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ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺎدر

ﻣﯿﺮوﯾﺲ ﻏﻠﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺳﺪ ﷲ اﺑﺪال
ﻣﯿﺮوﯾﺲ از ﻣﺮدم ﻗﻨﺪھﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی از ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪ
و ﭼﻮن ﺷﮑﻮاﯾﯿﻪ اش ﺑﻪ درﺑﺎر ﭼﺎره ﺳﺎز ﻧﺒﻮد راھﯽ ﻣﮑﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻗﻨﺪھﺎر در ﺳﺎل
 1121ھﺠﺮی ﮔﺮﮔﯿﻦ ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻗﻨﺪھﺎر را ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﮐﺸﺖ و دﻟﺨﮏ و دﻻرام را ﺟﺰو ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ
در ﺳﺎل  1123اﺳﺪﷲ اﺑﺪاﻟﯽ ﮐﻪ در ھﺮات ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ ﻗﻠﻌﻪ ی ھﺮات را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ .
ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺮوﯾﺲ ﻣﺮدی ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎز ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ در ﺳﺎل 1134آھﻨﮓ ﮐﺸﻮر
ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﺮ داد اﺑﺘﺪا ﻗﻠﻌﻪ ی ﮐﺮﻣﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن رﻓﺖ و در ﺟﻠﻮن آﺑﺎد) 4ﻓﺮﺳﺨﯽ
اﺻﻔﮫﺎن(ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ روﺑﺮو ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک ﺟﻨﮕﯽ ﺳﭙﺎه اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد از زﻧﺪه
رود ﮔﺬﺷﺖ و در ﻓﺮح آﺑﺎد ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻏﮫﺎ و زﻣﯿﻦ ھﺎ ی آﻧﺠﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺮﺳﺎﯾﺎن ﺟﻮﻻھﻪ
)ﺟﻠﻔﺎ(از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وی ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺻﻔﮫﺎن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ی
اﺻﻔﮫﺎن و ﻓﻘﺮ ﺧﻮار و ﺑﺎر در ﺷﮫﺮ ﻣﺮدم ﮐﺎرد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺸﺎن رﺳﯿﺪ درﺑﺎرﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎھﺰاده
طﮫﻤﺎﺳﺐ ﻣﯿﺮزا را ﺑﻪ وﻟﯿﻌﮫﺪی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و او را ﺑﺎ ھدف ﺟﻣﻊ آوری ﻟﺷﮕر ﺑﮫ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻔرﺳﺗﻧد در اﯾن ﺗﮕﻧﺎ درﺑﺎرﯾﺎن ﻧﺎدان
ﺧﯾﺎﻧت ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده و ﺗدﺑﯾر ﮐردﻧد ﺷﺎه را از ﺳﻠطﻧت ﺧﻠﻊ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﺣﻣود ﺑﻔرﺳﺗﻧد و ﭼﻧﯾن ﺷد ﮐﮫ ﻣﺣﻣود در ﺳﺎل 1135ﺑﮫ
اﺻﻔﮭﺎن وارد ﺷد و ﺑر ﺗﺧت ﻧﺷﺳت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑر ﺳر اﯾران ﺑﯾﺧﺗﮫ ﺷد.طﮭﻣﺎﺳب ﺷﺎه ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر در ﻗزوﯾن ﺗﺎج ﮔذاری ﮐرد و
ﭼون اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ دﻓﻊ او ھﻣت ﮔﻣﺎردﻧد ﺑﮫ ﺗﺑرﯾز ﮔرﯾﺧت .ﺧﺎک اﯾران ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت او و ﭘدرش دﭼﺎر آﺳﯾﺑﮭﺎی ﻓراوان
ﮔردﯾد و در ھر ﮔوﺷﮫ ﮐﺳﯽ راﯾت ﺧودﺳری ﺑراﻓراﺷت.
ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺗﻮس ﺑﻮد ﻣﺸﮫﺪ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
روﺳﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﭘﮫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ رﺷﺖ و ﻻھﯿﺠﺎن ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ در اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪھﺎ ﺷﺎه طﮫﻤﺎﺳﺐ ﺳﺮﮔﺮدان
از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﺘﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻤﻮدﮐﻪ ﺳﺮﻣﺴﺖ و ﻣﻐﺮور ﺑﻮد و راه و رﺳﻢ ﮐﺸﻮر داری ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺸﺘﻦ 31
ﺷﺎھﺰاده ی ﺻﻔﻮی را ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎرش ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ اﺷﺮف در ﺳﺎل
 1137ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪ او ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺸﺘﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺳﺮ ﮐﺸﺎن ﺑﻮد در ﺳﺎل 1136ﻧﺎدر ﺷﺎه از دره ﺟﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮ
ﮐﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در آﻏﺎز ﻣﺸﮫﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎه طﮫﻤﺎﺳﺐ از ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﻨﯿﺖ را در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ھﺮات ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن ﺳﺮﮐﺶ را ﮐﻪ در اطﺮاف ﻣﺸﮫﺪ
آﺷﻮب ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺳﺮ ﺟﺎ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﭼﻮن اﻓﻐﺎﻧﺎن را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رزم ﺑﺎ ﻧﺎدر ﻧﺒﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺎدر اﻓﻐﺎﻧﺎن را
ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ھﺮات را در ھﻤﺎن ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﺷﺮف ﻏﻠﯿﺠﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺑﺪاﻟﯿﺎن در ھﺮات ﺳﺮﮔﺮم اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد راھﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪ ﻧﺎدر ھﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ رھﺴﭙﺎر اﺻﻔﮫﺎن ﺷﺪ در داﻣﻐﺎن دو ﻟﺸﮕﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﻒ آراﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و اﺷﺮف ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﻪ دره ی ﺧﻮار ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎز ھﻢ
ﯾﺎرای ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرس ﮔﺮﯾﺨﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎدر اﺻﻔﮫﺎن وارد ﺷﺪ.
