی و 
از چنین کسی کاردانی و دوراندیشی باور . چندین دیوان شعر پرداخته است  ها هنگامچنانکه در همان 

 .کرد نتوان 

.  گشته مینماید که از نادر شاه ترس داشته و گریزان بوده و همیشه در پی نهانگاهی  وامیحزین چنین  - 3
اگر گفته شود بستگی او به شاه !.. جهت این چه بوده و نادر را با او چه کینه در میان بوده ؟ دانیم نمیما 

. نبوده که به آشنایان شاه تهماسب بپردازد  کار بیتهماسب مایه این دشمنی بوده نادر تا این اندازه 
 . باشد میامنیت این بخش نیز از چیزهاي باور نکردنی سفرنامه حزین 

این همه از دیده تاریخی سفرنامه حزین در خور ارج است و ما بار دیگر بر آقاي محمدي سپاس با 
  . گزاریم می



 

 

یک رشته . دیگر کنند  هاي کتاباین کار که آقاي محمدي با سفرنامه حزین کرده باید دیگران با 
و  ها فزونیرا نگه داشت و از سوي دیگر هر کدام  ها آنسودمند تاریخی که از یک سو باید  هاي کتاب

یهوده پیراست و آنچه و سخنان ب ها فزونیرا نیز از  ها آنخود دارد باید هر یکی از سخنان بیهوده آمیخته 
بسیار داریم و برخی چنانست که اگر پیراسته گردد شاید یک  ها کتاباز این گونه . تاریخ است چاپ نمود 

از . ده یکی باز نماند چنانکه تاریخ وصاف این گونه است و بی گمان یک ده یک بیشتر تاریخ ندارد 
. دریست که میرزا مهدي خان استر آبادي نوشته که شایسته پیراستن است تاریخ جهان گشاي نا  هایی کتاب

این کتاب بسیار سودمند است و در تاریخ نادر شاه یگانه کتاب درست است و چون درست سنجیده شود به 
همه شکوه بی مانند نادر شاه میرزا مهدي خان به چاپلوسی هم نگراییده و تاریخ را جز با زبان راستین ننوشته 

 هاي کتابروي هم رفته یکی از ارجمندترین . انبوهی را در بر دارد  هاي آگاهیب و با آن کوچکی تنه کتا
براعت « که به نام زمینه چینی یا به گفته فن بدیع بی جاست  هاي عبارت اي پارهفارسی است و تنها آکش 

. گی دارد و در جاهاي دیگر نیز به جناس و تشبیه و مانند آن پابست آورد میدر آغاز هر گفتاري » استهال 
و کسان بسیاري از پرداختن به آن  نماید میده خواندن این کتاب دشوار یک آلودگی باعث شهمین 

با آنکه تاریخ نادر شاه در خور آنست که هر کسی بارها آن را بخواند اینست باید .  نمایند میخودداري 
 هاي عبارتآن را از سر گرفته به کتاب میرزا مهدي خان را از این آلودگی بیرون آورد و اگر کسی بتواند 

ساده و فارسی امروزي بیاورد کار بسیار سودمندي را انجام داده و چون در سفرنامه حزین بیشتر گفتگو از 
  .نادر شاه شده در پایان آن این یاد آوري را نابجا ندانستیم 

  

  
  

  

  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

  

  
  براي تکمیل کتاب تحقیقی حاضر درباره نادر شاه

  . شود میاین قسمت افزوده 
  »ناشر « 

***  
  
  
  

  سخنرانی دکتر الکهارت
  
  )ناپلئون شرق ( راجع به نادر شاه 

  لندن آسیاییدر انجمن همایونی 
  
  
  
  
  

  



 

 

  مقدمه
  

خواهان  مرکزي لندن ، ایران شناسان مقیم لندن و ایران همه سال عید نوروز ، در انجمن همایونی آسیایی
الکهارت دکتر  1317در نوروز سال  . نمایند میایران سخنرانی  و راجع به ایران و مردان دارند میجشنی برپا 

که در نادر شاه نطقی ایراد نمودن  و نویسندگان معروف ، راجع به ناپلئون شرق یعنی ، از ایران شناسان
بزرگ مرد از زندگانی آن  علمی به چاپ رسید و اینک ما ترجمه آن را که شرح جامعی غالب مطبوعات

 1317موقعی که در سال  شویم میضمناً یاد آور .  کنیم میاین کتاب نقل  تاریخی است براي خوانندگان
مؤلف تاریخ ایران ؛  آسیایی انجام گرفت ، مرحوم سرلشکر پرسی سایکس ، کنفرانس مزبور در انجمن

  .ریاست آن انجمن را داشتند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  سخنرانی دکتر الکهارت
***  

  .ایل افشار بود  هاي تیره، از  نادر یکی از افراد گمنام قیریقلو پدر ،امام قلی 
از نام امام . پیش در ایران توطن دارند  ها قرنافشار نام یکی از ایالت نیرومند جنگجوي ترك است ، که از 

چرانی و دهقانی که شیعه مذهب بوده و حرفه وي را پوستین دوزي ، ساربانی ، گله  شود میقلی معلوم 
  . رفت میهر چه و هر که بود ، نام و نشانی نداشت ، و مثل سایر افراد ایل به ییالق و قشالق .  اند گفته

ییالق امام قلی و همراهانش ، ده کوچکی بود به نام کوب کان ؛ واقع در شمال خراسان و هشتاد میلی شمال 
از نقاط مختلف آن عکس برداشته پرسی سایکس است غربی مشهد ، نخستین اروپایی که این ده را دیده و 

.  
 1688در ماه نوامبر .  کرد میو امام قلی هم با آنان کوچ  رفتند میبه دهات دره گز  قیریقلوایل  ها زمستان

  .نادر در یکی از دهات دره گز ، موسوم به دستگرد متولد شد 
نکته تازه در اینجاست که پس از مشهور شدن نادر ، هر کشور و شهري در صدد برآمد نادر را به خود 

تا آنجا که . این انتساب در خارج و داخل ایران جعل شد  چسباندنبراي  هایی افسانهمنتسب سازد و 
تهماسب قلی « به  دانیم میچنانکه  بعدهاهم نادر را از خودشان دانستند ، به این قسم که نادر  ها ایرلندي

