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طايفـه . بود كه شاخه اي از ايل افشار بـه شـمار مـي رفـت   "قرخلو " نادر قلي فرزند امام قلي از قبیله 
سان كـوچ  مزبور ، از آغاز سلسله صفوي براي جلوگیري از ھجوم ازبكان و تركمانان به منطقـه شـمال خرا

بار نـادري ، میرزامھـدي خـان ،. داده شد و در منطقه ابیورد و دره گز استقرار يافت  تاريـخ  مورخ رسمي در
صیف مختصـري  تولد نادر را روز شنبه بیست و ھشت محرم سال ھزار صد ھجري قمري ذكر كرده و بـا تو

سیايي را در پـرده نگـاه داشـته اسـت  آنچـه مسـلم . از حیات عشايري ، اصل و نسب آخرين فاتح بزرگ آ
است نادر تا طغیان افاغنه غلزايي قندھار و برافتادن حكومت دويست و پنجاه ساله صفويان ، در گمنامـي 
به سر مي برده و زندگاني بي پیرايه چوپاني او ، تنھا با ھنر نمايیھا و قھرمانیھاي سـاده اي ھمـراه بـوده 

 است 

بھانه خوبي به دست سركشان داخلي و مدعیان خارجي ايران داد تا . ق.ه 1135سقوط اصفھان در سال 
نادر نیز در راس گروھي كه . ھر يك از گوشه اي سر برآوردند و كشور را به ھرج و مرج طوالني مبتال كنند 

قه قـرار  فراھم سـاخته بـود ابتـدا در خـدمت خـان ھمیـن منط براي حمايت از حیات و ھستي اھل ابیورد 
1139آن گـاه در سـال . گرفت و پس از ازدواج پیاپي با دو دختر او ، وارث حكومت محلــي كوچـك وي شـد 

فداكاري بـود بـه او ) تھماسب میرزا ( ق كه شاھزاده سرگردان صفوي .ه در جستجوي يـاران و ھمراھـان 
 . پیوست و عزم نجات ايران كرد 

سردار افشار در خالل چھار جنگ پیاپي كه با شورشـیان افغـان داشـت توانسـت سردسـته آنـان ، يعنـي 
غان ، سـردره خـوار  مورچـه خـورت ) نزديــك تھــران ( اشــرف و ھمراھــانش را در منــاطق مھماندوسـت دام

ند . اصفھان و زرقان فارس در ھم بكوبد  پـس از آن در .  راه را براي استقرار مجدد حكومت صفوي ھموار ك
مورد ( طول چندين نبرد بزرگ و كوچك با تركان عثماني كه بیست سال طول كشید  يك  ھمـه ) به غیر از 

وي نیروھاي عثماني را شكست داد و آنان را از خاك ايران تا منتھي الیه دريـاي سـیاه و . جا نادر پیروز بود
ند  ني ايـران . ارمنستان و گرجستان بـیرون را پتر كبـیر از اختالفـات درو سي نـیز كـه وصـیت  نیروھـاي رو

از دربند ( استفاده كرده بودند با سیاست و تدبیر عاقالنه وي تمامي خطه شمال و باريكه ساحلي خزر را 
ھره گیريھـاي بـه موقـع از ضـعفھايي كـه شـاه تھماسـب دوم . تخلیه كردند ) و باكو تا مازندران  ( نادر بـا ب

پس از آن با خلع فرزند خردسـال شـاه . از خود نشان داد وي را از سلطنت خلع كرد. ) ق.ه 1125 – 1145
بــا راي و اراده بزرگــان ، . ق.ه 1148تھماســب دوم يعــني عبــاس ســوم از ســلطنت خــود در شــوال ســال 

ست  بود ، سـلطنت نش . سرداران ، ريش سفیدان و روحانیان عالیمرتبه اي كه در دشت مغان گرد آورده 
كه . اقدامات بعدي او ، سركوبي سركشان داخلي در قندھار و ايجاد نظم در سراسر كشـور بـود  از آنجـا 

نیز وقعـي نمـي نھــاد، نـادر  عات نـادر  دولت گوركاني ھند جمعي از فراريان افغان را پناه داده بود و بـه توق
1151ذيعقده سـال  15نبرد قطعي میان فريقین ، در منطقه كرنال در . ناچار شد كه عازم شبه قاره شود 

ــادر بــه ھمــراه . روي داد كــه بــه شكســت محمــد شــاه گوركــاني انجامیــد . ) ه 1739فوريــه  24. ( ق.ه ن
سپاھیان خود وارد دھلي شد پس از ضرب سكه و اعالم انقیاد حريف ، دگرباره تخت سلطنت را به محمد 

