
 افشاریه 

 اقدامات داخلی نادر شاه

 اقدامات و عملکردھای داخلی نادر شاه افشار در دوران زمامداریش 
کام والیـات در دشـت مغـان جھـت  -1 گان و ح یان ، روسـای ایـران ، روحـانیون ، بزر دعوت از نمایندگان اع

 .برگذاری مراسم تاجگذاری 
لی  -2 میرزا زکـی و مـال ع طرفداری و حمایت اشخاص صاحب نفوذی چون طھماسب قلی خـان جالیـر و 

 . اکبر سبب گرایش و پیوستن مردم به نادر شاه و قبول اطاعت از وی گردید 
نادر پس از آنکه اراده مردم را بر انتخاب خود مناسب دید با طرح چند شرط و مسئولیت حکومت خود را  -3

 . اعالم کرد 
ست  -4 این که ایرانیان از اعمال سب د رخض که بوسیله شاه اسماعیل اول صفوی اعالم گردیده بود ، د

 . بکشند 
 . السالم آیین جعفری را به عنوان رکن پنجم اسالم بپذیرند  به پیروی از تعالیم امام جعفر صادق علیه -5
 . ایرانیان از طرفداری خاندان صفوی دست بردارند  -6
 . سلطنت و خاندان نادر موروثی باشد  -7
سیر الحـاج بـه آنجـا از  -8 قبول اصول مذھب جعفری و اختصاص رکن جدیدی در مکه به شیعیان و اعزام ا

 شرایط برقراری روابط ایران و عثمانی گردید 

  

  

 مراحل مختلف حکومت افشاریان

از میان رفتن قدرت مرکزی ایران ، کشور را درحالتی از نابسامانی و ھرج و مرج کامل فرو برده بود مدعیان 
متی ممحلـی تشـکیل  مختلف حکومت ، در نواحی مختلف ، سعی داشتند به گرد آوردن طرفدارانی حکو

 .دھند ، یعنی از مدعیان ، از اواخر دوره صفویه شروع به تشکیل حکومت محلی ، برای خود کرده بودند
فشارھا و قتل غارتھای افغان در نواحی مرکزی سبب باال گرفتن نارضیاتی در میان مـردم شـد ، ھمچنیـن 

 شاخصه ھای مھم سلسله افشار 
 

 .اگر چه سلسله افشار عمربسیار کوتاھی داشت اما از چند نظر حائز اھمیت بود 
با سقوط امپراطوری بزرگ صفویه سلسله افشار توانست بار دیگر قدرت از دست رفته ایران را احیا  -1

 . کند 
دوران زمامداری نادر گر چه سرشار از آشوب قیام بود ، اما دلیریھا و رشادتھای نادر باعث شد که نظم  -2

 . امنیت موقتی خیلی کوتاه بر کشور حاکم شود 
در این دوران بر اثر رشادتھای و جسارتھای نادر کشور ایران از نظر وسعت به مرزھای طبیعی و  -3

 . باستانی خود رسید 
دوران حکومت سلسله افشار عموما و زمامداری نادر خصوصا ، ھمواره دوره درگیری و نبرد با عثمانیھا  -4

در این دوره نظم اداری و حکومتی ادامه سیستم  -br>5,. بود که عموما با پیروزی نادر تمام شد 
 .دیوانساالری صفویان است

 . این دوره از جھت مذھبی ، و خصوصا تسامح و تساھل مذھبی نادر حائز اھمیت است  -6
 . از آنجائیکه حکومت نادر به شمشیر شکل گرفت ، ارتش در این دوره جایگاه مھمی داشت  -7
 .در این دوره نظام اقتصادی و کشاورزی ایران به شکل خاصی رشد می کند -8

 
دوران حکومت افشاریه بعدھا زندیه از جھت مناسبات خارجی ، ادوار مھمی در ایران به حساب می آیند
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عدم توانایی و کار آمدی حاکمان یاغی افغان در امر حکومت و دولت نامالیمات بسیاری را از سـوی مـردم 
جوم و تجـاوز دشـمنان خـارجی را بـه  ھای داخلـی ھ عنی شورشـھا و قیام ین نکتــه ی به وجود مـی آورد ا
مرزھای کشور فراھم می کرد از طریق لطمات جبران ناپذیر به ھیثیت سیاسسی دولت و ملت ایران وارد 

 .می شد 
خود بـه ایـن  در این زمان تنھا یک سردار نیرومند و دلیر بود که می توانست با رشـادتھای ئ جسـارتھای 

قوی . اوضاع آشفته پایان بخشد و بار دیگر امپراطوری از دست رفته ایران را تجدید کند  اگر چه این سردار 
ھا کشـور ایـران را از دســت . خیلی زود خانه خود ساخته را خراب کـرد  به صـحنه تـاریخ نـه تن امـا ورود او 

 . یاغیان افغان نجات داد بلکه با ظھور حکومتھای بعد از وی دوران سلطه اجنبی بر ایران خاتمه یافت 
 :مراحل مختلف حکومت سیاسی افشاریه 

 :برای شناخت حکومت افشاریه آنرا باید که سه مرحله یا دوره تقسیم کرد 
 } زمینه ھای شکل گیری { ) ه  1148 – 1135( از سقوط صفویان تا تاجگذاری نادر -1
 . ) ه  1159 – 1148( عصر زمامداری نادر یا عھد نثبیت و استواری و شکوه و اوج سلسله افشاریه  -2
  )1160– 1159( دوره جانشینان نادر یا فروپاشی و افول سلسله افشاریه  -3

  

 مرحله اول افشاریه

شت ، صـحنه  به ھمین دلیل پس از سقوط صفویه ، ایران که توان یک حاکم بی تدبیر بیگانه را بر خود ندا
شورشھای متعدد داخلی و قیامھای مردان گروھای مختلفی که بـه . ناآرامیھا و نامالیمات بسیاری گردید 

یران  ھواداری از دفاع کشور و تشکیل حکومت متمرکز ، در مناطق مختلف کشور روی داد پـای دشـمنان ا
 . را ھمیشه در انتظار تعرض به مرزھای ایران بودند فراھم کرد 

تا سال تاجگذاری نادر شاه به  1135به طور کلی بررسی حوادث سیزده ساله یعنی از سسقوط اصفھان 
 را که سرشار از بحرانھای متعددی باشد را باید در دو بخش داخلی و خارجی تبیین کرد  1148سال 

 : جنبه ھای مرتبط با این مرحله 
  ) 1148-1135( بحرانھای داخلی قبل از روی کار آمدن نادر و حوادث ناشی از آن .  أ

اغتشاشھایی که بال فاصله پس از سقوط صفویان در بسیاری از نقاط ایران به وجود آمد اگر چه مصـائب و 
فالکتھای زیادی را برای توده اجتماعی به بار آورد ، اما در یک جزر و مد طوالنی به روی کار آمدن سلسله 

پردازیم کـه بـا . کم دوام اما قدرتمند افشاریه منجر گردید  کر قیامھـا و شورشـھایی مــی  به ذ در این جـا 
 . سرکوبی این قیامھا توسط نادر قلی بیگ سلسله افشاریه تشکیل شد 

a . قیام سید احمد 
b . قیام ملک محمود سیستانی 
c . تھماسب میرزا دوم  –اشرف افغان 

 