لی« آن را تحریف کرده  ها ایرلنديو . مشهور شد  » 29خان و ک . گفته نادر را ایرلندي دانستند »  30توماس اُ
نادر قلی بیک ، ابتدا همدست پدر بود ، ولی کم کم روح سرکش او وي را وادار ساخت از زندگانی محقر 

لیاقت . حاکم شهر ابیورد و رئیس افشار آن ناحیه بشتابد  ، خانواده خویش دست بکشد و نزد بابا علی بیک
، در نتیجه این ازدواج ،  1719و کاردانی نادر طوري بود که علی بیک دختر خود را به او داد و در سال 

پسر نادر معلوم  گذاري ناماز همین موضوع ، یعنی . فرزند ارشد نادر به دنیا آمد ) یا غالم رضا ( رضا قلی 
بابا علی بیک  1723در .  خواند نمیکه وي شیعه مذهب بوده است ، وگرنه پسر خود را رضا قلی  دشو می

نادر به فکر افتاد جانشین وي شود ؛ اما چون با مخالفت سختی مواجه گشت ، از ابیورد به طرف  مرد و
اقامت در مشهد پس از چندي . مشهد رفت و جزء مالزمان ملک محمود سیستانی ، فرماندار مشهد در آمد 

ناچار  وکشف شد  اش نقشهباز نادر به فکر استقالل و جاه طلبی افتاده ، قصد قتل ملک محمود را کرد ولی 

                                                        
٢٩ Tahmasp Quli Khan 
٣٠ Thomas O' Kelly 



 

 

از چابک سواران و  اي عدهاز مشهد گریخت و به راهزنی مشغول شد ، البته نادر در این عملیات تنها نبود و 
  .دلیران ایل افشار با وي همدست بودند 

  
  عمومی ایراناوضاع 

در  ها افغانآور بود و  تأسفاشتغال داشت ، اوضاع عمومی ایران بسیار در آن موقع که نادر به راه زنی 
، به این تفصیل که ابتدا میرویس غلیجایی از رؤساي ایالت افغانستان بر ضد  کردند میسراسر کشور بیداد 

ابدالی همان معامله را با شهر  هاي افغانسپس .  فرماندار ایرانی قندهار قیام کرد و آن شهر را مسخر نمود
محمود پسر و جانشین میرویس ، رو به اصفهان آورد و سلطان حسین آخرین  1722در . هرات کردند 

روسیه که این خبر را شنید  امپراتورپتر بزرگ ، . پادشاه صفوي را خلع نموده ، خود را شاهنشاه ایران خواند 
خود نمود و به این نیز قناعت نکرده ،  امپراتوريان فرستاده آن نواحی را ضمیمه لشکري به داغستان و شیرو
عقب نمانند ایاالت غربی و شمال  ها روسعثمانی نیز براي اینکه از  هاي ترك. گیالن را هم مسخر کرد 

ل غربی ایران را متصرف شدند و ملک محمود سیستانی هم فرصتی به دست آورده خود را فرمانرواي مستق
  .سیستان خواند 

در همان اوقات که ملک محمود سیستانی خود را فرمانرواي مستقل سیستان خواند ، تهماسب میرزا ، پسر 
را به دور خود جمع کرده به قصد مبارزه با ملک محمود رو به خراسان  اي عدهسوم شاه سلطان حسین ، 

دن تهماسب میرزا با خبر شده و به اردوي وي نادر که در آن نواحی به راهزنی مشغول بود ، از آم.  آمد می
نادر :  گوید میمیرزا مهدي منشی ، وقایع نگار نادر . پیوست و به سرکردگی دو هزار نفر سوار معین شد 

که نادر نجات ایران  رساند میولی جریان زندگانی نادر . براي نجات ایران به اردوي تهماسب میرزا درآمد 
  .است  خواسته میت و فرمانروایی خود براي شهر اي وسیلهرا هم 

که اگر چه در  ها افغاناول :  شدند میدشمنان و متهاجمین مهم ایران ، چنانکه شرح دادیم چهار دسته 
ولی به واسطه کمی عده و کمی اطالعات و معلومات  ،پایتخت و شهرهاي مرکزي قدرت یافته بودند 

و چهارم ملک محمود سیستانی که از هر چهار  ها عثمانی، سوم  ها روسدوام بیاورند ، دوم  توانستند نمی
 ترین کوچکبود و از آن جهت نادر ، تهماسب میرزا را به گرفتن خراسان و مغلوب نمودن  تر ضعیف

مهاجم بسیار به سود بود و این یکی از  ترین کوچکتشخیص نادر در حمله به .  کرد میدشمن ترغیب 
که ایرانیان با اسلوب خاصی دشمن  دانست مینادر عالوه بر آن به خوبی .  باشد یمشناسی نادر  موقعمزایاي 



 

 

دیگر اینکه ایرانیان براي نیل به .  رانند میو یا اینکه از خاك خود  سازند میغالب را در خود مستهلک 
  .که به نام پادشاه بر آنان فرمانروا باشد  روند میدنبال پیشوایی  همیشه پیروزي

تهماسب میرزا را فرمانرواي مطلق خوانده ، به نام او شروع به عملیات کرد و ابتدا  ،العه این نکات نادر با مط
 العاده فوقاراده آهنین و شخصیت نادر در تهماسب ضعیف الراي . گردید متوجه خراسان و ملک محمود 

فتح علی خان ، رئیس  مخصوصاًولی در ضمن درباریان و . مؤثر شد و به زودي بر همه چیز استیال یافت 
جز  اي چارهنادر .  شد میو مانع انجام خیاالت او  کرد میتیره آشادباش قاجار ، بیش از همه با نادر ستیزه 

  .انجام داد  العاده فوقفتح علی خان ندید و این عمل را با تردستی کشتن 
پس از قتل فتح علی خان ، دیگر کسی یاراي مخالفت با نادر نداشت و تهماسب میرزا آلتی در دست وي 

 مجدداًمحاصره مشهد و سقوط ملک محمود در برابر حمله نادري طولی نکشید و خراسان . قرار گرفت 
ماسب قلی خان تهماسب میرزا به پاس شجاعت نادر وي را به لقب ته. تحت استیالي خاندان صفوي درآمد 

مفتخر ساخت پس از فتح خراسان نادر یا تهماسب قلی خان مطابق نقشه به فکر مغلوب ) غالم تهماسب ( 
  .افغانی بودند که هرات را در تصرف داشتند  هاي ابدالیساختن دشمن درجه دوم دیگر برآمد و آن 

