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  زهره احسانی/ یرانا عملکردنادرشاهدرسرحداتشرقی  :نام پدیدآور و عنوان

  يدکتر حسن اسد  : راهنمااناستاد

  یانژاددکتر فرهاد پور  :ان مشاوراستاد

  1396/ 11/ 30  :دفاعتاریخ

  ص92  : اتتعدادصفح

    :نامه شماره پایان

  :چکیده

پرتو آن نقش و عملکرد نادرشـاه در   یراست تا ز یاول پاسخ به سوال اصل پژوهش در درجه ینا:هدف

  .را مورد کندو کاو قرار دهد یرانشمال شرق ا

بـود   یلیو تحل یفیپژوهش توص یندر ا یقموضوع روش تحق یتبا توجه به ماه:شناسی پژوهش روش

ودر مقـام   هبحـث کـرد   یلـی عملکرد نادرشـاه را بـه صـورت تحل    ،حاصل يرخدادها یفکه ضمن توص

  .گرفته شدبهره  يو اسناد ياطالعات از روش کتابخانه ا يگردآور

 توانست محدوده ،یو کاستن نفوذ افغانان از فالت شرق یرانا یشرق يبر مرزها یدنادرشاه با تاک:ها یافته

جهان اسـالم بـا    یدر جهت اعتدال دوستخود یمذهب یاستسهمچنین . فاصله تا هندوستان را حذف کند

  .کرد ثبتخود را به عنوان فاتح شرق نام و  یانرا بیعثمانامپراطوري 

فتح دالورانه  ی،بوم یريافغانان و سربازگ یننفوذ ب یان،اتحاد لشکر ینعملکرد نادرشاه در ب:گیري نتیجه

شاخصـه هـا نشـان از     ینا .نهفته است یو دفاع از سرحدات شرق یجنگ یمعظ یمتغن ، اخذهندوستان

 یریزفوق به عنوان پژوهش ینعناو. اهدافش داشت یشبردپ يبرتر برا يها ینهقدرت نادرشاه در انتخاب گز

  .یردمحققان قرار گ یتواند مورد بررسیکاوانه م

  هندوستان، نادرشاه افشار، یرانافغانان، شمال شرق ا:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه-1

 هـاي  ینو اشغال سرزم ینها، قتل شاه سلطان حس از سقوط اصفهان به دست افغان پس

ـ    یرانو غرب ا یجاندر قفقاز، آذربا یرانیا بـرده بـود و    ینکه آرامش و ثبـات منطقـه را از ب

و  ینبـود، نـادر بـا اسـتعداد شـگرف نظـام       یانصفو ي یکپارچهحکومت  يبه برقرار یديام

به صحنه تحوالت در سطح مملکت قـدم   یاز گمنام هیکبارهکه در نهان داشت ب یفرمانده

در  يرا زنـده کـرد و   یهو آرامش دوره صفو ییبازگشت به دوران طال یدام یگرنهاد، و بار د

و  یو عثمـان . قرارگرفت يابتدا در سمت سپهساالر شاه در خدمت شاه طهماسب دوم صفو

 یـن رانـد کـه بـه سـبب ا     یـرون ب گبا مـذاکره و جنـ   یرانا یاشغال هاي ینروس را از سرزم

ـ   . گرفـت  یـه از شـاه هد  یـول خراسان را به عنـوان ت  ها يدالور شـاه   کفـایتی  یامـا بعـد از ب

او را از سـلطنت خلـع کـرد و فرزنـد خردسـال او شـاه        یطهماسب دوم در جنگ با عثمان

 گـذاري  یـان بن يراه را بـرا  یـب ترت ینو بـد . نشاند یرا بر تخت پادشاه يعباس سوم صفو

نادرشـاه را   یدنرسـ  یکه درواقع اگر رونـد بـه پادشـاه   . خاندان افشار هموار نمود نتسلط

چـرا  . فرمانده قدرتمند در نظر پنداشت یکپادشاه و یکنادرشاه را از آغاز  یدبا یمبازگو کن

مورد حکومت اسـت   ي یهتسلط برناح يبرا یزيپادشاه سلسله مراتب برنامه ر یککه الزمه 

تفکر به . مشخص بود ینهرهبر و پادشاه به ع یکنادرشاه به عنوان  طرمراتب در خا ینکه ا

بـه   یشکـه در روز تاجگـذار   یوحدت اسـالم  یشهو اند یروز نادر در توجه به مسائل مذهب

و . بـود کـه نـادر آن را طـرح کـرد      یبلند مـدت  يعنوان شرط سلطنت قرار داد نماد برنامه

 یدشمن ساخت کـه بـا همـان افـراد بـوم      ي نفوذ به دژها يبرا يلشکر قدرتمند ینچن هم

در آن رهبرشـان را نـادر    یعکه چه اهل سنت و چه تشـ  یانیمنطقه بوجود آمده بود سپاه

در آغــاز اغلــب از  يصـفو  یانســپاه یان،در واقــع قبـل ازآن در دوران صــفو  دانســتند یمـ 

 ییهـا   شدر بخـ . قفقاز وارد شـدند  یحیاقوام مسلر از  قول یروهايقزلباشان بودند سپس ن

بهـره  ) سـپاه (در دربار و ارتـش  یسنّ هاي یها و داغستان از اقوام اهل سنت چون طالش یزن

اهل  یمو نادر در استفاده مستق یاناندك بود پس تفاوت عمده سپاه صفو یناما ا. برده شد

در دوران . بـوده اسـت  در سـپاهش   یسـّن  يهـا  هـا و تـرکمن   هـا و ازبـک   سنت مثل افغان