ﭘﺲ از  40روز اﺷﺮف ﻧﺎدان در ﺷﯿﺮاز ﺳﭙﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد ﻧﺎدر ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب وی ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪ
و اﯾﻦ ﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﺎن را ﺗﺎرو ﻣﺎر ﮐﺮد اﺷﺮف ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮﯾﺨﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻠﻮچ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ
ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺗﺎزﯾﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن آﻧﺠﺎ را ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب روﻣﯿﺎن راھﯽ
ﻧﮫﺎوﻧﺪ ﺷﺪ و ﻧﮫﺎوﻧﺪ و ھﻤﺪان را از روﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮاﺳﺖ و راھﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺷﺪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب را ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﯿﺮه ی اﻓﺸﺎرﯾﻪ اﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ از روﻣﯿﺎن ﭼﺮاﮔﺎه ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن
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ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎدر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب ﯾﻮرش ﺑﺮد اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺪه ﺑﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎه را روﯾﺖ ﮐﺮد
و روﻣﯿﺎن را آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ در ﮔﺮﻓﺖ و روﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﺎب ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮخ ﺧﺎن ﻣﮑﺮی در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻮطﺌﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺎدر را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﻧﻔﺎق اﻧﮕﯿﺰ وی و اظﮫﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ وی ﻧﺎدر از ﺧﻮن وی در ﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ دﺳﺘﻮر داد او را از ھﺮ  2ﭼﺸﻢ ﮐﻮر
ﮐﻨﻨﺪ.
روز دﯾﮕﺮ ﻧﺎدر راھﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ روﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﺮﺟﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺪک
ﺟﻨﮕﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﻧﺎدر ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺧﺎن اﻓﺸﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪ .
اﺣﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎ واﻟﯽ ﺑﻐﺪاد ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎری روﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و
رواﻧﻪ ی ﺑﻐﺪاد ﮔﺸﺖ .
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺎن ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺎدر ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﺮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ھﺮات را از آﻧﮫﺎ
ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻮن اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺧﺎن ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺸﺪ ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن را ﺑﺮ ﺟﺎی وی ﮔﻤﺎردﻧﺪ
ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎدر ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن )واﻟﯽ ﻣﺸﮫﺪ(ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روﻣﯿﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺎن
وارد ﺟﻨﮓ ﻧﺸﻮد وی از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺮ ﺑﺎز زد و ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن ﯾﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﺎن اﻓﺘﺎد ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺮﻣﺴﺎر از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ
رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن را ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎدر ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ و
اﻓﻐﺎﻧﺎن را از ﻣﺸﮫﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد .
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﺎدر ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﺸﻮدن ھﺮات وارد ﺟﺎم ﺷﺪ و اﺑﻮطﺎﻟﺐ ﺧﺎن ﻻﻟﻮﺋﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﺮادرش را ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺶ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ھﻼک ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن و اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺧﺎن ھﺮات ﺟﺰو ﻗﻠﻤﺮو ﻧﺎدری ﮔﺮدﯾﺪ.اﯾﻨﺒﺎر ھﻢ
ﻧﺎدر ﺟﺎن اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺧﺎن را ﺑﻪ وی ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯽ ﺷﺎه طﮫﻤﺎﺳﺐ و ﮔﺮوھﯽ از ھﻤﺮاھﺎن او ھﻮس ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻧﺎدر ﺷﺎه اﯾﺮوان
را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮕﺮ روﻣﯿﺎن و ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه اﯾﺮوان ﺑﺮای ﻣﺼﺎف ﭘﯿﺶ آﻣﺪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز
ﺟﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺳﭙﺎه و ﻧﺒﻮد آذوﻗﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺷﺎه و ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی زﻧﺠﺎن و ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ و در اﺑﮫﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﯿﮕﻠﺮ ﺑﯿﮕﯽ ﻓﺎرس
ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎه ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺷﺎه دﻟﮕﺮم از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻤﺪان رﻓﺖ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ھﻤﺪان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد وﻟﯽ ﯾﺎرای ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺷﺎه طﮫﻤﺎﺳﺐ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎدر ھﺮاﺳﻨﺎک ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ ﺳﺎزش ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎه دراز ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ﺷﮫﺮھﺎﯾﯿﮑﻪ ﻧﺎدر ﮔﺸﻮده ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی و ﺷﮫﺮھﺎی ﻏﺮﺑﯽ رود ارس ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ واﮔﺬار ﮔﺮدد
ﻧﺎدر ﭘﺲ از ھﺮات ﻗﺼﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻨﺪھﺎر را ﮐﺮد ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رھﺴﭙﺎر ﺷﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن را ﭘﻨﺪ
داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﺷﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮدن ﻧﻨﮫﻨﺪ در ﻣﺸﮫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر روس ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﺷﮫﺮھﺎی اﯾﺮان ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ روﺳﮫﺎ آﺳﺘﺎرا و ﮔﯿﻼن را ﺑﺎز ﭘﺲ دادﻧﺪ و ﺳﺎزش ﺳﭙﺮدﻧﺪ وﻟﯽ
درﺑﻨﺪ و ﺷﮫﺮ ھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ رود ﮐﺮ را ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﯾﺮوان رھﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .
ﻧﺎدر ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روﻣﯿﺎن ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺳﻔﺮ درﭼﯿﺪ در اﯾﻦ وﺿﻊ ﭼﻮن ﺷﺎه طﮫﻤﺎﺳﺐ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ از
روﻣﯿﺎن در آﺷﮑﺎر و ﻧﮫﺎن ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﺮد او را در اﺻﻔﮫﺎن ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﺧﻮار وی
ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا را ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﺸﮕﺮ دﺷﻤﻦ در طﺎق ﮐﺴﺮی ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎدر ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫﺎی ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ روﻣﯿﺎن را در ﺧﻮاب
اﺑﺪﯾﺖ ﻓﺮو ﺑﺮد .روﻣﯿﺎن ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎدر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻦ از دﺟﻠﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻟﮕﺮم
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎدر ﻓﺮﻣﺎن داد از ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺸﮑﮫﺎی ﭘﺮ ﺑﺎد ﭘﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺳﭙﺎه ﺳﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ  4000ﻧﻔﺮ از
ﺳﭙﺎھﯿﺎن از ﭘﻞ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ی ﺑﻐﺪاد و ﻓﻘﺪان ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺑﺮای ﺑﻐﺪادﯾﺎن ھﺮ روز ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﺮط
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎدر ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ درھﺎی ﺑﻐﺪاد را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺎﺷﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﮐﻪ ﺗﻮﭘﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه
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ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دﻟﮕﺮم ﺷﺪ و اﺣﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎ از ﮔﺸﻮدن دروازه اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد ﺑﺎ
ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺎﺷﺎ ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﺳﭙﺎه اﯾﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد
و اﺳﺐ ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ از ﭘﺎی درآﻣﺪ.
ﻧﺎدر ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻗﻮای ﺧﻮد در ھﻤﺪان ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺎزم ﮐﺮﮐﻮک ﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﺎدر ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ روم ﺑﻪ درون ﻗﻠﻌﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﻧﺎدر ﻧﺎﻣﻪ ای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ وی ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮد دﻟﯿﺮ و ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺪان ﺑﮕﺮﯾﺰد و ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﯿﺮون آﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه روﺑﺮو
ﻣﯿﺸﻮی و اﮔﺮ ﺑﻪ درون آﯾﯽ ﺗﺎ اﺑﺪ آﻧﺠﺎ زﻧﺪان ﺗﻮﺳﺖ ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﻧﻪ ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪاد و ﻧﻪ از ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﻧﺎدر روز ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎراج اطﺮاف ﻗﻠﻌﻪ را ﺻﺎدر ﮐﺮد در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﺎدر ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮوج او از ﮐﺮﮐﻮک
ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ  20000ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻤﺶ ﭘﺎﺷﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮد ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻤﺶ ﭘﺎﺷﺎ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدر را ﻧﺪارد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﺸﮕﺮ راه اﻓﺘﺎد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻤﺶ ﭘﺎﺷﺎ ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد ﭘﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ھﻢ ﻓﺮار را ﺑﺮ ﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ داد .ﻧﺎدر ﺑﻌد از ﺗﺳﺧﯾر ﮐرﮐوک ﺑﮫ ﺑﻐداد رﻓت و آﻧﺟﺎ را ﺑﮫ
ﻣﺣﺎﺻره درآورد اﺣﻣد ﭘﺎﺷﺎ واﻟﯽ ﺑﻐداد طﻠب ﭘوزش ﮐرد و دﺳﺗور داد ﺷﮭرھﺎی اﯾران را ﮐﮫ از روﻣﯾﺎن ﮔرﻓﺗﻧد ﺑﮫ اﯾران ﭘس دھﻧد .
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﻠﻮچ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺷﺮف در درﺑﺎر وی ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎدر ﺑﻪ درﮔﺎه وی ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻮه ﮐﯿﻠﻮﯾﻪ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺷﮑﺴﺖ اوﻟﯿﻪ ﻧﺎدر در ﮐﺮﮐﻮک ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ در
ﺑﮫﺒﮫﺎن و ﺑﻨﺎدر ﺑﻨﺎی ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﮫﺎد .
ﻧﺎدر ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ رھﺴﭙﺎر ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﮫﺒﮫﺎن رﻓﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن از ﻧﺎدر ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد و ﺑﻪ ھﺮﻣﺰ ﮔﺮﯾﺨﺖ ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ او ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﺮد ﮔﺮوھﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮداری طﮫﻤﺎﺳﺐ
ﺧﺎن وﮐﯿﻞ ﺟﻼﯾﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ھﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﺷﺪ .
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ی ﻗﯿﺲ)ﺗﺎزﯾﺎن ھﻮﻟﻪ( ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪ ﺷﯿﺦ ھﻮﻟﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯿﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اش
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن را دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد وﮐﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن را از دو ﭼﺸﻢ ﮐﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز رﻧﺞ
ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺮد.
و اﻣﺎ ﭘﺎﺷﺎﯾﺎن روم ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﻠﻮچ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ او ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﺸﯽ آﻏﺎزﯾﺪﻧﺪ ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ اردﺑﯿﻞ رﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺷﯿﺮوان ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺠﺎ
)ﺳﺮﺧﺎب ﺧﺎن(ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻗﻠﻌﻪ ی ﺷﻤﺎﺧﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ.
ﻧﺎدر ﺳﭙﺲ رھﺴﭙﺎر ﮔﻨﺠﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ در راه ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﭘﺎﺷﺎ ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮی ﺳﻮی ﻗﺎرص آﻣﺪه ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ
ﮔﺮوھﯽ را ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرھﺎی ﮔﻨﺠﻪ ﮐﺮد و ﺧﻮد ﻋﺎزم ﻗﺎرص ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺒﺪﷲ ﭘﺎﺷﺎ را از ﭘﺎی درآورد.
ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮوان ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﻧﺎدر ﺷﺪ  .ﻧﺎدر از ﮔﻨﺎه وی درﮔﺬﺷﺖ  .اﺳﯿﺮان را آزاد ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﮐﻮﺷﻨﺪ و وﯾﺮاﻧﯿﮫﺎ را آﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪ .

ﻗﺴﻤﺖ : 2ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺎدر
ﭼﻮن ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮی ﺑﺮاﻓﺘﺎد و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻨﯿﺎد ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯿﺰد ﺑﺰرﮔﺎن و
ﺳﺮان در ﺻﺤﺮای ﻣﻐﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﮕﯽ ﯾﮏ رای ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎدر ﺳﺮ ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﻓﺮود ﻧﻤﯽ آورﯾﻢ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎدر در ﺳﺎل  1148ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﮫﺎد.
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺗﺎج ﮔﺬاری ﻧﺎدر ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﺸﻮدن ﻗﻨﺪھﺎر ﺑﺪان ﺳﻮ رھﺴﭙﺎر ﺷﺪ .در ﺑﯿﻦ راه ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﻤﺮاد
ﺧﺎن در ﮐﻮھﮫﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮐﺸﯽ ﺳﺮﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭼﻮن راھﯽ آﻧﺠﺎ ﺷﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺮاد ﺧﺎن ﺑﻪ ﮐﻮھﮫﺎ
ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻧﺎدر و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ آﻧﮫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺎدر دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻋﻠﯿﻤﺮاد ﺧﺎن را
ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ی ﭘﺲ از  2روز درﮔﺬﺷﺖ.
ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻨﺪھﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻧﺎدر در ﺟﻠﻮی ﻗﻨﺪھﺎر ﺷﮫﺮی ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺟﮫﺎی ﺑﻠﻨﺪی در آن
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ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  1ﺳﺎل ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه درآوردﻧﺪ ﭘﺲ از آن ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺑﺮﺟﮫﺎ ﺗﻮﭘﮫﺎی ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮب ﻗﺮار
داده و ﻗﻨﺪھﺎر را ھﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ دﺳﺘﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺳﭙﺎه ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺘﯿﺎرﯾﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﯾﻮرش
ﺑﺮده و آﻧﺠﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻧﺎدر ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎد ﻧﺎدر آﺑﺎد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﯿﺮه ی اﺑﺪاﻟﯽ
ﮔﺸﺖ .ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن )ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻗﻨﺪھﺎر(و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﯿﺰ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
ﻧﺎدر ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آھﻨﮓ ﻗﻨﺪھﺎر ﮐﺮد ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻠﺦ و طﮫﻤﺎﺳﺐ ﺧﺎن وﮐﯿﻞ ﺟﻼﯾﺮ را
ﺑﻪ ﺳﺮداری ﻟﺸﮕﺮ وی رواﻧﻪ ﮐﺮد ﺷﺎھﺰاده ازﺑﮑﮫﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻋﺰم ﺑﺨﺎرا ﻧﻤﻮد آﻧﺠﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺘﺢ
ﮐﺮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آھﻨﮓ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺷﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد از ﻧﺎدر ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﺷﺎھﺰاده ﺑﺮ ﺣﮑﻢ
ﭘﺪر ﮔﺮدن ﻧﮫﺎد و ﺑﻪ ﺑﺨﺎرا ﺑﺎز ﮔﺸﺖ.