شکست ملک  تن آنان به آسانی ولی مغلوب ساخ ،بودند  تر ضعیفها  روسو  ها تركاگرچه از  ها ابدالی
نادر باهوش و بااستعداد طبیعی خود از بی نظمی و ناتوانی ارتش آن روز ایران اطالع . محمود سیستانی نبود 

سابق ،  هاي دورهکه در اثر شکست هاي اخیر و تنبلی و تن پروري  دانست میکامل داشت و به خوبی 
پیش از حمله به هرات اصالحات مهمی در سازمان سپاهیان  روحیه ارتش ایران آن روز تعریفی نداشت ؛ لذا

که نظامیان  ورزید مینادر اصرار . به عمل آورد و روح دیسیپلین و اعتماد به نفس را در آنان تزریق نمود 
چندي نگذشت . ایران عالوه بر اعتماد به نفس ، به خود نادر نیز اعتماد پیدا کنند و کسی را غیر او نشناسند 

 هاي افغانکه در اثر تبلیغات وي پدید آمده بود  اي تازهنادر اجرا شد و سپاهیان ایران با روحیه  هاي شهنقکه 
غلیجایی و ابدالی را از سراسر ایران راندند و اصفهان پایتخت ایران به تصرف ایرانیان درآمد و نادر ، 

تهماسب تازه به خود آمد و دانست که بیچاره شاه . تهماسب میرزا را به عنوان شاه تهماسب بر تخت نشاند 
  . باشد میسلطنت وي اسمی بیش نیست و نادر پادشاه حقیقی ایران 

دشمن را باید شکست بدهد ، پیش از  ترین ضعیف، نادر مطابق نقشه دیرین که  ها افغانپس از راندن 
تبریز را از آنان پس گرفت و قسمتی از آذربایجان را متصرف شد و در . رفت  ها عثمانیسر وقت  ها روس

  ... .ابدالی به وي رسید  هاي افغانصدد پیشروي بود که خبر شورش 



 

 

در غیاب نادر درباریان نادان . نادر ناچار جنگ با عثمانیان را نیمه تمام گذارده ، به طرف هرات شتافت 
خود او هم از فرط خودخواهی و جاه طلبی به اشتباه . با عثمانیان بجنگد تهماسب او را اغواء کردند که 

به دشمن تحویل داد و از میدان افتاده به ترکان حمله کرد و پس از شکست سخت قسمتی از آذربایجان را 
 و لیاقتی ناراضی بود که  باطناًنادر که از این جریان اطالع یافت سخت خشمگین شد ، ولی البته . گریخت 

پس از اینکه شاه  1732چندي بعد از آن ، در تابستان . بی کفایتی شاه تهماسب به همگی ثابت گردید 
. تهماسب را مست و الیعقل ساخت ، او را به وضع ناهنجاري درآورده به اعیان و رجال ایران نشان داد 

تخت نشاند و خود را  سپس او را از سلطنت خلع کرد ، فرزند شیرخوار وي را به نام شاه عباس سوم بر
  .ایران معرفی کرد  السلطنه نایب

سال بعد نادر به عراق عرب قشون کشید و شهر بغداد را محاصره نمود ، نزدیک بود آن را بگشاید که 
دو ماه از این . آمد و نادر را عقب زد  ها تركبه سرکردگی توپال عثمان پاشا به کمک  اي تازهنیروي 

قشونی جمع آوري نموده به عراق عرب حمله برد و در مدت کوتاهی  شکست نگذشت ، نادر مجدد
در این اثنا خبر شورش فارس . توپال عثمان و بسیاري از افسران ترك کشته شدند . عثمانیان را شکست داد 

نادر اگر چه شورش فارس را خوابانید ، ولی سران شورشی به یکی از . نادر را به آن سمت متوجه کرد 
نادر مجسم گشت و از پناه بردند و براي نخستین بار اهمیت نیروي دریایی در برابر چشم  جزایر خلیج

به وي کرایه یا عاریه بدهند تا بتواند سران  هایی کشتیکمپانی هلندي و انگلیسی هند شرقی تقاضا کرد 
نادر را  نمایندگان شرکت به راست یا دروغ متعذز شدند که اگر درخواست. شورشیان را دستگیر سازد 

بپذیرند و به وي کشتی کرایه یا عاریه بدهند ، تجارت آنان در مسقط و جزایر متعلق به اعراب و عثمانیان 
  .دچار خسارت خواهد شد 

نادر که وضع را چنین دید چند کشتی از شرکت مزبور خرید و بندر بوشهر را مرکز نیروي دریایی ایران 
به قدري پیشرفت  تدریجاًنیروي دریایی نادر . ان مستغنی بماند قرار داد تا بدین ترتیب از کمک بیگانگ

ایران نمود و چون به  امپراتوريپس گرفت ، بلکه عمان را نیز ضمیمه  ها عربنمود که نه تنها مسقط را از 
اهمیت نیروي دریایی پی برد ، به فکرش افتاد که به جاي خرید کشتی از آن به بعد کشتی بسازد و براي 

ین منظور مقرر داشت از مازندران چوب بیاورند و در بوشهر کشتی بسازند ، ولی نبودن وسایل حمل انجام ا
  .مانع از اجراي آن گردید  ها راهو نقل و خرابی 

نادر براي سرکوبی طوایف لزگی به شیروان رفت و لزگی هاي یاغی را  ،پس از آن که فتنه فارس خوابید 
 ترین قويدیگر موقع آن رسیده بود که نادر به . همدست شده بودند به کلی مطیع ساخت  ها تركکه با 



 

 

را سر جاي خود نشانده بود و کسی جز  ها تركو  ها افغانحمله آورد ، زیرا  ها روسدشمنان ایران یعنی 
ایران بروند و یا  پیغام سختی فرستاد که یا از ها روس، لذا به  کرد نمیدر برابر ایران میدان داري  ها روس

نادر اطالع داشتند بدون معطلی از  هاي پیشرفتهم که از اوضاع جدید ایران و  ها روس. آماده جنگ باشند 
برق آسایی  هاي جنگحمله برد و در  ها عثمانیبه  مجدداًایران رفتند و نادر هم به خیال راحت و آسوده 