غـرب و شـمال غـرب کشـور      يو یدوره اول سلطنت، عمده دل مشغول ونادر  يسپهساالر

بـه   یشـتر حمله به هند و توجـه ب . کرد  ینیبعد نگاه نادر به شرق سنگ يها اما در سال. بود

 یـن کـه ا . او به شرق بود یژهاز توجه و یتامور حکا یندر ا یموراز ت یدامور ماورءالنهر و تقل

را  يکـه افـق نگـاه و    ی،حب الـوطن  یاتو روح) خراسان(نادر یدر خاستگاه ترک توان یرا م

توجـه   ینا. دانست ینبوده قابل تحس  یموریانبه حدود ت یشرق هاي ینسرزم یاياح يبرا
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گذاشـت و توانسـت    یرتـأث  يو یاسـی قـدرت س  ینچنـ  نـادر و هـم   یقدرت نظام یبه افزون

و تـوان   یـت که موقع تاس یدهنامه حاضر تالش گرد یاندر پا. معادالت منطقه را برهم زند

  .گردد یفتوحات در شمال شرق ابران بررس یو چگونگ یدادهانادر در برخورد با رو

  :عنوان فرعی نخست-1-1

  بود؟  یرانچرا توجه نادرشاه معطوف به شمال شرق ا

  :دوم یفرع عنوان-1-2

  قدرت نادرشاه در تصرف شمال شرق چه بود؟ یتعامل مهم در تثب. 2

  

  پژوهش هدف -1-3

مهـم آن بـر    یراتتـأث  ینچنـ  وهـم  یرانعلل و روند حضور نادر درشرق ا یقاز تحق هدف

  .مناطق، و نوع عملکرد نادر است ي یهتجز يرو

  

  

  

  

  

  پژوهش یشینهپمبانی و  -2

  نخست عنوان فرعی-2-1

  شرق بود؟چرا توجه نادرشاه معطوف به شمال .1

  تر عنوان فرعی -2-2

  عامل مهم در تثبیت قدرت نادرشاه در تصرف شمال شرق چه بود؟.2

  علت و انگیزه نادر از لشکر کشی بزرگ به هندوستان چه بود؟.3

  رفتار و طرز برخورد نادر با حاکمان مغلوب چگونه بود؟.4
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نظرگیـري قـدرت   بـا در  نادرشاه از افشارهاي ساکن منطقه خراسان بـوده اسـت کـه    .1

ي حضور در خاورهـاي دور اسـت    اي و بومی وي و اینکه شمال شرق بهترین دروازه منطقه

  .توان به نوعی توجه وي در حضور وي مثمر دانست می

نادرشاه با تسامح در رفتار مذهبی خود، با برنامه اتحاد جهان اسالم و رأفـت گرایانـه،   .2

هاي سنی را جـذب سـپاه خـود     ها ترکمن ا، ازبکه هاي کلیدي مانند افغان بسیاري از قدرا

  .نمود این عوامل قدرت نادر را در تسخیر و تثبیت مهم بوده است

ي حضور نادر هندوستان فرار افغانان و عدم پس دهی آنان از طرف محمدشـاه   مقدمه.3

  .گورکانی و ثروت بیکران هندوستان عامل لشکرکشی نادر به هند بود

شاه گرچه به زور شمشیر بر نواحی شرقی نفوذ کرد اما رفتـار وي  رسد نادر به نظر می.4

با مغلوبان کال با رأفت همراه بود چرا که در بسیاري از موارد مغلوب میز حکومتی خـود را  

  .یافت باز می

  ). 1385، یمیآر یسیادر يمهر(-2-2-1

در  یمیآر یسیادر ينادرشاه مهر یماتدرتصم یراناهل سنت شمال شرق ا یالتا نقش

 یگـاه نمـوده جا  یانب يکه نادر درروز تاجگذار یوحدت اسالم یشهمقاله با توجه به اند ینا

را اذعـان   یانبه دستگاه صـفو  ياعتماد یب ینچن و هم یو سن یعهش ینوحدت و انسجام ب

از سـپاه   ییهـا  اهـل سـنت در شـاخه    یروهاينادرشاه از ن یريبهره گ یسندهنو. نموده است

 یفاز مناطق از دست رفتـه را موضـوع توصـ    یاريهمه جانبه ازآنان در تصرف بس یتوحما

امـا در بعـد   . سـو اسـت   با موضوع پژوهش مـا هـم   يمقاله خود کرده که در موارد یلوتحل

  .دهد یم طببه مخا ياطالع کمتر یراندر شمال شرق ا يفتوحات نادر ییچرا

  ).1389، ینیابوالفضل عابد(-2-2-2

 یمـذهب  هـاي  یششـناخت گـرا   يمقالـه مـذکور در تکـاپو   . درمذهب نادرشاه پژوهشی

شناساندن خود بـه   يبرا اي یوهنادرشاه را به ش ییمسئله تسنن گرا یسندهنو. نادرشاه است

 هـاي  یزهانگ یشترقلمداد کرده است وب یخاندان یتعنوان رهبرجهان اسالم و کسب مشروع

  . ستا نستهدا یاسیخصوص را س یننادرشاه در ا

  ). 1386، فر یمشقف یمابراه(-2-2-3

 یـل از اوا(یرانا یالتا یفطوا یبرخ يکوچ واسکان اجبار ینظام یاسی،اهداف س بررسی

را در  یروعشـا  یـالت ا ياجبـار  ییدر مقاله فوق سـابقه جابجـا  ) ق13تا اواخر قرن 11قرن 
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 یاسـی هـا را س  آن یشـتر جست جو نموده است کـه ب  یرانا یختار ياطوار مختلف، دوران ها

