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  دیباچه
هايکتاببهکوشیممیهاآنزیانمند دشمنی نموده به نابوديهايکتابآرزوهاي ماست که چنانکه بایکی از

کتابداریممیکه ما دوستهاییزمینهیکی از. کوشیمهاآنسودمند هواداري نشان داده به فراوان گردانیدن
، تاریخ اروپا ، تاریخ جهان ؛ هر یکی زمینه گشادهتاریخ ایران. نوشته شود و یا به چاپ رسد تاریخ است

  .بسیاري نیاز داردهايکتابدیگریست که به

دویست سال بیشتر از زمان. نادر شاه نزدیک به زمان ما بوده. در تاریخ داستان نادر شاه استهاموضوعیکی از
خبرهاییست که میرزا مهدي خاندانیممیآنچه ما درباره نادر شاه. با این حال تاریخش تاریک استاو نگذشته

که شیوه تاریخ نویسیبدانسانتاکنون کسی به جستجوي دانشمندانه. اندنوشتهزماننو برخی کسان دیگر در آ
  .تاکنون دانسته نشدهروي هم رفته اندازه بزرگی و نیکی این پادشاه. این زمان است، نپرداخته

میرزا مهدي خان در. اندشمردهآخر عمر او راهايکشینادر شاه آدمهايبديیکی از: گویممیبراي مثل
  .ادیبانه شگفتی پرداختههايبندياین باره به جمله

دشاه رفتار بسیارولی هیچ دانسته شده که مردم نافهم ایران با آن پا. که رفتار نادر ستمگرانه بودهگفتگوستبی
  .کسی از آن سخن رانده است؟..تاکنون کسی این را نوشته است؟..اند؟کردهمیستمگرانه تر

از آرامش واستقالل خود را از دست دادهباریککه نادر شاه هنگامی به کار برخاست که ایران بهدانندمیهمه
رفتهرا گ) شهر اسپهان(پایتخت ایرانآمده وهاافغانزیرا در زمان شاه سلطان حسین. ایمنی هم بی بهره شده بود

آذربایجان و کردستان و کرمانشاهان و همدان را گرفته استوارهاعثمانیدیگراز سوي. به پادشاهی پرداختند
فرمانرواییبهقفقاز و گیالن را گشادههاروساز سوي دیگر. پیمان بستندنشستند و با افغانان درباره تقسیم ایران

  .آغاز کردند

در گوشه و کنارها بیش از ده تن از خودهااینگذشته از. بدینسان سه دولت بیگانه در این کشور حکمروا بودند
از اسپهان، از چنگال افغانانکه با گریختنتهماسبپادشاه رسمی ایران شاه. کوفتندمیایرانیان کوس خودسري

ن و زمانی در مازندران روزگار میرها 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 کههايجنگبه 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 شددر میان خود خرید و فروش کرده بودندواربردهُرده وهزارها ایرانی را که اسیر ب

 بود که خود او پادشاه خواهد بود به توده مردم احترام گذارده بزرگانگفتگوبیپس از انجام این کارها با آنکه
پس از پادشاه شدن به. بود که تاج پادشاهی را به سر گذاشتهاآنکشور را به دشت مغان خواست و با دست

ترینبزرگاندیشانه بزرگی پرداخت و ایران رانپرداخته به یک رشته کارهاي دورو تن آساییگذرانیخوش
  ...؟کردندمیببینیم مردم چه کار. کردمیهکارهاي آن پادشاه غیرتمند بود کهااین .دولت آسیا گردانید

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

به. نمودندمیشیوه زشت دشنام و نفرین را از میان بردارد اینان رنجیدگی ازوخواستمینبود بلکه چون نادر
  .که پادشاهی با آن خاندان باشدخواستندمیبسیارصفوي دلبستگی نشان دادهکارهبیخاندان

حاال که کارها درست شد پس چرا تاج و تخت را به دست«: گفتندمیو با صد نافهمی چنیننشستندمی
اگر کسی پاسخشان. »!که خودت پادشاه شوي؟کرديمیپس آن کارها را«:گفتندمییا».؟سپاردنمیصاحبش

بسیار خوب، یک شاهزاده را پادشاه گرداند و«: گفتندمی،»آیدنمیآخر از صفویان کاري بر«: گفتمیداده
  .اندبودهببینید تا چه اندازه نافهم و شوم. »خودش پیشکار باشد و کارها را راه برد

نگه دارد وکه پادشاه براي نگهداري کشور است و هر کسی که بهتر توانست کشور رااندیشیدندنمیبدبختان
که پادشاهی به پیشانی صفویان نوشته نشده کهاندیشیدندنمیاست،ترشایستهمردم را آسوده گرداند به پادشاهی

  .نه کشور براي صفویاناندبودهکه صفویان براي کشوراندیشیدندنمیپادشاه نباشد ،هاآنجز

رهاي ریشخندآمیز سروده به میانشع. دادندمینشانبا چنان پادشاه بزرگی دشمنیشوم خودهاينافهمیبا این
    به نام آنکه از خاندان صفویست بر سر او گردايبچههر زمان در جاي دیگري یک قلندر. انداختندمی
  . افراشتندمیو درفش نافرمانیآمدندمی



شکست خورده و تا همدان بازگشتههاعثمانیاین نامردي تا به آنجا رسید که هنگامی که نادر در عراق در جلو
در چنان هنگامیرود ،هاعثمانیکه دوباره به جنگکوشیدمیدر آنجا به گرد آوردن سپاه و بسیجیدن افزار

ناگهان دانسته شد مرد بلوچی که بابا سر و جان به یاوري آن سردار غیرتمند شتابند ،بایستمیکه ایرانیان
درفشو سپس به نادر پناهیده بود در کوه گیلویهآنان همدستی نمودههايستمگريآمده و درافغانان به ایران
این. اندنمودهبا او همدستیهاپیرامونو شوشتر و آنکوه گیلویهرا برافراشته و مردمتهماسبهواخواهی شاه

  .پست ایرانیان بودهرفتارهايازاينمونه

مردم با این رفتار پست خود نادر را از آن شیوه میانه روي و خونسردي که. گفته یا نوشته نشدهتاکنونهااین
با چنین رفتاري روبرو گردید آیا خودداريهاییکوششاگر با چنان–نادر نه ، شما. داشت بیرون آوردند
را باید کشت و نابودهااین،جانورهاي پست مردم آزارندهااین: آیا نخواهید گفت...خواهید توانست ؟

  ...؟گردانید

ولی این. نادر در پایان زندگانی خود همین بودههايریزيخونوندهايبه هر حال بیگمان است که یکی از شُ
  .تاکنون باز نموده نشده

بی گمان نادر در این باره. جنگی او خود داستان جداییستهاينقشهنادر وهايجنگ. 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 سرکردهبایستمیاین زمینه را. هزار تن سواره و پیاده عثمانی را شکستصدیکسواره ،
 به رشته نوشتن کشد که افسوس نبوده و این زمینه هم به دست میرزا مهدي خان افتاده که) نظامیهاياريگز

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

کهآنیمبراز این رو ما. ر باره به جستجوهاي تاریخی به شیوه دانشمندانه امروزي نیاز هستدرباره نادر از ه
هایشنسخهکه درباره نادر نوشته شده ، اگر به چاپ نرسیده به چاپ رسانیم و اگر به چاپ رسیده وهاییکتاب

براي آنستهااین. مه گردانیمدیگر است اگر توانیم ترجهايزبانکه درهاآنکم شده دوباره چاپ کنیم ،
  .بهتري بنویسند و آماده گردانندهايکتابکه زمینه آماده شود و کسانی بتوانند درباره نادرشاه

: یا بهتر بگویم( شدهیکی از آن دو دفتر کوتاه: پراکنیممیاکنون 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) شدهپاك



 شده سفرنامه شیخ محمد علی حزین است که آقاي محمد محمدي در تهران کوتاهدیگري کوتاه. رسدمی
این زمینه بهدیگري درهايکتاببه یاري خدا امیدمندم بتوانیم به زودي. گردانیده و این چاپ دوم آنست

     .چاپ رسانیده در دسترس خوانندگان گزاریم

  احمد کسروي              1324تهران                                                                                                              



  دره نادري
  )شده آنپاك( 

  

  



  درباره این کتاب
  

، یکی هم این گرفتاري پیدا شده که نویسندگان هرگاه کههاگرفتاريدر زمان مغول در ایران ، در میان دیگر
عربی نافهمیده بسیار بههايواژه. کردندمیرا به کنار گزارده با سخن بازيهامعنیچیزي نویسندخواستندمی

این بازي کردن با سخن که. ساختندمیهااینو مانند»ردالعجز الی الصدر«و»ترصیع«و»جناس«کار برده
  .در برخی کسان بیش از اندازه بوده و رویه دیوانگی داشته استداردمیداستان بسیار درازي

«این مرد که منشی نادرشاه بوده و دو کتاب ، یکی به نام. بودهآبادياستراز آن کسان میرزا مهدي خانیکی
افسوس آور است که گرفتاردر تاریخ آن پادشاه نوشته ،»دره نادري«و دیگري به نام»نادريگشايجهان

تاریخ رسمی نادرشاه شناخت سخن بازي این مرد از ارج آنراآنتوانمیکهگشاجهاندر. این درد بوده
  .قربانی این سخن بازي گردیدههامعنیکتاب بسیار کاسته است و در بسیار جاها

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

راهاآنشده از سندهاي تاریخی ایرانست وکه با این زبان آلوده نوشتههاکتابنهبه هر حال از آنجا که این گو
را بگیرند و نیکهاآنیکی از کارهایی که باید بود آنست که کسانینتوان نادیده انگاشت و به دور انداخت ؛

ازراهاآنمعنی دارهايجملهو یاو تاریخ است با زبان ساده بنویسند ،هاستآنرا که درهاییمعنیبخوانند و
را از آلودگی پاك سازند که بدینسان هم بهره منديهاآن: یک جمله بگویم. بی معنی جدا گردانندهايجمله

از این رو آقاي نقوي پاکباز که در فردوس خراسانند دره. در گردش نباشدهابديباهاآنانجام گرفته و هم
  .پدید آورده استرسدمین دفتر را که در اینجا به چاپنادر را پاك گردانیده و ای

  »دفتر پرچم«



  بخش یکم

  پیدایش نادر
***

ی و اسداهللا ابدالییمیرویس غلیجا- 1
بهصفوى از بدرفتارى فرمانروایان آنجانیحسسلطانمیرویس از مردم قندهار بود که در زمان شاه

. دربار رفتهباز نمودن حال خویش و دادخواهى، با چشم گریان و دل سوزان، بآهنگبهآمدهستوه
و از آنجا به 1ندادند آهنگ مکه نمودسخنانشبهچون در آنجا پناهگاهى نیافت و درباریان گوش

هجرى گرگین خان فرمانرواى قندهار را با نیرنگ و کینه کشت و1121در سال. قندهار بازگشت
دست یازیده به پیشرفت پرداخت و تا دلخک و دالرام جزواطرافبهافراشت ورایت خودسرى بر

خودسرى آغازیدهههم اسداهللا ابدالى که در هرات نشیمن داشت ب1123در سال. کشور خود گردانید
.بر قلعۀ هرات دست یافت و سرکشى و نافرمانى پیشۀ خود نمود

محمود پسر میرویس. افراشتند یمفتنه انگیزى باالهان ببدگوهر. شد یمترشانیپرروز بروز احوال مردم
آهنگ کشور1134در سال. فکر بدست آوردن تخت و تاج افتادهکه مردى نیرنگ باز و ناپاك بود ب

بهاز آنجا با لشکرى انبوه رو. ها کردرا تصرف کرده بیداد گرينخست قلعۀ کرمان. گشایى نمود
ناچار به بسیجیدن خود پرداختند،هکه کار را سخت دیدند بنیحسسلطاندرباریان. آورداصفهان

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 رسیدندهلشکر ب

  .واقع گردید 11342االول يجمادو گریختن در روز دوشنبه بیستماین جنگ. گریختند
آنجا را در دستيها نیزموهاباغگذشته 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 خوارهمت گماشتند و هشت ماه آنگرفتن اصفهانهگردیده ب

درباریان با. استخوانشان رسیدهبار و سختى کارزار کار را بر مردم اصفهان زار گردانید و کارد ب
پس از انجام این. ولیعهدى برگزینندهمیرزا را بتهماسبیکدیگر نشسته چنین گزیریدند که شاهزاده

مردم. شد یمنایابى خواربار روز بروز بیشتر. کاشان فرستادندهگرد آوردن لشکر بآهنگبهکار او را
  .را گزارده به بیرون مى کوچیدندها يکواصفهان

                                                       
رفتنش به مکه در دره نیست در جهانگشا نوشته شده١
  )ویراینده( و صددهم اسفند هزارشنبه شانز2



ر گاه محمودلشکهدرباریان نادان خیانت کار چارة کار را در این دیدند که شاه را از سلطنت انداخته ب
. لشکر گاه محمود رفتهدست زده بکارنیاهشاه درمانده ب. وا گزارداوبهبرند که تخت و تاج را

شهر اصفهان وارد و بر تخت پادشاهى نشست و دستهب1135 3محمود 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 درهاسالآن بود کهکارنیاسرچشمۀ. شد

خوبانگردنبهرزمجویان از دستۀ شمشیر دست کشیده بجاى آن دست. برانداختن دلیران کوشیدند
  .گشتندکارفراموشکمان ابرو در انداختند، همۀ مردم از یاد خدا

***  

  میرزاتهماسبپادشاهى-2
در قزوین1135میرزا در آخر محرمتهماسبپس از پراکنده شدن خبر گرفتن اصفهان با دست افغانان

بهکارهیبآن بدبخت هم با پیرامونیان باده پرست. دفع او نیز همت گماشتندهافغانان ب. کرديگذارتاج
ناشایست او و پدرشکارهاىعلتبهخاك ایران. تبریز رفت و نابکارى خود را نیک هویدا گردانید

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

فرمانرواى توننیحسسلطانملک محمود سیستانى که از بازندگان پادشاه نیمروز و از پایان زمان
تاتاریه هم غبار فتنه را در مرو. را بدست گرفتمشهد شتافته آنجاهبود 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 پرداختندجانیآذربابهعثمانیان. گرفتند

روسیان. برخاست و شیرازة نظم کشور از هم گسیختهافتنهومیه و مراغهزنجان و سلطانیه و افشار ار
رشت و الهیجان لشکر کشیده مردم آنجاها را در فشاريسوبهآتشینيهاتوپهم از روى دریا با

از این پیش آمدها درتهماسبشاه. فراوان رسانیدنديهابیآسو تا رستاق مازندران تاختهگذاشتند
  .شتافتمازندرانبهمانده از آذربایجاندانسرگرکار خود

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

سى و یک تن ازکشتنبهدانست 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 انجامیدهکه تیر آه سحرخیزان کارگر افتاده کارش بدانست ینم
                                                       

  )ویراینده( شنبه دو آبان هزار و صد و یک3



چون سکۀ قلب شاهى او در شهر روان شد. امید پادشاهى بر جاى او نشستهب1137 4دوازدهم شعبان
  .کشتن سلطان حسین فرمان دادهرا بکند بارومیه آغاز ستیز نهاد و براى اینکه ریشۀ خاندان صفوىهب

***  
  نادرشاه- 4

درخشان گردید و مرد نامدارى که در میدان نبردشياتازهدر این زمان در خاك دلیر پرور ایران ستارة
دامنبود یمباورد که زادگاهشيهامحلاز دره جرمن از1136رفتن نبود در سالوکسى را یاراى جل
شى شمشیر بر میانشى و دشمن کُلشکر کهسرورى برافراشت و بهدلیرى سر بيپابههمت بر کمر زده

هرا از پا انداخت و دوست و دشمن را بجنبش آغازید دمى نیاسود تا دشمنانهکه باز روزي. بست
فرمانش گردنهدست گرفت و سرکشان آنجا بهرا بنخست مفتاح خاك خراسان. یکدیگر نزدیک کرد

  .وهران سر جاى خود نشستندنهادند و بدگ
***  

  گشودن مشهد- 5
آهنگبهبرپا بود، نادرییهاآشوبپایمردى نادر خواسته بود و در مروهچون خداوند نجات ایران را ب

  .روان شديسوآنهسرکوبى سرکشان با فوجى از دلیران ب
خودنمایىهنمى 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 آهنگیديسوبهراه نمودههببا شتاب کارهاى مرو را رو

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

رم ازآهنگ مشهد کرد و در حدود جاجنشست یمهم که در این زمان در شاهرود و بسطامتهماسبشاه
این خبر که. با خود همراه گردانیده از راه اسفراین به خبوشان رفتيادستهخرشاهى و خراسانىيهارهیت

آهنگ گرفتن کشورههمراه شاه با جنگجویان بهخبوشان گرایید و بهبنادر رسید با سواره و پیاده از مرو ب
را بستر در دورویى گشوده در شهرملک محمود ستمگ. سوى مشهد طوس راه نوردیدهاز ملک محمود ب

سو روشن ومدت سه ماه شهر مشهد در محاصره و آتش جنگ از د. نشستو به پیکار برخاسته در ارگ
گریخت تا شاید راهه ارگملک محمود ب. حصار مشهد گشوده گشت51139االول عیربشب هجده. بود

یورشگروز دیگر بر سر ار. خود چهارسوى قلعه را گرفتلشکرنادرشاه با. نجاتى بروى خود بگشاید
نخست امانش دادند، ولى در پایان. پناهیدلشکرگاههبیرون آمده بگملک محمود ناچار از ار. انداختند

                                                       
  )ویراینده( چهار شنبه پنج اردیبهشت هزار و صد و چهار4
  )ویراینده( سه شنبه بیست و یک آبان هزار و صد و پنج5



نظم کشور کوشیدهنادر بى جلو گیر ب. در امان باشند از زندگى راحتش کردنداشییجوبراى آنکه از فتنه
زر از این سر کشور تا آن سر بى ترسيهاطبقسراسر خراسان برقرار کرد که روندگان باو چنان ایمنى در

  .کرد و لر از بدکارى دست شستند و راهزنان از راهزنى دورى جستنديهارهیت. سپردند یمو بیم راه
اگرچه. سخن چینى پرداختندهبتهماسبدر نزدتافتند ینمبرپس از چندى رشک بران که پیشرفت نادر را

تهماسبشاه. کمتر شداوبهولى شاه التفات خاطرششد ینماز سوى نادر جز یکرنگى و راستى دیده
کهنگذاشترشتۀ باریک بینىهنادر ب. آهنگ نیشابور از مشهد بیرون آمده لباس دورویى پوشیدهباالخره ب

در این زمان گردنکشى و غارتگرى. آمیزش رسانیدهند بروى کار افتد و دشمنى را با پیمان و سوگهبخیه ب
  .شتافتيسوآنهسرکوبى آنان بآهنگبهاز افغانان هرات شنیده شد، نادريادسته

ندیدند بتاخت و تاز نپرداخته و سالمتى خویش را غنیمتياچارهگروه بد سیرت جز گریزنچون آ
قلعۀ سنگان رفت و با افغانان آنجا جنگهفیروز نادر از آنجا بلشکر. شمرده خود را بجاى امنى رسانیدند

  .مشهد بازگشتهبى پایان با خواسته و کاچال فراوان بيزیرخونپس از. نموده گوشمالى بسزا داد
***  

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

ساز و برگ سفر آماده کرد و با1140 6نادر به آهنگ سرکوبی آنان در چهارم شوالکردند یمفساد
یاقوتی سه فرسخی مشهد بارگي دالور و رزم دیده حرکت کرد و در النلشکرتدارکی از روي تجربه و

فرمانرواي هرات نیز براي کینه جویی بهخان افغاناریاهللا. به سوي هرات کوچیدسپس از آنجا. انداخت
پس از آنکه سپاه نادر به. ساخته آماده کارزار نشستلشکرگاهآهنگ جلوگیري بیرون آمد و کافر قلعه را

پل شکیبان پايردر آنجا ناامید گردیده روي برتافت و در سخان افغان از پیروزيآنجا نزدیک آمد ،
  .شکیبایی فشرد

هریرود روان گشتند و پیش از برآمدن سپیده به سان گرگیالن 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 زدندنادري در برابرلشکر. بار را آب داده استوار نشستندصبا 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 بهدندید ینمنادري در خودلشکرافغانان چون نیروي برابري با.نبود
آگاهیان کارلشکر. و غافلگیري سپاه نادر را داشتندخواهی گراییده و هم در زمان آهنگ یورشپوزش

دانشمندانه فزون بود پاييهاییراهنمااز آنجا که نیروي لشکر نادر به انگیزه. نادر به جلوگیري پرداختند
. به ناچار امان طلبیده به خرگاه نادري روي آوردند. در خود توانایی ندیدندثبات افغانان از جاي در رفته