در محلی موسوم به مراد تپه نزدیک  1735ر ماه ژوئن ایروان و تفلیس و گنجه را گرفت و باالخره ددژهاي 
همان موقع نادر با . شکست داد  کامالًایروان قشون عثمانی را که خیلی از ایرانیان افزونتر و نیرومندتر بودند 

مشروط بر اینکه  وبه و دربند را نیز تخلیه کردند ،بادک ها روسپیمانی منعقد نمود که به موجب آن  ها روس
با عثمانیان  ها روسدر ضمن نادر متعهد شد بدون رضایت . گذارد عثمانیان به آن دو شهر دست یابند نادر ن

  .پیمان صلح منعقد نسازد 
پس از فتح گنجه و ایروان و تفلیس ، عثمانیان به کلی از پیشرفت خود نومید گشتند و از نادر تقاضاي صلح 

  .نمودند 
نادر ابتدا قصد داشت به استامبول برود و کار عثمانیان را یکسره کند ، ولی بعد از مطالعه اوضاع دانست که 
به قدر الزم پول و اسلحه و نفرات ندارد ، لذا درخواست عثمانیان را پذیرفته و با آنان پیمان صلح موقت 

از زیر بار آن تعهد  معناعملی کرده باشد و هم  ها روسمنعقد ساخت که هم لفظاً تعهد خویش را نسبت به 
  .اعالن جنگ دادند  ها تركهم موقع را مناسب دیده ، فوري به  ها روس .شانه خالی بکند 

اعیان و اشراف  1736نادر که از فتوحات داخلی و عقب راندن دشمنان ایران آسوده گشت در بهار سال 
  .بودن استعفا داد  السلطنه نایباز  ایران را در دشت مغان آذربایجان جمع کرد و

او هم پس از . بودن استعفا داد ، بزرگان سلطنت را به وي پیشنهاد نمودند  السلطنه نایبهمین که نادر از 
 آمد پیشرا پذیرفت و خود را نادر شاه خواند و چون شیخ االسالم ایران از این  ها آنتعلل ظاهري خواهش 

این واقعه مدلل داشت که نادر شاه به قبول سلطنت عالقه و .امر نادر کشته شد  اظهار نگرانی نمود ، فوري به
نادر در دشت مغان آذربایجان از .  ورزید میاشتیاق بسیار پیدا کرده بود ، ولی ظاهراً از قبول آن تعلل 

ن را به بزرگان و اشراف ایران درخواست کرد نسبت به مذهب اهل تسنن نظر بهتري داشته باشند و ایرانیا
است روزي خلیفه عالم  خواسته میکه وي  رساند میاین نظر نادر . پیروي از عقاید تسنن ترغیب نمایند 

آن گاه نادر به فکر تسخیر قندهار . اسالم شود و با سنی کردن ایرانیان ، دنیاي اسالم را به خود متوجه سازد 
شاید از همان موقع نادر خیال تسخیر . انی بود افتاد که آن موقع در تصرف سلطان حسین ، برادر محمود افغ

که نادر درصدد بوده است  رود میاحتمال  نفرات بیشتري به دست آورد و نیز خواست میهند را داشت و 



 

 

تازه امور مالی را اصالح کند و با آن سرمایه ،  هاي غنیمتپس از تسخیر هندوستان و به دست آوردن 
  .فتوحات غربی خود را ادامه دهد 

. ابدالی را مجهز نموده براي مبارزه نادر فرستاد  هاي افغانبه هر حال ، حسین ، برادر محمود ، عده کثیري از 
اي از ره بم ، گورگ ، فراه و گیریشگ رو به قندهار شتافت و در آوریل  العاده فوقنادر هم با سرعت 

محاصره کرد و چون توپخانه نادر ضعیف بود ، مدتی این محاصره طول کشید و آن شهر را  1737
دیوارهاي ضخیم قلعه قندهار را بشکافد و اگر هم  توانست نمیسبک وزن قورخانه نادري  هاي گلوله

تا آنکه جاسوسی به نادر اطالع داد پاسبانان و  یافت میفوري از داخل قلعه ترمیم  گشت میشکافی حادث 
نادر از این .  گمارند میو عده مختصري را براي نگهبانی قلعه  روند میان قلعه ظهر جمعه به مسجد جنگجوی

یک سال محاصره ، قلعه قندهار را موقع استفاده کرد و ظهر جمعه به قلعه یورش برد و توانست پس از 
مر نادر مقرر بود سراسر آن بنا به ا.  شود میهم اکنون قسمتی از بقایاي آن قلعه مستحکم دیده . مسخر سازد 

با خاك یکسان شود ، و قسمت عمده آن بناي مستحکم هم چنانکه نادر گفته بود آن طور  ها برجدیوارها و 
سلطان حسین به شفاعت خواهرش از اعدام نجات یافت ، . زراعتی شد  هاي زمینویران گردید که مبدل به 

جنگجویان افغانی چنانکه نادر تصمیم گرفته . عید گردید ولی با عده زیادي از همراهان خود به خراسان تب
در همان بود جزء سپاهیان ایران درآمدند و به جاي شهر خرابه قندهار ، شهر دیگري به نام نادر آباد ، 

را به نادر آباد کوچ دادند و این نادر آباد همان شهري است که نادر  ها افغاننزدیکی بنا گردید و بسیاري از 
  .مدت یک سال محاصره قندهار پی ریزي و ساختمان آن را آغاز کرد شاه در 

 هاي درخواستو به  اند دادهاجازه عبور و توقف به افغانیان فراري از ایران  ها هندينادر به بهانه اینکه چرا 
زد و دولت ایران در این باره اعتنا نکرده اند ، تهیه وسایل جنگ دید و به افغانستان عزیمت نمود و بدون 

که نظام الملک  گویند میاز نویسندگان هندي و غیر هندي  اي پاره. خورد غزنین را گرفته رو به کابل رفت 
دکن و سعادت خان ، صوبه دار کابل که اصال ایرانی بود نادر را به فتح هند ترغیب کرد ،  السلطنه نایب، 

که این شایعات مایه  دانند میآشنا هستند  ولی کسانی که به روحیه نادر و جاه طلبی و افکار جهانگیري وي
  .ندارد  اي پایهو 

طلبید و پول نفرات  هایی کمکناصر خان ، صوبه دار کابل و پیشاور که وضع را چنین دید از دهلی 
  .خواست تا از نادر جلوگیري کند 

  
  



 

 