 ی،منـابع انسـان   یـت در زمان نادرشاه به تقو یالتا ییجابجا جداده است، او یحتوض یونظام

بـوده کـه    یپادگـان نظـام   يو برقـرار  یـف طوا یبرخـ  یاندفاع از سرحدات، ممانعت از طغ

 ییخالء هـا  ینموده که باز از نظر پراکنندگ یانرا ب ییها بخش یبه صورت اجمال یسندهنو

  . شود یماحساس 

  ).1374، یانرسول جعفر(-2-2-4

 یفتوص یرا به صورت اجمال یانصفو یانیپژوهش دوران پا ینا. یبو مسأله تقر نادرشاه

بر  یسندهتمرکز نو یشترنموده، که ب یبررس يگذر یزو دوران نادرشاه افشار را ن. داده است

در  یپژوهش نگاه بـه مسـأله مـذهب    یناز نقاط مثبت ا. نادرشاه استوار است یتعامل مذهب

  .پژوهش حاضر کمتر به شرق پرداخته است یراموناست که در پ انیمذاکره با دولت عثم

  ).1369، یرضا شعبان(-2-2-5

شـده اسـت کـه     یـه فصل ته 5کتاب حاضر در .  یهدر عصر افشار یرانا یاجتماع یختار 

و با استفاده به اسـناد و   یاربس ینیب یکافشار را با دقت و بار يدوره یرانسرگذشت مردم ا

و  یاسـی س ، ياقتصـاد  ی،کرده است که شامل مناسـبت اجتمـاع   یحتشر یخیتار يها متن

مسـائل   یختـه حاضـر بـه صـورت جسـته و گر     یاجتمـاع  ربا توجه به سـاختا . است یوانید

  .کرده است یفو اقدامات نادرشاه را توص یاسیس

  )1377، جان فوران(-2-2-6

 ینبـ  یو اجتمـاع  یاسـی س هـاي  یمقاومت شـکننده بـه کنـد و کـاو در دگرگـون      کتاب

که از فصل سـوم بـه بعـد تحـوالت دولـت      . پردازد یم  یالديم1800یال 1500يها سال

 یـان را ب یانو سـقوط دولـت صـفو    یشورش و اختنـاق داخلـ   ی،اعم از روابط خارج يصفو

را از  یانبعـد از صـفو   يها دولت یور کلدارد که  بط یزن یانبه دوره افشار یو نگاه دارد یم

  .دارد یاعالم م یفضع یو نخبگ ینظر مردم

  ).1364، یريمحمدرضا نص( -2-2-7

  جلد اول  یهدر دوره افشار یرانا یخیاسناد و مکاتبات تار 

 یواست که از آرشـ  يو اواخر صفو یهدر دوره افشار یوعثمان یرانشامل مناسبات ا کتاب

گردآورنـده اسـناد مقدمـه    . وچاپ کرده است يگردآور یهترک یرينخست وز یاسناد عثمان

بخـش  . پرداختـه اسـت   یوجز برکتاب نوشته که به اختصار به مناسبات نادر بـا عثمـان   يا
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اختصـاص دارد بـا در نظرگـرفتن     یعثمان ینافغان به سالط فاشر يها  اعظم اسناد به نامه

 یـث مجموعـه اسـناد ازح   یـن ا. داده اسـت  یـه اکه ار يکتاب از نظر مدارك واسناد یتاهم

به سلطان محموددوم و پاسخ بـه   یشها از مذهب تسنن در نامه یرويمکرر نادر به پ یدتأک

  .دارد يوافر یتادعاها اهم ینا

  ).1368، ینوائ ینعبدالحس(-2-2-8

 یسـنده کـه نو  یـب ترت ینشـده اسـت بـد    یمفصل تقس 5کتاب در.و بازماندگان  نادرشاه

فصل به بازماندگان نـادر و اسـناد    یندرآغاز سخن حوادثات و اسناد زمان نادرشاه ودر آخر

اشرف افغان و شـاه   يها که درآغاز مبحث نامه یبه نوع. کرده است یمربوط به آن را بررس

منسـجم ازآغـاز    یارمبسـوط وبسـ   ینموده و از فصل دو و سه شـرح  یانطهماسب دوم را ب

را مـورد بحـث قـرار     یو شمال شرق یشمال غرب يها در بخش يو نادر تا اقدامات یکودک

  .داده است

  ) 1368، یاحیر ینمحمدام(-2-2-9

 یـن ا). یـران در ا یعثمـان  یرسـف  هاي یتگزارش مسافرت و مأمور(یرانا هاي نامه سفارت

که . در عصر نادر و افغانان دارد یوعثمان یرانا يها ها واسناد سفارتنامه کتاب نوشته نوشته

 یـن از ا یمورد توجه پژوهشـگر اسـت کـه بخشـ     یاننادر و عثمان ینبه مکاتبات ب یبا نگاه

  .نموده است یفنادر به شرق توص یلشگرکش رحکتاب را در مورد ش

  ) 1339، یقدوس ینمحمدحس(-2-2-10

قـدرت   یتکاملنادرشاه درباره  یاتدر خصوص یکتاب به شرح پژوهش یسندهنو نادرنامه،

شبهات در بحـث   يبرا ینومده جواب یسع ینچن است وهم یانحکومت صفو یاندر شر يو

 یبه دوره وعصر نادر قابل بررس یکل یدکتاب از لحاظ د ینا. واحوال نادر ارائه دهد یزندگ

  .است

  ). 1394، ينادر يجهانگشا(-2-2-11

 یکـی بود، که  یو عرب یفارس يها ن ومسلط به زبا یسندهنو يخان استرآباد يمهد میرزا

از  یـز ن ينادر يافشار را نگاشته است جهانگشا يمنبع دوره ینو مطلع تر یناز ارزشمندتر