ﻧﺎدر در ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﻗﻨﺪھﺎر ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪ ای دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه )ﭘﺎدﺷﺎه ھﻨﺪوﺳﺘﺎن( ﻧﻮﺷﺖ و از او
ﺧﻮاﺳﺖ دو وﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯿﻦ و ﮐﺎﺑﻞ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺟﺰو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده ﺑﻪ اﯾﺮان واﮔﺬارد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﻮاﺑﯽ
ﻧﺪاد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﮏ ﻧﺎدر را  1ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد ﻧﺎدر ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻧﺎﻣﻪ ای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ»:ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﺎرا ﺷﻮﺧﯽ
ﻣﯽ ﭘﻨﺪاری اﯾﻨﮏ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو روﯾﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺮو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
و ﻧﺎدر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪ دراﺑﺘﺪا ﻏﺰﻧﯿﻦ را ﮔﺸﻮد و ﺑﻌﺪ ﮐﺎﺑﻞ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﻟﯿﺮان ﮐﺮد
ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮﮐﻨﻪ ﺑﮫﺎر از ﺷﮫﺮھﺎی ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮد و ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا
ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺎدر ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﯾﺮان را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد از ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدو وی را
ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺎھﺰاده ﻧﺼﺮ ﷲ ﻣﯿﺮزا راھﯽ ﭘﺮﺷﺎور ﺷﺪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺎن ﺳﺮدار ﮐﺎﺑﻠﯽ در
ﭘﺮﺷﺎور ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﻟﺸﮕﺮ ﻧﺎدر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﺎدر او را ﻧﯿﺰ ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮد در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺎدر ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﺎﻏﯿﮕﺮان ﻟﮕﺰﯾﻪ داﻏﺴﺘﺎن در ﻣﺮز ﺷﯿﺮوان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎدر دو دل ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ھﻨﺪ را ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺑﺮادر وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ واﮔﺬار ﮐﺮد و
ﻋﺪه ای از ﺳﺮان را ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﯿﺮوان ﻓﺮﺳﺘﺎد زﮐﺮﯾﺎ ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻻھﻮر ﺑﻪ ﻧﺎدر ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪ
ﻧﺎدر ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻻھﻮر را ﺑﻪ او واﮔﺬاﺷﺖ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﻧﺎظﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺸﻤﯿﺮ را ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﺸﻤﯿﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎد .
ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﻧﺎدر ﺑﻪ ﻣﺮز ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ .ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ھﻢ
از ﮐﺸﻮر دﮐﻦ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﮐﺮﻧﺎل اردو زدﻧﺪ  300.ھﺰار ﺳﻮار و  3000ﻋﺮاده ﺗﻮپ و
 2000ﻓﯿﻞ ﻣﺴﺖ آﻣﺎده ی ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎدر ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪ ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ »:اﯾﻦ ان ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ«.
ﺑﺮھﺎن اﻟﻤﻠﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﺮای ﯾﺎری ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺖ ده ﻓﺮﺳﺨﯽ ﮐﺮﻧﺎل آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﺎدر
ﻓﺮﻣﺎن داد ﮔﺮوھﯽ از دﻟﯿﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه را ﺑﺎ اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و آﻧﺠﺎ را اردوﮔﺎه ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﻨﺪ
ﺑﺮھﺎن اﻟﻤﻠﮏ ﮐﻪ از ﺳﭙﺎه ﻧﺎدر ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺮﻧﺎل ﮔﺮﯾﺨﺖ.ﻧﺎدر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮔﺮوھﯽ از ﺳﺮان ﮐﺎر
آزﻣﻮده اش ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﭙﺎه ھﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮﻧﺎل رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ .روز
ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه و ﺻﻤﺼﺎم اﻟﺪوﻟﻪ و ﺑﺮھﺎن اﻟﻤﻠﮏ در ﺳﭙﺎه ھﻨﺪ و در طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮫﺎ ﻧﺎدرﺷﺎه و ﺷﺎھﺰاده
ﻧﺼﺮﷲ ﻣﯿﺮزا در ﺳﭙﺎه اﯾﺮان ﺑﻪ رزم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ  30000ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎه ھﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺻﻤﺼﺎم اﻟﺪوﻟﻪ و ﭘﺴﺮو ﺑﺮادرش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮھﺎن اﻟﻤﻠﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﯿﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه
ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺮﻧﺎل ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.
ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ را ﻧﺰد ﻧﺎدر ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ .
روز دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه و درﺑﺎرﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻧﺎدر ﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺎھﻨﺸﺎه آﻧﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ.
ﻧﺎدر در ﺳﺎل  1151آھﻨﮓ ﺷﺎه ﺟﮫﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮد و ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه در ﺑﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد
ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺰاﻧﻪ را ﺑﺪو ﺳﭙﺮد و ﺗﺨﺘﮫﺎی زرﻧﮕﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺨﺖ طﺎووس را ﮐﻪ ﺑﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎدر ارﻣﻐﺎن داد.
ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎن ھﻨﺪﯾﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺷﺎه ﺟﮫﺎن ﻧﺰاع درﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮوھﯽ از ھﻨﺪﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﻓﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را ﺗﺎراج ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺎدر رﺳﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺸﺖ و ھﻤﺎﻧﺸﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺸﺘﺎر را
ﺻﺎدر ﮐﺮد ﺑﺎﻣﺪاد آن روز ﺳﭙﺎه اﯾﺮان ﺑﺮ ھﻨﺪﯾﺎن ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﮫﺎ را از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .و 470ﺗﻨﯽ را ﮐﻪ
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ﺑﻪ ﻓﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺮآن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻮرﮐﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻧﺰد ﻧﺎدر ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و درﮔﯿﺮی را ﭘﺎﯾﺎن
داد .ﻧﺎدر ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﮔﻮرﮐﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ
دوﺳﺘﯽ اﯾﺮان و ھﻨﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮔﺮدد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه را ﺑﺮای ﺷﺎھﺰاده ﻧﺼﺮﷲ ﻣﯿﺮزا
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد.و ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮھﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دو در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ھﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﭼﻮن ﻧﺎدر از ﻣﺮگ ﺑﺮادر»اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن«ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪن در ھﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﺪﯾﺪ و آھﻨﮓ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺮد ﻧﺎدر از ﺳﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن درﺑﺎر از
ﺳﺮ دوﺳﺘﯽ درآﻣﺪ.
ﻧﺎدر ﺑﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ رود اﺗﮏ رﺳﯿﺪ درآﻧﺠﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و
ﺳﭙﺎه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ وﻗﺖ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﭙﺎه داد ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺎ آراﻣﯽ ھﺎی ﺷﺎه
ﺟﮫﺎن ﺟﻮاھﺮات ﺑﺴﯿﺎری از ھﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎی ﺳﭙﺎھﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﭙﺎھﯿﺎن از ﺑﯿﻢ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻮاھﺮات را در آب
اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و از ﭘﻞ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از  40روز ﻧﺎدر ﺑﺮ آن ﺷﺪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﯾﻮﺳﻒ زاﻟﯽ ﺳﺮﮐﺶ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد  40000ﺳﻮار از آﻧﺎن و ﺗﯿﺮه ھﺎی
دﯾﮕﺮ اﻓﻐﺎن ھﺰاره ﺑﻪ ﻧﺎدر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎدر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎرﺧﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮاﺋﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﺎدر
اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪ ای ﭘﺮ از ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ ﺑﺮ وی ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﺧﻮن رﯾﺰی از ﺳﺮﮐﺸﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ
وﻟﯽ وی در ﮐﻤﺎل دوروﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﯿﺮﻧﮓ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻧﺎدر
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﺎدر ﺑﺮ وی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد:
» ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺳﻨﺪ را ﺑﺮ ﺗﻮ واﮔﺬارﯾﻢ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﺖ ﻓﺮﯾﺐ
ﺑﻮد و ﻣﺎ آﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ اﯾﻨﮏ آﻣﺎده ی ﮐﺎرزار ﺑﺎش«
در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﺪاﯾﺎرﺧﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ دﺳﺘﻪ ای او را اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺰد ﻧﺎدر ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎرﺧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ
اﻣﯿﺪی ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺪاﺷﺖ در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﺸﺶ ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺷﺪ ﺧﺪاﯾﺎرﺧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎس اﯾﻦ
ﺑﺨﺸﺶ ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻧﺎدر ﺧﻮرد و ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺳﻨﺪ را از او ﺳﻠﺐ ﻧﮑﺮد .
از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﺷﺎه ﺗﮫﻤﺎﺳﺐ در زﻣﺎن درﻧﮓ ﻧﺎدر در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا از ﺳﺮ ﺳﺘﯿﺰ رﻓﺘﺎر
ﮐﺮد ﺧﻮد او و ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا را ﮐﺸﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن داری از ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ در ھﻤﺎن زﻣﺎن
ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﻏﻠﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻧﺎدر رﺳﯿﺪ و ﻧﺎدر از ھﺮ دو رھﮕﺬر آﺳﻮده ﮔﺸﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم:
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازﺑﮑﮫﺎی ﺑﺨﺎرا و ﺧﻮارزم ﺑﮑﺮات ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺧﺎک ﺧﺮاﺳﺎن دﺳﺖ ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎدر در ﻓﮑﺮ
ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﻨﺪھﺎر ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن داﺷﺖ ﻟﺸﮕﺮی
ﺑﻪ ﺳﺮداری ﻓﺘﻌﻠﯿﺨﺎن ﮐﻮﺳﻪ اﺣﻤﺪﻟﻮی اﻓﺸﺎر و ﻏﻨﯿﺨﺎن اﺑﺪاﻟﯽ را رواﻧﻪ ی ﺷﯿﺮوان ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد آن
ﮔﺮوه ﯾﺎﻏﯽ را در ﺟﻨﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﻧﺎدر ﺑﺮﺳﺪ و رﯾﺸﻪ از رﯾﺸﻪ ﺷﺎن ﺑﺮﮐﻨﺪ.
ﻧﺎدر رواﻧﻪ ی ﺑﺨﺎرا ﮔﺸﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺑﻠﺦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه از ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻔﺮ را ﻣﮫﯿﺎ ﻧﻤﻮد از ﺟﻤﻠﻪ
 1100ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎر و آذوﻗﻪ و ﺳﻼح و...ﭼﻮن ﻧﺎدر ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺨﺎرا رﺳﯿﺪ ازﺑﮑﺎن ﮐﻪ ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺳﺎزش
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ,ﺷﮫﺮھﮫﺎی ﻏﺮﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺗﻮران ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﺮان اﻓﺰون ﮔﺸﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
ﻣﺎوراء اﻟﻨﮫﺮآﻣﻮﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ازﺑﮑﺎن از ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻔﯿﺾ ﺧﺎن واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻮران از ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﻧﺎدرﺷﺎه ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺷﮫﺮ ھﺎی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺎدری رﻓﺘﻨﺪ.