 مقدمه 
 

عمر سلسله ای که بیش از دو قرن زمام جامعه  1135با تسلیم اصفھان در روز یازدھم محرم سال 
از میان رفتن حکومت مقتدر . ایرانی را در اختیار داشت به سر آمد محمود غلزایی بر اریکه قدرت نشست 

مرکزی واقعه دردناکی بود که مردم ایران را دچار اضطراب کرد و بحرانی عمیق و گسترده در سطح 
خصوصا اینکه ساز و کارھای عمده حکومت ایران عصر صفوی ھمواره مواجھه با دو . مملکت پدید آورد 

عامل نیرومند درونی بیرونی بوده و با فروپاشی حکومت مرکزی مقتدر مطامع ھمسایگان زورمند و 
 .متجاوز در چھار سوی مرزھا تحریک شد 

عصیانگران افغانی از روش مملکتداری غافل بودند ، با اینکه به سبب اوضاع ناآرام و ضعف وسستی که 
عدم توان کافی و درک درست آنھا از شیوه حکومتداری سبب شده که . در ایران به وجود آمده بود 

دھندنتوانند حکومت نیرومندی را در ایران تشکیل 
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 .بحرانھای خارجی قبل از روی کار آمدن نادر.  ب
 

مات بسـیاری را متحمـل شـد  شھا و قیامھـای خـونین داخلـی پـای . ایران پس از عصر صفوی نامالی شور
در این زان عالوه بر نگرانیھای نادر از مرزھای غربی و ھجوم . دشمنان خارجی را به مرزھای ایران باز کرد 

در این . دولت عثمانی ، عنصر ثالثی نیز به عرصه تجاوزات مرزھای ایران اضافه شد و آن دولت روسیه بود 
غاز تجـاوزات  می پـردازیم ، سـپس بـه جریـان آ ھا  جا ما ابتدا به نحوه درگیریھای نادر قلی بیگ بـا عثمانی

 . روسھای در شمال و سواحل دریای خزر می پردازیم 
 
a . ناآرامیھا خارجی پس از عصر صفوی ناشی از تجاوزات عثمانیھا در مرزھای غربی 
b .آغاز توسعه طلبی روسھا در مرزھای ایران قبل از تشکیل سلسله افشاریه 

 قیام سید احمد

مود . غلبه افغانان سنی مذھب برای مردمی که مذھبی شدید داشتند تحمل ناپذیر بود  بی کفـایتی مح
فراھم کـرد  از . افغان و پسرش اشرف افغان راه را برای مبارزه کسانی کـه رشـادتی در خـود مـی دیدنـد 

 . جمله این مبارزالن سید احمد ، از نوادگان میرزا داود ، که متولی آستان قدس بود می باشد 
ما چـون وی را نـاتوان و عیـاش دیـد خـود در . 1 سید احمد ابتدا به ھواداری از تھماسـب دوم برخاسـت ، ا

 .صدد قبضه قدرت برآمد 
وی قیام خود را از اصفھان شروع کرد ، برای تدارک پشتیبان به فارس ، کرمان رفت و پس از درگیریا به . 2

 حاکم محمد در شیراز توانست نیرویھایی گرد خود جمع کند 
فادار نبـودن پـیروانش بـه وی و ھمچنیـن . 3 عدم حمایـت تھماسـب دوم صــفوی از وی و و اما سرانجام ، 

ریشه دار نشدن قیامش در میان مردم و شکستھایی که سید احمد از طرف سرداران افغان در سیسـتان 
 . سرانجام موجب شکست قیامش گردید . و کرمان ، مرتکب شد 

  )1140(اشرف افغان پس از دستگیری سید احمد وی را به اصفھان کشاند و گردن زد . 4

 قیام ملک محمود سیستانی

 .شورش ملک محمود سیستانی در اواخر دوران آشوب صفویه روی داد -1
سرکوب شد حاکی از یک نوع بـی اعتنایـی  1139اتفاق افتاد و به سال  1133این شورش که د رسال  -2

 . به دستگاه حکومت صفوی و ادعای تشکیل قدرت جدید بود 
 . با سقوط صفویان و ناآرامیھای پس از آن داعیه جھانگیری ملک محمود افزایش یافت  -3
او ابتدا نیشابور را تصرف کرد و در مشھد تاج پادشاھی بـر سـر نھــاد و ســکه بـه نـام خـود زد و رسـما  -4

 . جلوس کرد 
پس از این اعمال ، در صدد مطیع کردن امرای دور و نزدیک خود برآمد و در این زمان بـه نـادر قلـی بیـگ  -5

 .آشنا شد
در ابتدا میان ملک محمود و نادر دوستی و ھمکاری به وجود آمد اما دیری نگذشت که این دوستی بـه  -6

 .دشمنی بدل شد و سبب سقوط ملک محمود گردید
یان  -7 ثی بـود بـا کمـک حام تھماسب میرزا صفوی که در این زمان در صدد جمع آوری سپاه و ضـبط مورو

 . جدیدش از جمله فتحلیشاه قاجار و نادر قلی خان افشار به مشھد لشکر کشید 
کردن زمینـه اسـتقالل خـود ، رقیــب خـود فتحلیشـاه را  -8 در این لشکر کشی بود که نـادر جھـت فـراھم 

 کشت و با رشادتی که از خود نشان داد ملک محمود را شکست داد

 اشرف افغان

چون به نقش مدعیان کوچک داخلی در روزگار درخشش نادر افشار اشاره کردیم جا دارد به احوال اشـرف 
 .افغان که مدعی اساسی و عمده حکومت پس از فوت محمود افغان بود بپردازیم 

 اشرف افغان پس از محمود قدرت را به دست گرفت  -1
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ند تـا بـه  -2 اشرف افغان ابتدا کوشید اعتماد عامه مردم ایران به ویژه اصفھان را به نحوی به خود جلـب ک
 . حکومت او راضی شوند و او را جانشین صفویان قلمداد کنند

 . او تدبیری اندیشید که با تھماسب میرزا مالقات کند و با نیرنگی که او را معدوم کند  -3
. اما کمک عده ای از رجال و بزرگان ایران ، باعث نجات تھماسب میرزا گردید و وی به مازندران گریخت  -4
اوضاع ایران د راین زمان سخت چشمگیر است ، افغانان در قسمت شرقی و مرکز حکومت می کنند ،  -5

غرب  تھماسب میرزا در مازنداران به انتظار قوای کمکی از ھر طرف نشسته و عثمانیھا نیز غرب و شمال 
 . را تصرف کرده اند 

در این زمان اشرف افغان از دولت عثمانی خواست نیروھای خود را از غرب ایران خارج کنـد و ھمچنیــن  -6
 . به سنی مذھبان افغانی برای سرکوب شورشیان در داخل ایران کمک کنند 

سال  -7 به  یان ترکھــای و افغانھـا  در 1139دربا عثمانی پیشنھاد وی را نپذیرفت و سرانجام مخاصـمات م
 . شمال غرب ایران شروع شد و در نھایت منجر به جنگ میان دو گروه گردید 