  آناندرام مخلص
که ناصر خان درباره حمله نادر و دفاع از وي  نویسد میآناندرام ، از نویسندگان نامی هند ، در تذکره خود 

  :به دهلی چنین نوشت 
و سربازان در اثر همین گرفتاري  ام شدهمن به واسطه بی پولی و گرفتاري مانند گل پژمرده بی آب پاییزي « 

الاقل از پنج سال طلب پس افتاده ما یک سالش را بپردازید که من این دشمن .  اند ماندهبی تاب و توان 
  »... خطرناك را براندازم 

  .داخلی درباري اصال احساس خطر نکرد  هاي کشمکشولی دهلی جواب نداد و به واسطه 
ناصر خان آنچه از دستش بر آمد انجام داد و با عده مختصري . کابل ، پس از مختصر مقاومتی سقوط کرد 

از زبده سواران خویش  اي دستهرده ، با در گردنه خیبر به جلوي نادر شتافت ، اما نادر نقشه جدیدي به کار ب
در نتیجه این مانور . بازگشت و از پشت سر به ناصر خان حمله برد » تساتسوبی « دور زد و به طرف گردنه 
هر دو یک بار سقوط کردند و قشون ایران با پل مصنوعی » شاور یپ «و» جامرود « عجیب و زبردستی دلیرانه 

الهور ، پس از اندك مقاومتی  ذکریا خان صوبه دار. به پنجاب رساندند از رود سند گذشتند و خود را 
مغول به فکر دفاع بر آمده ، با لشکریان خویش به محل  امپراتوردر آن موقع بود که محمد شاه ، . تسلیم شد 
م به نادر ه. واقع در هفتاد و پنج میلی شمال غربی دهلی آمد و مشغول سنگربندي شد » کارنال « موسوم به 

انبوهی در شمال سنگرگاه محمد شاه  هاي جنگلو همین که دانست  رفت میشاه آباد پیش  و طرف امپال
قرار دارد ، مجدد تدبیري به کار برده ، راه خود را از طرف جنوب شرقی برگردانید ؛ به این قصه که اگر 

دست از استحکامات خویش کشیده به جلوگیري او آمدند ، چه بهتر ، در خارج از سنگرها با آنان  ها هندي
  . رود میو اگر در سنگرهاي خود ماندند ، نادر بالمانع رو به پایتخت  جنگیدند می

نیمی که در دو میل و » کونج پورا « مجاور دهکده » چومنا « فوریه ، ایرانیان نزدیک رودخانه  23عصر روز 
همان سردار هندي ( صبح روز دیگر نادر خبر یافت که سعادت خان . اردوگاه هندیان بود موضع گرفتند 

، لذا فرمان داد راه او را ببرند و نگذارند به  رود میاز سپاهیان به کمک محمد شاه  اي عدهبه )  االصل ایرانی
ت خان را اسیر کردند و اردوي وي را غارت ایرانیان خود سعاد. اجرا شد  کامالًاین دستور . مقصد برسد 

محمد شاه که از این واقعه اطالع یافت با عده کثیري از سپاهیان از سنگر  ساالر سپه ،خان دوران . نمودند 
در . بیرون آمد تا مگر سعادت خان را نجات دهد ، ولی خود خان دوران مجروح شد و سپاهیانش گریختند 

ه شدیدي از خان دوران و سعادت خان در دل داشت ، بدون هیچ گونه حرکتی این اثنا نظام الملک که کین
ایرانیان سپاهیان هند را از هر  آمد پیشبا بقیه سپاهیان ساکت و آرام در سنگرگاه قرار گرفت و در اثر این 



 

 

نظام الملک ، محمد شاه ، . شدت کرد  ها هنديطرف محاصره کردند و قحطی و گرسنگی در میان 
هند را به اردوگاه نادر روانه کرد و از نادرشاه درخواست نمود که مبلغی غرامت جنگ گرفته به  رامپراتو

سعادت خان آن هنگام اسیر نادر بود و چون دل خونی از نظام الملک داشت به نادر توصیه . ایران باز گردد 
، لذا محمد شاه هندي را  شد نمینمود که پیشنهاد را نپذیرد ، البته نادر هم به چنین غنیمت کوچکی راضی 

در اردوي خود حبس نموده با وي به طرف دهلی حرکت کرد و از سوء اتفاق ، سپاهیان بی نظم و ترتیب 
نادر از این جسارت آنان خشمگین گشته ، فرمان قتل عام داد و قریب . دهلی دستبردي به لشکر ایران زدند 

،  کند مینقل » سر پرسی سایکس « به طوري که . رسیدند بیست هزار نفر در آن حادثه از هندیان به قتل 
  .» نادر شاهی شد «  گویند می ها هنديتاکنون هم اگر در بازارهاي دهلی اغتشاش رخ دهد 

قسمتی از ایاالت آن طرف رود سند ضمیمه . باالخره نادر عفو عمومی داد و با محمد شاه مصالحه کرد 
و کوه نور  طاووسجواهرات تقدیم نادر گردید که از آن جمله تخت ایران شد و مقدار کثیري پول نقد و 

  .بود 
از نقاط  اي پارهنادر پس از دو ماه اقامت در دهلی ، از همان راهی که آمده بود به ایران بازگشت ، فقط در 

  .براي احتراز از گرما و براي تهیه خواربار مسیر خویش تغییر داد 
. از سپاهیان غرق شدند  اي عدهمصنوعی در هم شکست و  هاي پلدر ضمن ، هنگام عبور از رود سند ، 

. همین قسم ایالت دلیر یوسف زائی به جلوي نادر آمدند و نادر چنان صالح دید که آنان را با پول بخرد 
 یار خدارکت کرد ، چون نادر وارد کابل شد و بدون توقف از آنجا به طرف سند ح 1739اوایل ماه دسامبر 

  . آورد نمیخان ، حاکم  سند ، شرایط احترام و اطالعات را آن طور که الزم بود به جا 
  

  در سند
به سپاهیان نادر وارد آمد و در پایان  ها رودخانهدر سفر به سند نیز خسارات و تلفات زیادي از سیل و طغیان 

، حاکم سند را در قلعه عمر کوت محاصره کرد و این همان  خان یار خداگذشته ، » بان نو « نادر از ایاالت 
  .در آنجا به دنیا آمده است  1543قلعه ایست که اکبر شاه هندي به سال 