                                                       
  )ویراینده( پنج شنبه بیست و سه اردیبهشت هزار و صد و هفت6



خان را به دستور پیشین به فرمانروایی هرات برقراراریاهللاوواگذاشتنادر 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 آهنگچون آوازه پیش آمدن. نادر از کار هرات آسوده شده به خراسان باز گشت
. دوست دامغان با افغانان روبرو گردیدنجلوگیري 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 آغازیدگرمیپشتاشرف به
نخست به توپچیان و زنبورکچیان که سوار شتران بودند بادانستمیسامان و آراستگی لشکریانش را
سپاه اشرف با چند تن از پیشتازان لشکر افغان از پاي درآمدهدارپرچم. 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 نایستادندراه فرار پیش گ

خود چونهايآهنگنادر که در پیش بردن. پراکنده خود را گرد آورده آماده جلوگیري نادر ایستادند
برگزیده فرمانپیشرفتش نگردیده فوجی از پیادگان لشکر راگیرجلوکوه 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 اصفشماربیهايکشتهآنان بمانند، پس از دادن
ردارد، به این آهنگ با لشکريدوست با توپخانه به جلوگیري بنکه در جنگ مهماايتجربهکار برد و از

. لشکریان نادر از روي بینایی و دانایی چون اژدر بر غوك حمله کردند. پیش آمدخورتمورچهانبوه تا
. شام با روز سیاه وارد اصفهان گردیدهنگامپایداري ندید و با کمال بدبختیاشرف در خود تاب و توان

  .داشت برگرفته با همراهان ناپاك خود به خاك فارس گریختهاگنجینهشب آنچه درنهما
مردم اصفهان که تا. روز دیگر نادر با پیروزي وارد اصفهان شد و به شکرانه مال فراوان به لشکریان بخشید

ايگوشهسرکشان 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 نادانیلشکرپس از چهل روز که اصفهان آرامگاه

نادر به شنیدن این خبر چون اشرف. که شاید شکست گذشته را جبران نمایدکوشدمینشسته به بسیج سپاه
 در سختی زمستان با لشکري فراوان به آهنگ گرفتن فارس و سرکوب افغانان وانگاشتمیرا 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 پرداختندلشکردلیران. کارزار شدندآماده

  . 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 بهلشکرقراوالن. 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 بالشکر. پل فسا ثبات فشرده به جلوگیري کوشیدندرفوجی از یالن افاغنه در سمیاجیو با

تاخته به گل و اليبازمانده در رودخانه. آهیخته بر آنان تاخته گروهی از آنان را کشتندشمشیرهاي
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 چشیدايتیرهاشرف در گرمسیر به دست1142الثانیجماديدر اواخر

بهچون نادر از کارهاي شیراز آسوده گردید،. خدمت نادر پاداش خوبی به مردم خاران و درخشان داد
بزرگان آنان را از حویزهگراییدندمیشوشتر رهسپار شد و اعراب آنجا که به غارتگري و نافرمانیسوي

  .کوچانیده در خراسان نشیمن داد
***  

  گشودن ارومیه و تبریز-9
یان نادر پس از رسیدن به حدود بروجرد ، بهلشکراز بزرگان روم بود ،ايدستهچون قصبه نهاوند نشیمنگاه

هنوز سپیده. وردندشب سود جسته با شتاب به سوي نهاوند روي آآهنگ بیرون راندن رومیان ، از تاریکی
نادر هراسیده رو بهلشکررومیان از انبوهی و دلیري. ندمیده بود که به آنجا رسیدند و به رزم پرداختند

از همدان هم فوجی. ریان نادر افتادومیان پیراسته گردید و به دست لشکنهاوند و همدان از ر. گریز نهادند
  .یدنداز دلیران به گشودن کرمانشاهان نامزد گرد



رومیان میاندوآب رالشکرپس از چند روز خبر رسید که. نخست شکست یافتند ولی سپس چیره گشتند
نادر ازلشکراین بار هم. اندافکندهکه جایگاه تیره افشار است چراگاه چارپایان ساخته و در آنجا بار

دیده بانانصبح گرداگرد میاندوآب را گرفتند ،هاينزدیکی. تاریکی شب سود جسته یورش آوردند
از دو سو ریخته شد ،هاخونرزم درگرفت ،. عثمانی رسیدن سپاه را دریافته رومیان را آگاهانیدندلشکر

اسبان تازي. بازمانده رومیان را تاب برابري نمانده به سوي تبریز آهنگ گریز نمودندبه خاك افتاد ،هاتن
 فرخ خان مکري نیرنگی اندیشیده بود که هر زمان دست. نادر افتادلشکرز رومیان به دستنژاد 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 گردیدهتوانستنمیرا انکارهاآننفاق انگیز از او به دست آمد و چونهایینامهخوشبختانه

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

اینشنیدنبهبودندمیرومیان 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 گریختندخبر

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

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

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

  و شکست اوهاافغانجنگ 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 نبودابراهیم خ

خان باز گذاشته بود ، آن گروهیاراهللاجنگ با افغانان به نیکی با آنان رفتار کرده فرمانروایی هرات را به
یاراهللاتاختن 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 برداستانهمخان 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 گردیددیرین را به همدستی افاغنه
و روستاها دست اندازي کردههادیهبه. به یک فرسخی مشهد بار انداخت و شهر مشهد را در حصار گرفت



. رفتها یناروایسوخت وهاخانهآتش بیداد. ناپاکی از اندازه گذرانید و از کشتن و غارتیدن باز نایستاد
  .و کشت زارهاي نزدیک مشهد لگدکوب ستوران گردیدهاباغ

 شهر را نگاه داشته بابایستمیاگر جه پیش از این نادر به ابراهیم خان فرمان دوري از جنگ داده شده بود
اآن 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 وافغانان به شهر در آ. افغانان خود را به چاه افکندندهاينیزهبعضی از ترس
  .روان گردانیدندهاخون

***  
  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 راهيلشکرنادر به آهنگ پاداش ناپاکی افغانان با. شاهزاده به نادر رسید
در سرماي. به مشهد رسید و مردم اندوهناك آنجا را به شادي رسانیدالثانیربیعنوردید و در روزهاي آخر

که نامزد شاهزاده رضا قلی میرزا شده بود در شب پانزدهم رجب به حجله گاهتهماسبآن سال خواهر شاه
  .نمودندهاشاديرفت و مردم

***  
  ابدالیهايافغانگشودن هرات و کندن ریشه- 12

 نادر با لشکري فراوان به آهنگ گشودن هرات و سرکوبی1143پس 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

وکه حاکم تون بود به انگیزه نافرمانی که از آنان سر زده بود کشتبا عبدالمطلب خان برادرشاللوئی را
درروز سوم به فرمان نادر جنگ. انداخترباشدمینقره نامیدهکهجاییدر چهاردهم ماه شوال در

رفت ،هارزمآن روز تا شب. هرات هم به میدان جنگ خرامیدفرمانروايخان ابدالی رذوالفقا. پیوست
ریخته گردید ، هنگام فرو رفتن آفتاب جنگاوران به جاهايهاخونآتشبار خروش برکشیدند ،هايتوپ

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



ازايدسته. روشن در دست گذشته به اردوگاه رو آوردندهايفتیلهباپیوستمیکه به اردوايشکسته
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 کشتارشیرهاي براناز یورش آنان با خبر شده با شملشکرپاسبانان. پرداخت
  .نمودند

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

. آن جا زنده جانی به جاي نگذاشتهايافغانزیاد و گذشتن از آن دشوار بود به سوي زنده جان رفت و از
هااسببراز قراوالنند ،ايدستهرا دیده گمانیدند کهلشکرافغانان سیاهی. از آن جا به دیه نو را نوردیدند

 جاي جنبیده بر آنان تاختند و چنان آنان را دریان نادر ازلشکر. سوار ، به آهنگ جنگ با آنان پیش رفتند
ايدسته. 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 افکنددیگر نادر رسیده با است

افغانان از ترس کیفرهاي سخت نادري از در. فرستادمیرا براي دست اندازي بیرونايدستههر روزخان
  .یافتندمیولی شکستکردندمیو پایداريآمدندمیهر گونه نیرنگ در

مایه آنجا که باوکه به سوي فراه رفته بود از روي زیرکی در خاش با افغانان فرايسرکردهدر آن زمان
از آنان را با بزرگان اسیر کرده قلعه خاش را گشود و همايدستهخان خویش بودند جنگید ورذوالفقا
ان را کشته ویانی 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 نیرنگغلیجاییخانحسیندر آن زمان

نادر فرستاد و سیدال را که سرداراز نزدیکان خود را به درگاهايدسته. شور برهاندپردریايخود را از آن
پس از چندي که نادر از. برانگیخت که از دو سو فایده بردهاابدالیش به دستیاريشکرلبود بالشکر

و از نادرخان را از هرات بیرون کرده به سوي فراه فرستادندرسرکشان افغان تاب و توان بربود ذوالفقا
  .خان را بخواهد که ایشان قلعه را به او سپارندیاراهللادرخواست کردند که

ش خود را از تنگنا بیرون انداخت و بی درنگ بهلشکره این سستی از آنان دید ناامید گردیده باسیدال ک
یاراهللا. خان واگذار گردیدیاراهللاآنجا بهفرمانرواییبنا بر درخواست قلعه گیان. سوي قندهار شتافت



و دست از آستین سرکشیخان 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 درازيلشکرچون افغانان در یافتند که
درهاي قلعه رادر آن روز .اول ماه رمضان مهلت دهندروزخواهد انجامید درخواست کردند که تا

  .تند و هرات و فراه جزو کشور نادري گردیدگشودند 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 انگیزهیاراهللا

  .پیشین بر جانش بخشود و او را به رفتن به سوي مولتان اجازه دادهايهمراهی
***  

  به ایروانتهماسبرفتن 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 سازيتهماسبرفت ، پیرامونیان شاه
1143الثانیجماديه در ماهکنند و به این خیال خام گروهی از رزمجویان آذربایجان و عراق را گرد آورد

رومیان که از سوي دولتلشکرعلی پاشا فرمانده. به سوي ایروان روان گردیدندتهماسباز اصفهان با شاه
ساخت و بیوسان آمدنلشکرگاهبیرون آمده کنار رودخانه کرنی راایروان بود از قلعهدارندهنگهعثمانی

لشکر. رومیان تاخت بردندلشکره گذشته به تندي به سوياز رودخانتهماسبشاهلشکر. 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 برافراشتندلشکر. 
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 یافتاین 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 گردیدتهماسبو شاه

یانشلشکرکهتهماسبشاه. پرچم دشمنی برافراشتاحمد پاشا والی بغداد از حرکت شاه آگاه گردیده
يلشکردر ابهر محمد علی خان بیگلربیگی فارس با. پراکنده شده بودند به سوي زنجان و سلطانیه رفت

پراکنده خود را گردلشکردلگرم گردید ولشکراز رسیدن آنتهماسبشاه. آراسته به رکاب پیوست
یان خود را آراسته بهلشکرآورد و از ابهر به سوي همدان رهسپار گردید و در کردجان نزدیکی همدان

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



ترپریشاناندوهگین بود به اصفهان بازگشت و مردم پریشان اصفهان رالشکرکه از پراکندگیتهماسبشاه
  .گردانید
یازیدند و چون نادر همتهماسبدولت عثمانی که از نادر هراسیده بودند دست سازش به سوي شاهبزرگان

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

  .به این رویه نوشته شدهانامهسازش
  .را با چند تن از بزرگان نزد نادر فرستادنامهسازشنسخهتهماسبشاه

نادر دریافت که این. فرستادگان به آن جا رسیدنددر زمانی که نزدیک بود کار هرات یکسره شود ،
کهايفرستاده. د که به آن سازش گردن ننهندفرستادگان را پند دا. با غیرت و مردانگی نسازدنامهسازش

همه به بازگشتنشستمیاز 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 غلیجاییاگر 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،خواستمیو چون پیراستن سراسر خاك ایران را از رومیان و روسیانرسیدجا
  .شهرهاي ایران را که در دست دارند واگذارندریزيخونروس 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 گذاشتاندسپردهسازش

***  
  رفتن نادر به بغداد- 14

 از راه نیشابور به سوي عراق1145 7نادر 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 راکردمیرگ مخالفتپس از شکست از رومیان در آشکار و نهان با کوچک و بزتهماسبچون 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 کردههاراه، بیابان ولشکرچون پیشروان. یدگذاشت و از بیابان ماهی دشت راه سپر بغداد گرد

                                                       
  )ویراینده( یک شنبه نه تیر هزار و صد و یازده7



نادر بهاندایستادهاز دشمنان به قراولیايدستهاستلشکرخبر 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 ذهابپراکندند و بازمانده با سختی زیاد راه را به راهنمایی ستارگان پیمودهلشکریالن
رومی تاخته با شمشیر ذهاب را پرخون ساخته دشمنان را در خواب ابد فرولشکرسحرگاهان بر. رسیدند

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

برگزیدندبراي فرود آمدن اردوشدمیپس 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 کردندهايدرختفرمان داد که از درختستان هاي بغداد

و به دستیاري فرستاده فرنگ که آنرسانیدندشب بر شتران بار نهاده و با زحمت زیاد به نزدیک نهروان
پر باد پلی ساختند و دوهايمشکخرما وهايچوبزمان 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 بستندطرف 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
کاظمینکهجاییدر. 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 درگرفتشدمیدیده
رومیان که در قلعه بودند از کار شبانه خبردار گردیده به جنگ آغازیدند و با توپخانه به جلوگیري پرداختند

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

خواربار که ازهايکشتیاحمد پاشا به حصار پناهید ، لشکریان نادر به اطراف بغداد دست یازیده جلوي
پلی بر روينادربه فرمان. آنجا را پایمال ستوران ساختندهايبوستانوهاباغگرفتند و همهرسیدمیبصره

ساختند ، زمان محاصره دیر پاییدلشکرگاهشط 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 ازرسید کهايندازهاسختی به
و هرگشتندمیوربهرههاي لذیذ کامیاب وخوراكو ازپیوستندمیحصار بیرون افکنده به لشکرگاه نادر

  .شدندمیسوزان کشتههايگلوله، باکردندمییک از آنان که از لشکرگاه فرار
  .پاشا از روي ناچاري فرمان داد که در روزهاي آخر صفر درهاي قلعه را به روي لشکریان بگشایداحمد

***  
  

  عثمانیلشکرآمدن 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 فرستادشدمیو توپال نامیده
بغدادیان از. و بر دلگرمی بغدادیان افزودآیدمیبغدادیان به آنجا رسید و دانستند پاشا از راه موصل پیش

عصر نامیدهکهجاییتا درآمدمیعثمان 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 گردیدشدمی

  .در حمله نخست عثمانیان شکست خورده از هم پراکندند و هر گروهی به سویی گریختند
ند و دور اردوي خود راعثمان 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 افتاداز لشکر عثمانی پهلو زده سرنگ

رزم روي برتافت و بهنزدیک 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 ازلشکرگاهبغداد 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 نشستندرپس از آن که لشکریان پ

ند به سر در آمدنچهر. ینده را نیک پایدآبلکه مرد رزمنده باید از گذشته پند گیرد و. افسوس نشاید
سوده باشید که به یاري آفریدگارآابزار ما را دشمن برد ، ولیاسب من رشته را از هم گسیخت و کاچال و
یک دل زبان دادند که هرگاهلشکرسران. باز پس گیرماندکردهدمار از آنان برآورم و دو صد آنچه تاراج

  .فرمان دهد به جانبازي آغازند و از رزم روي برنتابند
ساختند و نادرلشکرگاهپس 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 دیگرهايتوپبه اندازه نیازهاشهرستانفرمان داد که از
به سوي کرکوكالثانیربیعپس از فراهم آمدن ابزار روز شنبه بیست و دوم. ها به همدان آورندبایست

  .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 ازودندنممیبی اندازههايدلیريوفشردندمی

به او نوشت و او رااينامهنادر. 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 تستش
  .بلکه سستی و نامردي پیشه خود ساخت. نه جواب نامه داد و نه از قلعه بیرون آمدلشکرسر

سپاهیانش به سويپس از فرستادن این نامه یک شب در بیرون کرکوك ماند و بامداد روز دیگر بانادر
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 نابراي سرگرمی و ناگه

 ، رزم آورده حصار سورداش را گشوده قلعهنشستندمیبود و توده انبوهی از مردم بیابان نشین در آنجا
بهلشکردسته 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 گشتنداسبِ
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 بارو آن گروهپاشا به آهنگ جلوگیري از نادر شاه فرستاده است ،
  .اندپرداختهو در سر کوه از دو سو جایگزین گشته با شادي و آسایش به سراپا کردن خیمهاندانداخته

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

ممش پاشا ترسیده فرار خواهد کرد ، بدین پندار بالشکرگمانید که نادر از زیاديلشکرفرستادن آن
و زمانی به آنجا رسید که دو. ممش پاشا با شتاب روان گردیدلشکرخود دنباللشکراز یالنايدسته
  .با یکدیگر در کشاکش و زد و خورد بودندلشکر

چون پیش تازان لشکر روم از سوي کرکوك آشکار گشتند هنگامی بود که ممش پاشا و لشکریانش از
وکندمیممش فرارلشکرهاز همه جا بی خبر در این وقت خبر یافت کلشکرمیدان روي برمی تافتند ، سر
نام از تیره گرایلی به او رسیده ازیاراهللادر زمان. و به گریز نهاددید رنمیچون در خود توانایی برابري

در آن جنگ بیست هزار از لشکر عثمانی از دم. و سرش را بریده بر سر نیزه بلند نمودمرکبش فرو کشید
 نادر رو به کرکوك آورده همه آنجاها را ویران نمودهلشکرپس از سه روز. تیغ گذشته کشته شدند

  .تاراجید ، و چارپایان سودمند بسیار از شتر و گوسفند به دست آورد
هاگذشتهاحمد پاشا از. لشکریان نادر پس از گرفتن کرکوك به سوي بغداد رفته آنجا را گرد فرو گرفتند

نوشتههانامهبه ایران واگذارد و پیماناندگرفتهکه رومیانپوزش 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 بهگیرجلودر بین این گفتگوي خود سري و گردن کشی محمد خان بلوچ پیش آمد و
  .گردیدهایشخواسته

***  
  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

کردنمیولی در نهان از پستی و بدکرداري فرو گذاريدادمینهرچند در آشکار یکرنگی نشا. امان یافت
  .پیمودمیو راه دو رنگی

داد و چون فرمان گردبردهنامفرمانروایی کوه گیلویه را به محمد خانرفتمیزمانی که نادر به بغداد
زمانی. نده گردیدبیرون داده شد ، محمد خان هم با لشکر کوه گیلویه فراخواهاشهرستانآمدن لشکر از



 در چایدرفیلی خبر به سر در آمدن اسب نادر و پراکنده شدن لشکرشرفتمیکه 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 پرچمسپس فوجی از تازیان بنادر را با خو. نیرنگ دغل پیشه ساخت
  .جداسري برافراشت

به سوي بنادر رهسپار گردید وخردبینادر 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

بداننمودندمیاد تاراج داد و چون مردم حویزه هم با محمد خان دوست و به او همراهینادر 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 خودبه 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 کشتاز آن سو
  .خان با دسته کمی از لشکریانش به سوي هرمز گریخت
خان وکیل جالیر به دنبال به دنبال محمدتهماسبنادر 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 باشدتازیان هوله را با خود یار ساخته به جزیره قیس در آمد که شاید از همدس
 چون از پیش به فرمانروایان .یافتندنمی، ولی او را در جاییرفتندمیدلیران نادري در طلبش به همه جا

وله براي جبرانعالق 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 فرستاد8نددریا او را گرفته و کُدر میاناشگذشتههاينافرمانی

محمد خان بود گرفتار صد گونه رنج گردید و هر که با او همکاري کرده بودهايناپاکیبنادر 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 پوشیدههاییگردنکشیبا اینکهشیخ عالق
  .به او بخشیدايجایزه

***  
  

                                                       
)ویراینده. (کنده و چوب ستبري که بر پاي اسیران و مجرمان می بستند8



  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

  .فتبودند ، 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 قموقکههمین

  .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 آوردبهپس 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 ساختندپس 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
،پاشیدمیتوپ از همهايگلولهازها نهخاسقفپرتاب گلوله به خراب کردن دیوارها پرداختند ؛

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

به1147حجهذيپایان دادن به کار گنجه گردانیده ، خود روز سیزدهممأمورارنادر فوجی. ساخته است
  .تاختندپیش تازان لشکر نادر تا مرز ارزنه الروم. سوي قارص روي آورده و آنجا را لشکرگاه ساخت

نادر با لشکر خودنمودمیپافشارينشینیدزو درآوردنمیسر از دز بیرون) عبداهللا پاشا( چون سرلشکر
  .به سوي ایروان رفت

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

  .استوار نشستشودمی
نادر آهنگ او. ادان سرلشکر با سپاهیان خود آهنگ ایروان کرد که در قلعه نشسته به خودداري پردازدبامد

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 فرارسرانجام عبداهللا پاشا با گروهی از همراهانش کشته شد و. شدمیسختی دنبال