لی ، چـون ضـعف نیروھـای  -8 عنی نـادر ق در این نبرد چون سپاھیان ایرانی به فرمانـدھی سـردار خـود ی
 اشرف افغان را مشاھده کردند وارد نبرد با عثمانیھا شدند 

ھای  -9 که تعـدادی از توپ نه تنھــا نیروھــای عثمـانی را عقـب رانـدد بل دراین نبرد نادر قلـی و سـپاھیانش 
 افغانان را نیز متصرف شدند 

 . اشرف افغان که خود را در مقابل سردار ایران ناتوان دید از اصفھان به شیراز گریخت  -10
 . نبرد خونینی میان دو سردار در زرقان درگرفت که با پیروزی نادر منجر شد  -11
 بعد از این پیروزی اشرف افغان به قندھار گریخت و باقیمانده پیروانش به نادر پیوستند -12

 شاه طھماسب دوم

یرا  میرزا دوم پرداخـت ز برای اطالع یافتن از نحوه قدرت گیری نادر قلی ابتدا باید که به شناخت تھماسب 
یخ  به عرصـه تار که دسـت نـادر را گرفـت و  ید و او بود گرد او چرخ که بسیاری از تالشھای اولیه نـادر بـه 

 .کشانید
لت در صـدد قـدرت یـابی مجـدد  -1 سقوط آن دو تھماسب میرزا از آخرین بازماندگان صفوی بود که پس از 

 .بود 
بود  -2 قزوین ،  -br>3>.تھماسب میرزا از حمله افغانان جان سالم به در برده بود و به قزوین گریختـه  در 

توانست با کمک بسیاری از وفاداران به حکومت صفویه سپاھی تشکیل دھد حتی ادعای پادشاھی کـرد 
 . و به تخت پادشاھی نشست 

د راین زمان روسھا از ناآرامیھا و آشوبھای داخلی ایران اسـتفاده کـرده قسـمتھایی از سـواحل شـمال  -4
 .ایران و دریای خزر را تصرف کردند 

گیری کنــد بـه  -5 خود ، روسـھا ، جلو یب  به دسـت رق دولت عثمانی برای اینکــه از تصـرف شـمال ایـران 
 . تھماسب میرزای آواره اعالم جنگ داد 

ھران بـه مـا مازنـدران و  -6 شت زده بـه تھــران و از ت سب وح جان تھما با پیشروی ترکان بـه غـرب و آذربای
 . استرآباد گریخت 

شنا شـد و از وی  -7 جار آ در مازندران بود که به طور غیر مترقبه با فتحعلیخان قاجار ، سردودمان قبیله قا
 . تقاضای کمک کرد 

د راین زمان چون تھماسب میرزا برای اولین باز خواست قدرت از خود رشادت نشان دھد ، با ھمراھی  -8
 . نیروی فتحعلیخان قاجار جھت سرکوبی ملک محمود عازم خراسان شدند 

د ر خالل این سفر ، نادر قلی بیگ که صاحب نیروی کافی و مشھور به دالوری درمیان قبایـل خــود بـود  -9
 . بدو پیوست 

نده  -10 نادر قلی در این زمان چون سردار دیگر تھماسب میرزا نیرومند دید ، برای اینکه از دغدغه ھـای آی
 . آسوده باشد وی را با نیرنگی سرکوب کرد 

مال ) تھماسب میرزا ( نادر پس از میان برداشتن رقیب خود ، شاه را -11 مور را کا را متقاعد کرد که زمام ا
 )این پیشنھاد با توجه به ضعف روحی تھماسب میرزا طبعا مقبول واقع شد ( به دست وی بسپارد 

پس از یک محاصره کوتاه مدت ملک محمود را شکست داد مشـھد را بـه  1139نادر توانست به سال  -12
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 . تصرف خود در آورد 
نارضایتی و مبارزه میان طرفداران طھماسب و نادر  1145تا پایان کار تھماسب میرزا  1139از این زمان  -13

 ) .زیرا وزیران تھماسب خیلی زود از مطامع خود پسندانه و سودجویانه نادر مطلع شدند ( شروع شد 
نادر پس از تسخیر مشھد به سرکوبی فتنه گران خراسان که به تحریک تھماسب علیه او طغیان می  -14

 . کردند پرداخت 
 . در این زمان اشرف افغان که از حریف نیرومند مطلع شد در صدد سرکوبش برآمد  -15
ھمچنانکه ذکر شد نادر طی نبرد در مھماندوست دامغان و سردره خوار و نھایتا مورچه خورت اصفھان  -16

 . اشرف را منحزم کرد 
ناگزیر مناطــق  -17 بق تعھــدی  سر مـی بـرد و ط ھران بـه  در این زمان تھماسب میرزا بـه ھـوار نـادر در ت

 . خراسان ، گرمان و مازندران با به رسم تیول در اختیار نادر گذاشته بود 
صرف  -18 نوب را ت ناطق ج مامی م یان بخشـد و ت در این زمان نادر توانست به طور کامل غائله افغانـان پا

 . کند 
ھا و فرمـان حکومتھـای خراسـان ،  -19 عت و تـاجی گرانب تھماسب از پیشرفتھای نادر خشـنود شـد ، خل

 .گرگان ، مازندران ، سیستان ، کرمان ، بلوچستان برای وی فرستاد
نادر توانست پس از سرکوبی افغانان تمامی نقاط غرب و شمال غرب که توسـط ترکـان تصـرف شـده  -20

 . بود به تصرف خود در آورد 
دربار صفوی که با کمک سردار نیرومندی ، اینکه زرق و برق خود را بازیافته بود در صدد برآمد کـه ھـم  -21

نگ بـا عثمانیھـا را از سـر  برای اینکه خود را از نفوذ نادر بیرون آورد و ھم ابھت خود را به نمایش گذارد ، ج
 . گیرد 

میرزا شـد و  -22 متعاقب این عمل جنگی میان تھماسب میرزا و عثمانیھا درگرفت به شکست تھماسـب 
ھا در  تمامی سرزمینھای غربی و شمال غربیک که نادر از عثمانیھای پس گرفته بود بار دیگر بـه تصــرف آن

 . آمد 
شکست تھماسب میرزا از ترکان و معاھده صلحی که میان آنھا منعقد شـد نـادر را سـخت عصـبانی  -23

 . کرد و این صلح تحمیلی رانپذیرفت 
 این اقدام تھماسب میرزا سبب خلع وی از پادشاھی و به قدرت گرفتن نادر منتھی شد -24

 بحران ھای خارجی در عصر نادر

مات بسـیاری را متحمـل شـد  شھا و قیامھـای خـونین داخلـی پـای . ایران پس از عصر صفوی نامالی شور
در این زان عالوه بر نگرانیھای نادر از مرزھای غربی و ھجوم . دشمنان خارجی را به مرزھای ایران باز کرد 

 . دولت عثمانی ، عنصر ثالثی نیز به عرصه تجاوزات مرزھای ایران اضافه شد و آن دولت روسیه بود 
با عثمانیھـا مـی پـردازیم ، سـپس بـه جریـان آغـاز  یگ  لی ب ھای نـادر ق در این جا ما ابتدا به نحوه درگیری