نگـار و مقـرب خـاص     یعوقا الممالک یبه عنوان منش يکه استرآباد یراستمورد تقد جا ینا

در  یـر تحر ياه را بـه رشـته  نادرشـ  ینمکاتبـات و فـرام   یشترب دي،مه یرزام. عمل کرد يو

هـا را شـرح داده اسـت کتـاب      جنگ نادر با آن یو چگونگ ینفوذ افغانان ابدال. آورده است
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بخـش  . بخشـد  ینادرشـاه را بـه مخاطـب مـ     یاطالعـات را از دوره زنـدگ   ینتر حاضر موثق

نادر در دشت مغان، بحث اتحاد جهان اسالم هجوم به هندوستان و مـاورءالنهر،   يتاجگذار

 یـرزا کتـاب م  یگـر د.  پژوهش حاضر قـرار گرفتـه اسـت    يبود که مورد استفاده ياز موارد

. ومصنوع نگاشـته شـده اسـت    ینسنگ ياست که با نثر يدره نادر يخان استرآباد يمهد

 دنبغداد را تا کشته شـ  یدادهايافاغنه و رو یالياست ینوشته هرچند مختصر است ول ینا

  .نموده است یاننادر را ب

  ). 1920، یعوقا یانب(-2-2-12

اسـت   یريکشم یبن عاقبت محمودبن خواجه بوالق یمکتاب نوشته خواجه عبدالکر این

پاکسـتان   یقـات وتوسـط اداره تحق  یحتصـح  یکه نسخه مورد استفاده او توسط ت داکرکـ 

بـه   یريکشـم  یمخواجـه عبـدالکر  .است یدهچاپ گرد1940دانشگاه پنجاب الهور در سال 

 یکـان دفترخانه و با وعده سـفرحج بـه نزد   غهدارو یاکبرخراسان یعل یرزابا م ییسبب آشنا

کتابش را بـه خواسـته دوسـتانش     يآمده است و یرانوهمراه نادرشاه به ا. یوستنادرشاه پ

که به طور اخص درپژوهش حاضر مورد استفاده قـرار  . کرده است یمباب تقس5نوشته ودر 

جنـگ و   شرحنادر به خصوص هندوستان و  بحث کتاب در مورد فتوحات یراگرفته است ز

 یـدادهاي از رو یارياثرحضـور مؤلـف در بسـ    یـن بارز ا یژگیو. نموده است یانرا ب يسفر و

  .نادرشاه است

  ). 1369، يمحمدکاظم مرو یرزامحمد کاظم م یرزام(-2-2-13

نادرشـاه بـوده کـه     یکه از محاسبان امور مال ينادر يآرا کتاب عالم یسندهمرو نو یروز 

. انـد  که بـه مروکـوچ کـرده    کردند یم یزندگ یزدر تبر یزن یپدرش از قزلباشان است و زمان

گـزارش   یلبدل. اطالعات کتاب از حمله افغان به اصفهان تا مرگ نادرشاه مورد بحث است

 یتبه خصوص در اموال و اعمال و فتوحات نادرشاه اهم يعصرافشار رد یعوقا یقنسبتاً دق

  .کتاب حاضر صادق است

  ). 1349، و نادرنامه ینادرشاه یختار(-2-2-14

نادرشـاه و   یدنمعروف به وارد است شرح کتاب از قدرت رسـ  یتهران یعمحمدشف مؤلف

را  آن یهند و اوضاع داخل یعبه هندوستان است که وقا یمتتا عز يو ینخست زندگ یعوقا

در مورد حمله نادر به هندوستان است  یشرح یزکتاب ن یناطالعات ا. کشاند یبه صحنه م

  .حاضر است پژوهش یکه مورد بررس
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  )1376، ینادرشاه یثحد(-2-2-15

درآمـده   یدکتـر رضـا شـعبان    یحکتاب به تصـح  باشد یکتاب نامشخص م ینا نویسنده

بـه دربـار    یکـان از نزد یکـی معلوم است که کتاب را  یدآ یکتاب برم یفچه از تأل آن. است

 يو یاز دربار نادرشاه و دوران پادشـاه  هایی یمورخ گمنام آگاه ینا. نادرشاه نگاشته است

  . دارد یم یانرا ب

)1377، ينادرشاه جونس هنو یزندگ(-2-2-16

  

. استفاده از چند منبع مورد ارج اسـت  یلکتاب به دل ینفصل نوشته شده است ا 35در 

مسـافرت  . 3. یزرفر یزنادرشاه جم یخکتاب تار. 2. ازآغاز قرن حاضراز دوکلراك یرانا یختار

 یسـنده اسـت نو  یدهشـن  یـان و اروپائ یرانیانکه از ا یاز ژان اوته و اطالعات یرانو ا یهدر ترک

است و ارزش منبع خـود را بـاالبرده، کتـاب     یدهد یکنادر را از نزد قاتیمال یکتاب که ط

  .نادر به شرق است مورد استفاده در پژوهش حاضر است از حمالت یفوق که شرح

  ) 1389، یاکس وروس یکلما(-2-2-17

  سرگذشت نادرشاه افشار یرانا شمشیر

فصـل نوشـته اسـت کـه منبـع      10را در یرایرانکتاب شمشـ  یانهاستاد مطالعات خاورم 

 یـدادهاي منبـع ازرو  یـن ا. در سرگذشـت نادرشـاه اسـت    یمطالعـات  يدر حوزه يارزشمند