از یالن را به دنبالشان فرستاد بسیاري از آنان را در گذرگاه آب گرفتار و کشتارايدستهنادر. 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 فرماهمایروانپاشاي. بردار شدندننادر 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 گردانندهاویرانیروان سازند وهاجويکشت و کار بیشتر کوشند و
  .لکشی بود نشیمنگاه خود گردانیدنددمغان و النگ را که جاي9جلگهدر نهم رمضان لشکریان نادر

  

                                                       
)ویراینده. (در متن جولگاي نوشته شده که اشتباه است9



  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 سرانآوردنمینیازي سر به افسر پادشاهی فرو

به شدند در صحراي مغانسپاه 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 استزبانیک
بزمی با شکوه101148شوال24از چند روز دراندیشه 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 آمدزبان به تهنیت گشودند

،کوبیدندمی، دلیران پاينواختندمی، چنگ و چغانهکردندمیهاشاديچند روز پیاپی جشن برپا بود ،
  .نوشیدندمیدالوران باده

***  
  گشایش قندهار و کندن ریشه افغانان- 20

در. برگزار شد نادر به آهنگ گشودن قندهار بدان سوي رهسپار گردیدگذاريتاجپس از آن که جشن
ناچار. برداشتهربختیاري به گردن کشی سهايکوهبین راه شنیده شد که علی مراد خان با تیره خود در

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

درسپاهیان نا. پناهیدندهاکوهبهگذاشتهسرکشان به ناگاه از رسیدن لشکر نادر آگاه گشته کاچال خود را
علی مردان خان زنده دستگیر شد. سرکشان را یافته از میان بردندهاسنگالخاز پی آنان روان گشته در میان

  .و به فرمان نادر دست و پایش بریدند که پس از دو روز بمرد
نپس از چهل روز با لشکریان دلیر و انبوه از راه کرمان و بیابا. سپس نادر به سوي اصفهان رهسپار گردید
  .در سرخ شیر بار افکندند1149حجهذيکرك به سوي قندهار رو آوردند و در نهم

                                                       
  )ویراینده( چهارشنبه هفده اسفند هزار و صد و چهارده10



نیم فرسخ در نیم فرسخ بنیاد گزاردهايقلعهبه دستور نادر شهري تازه در برابر قندهار بساختند و بر گرد آن
  .بودندمیبلند برپا کردند که درون آن بندق اندازانهايبرج

پس از پایان سال. در حصار گرفتند تا کار بر مردم آن شهر سخت گردیدقندهار راسالیکبدین سان
توپهايگلولهشهر راهايخانه. قلعه کوب را به باالي کوه کشیده برج را آماج گلوله ساختندهايتوپ

کوهسويقعدهذيسرانجام نادر در شب بیست و دوم. قلعه گیان سخت هراسان گردیدندخراب کرد ،
برج و ده آورده ولی آن شب کاري از پیش نبردهچهل زمینه را کمینگاه گردانید و هنگام صبح به رو سوي

از سپاه را به ویژههاییدستهکه سه روز از نوروز گذشته بود1150حجهذيبازگشت تا اینکه در شب دوم
کوه پنهان شده سحرگاهان نادرهايسنگآنان 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 وهانردبانقلعه گیان آرمیده بودند بر آنان تاخته گروهی هم

قندهار را از آنانگذرانیدهند و نیمی بیشتر از افغانان را از دم شمشیررا در دست گرفتهابرجدروازه و
  .بپیراستند

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

. را با نزدیکان به مازندران فرستادخانحسینبازمانده را نادر به نیشابور کوچانید و. دیدندهانوازشنادر
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 راتهماسبزمانی که نادر آهنگ قندهار داشت شاهزاده رضا قلی میرزا به گرفتن بلخ و

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

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

. پایداري نیارسته از میدان در رفتندهاازبک. چون دو لشکر در آن جا به هم رسیدند به جنگ آغازیدند
نرواي بلخ را با بزرگانچون 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 ازبکانايدستهخان خوارزم. یاري جستخوارزمابوالفیض 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 گردیدهايغنیمتبشاهزاده با شتا
***  

  گشودن هندوستان- 22
شاه ، شاه هندوستان نوشت و از او درخواست نمودددوستانه به محماينامههنگامی که نادر در قندهار بود

  .نمایدواگذاربه ایرانشدمیپیش جزو خراسان شمردههايزمانکه دو والیت غزنین و کابل را که از
اشفرستادهنادر چون. شاه جوابی به نامه نادر ننوشت و فرستاده نادر را یک سال در بند نگاه داشتدمحم

به آراستن سپاه براي جنگ با هندیان پرداخت و فرستادهاز هند برنگشت و از پیش آمد آگاه گردید
را در آن جا نگاهامفرستادهرا نداده وامنامهنوشت که یک سال است پاسخاينامهدیگري فرستاد و

دو رویه کار ما را بااینک آماده باشید که شمشیر. ايپنداشتهگویا کارهاي مرا شوخی و بازیچه. ايداشته
  .ه خواهد گردانیدشما یک روی

زنین رانخست غ. از راه قندهار به سوي هندوستان روان شد1151پس از فرستادن این نامه روز یکم صفر 11
ولی مردم کابل. قلعه و شهر به دست سپاه نادر شاه افتاد. بردار گشتندنمردم 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 پرداختندبامدادا
                                                       

  )ویراینده( سه شنبه سی اردیبهشت هزار و صد و هفده11



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

جز فرار ندیده از همايچارهکابلیان. 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 راهايتوپروز دیگر به فرمان نادر کابل را در حصار گرفتند و

 کابلیان چون خود را از چهار سو. نمودندمیرا ویرانهاخانهآتشینهايگلولهتوپچیان 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 گردیدس 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 زدگوهر نگ 12خود جیقهنادر به دست .گردیدواگذاربازگشت 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 دارايهايکوهچون. ي گرد آورده در جم رود آماده برابري ایستادلشکرسردار کابلی در پرشاور

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

پهناورولی 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 رسیدپس از چند روز خبر یاغیگري لگزیه داغستان و کشته شدن
آذربایجان بود لگزیه جار که با شیروان همسایه بودندفرمانروايدر زمانی که ابراهیم خان: بوده است

بسیار آهنگلشکرابراهیم خان با. داشتندمیو برده گیري واریزيخونغارت واشرار 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 جویدیاغیان را سر جاي خود بنشاند و خون برادر را ب

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

)ویراینده(  .چیز تاج مانند که به کاله نصب کنندتاج یا هر12



که یاغیان را براندازد و تا بازگشت او ازآذربایجان و گرجستان فرستادداريسپهبزرگان لشکر ره به
  .دارند ها ایمن نگاهندوستان آنجاها ر

پنجاب گذشت و بیابان الهور را جایگاههايرودخانهپس از آن با لشکریان خود به آهنگ گرفتن الهور از
مندبهرهشاهانههاينوازشزکریا خان فرمانرواي آن کشور به نزد نادر شتافت و از. یان خود گردانیدلشکر

و فخرالدوله ناظم پیشین کشمیر را که این زمان در الهورواگذاشتنادر فرمانروایی الهور را به او .گردید
  .به فرمانروایی کشمیر فرستادنشستمی

نظام،کوشیدمیپس از رسیدن نادر به مرز هندوستان جاسوسان خبر رسانیدند که محمد شاه به بسیج سپاه
 کرنال پناهگاهی استوار ساخته والملک 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 کهخواستیممیاین آن بود که ما: گردید و گفتخوشنودمحمد شاه را شنید

گروهی ازنادر فرمان داد. فرسخی کرنال آمده استبرهان الملک با لشکري بی شمار به پانی پت ده
 که ازبرهان 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
قعدهذيلشکر نادر روز چهاردهم. بسیاري از همراهانش در راه از پا افتاده گرفتار شدندرهسپار گردید و

) باشدمیکه میان کرنال و شاه جهان آباد( از پل رودخانه فیض گذشته از پهلوي کرنال به سوي پانی پت
هند را آگاهیاسیرانی 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. دادندمی
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 لشکرگاهنش 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 نمودو پیالن جنگندهآمده

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 گرفتندلشکرو راست

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



. گردیدشاهکشمیري و کاچال زیاد بهره لشکریان نادرهايفرشزرین و سیمین وهايظرففراوان و
به فرمان نادر چند هزار سوار دالور. ان فرار کرده به پناهگاه کرنال پناهیدمحمد 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 ونظام الملک به در. کشور هند دانا بود به نزد نادر فرستاد که پیمانی بسته به جنگ پایان دهند

  .بایا را بست و جنگ پایان یافتهايپیمان
شاهنشاه به پیشواز شتافت. دیگر محمد شاه با بزرگان و سران دولت گورکان به دربار نادر شاه آمدندروز

  .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 و1151حجهذيروز یکم

محمد شاه به پذیرایی پرداخت و بزم شاهانه آراست و کلید خزانه هندوستان را به. لشکریان به آنجا رسید
اي آنشناسان بهکه در زیبایی مانند نداشت و جواهرطاووسزرنگار به ویژه تختهايتخت. نادر شاه داد

  .به نادر ارمغان گردانیددانستندنمیرا
 و عید قربان با هم در یک روز بودند و با پیروزي) نوروز ایرانیان( که آغاز برج حملحجهذيشب 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 کشیدهنگام شب میان چند ت
یانلشکرآباد در اندك زمانی پرآشوب گردید ، گروهی از هندیان بر ایرانیان تاختند و گروهی نیز از

ازايستهد. به زد و خورد پرداختندنشستندمیهندي به یاري پرداخته با لشکریان نادر که در سراهاي شهر
  .ویژه را بردندهايفیلهندیان 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 افتادهبامدادانیان 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 وهادکانستند کشتند ،آنچه توان
که به سالیان دراز گردبهاگرانهفتاد تنی که بر سر فیل خانه رفته بودند به دار کشیده شدند ، گوهرهاي

  .بودند همه به باد تاراج رفتآورده



محمد شاه بزرگان دولت گورکان را به میانجیگري نزد نادر فرستادرفتمیهنگامی 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 دیوانی. برهان الملک که پس از جنگ کرنال بسیار پریشان بود در این هنگام درگذشت

دیگر از جواهرات که گرد آورنده برهانايذخیرهبه لنکهو رفته یک کرور پول نقد وبه 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 اینبراي این کار دختر محمد شاه را براي نصراهللا میرزا خواستگاري کرد. گرداندترمحکماو 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 زنجیرپس از برگزار شدن این روزها شاهزاده به دیدن محمد. همگان به شادي پرداختند

پنج اسب با زین و لگام گوهر نشان که در خزانه بازماندهنگار و رگوههايکجاوهتار و رزهايجلفیل با
بسیار شاه را به پیشگاه نادر شاههايارمغاندر این هنگام همه فرمانروایان هند. بود به او پیشکش نمود

  .شدندمندبهرهاوهاينوازشفرستادند و از
***  

  پادشاهی هند به محمد شاهواگذاري- 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 رودگذاشته به دستوري که از پیش برقرار بود پادشاهی هندوستان را به او سپارد

  .گرددواگذاراتک از بندر سورت تا کشمیر و تبت از آن ایران و بازمانده کشور هندوستان به محمد شاه
پاداشاشرتبهوشأنفراخوریکهربدین گزیرش نادر بزرگان هندوستان را در یک جا گرد آورده به

خوانین ایران هم هر یک. ري کشور پند و اندرز دادداده 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 رهسپار1152نادر شاه روز شنبه هفتم ماه صفر
ت بود با کشتیپنجاب پل بسته از آن گذشته و بر دیگرها که پل بستن سخرودهايبر برخی از. گردید



موسمی هند پیش آمد ، گذشتن از دریاي هند دشوار گردیدهايبارانو13ساترَگذشت و چون زمان ب .
چند روز. تا به کنار رود اتک رسیدپیمودمیدر پنج ماه که زمان برسات بود از راه خشکی به آرامی راه

 14وندشداد که سپاه را جستجو کنند و این شُگذشتن از پل فرمانهنگام. در آنجا بیوسید تا پل ساخته شد

چون این فرمان به. به دست سپاه افتاده بودشماريبیآن 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 برداردهايکوهزالی را که درنادر گزیرید که افغانان یوسف
سپاهیان نادر افغانان را در .از دلیران لشکر خود را به کندن ریشه آنان فرمان دادايدستهگزیرشبه این

افغان هزارههايتیرهچهل هزار سوار از آن تیره و دیگر. و آنان را از هم پراکندندانداختندبه تنگناهاکوه
  .کشور هند دست همراهی به نادر دراز کردند

***  
  گرفتن کشور سند و سرکوبی سرکشان آنجا- 25

 خانیارخدااز کشور سند به وي رسید کههایینامهچون 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 بهریزيخونخان نوشت که شاید بییارخداپر از بیم وامید بهاياندرزنامهنادر نخست
نیرنگ آمیزاينامهدر دو رویی درآمده یکی پسرانش را با چند تن از بزرگان وولی او از. لشکرگاه آید

پیشهابهانهنادر فرستاد و براي نیامدن خودشلشکرگاهبهکردمیحکایتفرمان برداريازاشرویهکه
ان نزد ماما 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 دهیمفرمانرواییباشند و
  ». باش

خان چون راه فریب و دغل بسته دیده دانست نیرنگ بازيیارخدا. نادر سپس به بسیج سپاه فرمان داد
سپس همه کوچیده از. مردم را سخت هراسانیداهللا آباد را آتش زد وهايخانهندارد ، سراسر15هوده

جايهاستقلعهبی آب و آبادي نهاده و استوارترینکوت که در بیابانیسند گذشته به قلعه عمردریاي
  .گرفت

                                                       
)ویراینده( فصل باران در هندوستان و سند13
وند14 )ویراینده( علت: شُ
  )ویراینده( نتیجه: هوده15



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 رسیدفرسنگ راه را در یک ش

. ، از آنجا گریختدیدنمیخان که این یورش مردانه را نمی بیوسید و در خود هم توانایی برابريیارخدا
. زن و فرزند و کاچالش به دست سپاهیان نادر افتاد. او را دنبال کرده گرفته دست و پایش بستندايدسته
او هم از گذشته. خان با اینکه امیدي به زنده ماندن خود نداشت نادر به او بخشوده آزادش گردانیدیارخدا

  .واگذاشتپوزش خواسته سوگند وفاداري یاد کرد ، نادر هم فرمانروایی آن دیار را به او
وه که از بلخ فرستادههاي بوناخربزهبراي نادر رسیده بود او هم ازهاییارمغاندر این زمان از سوي پادشاه

  .بودند دویست شتر بار کرده به هندوستان فرستاد
،کردمیدر زمان درنگ نادر در هندوستان با شاهزاده رضا قلی میرزا به ستیز رفتارتهماسبچون شاه

دیگر از خاندان صفوي کسی که داراي نام و نشان. گرفتار گردیده خود و عباس میرزا پسرش را کشتند
رخ داد ، این دو خبرنشستمیکه در مازندرانباقی نمانده در همان زمان مرگ حسین خان غلیجاییباشد

  .گردیدآسودهاز رهگذر هر دورسیدهکشور سند به نادر شاهدر
  

  



  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 صفرهابیاباناز راه بلوچستان به آهنگ ایران1153گردیده در سیزدهم محرم 16

بخارا و خوارزم به کرات به تاراج خاك خراسانهايازبکپیشینهايزمانچون در. به قندهار رسید
  .اندیشیدمیدست 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 فرمانروايخانغنیافشار وخان کوسه احمدلويعلیحلشکري به شیروان فرستند فتخواستمی

 ي بزرگ همراه آن دو خان فرستاد و دستور داد کهلشکرقندهار 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 رفتپس 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 وکه غذاي دشمن و دوست بود با کشتی از
. سایه افکندبخاراسترهگذرپرچم عقاب لشکر نادري به منزل کرکی کهاالولجماديروز بیست و هفتم

  .جز سازش ندیدندايچارهازبکان او را در تنگنا یافته
 ند و در بیرون چارجو که جایگاه اردو بود پلیفرمانرواي 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
بهدر 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 اردويا. میانجیگري نزد نادر آمد
بزرگان بخارا نیز هرکدام. سرافراز گردیدباشکوه پیوسته به دریافت خنجري جواهرنشان و تاجی مکلل 17

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

                                                       
  )ویراینده( شنبه بیست ویک فروردین هزار و صد و نوزده16
)ویراینده( با اکلیل: مکلل17



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

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

 کیفري سخت دریافت و بیست هزار تن از جوانان دلیر بخارا و سمرقند و ترکان تیرانداز شهرگاهسیاست
  .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
ايدستهدر 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 آنجامزي 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 اینسوي خوارزم فرار کر

  .کار ایلبارس انگیزه لشکرکشی نادر به خوارزم گردید
  .پندآمیز به خوارزمیان فرستاداينامهباز نماندايبهانهپادشاه 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 کهبسیجیده بود از بخارا به سوي خوارزم رفت و چون نزدیک چارجو رسید فوجی
شکست یافتند و از کنار آمویهزمانیاندكبا پیشتازان لشکر نادر درآویخته بهبودندمیدر لشکر ایلبارس

یالن لشکر نادر از سرهايهاينیزهمویه کنان آشفته و پریشان روي برتافتند و بسیاري از آنان کشته شده
  .راسر آن دشت و بیابان زدوده گردیدآنان 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 رفتندخوارزمیان در خود توانایی برابري



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

ایلبارس با بزرگان گمراه راه گردنکشی و جداسريبا همه این پیشامدها. گردیدندبرداريفرمانستارخوا
  .خواستنمیرا 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 خانشدنمیامیدي به نیکیشان بسته

  .فرمانرواي قزاق به آهنگ یاوري با ایلبارس اکنون به خیوه رسیده است
چون. این خبر انگیزه دیگري به رفتن آنجا گردیدداشتمیچون 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 سختگرمپشتخیوه به استواري دز

هايتوپز چهار سو دژ را نشانرا از خندق برگردانیده اآبلشکریان پادشاه. کوشیدندداريدژدانسته 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 فرمانرواییهايتجربهوزبانیکمردي یکدل وخان 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 رسیدايویژههايراهکالت دژي است که دیوارهاي بلند و استوار دارد و به درون آن جز از

بلندش پر از آهوان و دیگر شکارهايهايکوه. دژي به نام فرود استوار و آراسته استاشغربیدر سوي
و در استواري بیپذیردلاز 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 ساختههايرخنههمتا است نادر در زمان پیش
آراستههاباغپست آنجاهايزمینرا با مرمر فرش کرده و درهاآنبه کار برده بامهاکاريو در آن نازك

. شیرین خوش گوار از هر سو روان گردانیده بودآبهايچشمهداده وآذینرنگارنگهايگلو به
  .ادشاه در اوایل شوال به آن جاي دلگشا رسیده به دز فرود آمدموکب 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 گردیدندپس از پایان یافتن شکار و گردش کوهسار در اواخر ماه
 حجهذيو در بیست و ششم ماه. نرم تکیه کردندهايبالشدو 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 تذهیباشمنارهرا با دوشیرعلیمیررضوي ایواندر آستان

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

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

باریک وهايراهبه 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 آمدندهايکوهتنگ آن

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

به ناگاه هوا سرد و برف و باران باریدن گرفتنمودمیبا اینکه زمان پاییز نرسیده و آمدن برف و باران دور
پربرف به لشکر نادر درآویختندهايگوديدر 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 گردیدباران و حمله دشمنان

.  
فرموده بود که سرخاب و اوسمی فوجی از لگزیه براي همراهینشستمیزمانی که پادشاه در غازي قموق

 لیآنان 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 بودندبردهنام
هنوز روسیاهی پیش را .ن رفتو از لشکر جدا شده به سوي قراقیطاهمراهاز لشکریان رکابی را با خود

سته بود که گرفتار این روسیاهی گردید   .نَشُ



 آهنگش گردیده سرکوبی اوسمی راگیرجلواگر چه نادر از داغستان آهنگ روم داشت این نادانی اوسمی
داختهان 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 نیامهايخانهلشکریان را فرمود که براي جلوگیري از سرماي زمستان
هايبایستدرپس در آن جا به فراهم آوردن. کوشندهاآنکرده به خورانیدن چارپایان و فربه گردانیدن

 در این زمان. بود با خوشی روز گذرانیدندزمستان کوشیده آسوده به زندگی پرداختند و تا زمستان در میان
اينامهاوسمی 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 فرستادآشتیسراسر نیرنگ براي
 هم به اوسمی پر از بیم و نوید نوشت و چوناينامهن راند و همه را بازگردانید وپسر او را از درگاه بیرو

. اوسمی و بزرگان قراقیطان آهنگی جز دورویی نداشتند پند شاه را نشنیده از نافرمانی دست برنداشتند
فرمان نادر رالشکر 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 بودداشتندمیدژهایی که آنان. نمودندمیچون 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 دوپیمانبزرگ به سوي آقاقوشه و قراقیطان به آهنگ سرکوبی اوسمی

 یدن لشکریان به آق قوشه قاضی آن جا به اینپس 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 دررا از دو سو در تنگنا دیداوسمی که خود. به درگاه نادر پیوست