نه سـند را بـه ايـران . شاه واگذاشت  تك و رودخا پادشاه گوركـاني نـیز در مقابـل آن ، منـاطق غربـي آب ا
لي داليـل . تسلیم كرد  كرد، و شھرت دارد كه نادر در حین عزيمت به ھند حـاكمي بـراي كشـمیر معیـن 

 . ديگري درباره تثبیت حاكمیت او بر آن منطقه در دست نیست 
نافرماني آغاز نمود كه نادر ناگزير سالي را ) فرمانرواي سند  (در بازگشت نادر به ايران خدايارخان عباسي 

مل بـه امـور آن نواحـي داد  . براي مطیع ساختن مجدد وي و افاغنه متمرد منطقه صرف كرد و تمشیت كا
بي آمودريـا . ق.ه 1153واقعه مھم پاياني سال  لشكر كشي شاه ايران به ماوراءالنھر و تصرف مناطق جنو

گیز ( ابوالفیض خان . بود   )جیحون (  سوي نادرشـاه ) از احفاد چن شد و از  عي معـترف  بـه شكسـت قط
به دسـت آورد  امـا ، ايلبـارس . حكومت سمر قند و بخارا و آن سوي رودخانه تا صفحات سغد و فرغانـه را 

 . از در جنگ در آمد و المحاله جان بر سر دعوي نھاد ) والي خوارزم ( خان 
بدين سان ، خوارزم جايگاه تاريخي خود را بازيافت و صفحات مابین درياچه ھاي آرال و مازندران تـا حوالـي 

 . فرمان پذير شدند  دشت قبچاق قديم ، كه با قزاقستان كنوني مطابقت دارد ،
كب شـد ، بـه فرزنـد  نادر بر اثر اشتباھي كه در تشخیص و داوري در مورد سوء قصد كنندگان به خـود مرت
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كرد ) رضا قلي میرزا ( ارشد خود  ايـن فاجعـه موجـب   . ).ق.ه 1154( خشم گرفت و چشمھاي او را كور 
بد  اغتشاشـات داخلـي لزگیھـا در . شد كه اعتدال رواني وي مغشوش شود و وخامت احوالش فزونـي يا

شرايط  ھا بـراي رد  مراه بـا لجـاجتي كـه عثمانی داغستان و قیامھاي محلي فارس و گرگان و ديگر نقاط ھ
پیشنھادي وي نشان مي دادند و از پذيرش مذھب شیعه جعفري به عنوان ركن پنجم اسالم سـرباز مــي 
زدند ، موجب گرديد كه نادر از لشكركشـي بـه روسـیه و اسـتانبول و منــاطق مـاوراءالنھر منصـرف گـردد و 

 .درگیر گرفتاريھاي نفس گیر و ايذايي داخلي شود 
ناك  سرانجام ھالكت وي به دست جمعي از سرداران مقربي انجام گرفت كه ھمگي بر جـان خـويش بیم

ثاني سـال . بودند  چان ترتیـب  1160به ھمین سبب با توطئه ھولناكي كه در يازدھم ماه جمادي ال در قو
 . دادند ، او را از پاي در آوردند 

فالت ايـران رسـانید و بـا تـدارك  حدوده طبیعـي  به م يران را  خرين بـار ا نادر از فرمانرواياني بود كه بـراي آ
نوب تثبیــت  ھاي شـمال و ج كشتیھاي عظیم جنگي ، كوشید تا استیالي حقـوق تـاريخي كشـور را بـر آب

 . كند 

 جانشینان نادر شاه افشار

با افول دولت نادري ، سرزمین پھناور فالت ايران كع پس از مدتھا به زير يك درفش در آمده و رنگ يگانگــي 
ھمچنین ، سرداران متعددي كه از بركت ھمت و حمیت شاه افشـار اعتبـار و . پذيرفته بود ، از ھم پاشید 

سردادند) به پیروي آن بزرگ ( اھمیت يافته بودند  از میـان عناصـر قدرتمنـدي كـه يـك . صالي كشورگیري 
 : چند بر بخشھاي مختلف ايران حكومت كردند ، مي توان از مدعیان زير نام برد 

كـه جنگھـاي . ق.ه 1163از سوابق زندگي خان زند تـا سـال . ) : ق.ه 1163 – 1193( كريم خان زند          -
خانگي بازماندگان نادر شاه بي كفايتي آنان را براي مملكتداري آشكار ساخت و به تبع آن عرصـه را بـراي 