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 20000ﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن دﻟﯿﺮ ﺑﺨﺎرا و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺗﺮﮐﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﻣﺮو و ﮐﺎﺷﻐﺮ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن ﻧﺎدر ﺷﺎه
درآﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ در زﻣﺎن درﻧﮓ ﻧﺎدر در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن اﯾﻠﺒﺎرس ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺧﻮارزم ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺗﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب آﻧﮫﺎ اﻗﺪام ﻧﮫﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮارزم ﮔﺮﯾﺨﺖ,ﻧﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮارزم ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻮارزم ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﮫﺎﻧﻪ ای ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻮن
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ ﻧﺎدر ﻓﺮﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن ﺧﻮارزم را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪ اﯾﻠﺒﺎرس
ﺧﺎن ﺑﻪ دژ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﻟﺸﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎه دژ را در ﺣﺼﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﯿﺮه ھﺎی ﺳﺎرت و ازﺑﮏ اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻠﺒﺎرس ﺧﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر ﭘﻮزش ﺧﻮاھﯽ از ﺷﮫﻨﺸﺎه ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﻣﺮدم دژ اﯾﻠﺒﺎرس ﺧﺎن را دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎدر ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ و ﭼﻮن وی ھﯿﭻ اظﮫﺎر ﻧﺪاﻣﺖ و ﺷﺮﻣﺴﺎری از
رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﻧﺒﻮد ﻧﺎدر ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻨﺶ داد.
ھﻢ زﻣﺎن ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻗﺰاق ﺑﻪ آھﻨﮓ ﯾﺎری اﯾﻠﺒﺎرس ﺧﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﻮه وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻠﺒﺎرس ﺧﺎن را ﺷﻨﯿﺪ از ﺟﻨﮓ دوری ﺟﺴﺖ و از ﺧﯿﻮه ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
ﻣﺮدم ﺧﯿﻮه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻤﺎم از دژ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ اطﺮاف دژ ﺧﻨﺪق ﻋﻤﯿﻘﯽ از آب ﺑﻮد ﻧﺎدر دﺳﺘﻮر داد آب
ﺧﻨﺪق را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯽ دژ را آﻣﺎج ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﻣﺮدم دژ اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ از ﮔﻨﺎھﺸﺎن درﮔﺬﺷﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﻮارزم را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم طﺎھﺮ
ﺧﺎن ﺳﭙﺮد و ﺧﻮد راھﯽ ﮐﻼت ﺷﺪ از ﮐﻼت راھﯽ داﻏﺴﺘﺎن ﮔﺸﺖ و ﺷﻤﺨﺎﻟﯽ و ﺳﺮﺧﺎب و اوﺳﻤﯽ را ﮐﻪ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن روزﮔﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺳﺎﺧﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اوﺳﻤﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﮫﺎد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ
دوﺑﺎره زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ھﻤﺎﯾﻮن رﻓﺘﻨﺪ.ﭘﺲ از آن ﻧﺎدر ﻣﺴﻘﻂ را ﮔﺸﻮد .
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدر در داﻏﺴﺘﺎن ﺑﻮد ازﺑﮑﺎن ﺧﻮارزم ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎری ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﭘﺴﺮ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻗﺰاق
ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و طﺎھﺮ ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺧﯿﻮه را از ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻠﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎھﻨﺸﺎه اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺷﺎھﺰاده ﻧﺼﺮ ﷲ ﻣﯿﺮزا را رواﻧﻪ ی ﺧﻮارزم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺷﺎھﺰاده ﺑﺰرﮔﺎن آﻧﺠﺎ از ﺳﺮﮐﺸﯽ دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺎھﺰاده ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن اﺑﻮاﻟﻤﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮ اﯾﻠﺒﺎرس را ﮐﻪ در رﮐﺎب
ﺷﺎھﺰاده ﺑﻮد و اﺑﻮ اﻟﻐﺎزی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻮارزم ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎھﻨﺸﺎه در ﺗﮫﺮان ﻣﯽ ﺑﻮد رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا در ری ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺟﺪا
ﺳﺮﯾﮫﺎﯾﯽ از او ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﭼﻮن ﺷﺎه ﺑﻪ داﻏﺴﺘﺎن رﻓﺖ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎھﺰاده را ﺑﻪ درﺑﺎر
اﺣﻀﺎر ﮐﺮد ,ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎدﯾﺐ را ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ی ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی ﺗﺮﺟﯿﺢ داد و ﻓﺮﻣﺎن داد در ﯾﮏ دم
ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎھﺰاده را ﮐﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺪ ﮔﻮھﺮان ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن اﻓﺸﺎر ﺧﺎﻟﻮی ﺷﺎھﺰاده ﻧﯿﺰ دﯾﺪه
از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺖ.