 یالن رخت به قله کوه کشید و چون آن حصار یک راهآبداربلند نهاده بود پناهید و از بیم شمشیرايقلعه
پرشاخ و برگهايدرختبیشتر نداشت و گذشتن از آن کاري بسیار دشوار بود لشکریان نادر در میان

اوسمی سخت هراسیده. فراز آن قلعه استوار باال رفتندرکوه دامن بر کمر زده و بهايافشکجنگل و
 با یاران ناپاك راه فرار پیشیافتنمیچون راه چاره را از هر سو بسته دید و در خود هم نیروي برابري

لگزیه دستگرفته 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 مردمهايخانهوهادیهکوه جا داشتند اسیر گردیدند وهايشکاف
  .آن جا بهره لشکریان گردید

 شاهنشاه به بست و گشاد کارهاي داغستان پرداخت و در اول زمستان از کشورپس از سپري شدن بهار
 خان را به دستور پیش بهدسرکشان 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 شتافتندبیهايپاداش

***  
  گشودن مسقط- 31

گیرجلوپیش شیخ جبار به دستیاري تازیان هوله بحرین را تصرف و پرچم نافرمانی افراشتههايزماندر
مستوفیمیرزا محمد تقی شیرازي از پایهرفتمیزمانی که شاهنشاه به قندهار. پرداخت مالیات گشته بود

  .انروایی فارس و خطاب خانی سرافرازي یافته به گشودن بحرین و مسقط فرمان یافتشیراز به فرمگري
هاییکشتی. 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 گردیدشدمیکه رحمانی و فتحشاهی و ملک نامیده
 زمانی که نادر در هندوستان سرگرم کارهاي آن جا بود مسقطیان سر به آشوب. فتاده به ناتوانی گراییدندا

را با دیگرهاکشتیبرداشته آتش فتنه برافروختند و در کنار دریا به نامردي قاپودان پادشاهی را کشتند و آن
نادر از هندوستان خبر اینپس از برگشت. به تصرف درآوردندبودمیدولتی که در بندرهاهايکشتی

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

با ناخدایان کارآگاه از روي دریا روان ساخته چونشدمیهر یک چون کوهی جنبان دیدهرا کههاکشتی
 در غیر موسم به راه افتاده بودند طوفان برخاسته یک کشتی بر گل نشسته غرق شد و بازمانده باهاکشتی

رمانروايبه ساحل چون سرکوبی سلطان بی مرشد فهاکشتیپس از رسیدن. بادهاي سازگار نجات یافتند
کلب علی خان افشار به سرداري و تقی خان شیرازيبایا بود ،هایشسرکشیوهانادانیمسقط به انگیزه

تیزدو و بیابانهاياسبدستور داده شد سردار از راه دشت با. دوباره به فرمانروایی فارس برقرار گردید
 گر شهرهاي آن جا رفته به نافرمانان گوشمالبه مسقط و دیدریانوردهايکشتیگرد 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 باپیمودمیسو به مسقط رهسپار و فرمانرواي فارس که با کشتی راه



 چند کشتی از ایشان با ضرب توپ به ته دریادشمنان به هراس افتاده. ستپیودرآتشبار جنگهايتوپ
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 گشتنخست دژ لواراپیمودمی
 و دار زخمی از تیر یافت و از آن زخم درگذشت و والیات مسقط و مطرح به تصرفسلطان 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 روانهه 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 پسرهایشانلغزششاهزاده 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
يبودمیهنگامی که شاهنشاه در تهران و جداسري ها از اوهاسرکشیونشستمیرضا قلی میرزا در رِ

بدي و نافرمانیو چون شاه به داغستان رفته به گرفتن دژهاي قراقیطان سرگرم گردید ،شدمیشنیده
فتار شده زنجیر بر گردنش نهادندافتاده به لشکرگاهش خواستند و چون به آنجا رسید گرآشکارشاهزاده 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 بربستشاهزادگان بود به سرنوشت شاهزاده دچ



***  
  لشکرکشی چهارم نادر به روم- 34

 گشوده شد بزرگان دولت عثمانی برتري نادر راآذربایجانپس 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 بهدر 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 گردیدشاهنشاه ایران نامه دوستانه به سلطا

  .چهارگانه دانندهايکیشکیش جعفري را پنجم: نخست
راگانهپنجگردد که در آن جا نمازهايجعفريرکنی از ارکان مسجدالحرام ویژه پیشوایان کیش: دوم

  .بخوانند
مانند حاجیان مصر وهاآنن دولت عثمانی به، گماشتگاشوندمیایرانیان که از راه شام رهسپار مکه: سوم

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

آزاد بودهفرمانی 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 واينمایندهدر پایتخت هر یک از دو کشور: پنجم
  .آسوده زندگی نمایند

فراوان نزد سلطان روم فرستاد کههايارمغاننخست وزیر ایران را با گروهی از بازرگانان و نامه دوستانه با
  .گفتگو نموده در سازش بکوشندگانهپنجه مواددربار

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

  .ندبه دربار رسید



پس از برگشتن از هندوستان هم که براي دوستان. با نامه دوستانه نزد قیصر فرستادايفرستادهنادر بار دیگر
دو لک جواهر شاهوار با چهارده زنجیر فیل براي قیصر روم فرستاده پذیرفتن شرایطفرستادمیارمغان
  .برگردانیدشرعی و ملکی آنان راهايدلیلرا خواستار گردید وگانهپنج

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 درندادندنواگذاشتپنجمین شدن کیش جعفري و

فت و دو تن از قاضیان بزرگ را بانادر را نپذیرهايدرخواستسلطان 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
خواهیدنمیجوابی به نامه آنان نوشت و با قاضیان روم فرستاد که چون شما را سر سازش نیشست و. ندارند
یکا و شما با شمشیردو کشور با یکدیگر دوست و برادر باشند آماده باشید که کار مریزيخونبدون
  .خواهد شدرویه

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 سويبهسلطان عثمانی احمد پاشاي حمال اوغلی را. به پایتخت عثمانی رسیدنادر

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

  .با لشکریان دلیر تواناي رزمخواه از دربند به سوي روم رهسپار گردید1155آهنگید و در بیستم دلو
سخت گردید که شتران بزرگ اندام از راهاياندازهکار بههاسیالبست از زیادي باران و راه افتادننخ

  .ستوه آمده از رفتن باز ماندندبهرفتن 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 گشودنداز کار افتاده سو
هر شب ریزشپیمودندمیخالی راههايشکماز 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 بستندشدمیدر آن زمان در نزدیکی جایی که جواد نامیده

ی از عذاب درآورده نفسی بهواري 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 عثمانیگانهپنجدرآمد و فرستادگانی از همان جا براي قبوالنیدن بندهاي

  .نادر از راه شهر زور به سوي کرکوك رفت. فرستاد
پیشهبرداريفرمانسلیم 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 نیرنگسرکردگان 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 چهارکوبدژهايتوپتوپچیان به فرمان همایون. دشهر پشت گرم شده به نگهداري خود کوشیدن
سنگ بر آنانهاخمپارهسو نزدیک دژ رسانیده یک روز از بامداد تا شام بر قلعه گیان آتش افشانده از

  .آتش بار دیوارهاي دژ را از جا کنده برانداختندهايگلولهبارانیدند و با
خون آلودهايتنسراسر دژ از. نمودمیهنگام 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 بودهايبرجپر 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 آنانفوجی هم
لشکر نادر به سوي موصل رهسپار گردیده در برابر گورهافیروزيپس از این. بخشوده دژ را گشودند

  .یونس جاي گرفتند
 ازعسکرسرر آن زمان احمد پاشايد. پرداختندهاییجنگاز پیشروان لشکر در اطراف دژ بهايدسته

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 اندازهبردهنامپاشاي. به جلوگیري فرستاد

به آهنگ جلوگیري پاايدستهلیکن قوچ پاشا حاکم کوي با.شیدتوانایی 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 کهاياندرزنامهشاهنشاه. باخت و گروهی از همراهانش کشته گردیدند رنیک د



چون این نامه در آنان نهنایید فرستادگانی چرب زبان و. پشیمان شده راه راست روندشاید 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 قلعهو 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 ناچارپاشایان 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. بقبوالنندریزيخونبدونشدند که شاید بتوانند شروط نادري را

  .در آن جا بیوسان پاسخ مفتیان نشست
***  

  محمد پاشا سرعسکر روم18ناجنگ با یگ- 36
یگانزمانی که نادر در شکی بود خبر رسید که در دولت عثمانی درخواست موصلیان پذیرفته نشده و

 . اندفرستادهلشکر فراوان به قارصايدستهمحمد 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

  .نشستاردوي نادرچهار فرسخیدرکردهسرلشکر نیز از قارص حرکت. انداخت
 تا به نیم فرسخی لشکرگاه نادر رسیدهآوردمیاردوي خویش را با مردان کار دیده دلیرانه پیشعسکرسر

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 وآشفتگیواردوي 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 برگشتندآوردهکاچال فراوان به دست
***  
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  کشته شدن نادر- 37
پایمال لشکر بیگانه بود به یاري یگانه یکتا دل بستههاسالچون نادر در ابتداي کار که سرزمین ایران

جا مرد ناپاکی سر برافراشت از دم شمشیرش گذرانید ، رخودروي آن چمن را با داس دروید و ههايگیاه
–  خوارزم را گرفته بساط دادتوران و–سندپس 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
. فشاندمیو پاکان را پشتیبان بود و چون خورشید بر پست و بلند نوربیچارگان را پناهگاه. برین گردانید
ولی چون از. با ایرانیان و دیگران نیکو رفتار کردي. بودمیبا عطا و تیر تدبیرش بی خطادست و دلش

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

 سخن چینان مردم آزار بازار. را رواج دادبا 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 گفتهبریدندمیپیاپی به قیچی دو زبانی به اندام نام هر کس پوستین افترانشناخته زسرما از گرما با
و هر یک از آن مستمندان را بهافکندمیآسمانی پنداشته تهمت زدگان را به زندان 19آنان را چون فرهش

 گماشتگان دیوان در کوچه و برزن و به هر زن و مردي برمی. گردانیدمیگوناگون دچارهايشکنجه
  .طلبیدندمیخوردند به او درآویخته در سر بازار بدون دستاویز از پا آویخته زر

و به خیاالتداشتمیبی پایان بهره برده خواسته فراوان اندوخته بود دیده آز بازهايگنجبا اینکه نادر از
سه سال کشور ایران دچار این هرج و مرج. پختمیناگوار به کارهاي ناپسند نانی براي بازماندگان خود

  .گشتندمیو همه از او برشدمیجایگزینهادلو دشمنی نادر درترسختبود 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
اشبرادرزادهعلی قلی خان. چون چنار کهن سال از خویش آتش گرفتدولتش با آنکه سرو نو خیز بود

به نفیر عام نواخت و بهزدمیکه 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 ازو شصت گروهی از افشاریه که پاسداصدیکدوم 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. داشتندمیدر 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. زیستندمیمیرزا 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 فرستادخبر به مشهد آمد و فوجی

خان قوشچی شاهزاده که پیوسته دستددوست محم. و ساز سفر به سوي مرو شاه جهان فرار کردند
هدفراوان دیده بود ایشان را از بیابان کالت بازگردانیده به مشهاينیکیخدمت 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 زدهعلی

  .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 بیهايخزانهدرهاي. گرم کرده ابروي دولت را بر خاك ریختنشینیهمرویان بزم
اندرزهر جند. پروایی و ناروایی گشود و جواهرهاي بهادار را به جاي سنگ و سفال بیرون ریخت

فراوان و شهرهايهايخواستهاو گوش ندادهدادندمینابجا پندهايبخششدهندگان او را در ترك این
خزانه را به باد فنا داد و چون یک سال از زمانهاياندوختهآن کهتابخشیدمیرا به خراباتیان نادانآبادان

شمشیر از نیام کشیده با او درآویخت و در محالترشکوچکابراهیم خان برادرسپري شداشپادشاهی
از لشکریان علی شاه که او را به خودکامگی واداشته بودند فوراًايپاره. سلطانیه جنگ بین آنان در گرفت

 پس از آنکه کار از دست رفت علی شاه به خود باز. دوري جستنداشیاريرد او پراکنده شده ازاز 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 زندانشبرجایش نشست خوانین و رؤساي ایالت و همه مردم خراسان به جستجو پرداخته

آنان پافشاري بیشتر کرده درجستمیهر چند شاهزاده از پذیرفتن پادشاهی دوري. ارگ بیرون آوردند
در مشهد1161 20شاهزاده ناچار پادشاهی را پذیرفت و در هشتم شوال. آستانه رضوي پیمان وفاداري یستند

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

  ابراهیم خان در تبریزتخت نشینی- 40
ان سال در تبریز به جاي برادر بر بالشحجهذيابراهیم 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 آمدبرتافت و با لشکر

چون به منزل سرخه سمنان رسید. در قم به جاي گذاشته به سوي مشهد رهسپار شدکه در بند همی داشت
ابراهیم با بازمانده. خود رفتندهايخانهنزد شاهرخ و گروهی بهايدسته. 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 پراکندندکردهآشکاریار 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 مردشاهرخنزد

  .کیفر کشتار شاهزادگان کشته گردید
جویانبدینسان 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

  )آنشدهپاك( 

  

  



  درباره این کتاب
  

تاریخی بههايسرچشمهایران در زمان نادرشاه ، ازپیشامدهايکه در زمینهسودمندهايکتابیکی از
که آن چه دیدهزیستهمیاین 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 کردهپیشامدهايبسیاري از

یک بار. شناخته شدهاندکردهسودجویی که سر جون ملکم انگلیسی و دیگران از آناین 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 درهايشمارهاین کتاب را درما یک بار پاك شده
  .رسانیممیاینجا جداگانه به چاپ

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

  .گردانیدن نادر کوشیده است
زمان خود را نوشته است که بهپیشامدهايزیرا. او بسیار سودمند استهاينوشتهکه بگذریمهاعیباز این

تبریزیان و همدانیان باهايجنگهايداستاناز جمله–هاداستانسخنان او ارج توان گذاشت و برخی
کتاب اوستهايفزونیهااین. ز چیزهاییست که جز از کتاب او به دست نتوان آوردا–لشکرهاي عثمانی

.  
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  سفرنامه حزین
  

پرشور این کشور نیمه نخست صدههايزمانیکی ازدانندمیاندکردهکسانی که در تاریخ ایران جستجو
 است که در آن داستان تاخت افغانیان به ایران و برافتادن صفویان رخ داده رشته کارهاي کشور ازدوازدهم

 از آن سوي عثمانی. هم گسیخت و از هر سو گردنکشان برخاسته در هر شهر بزرگی فرمانروایی پدید آمد
این. ت گرفتندو 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 سایههايجنگشده به یک رشتهبود تا نادرشاه پیداشوریدگی
  .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 استو آنباشدمیکم

 این سفرنامه یک بار در. سودمندي را در بر داردهايآگاهیواندکردهو دیگران از آن بهره جوییملکم
ست بیایدهندوستان 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 رادارينگاهباید از بهرچون جداگانه چاپ نشده
و تا پنجاهگذشته از این حزین در آغاز سفرنامه به تاریخچه زندگانی خود پرداخته. بر خود هموار نمود

ناشایست درهايعبارتايپارهنیز. باشدنمینموده 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 کردهاينگارش

را به چاپ رسانیم و خرسندیم که رنج ایناشپیراستهناشایست آن را دور کردههايعبارتکنار نهاده و
از خود بر آن افزودند کهايدیباچهمحمدي مالیري به عهده گرفتند ودانشمند آقايدلپاكکار 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 پیراستنهاآنتاریخی پیشین نمودن وهايکتابکاریست که باید با بسیاري از

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

  
  
  
  



  دیباچه
  

یکی. اندبودهنخست از آستارااشخانوادگینویسدمیمحمد علی حزین نگارنده این سفرنامه چنانکه خود
و پسرانش نیز درکندمیبه گیالن آمده و در آنجا زیستآستاراازالدینشهاباز نیاکانش به نام شیخ

پدر حزین که ابوطالب نام داشته در بیست سالگی از گیالن براي تحصیل به اصفهان. مانندمیهمان جا
است و محمد علیاصفهانی پیوند کرده و در این شهر بنیاد خانواده گزاردههايخانوادهآمده و با یکی از

  .به جهان آمده است1103ربیع االخر سال27شهر درحزین در همین
هايدانشو بااندبودهگویا همه از علما و دانشمندان زمان خودگویدمیپدران او چنانکه در آغاز سفرنامه

خود حزین هم از این علوم بی بهره. اندداشتهآن 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 پدرشپذیرفتهنمیاندداشتهمیل 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 .دهدمیاو 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 وزیادي کرده و بیشتر جاهاي ایران را دیده و به حجهايمسافرتحزین در زندگانی و پس از مرگ پدر
هايمسافرتدر 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 هجومهايمسافرتخود را ناچار نگاشته است و چون
خود راهايدورهترینسختکشور مابه شمال آن ،هاروسبه مغرب ایران وهاعثمانیبه ایران وهاافغان

از این جهت سفرنامه حزین ارزش تاریخی بسیاري دارد و مخصوصاً در وقایعی که خود اینپیمودمی
  .بوده استهاآندرگویدمینگارنده

در زندگی پدر به همراهی وي سفريزیستهمیمحمد علی حزین چنانکه گفتیم در آغاز جوانی در اصفهان
 هنگامی که در فارس بوده شهرهاي. پس از بازگشت از گیالن به شیراز رهسپار شده استبه 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 وولی در سواحل عمان به بیماري دچار شده و از آنجا به بحرین برگشت. زیارت مکه نموده است

پدرشسفرایندر .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 اصفهانبدرود زندگی گفته و حزین بار دیگر به شیراز رفته



روزي که بنا بود اصفهان به1135در سال. در آن شهر بوده استاندگرفته وهجوم کرده و گرد شهر را فر
 پس از این که چندي در خرم. بیرون آمده و راه خرم آباد پیش گرفته استسپرده شود از آنجاهاافغان

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 شوشترن بار تا یمن پیش رفته ولی چون هنگام حج گذشته بودهاست و ای

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

به کرمانشاهان احمد پاشا سردار عثمانیعراقدر بازگشت از. کرده و به زیارت کربال و نجف رفته است
نتوانسته به خراسان برود از کرمانشاهان از راههاراهدر این شهر لشکرگاه داشته و چون به واسطه ناایمنی
از آن شهر بیرون رفته و شهر ویرانی به جاهاعثمانیکردستان 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 .اندبودهگذارده
و چنانکه خود حزین نوشتهاندگرفتهو نادر قلی خراسان را از ملک محمد سیستانیتهماسباست که شاه

در هنگامی که لشکر شاه تهماسب و نادر براي جنگ. شاه تهماسب به دیدن او رفته استاست در خراسان
اند حزین هم در آن لشکر بوده و در جنگ مهمان دوست نیز بودهکردهمیاز خراسان حرکتهاافغان
فري دریاییپس 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 است1140انگلیسی در سالهايکشتیسفر هند نموده است و با یکی از

با وي سازگار نبوده و از آنجا بسیارو هواي آنجاآبو با اینکهکندمیحزین از این تاریخ در هند زیست
او به ایران فراهم نشده و در هنگام حمله نادر شاه به هند در آنجا بوده استشکایت 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 کهجانب دهلی رهسپار شده و برا

حزین درشودمیگذشته و روزي که نادر شاه به دهلی وارداندبودهبراي جنگ با نادر شاه بیرون آمده
  .دهلی بوده است

 در دهلی نگاشته است و با این که شیوه او تاریخ نگاري نیست1154حزین 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

وترسادهباید بگوییم که خیلییمبسنجکه در همان زمان یا پس از آن نگارش یافتههاییتاریخن را باآاگر
  .نوشته شده استهاآنازترروان



سودمندي را در بر دارد که سزاوار است بارها چاپ یافته در دسترسهايبخشهر چه هست این سفرنامه
بلکه در خور آنست. ن چنین شایستگی را نداردهاي آبخشو از آن سوي پارهخوانندگان گزارده شود

ناسودمند آن را جداهايتکهاین است نگارنده دیباچه عهده دار شدم. ن رفته فراموش گرددکه از میا
  .آن چاپ شودهايشمارهنموده 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 چاکريسلک سپاهطایفه 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 بودمیرویسحاکم آنجا قیام داشتند
 موفوره به دست آورد وخزائنامیراالمراي 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 درگذشتشدمی

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 وهاقرنو چونفرستادمیو گاهی عرایض نیاز به درگاه سلطانیگستردمیدر آن مملکت

کامل یافته مستعد آسیب عیندر ممالک بهشت نشان ایران نصابدنیویههاينعمتآسودگی و اتمام جمیع
طلب را که قریب یک صد سال شمشیر ایشان از نیامآسایشالکمال بود پادشاه و امراي غافل و سپاه

، تا آنکه محمود مذکور با لشکر موفور به ممالکگذشتنمیبرنیامده بود دغدغه عالج آن فتنه به خاطر
  .بود1334اصفهان شد و این در اوائل سالکرمان و یزد رسید و غارت و خرابی بسیار کرده عازم