و  یدر نگارش، توانسته فتح دهلـ  یسندهخاص نو ي یوهش ینچن وهم یرانافغان در ا يفتنه

گذاشـته   یرکه در پژوهش حاضر تـأث  یبه نوع. ن کندیاعملکرد نادرشاه را در آن حدود را ب

  .نادر را منعکس کند یماتها و تصم از جنگ يها و قسمت. است

  )1331، الرنس لکهارت(-2-2-18

 یخاز عمـرش را صـرف تـار    یانیالکهارت مورخ و محقق دانشمند معاصر که سال الرنس

نادرشـاه و   یکیانجام داده است  یشها پژوهش یکرده است دو کتاب ارزشمند در ط یرانا

 ياست که کتـاب نادرشـاه و   یرانافاغنه در ا یالياست یامو ا یهانقراض سلسله صفو یگريد

شـده، فصـل اول از    يوشش فصل گـردآور  یستکه در ب. نادرشاه اختصاص دارد یبه زندگ

نادر اختصـاص   یتکه احوال وشخص وشش یستکارآمدن نادر تا فصل ب ياوضاع قبل از رو

نادر با ترکان و به  یینادر زورآزما یبه زندگ یماشاره مستق یسندهاوامر نو ینا یدر ط یافته

کنـدوکاو   یخوب را به یرانشرق ا عاوضا ینچن رداخته وهمهرات پ یانابدال يهمراه آن نابود
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  .نامه حاضر منعکس شده است یانآن در پا یرنموده است که تأث

  ).1339، یزرفر یمزج(-2-2-19

بـه   یتوانست کتبـ  یرانا یژهبو ین،با سفر به مشرق زم ياسکاتلند یسندهنو یزرفر جیمز

 یربـه تصـو   یـز کتـاب ن  یـن ا یـت اهم. یسـد بنو ينادرشاه از دوره وعصر افشـار  یخعنوان تار

 یاندر آن عصر شـا  یسندهکه از لحاظ حضور نو. و تأمالت نادرشاه است  ها یژگیو یدنکش

  .توجه پژوهشگر است
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                روش پژوهش -3

  

اي و بـه شـیوه    و کتابخانـه  پـژوهش بـا اسـتفاده از منـابع اسـنادي     ایـن  : روش تحقیق

  .توصیفی و تحلیلی انجام خواهد یافت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  هاي پژوهش نتایج و یافته -4

  برآمدن نادرشاه و پیوستن به شاه طهماسب دوم-4-1

  تولد و طایفه نادرشاه افشار -4-2

 یگـاه جا. انـد  ترکمانـان بـوده   یـره افشـار و افشـار از ت   یفهقرقلو و قرقلو از طا یلاز ا نادر

دست مغوالن از ترکستان کوچ  توران به یرترکستان بوده که در زمان تسخ  یلا ینا یرینهد

 یاببه سرچشمه م يصفو یلبعد از ظهور شاه اسماع ؛ ویدندگز يجا یجانکرده و در آذربا

  د). 1394، ياسترآباد(کردند مشهد است کوچ  یکیخراسان که نزد یکابیوردکوپکان نزد

را  یـران ا يقصـد تجـاوز بـه مرزهـا     یـان و شـاه طهماسـب ازبک   یلزمان شاه اسـماع در 

 یدنـد بالد خراسـان کوچان  يبه مرزها انیجافشار را از آذربا یالتاز ا یجمع یشانداشتند، ا

 یـان افشـار بـا نما   یفـه حضور طا). 1369، يمرو(کردند یگز سکن و دره یورداب یکه در نواح

از  یبانیپشـت  يکـه از اطـراف و اکنـاف بـرا     یبه نـوع . بلند آوا شد یانصفو يشدن سلسله

پـاك، از آن جملـه    یـات آمـده و بـه حسـن خـدمات و ن     یـدان به م  یمعظ یجمع یانصفو

خـانوار را در زمـان    هزار 10به  یکنزد) از افشار اي یرهت(رشلو یالا یسسلطان رئ یراصالنام

اهللا  یـز پسـر نهـم آن شـاه مـامور بـود و ن      یرزاسلطان احمد م یشاه طهماسب اول به اتابک

ــانقل ــملو یخـ ــرهت(قاسـ ــار اي یـ ــورچ) از افشـ ــ یقـ ــده   یباشـ ــان را برعهـ ــار کرمـ دربـ

 یانموضوع نزد صـفو  ینافشار هم یفهطا یگاهاز جا). 1345، الشعراء شیدادیبیرزارم(داشت

سـاختار   یکننده یزير یجزوء افراد مورد اعتماد و خواص پ یلا ینتوجه است که ا یانشا

نادرشـاه  . بودند يصفو یلهستند که از آغاز، مسئول و همراه شاه اسماع یانصفو یسلسله

دره گز  ي یهاهللا اکبر در ناح يکوه ها یمستحکم در بخش شمال يافشار در دستجرد، آباد

در روز شـنبه   يمـورخ نادرشـاه، و   یانمطابق ب ؛ کهدشمال غرب مشهد، خراسان متولد ش

تابستان در قلعه دسـتجرد دره   یالقئ یرق مطابق سردس.ه 1100وهشتم شهرمحرم  یستب

عـالم   ؛ و)1394، ياسـترآباد (گشت مشهور یکب یآمد و به اسم جد خود ندرقل یاگز به دن

، يمرو(اند نادر نام نهاده راق ذکر کرده نام طفل .ه 1099را سال  يتولد و یزن ينادر يآرا

 ینمشـخص نبـوده بنــابرا   یینگمنـام و طبقــات پـا   يدوره تولـد، در خـانواده هـا   ). 1369



 ینديخوشـا  يمورخان دوره نادر بـرا  یدشا گفت  یمطلب يو یقدق یخدر مورد تار توان  ینم