نادر گردید و نادر با فتح و غلبه از راه بوالن و  تسلیمخان که تاب مقاومت نداشت  یار خدابه هر حال ، 
  .کویته به نادر آباد رفت 

راجع به آن ایام  هایی قصهو مردم آنجا  هاست زباناز عبور نادر سر  هایی داستاندر نواحی بونا ، هنوز هم 
گردید  مستأصلاز آن جمله اینکه هنگام حرکت نادر مردي از اهالی آن نواحی چنان پریشان و .  گویند می



 

 

درخت پنهان کرد که از آسیب  هاي شاخهکه دست از همه چیز برداشته باالي درختی رفت و خود را میان 
مرد بدبخت فراري دانست . اتفاقاً چادرهاي حرمسرا را زیر همان درخت زدند . ارتش نادر محفوظ بماند 

او را  مأمورین. باالي درخت بماند مرگش حتمی است ، ناچار خود را به زیر انداخت  اي دقیقهکه اگر 
اکنون روز جنگ است ، با : جاي اینکه او را تنبیه کند به وي گفت کشان کشان نزد نادر آوردند ، نادر به 
مرد درمانده نومید که این نوید را . برو  خواهی می، به هر جا  کنم میحرم کاري نداریم ، تو را هم مرخص 

  .شنید ، از مالزمان حرم مبلغی انعام گرفته پا به گریز نهاد 
برگشت ، در صورتی که سقوط ند دوباره به نادر آباد باري ، نادر پس از دو سال مسافرت و فتح ه

اورنگ زیب « پس از مرگ  1707هند به دست او تسریع شده بود و انحطاط و ضعفی که از سال  امپراتوري
 هاي غنیمتو  طاووسنادر از نادر آباد به هرات رفت و در آنجا تخت . آغاز گردیده بود شدت یافت » 

ان داد و پس از اندك توقفی ، از راه بلخ و چارجو به کشور بخارا حمله برد و دیگر را به بزرگان ایران نش
چون در غیبت نادر ، خان خوارزم به ایران تاخته . بخارا را مغلوب ساخت  النفس ضعیفابوالفیض ، پادشاه 

را مغلوب  بود و هزاران زن و مرد ایرانی را به اسیري برده بود ، لذا نادر به سراغ خان خوارزم رفت و وي
آنگاه به مشهد آمد و دو ماه در آن پایتخت توقف کرده ، به . نموده کشت و ایرانیان اسیر را آزاد ساخت 

کشته بودند ضرب  1738طرف شیروان و داغستان شتافت تا به لزگی ها که برادرش ابراهیم خان را در 
  .شستی نشان دهد 

و نادر  شد میراستی اگر این تیر کاري . ، مجروحش کرد در میان راه شخص ناشناسی به نادر تیري انداخته 
چون  رسید نمیو هم به ایرانیان آن قدر صدمه  ماند می، هم شهرت نیک نادر بی لکه  آورد میرا از پا در 

تغییر یافت ، به قسمی که فرزند ارشد خود را در نتیجه سوء ظن کور  کلی بهپس از این حادثه حال نادر 
  .به جان مردم افتاد  وار دیوانهن حادثه کرد و در اثر ای

اتفاقاً فتح داغستان و شیروان هم به آسانی صورت نگرفت و ایالت دلیر کوهستانی ، فاتح هندوستان و 
ترکستان را در چند مورد شکست دادند و در همین سفر بود که نادر شاه با یک کشتی ساز و دریانورد 

براي دربند برنج حمل ) بندر پهلوي ( آشنا شد و با کشتی از انزلی » کاپیتان جون التون « انگلیسی به نام 
چون التون به دستور نادر چند کشتی براي دولت ایران ساخت و در بحر خزر به آب انداخت ، این . کرد 

شد ، زیرا نادر که تا آن وقت در بحر خزر کشتی نداشت ناچار  ها روسو کدورت اقدام باعث رنجش 
بی نیاز گردید  ها روسو از آن به بعد از  داد میحمل و نقل بارهاي دریایی را به کمپانی کشتی رانی روسی 

.  



 

 

خالصه اینکه نادر در .  گردیم میو کشتی سازي را رها کرده ، به نادر بر » جون التون « اکنون داستان 
حمله آورد و پس از تصرف بغداد و کربال و  ها تركداغستان پیشرفتی نکرد و از آنجا برگشته به  هاي جنگ

نجف ، به طرف موصل رفت و آن شهر را محاصره کرد ، در این اثنا خبر رسید که داخله ایران مغشوش 
ریانی براي رفع ضمناً لشک. نادر از حصار موصل بازگشت و به کاظمین و کربال و نجف آمد . شده است 

با  اي عهدنامهاز در صلح پیش آمده  النهرین بینشورش به داخله ایران روانه نمود ، آنگاه احمد پاشا ، والی 
علماي مذهبی ایران و افغانستان و ترکستان را وادار نمود که سیاست حاد دینی را نسبت نادر هم . نادر بست 

دگویی خلفا دست بردارند و در عین حال مذهب جعفري هم به مذهب اهل تشیع و تسنن تقبیح کنند و از ب
علماي مذهبی هم جزء آن  نامه قطعاحمد پاشا مواد عهدنامه را که . یکی از مذاهب اهل تسنن شناخته شود 

  .براي تصویب به استامبول فرستاد  1743بود ، در ماه دسامبر 
که  اي عهدنامههمان (  اي عهدنامهقبول چنین  خلیفه عثمانی از دانست میکه نادر هم  رسد میچنین به نظر 

؛ ولی براي دفع الوقت به  ورزد میاستنکاف ) براي تصویب به استامبول فرستاد  1743احمد شاه در دسامبر 
  .تنظیم و تدوین آن مبادرت کرد 

  .ن گشتند قلع و قمع شورشیا مأموردر هر حال ، شورش داخله ایران توسعه یافت و سپاهیان افغانی و ترکمن 
از همه آنکه تقی خان ، والی فارس یاغی شد و پس از مقاومت سختی تسلیم گشته ، خود و پسرش  تر مهم

از مثله  تأثرآوريمیرزا محمد کاظم ، شرح  تألیفدر تاریخ خطی نادري ، . به بدترین طرزي کشته شدند 
مسخره آمیز آنان در شهر اصفهان درج شده است که مایه تعجب و اندوه  باز پیشکردن این پدر و پسر و 