به دنبال اغتشاشـات گسـترده و عمومــي . ظھور قدرتھاي جديد مستعد گردانید ، خبري در دست نیست 
اين ايام خان زند به ھمراه علي مردان خان و ابوالفتح خان بختیاري اتحاد مثلثي تشكیل داد و چـون ھیـچ 

سرانجام كـريم خـان . يك از آنان خود را از ديگري كمتر نمي شمرد ، ناچار به نزاعھاي داخلي روي آوردند 
توانست پس از شانزده سال مبارزه دائمي بر تمامي حريفان خود از جمله محمد حسن خان قاجـار و آزاد 

يران را در اختیـار بگـیرد  بـرادر وي ، . خان افغان غلبه كند و صفحات مركزي و شمالي و غربـي و جنوبـي ا
ين ترتیـب ، . ق.ه 1189صادق خان ، نیز موفق شد در سال  بصره را از حكومت عثماني منتزع نمايد و به ا

عد از در . نفاذ اوامر دولت ايران را بر سراسر اروند رود و بحرين و جزاير جنوبي خلیج فارس مسلم گرداند  ب
ھاي مسـتمر ، زمینـه تقويـت و  گذشت خان زند دگرباره جانشیانان او به جان ھم افتادند و بـا جنـگ و نزاع

 . كسب اقتدار آقا محمد خان و سلسله قاجار را فراھم آوردند 

شاه ( به دنبال قتل نادر ، نخست برادر زاده او : شاھرخ افشار         - زمـام قــدرت را در ) علیقلي خان عادل
لوب ،  )ابـراھیم خـان ( دست گرفت و به فاصله يك سال ، به دست برادر خـود  . كـور و زنـداني گشـت  مغ

بر نابینـا ) نواده نادر ( شاھرخ ، فرزند رضاقلي میرزا  به دلیـل  چون  مام پـیروز شـد و  سرانجام بر بـني اع
ھرات و  شدن توانايي اداره امور كشور را نداشت ، الجرم به ھمان فرمانروايي بر مشھد و نیشابور و گـاه 

حكومت او با توجه به احترامي كه خان زنـد بـراي ولـي . بخشي از صفحات خراسان شمالي بسنده كرد 
خان سراسـر . ) ق.ه 1210( نعمت خود ، يعني نادرشاه ، داشت ، بالمعارض بود و تا سال  مد  كه آقا مح

 . ايران را به تصرف خود در آورد ادامه يافت 

اين مرد كه از سرداران نادر و از ھمراھان صديق وي در اواخر كار بود، در انـدك مدتـي : احمد خان ابدالي -
سعت  بر و ناطق سـند و پنجـاب و كشـمیر  یاپي بـر م توانست بر قندھار و كابل استیال يابد و با حمـالت پ

ند بـه . قلمرو خود بیفزايد  چون كـريم خـان ز جه مانـد و  تعرضاتي كه وي به مشھد مقدس كـرد ، بـي نتی
احترام احفاد نادر متوجه صفحات شرقي نبود ، بخشھايي از سیستان و بلوچستان ھم در ربقه اطاعت او 

 . باقي ماند 

فت تـا  - ستان را در بـر مـي گر اوضاع بخشھايي شمال ايران كه مناطق شروان و اران و ارمنستان و گرج
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ند و . اندازه اي مبھم است  سر بـر خـط فرمـان خـان ز اما در مجموع حكايت از آن دارد كه به تبع سـوابق 
كه از سرداران مـورد اعتمـاد نـادر ) والي گرجستان ( در اين میان ، ھراكلیوس . جانشینان وي داشته اند 

مام ورزيـد  خود اھت ست كـه تـا پايـان كـار . شاه بود ، به تحكیم پايه ھاي قدرت داخلـي  كن ، معلــوم ا لی
شید  ( سلسله زنديه و آغاز سلطنت دودمان قاجار و حتي دوره اول جنگھايي كه به مدت ده سال طول ك

ــت   . )م 1803 – 1813. / ق.ه 1218 – 1228 ــان حاكمی ــر شــد ، كماك ــي روســھا منج ــه ســلطه طوالن و ب
                     .تاريخي ايران را پذيرفته بوده است 

در تحت حكمراني خانھاي ) بخارا ، سمرقند و خیوه يا خوارزم ( بخشھاي شمالي خراسان و ماوراءالنھر  -
خود مختـاري  طي مبتـني بـر  گیزي مـي شـمردند و رواب ازبك و تركماناني بودند كه خـود را از دودمـان چن

 داخلي و در عین حال ، تمكین به قدرت فائقه مركزي ايران را ضروري مي ديدند 
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