ـ . او جعـل کـرده انـد    يتولـد بـرا   یخو افزودن نام و نشان سابقه تار و سرپرسـت نـادر    یول

تعداد  یمحترم بود که چوپان یانسان یبرخوردار نبود ول ییباال  یاجتماع ياز طبقه یامامقل

را شتربان و  يابع شغل واز من یاريبس. افشار را به عهده داشت ي یفهطا يها از گله یاديز

  ).1389، یآکس ورس(اند دوز نوشته  ینپوست

  نادرشاه افشار يو قدرتمند یريروند اوج گ-4-3

 17در و همزمان  یدکش یاربس يافشار که رنج ها یفهاز تبار طا یجوان ینادرقل ندرقلییا

آمدند بـه همـراه    یافشار م یفهاطراف طا یازبکان که همه ساله به نواح يدر حمله یسالگ

ی،قدوسـ (داد ییـ سـال اسـارت و فـوت مـادرش، خـود را رها      4شد و بعد از  یرمادرش اس

در  شـد،  یمحسـوب مـ   یافشـار کـه در خراسـان فـرد مهمـ      مدلواح یگب یباباعل). 1339

توانست زبان  يبه و یوستنکه نادر با پ يبه طور یدآفر یینادر نقش بسزا ییتوانا ییشکوفا

که انجـام داده   ییها ينادر پس از دالور). 1389، یاکس ورس(یردبگر زد خاص و عام قرا

و  یبـه فرمانـده   يو مـردم رأ  دیـد ممتـاز گر  یـگ ب یپسـران بابـاعل   ینبـ  یسـه بود در مقا

). 1920، یريکشـم (شـدند  یبه فرمـان نادرقل  یعبه منطقه دادند و همه مط يو یسرکردگ

را بـا ترکمانـان و کـردان چشـمکزك      یاريبسـ  يهـا  یـري هـا و درگ  جنـگ  ینادر در جوان

 یـري کث يهـا  يکرد و بـه دالور  یشو ازبکان و تاتار مرو و افشار هم خو) قوچان(خبوشان 

شد بـا دختـر    یلنادر ما یی،و کامروا یجوان یندر هم). 1313، ینورسکیم(کرد یدادست پ

 یسـالگ  26تا حدود سن  يو). 1394، ياسترآباد(کند کوسه احمدلو ازدواج  یکب یباباعل

نـوع   یـن نـادر از ا  ياحمدلو بـود بـا گذشـت چنـد     یگنزد باباخان ب یبه عنوان جلودارباش

از خـدمت   یـل دل یـن گذران عمر کـرد و بـه ا   یبه دل نگرفت و از راه راهزن یخوش یزندگ

 يبـرا  ییبه روسـتا  ییکه برپا کرده بود از روستا یاخراج شد و همراه با گروه یگب یباباعل

اصفهان هجـوم   یرتسخ يهنگام افغانها برا یندر ا کرد یها اقدام م و زدن به کاروان یراهزن

در  یانحکومـت صـفو  ). 1368، فلور(کرد یم دگیزن یانبردند نادر در استرآباد قلمرو قاجار

و سـبب شـد در گوشـه و کنـار     ) 1368، یینوا(کرد ق توسط افغانان سقوط .ه 1135سال 

علَـم اسـتقالل و حکومـت بـر افراشـند کـه از آن        یامدارانگردنکشان و ن یانحکومت صفو

 یرتسـخ  اسـتار خو یسـتانی کنند از جمله نادر و ملـک محمـود س   یرجمله خراسان را تسخ

تـون  ملک محمود حـاکم  ). 1356، آرونوا(شد یدانم یروزخراسان شدند که ملک محمود پ

بزرگـان نبودتوانسـت    یحتبه نصـ  یلخود چندان ما ینیکه با غرور و خودب) قائن یکینزد(

بـود توجـه    یافتـه در خراسـان   ینادر هم قدرت). 1394، ياسترآباد(یرکندتسخخراسان را 
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نـادر بـه ملـک     ینبنـابرا  ؛ و)1369، يمـرو (کـرد  را به خود جلـب   یستانیس حمودملک م

داد نشـان   يو وحشت وجـود خـود را از ملـک محمـود، بـا صـداقت بـه و        یوستمحمود پ

کـرد   یـدا اختالف پ یستانینگذشت که نادر با ملک محمود س یزيچ). 1394ي،استرآباد(

از آنجـا  . تصرف کـالت برآمـد   یافزود، در پ ردانَشرا علم نمود و هر روز بر م يخود مختار

خـود   ينادر بود، نادر با حربه توانست کالت را از دست عمویعمو ییحکمروا یرکه کالت ز

  ).1389، آذر یلاسماع(کند و نساء را تصرف  یورددرآورد و اب

  نادر به اردو شاه طهماسب دوم یوستنپ یچگونگ-4-4

و شـاه   یدرا از هم پاشـ  یانصفو يشده یفافغان با نفوذ به اصفهان قدرت تضع محمود

طهماسـب دوم  . را بـه بنـد انـداخت    يپادشاه سلسـله صـفو   ینآخر يصفو ینسلطان حس

فکـر   یـز حال نـادر ن  ینو در ا یختگر یجانآذربا يبه سو يصفو ینفرزند شاه سلطان حس

ملـک محمـود    یتـرك کـرد و بـه سـرکوب     هدرا به قصد مشـ  یورددر سر داشت اب يسردار

گرفـت  که خرج داد مورد توجـه شـاه طهماسـب دوم قـرار      یپرداخت با شجاعت یستانیس