ﻧﺎدر ﻋﺰم روم ﮐﺮد ﭼﻮن ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎدر را ﻧﺪارﻧﺪ وزﯾﺮ اﻋﻈﻢ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ را
ﺑﺮای ﺳﺎزش ﻧﺰد ﻧﺎدر ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﻧﺎدر ﻣﺮدم اﯾﺮان را واداﺷﺖ ﺗﺎ از ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻨﯽ دوری ﺟﻮﯾﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺬد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﯿﺎن رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ.
ﺷﺎھﻨﺸﺎه  5ﺷﺮط را ﺑﺮای ﺳﺎزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد:
1ـ ﮐﯿﺶ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻌﺪ از ﮐﯿﺸﮫﺎ ی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
2ـ رﮐﻨﯽ از رﮐﺎن ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام وﯾﮋه ی ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﮐﯿﺶ ﺟﻌﻔﺮی ﮔﺮدد و در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎزھﺎی  5ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
3ـ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻧﺸﻮد
4ـ اﺳﺮای ھﺮ دو ﮐﺸﻮر آزاد ﮐﺮدﻧﺪ
5ـ ھﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺗﺒﺎع ﺧﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﺑﺰرﮔﺎن روم ﺑﻨﺪ  1و 2را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺎدر ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ وﻟﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﻔﺘﺎد ﭘﺲ ﻧﺎدر ﺑﺎ
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﻋﺎزم روم ﮔﺸﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﺘﯽ ﻓﺮاوان راه ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن ﺑﻪ روم رﺳﯿﺪﻧﺪ
اﺣﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺑﻐﺪاد از ﺳﺮ آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎدر درآﻣﺪ و ﺑﻨﺪ ھﺎی  5ﮔﺎﻧﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و روم ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﻧﺎدر ﺷﺪ.
ﻧﺎدر ھﺮﭼﻨﺪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ ﮐﺮد وﻟﯽ در ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ و درﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
از داﻏﺴﺘﺎن ﺧﻮی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮ وی ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺖ اوﺿﺎع اﯾﺮان در ﺳﺎﻟﮫﺎی آﺧﺮ رو ﺑﻪ زوال ﮔﺬاﺷﺖ از اﯾﻦ رو
ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺮادر زاده ﻧﺎدر و ﮔﺮوھﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﻓﺸﺎرﯾﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺎدر را در ﺳﺮاﭘﺮده ی ﺷﮫﺮﯾﺎری در ﻓﺘﺢ
آﺑﺎد ﺧﺒﻮﺷﺎن و در ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ  11ﺟﻤﺎدی دوم  1160ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن ﻧﺼﺮﷲ ﻣﯿﺮزا و دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺰادﮔﺎن در دژ ﮐﻼت و ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن در ھﺮات ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ آﻣﺪ و ﻟﺸﮕﺮی ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻼت ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺷﺎھﺰاده و ﺷﺎھﺮخ
ﻣﯿﺮزا و اﻣﺎم ﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﺷﺎه ﺟﮫﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،ﻗﻮﺷﭽﯽ ﺷﺎھﺰاده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﻼت
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮد .ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن  ،ﻧﺼﺮﷲ ﻣﯿﺮزا و اﻣﺎم ﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا را در ﻣﺸﮫﺪ و رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا و
 16ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎھﺰادﮔﺎن را درﻗﻠﻌﻪ ی ﮐﻼت در ﯾﮑﺮوز ﮐﺸﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﺎھﺮخ ﺧﺎن آن ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
طﻔﻮﻟﯿﺖ اﻣﺎن داد .وﻟﯽ وی را در ارگ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪ و ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮد او ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺳﮑﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺿﺮب ﮐﺮد و آن ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد.
وی ﻓﺮدی ﺑﺰم ﺟﻮ و ﺑﺎده ﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮد و در ﻣﺪت  1ﺳﺎل ﺗﻤﺎم آﺑﺮو و ﺧﺰاﻧﻪ ی دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎد داد.
ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ او اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن ﺑﺎ او دراﻓﺘﺎد ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﮐﻪ از ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﯿﺸﺎه آزرده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن
ھﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﻪ راھﯽ در ﭘﯿﺶ رو ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﮔﺮﯾﺨﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎﻧﯽ را در
ﭘﯽ او ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﻮر َش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮاﻧﯿﻦ و رؤﺳﺎی اﯾﻼت و ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ھﻤﻪ ﺟﺎ را در ﭘﯽ ﺷﺎھﺮخ ﺧﺎن زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
 ،او را از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون آورده در ﺳﺎل  1161ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷﺎھﺮخ ﺧﺎن در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮی رواﻧﻪ ی
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪ در راه ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن ﺳﺴﺖ ﺣﺎل وی از روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ و اورا ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  ,اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ی ﻗﻼﺑﻮر ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ﻣﺮدم ﻗﻠﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﺮدی ﻧﮑﺮدﻧﺪ و او را درﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺎھﺮخ ﺧﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه در راه ﻣﺮد.
ﻋﻠﯿﺸﺎه ھﻢ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎھﺰادﮔﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ
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