 مأموربا جمیع امراء و سپاه که حاضر رکاب بودند 22مذکوره رسید اعتمادالدولهدارالسلطنهبهچون 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 شوندنفاق راي دو تن از ایشان با هم
 خود را انداخته با عیال به شهر درآمده خلقی کههايمکانقریبهمغلوب شدند و اکثر رعایاي قراءامراء

عامه را بههرگز 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

قریبهاز دهات معمورهخواستمیاز ضروریاتمحکم اساس بود مقام گرفت و آنچهايقلعههم شهري و
چندین ساله شد و آنچهبه خود که بی صاحب افتاده بود به لشکرگاه خویش کشیده صاحب ذخیره

  .تمامی را سوخته نابود ساختخواستنمی

                                                       
.داشت»شاه نواز خان«گرگین خان گرجی که از دربار صفوي لقب21
محمد قلی خان اعتمادالدوله22



برآمدن از آن شهرو اراده 23پدر به یاد آمدوصیتمن چون به دیده بصیرت در مآل آن حال نگریستم
هنوز مسدود نشده بود و تا دو سه ماههاراهو سرانجام مقدور بود کهکردم و در آن وقت حرکت با منسوبان

و به سخنان دور از کار خاطر رنجهگذاشتندنمیدوستان و نزدیکان. شدمیبیرون رفتن به سهولت میسر
چه مجال مقاومت با خصم نمانده و مقدور بود که. و در آن هنگام صالح در حرکت پادشاه بودساختندمی

 نچه خواهد به طرفی نهضت کند تمامی ممالک ایران سواي قندهار درو 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 ازمن این معنی را. الحق تدبیر در آن وقت منحصر در این بود وکردتوانستیچاره کار
که از این راي درنگذرند و استخالص اصفهان نیز در این صورت 24یدم و تحریض کردمهمانمحرمان او ف

 وافتادمیچه 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 هرهايجنگایام و کوشش بسیار آن را گشوده بود به مقر دولت خود باز گردد یا آماده
ما موافق تقدیر نیفتاد و چند کساشدندنمیبه سختی تلفشماربیصورت تدبیري سودمند و آن همه خلق

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

هر دوازدحام 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 فوجکمتروفرسنگ

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. کردندنمیو افاغنه بر کسی ابقارفتندمیکنار پوشیده و پنهان از شهر بیرون

با ورام وشماربیهر روز جماعتیرفتمیبیرون برده باشد و در شهر چون اکثر اغذیه نامناسب به کار
 و فراخ حوصلگی و جوانمردي مردم آن شهر مشاهده شد که قرصشدندمیامراض مبتال گشته هالك

که به گرسنگی مرده باشدشدنمیمی معلومنانی 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 ماندبه گفته خود حزین در آغاز کتاب پدرش در دم مرگ به او وصیت کرده که در23

  !..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 زدماین ها چیزهاییست که پس از پیشآمدهاي بزرگ هر کس می گوید و کسانی به دروغ ادعا می کنند که من به ه24

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؟

.گرفتخواندن 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 کارداشتمیواحدي 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. شدنمیبه جایی رسید که یافت

 ه آن مقدار از هنرمندان و مستعدان و افاضل و اکابر و اشراف در آن حادثهرنجور 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 باقیچیزيو به غیر از کتابخانه چنانکردممیصرفرسیدمیاست و بر آنچه دست قدرتم
کتاب را نیز متفرق ساخته بودم و تتمه در آن بهبود و با وجود بی مصرفی قریب به دو هزار مجلهنمانده

  .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 بهدرگذشتند 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
–   جلوسداخل 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 وه رکه پایان آن شدت بود ب1135حسب تقدیر در غره شهر محرمبر

 که بر دو فرسنگی بود رسیدیم و چندايقریهتاق از شهر برآمده بهان 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 خودايگوشهند و سلطان مغفور را درسکه 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 بلدهبالجمله فقیر از

تداركالجملهفیپر برف بودهاراهخوانسار 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 قدیممتجاوزند در آن وقت امیراالمراي آن ملک علی مردان خان بن حسین خان فیلی اخانوار

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 باروزگار بود و در آن قضایا و حوادث که رخ نموده بود خواهش تدارك و عال

رد مصدر اثري نتوانست شد و توفیقداطولیهاآنشکر و حشر بنا بر اسباب عائقه که ذکروجود 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 نداشتمنمودمیساده محضمعلومی 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 آمدالجملهفیاز 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

  .امدیدهراو به مرور ایام تمامی آن مملکتداشتندمیبه 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 جمهورجزایرياهللاعزیز
در اکثر فنون و علوم مهارتش به کمال و در تقوي و ورع بی همال و الحق سیدي بزرگ. آن والیت بود

درش ازرسیده که مزید بر آن نباشد و برادر عالی قايدرجهبود و محبت و الفتش با من بهشانعالیمنش 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 مذاکرههاغیرهو 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 جوارمذکوره 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 حرکتو از جمله حوادث

 کهلشکرهاي روم بود و مجمل این حادثه آنست که سلطان روم با وجود یک صد ساله صلح و سنور 25
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 فرماچنان
شده به عراق و آذربایجان و گرجستان سه چهار سردار عظیم االقتدار با لشکري که دست مکنتش بدان

بغداد و به حدوداز جمله به تسخیر حدود عراق حسن پاشاي حاکم. به داعیه تسخیر گسیل نمودرسیدمی
  .عبداهللا پاشاي وزیر نامزد شده بودآذربایجان

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 وشاه. 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 لعبلهوآرد به اسباب عیش و طرب داللت کرده و به اندك زمانی چنانکه در مزاج جوانان خاصیت

  .آن شیوه از حد اعتدال درگذشتاست به
رسیدن سردار.در این حال پادشاه مذکور در مملکت آذربایجان بود و عزم تدارك استیصال افاغنه داشت

در رکاب آنروم آن عزم الیق را عائق گشته به راندن ایشان از آن حدود مشغول شد و لشکر قزلباش را
گاهی غالب و. سخت روي دادهايمصافیتی بود با لشکر روم مکررپادشاه که در تهور و مردانگی آ

و سامان موفور و رسیدن مدد و معاون ایستادگیشماربیو رومیان بنا بر عدتشدندمیگاهی مغلوب
شدندمیو هر قدر از ایشان کشتهرسیدمیبر سر آن کار گذاشتند و هر وهنی که به ایشانهاخزانهداشتند و
 گرفته وفرباریکآن مایه بی قیاس معلوم نبود و چون آن حادثه ناگهان اکثر حدود مملکت را بهدر 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 نسخھ٢٥



و زیادهطغیانبهربودند در آن انقالب و طوفان حادثه چنانکه رسم است از هر گوشه و کنار سخزیدهدر
 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 افاغنهاستیالي 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 شهرسی 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 اوانو 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 قدرزدمیپادشاه صفوي نژاد در این حوادث هائله دست و پاي. غارتگران
با عساکر رومآذربایجانکه زیاده خصم را مجال تعدي ندهند و خود در بالدادفرستمیمقدور 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 طوعاًخود 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 عامدادمیز تنگ حوصلگی اگر در شهري اندك مایه جمعیتی دستعزیز و ا

و آن مایهگذاشتندنمیو این معامله در اصفهان به کرات واقع شد و از دنائت چیزي به کسیپرداختندمی
یچ گونهرا هاموال و خزائن و نفائس اندوختند که محاسب وهم و قیاس از تصور آن عاجز است و مردم

  .بستندمیآرامی 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 آنپس 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 شدهافاغنهو همچنین در قصبه خوانسار عوام شوریدند و جمعی از

  .در میان گرفتند و در یک روز سه هزار تن بکشتندرفتمیبه جایی
 داشتند در مدت هفت سال که استیاليآذوقهآنکه بعضی دهات حقیره که به هر نوع ذخیرهغرایبو 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 نداشتهاقریهدر تسخیر آن

 و با وجود غلبه گاهی از بیم و هراس و گاهی از دستبرد رعیت و سپاه آرامیو 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 بردیوانه 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 نفرمحمود 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 بمردهايدست

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 عظیمفراهم آورد و اکثر فارس را مسخر ساخت و درمالزمت 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. نشستترعقببه ضرب توپخانه رومیان شکست در افاغنه افتاد و از جاي خود

رعد اواي کرنا و کوس در افکنده بر سپاه روممذکور 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 بهآبادمجمال در خرم
با رومیانعلی مردان خان امیراالمراي مذکور را به خاطر رسید که جون محاربه. رسیدمینواحی آن بلده

ه لشکر رومیهاست با جمعیتی انبوه رفته بلده خرم آباد و نواحی آن را که قریب بدر این وقت کاري بزرگ
 مملکت رفت واست 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 دهدشتسکنه 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 برخاسترومیه 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 عجزهترخرابلقی عظیم راخرابی 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 کوششمقبول 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 دربیوقافانآن مقدار ایشان را تشجیع و تحریص کردم کهولوازم آن پرداختند
و مردم آرامکردندمیکارزاردادمیستعمال اسلحه ماهر و جنان دلیر شدند که با سپاهی گران اگر رويا

                                                       
 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 عبارتنددر پایان این گفتار26

انیمد اصفهاز میرزا عبداهللا مشهور به افندي و میرمحمد صالح شیخ االسالم اصفهانی و میر محمد باقر خلف میراسمعیل حسینی اصفهانی و بهاءالدین مح
و محمدمشهور 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 همچنینصادق 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 موافقتهاشبگرفته شهر به معموري اول گرایید و خود هم اکثر
س فیلی و صعوبت مسالک آنجماعت رومیه چون از استعداد مردم واقف شدند و نام کثرت الو. کردممی

داشت اندیشناك شدندبلندآوازگیمملکت 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 ننمودکسی ب وخود ماندند مکرر ایشان را تحذیر کردجاي
  .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 وسکنه و عوام شهر به مدافعه برخاستن. لشکري در آن شهر نبود

اطاعتبهاحمد پاشاي سردار ایشان راکهچندانان به تیر و تفنگ بکشتند وجمعی 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 آنشهر 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 نشدايفایدهکوشش
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. شدندکس از ایشان روي نگردانید تا همه کشته
از اطراف و جوانب عراق در آن بلده جمع آمده بودند و حساب مقتولین آننیزآن 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 رسداست تا
خلق وموالنا عبدالرشید همدانی که از عدول. اصدقاي حقیقی این بی مقدار بود و هم از جمله مقتولین بود

علوموي به اکثر. خطاط اصفهانیو 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 ونوشتمیمربوط 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 ازاضطراب 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. ودیمهمدان 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 رسیدیمهايزحمتسخت وهايتالش
 ودند و سابقه معرفتی داشتند و در فکاكکه ناچار همراه پاشا و عساکر روم بهاغیرهبلده 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 همدانیانکشتگان که به زیر یکدیگر افتاده مجال عبو
اند دیگران به جاي ایشانشدهمیکشتهکهچنداناند وکردهمیبر رومیان گرفته مدافعههاکوچهچون سر
دربالجمله مرا. اند تا سر دیوارهاي بلند اجساد کشتگان بود که بر فراز هم ریخته بودندایستادهمیبه مقابله

 از. بلیه عظیمی بودداشتندمیبا وجودي که جمعی از ایشان آشنا شده احترام ومیانه 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 جامعجا 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 داشتندبر 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 رسیدمخالی دیدم ع

با من. حاکم آن دیار ابوالفتح خان از غالم زادگان صفویه که جوان هوشمند بود در آن بلده اقامت داشت
 . قدیم من بودالفت 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. مرعشیبود 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
. شدندمیبغداد بودم که سفینه روانه یمن بود و جمعی به عزیمت حج سواربه بصره شدم و عازم رفتن به

 قدیم در هیجان آمد و تدارك زادي نموده قلیلی که داشتم به اهل سفینه داده به کشتی درآرزويمرا 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 استبه 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. فرمودمیاین بی مقدار
 محروم ماندم و در آن وقت از بصره به بغداد رفتنمعاودت کردم و در آن سال نیز از سعادت حجبصره بود

به سبب موانع طرق مقدور نبود و بصره چون بر ساحل بحر و هواي ناموافق داشت مرا خوش نبود ناچار به
قرارايگوشهحویزه 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 کدخداییو اهالی اکثر اماکن بگرفتمنمی
 و مرا نظر به احوال خود و اقتضاي زمانه پر آشوب و فرط غیرت مرغوب نبود و در میانه ایشاننمودندمی

  .نمودمیماندن 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 رومیانسبحان ویردي
***  

و الحال در همه آفاق سواي این سه بلده در مکانیباشندمیدر حویزه و شوشتر و دزفول جمعی از صابیه
تفحص کردم عالمی در میان ایشان نمانده بود و عوام فرومایه بودندکهچندان. دیگر نشانی از ایشان نیست

است و صاب به روایت بعضی اصحاب سیر پیغمبر بوده و طایفهالسالمعلیهو صابیه ملت صاب بن ادریس
 و آخر ایشان صاب بوده و ایشان راالسالمعلیهاول انبیا آدم. و صابیه گوینداندشمردهوي را از حکما

کتابی است مشتمل بر یک صد و بیست سوره و آن را زبور اول خوانند و عقیده ایشان اینکه صانع عالم
شکلیکواکب 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. اندنمودهمعین
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 زماناجرام علویه و هیاکل سفلیه یعنیتأثیراتاست و جمیع این طایفه قائلند به
  .اندبودهدر این طبقه بود که صاحبان علوم مکنونهشانعالیحکما 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 پیشاندك. 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 بیهايکوهستانگرفته 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 مایهسردار 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 بودکردمیالفتی پدید آمده احتراممذکور را با من
با من آشنا شده الفتعبداهللا افندي قاضی عسکر روم و به علم و فضل در مملکت روم شهرتی تمام داشت ؛

ط چند مسئله متداوله از فقهسرمایه او منحصر بود به ضب. آمدمیبسیاري 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 تجرددرچنديبالجمله
و در آنجا بود سید فاضل امیر صدرالدین محمد قمی اصفهانی که مدرس بلدهامنوشتهنفس را در آن بلده

با من الفتی تمامرین علما است وبحنجات یافته به کرمانشاه آمده بود و الحق از متلیهبهمدان و از آن
  .داشت و الحال ساکن نجف اشرف شده در حیات است

و نواحی استیال داشتند و همه راو در آن وقت رومیه بر کل قلمرو علی شکر و لواحق  و کردستان و لرستان
و ویرانی تمام بهآمیختندنمیو با رومیهشدنمیبه 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 وي قزلباش سبحان ویردي خانو از امرا

از سیصد. در ستیز و آویز بودهامدتسپاهی نداشت ، مردم متفرقه فراهم آورده در آن نواحی با رومیه
 وي به ويمصاف 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 آقايرومیان او را با عهد و پیمان نزد خود آورده اول اعراز کرده و. شد
از لشکر روم دربیست و دو هزار کسگفتمین لشکر بود شنیدم کهآدفتردار بغداد که از عظماي

 و الحق اگر مجال تفصیل احوالش و تدبیرات و صولت واندرسیدهدي خان به قتلمحاربات سبحان ویر
شگفت تمام گردیده در روزگار ناسخ داستان رستم وهمت 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 آنتبریزیان. 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

شماربیقریب به پنج هزار کس که از تمامی خلق. دمال آنچه توانید برداشته به سالمت از شهر بیرون روی
 دست عیال خود گرفته از میان سپاه روم بیرون رفتند و آندستیآن 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 زمینبالجمله 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 داشتمگذشتمیاوقاتضبطمقدس 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. شدممیو گاهی به مطالعه مشغولپرداختممی
که مجاوران آنجا بودنداتقیاو گاهی با افاضل و) ؟(بر بسیاري بگذشتاواخر جمع بود که تعداد آن نتوانم

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

و اندیشه سفر در خاطرم نبود تا آنکه به عزمگذشتمیوع فیوضات آن مکان مقدس خوشو به هر ن
 به بغداد آمدم و اراده عود به نجف اشرف نبود که عزیمت سفر خراسان ورايمنزیارت کاظمین و سر

یکراناحمد 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 ودرآمدم و از آنجا به آذربایجان رسیده آن ممالک معموره خاصه شهر تبریز را از استیالي
  .خراب دیدم

در آستارا جمعی کثیر. آنجا به گیالن درآمدمازبالجمله 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 بوداز سپاه

 باط تمام بود مراسم مودت قدیمه تقدیم کرده و به التماس وي چندچون 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 درگذشتندهمراهان 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 آندر 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 بهدست 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 خراساناندیشدادشاه به مازندران رفت که فکريچون 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 ازمعدودياج نمود و خود باخود اخر

خراسان در آن وقت به سهمملکتوبر رکاب پیوسته به آن مملکت درآمدجماعت قاجار آستر آباد
 اغنه ، ابدالی وقندهار 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 پاسو توقع آن بود که شاید حقوق چندین ساله چاکري و نمک پروردگیپیونددمی
ید و خود این توفیق نیافته به عزم رزم استقبال موکب شاهی کرده تا قلعه اسفراینداشته به قدم اعتذار پیش آ

 . تالفی و گوشمال وي سوار شده و ایلغار کردچون 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 بودکردمیلشکر پادشاهی کارزاربرآمده 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 بلدهگذاريخدمتپادشاهی آمده نطاق
شد و ملک محمود محبوس گردید و در حبس به سعی یکی از امرا بی اطالع پادشاه هالكفاخره مفتوح

  .باد آمدمآپادشاه 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 گزیدمروضه
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
 قلیندرآمدندمیاسان به اردوي پادشاهیو 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 گشتالقدرجلیل



 هاآندر شکست کار. دانستمیدو 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 وامنمودهفیه را با چند رساله دیگر در آنجا تحریربسیاري از کتاب رموز کش. مشغول بودم
  . 27داشتممیمستعدان 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 مبادابالجمله چون اشرف

وشوکتباازد پیش از آنکه متعرض او شوند اشرف مذکوردر 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 فرستادهمستأصلافاغنه 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 میانهمنزل 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 لشکردوست که داخل زمین خراسان است تالقی دو لشکر دست داد و سپاه
                                                       

 نیز از به هم پیوستمدر اینجا سه تن از دانشمندان خراستن را به نام میر محمد تقی رضوي خراسانی و محمد رفیع گیالنی و محمد شفیع گیالنی نام برده و27
یان اشعاردیوان 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 نگرندگانذوق 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 آنپیوستدرگیر و دار گرم ساختند جنگ سلطانی

 ان و دلیران لشکر افاغنه را چندین دفعه از میدان برداشتند و گلولهروز 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 برآمدهکهچندانا پاي تمکن از جاي رفت وافاغنه ر
شکست در آن لشکر انبوه افتاده اشرف مذکور و سرداران ایشان روي از معرکه تافتند به هزیمت رفتند و در

 اه اصفهان پیشراه 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. ودندروز 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 حکامدیگر 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( پیوستمیاثرنشاط و شکرگزاري به کیوان رسانیدند و از هر طرف فوجی به لشکر ظفر

 ایام بهار در) نویسدمیران پرداخته وبه 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 اینکهمستأصلافاغنه
  

  



  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 شیرازایشان

  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–رافاغنه 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 دهاتچون 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 قتالو توپخآراستهبه نواحی اصفهان رسید ، افاغنه با لشکرچون 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 آنچهسرها مناره عالی بهاآنایشان گرفته از
که در تصرف ایشان بود به اضطرابفارسمملکتبسته 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 بودآقا هادي مازندرانی که از نیکان
 قزلباش به شهر در آمدند و مردم شهر از نواحی به شهر آمده هرلشکربالجمله 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 وقتمأموراشت به تعاقب افاغنهبه خراسان کرد و بعد از ابرام و انجاح مطالبی که دمعاودت

 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 پیوستهالوسات آن حدود را صالآورده 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 بودهايکوششایشان آوردند و
داد مردي و دالوري داده جمعی کثیر از افاغنه مقتول و بقیه السیف به هزیمت رفتند و در آنمصادف نیز

و جماعتی از رؤساي افاغنه. شیراز را افاغنه سوخته و اموال مردم را به غارت برده بودندهايخانواقعه
مال زعفران و امثالو از آن جمله بود میاچی پیرو مرشد محمود وزنده 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. آسودندنمیگیرشبگرفتند و از بیم تعاقب لشکر قزلباش از ایوار و

خود کشتهشدندمیشد 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. انداختندمی

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

وکردندمیفتاد و به گوشت اسبان و االغان خود معاشآن 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 کندرومیان
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 درمحبوسان 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 هرپرداختند و از بروجايقلعهحراست چنان
 به تهدید و نوید خواست کهکهچنداندي میسر نیست ، اشرفچند 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 اموالرفتندمیامید رسیدن به مامنی بیرون
  .شتنددانمیمعاف

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 همانگرفتندمیدر آن گرمسیر هر روز فوج فوج از لشکر او جدا شده راه سواحل دریا