 . تجاوزات روسھای در شمال و سواحل دریای خزر می پردازیم 
 ناآرامیھا خارجی پس از عصر صفوی ناشی از تجاوزات عثمانیھا در مرزھای غربی : الف 

 . دولت عثمانی از دوران صفویان ھمواره مرزھای غربی و شمال غربی ایران را تجاوز قرار میداد  -1
نی  -2 غرب و شـمال غــرب یع یه نواحـی  کزی عثمانیھـا کل عدم حکومـت مر با سقوط سلسله صفویه و 

 . آذربایجان ، ھمدان ، کرمانشاه را تصرف کردند 
ندی  -3 در این زمان نادر قلی بیگ توانسته بود رقبای داخلی خود را سرکوب کند با سـپاه قبیلـه ای نیروم

 . که در اختیار داشت تجاوزات عثمانیھا را سرکوب کرد 
ھر  -4 رقابت میان دولت عثمانی و دولت تازه وارد روسیه در مرزھای شمالی ایران به نادر د رعقب راندن 

 دو رقیب کمک کرد

 آغاز توسعه طلبی روسھا در مرزھای ایران قبل از تشکیل سلسله افشاریه : ب
 .سقوط سلسله صفویه در ایران ھمزمان بود با ظھور امپراطور بزرگ روس یعنی پطر کبیر -1
کر مداخلـه  -2 سیاستھای توسعه طلبانه پطر کبیر در جھت دست یافتن به آبھای گرم ، روسھای را بـه ف

 . در دریای خزر ھموار کردند 
سواحل دریـای  -3 عدم حکومت مقتدر د رایران و آشوبھای داخلی راه نفوذ روسھا رابه مرزھـای شـمالی 
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 . خزر ھموار کرد 
به وجـود  -4 یران منازعـاتی  غرب ا در این زمان میان روسھا و عثمانیھا تصرف در نواحی شمال و غربی و 

 . آمد 
بیرون کـردن افغانـان از  -5 ھت  مک بـه تھماسـب دوم در ج اگر چه روسھا سعی کرده بودند با پیشنھاد ک

اما ظھور نادر و دالوریھاھی وی در سرکوب افغانان ، حوادث جدیدی را . ایران موقعیت خود مستحکم کنند 
 به وجود آورد

 مرحله دوم افشاریه

 :اصل و نسب و خاستگاه سلسله افشاریه :الف
نان  ند کـه تـیره ای از افشـارند و تـیره افشـار نـیز ار ترکما موسس سلسله افشار را از ایل قوقلو مــی دان
ند و در  ترکستان می باشند زمانیکه مغوالن به ترکستان استیال یافتنــد ، ایـل قرقلـو از ترکسـتان کـوج کرد
ناطقی چـون  آذربایجان وطن اختیار کردند بعد از ظھور سلسله صفویه در قسمت شـرق ایـران یعـنی در م

 . ابیورد خراسان اقامت گزیدند 
 : ب نادر قلی بیگ موسس سلسله افشاریه 

 :موسس سلسله افشاریه نادر قلی بیگ 
حوالت  در مورد چگونگی تشکیل سلسله افشاریه توسط نادر ، ابتدا به شناخت خود نـادر و نقـش آن د رت

 :به وجود آمده پرداخت برای این منظور دوران زندگی نادر را به دو دسته تقسیم می کنیم 
  )1100-1145. (روند زندگی نادر قلی بیگ قبل از تشکیل حکومت : الف 

 .از ابتدای تولد تا پیوستن به اردوی شاه طھماسب دوم  -1
 .از پیوستن به شاه طھماسب دوم تا تشکیل قدرت و حکومت  -2
 . درگیری با رقبای داخلی  -3
 .سرکوب نیرویھای خارجی  -4

 
 
 )1145-1159(تاجگذاری و زمامداری نادر : ب 

 نادر قبل از ھمراه شدن با شاه طھماسب

 .ھجری در دوره دستجرد دره جز متولد شد  1100نادر قلی بیگ به سال  -1
 . چون اسم جدش ندر قلی بیگ بود به نادر قلی بیگ مشھور شد  -2
مادگی جنگــی و دفـاع  -3 چون خانواده وی کوچ نشینان ایالتی بودند از ھمان دوران کودکی در حالتی از آ

 دائمی از خود رشد کرد 
به خاطر عالقه به اصول نظامی در سنین جوانی به خدمت بابا علی بیگ کوسه احمد لو ، رئیـس ایـل  -4

 . افشار و حاکم شھر ابیورد درآمد 
 . کاردانی و کفایت نادر قلی سبب شد که بابا علی بیگ به فرماندھی نگھبانان برگزیند  -5
که در ایـن  -6 به سده سی سالگی به فرماندھی نظامی جھت دفع حمالت پیاپی اوزبکھا انتخاب گـردی 

 . کار جسارت و قدرت زیادی از خود نشان داد 
 . نادر زمام ایل افشار را به عھده گرفت . ) ه  1136(پس از مرگ بابا علی کوسه  -7
به او پیوسـتند از جملـه  -8 یک  شده بـود افـراد زیـادی از دور و نزد چون قدرت نادر قلی در این زمـان زیـاد 

 تھماسب قلی بیگ 
 . نادر قلی چون قدرت خود را زیاد دید در صدد تصرف کامل خراسان برآمد  -9

 . چون در این کار خود در انتھای دید ابتدا دعوت ملک محمود را برای ھمکاری پذیرفت  -10
چون ملک محمود از غایت مقاصد نادر قلی یعنی تصرف خراسان آگاه شد و چون خودش نیز درد صدد  -11

 .آگاه شد در صدد نابودی وی برآمد که این کار به پیشدستی نادر قلی صورت گرفت ) تصرف خراسان بود 
سمتھای شـمال و  -12 نادر قلـی در جنگھـا و دالوریھـای وی ســبب شـد نـام و آوازه وی در ق موقعیتھای 

شمال شرقی مملکت بلند شود و این شھرت به گوش تھماسب دوم صفوی رسید و در صدد حمایت وی 
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 برآمد

 نادر در خدمت شاه طھماسب صفوی

 . شھرت و آوازه نادر به گوش تھماسب دوم رسید 
در این زمان ملک محمود در خراسان ادعای پادشاھی می کرد و خطبه به نام خود خواند و سـکه بـه نـام 

 .خود زده بود 
 . تھماسب دوم برای سرکوب کردن وی از نادر قلی بیگ کمک خواست 

 نادر قلی که خود تصرف مشھد را داشت رھسپار اردوی تھماسب دوم گردید 
 .دلیریھا و زیرکیھای نادر قلی در این نبرد به شکست ملک محمود و پیروزی تھماسب دوم انجامید 

خود در آورد ، پسـر خـود رضــا  پس از تصرف خراسان توسط نادر قلی او مشھد را به صورت پایگاه مطمئن 
 . قلی خان را حاکم ابیورد کرد و خود به عنوان حاکم مشھد ، در مشھد مستقر گردید 