 ي یلهبه وسـ  یاننادر به اردوگاه صفو یوستنپ يشاه طهماسب برا یامپ). 1920، یريکشم(

داد و بـا   ییـر تغ) قوچـان (خبوشـان  ینادر راه خود را بـه سو  ؛ ویدرس يبه و یکبیحسنعل

 یشخـو  یبـا زانـو زدن در برابرشـاه طهماسـب اظهاربنـدگ      يمالزمانش وارد قوچان شد و

رسـتم  ). 1368، لکهارت(نمود یافترا از شاه طهماسب در یرانشان داد و لقب طهماسب قل

کـه   یگونه وصـف نمـوده اسـت هنگـام     یننادر به شاه طهماسب دوم را ا یوستنپ یخالتوار

را بـه دسـت    آن  یرامـون پ يهـا  از محلـه  یاريخراسان شتافت بس ويبه س یرزاطهماسب م

 یـن شهر علم استقالل نموده بـود در ا  ینآورد عازم مشهد شهر توس شد ملک محمود در ا

 یـورد قرقلـو در اب  یفـه کـه از طا  ینـام  یرساندند که نـدر قلـ   یرزابه عرض طهماسب م ینب

 یـرزا قلعه را دارد طهماسب م ینا یرينام و آوازه است، توان باز پس گ يو دارا یافتهحضور 

: گفـت  یشـنهاد پ ینبه محمد حسن خان فرمان دعوت نادر را اعالم نمود نادر در برابر ا یزن

جنـگ ان شـااهللا جـان نثـار و پـا بـوس طهماسـب         یـن دارد که بعد از ا يرو یشپ یجنگ

اسـت کـه طهماسـب     ینصـادق گفته همچن ینا یحدر تشر). 1352، آصف(بود خواهم یرزام

مازندران سرگردان بود از نبـوغ و   يها که در جنگل یاز چند ماه قبل درست در زمان یرزام

رونـد   یناز ا یآگاه يرا برا یرالممالکمع یکب یشجاعت نادر خبردار شده بود و حسن عل

بـوده و احتمـاال    یچیـده نام نادر در آن زمان در سراسر شـمال پ  ینادر فرستاده که حت یپ

بودنـد   یدهشور یستانیبر محمود س يهمراه و يمحمد خان ترکمان که چند یقنادر از طر

 یبنادر قرارگرفته و نادر را نا یرتحت تاث یدخان شد یمبسوتاّ که حسنعل ؛ وبود ییافتهآگاه



خود  یربا اصل و نسب حق ساله 37نادر ). 1368الکهارت،(داد رار ق یوردومت خود در ابحک

). 1368الکهارت،(یدنمارا کسب  يو نترس مقام سردار باك یب يسردار عنوانتوانست به 

سپاهش به دامغان و بعد  یهمحافظت کالت گماشت و با بق يرا برا یانشاز سپاه یاو جمع

بالفاصـله در   ؛ و)1375یم،شـم (شـد  دوم لشکر وارد سپاه شاه طهماسب  یبا رتبه فرمانده

استرآباد بود و  یهباش قاجار، در ناح یآشاغ یلسرکردگان ا ازخان قاجار که  یکنار فتح عل

اسـت  بـار بـوده    بنـد و  یبـ  یجـاه طلـب ولـ    يهمزمان درآن موقع چهل سال داشت فرد

طبع فتح  یرزابه طهماسب م يو یوستنو پ نادر یابیبار ینا. قرار گرفت) 1368، الکهارت(

ناك یشـه نکرد به چادر خود رفت و اند لتعارف او را خوشحا یچخان گران آمد و به ه یعل

خان از نادر تظاهر به هـم   ینفرت فتح عل یطهماسب با آگاه). 1352،آصف(شد و محول 

خـان را توسـط    ینادر استفاده کرد و فتح علـ  یتعصر از مشغول یکنزد يبودن با و یدهعق

 ینـادر توانسـت تمـام امـور سـلطنت     ).1394ي،اسـترآباد (رساند قتل به  یهنام قاجار يمهد

 يکه همان واژه بـرا (يگریباش آقاسی یشیکعنوان ا ینو هم چن یردخراسان را به عهده بگ

خان قاجار به گـوش ملـک محمـود     یقتل فتح عل). 1394آنورا،(یدرس) دربار است یحاج

کاسـته   درکه فکر کـرد تـوان نـا    یراروز حمله به نادر دانست ز ینع را بهترموق ینو ا یدرس

جـرات   یـز هنگام نادر خراسـان را محاصـره کـرده بـود ملـک محمـود ن       یندر ا. شده است

جنـگ   یعخواجه رب یدر حوال. از شهر حمله نمود یرونکرد و به ب یداشکستن محاصره را پ

در فاصـله   یسـتانی ملک محمـود س ). 1377همکاران، لکهارت و (داد یآنها رو یانم یسخت

بـه ملـک وارد سـاخت و     ینینادر مواجه شد و نادر شکست سنگ لشکرخارج از قلعه با  يا

 یدهبـه خـاك و خـون کشـ     يو یباش یتوپچ یملک و حت یکاناز بزرگان و نزد یاديعده ز

و  یشتشـو  یـن ا ینشد و ملک به مدت دو ماه در قلعه مورد محاصره نادر قرار گرفت در بـ 

که قدرت ملک را رو بـه   ید نامیرمحمخود را از دست داد و پ یکانملک کم کم نزد یرتح

 يشد و شب هنگـام دروازه هـا   ياز و یتنادر، خواستار حما يبه سو یغامیدر پ یدافول د

نـادر وارد قلعـه شـد و    ). 1394، ياسـترآباد (شـوند  نـادر وارد   یانقلعه را باز نمود تا سپاه