 ن به تقدیر ایزدي غرق شده خلقی انبوه بهمعامله 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
  .ادعریان 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 گرفتهبدیدمخان حاکم الر را که از امراي بزرگ ایشان بود در شهر مسقطخداداد
 ایشان را طلبیده سخنان پرسیدم و سرور خان نامی نیز از امراي ایشان در آنجا بود ،. بردندمیهاخانهآب به

  .او را هم نزد من آوردند و احوال پرسیدمکندمیگفتند 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. بردندمیاطراف خود را بر او زده و جمعی مقتول نموده اموال
 و سه کس یافته به قتلش مبادرتپسر عبداهللا بروهی بلوچ وي را در آن حدود با د. راندمیچنان 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 راقممحاربات 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 جزويساخت و بقیه السیف رومیان به بغدادمصفاعراق 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 بهماندهباقیدوستان کمتر کسیمردم و
اصفهان آمده شیخ االسالم بود و هم آنجا رحلت کرد و در آن شهر بود شیخ عبداهللا گیالنی که به غایت

مد جعفرده 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 بهوربهرهصحبتش
. دم اما به تقدیر موافق نیفتادچیزي چند که در ظاهر باعث بقاي ملک و دولت بوده بارها داللت کر

 سخت دادههايمصافتهماسب 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 سخنجا حکام گماشت و آن طرف شط مذکور را مزاحم ن
 بوده عنان توجه به صوبآشوبمصالحه 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 بودندهافتنهدر روزگار افاغنه به ایشان یار شدهاز توابع همدان جمعی کهدرگزینو 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 شهرسفر 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 خلفرا پریشان حالهاآنجماعتی 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 بودبردمیآن شهر به سر



اما بهگفتنمیاو را با آن حالت که داشت ذوقی عجیب به معما بود که اگرچه خودو از غرایب این که
بود که هیچ یک از مهره آن فن را مثلاالنتقالسریعصحبت آن به غایت شایق و در حل آن ماهر و چنان

اما .آمدمیو مرا هرگز به معما رغبت نبوده و آن را بی حاصل و صرف فکر در آن افسوسامندیدهوي
این شیوه را نیز طبیعت چنانکه باید مالکسازدمیچون سلیقه به هر چیز مساعد طبع که پردازد آن را ملکه

یک دو روز در صحبت میرزا هادي. امگفتهاست و در معاشرت استادان این فن معمیات لطیفه بسیار
  . 28مذکور نیز بدیهه معماي بسیاري انشا شد

مرا دل از جاي رفت و. نمودندمیز نزد من مجتمع شده شرح احوال خویشمجمال غارت زدگان شیراز ا
 از آنجا به صوب گرمسیرات فارس روان شدم و به بلده الر. آن حال در میان ایشان ماندن دشوار نمودبه

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 بهدر 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 زمینقلیله نشده بود و از مقتضیات فلکیه در این ازمنه رئیسی که صالحیت ریاست

اندیشه رفت ایشان را ازکهچندانو فرماندهان آفاقرؤسادر میان نیست و در حال هر یک از سالطین و
مگر بعضی فرماندهان ممالک فرنگ که ایشان درو ناهنجارتر یافتم ،ترفرومایهرعیت و یا از اکثر ایشان

توارند و از آن به سبب مبانیت تامه به حال خلق سایر اقالیم وقوانین و طرق معاش و ضبط اوضاع خویش اس
  .چنان نیستفایدهاصقاع

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 وهايمکانچون سفائن و جهازات ایشان به فایت وسیع و. با من اخالصی تمام بودباشندمی
  .در دریا نیز بلدتر و از هر قوم ماهرترند جهاز ایشان اختیار کردم

  .نگاردمیاکنون 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 است28
  .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 شنیدمو 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

 درنمایانی 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 ازوصول 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 غافللشکالجملهفیترك 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 بهممانعت 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 غنیمتآویخته

گزارش کردندهامعذرتشمرده کسان زبان دان به التماس صلح و تمهید مصادقت نزد پادشاه فرستادند و
 بازگشت و همان روز که من از بندردر 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 سعادتفرنگ

 پس از آنجا به ادراك حج بیت اهللا الحرام و مناسک. بی پایان سفر دریا را فراموش ساختهايزحمت
 که درتیبب 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 عباسیتابستان 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 رومیهمجمل آن اینکه

 معظم این قضیه را حمل بر نقص تدبیر نموده صلح مذکور را انکار کرد و پس از محاصرهخان. اتفاق افتاد
و مجادله هشت ماهه شهر را مفتوح و افاغنه ابدالی را قهر و قتل کرده بقیه السیف را در سلک سپاه مالزم

خاطرساخته 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 بغدادساخت و عزم رزم احمد پاشا و تسخیر بغداد کرده

 پادشاه آمده از اظهار ارادت و اخالصمندي او خاطر پادشاه را که تفرس داعیهتمقربان به خدم.روممی
 فور به اصفهان آمده بهاستقالل 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 کردندهايباغبه منزل وي که ازترغیب رفتن پادشاه



پرداخت و بساط عشرت گسترده شده التماس ماندنخان مزبور پیاده استقبال نموده به مراسم خدمت. رفت
سخن درچون پادشاه به استراحت مشغول شد وي چند کس از سرداران لشکر خود را طلبیده. آن روز کرد

ايگوشهسلطنت راند که الحال صالح آنست که به سبب ضعف طالع چندي پادشاه ترك سلطنت گفته به
بود ایشان نیز رضا دادهچون این معنی ممهد. نشیند و پسرش را به سلطنت برداشته معامله روم یکسره کنیم

 و پسرش را که کودك دو ماهه بود بهوي ناچار به قضا تن در داد. پادشاه را از این صالح خبر دادند
وم شد و شاه تهماسب را با جمعیبارگاه 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
پسر بزرگ خود در آورد و آنچه در خزانه و کارخانه جات پادشاهی بود به دیگري را در سلک ازدواج

ز خود تعیین نمود و شاه عباس مذکور را چندتصرف 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 راندخان 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 راخان معظم با شوکت تمام به محاصره پرداخت و بر دجله جسر

محصوران کوشیده توابع و نواحی بغداد همه به تصرف قزلباش درآمده اکثر لگدکوبگرفته در تضییعوفر
 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 بودبفشردبه هر حال پاي. نداشت و در اطاعت قزلباش مطمئن نبود
حتیمأکولو غیرمأکولدر 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
  .پردازدمیچون برخی از این سوانح گزارش یافت به بقیه احوال خود

  

  بقیه احوال خویش
–   ورود به بلده الر و تعدي حاکمحرکت 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 گردنهايمشقتبر ابنچون به بندر عباسی رسیدم

 به هر نوع صورتیمدت 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 بودندتمام 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 حالمختلفه اصناف تحمیل و
 و مرا خود طبیعت مجبولستشدمیکه عجب حالتی مشاهدهالحاصل. 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 همیشهآگاهستنبود و آنچه بر من گذشته عالم السرایر بر آنو چاره ممکنکردندمی
و چنان سودي نداشت چه بنیاد کار بر آن بود وبودممیبا علمداران به سختی و درشتی و مالمت و سرزنش

  .حد و نهایتی نداشت
مردم جمع آمده در ناله ورسیدممیاز 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 درآمدمشدنمیاختفاي من مقدور

چند روز توقف کردم و اوضاع آن شهر خراب نهایت. نبوداستیال 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 گرفتهرسیدنمیبه سبب خرابی و ناامنی ، اجناس به آن شهربگیرند و از خارج

کمیاب بود و معدودي از بیچارگان که از آن همه حوادث بازمانده بودند به فالکت تمام روزگاري به سر
 عداد نخیالتدر اخذ مایحتاج یومیه خود عنف و اشتلم داشتند و امیر دیگر براي تحاکم و سپاه. بردندمی

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 جمیعچیدهفروحدهعلیسرکاريآن ممالک رسم نبوده اختراع نموده وي نیز

محصالن شدید گماشته تحصیلنواحی که دسترس ایشان بود خراج و متوجهات سال آینده را نیز



 که در رکاب حاکم حاضر بودخواستندمیو از هر خانه رعیت یک نفر سپاهی با یراق و ساماننمودندمی
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. شدنمیو یافتنمودندمیآورده و سه هزار کس دیگر طلب
وي را.و در سرزمین خود بایست به فالکت و مزدوري قوتی براي خود و عیال پیدا کندیساق نداشت

مطالبه چگونه سفر میسر بودي و کدخدایان ایشان در معرض مؤاخذه و تطاول بودند و با این حال
  .ودندنممیسیورسات 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 ازهايمکاندر ایام استیالي افاغنه نیز آسوده حال و تا زمان بازگشتی به حاکم ننموده در

مملکت فارس داده به تنبیه ایشانن معظم محمد خان بلوچ را سردارياین تحمیالت بر کران بودند و خا
نموده بود و وي به اتفاق حاکم شیراز با حشري انبوه روانه آن صوب شده از کثرت تعدي ایشانمأمور

  .رمیدندمیرعایاي بیچاره
  

  محصور شدن عبدالغنی خان جهرمی
–   کشته شدن حاکم الر ومحاربه 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 بهنیکان 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 راحسن تدبیر و مردانگی آن بلده را از

بیش از وسعهايدرخواستگذراند 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

کهچندانناچار 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 ازدر 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 دربر سلوك ناگوار خویش از ایشان نامطمئن و حذرناك شده سپاه و متعلقان خو احاکم بن
  .داشتمیاندرون 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 کردکسچندمحبوس ساخت و

 ایشان را تسلی و داللت بهکهچندان. هر و وابستگان کالنتر نزد من آمده بنیاد شکایت و اضطراب کردندش
شده بی تابی ومأیوسصبر و شکیب کردم سود نداشت و از حیات کالنتر که در خانه حاکم محبوس بود

 و اعیان شهر بارها نزد اونمودمیطالق کالنتر داللت کردم تعللبه او من حاکم را مکررنمودندمیفزع
  .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 ازشدمیدحال 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 شودآنکهبرحبس 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. ندشده 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 آوردندايگوشهبه
. و هجوم عام نزد من آمدند و از مردم سپاه که تعدي بسیار بودند عزم انتقام داشتنددیگران 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 اسبآداب 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 بودلیکن امضاي تقدیر شده و کار از د. کردمشدمیهمگی
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 رسیدکشته شدند و نزدیکآشوبی 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 وکردممیجهدکهچندانرسیده که شرح نتوان کرد و



 و از همه بهتر اینکه در اطراف و اکناف شهرت یافت که اقدامودندنممیهمگی 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 رفتندهايمکانایشان را به اکراه جمع آورده بود اکثر آن جماعت سرخود گرفته به
آگاه شد حاکم شیراز را با فوجی بهچون سردار فارس که بلده  جهرم را محصور داشت از این حال

به قصد الر در حرکت آمد چون قریب محاصره و تضییق آن بلده گذاشته خود با لشکر انبوه به سرعت تمام
خود افتادند سردار به شهر نزول کرده. به آن شهر رسید مردم همگی در یک محله مجتمع شده به فکر کار

ل و غارت آن مردم کمر بست و از اطراف به آن محله هجوم آورده مردم نیز به محافظت خود وبه قت
چون تسلط خود را بر آن محله به زودي. مدافعت وي مردانه کوشیدند و یک هفته جنگ امتداد داشت
 ه نایبی در قلعهبر 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 ازداده 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 عباسیورود راقم
–   –رفتن به مسقطسفر 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 منو 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. منجف اشرف رسان



قزلباش به هم برآمده لگدکوب حادثات شده بود مردم بصره نیز از دهشت پریشان حال و اکثر به دریا
نکوشیدم که از مردم آکهچندان. گریزان بودند و در آن شهر فزع قیامت افتاده هیچ گونه استقامت نبود

که مردم بصره کشتی ماگفتندمیعذر 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 بهلندیسیسه فرنگ نشسته روانه سواحل عمان شدم و در بلده از آن دیار که بر س
شده مجال قرارتنگدلاقامت شد و از شدت مکاره و صعوباتتقریباًصجارست 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 عاجزوضع 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 یافتبندر به غایت
محفه نشسته به محال جرون که از لواحق آن بندر است وبهناچار. 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 وهايآب

امت نماندمجال صبر و اق. مالحظه احوال بی چارگان و توقعات ایشان بر غیرت و همت من کار دشوار شد
والیتامندیدهبه 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 بردداده 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 نداشتمشهر کرمان درآمدم و
 القصه چند ماه اقامت نموده. در آن شهر نیز نهان نماندجمعی 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 شدمعا

  .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 راجان سر از اطاعت وي پیچیده



وي اگرچه خالی از دلیري نبود اما به. نمودمیمحبوس داشت و دعوي بندگی و اخالص به شاه تهماسب
مردم چون ستم رسیده و بالطبع هواخواه خاندان صفویه و او. بود و تمکین ریاست نداشتسرسبکغایت

  .به جانب وي رغبت نموده لشکري انبوه داشتزدمیالف 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 سازدخواست خان معظم را بهکهچندانمحاصره 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 بلندهاسالتوپال پاشا نامی را که
 چون خبر قرب. جنگ خان معظم روانه نمودندسردار 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 آمدهسردار 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 تمامپیوستدرمعظم به ایشان رسیده جنگ
 ه بر گرد لشکر به هم پیوسته در رسیده هنگامه کارزار سختی گرفت و در آن بیابانصفوف 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 حرکتآخر 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 آیدهاچاهخان معظم به حفر. باز ماندند



القصه آن سپاه را قوت مقاومت .اسب خان معظم بودسپاه قزلباش به زخم تفنگ درغلطیدند و از آن جمله
ستاده جمعی را که به محاصره آن قلعهنمانده 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 صوبشدنمیآن لشکر بیکران کند یافتعلوفهبغداد 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 هزارو 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 ازسامانبهپرداخته 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 قومحال 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 فتحشماربیپاشاي 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 ازبریده نزد خان آورد و تن او را نیز به موجب فرمان پیدقزلباش

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 شوشترترك 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 سختعباسی 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 بودهنوزرسیدهکشیدم 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 استخالصمقصود 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 بهاستطاعت مقاومت با وي

 بغداد را نزدیک به انجام رسانیده و هراس بی قیاس بر احمدغایت 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 باشدمی
او خود این معنی را هرگز امید نداشت. واسا در میان آورده قول و قرار چند واقع شداحمد پاشاي سخن م

  .عظمی شمردهاينعمتاز
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 وا شدند و آنچهحاکم 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 ثباتلشکري 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 معظمهايجنگفشرده

. شیوع یافته لشکریان فارس را دل از جاي رفت و شب در رسیده بودآمدمیکه از دنبال مقدمه لشکر خود
چون صبح شد چنان کسی با محمد. خویش ساخته پراکنده شدنداکثر آن سپاه ظلمت لیل را پرده حجاب

بر گرد خیمه اورسیدندنمیمعدودي 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 دیگراقوامش
  .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 اوراقمعذرت

  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. نمودندمیدو 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 وهايزشتیی ازبه 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 کردنمودمیترغیب رفتن به فرنگ

  .گفته خود تنها به کشتی در آمده روانه حدود سند گشتم
که درین مملکت کسیتمخواسنمیو 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 بودندمرا 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 وهیچ 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 نبودمشماربیآالم

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 مجالستچهار است همیشه مصاحب و

 تن و جان گداخته بیان چگونگی واندگردیدهساعتی 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 سالمحسوب نداشته
و آنچه از اوصاف و احوال و اوضاع اینامدیدهاز آنجا تا بلده دهلی که معروف به شاه جهان آباد است



مشاهده ومملکت 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 اوضاعهواییبدبالجمله 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 نواحیايرودخانهبه کشتی از راه. که چند روزه راهست باید رفت و به چندان مؤنتی احتیاج نیست
  .رفت و قسمت چنان بودتوانمیتته 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 شدروي
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 بودسامانی و
کهايقریهناچار 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 بودو دیدن این مملکت زیاده بر همان

 تا آنکه مدت اقامت در آن قریهگذشتنمیبر 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 مقامساله کنه المرام را که در بیانو رساختممی
  .امنمودهتحریر

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 خویشايشمهلم به ذکرو اصال قابل تعرض و نقل نیست و اگر عنان قآیدمیآن ناموس

معطوف شود ناچار برخی از قبایح و فضایح احوال و اوصاف این دیار کدورت آثار شنعت اطوار نمایش
نگارش یافت بدایتکهچندانهمان بهتر که ناظران. خواهد گرفت و بر کلک و صفحه افسوس است

  .ی تصور نمایندورود مرا به این کشور نهایت و انجام زندگان



و التفات به نگارش خالصه این احوال شیوه خامه و پیشهو نیز پوشیده نماند که مجموع تحریر این اوراق
 طبیعت این خاکسار نبود بلکه فکرت و رؤیت از این شیوهمأنوسهمت و مناسب اوقات و مرغوب خاطر و

وفایدهبه 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 استنظر 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 بلدهچهاردنیا 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 آنچههاشبوشدنمیگرفته از تعطیل قوا و هجوم اندوه خاطر به هیچ چیز مشغول
  .مقام تسویه نمودممجمل احوال است به زبان قلم آمد در دو شب تا این

به قلم آید اگر به طریق اجمال بقیه آنخواستمیاکنون چون ذکر برخی از احوال بعد از ورود به این دیار
  .باکی نیستیابدمینیز 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 دیارطغیان کرده صحرا و شوارع را فرو گرفتردگذمیناحیه
خریف رسید طغیان آب از صحاري وچون موسم. مدار تردد بر کشتی شد و جماعتی غریق گشتند. رسید

که قبلگفتندمیمرتفع خشکی گرفت و مردم سال خورده آنجاهايزمینقري روي به کمی نهاده بعضی
واندگردیدهبعد 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 آنانهامعالجهکههاآن. و اصال چاره پذیر نبودصحت یافته باشد

 بود و این حادثه قریب به پنج ماه امتدادتأخیريمگر 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. شدنمیالبدیه یافتاز آبادي بیفتاد و ضروریات. برجا نمانده
که صحتی داشت بعد از دو سهشدمیدر اوان آن حادثه شخصی یافتهندرتحکم 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



 ازتر 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
وسعیو بی رونق و ادنی چیزي بیو بر تقدیر استجماع شرایط مذکوره نیز اوضاع به غایت مختلاست

راههبو آن قدر کاري که در ممالک دیگر به یک نفر کارگذار سر. شودنمیسرگردانی و انتظار مقدور
بر خدم و حشم و اسباب مکنت بیفزاید اوضاعکهچندانو. 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 آنبالجمله 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 کراهتبه 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 شدهمدت یک سال افزون اقامت نموده هجوم هموم

به قندهار رفته در مملکت خراسان هرو 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 گزینمايگوشه

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 درافکنده 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 دستفرار محمد خان و گرفتاري وي

  محاربات با رومیه و–استیصال رعایاي شافعیه از خطه الر–خود
  و انهزام ایشانازگیجنگ–شکست هاي فاحش ایشان

***  



یقاکنون 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 رانگاردمیایجاز 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 محمدو 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 بهمحمد خان هر جا به دستمتوسالن

 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 برآ. افتاد
مواضعه و تدبیر خان معظم در استیصال آن طبقه که چند سال بود اطاعت شایسته نداشتند نموده محمد خان

 ماند که بعد ازخواست ایشان را بفهکهچندانمذکور 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 ويکه 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
وجهیکه با قبحدانستمیوي به خنجر محبوس گردیده چونهايچشممعاتبات درشت و برآوردن

ن گرمسیر راده خود را هالك و لشکر خان معظم آآوربه دستايحربهکشته خواهد شد در همان شب
 ساختند و معدودي بقیه السیف ایشان را به اطرافمستأصلگدکوب حوادث ساخته آن طبقه شوافع رال

  .کوچانیده از بالد دیگر رعایا آورده در آن امکنه سکنی فرمودند
لشکرهاي روم چه در حدود آذربایجاننهضت کرد و باآذربایجانو خان معظم به اصفهان رفته از آنجا به

سخت و محابات صعبه نمودند در هر بار ظفر یافت وهايمصافبه کراتو چه در حدود ممالک ایشان
 از رومیه در آن معارك مقتول شده قلعه ایروان و گنجه و برخی از مملکتشماربیسرداران بسیار و لشکر

 ه بود تمامی انتزاع شده جایی از مملکت ایران به ضبط آنگرجستان 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 درتلف شدن خز

 ایشان نماند و خوف و هراسی عظیم به سکنه آن دیار از سلطان و رعیت مستولی شده از جمعیسلطنت
 احی ایراناستماع افتاد که در حدود مصر و شام و بالدي که از نوآمدندمیمسافران 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 اطاعتالت جماعت لزگی که دروپس 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 مقبرهتزیین 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 ساختندسفیدان 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 وايبهانهآراسته 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 مردمهايسخنمذکور شد و چون ممهد بود جمعی از مخصوصان
مردم دریافتند و به مقتضاي. هی کیست و مصلحت حال در چیستکه مناسب پادشاخواستمیمشورت