 . این گونه تالشھای استقالل گرانه موجب کدورت بین شاه تھماسب دوم و نادر قلی گردید 
علی رغم این کدورت نادر قلی ھمچنان به عنوان یک سردار نیرومند ، به جنگ سرکوبی رقبای تھماسـب 

 .قلی رفت 
 . پس از سرکوب اشرف افغان ، تھماسب را بر تختگاه اجدادی خویش مستقر گردانید 

 . از نظر تھماسب دوم نادرقلی ھمانند شمشیر نیرومندی بود که رقبای وی را سرکوب می کرد 
 .از نادر قلی تھماسب دوم نیز دست مایه ای بود که نادر تحت لوابی او پیروزی خود را آسانتر گردانید 

به عثمانیھـا جنــگ کـرد و شکسـت خــورد و  در این زمان تھماسب دوم ناآگاھانه و بدون ھیچ نوع تـدبیری 
 . شرایط صلحی سخت را پذیرفت 

 . این عمل سبب شد که نادر بار دیگر دلیرنمایی مناطق از دست رفته را بار دیگر از عثمانی پس بگیرد 
در این زمان چون بزرگان و رجال از بی تدبیری و ضـعف تھماسـب دوم بیـش از پیـش آگـاه شـدند در صـدد 

 .برکناری وی از تخت شاھی بر آمدند 
کرد و  لع  عی از بزرگـان و سـپاھییان را از سـلطنت خ نادر قلی بیگ باغ ھزار جریب اصفھان در حضـور جم

. (فرزند ھشت ماھه تھماسب را به نام عباس دوم به سلطنت نشاند و خود مقام نیابت سلطنت رسید 
 . )ه  1145

 بحران ھای داخلی قبل از نادر

( این بحران ھای داخلی که قبل از روی کار آمدن نادر به وجود آمد و حوادثی که ناشـی از آن پدیـدار شـد 
1135-1148 (  

اغتشاشھایی که بال فاصله پس از سقوط صفویان در بسیاری از نقاط ایران به وجود آمد اگر چه مصـائب و 
فالکتھای زیادی را برای توده اجتماعی به بار آورد ، اما در یک جزر و مد طوالنی به روی کار آمدن سلسله 

پردازیم کـه بـا . کم دوام اما قدرتمند افشاریه منجر گردید  کر قیامھـا و شورشـھایی مــی  به ذ در این جـا 
 . سرکوبی این قیامھا توسط نادر قلی بیگ سلسله افشاریه تشکیل شد 

a . قیام سید احمد 
b . قیام ملک محمود سیستانی 
c . تھماسب میرزا دوم  –اشرف افغان 

 بحران ھای خارجی در عصر نادر

مات بسـیاری را متحمـل شـد  شھا و قیامھـای خـونین داخلـی پـای . ایران پس از عصر صفوی نامالی شور
در این زان عالوه بر نگرانیھای نادر از مرزھای غربی و ھجوم . دشمنان خارجی را به مرزھای ایران باز کرد 

 . دولت عثمانی ، عنصر ثالثی نیز به عرصه تجاوزات مرزھای ایران اضافه شد و آن دولت روسیه بود 
با عثمانیھـا مـی پـردازیم ، سـپس بـه جریـان آغـاز  یگ  لی ب ھای نـادر ق در این جا ما ابتدا به نحوه درگیری

 . تجاوزات روسھای در شمال و سواحل دریای خزر می پردازیم 
 ناآرامیھا خارجی پس از عصر صفوی ناشی از تجاوزات عثمانیھا در مرزھای غربی : الف 

Page 7 of 14 

3/27/2016file://G:\Web\hosseini\zand\articles-1\28.htm



 . دولت عثمانی از دوران صفویان ھمواره مرزھای غربی و شمال غربی ایران را تجاوز قرار میداد  -1
نی  -2 غرب و شـمال غــرب یع یه نواحـی  کزی عثمانیھـا کل عدم حکومـت مر با سقوط سلسله صفویه و 

 . آذربایجان ، ھمدان ، کرمانشاه را تصرف کردند 
ندی  -3 در این زمان نادر قلی بیگ توانسته بود رقبای داخلی خود را سرکوب کند با سـپاه قبیلـه ای نیروم

 . که در اختیار داشت تجاوزات عثمانیھا را سرکوب کرد 
ھر  -4 رقابت میان دولت عثمانی و دولت تازه وارد روسیه در مرزھای شمالی ایران به نادر د رعقب راندن 

 دو رقیب کمک کرد

 آغاز توسعه طلبی روسھا در مرزھای ایران قبل از تشکیل سلسله افشاریه : ب
 .سقوط سلسله صفویه در ایران ھمزمان بود با ظھور امپراطور بزرگ روس یعنی پطر کبیر -1
کر مداخلـه  -2 سیاستھای توسعه طلبانه پطر کبیر در جھت دست یافتن به آبھای گرم ، روسھای را بـه ف

 . در دریای خزر ھموار کردند 
سواحل دریـای  -3 عدم حکومت مقتدر د رایران و آشوبھای داخلی راه نفوذ روسھا رابه مرزھـای شـمالی 

 . خزر ھموار کرد 
به وجـود  -4 یران منازعـاتی  غرب ا در این زمان میان روسھا و عثمانیھا تصرف در نواحی شمال و غربی و 

 . آمد 
بیرون کـردن افغانـان از  -5 ھت  مک بـه تھماسـب دوم در ج اگر چه روسھا سعی کرده بودند با پیشنھاد ک

اما ظھور نادر و دالوریھاھی وی در سرکوب افغانان ، حوادث جدیدی را . ایران موقعیت خود مستحکم کنند 
 به وجود آورد 

  

 تشکیل حکومت افشاریه

 :به قدرت رسیدن نادر قلی 
لع کـرد بـه  پس از این که نادر قلی بیگ تھماسب دوم را به خاطر ضعف و عدم کاردانی در امر حکومـت خ
ھه تھماسـب  شت ما پیشنھاد بزرگان و رجال عصر ھمچنین به خاطر زیرکی و نیرنگ خود ، ابتدا فرزنـد ھ
دوم به نامه عباس سوم را به مقام پادشاھی منصوب کرد و مقـام نیابـت سـلطنت را انتخـاب کـرد از دوره 

 :ای که نادر نایب السلطنه شد تا زمانیکه رسما شاه ایران شد را به دو دسته تقسیم می کنیم 
 .و حوادث این دوره سه ساله) ه  1148-1145(دوران نایب السلطنگی نادر  -1
  ) .1159-1148(دوران پادشاھی نادر -2

 :دوران پادشاھی رسمی نادر شاه افشار را می توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد 
 اقدامات داخلی نادر شاه  -1
 توسعه طلبیھا و لشکر کشیھای خارجی نادر شاه  -2
 شورشھای اواخر حکومت نادر  -3
 پایان کار نادر شاه و زمینه ھھای فروپاشی سلسله افشاریه -4

 )1148-1145( نادر قلی بیگ بعنوان نایب السلطنه 
 
عالم  -1 شاه ا چون نادر جرات آنرا در خویش ندیده که بالفاصله با عزل شاه تھماسب دوم صفوی خـود را 