طهماسـب   شـاه . را متصرف شد) ع(حرم مقدس امام رضا  هاي یکیرا کُشت تا نزدیاريبس

آستان پرداخت و ملـک محمـود کـه خـود را در مقابـل نـادر        یارتبه ز یروزيپ ینبعد از ا

، ياسـترآباد (نشسـت  از حجـرات آسـتان    یکـی نمـود و در   یاسـت ترك ر یددست بسته د

بـه   یديشد یارنادر مشهد را رأس قدرت خود قرار داد و توجه بس یخ،تار یناز هم). 1394

توجـه   یـن ا ؛ کـه کـرد  يرا طالکـار  يرضـو  يگنبد مطهر مزار روضه هجمل آنجا کرد از آن 

بعد از سـقوط  ). 1368، ینوائ(یدگرداختالف با شاه طهماسب  یو حت یگرانباعث نفرت د
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و روابط  یدنادر آشکار گرد یهماسب علشاه طه یرانوز یدر پ یمشهد و سرانجام مبارزات پ

 یـک تحر يخبوشـان بـرا   يبـه سـو   یانشاطراف وطهماسب  یوستپ یگ یرهها به ت آن یانم

توطئه گـر کـردن    يطهماسب شاه برا). 1368، لکهارت(کرد حرکت  یرعشا یگرکُردها و د

 یرامـون خود که آشنا بـه احـوال دولـت مـردانش اسـت بـه پ       ینمودن شاه یدنادر، به تأک

شـد  درنوشـت و خواهـان تـرك اطاعـت از نا     ممالک به خصوص مازنـدران اسـترآباد نامـه   

خبوشـان   ياتفاقات به شتاب به سو یناز ا ییافتننادر به محض آگاه). 1394، ياسترآباد(

چمشـگزك و   يکه به کُردها ینیبعد از شکست سنگ ؛ وبه راه افتاد و آنجا را محاصره کرد

کـرده بودنـد، بـا طهماسـب بـه       یتحما یرانشطهماسب و وزاز  يطرفدار یقراچورلوکه ط

نـادر بـه بخـاطر    ). 1377همکاران، و  لکهارت(بازگشت به مشهد  يهمراه و یدورس یجهنت

کند، پس دستور داد که  یکسرهرا  یستانیانتحوالت و انقالبات مصمم شد که کار س ینهم

کـه   یـرا ز؛ )1383، ینورسـکی م(سـاختند  او را مقتـول   یکاناز نزد یاريملک محمود و بس

بعد از ). 1394، ياسترآباد(بودند طرفداران ملک محمود در مرو به نام ملک شورش کرده 

و متحد ملک محمـود   یستانس یلقبا یسسلطان رئ ینملک محمود کشته شد حس که ینا

مشـهد   يسرباز به سو 800نادر و طهماسب با. انداخت و شورش نمود یرونحاکم قائن را ب

نـابود   يبـرا  ینراه اسـفند  ازو  یناز قـا  يکردنـد و  یمرا مجبور به تسل يه افتادند و وبه را

لکهـارت و  (گشـود  آنجـا را   ینبـرد و بـا حملـه بـه بهـداد      ینیورشبهـداد  يها کردن افغان

بـه   یدنـد خـود را در محاصـره نـادر د    ینکـه به مجال ا ینجماعت بهداد). 1377همکاران، 

اثنـا قلعـه سـنگان     یندر ا). 1394، ياسترآباد(شدند یمتسلآمدند و  یروناز قلعه ب یرنگن

قلعه سـنگان را همـراه سـپاهش محاصـره     . به آنجا حمله برد ياطاعت از نادر نکرد و و یزن

جنـگ نـادر بـه ناگـاه      ینجنگ ساخت و در هم یداننمود و از هر طرف با توپ و تفنگ م

به دسـت آورد   یزقلعه را ن ینتوانست ا يمورد جراحت قرار گرفت و جان سالم به در برد و

کُردان را سرکوب کـرد بـه    ینکهنادر بعد از ا). 1394، ياسترآباد(کند و شورش آن را دفع 

شاه طهماسب معتقد بـود کـه    یرانبود ز یزرفت که چندان موفق آم یجنگ با افغانان ابدال

مغلـوب کـردن   مهـم اسـت امـا نـادر      یـزي اصفهان از هر چ یانصفو یتختپا یريبازپس گ

نادر در انتخـاب   یزهدر واقع انگ). 1368، یینوا(بود قرار داده  یتدشمنان خرده پا را در الو

مـزدوران در داخـل خـاك     یبستن راه افغانـان و شکسـت قطعـ    يدشمنان سرحد ينابود

بـه سـرحدات    یدهـ  یـت الو ينادرشاه برا یجنگ یتبر درا يآشکار یجهحکومت بود که نت

  .شد یرانا یشرق
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Research Aim:The current study was carried out to evaluate the role and 
performance of Nadir Shah in the north-east of Iran.
Research method:Regarding to the nature of the study, the method of research 
was as descriptive and analytical;in which the events and Nader Shah's 
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Findings: Nader Shah, with emphasizing on the eastern borders of Iran and 
reducing the influence of Afghans on the eastern plateau, managed to remove 
the range of distances to India. Furthermore, Nader Shah declaredhis religious 
policy for the moderation of friendship between the Islamic world and the 
Ottoman empires, and introduced itself as the conqueror of the East.
Conclusion:Themajor performance of Najder Shah relates to the unification of 
the army, the influence among Afghans and native recruitment, the valiantly 
conquest of India, gaining plenty of war spoils and the defense of the eastern 
borders. These indices show Nadir Shah's power in choosing the best options 
to achieve his goals. The aforementioned topics can be considered by other 
researchers as a research topic.
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