 که متضمن اتفاق و اجماع خالیق نگاشته حاضران بر آن مهر نهادند و نامگشادند و مچلرمقام 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 حسبیافت 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 گاهیو 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 روضهبردمیدر مازندران به سر

طالهايخشتمنوره رضویه علی ساکنهاالتحیه پرداخته بعضی از ابنیه عالیه آن صحن مقدس را سراپا به
گذردمیدیار آورده بر نهر خیابان که از صحن آن روضهآنهايپایهکه از کوهآبیتزیین 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 نشدکهچندانو
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 کهحسین برادر مح. از آن حدود عزیمت قندهار نمودند. بیفتادندبقیه 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 قلعهحسین به عزم دستبرد در رسیده مغلوب و منکوب و منهزم شده ب

 و بعد از محاربه منهزم گشته به قلعه متحصنقندهار 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 نکرداحتیاط 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 همراهبرآوردن 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. گرددمیاکنون چند کلمه که متعلق به هندوستان است مرقوم
 بر میرزا ابن میرزا عمر شیخ از خمول و سرگردانی و حیرت وپوشیده 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 باخالیقد و احفاد تیمور گورکان مخفی نیست که ایشان را با خود وچه بر واقفان احوال اوال. صفوي

از دقایق مخاصمه و مقاتله با یکدیگر مهمل نگذاشته خود را از قتل وايدقیقه. ایشان چه سلوك بوده
و خالیق به طفیل تنازع و ظلم ایشان همواره در رنج و عنا و به اصناف محن واندنداشتهایذاي هم معاف

 مصروف به دفع ایشان و به قدر قدرت و وقتهاهمتوجود آن طبقه بر خاطرها گران و. بالیا مبتال بوده
این سلسله سلطان حسین میرزايترینمعاشفرصت خالیق نیز از قتل ایشان تقصیر نکرده اند و خوش

 تا آنکه بعد از رحلت. دکه بعد از استقرار دولت نسبت به دیگران به غایت سنجیده و آرمیده بوبایقراست
 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 ماالمالي نسببالجمله 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 التماسقاهره شعار ساخ
 و اوالد و احفادش را همیشه شیوه توسل و اعتضاد به دودمانداشتمیمطالب خاقان سلیمان شان را خشنود

نوح قضایايعلیه 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 راآسودگیهایله در ایران یا زوال اغراض ایشان به سبب

و این عادت در طباع سلسله بابریهداشتندمیمبدل به آثار نخوت و غرور موفور ساخته راه آشنایی مسدود
  .استقرار یافته

 ان و شاهزادگان سلسله بابریه بر عالمیان مستور نیست ومجمال حقیقت سلوك سالطین صفویه با پادشاه
در رعایت حقوق و مراسمتأخیرهرگاه سالطین این طبقه بر عادت خویش در غیر وقت ضرورت تغافل و

با فقدان جمیع اغراض و داعی به محض شیوهاند ، باز از آن جانبنهادهمییگانگی آغازبشنایی نمودهآ



و الحق یکی از خصایص سلسله صفویهگردیدهمیمردي 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 دشمنانجوانمردي

لجویی و مهمان نوازي و غمکینه ور در روز درماندگی و التجا از احسان و امداد و انواع اعانت و یاري و د
از نوادر و غرایب روزگار است و ایناندداشتهخواري مقرون به کمال فروتنی و رعایت آداب مسلوك

  .و خلف با ایشان دعوي همسري نیستشیوه را بر طاق بلند نهاده کسی را از سلف
یه مرعی داشته در ارسالو 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. نرفتتأخیريسفرا 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 نیزك داشته و با حسین پسر ویسمسلوبلکه با میرویس افغانی راه آشنایی و ودادنگذشت ،
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 قلعهنگاه 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 پیشاورنادرشاهورود–فتاري ويجنگ 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 ساختبالجمله 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 بودندانصرافنامه او نیز رخصت

برهان الملک که اعظم امراي هند بود فرستاده بهو 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 استمراجعت 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. فرستادبه سفارت

 . سود نداشتکردمیاو اظهار رخصتکهچندانشدند وبرسانید 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 شمردهحقیقت 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 آوارهتوقع آن داشتند که

 چون محاصره قندهار به طول کشیده مراجعت محمد خان نیز به. ساخته به جواب نامه نوشتن حاجت نماند
سوالده از ويفرستاالسیرسریعتعویق افتاد ، نادر شاه فرمانی به وي نوشته مصحوب چند نفر سواران

و رخصتشدنمیحقیقت حال و سعی در حصول جواب و امر تعجیل عود نمود و چون جواب صادر
  .اثري بر آن مترتب نگشتیافتنمی

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 آنبفرمود 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 الحقاکثردر هر جا سکنی و درپراکنده به هندوستان درآمده
  .بیرون از حوصله وسع و ضبط وي بودنمودندمیتکلیف 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 قوماندپیوستهاما 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 نمودو خود به کنار
حمله و بنیادگشتند و به مجردمأمورفوجی 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
  .نمودندمیهر جا افاغنه فراهم آمده بودند لشکر بر سر ایشان رفته قتل

داده به شاههاپیغامیشده چند کس از معتبرین کابل را زبانآزردهنادر شاه از توقیف محمد خان به غایتو
فرستادگان به الهور. و امرا برسانند و خود در کابل توقف داشتجهان 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 بودو 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 شدمهین 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 بودو این نیز به زعم ایشان از تدبساختندمیمنتشر
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
 مذکورابراهیم خان. است لشکر کشیدندجماعت 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 آنبودمیناصر 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 خاننگرفت و روز موعود نادر



بعد از چند روز اعزاز یافت و نادر شاه به بلده پیشاور نزول نموده از آب اتک بهمزبور زنده گرفتار شد
  .کشتی عبور کرد

  

  بقیه احوال راقم
  –ورآمدن نادر شاه به اله–به سر هنددورو–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 بهایشان 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 ودانستممیصوب خراسان نیافته بودم و چون به یقین

 اگر میسر آمدي ناچار به همان راه بودي و طبیعت و بینش اهلبه صوب کابل در آمده بود و حرکت من
 این معنی نیز مکروه خاطر و عایقی شدهاین 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 طاقتدر. بودم

 تم و به سبب اختالل احوال حالت معاشرت با لشکر قزلباش نبود ،مالحظه اوضاع حال و مآل ایشان نیاف
  .پور حرکت نمودمنناچار 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 دادرا 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 رسیدو چه در منازل
اطراف خود مضبوطگذردمیبا 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 استصفساخته
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 شدندو باقی به هم برآمدهبگریختندبودند
ادرشاه با سپاه متصل به شهر نزول کرده حاکم الهور عریضه نیاز و اعتذار فرستاد التماس امان کرد و بهن



 نادر شاه آمده عزت و خلعت یافت و به دستور سابق بر قرارماند و نادر شاه جمعی را در قلعه الهورحضور
گاه بود که از شهردو لشکر چنگذاشته به صوب شاه جهان آباد در حرکت آمد و محمد شاه با جمیع امرا

  .آمدمیتانی تمامبرآمده به
 غایت خراب و محصور لشکر دزدان بود با جمعی پیادگان تفنگچی که فراهم آوردهبهمن 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 باطی نموده ب

  .دو سه خدمتکاران گوشه گرفتم
  

  رسیدن نادر شاه در موضع کرنال
–   نزول نادر شاه به قلهمصاف 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 شاهتأهلپادشاهی هند و
***  

و نادر شاه دو سه نوبت نیز از الهور تا رسیدن به لشکر هندوستان پیغام روانه ساختن محمد خان ایلچی خود
کهشدنمیو در آن وقت معلومنمودندنمیبه 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 افتادهقزلباش 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 وو مظفر خامیراالمرا
محمد شاه و بقیه السیف که هنوز خلقی بی شمار بودند چون سواران قزلباش را منتشر یافته هراسی داشتند

اد رعایاياگر به دست قزلباش نیفتکردفرارطاقت و مجال قرار در خود ندیده بر جاي نماندند و هر کس
  .دادندمیعریان ساخته سرگذشتندمیو آن را که از خونشگذاشتندنمیآن حدود وي را زنده



به معسکر نادر شاه رفته امان یافتند و نادرالقصه نظام الملک و محمد شاه با بعضی مقربان به توسل و اعتذار
  .ناموس دادمحمد شاه را تسلی نموده نوید عدم تعرض به جان و ملک وشاه

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 شدو. الحرام سال هزار و صد و پنجاه و یک بودحجهذي
بهکه وفات یافته و برخی را سخن اینکهگفتندمیبعضی. هندیان آوازه در افکندند که نادر شاه در گذشت

حال در یک ساعت موت او شهرت گرفت و وي صحیحايعلی. غدر و تمهید محمد شاه هالك گردیده
و ابواب آن شب و روز مفتوح و به فصل مهمات و برخی از. دو سالم  با جمیع کثیر در قلعه نشسته بو

شهر ساکن و بعضی بر کنار رودي که متصل به شهر است فرود آمدههايخانسپاهش 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 گرفتازدحام و شورش افکنده

و خبر از جایی نداشتند متفرق یک دو در هر کوچه و بازار درکردندنمیقزلباشیه که فهم زبان هندیان
 الو با آنکه شب در رسید شورش انگیزان بد مآل اصکشتندمیهندیان 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 فتنهاصالمدافعه 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 قتلزخم 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 باشدمأمورفوجی 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 شدبه افراط کرده اموال به یغما و عیال
ذشت و تعداد کشتگان از حساب در گذشت نادر شاه نداي امان بقیه السیف در داده لشکریان دستروز بگ



کوتاه کردند و پس از چند روز که شوارع و مساکن پر از اجساد مقتولین بود هواي عفونت یافته عبور نیز
س و خاشاکیرا جمع آورده خهاآنکوتوال 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 ازمعاودت 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 داشتو 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 برهانهممدت سلطنت صفویه

  احوال راقم
***  

  .روز در ایران روي داده مقتول شدن شاه تهماسب صفوي در بلده سبزوار استوانحی که در همینسو از
 به هند آمده بود روزي که عوام شاهچون نادر شاه پسر بزرگ خود رضا قلی میرزا را در ایران نایب گذاشته

فتهجهان 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 کاربه

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 مدفونبه حراستش قیام داشتند منافی کار خویش دانسته اشارت بهپاسبانان

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 استناگهان گویا به



 چه در نهصد و چهارکه 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 حاالتاز این واقعات بالعرض به قلم آمد و خامه را دیگر سر التفات به ذکر بقايشمهمجمال چون

  .نمایدمینیست 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 کهسال 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 بهامبودهبه غایت مسافر افتاده

و کالبد عنصري از هجوم آالت و اسقام در هم شکسته و قواي نفسانیامپیمودهقدم استوار صبر و شکیبایی
رب ان. امنشستهجز و ناتوان گوش بر نداي رحیلاکنون عااندکشیدهافسرده 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 نماییمدانیممیحزین به پایان رسید و ما بهترسفرنامه

خودهاينگارشچنانکه پیداست شیخ محمد علی حزین از هواداران خاندان صفوي بوده و اینست در- 1
–کارهاي تاریخی که از نادر سر زدهشودمیهم از هواداري باز نایستاده است و در چند جا دیده

وآوردمیبه نام شاه تهماسبراهاآن–همچون گشادن مشهد و جنگ با اشرف افغان و مانند این
و نادر یکی ازگرفتهمینماید که این کارها  به اندیشه و کاردانی شاه تهماسب انجاموامیچنین

گزاردمیتهماسب چنین ارجی را که حزین به اوجز اینست و شاهولی 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 بودهوامیحزین گاهی نیز نام خود را به میان آورده چنین- 2
نیز براي خود یک. کردهمیهاییراهنماییو به شاه سلطان حسین و یا به شاه تهماسب و دیگران

و درخواستآمدهمیتهماسب به دیدن اوکهچنداندهدمیجایگاه بلندي نزد شاه تهماسب نشان
تهماسب پس از پیوستن نادرزیرا. ، این داستان شاید هم راست باشدکردهمیهمراه بودن در سفر ازو

. پرداختهمیداشته و شگفت نیست اگر به حزین و مانند اوشاه به او چندان دستی در کارهاي کشوري ن
 زیرا کسی. باور کردنی نیستستایدمیکاردانی و دوراندیشی و راهنمایی که حزین از خویشتنولی

که خرد و هوش درستی دارد و کاردانست در چنان هنگام شوریده دامن مردانگی به کمر زده به چاره
حزین در آن زمانبینیممیو ماگذاردمیو نام بزرگی از خود در تاریخکوشدمیمردمهايگرفتاري
که مردم ایران را بوده جز قافیه بافی و معما سازي و ماده تاریخ نویسی کار نداشتهبدبختیسختی و

از چنین کسی کاردانی و دوراندیشی باور. چندین دیوان شعر پرداخته استهاهنگامچنانکه در همان
.کردنتوان

. گشتهمینماید که از نادر شاه ترس داشته و گریزان بوده و همیشه در پی نهانگاهیوامیحزین چنین- 3
اگر گفته شود بستگی او به شاه!..جهت این چه بوده و نادر را با او چه کینه در میان بوده ؟دانیمنمیما

. نبوده که به آشنایان شاه تهماسب بپردازدکاربیتهماسب مایه این دشمنی بوده نادر تا این اندازه
.باشدمیامنیت 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 سپاسبا
  .گزاریممی



یک رشته. دیگر کنندهايکتاباین کار که آقاي محمدي با سفرنامه حزین کرده باید دیگران با
وهافزونیرا نگه داشت و از سوي دیگر هر کدامهاآنسودمند تاریخی که از یک سو بایدهايکتاب

یهوده پیراست و آنچهو سخنان بهافزونیرا نیز ازهاآنخود دارد باید هر یکی ازسخنان بیهوده آمیخته
 بسیار داریم و برخی چنانست که اگر پیراسته گردد شاید یکهاکتاباز 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 نوشتهکه شایسته پیراستن است تاریخ جهان گشاي ناهاییکتاب

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

هايکتابروي هم رفته یکی از ارجمندترین. انبوهی را در بر داردهايآگاهیبو با آن کوچکی تنه کتا
براعت«که به نام زمینه چینی یا به گفته فن بدیعبی جاستهايعبارتايپارهفارسی است و تنها آکش

. گی داردو در جاهاي دیگر نیز به جناس و تشبیه و مانند آن پابستآوردمیدر آغاز هر گفتاري»استهال
و کسان بسیاري از پرداختن به آننمایدمیده خواندن این کتاب دشواریک آلودگی باعث شهمین

 با آنکه تاریخ نادر شاه در خور آنست که هر کسی بارها آن را بخواند اینست باید. نمایندمیخودداري
 هايعبارتآن را از سر گرفته بهکتاب 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

  .شودمیاین قسمت افزوده
  »ناشر«

***  

  سخنرانی دکتر الکهارت
  

  )ناپلئون شرق( راجع به نادر شاه
  لندنآسیاییدر انجمن همایونی

  



  مقدمه
  

خواهانمرکزي لندن ، ایران شناسان مقیم لندن و ایرانهمه سال عید نوروز ، در انجمن همایونی آسیایی
الکهارتدکتر1317در نوروز سال .نمایندمیایران سخنرانیو راجع به ایران و مرداندارندمیجشنی برپا

که درنادر شاه نطقی ایراد نمودنو نویسندگان معروف ، راجع به ناپلئون شرق یعنی، از ایران شناسان
بزرگمرداز زندگانی آنعلمی به چاپ رسید و اینک ما ترجمه آن را که شرح جامعیغالب مطبوعات

1317موقعی که در سالشویممیضمناً یاد آور. کنیممیاین کتاب نقلتاریخی 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 بودهايتیره، ازنادر یکی از افراد گمنام قیریقلوپدر ،امام قلی
از نام امام. پیش در ایران توطن دارندهاقرنافشار نام یکی از ایالت نیرومند جنگجوي ترك است ، که از

چرانی و دهقانیکه شیعه مذهب بوده و حرفه وي را پوستین دوزي ، ساربانی ، گلهشودمیقلی معلوم
  .رفتمیهر چه و هر که بود ، نام و نشانی نداشت ، و مثل سایر افراد ایل به ییالق و قشالق. اندگفته

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 استغربی مشهد ، نخستین اروپایی که این ده را دیده و

. 
1688در ماه نوامبر. کردمیو امام قلی هم با آنان کوچرفتندمیبه دهات دره گزقیریقلوایلهازمستان

  .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 شدچسباندنبرايهاییافسانهمنتسب سازد و
تهماسب قلی«بهدانیممیچنانکهبعدهاهم نادر را از خودشان دانستند ، به این قسم که نادرهاایرلندي

لی«آن را تحریف کردههاایرلنديو. 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 معلومگذاريناماز همین موضوع ، یعنی. فرزند ارشد نادر به دنیا آمد) یا غالم رضا( رضا قلی
بابا علی بیک1723در. خواندنمیکه وي شیعه مذهب بوده است ، وگرنه پسر خود را رضا قلی دشومی

 نادر به فکر افتاد جانشین وي شود ؛ اما چون با مخالفت سختی مواجه گشت ، از ابیورد به طرفمرد و
اقامت در مشهدپس از چندي. مشهد رفت و جزء مالزمان ملک محمود سیستانی ، فرماندار مشهد در آمد

ناچار وکشف شداشنقشهباز نادر به فکر استقالل و جاه طلبی افتاده ، قصد قتل ملک محمود را کرد ولی

                                                       
٢٩Tahmasp Quli Khan
٣٠Thomas O' Kelly



از چابک سواران وايعدهاز مشهد گریخت و به راهزنی مشغول شد ، البته نادر در این عملیات تنها نبود و
  .دلیران ایل افشار با وي همدست بودند

  
  عمومی ایراناوضاع

درهاافغانآور بود وتأسفاشتغال داشت ، اوضاع عمومی ایران بسیاردر آن موقع که نادر به راه زنی
 ، به این تفصیل که ابتدا میرویس غلیجایی از رؤساي ایالت افغانستان بر ضدکردندمیسراسر کشور بیداد

ابدالی همان معامله را با شهرهايافغانسپس. فرماندار ایرانی قندهار قیام کرد و آن شهر را مسخر نمود
 محمود پسر و جانشین میرویس ، رو به اصفهان آورد و سلطان حسین آخرین1722در. هرات کردند

روسیه که این خبر را شنیدامپراتورپتر بزرگ ،. پادشاه صفوي را خلع نموده ، خود را شاهنشاه ایران خواند
خود نمود و به این نیز قناعت نکرده ،امپراتوريان فرستاده آن نواحی را ضمیمهلشکري به داغستان و شیرو

 عقب نمانند ایاالت غربی و شمالهاروسعثمانی نیز براي اینکه ازهايترك. گیالن را هم مسخر کرد
لغربی 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 خراسانايعدهسوم شاه سلطان حسین ،
دن تهماسب میرزا با خبر شده و به اردوي وينادر که در آن نواحی به راهزنی مشغول بود ، از آم. آمدمی

نادر: گویدمیمیرزا مهدي منشی ، وقایع نگار نادر. پیوست و به سرکردگی دو هزار نفر سوار معین شد
که نادر نجات ایرانرساندمیولی جریان زندگانی نادر. براي نجات ایران به اردوي تهماسب میرزا درآمد

  .استخواستهمیت و فرمانروایی خودبراي شهرايوسیلهرا هم
که اگر چه درهاافغاناول: شدندمیدشمنان 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 چهارهاعثمانی، سومهاروسدوام بیاورند ، دومتوانستندنمی

ترینکوچکبود و از آن جهت نادر ، تهماسب میرزا را به گرفتن خراسان و مغلوب نمودنترضعیف
مهاجم بسیار به سود بود و این یکی ازترینکوچکتشخیص نادر در حمله به. کردمیدشمن ترغیب

که ایرانیان با اسلوب خاصی دشمندانستمینادر عالوه بر آن به خوبی. باشد یمشناسی نادرموقعمزایاي



دیگر اینکه ایرانیان براي نیل به. رانندمیو یا اینکه از خاك خودسازندمیغالب را در خود مستهلک
  .که به نام پادشاه بر آنان فرمانروا باشدروندمیدنبال پیشواییهمیشهپیروزي

 تهماسب میرزا را فرمانرواي مطلق خوانده ، به نام او شروع به عملیات کرد و ابتدا ،العه این نکاتنادر با مط
العادهفوقاراده آهنین و شخصیت نادر در تهماسب ضعیف الراي. گردیدمتوجه خراسان و ملک محمود

فتح علی خان ، رئیسمخصوصاًولی در ضمن درباریان و. مؤثر شد و به زودي بر همه چیز استیال یافت
جزايچارهنادر. شدمیو مانع انجام خیاالت اوکردمیتیره آشادباش قاجار ، بیش از همه با نادر ستیزه

  .انجام دادالعادهفوقفتح علی خان ندید و این عمل را با تردستیکشتن
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 خانتهماسب 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 داشتندهايابدالیساختن دشمن درجه دوم دیگر برآمد و آن