صفوی شـروع بـه سـامان  کند به مقام نایب سلطنت را انتخاب کرده و به عنوان یک سردار نیرومنـد شـاه 
 . بخشیدن به امر کشور کرد 

نادر شـھرھای سـامره کربـال  -2 سپاھیان  عثمانیھا را به طور کامل از مرزھای غربی ایران دوراند و حـتی 
 . نجف و بغداد را محاصره کردند 

اما در طی این محاصره حوادثی در داخل ایران روی داد و نادر مجبور شد محاصره شھرھای عثمانی را  -3
 .رھا کرده به ایران بازگردد

یران  -4 بود حضـور نـادر در جبھـه داخلـی ا لوچ بـود ، محمـد خـان بلــوچ از ن این حادثه طغیان محمد خان ب
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 . استفاده کرده مناطق جنوب ایران شورش کرد 
 . سرعت عملی که نادر در سرکوبی وی نشان داد ، غائله محمد خان پایان پذیرفت  -5
نادر پس از سرکوب طغیان داخلی بار دیگر متوجه ترکھا شد و سراسر نواحی قفقاز ، یعنی گرجسـتان  -6

ھای کشـور در غـرب و ) ه  1147(،تفلیس و گنجه را به سال  از تصرف عثمانیھا رھانید و به این ترتیب مرز
 شمال به مرزھای طبیعی خود رسیدند 

 اقدامات و عملکردھای داخلی نادر شاه افشار در دوران زمامداریش 
کام والیـات در دشـت مغـان جھـت  -1 گان و ح یان ، روسـای ایـران ، روحـانیون ، بزر دعوت از نمایندگان اع

 .برگذاری مراسم تاجگذاری 
لی  -2 میرزا زکـی و مـال ع طرفداری و حمایت اشخاص صاحب نفوذی چون طھماسب قلی خـان جالیـر و 

 . اکبر سبب گرایش و پیوستن مردم به نادر شاه و قبول اطاعت از وی گردید 
نادر پس از آنکه اراده مردم را بر انتخاب خود مناسب دید با طرح چند شرط و مسئولیت حکومت خود را  -3

 . اعالم کرد 
ست  -4 این که ایرانیان از اعمال سب د رخض که بوسیله شاه اسماعیل اول صفوی اعالم گردیده بود ، د

 . بکشند 
 . السالم آیین جعفری را به عنوان رکن پنجم اسالم بپذیرند  به پیروی از تعالیم امام جعفر صادق علیه -5
 . ایرانیان از طرفداری خاندان صفوی دست بردارند  -6
 . سلطنت و خاندان نادر موروثی باشد  -7
سیر الحـاج بـه آنجـا از  -8 قبول اصول مذھب جعفری و اختصاص رکن جدیدی در مکه به شیعیان و اعزام ا

 شرایط برقراری روابط ایران و عثمانی گردید

 اقدامات و عملکردھای نادر از جھت توسعه طلبیھا و لشکرکشیھای خارجی 
مد  خود برآ نادر را از . نادر شاه پس از استقرار قدرتش در داخل در صدد توسعه قلمـرو  سعه طلبیھـای  تو

 :چند جھت باید مورد بررسی قرار داد 

 :لشکر کشی نادر به ھندوستان  -1
a .  ه  1149(جریان لشگر کشی ( 
b . قوائد و ثمرات این لشکرکشی برای دولت ایران 
c .صدمات و آسیبھای این لشکرکشی برای ھند 

 
 لشکرکشی نادر به ماراءالنھر و خوارزم  -2
 لشکرکشی نادر به داغستان  -3
 جنگھای نادر با عثمانیھا  -4

 جریان لشگرکشی نادر به ھند

سرحدات شـرقی کشـور بـه  -1 ساندن  ندھار بـه ایـران ر ندن ق نادر پس از تاجگذاری خود در صدد بازگردا
 . مرزھای طبیعی برآمد 

 . با سپاھی بالغ بر ھشتاد ھزار رھسپار قندھار شد  1149در سال  -2
 . استحکامات شعر قندھار به گونه ای بود که امکان تسخیر آن برای نادر مشکل بود  -3
نادر در کنار شھر قندھار شھری جدید با تمام امکانات عمومی بنا کرد این شھر که به نادرآباد مشـھور  -4

شد پس از فتح قندھار ، نادر ھمه ساکنان آنرا به نادرآباد منتقل کرد پـس از درگذشـت نـادر ایـن شـھر بـا 
 . قندھار معروف شد 

به طرفـداری  -5 شھرت نادر در از میان برداشتن خصومتھای تاریخی شیعه وسنی در جلب قلوب افغانھـا 
 . ازنادر موثر افتاد و در نتیجه افغانھا به صفوف نادر پیوستند 

در این زمان رضا قلی میرزا پسر نادر بلخ را تصرف کرد و با تدابیر سردار مجربـی چـون طھماسـب قلـی  -6
 .خان جالیر از جیحون عبور کند بخارا را نیز به تصرف خود در آورد
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 . نادر پس از تصرف قندھار در صدد تسخیر ھند برآمد  -7
 . بدون ھیچ گونه مقاومتی از طرف ھندوھا وارد دھلی شد ) ه  1151(نادر به سال  -8
بر  -9 چند روز از ورود نادر به دھلی نگذشته بود که به خاطر خیانت سربازان نادر در دھلی ، مردم دھلی 

 . علیه سپاھیان نادر شورش کردند 
ین واقعـه کشـته  20000نادر برای سرکوب شورشیان به قتل عام آنھــا پرداخـت بـه طوریکـه  -10 فر در ا ن

 شدند 

 فواید لشکر کشی نادر به ھند برای دولت ایران 
شت  -1 ند عــزم بازگ نادر پس از تسخیر ھند با دریافت غنائمی قابل توجه از خزانه درباریـان و متمکنــان ھ

 .کرد 
 . کلیه خزانه و جواھرات سلطنتی ھند به نادر داده شد  -2
ممالک واقع در مغرب رودخانه اتک سند پیشاور ،کابل ، غرنین ، و کوھستان افغانستان به ایران واگذار  -3

 .شد 
عالوه بر جواھرات سلطنتی و تخت طاووس مقداری مسکوکات طال و نقره و اسلحه و توپ و ھمچنیــن  -4

نا و  10000اسب و  17000فیل و  1000 شتر و صد خواجه و صدو سی نویسنده و دویست آھنگر سیصد ب
 . صد سنگتراش و دویست تاجر از ھند به ایران آورده شد 

 جلد از کتابھای خطی گرانبھا به ایران گسیل شد  60000ھمچنین تعداد  -5

 صدمات و آسیبھای لشکر کشی نادر به ھند برای مردمان ھند 
 .اساس حکومت مرکزی ھند متزلزل شد  -1
 . نفر به بار آورد  000/200تلفات جانی در حدود  -2
 .عالوه بر صدمات و زیانھای مالی از نظر سیاسی نتایج شومی را باری جامعه ھند به بار آورد -3
به آن سـرزمین  -4 ھجوم نادر به ھند دست دولتھای استعمارگر انگلیس و فرانسه و پرتغال را برای تجاوز 