  . باشد می
عثمانی در اطراف همدان اردو  خاكبه قصد حمله به  1744داخلی ، نادر در بهار  هاي شورشپس از خاتمه 

ز اردو به خدمت نادر رسیده و شرحی ا» جوناس هانوئی « در این جا هم یک مرد انگلیسی دیگر به نام . زد 
هانوئی در خدمت کمپانی کشتی رانی روسی کار . خود ثبت کرده است  هاي یادداشتو دستگاه نادر در 

دارایی او را غارت کرده و  ها ترکمن. و همان موقع با شورشیان استر آباد همدستی کرده بود  کرد می
یري گریخت و براي خودش را به اسیري بردند ، ولی هانوئی به هر زحمت و اشکالی که بود از اس

  .دادخواهی خود به نادر رساند 
هم مثل چمبرلن عالقه زیادي به چتر داشته و ظاهراً نخستین مرد لندنی است که چتر » جوناس هانوئی « این 

  .به کار برده است 



 

 

باري ، نادر از همدان به مرز عثمانی حمله آورد و تا قارص پیش رفت و آن شهر را محاصره کرد ، ولی 
در تابستان سال بعد . نمود  هایی پیشرفتدر آن جا . انست بگیرد ناچار به شیروان و داغستان باز آمد نتو

عجب اینکه ده سال پیش هم . به ایران حمله آوردند ؛ اما در مراد تپه از نادر شکست خوردند  ها ترك
سپاهیانش خسته و فرسوده  پس از این فتح نادر احساس کرد که. شدند  عثمانیان در همین محل مغلوب نادر

» کردان « و احتیاج به استراحت دارند ؛ لذا با عثمانیان از در صلح در آمد و در محلی موسوم به  اند شده
  .معاهده صلح به امضاء رسید 

تعیین شد و اسراء ) معروف به پیمان زهاب (  1639طبق معاهده مورخ  ،به موجب این معاهده حدود طرفین 
  .آزاد گشتند و اسمی از مذهب جعفري برده نشد 

پس از امضاي صلح مزبور ، خبر شورش سیستان به گوش نادر رسید ، لذا از کردان به اصفهان آمد و پس از 
و بی  ها خواريو خون  ها کشیشهرها آدم  چند هفته اقامت به کرمان و مشهد رفت ، ولی در هر یک از این

علی قلی خان . شگفتی از وي بروز کرد که حتی کسان نزدیک وي هم متوحش و متنفر گشتند  هاي رحمی
، برادر زاده نادر و تهماسب خان جالیر ، از سرداران صمیمی نادر به شورشیان سیستان پیوسته و کردهاي 

  .خبوشان هم بناي عصیان را گذاشتند 
ادر ابتدا به قصد سرکوبی شورشیان کُرد عزیمت کرد و در نتیجه افکار مالیخولیایی خویش چنین تصور ن

  .کرد که سرداران ایرانی وي دیگر قابل اعتماد نیستند و به سرداران افغانی دستور قتل آنان را داد 
به چادر وي ریخته و ماه ژوئن ، در فتح آباد ، چند میلی خبوشان  19-20کرده شب  دستی پیشآنان هم 

  .کارش را ساختند و با قتل نادر داستان آخرین فتح آسیا در عصر حاضر به پایان رسید 
  

  اینک سخنی چند از خواص و صفت نادر
  :  گوییم میبه عنوان یک سرباز ، یک سیاستمدار و یک مرد بزرگ 

داشت و صفت سربازي و جاي هیچ گونه شک و تردید نیست که نادر بیش از هر چیز استعداد نظامی 
نادر ، از ایام جوانی به حمله و .  باشد میسلحشوري و سرداري او مقدم بر تمام خواص و صفات دیگرش 

مبارزه خو گرفته بود و همان موقع که رئیس سپاهیان بابا علی بیگ شد ، طریقه فرمان داري نظامی و حمله 
نادر از اسلوب لشکرکشی و . یام به دست آورد در آن ا بهایی گرانو تجربیات  دانست میرا به خوبی 

تاکتیک نظامی بهره کامل خداداد داشت ، به دیسیپلین شدید و تعلیمات نظامی معتقد بود و از همه باالتر آن 
افغان آن طور  هاي جنگروح اعتماد در سربازان خود ایجاد کند و البته براي ایرانیانی که در  توانست میکه 



 

 

را به خوبی اداره  ها تفنگچینادر سواره نظام و . ، چنین فرماندهی قیمت زیاد داشت  شکست خورده بودند
ولی مانند هانیبال و ولینگتن ، در فن محاصره چندان ماهر نبود ، شاید براي اینکه وسایل محاصره  کرد می

باري ، اگر چه نادر شخصاً در هیچ جنگ دریایی شرکت نکرد و بلکه . کافی نبوده است  قدرهاوي آن 
، چنانکه از فتح  دانست میو ارزش آن را  داد میسوار کشتی هم نشده است اما به نیروي دریایی اهمیت 

  . گردد میعمان این مطلب مسلم 
بی اساس و پایه بود  کرد میو هر چه بنا اما در قسمت سیاست و کشور داري نادر چندان استعدادي نداشت 

نادر . وسیع وي در نتیجه همین ضعف تشکیالت پس از مرگش در هم پاشید  امپراتوري، چنانکه 
سنگین و  هاي مالیات.  آمد نمیامور کشوري را هم با نیروي نظامی اداره کند و البته درست در  خواست می

اما در قسمت سیاست خارجی ف سیاست داخلی او بود ؛ متوالی نادر یکی از نقاط ضع هاي کشیقشون 
اگر نادر پس از فتح . رفتار نمود  اي عاقالنهبه طرز  ها تركو  ها روسو با  داد میلیاقت کامل از خود بروز 

، از مالیات بندي و  کرد میهند غنایم و ثروتی را که به دست آورده بود براي اصالح امور کشور صرف 
در .  شد می؛ البته حال و روز ایران به زودي و خوبی اصالح  پوشید میمورد چشم بی  هاي کشیلشکر 

، به این قسم که سه بیگلر بیگی یا استاندار ایالت  کرد میقسمت اداري نادر همان رویه صفویه را تعقیب 
ن کوچک سپرده و یا فرماندارا ها خانبه  ها شهرستانو باقی  کردند میخراسان و فارس و آذربایجان را اداره 