شکست ملکتن آنان به آسانیولی مغلوب ساخ ،بودندترضعیفهاروسوهاتركاگرچه ازهاابدالی
 نادر باهوش و بااستعداد طبیعی خود از بی نظمی و ناتوانی ارتش آن روز ایران اطالع. محمود سیستانی نبود

سابق ،هايدورهکه در اثر شکست هاي اخیر و تنبلی و تن پروريدانستمیکامل داشت و به خوبی
 پیش از حمله به هرات اصالحات مهمی در سازمان سپاهیانروحیه ارتش ایران آن روز تعریفی نداشت ؛ لذا

که نظامیانورزیدمینادر 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

 هايافغانکه در اثر تبلیغات وي پدید آمده بودايتازهنادر اجرا شد و سپاهیان ایران با روحیههايشهنقکه
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 کهبیچاره شاه. تهماسب میرزا را به عنوان شاه تهماسب بر تخت نشاند
  .باشدمیسلطنت وي اسمی بیش نیست و نادر پادشاه حقیقی ایران

دشمن را باید شکست بدهد ، پیش ازترینضعیف، نادر مطابق نقشه دیرین کههاافغانپس از راندن
تبریز را از آنان پس گرفت و قسمتی از آذربایجان را متصرف شد و در. رفتهاعثمانیسر وقتهاروس

  ... .ابدالی به وي رسیدهايافغانصدد 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 بجنگدتهماسب او را اغواء کردند که

به دشمن تحویل داد و از میدانافتاده به ترکان حمله کرد و پس از شکست سخت قسمتی از آذربایجان را
 ولیاقتیناراضی بود کهباطناًنادر که از این جریان اطالع یافت سخت خشمگین شد ، ولی البته. گریخت

 پس از اینکه شاه1732چندي 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 راسپس او را از سلطنت خلع کرد ، فرزند شیرخوار وي را به نام شاه عباس سوم بر
  .ایران معرفی کردالسلطنهنایب

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 زدهاتركبه سرکردگی توپال عثمان پاشا به کمکايتازهنیروي

قشونی جمع آوري نموده به عراق عرب حمله برد و در مدت کوتاهیشکست 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 ازپناه بردند و براي نخستین بار اهمیت نیروي دریایی در برابر چشمجزایر خلیج

به وي کرایه یا عاریه بدهند تا بتواند سرانهاییکشتیکمپانی هلندي و انگلیسی هند شرقی تقاضا کرد
 نادر رانمایندگان 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 پیشرفتتدریجاًنیروي دریایی نادر. ان مستغنی بماندقرار داد تا بدین ترتیب از کمک بیگانگ

 ایران نمود و چون بهامپراتوريپس گرفت ، بلکه عمان را نیز ضمیمههاعربنمود 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 حملانجام ا
  .مانع از اجراي آن گردیدهاراهو نقل و خرابی

نادر براي سرکوبی طوایف لزگی به شیروان رفت و لزگی هاي یاغی را ،پس از آن که فتنه فارس خوابید
ترینقويدیگر موقع آن رسیده بود که نادر به. همدست شده بودند به کلی مطیع ساختهاتركکه با



را سر جاي خود نشانده بود و کسی جزهاتركوهاافغانحمله آورد ، زیراهاروسدشمنان ایران یعنی
ایران بروند و یاپیغام سختی فرستاد که یا ازهاروس، لذا بهکردنمیدر برابر ایران میدان داريهاروس

نادر اطالع داشتند بدون معطلی ازهايپیشرفتهم که از اوضاع جدید ایران وهاروس. آماده جنگ باشند
برق آساییهايجنگحمله برد و درهاعثمانیبهمجدداًایران رفتند و نادر هم به خیال راحت و آسوده

در محلی موسوم به مراد تپه نزدیک1735ر ماه ژوئنایروان و تفلیس و گنجه را گرفت و باالخره ددژهاي
همان موقع نادر با. شکست دادکامالًایروان قشون عثمانی را که خیلی از ایرانیان افزونتر و نیرومندتر بودند

مشروط بر اینکهوبه و دربند را نیز تخلیه کردند ،بادکهاروسپیمانی منعقد نمود که به موجب آنهاروس
با عثمانیانهاروسدر ضمن نادر متعهد شد بدون رضایت. گذارد عثمانیان به آن دو شهر دست یابندنادر 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 تعهدمعناعملی کرده باشد و همهاروسمنعقد ساخت که هم لفظاً تعهد خویش را نسبت به
  .اعالن جنگ دادندهاتركهم موقع را مناسب دیده ، فوري بههاروس .شانه خالی بکند

اعیان و اشراف1736نادر که از فتوحات داخلی و عقب راندن دشمنان ایران آسوده گشت در بهار سال
  .بودن استعفا دادالسلطنهنایبازایران را در دشت مغان آذربایجان جمع کرد و

او هم پس از. بودن استعفا داد ، بزرگان سلطنت را به وي پیشنهاد نمودندالسلطنهنایبهمین که نادر از
آمدپیشرا پذیرفت و خود را نادر شاه خواند و چون شیخ االسالم ایران از اینهاآنتعلل ظاهري خواهش

 این واقعه مدلل داشت که نادر شاه به قبول سلطنت عالقه و.امر نادر کشته شداظهار نگرانی نمود ، فوري به
 نادر در دشت مغان آذربایجان از. ورزیدمیاشتیاق بسیار پیدا کرده بود ، ولی ظاهراً از قبول آن تعلل

ن را بهبزرگان و اشراف ایران درخواست کرد نسبت به مذهب اهل تسنن نظر بهتري داشته باشند و ایرانیا
است روزي خلیفه عالمخواستهمیکه ويرساندمیاین 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 بودافتاد که آن موقع در تصرف سلطان حسین ، برادر محمود افغ

که نادر درصدد بوده استرودمیاحتمالنفرات بیشتري به دست آورد و نیزخواستمیهند را داشت و



تازه امور مالی را اصالح کند و با آن سرمایه ،هايغنیمتپس از تسخیر هندوستان و به دست آوردن
  .فتوحات غربی خود را ادامه دهد

. ابدالی را مجهز نموده براي مبارزه نادر فرستادهايافغانبه هر حال ، حسین ، برادر محمود ، عده کثیري از
اي از ره بم ، گورگ ، فراه و گیریشگ رو به قندهار شتافت و در آوریلالعادهفوقنادر هم با سرعت

محاصره کرد و چون توپخانه نادر ضعیف بود ، مدتی این محاصره طول کشید وآن شهر را1737
دیوارهاي ضخیم قلعه قندهار را بشکافد و اگر همتوانستنمیسبک وزن قورخانه نادريهايگلوله

تا آنکه جاسوسی به نادر اطالع داد پاسبانان ویافتمیفوري از داخل قلعه ترمیمگشتمیشکافی حادث
نادر از این. گمارندمیو عده مختصري را براي نگهبانی قلعهروندمیان قلعه ظهر جمعه به مسجدجنگجوی

یک سال محاصره ، قلعه قندهار راموقع استفاده کرد و ظهر جمعه به قلعه یورش برد و توانست پس از
مر نادر مقرر بود سراسر آنبنا به ا. شودمیهم 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 طورهابرجدیوارها و
سلطان حسین به شفاعت خواهرش از اعدام نجات یافت ،. زراعتی شدهايزمینویران گردید که مبدل به

 جنگجویان افغانی چنانکه نادر تصمیم گرفته. عید گردیدولی با عده زیادي از همراهان خود به خراسان تب
در همانبود 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 نادرهاافغاننزدیکی بنا گردید و بسیاري از
  .مدت یک سال محاصره قندهار پی ریزي و ساختمان آن را آغاز کردشاه در

هايدرخواستو بهانددادهاجازه عبور و توقف به افغانیان فراري از ایرانهاهندينادر به بهانه اینکه چرا
زد ودولت ایران در این باره اعتنا نکرده اند ، تهیه وسایل جنگ دید و به افغانستان عزیمت نمود و بدون

که نظام الملکگویندمیاز نویسندگان هندي و غیر هنديايپاره. 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 ،السلطنهنایب،

که این شایعات مایهدانندمیآشنا هستندولی کسانی که به روحیه نادر و جاه طلبی و افکار جهانگیري وي
  .نداردايپایهو

طلبید و پول نفراتهاییکمکناصر 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 وينویسدمیآناندرام ، از نویسندگان نامی هند ، در تذکره خود

  :به دهلی چنین نوشت
و سربازان در اثر همین گرفتاريامشدهمن 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. اندماندهبی تاب و توان
  »...خطرناك را براندازم

  .داخلی درباري اصال احساس خطر نکردهايکشمکشولی 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 خویشايدستهرده ، بادر 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»شاوریپ «و»جامرود«عجیب و زبردستی دلیرانه

الهور ، پس از اندك مقاومتیذکریا خان صوبه دار. به پنجاب رساندنداز رود سند گذشتند و خود را
مغول به فکر دفاع بر آمده ، با لشکریان خویش به محلامپراتوردر آن موقع بود که محمد شاه ،. تسلیم شد
م بهنادر ه. واقع در هفتاد و پنج میلی شمال غربی دهلی آمد و مشغول سنگربندي شد»کارنال«موسوم به

 انبوهی در شمال سنگرگاه محمد شاههايجنگلو همین که دانسترفتمیشاه آباد پیش وطرف 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 آنانهاهندي
  .رودمیو اگر در سنگرهاي خود ماندند ، نادر بالمانع رو به پایتختجنگیدندمی

نیمیکه در دو میل و»کونج پورا«مجاور دهکده»چومنا«فوریه ، ایرانیان نزدیک رودخانه23عصر 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 بهرودمیاز سپاهیان به کمک محمد شاهايعدهبه) االصلایرانی
ت خان را اسیر کردند و اردوي وي را غارتایرانیان خود سعاد. اجرا شدکامالًاین دستور. مقصد برسد

 محمد شاه که از این واقعه اطالع یافت با عده کثیري از سپاهیان از سنگرساالرسپه ،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 حرکتیاین اثنا نظام الملک که کین
ایرانیان سپاهیان هند را از هرآمدپیشبا بقیه سپاهیان ساکت و آرام در سنگرگاه قرار گرفت و در اثر این



نظام الملک ، محمد شاه ،. شدت کردهاهنديطرف 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 راشدنمینمود 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

،کندمینقل»سر پرسی سایکس«به طوري که. رسیدندبیست هزار نفر در آن حادثه از هندیان به قتل
  .»نادر شاهی شد«گویندمیهاهنديتاکنون 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 نورطاووسجواهرات تقدیم نادر گردید که از آن جمله تختایران شد و مقدار کثیري پول نقد و

  .بود
از نقاطايپارهنادر 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 شدندايعدهمصنوعی در هم شکست وهايپلدر 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
یارخدارکت کرد ، چوننادر وارد کابل شد و بدون توقف از آنجا به طرف سند ح1739اوایل ماه دسامبر

  .آوردنمیخان ، حاکم  سند ، شرایط احترام و اطالعات را آن طور که الزم بود به جا
  

  در سند
به سپاهیان نادر وارد آمد و در پایانهارودخانهدر سفر به سند نیز خسارات و تلفات زیادي از سیل و طغیان

، حاکم سند را در قلعه عمر کوت محاصره کرد و این همانخانیارخداگذشته ،»بان نو«نادر از ایاالت
  .در آنجا به دنیا آمده است1543قلعه ایست که اکبر شاه هندي به سال

نادر گردید و نادر با فتح و غلبه از راه بوالن وتسلیمخان که تاب مقاومت نداشتیارخدابه هر حال ،
  .کویته به نادر آباد رفت

راجع به آن ایامهاییقصهو مردم آنجاهاستزباناز عبور نادر سرهاییداستاندر نواحی بونا ، هنوز هم
گردیدمستأصلاز آن جمله اینکه هنگام حرکت نادر مردي از اهالی آن نواحی چنان پریشان و. گویندمی



درخت پنهان کرد که از آسیبهايشاخهکه 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 رامأمورین. باالي درخت بماند مرگش حتمی است ، ناچار خود را به زیر انداختايدقیقهکه اگر
اکنون روز جنگ است ، با: جاي اینکه او را تنبیه کند به وي گفتکشان کشان نزد نادر آوردند ، نادر به
مرد درمانده نومید که این نوید را. بروخواهیمی، به هر جاکنممیحرم کاري نداریم ، تو را هم مرخص

  .شنید ، از مالزمان حرم مبلغی انعام گرفته پا به گریز نهاد
برگشت ، در صورتی که سقوطند دوباره به نادر آبادباري ، نادر پس از دو سال مسافرت و فتح ه

اورنگ زیب«پس از مرگ1707هند به دست او تسریع شده بود و انحطاط و ضعفی که از سالامپراتوري
هايغنیمتوطاووسنادر 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 ودیگر را به بزرگان ایران نش
 چون در غیبت نادر ، خان خوارزم به ایران تاخته. بخارا را مغلوب ساختالنفسضعیفابوالفیض ، پادشاه

را مغلوببود 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 ضرب1738طرف شیروان و داغستان شتافت تا به لزگی ها که برادرش ابراهیم خان را در
  .شستی نشان دهد

و نادرشدمیراستی اگر این تیر کاري. ، مجروحش کرددر میان راه شخص ناشناسی به نادر تیري انداخته
چونرسیدنمیو هم به ایرانیان آن قدر صدمهماندمی، هم شهرت نیک نادر بی لکهآوردمیرا از پا در

تغییر یافت ، به قسمی که فرزند ارشد خود را در نتیجه سوء ظن کورکلیبهپس از این حادثه حال نادر
  .به جان مردم افتادواردیوانهن حادثهکرد 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 ناچارهاروسو کدورتاقدام باعث رنجش
بی نیاز گردیدهاروسو از آن به بعد ازدادمیحمل و نقل بارهاي دریایی را به کمپانی کشتی رانی روسی

.  



خالصه اینکه نادر در. گردیممیو کشتی سازي را رها کرده ، به نادر بر»جون التون«اکنون داستان
 حمله آورد و پس از تصرف بغداد و کربال وهاتركداغستان پیشرفتی نکرد و از آنجا برگشته بههايجنگ

نجف ، به طرف موصل رفت و آن شهر را محاصره کرد ، در این اثنا خبر رسید که داخله ایران مغشوش
ریانی براي رفعضمناً لشک. نادر از حصار موصل بازگشت و به کاظمین و کربال و نجف آمد. شده است

باايعهدنامهاز در صلح پیش آمدهالنهرینبینشورش به داخله ایران روانه نمود ، آنگاه احمد پاشا ، والی
 علماي مذهبی ایران و افغانستان و ترکستان را وادار نمود که سیاست حاد دینی را نسبتنادر هم. نادر بست

دگویی خلفا دست بردارند و در عین حال مذهب جعفري همبه مذهب اهل تشیع و تسنن تقبیح کنند و از ب
علماي مذهبی هم جزء آننامهقطعاحمد پاشا مواد عهدنامه را که. یکی از مذاهب اهل تسنن شناخته شود

  .براي تصویب به استامبول فرستاد1743بود ، در ماه دسامبر
کهايعهدنامههمان( ايعهدنامهقبول چنینخلیفه عثمانی ازدانستمیکه نادر همرسدمیچنین به نظر

؛ ولی براي دفع الوقت بهورزدمیاستنکاف) براي تصویب به استامبول فرستاد1743احمد شاه در دسامبر
  .تنظیم و تدوین آن مبادرت کرد

  .ن گشتندقلع و قمع شورشیامأموردر 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 پسرشترمهم

از مثلهتأثرآوريمیرزا محمد کاظم ، شرحتألیفدر تاریخ خطی نادري ،. به بدترین طرزي کشته شدند
مسخره آمیز آنان در شهر اصفهان درج شده است که مایه تعجب و اندوهبازپیشکردن این پدر و پسر و

  .باشدمی
عثمانی در اطراف همدان اردوخاكبه قصد حمله به1744داخلی ، نادر در بهارهايشورشپس از خاتمه

ز اردوبه 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 استهايیادداشتو دستگاه نادر در

 دارایی او را غارت کرده وهاترکمن. و همان موقع با شورشیان استر آباد همدستی کرده بودکردمی
یري گریخت و برايخودش 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. نمودهاییپیشرفتدر آن جا. انست بگیرد ناچار به شیروان و داغستان باز آمدنتو

عجب اینکه ده سال پیش هم. به ایران حمله آوردند ؛ اما در مراد تپه از نادر شکست خوردندهاترك
سپاهیانش خسته و فرسودهپس از این فتح نادر احساس کرد که. شدندعثمانیان در همین محل مغلوب نادر

»کردان«و احتیاج به استراحت دارند ؛ لذا با عثمانیان از در صلح در آمد و در محلی موسوم بهاندشده
  .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 بیهاخواريو خونهاکشیشهرها آدمچند 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 گشتندهايرحمی
، 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 تصورن

  .کرد که سرداران ایرانی وي دیگر قابل اعتماد نیستند و به سرداران افغانی دستور قتل آنان را داد
به چادر وي ریخته وماه ژوئن ، در فتح آباد ، چند میلی خبوشان19-20کرده شبدستیپیشآنان 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
  : گوییممیبه عنوان یک سرباز ، یک سیاستمدار و یک مرد بزرگ

داشت و صفت سربازي وجاي هیچ گونه شک و تردید نیست که نادر بیش از هر چیز استعداد نظامی
 نادر ، از ایام جوانی به حمله و. باشدمیسلحشوري 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 آورددر آن ابهاییگرانو تجربیاتدانستمیرا به خوبی

تاکتیک نظامی بهره کامل خداداد داشت ، به دیسیپلین شدید و تعلیمات نظامی معتقد بود و از همه باالتر آن
افغان آن طورهايجنگروح اعتماد در سربازان خود ایجاد کند و البته براي ایرانیانی که درتوانستمیکه



را به خوبی ادارههاتفنگچینادر سواره نظام و. ، چنین فرماندهی قیمت زیاد داشتشکست خورده بودند
ولی مانند هانیبال و ولینگتن ، در فن محاصره چندان ماهر نبود ، شاید براي اینکه وسایل محاصرهکردمی

 باري ، اگر چه نادر شخصاً در هیچ جنگ دریایی شرکت نکرد و بلکه. کافی نبوده استقدرهاوي آن
، چنانکه از فتحدانستمیو ارزش آن رادادمیسوار کشتی هم نشده است اما به نیروي دریایی اهمیت

  .گرددمیعمان این مطلب مسلم
بی اساس و پایه بودکردمیو هر چه بنااما در قسمت سیاست و کشور داري نادر چندان استعدادي نداشت

نادر. وسیع وي در نتیجه همین ضعف تشکیالت پس از مرگش در هم پاشیدامپراتوري، چنانکه
سنگین وهايمالیات. آمدنمیامور کشوري را هم با نیروي نظامی اداره کند و البته درست درخواستمی

اما در قسمت سیاست خارجیف سیاست داخلی او بود ؛متوالی نادر یکی از نقاط ضعهايکشیقشون
اگر نادر پس از فتح. رفتار نمودايعاقالنهبه طرزهاتركوهاروسو بادادمیلیاقت کامل از خود بروز

، از مالیات بندي وکردمیهند غنایم و ثروتی را که به دست آورده بود براي اصالح امور کشور صرف
در. شدمی؛ البته حال و روز ایران به زودي و خوبی اصالحپوشیدمیمورد چشمبیهايکشیلشکر

، به این قسم که سه بیگلر بیگی یا استاندار ایالتکردمیقسمت اداري نادر همان رویه صفویه را تعقیب
ن کوچک سپردهو یا فرمانداراهاخانبههاشهرستانو باقیکردندمیخراسان و فارس و آذربایجان را اداره

ورفتمی، گاه گاه هم خود نادر به سرکشیشدمیرسیدگی به کار آنانمأموربازرسايعدهشده بود و
  .کردمییا کم و کسري داشت مقصرین را به سختی مجازاتافتادمیاگر 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 نظرآوردمیو پایین
محمد مهدي. پایتخت دائمی وي باشدخواستمیبه جلب توجه علماي شیعه و تزیین شهر مشهد بود که

: گویدمی) البته این مهدي غیر از مهدي خان مورخ و منشی مشهور نادر است( اصفهانی مداح عصر نادري
 که چنین و چنان است ، نادردادمیبهشت براي نادر شرح و تفصیلهاينعمتموقعی 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 آخوندهاخورد ینمنادر با خنده گفت پس چنین بهشتی لذت ندارد و به درد ما. دهدنمیروي

ولی شباهت نادرکنندمیاز مورخین نادر را به اسکندر کبیر و ناپلئون و امیر تیمور تشبیهايپاره...خوبست
و فکر جهانگیريدانستنمینادر هم مثل تیمور خواندن و نوشتن. باشدمیبه تیمور بیش از آن دو دیگر



 ، اتفاقاً زن دوم نادر همنام عروسکشیدندمیاز دشمنان به سختی انتقامداشت 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 بزرگیامداشتهچنانکه 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 درهاخبطبوده است و با وجود همه
  .دانممیبزرگیمن به طور قطع نادر را مرد بسیارذلکمعاین 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
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