 پھناور بازتر کرد

کارگزاران  چون  شود ،  لی گرفتـه  در ورود به دھلی نادر مقرر داشت که مبلغی سنگین از ثروتمنــدان دھ
مت بشـمردند و بـه ازاء  صت غنی نادر مـی  10000نادر غالبا از خود ھندیان بودنـد فر روپیـه کـه بـه خزانـه 

می گرفتند ،به نحوی که آزار و اذیت بسیار مردم شدند ، اینعمل زمینه عدم رضـایت  45000رساندند خود 
شیان مقاومـت زیـادی از خـود  چون شور به شـورش و طغیـان گذاشـتند  و آشوب مردم را فراھم کرد سر 

 نشان دادند نادر دستور قتل عام آنان را داد

 دالیل لشگرکشی نادر به ھند

 . تحریکات حسین سلطان حاکم قندھار سبب شد که ابتدا به قندھار لشکر بکشند -1
در جریان محاصره قندھار ، نادر فرستاده ای به دھلی فرستاد و از پادشاه ھند تقاضـا کـرد کـه از ورون  -2

فراریان افغان به ھند جلوگیری کند چون حاکم ھند قبول نکرد نادر در خود مجبور شد که دفاع از سرحدات 
 . به ھند لشکر بکشد 

 . اینھا ھمه دالیل ظاھری لشکرکشی نادر به ھند بود  -3
مھمــترین دلیــل ھجــوم نــادر بــه ھنــد ثــروت افســانه ای ھنــد کــه ھمــواره در طــول تــاریخ عامــل جــذب  -4

 جھانگشایان بود و عالقه و اندیشه جھانگیرانه نادر در جھت توسعه قلمرو حکومتی خود

 حمله نادر به ماوراء النھر و خوارزم 
 . نادر این اندیشه را در سر داشت که کشور ایران را به مرزھای طبیعی خود برساند -1
چــون حــاکم خـوارزم ، زمانیکــه نــادر دردھلــی بــود، مشــکالتی را بــرای وی بــه بـار آورده بــود در صــددد  -2

 . لکشرکشی به ماوراءانھر و تسخیر خوارزم برآمد 
 . نادر پس از عبور از جیحون به بخارا رسید  -3
 . حاکم بخارا ابوالفیض خان ، توان مقاومت در خود ندید تسلیم نادر شد  -4

Page 10 of 14 

3/27/2016file://G:\Web\hosseini\zand\articles-1\28.htm



 .پس از تصرف بخارا ، خیره و خوارزم نیز به تصرف نادر درآمد  -5
ظامی فـراوان در رمضـان سـال  -6 بـه ) ق . ه 1153(نادر پس از تصرف ماوراءانھر ھمراه با ثروت و نـیروی ن

 مشھد ، پایتخت خود بازگشت

 لشکرکشی نادر به داغستان

ستان فرسـتاد امــا  به داغ خان ظھــیر الدولـه را  زمانیکه برای تسخیر ھند آماده می شد برادرش ابراھیم 
یه بـه راه  تل رسـاندند و ترکتازیھـای بیشـماری در قفقاز اھالی داغستان ابراھیم خان ظھیر الدوله را به ق

 . انداختند 
 .ھدف نادر برای لشکرکشی به داغستان انقامگیری از سرکشان آنجا بود -1
صد  -2 لع شـدند نـادر ق گر چه ابتدا سران داغستان قصد تسلیم شدن به نادر را داشتند امــا زمانیکــه مط

 . دارد آنھا را به خراسان کوچ دھد ، مقاومت شدیدی از خود نشان دادند 
مانی از آنھـاه  -3 ھای روس و عث نه دولت ین حمایتھـای مخفیا ستان و ھمچن کوھستانی بودن منطقه داغ

 . سبب شد که نادر به مدت یک سال و نیم وقت خود از در مبارزه با آنھا تلف کند 
ند و نتوانسـت مــردم آنجـا را مقھــور خویـش  -4 سرانجام نادر در لشکرکشی خود به داغستان نـاموفق ما

 سازد

 دالیل عدم موفقیت نادر در داغستان

کوھستانی و صعب العبور بودن نواحی داغستان و عدم آشنایی و آگاھی نادر در جنگ کردن در چنیـن  -1
 . مناطقی 

 . حمایتھای دو دولت روس و عثمانی ازقبایل لژگی داغستان و تحریک آنان بر مقاومت در برابر نادر  -2
حی  -3 سرانجام مقاومت و پافشاری سخت و خشن قبایل داغستان نادر را در لشکرکشـیش بـه ایـن نوا

 ناموفق کرد

 روابط ایران و عثمانی در عھد نادر

عن  که از سـب و ل مردم ایـران خواسـت  شر کـرد از  ھنگام تاجگذاری نادر ، طی اعالمیـه ای کـه وی منت
خلفای سه گانه راشدین خودداری کنند ، نامه ای نیز به سلطان عثمانی نوشت و از وی چند درخواسـت 

 . کرد 
 رعایت حال زائران ایرانی که به عتبات عالیات می رفتند  -1
 رسمی شناختن مذھب جعفری  -2
 داشتن رکنی در مسجدالحرام برای شیعیان ایرانی  -3
 استرداد اسرای طرفین  -4
 .تاسیس نمایندگی سیاسی در دو کشور  -5

بول  دولت عثمانی برای رسمی شناختن مذھب جعفری و داشتن رکـنی در مسـجدالحرام بھانـه آورد و ق
 . نکرد 

شت و دو  سرگرمیھایی دا نیز در اروپـا  مانی  پس از آنکه نادر به لشکرکشی ھند مشغول شد دولـت عث
طرف از توسعه طلبی بر ھمدیگر خودداری می کردند اما لشکرکشی نادر به داغستان بھانه عثمانیھا بـه 
کوک ، بغـداد ،موصـل را محاصـره  سپاھیان نـادر شـھرھای کر مرزھای ایران را فراھم کرد در این تجاوزات 
شد بـا فرسـتادن  کردند، اما در این زمان شورشھای داخلی در ایران روی داد و نادر روی داد و نادر مجبــور 

 نمایندگان جھت مذاکره به نمایندگان دولت عثمانی کار محاصره پایان یابد

 نمایندگان ایرانی مذاکره کنند عبارت بودند از  -1
 مال علی اکبر . الف
 میرزا مھدخان استرآبادی . ب
 . نماینده مذھبی عثمانیھا عبدهللا بن حسن سویدی بود  -2
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 :انجام شد و نتیجه مذاکرات بدین منوال بود ) ه ق  1157(مذاکرات به سال  -3
 .ایرانیان از سب و لعن خلفای سه گانه راشدین خودداری کنند : الف 

ــان در : ب ــان اســت و ایرانی ــمی ایرانی ــذھب رس ــری ، م ــذھب جعف ــه م ــد ک ــیز بپذیرن ــانی ن ــای عثم علم
 بدین ترتیب وی از مشکالت ریشه ای بین در مملکت از میان رفت. مسجدالحرام حق الرکن دارند 