و  رفت می، گاه گاه هم خود نادر به سرکشی  شد میرسیدگی به کار آنان  مأموربازرس  اي عدهشده بود و 
  . کرد مییا کم و کسري داشت مقصرین را به سختی مجازات  افتاد میاگر حساب مالیات عقب 

در امور مذهبی نادر هیچ گونه تعصب نداشت و شاید در ایام جوانی به مذهب شیعه اعتقاد داشت ، ولی 
همین که فرمانروا و سیاستمدار گشت مذهب شیعه یا سنی را فقط و فقط براي پیشرفت در سیاست روز باال 

و اگرچه در ایام سلطنت خویش در طالیی براي حرم حضرت رضا بنا کرد ، اما آن هم نظر  آورد میو پایین 
محمد مهدي . پایتخت دائمی وي باشد  خواست میبه جلب توجه علماي شیعه و تزیین شهر مشهد بود که 

:  گوید می) البته این مهدي غیر از مهدي خان مورخ و منشی مشهور نادر است ( اصفهانی مداح عصر نادري 
که چنین و چنان است ، نادر  داد میبهشت براي نادر شرح و تفصیل  هاي نعمتموقعی که یکی از مالها از 

پرسید آیا در بهشت جنگ هم هست که بر دشمنان خدا پیروز شویم ؟ مال گفت جنگ و جدال در بهشت 
و براي شما آخوندها  خورد ینمنادر با خنده گفت پس چنین بهشتی لذت ندارد و به درد ما .  دهد نمیروي 

ولی شباهت نادر  کنند میاز مورخین نادر را به اسکندر کبیر و ناپلئون و امیر تیمور تشبیه  اي پاره... خوبست 
و فکر جهانگیري  دانست نمینادر هم مثل تیمور خواندن و نوشتن .  باشد میبه تیمور بیش از آن دو دیگر 



 

 

، اتفاقاً زن دوم نادر همنام عروس  کشیدند میاز دشمنان به سختی انتقام  داشت هر دو فرمانده الیقی بودند و
امیر تیمور بود و گوهرشاد نام داشت ، اما این قضیه تصادف نبود که نادر اسم نواده خود را شاهرخ گذارد 

  .که با اسم پسر تیمور یکی باشد و شاید در آن موقع نادر میل داشته است که با تیمور برابر گردد
آنست که وي مرد بزرگی  ام داشتهچنانکه در ضمن کتاب راجع به نادر اظهار ) دکتر الکهارت ( عقیده من 

و خطاها باید او را جزء رجال بزرگ عالم دانست و اگر چه اشخاص در  ها خبطبوده است و با وجود همه 
  . دانم میبزرگی  من به طور قطع نادر را مرد بسیار ذلک معاین باره به من اعتراض دارند ولی 

آیا مردي که بدون کمک و یا نفوذ دیگران خود را از هیچ به مقام شامخ فاتح آسیا 
  !رسانیده است ، مرد بزرگی نیست ؟ البته که هست 

  »پایان « 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  واژه نامه
  معنی  واژه  معنی  واژه
  پرستاري  تیمار  ضد ، نقیض  آخشیج
  پرستار  تیمارنده  شرف  آزرم
  مستقل  جداسر  آفت  آسیب

  استعداد  جربزه  شوریدن  آغالیدن
  مبحث  جستار  عیب  آك

  ماهیت  چبود  غفو  آمرزش
  مجادله  چخش  حقیقت  آمیغ

  موقتی  چندگاهه  از غالف کشیدن  آهیختن
  معترف  خستو  کشیده  آهیخته
  اقرار کردن  خستویدن  سنت ، شریعت  آیین
  مقصود  خواست  قدر  ارج

  استبداد  خودکامگی  مهم  ارجمند
  مستبد  خودکامه  ملک  ازان

  خصلت ، خلق  خیم  مالکیت  ازانش
  مال  داراك  سقف  آسمانه
  الزم  دربایست  تحریک  انگیزش
  صاعقه  درخش  محرك ، باعث  انگیزه

  وحشی  دژآگاه  نقل  باز گویی
  امضاء  دستینه  بیان کردن  باز نمودن

  تغییر یافتن  دیگر شدن  یحتمل  باشد
  صورت  رویه  اتحادیه  باهماد
  ظاهر سازي  رویه کاري  اتحاد  باهمی
  قول دادن  زبان دادن  واجب  بایا

  امان  زنهار  وظیفه  باینده
  نظم  سامان  رحم  بخشایش
  حال  سان  رحم کردن  بخشودن
  طبیعت  سپهر  قسمت کردن  بخشیدن



 

 

  بازگرفتن  ستاندن  نانجیب  بدنهاد
  پاك کردن  ستردن  تصدیق کردن  براست داشتن

  محسوس  سترسا  کردنتحریک   برآغالیدن
  جسیم  سترگ تحمل کردن برتافتن
  لجبازي  ستیز منظم بسامان

  جایز  سزا انتظار داشتن بیوسیدن
  مشاوره  سکالش بی طرف بی یکسو

  متاثر گردانیدن  سهانیدن بی طرفانه بی یکسویانه
  احساس  سهش حمله متقابل پادرزم
  شایسته است  شاید عکس العمل پادکار
  علت ، سبب  شوند ماده پارد

  تاکید  غدغن مادي پاردي
  اثاث خانه  کاچال رتبه پایگاه
  کمیته  کوشاد ضامن پایندان

  مبالغه  گزافه ضمانت کردن پایندیدن
  صدمه  گزند بال پتیاره

  تصمیم گرفتن  گزیریدن منتشر ساختن پراکندن
  مصرف کردن  گساریدن خدمت کردن پرستیدن
  انتظاربر خالف   نابیوسان اجازه پرگ
  شرط ، قرار  نهش توجه پروا
  مایحتاج  نیازاك مؤخر پسین
  عالی  واال فالت پشته
  مقدس  ورجاوند سحر پگاه
  حریف  هماورد ناپاك پلشت

  موافق  همداستان پاك گردانیدن پیراستن
  اثر  هنایش زد و خورد پیکار
  مؤثر  هناینده عکس پیکره

  شریک  هنباز اتصال پیوستگی
  نتیجه  هوده متصل پیوسته



 

 

  بی معنی  یاوه  نسل  تبار
      فاسد  تباه

      فساد  تباهکاري
      مترجم  ترجمان
      مسیحی  ترسا

  