 شورشھای اواخر حکومت نادر

 دالیل شورشھا : الف 
شکل گـیری و چـه در اواخـر  مت وی چـه از زمـان  نادر اگر چه خود فردی نیرومند و دلیر بود اما دوران حکو
ھای نـادر  زمامداری اش ھمیشه با یک سری شورشھا و طغیانھای داخلی ھمراه بود گرچه توسـعه طلبی
لی نواحـی مختلفـی رابـرای لشـکر  بدون رضـایت مـردم مح زیاد گسترده بود اما چون غالبا نـادر بـه زور و 
شورش و طغیـان را  کشی تصرف می کرد بنابراین اندکی پس از بازگشتن مردم نواحی تصرف شده بنای 

 . می گذاشتند 
 
 :شورشھای اواخر عھد نادر شاه : ب
 شورش سام میرزا در داغستان  -1
 .شورش گیوآمیال خور در گرجستان که توانست جمعی عظیم از قفقازیان ناراضی را ھمراه خود کند  -2
 . مھمترین شورش اواخر عھد نادر شاه شورش محمد تقی خان شیرازی بود  -3
 شورش علیقلی خان برادرزاده نادر -4

 
 : علل شکست شورشھای اواخر عھد نادر : ج
 عدم ھمکاری و ھماھنگی جدی از سوی توده مردم با آنھا  -1
 برخوردار نبودن موقعیت و نفوذ مناسب شورشیان در میان مردم  -2
 قدرت مھیب و ترساننده نادر -3

 محمد تقی خان شیرازی

 . ابتدا مستوفی دیوان عصر سلطه افغانان بود  -1
 . پس از پیروزی نادر جذب وی شد و از نزدیکان و صاحب منصبان عصر وی شد  -2
اقدامات تند و ستمکارانه و ناعادالنه نادر در اواخر حکومت سبب نارضایتی بسیاری از طرفدارانش شـد  -3

 که از جمله محمد تقی خان شیرازی بود 
مورد توجـه  -4 شورش محمد تقی خان شیرازی توسط نادر سرکوب شد و پس از سرکوبی وی بـار دیگـر 

 نادر قرار گرفت و منصب مستوفی گری ممالک مفتوحه سند را عھده دار شد

 علیقلی خان برادرزاده نادر

 :دالیل شورش علیقلی خان برادر زاده نادر 
 

 ستمھا و تجاوزات پنج سال آخر عمر نادر
 . حرص و طمع زیاد نادر نسبت به ثروت و اموال ، که این خصلت نادر پس از فتح ھند بیشتر شد 

گر شـد ، ایـن  سوء سیاست اطرافیان نادر نسبت به وی سبب تنفر او از دسته ای و رغبتش به دسته دی
 . عمل سبب سوء سیاست و اختالل د رامور حکومتی او گردید

ترین کسـانش علیـه وی  شد حـتی نزدیـک  بیماری جنونی که پس از کور کردن پسرش مبتال شد سبب 
 . طغیان کنند که علیقلی خان یکی از آنھا بود 

لی قلـی خـان را بـه فکـر شـورش  ھمچنین ھوس و طمع نزدیکان نادر در اواخر عمر برای رسیدن قدرت ع
 انداخت
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 پایان کار نادر شاه

 : پایان کار نادر و زمینه ھای فروپاشی سلسله افشاریه 
شد بـه قـدری بـود کـه  -1 ظلم و ستمھای بی اندازه ای که نادر در پنج سال آخر سـلطنت خـود مرتکــب 

 . زمینه ھای فروپاشی سلسله را فراھم کرد 
 . بیماری یا جنوبی که پس از کورکردن پسرش رضا قلی میرزا به او دست داد  -2
 . سوء سیاست اطرافیان وی نسبت به او سبب بدبین شدن وی به تمام مردم گردید  -3
 . به ھمین دلیل وی سه سال آخر عمر خود را به آزار و اذیت اطرافیان و مردم نواحی مختلف پرداخت  -4
 . فشارھا و ستمھای نادر در مشھد ک به کور کردن مردم و بریدن گوش و بینی آنھا منجر می گردید  -5
 .اقدامات شنیع نادر در اصفھان و کرمان و قتل و عام مردم و ساخت کله مناره از آنھا  -6
 . تجاوزان و ستمھای بی اندازه نادر در اواخر عمر سبب تصرف و گریز مردم از او و حکومتش شد  -7
سفاک تـر شورشھا و طغیانھای اطرافیان و خصوصا وابستگان وی  -8 نادر در اواخـر عمـر  سـبب شـد کـه 

 . شود 
 سرانجام سیاستھا و ستمھای نادر سبب شد با دسیسه ھای نزدیکانش به قتل برسد

  

 مرحله سوم افشاریه

 علیقلی خان عادلشاه : الف 
 ابراھیم شاه : ب
 شاھرخ شاه : ج

 
 علیقلی خان: الف

 :دوران پادشاھی علیقلی خان را باید به دو دسته تقسیم کرد 
 دوران قبل از به قدرت رسیدن علیقلی خان . 1
 دوران پادشاھی علیقلی خان . 2
  

 علیقلی خان در رکاب نادر

برای . ( علیقلی پسر ابراھیم خان ظھیرالدوله برادر نادر است  -1 نادر  ابراھیم خان ظھیرالدولـه از سـوی 
 )مطیع کردن اقوام لزگی داغستان رفته بود که توسط آنھا به قتل رسید 

 . علیقلی خان در بسیاری از لشکرکشیھای نادر در حضور وی بود  -2
 . چون علیقلی خان سرداری دلیر و جنگجو بود ھمواره مورد توجه نادر بود -3
نادر مـامور سـرکوب شورشـیان  -4 لی خـان از طــرف  در اواخر دوران پر آشوب و پر قتل و غارت نادر ، علیق

 . سیستان شد 
یر  -5 ازآنجائیکه نادر در اواخر عمر نسبت به ھمه اطرافیان سوء ظن پیدا کرده بود تھماسب قلی خان جال

 . را به ھمراھی علیقلی خان به سیستان گماشت 
 . در مسیر راه سیستان علیقلی خان یاغی شد و بر علیه نادر شورش کرد -6
 چندی از طغیان علیقلی خان نگذشته بود که نادر به دست عده ای از درباریان به قتل رسید -7

 پادشاھی علیقلی خان

  )1161 -1151(دوران جانشینی و حکومت علیقلی خان 
کالت  -1 عنی  نادر ی قدرت  که  پس از رسیدن خبر قتل نادر به علیقلی خان ، او ابتـدا در صـدد تسـخیر اری

 . برآمد 
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به قتــل  کـالت علیقلی خان پـس از تسـخیر -2 میرزا و کلیــه اوالد نـادر را  لی  و خـزاین عظیـم آن ، رضـا ق
 . تنھا کسی که از این جریان جان سالم به در برد شاھرخ میرزا بود . رسانید 

مادی الثـانی  -3 ماه ج شھد بـر  1160پس از انجام این امور علیقلی خان در بیست و ھفتم  ھجـری در م
 . تخت سلطنت نشست لقب علی شاه یا عادلشاه را عنوان خود ساخت 

 . در این زان عادلشاه برای جلب قلوب مردم دست به بذل و بخششھای بی اندازه از خزاین نادر کرد  -4
 . علیقلی شاه برادر کوچکتر خود ابراھیم خان را به نواحی مرکزی جنوبی و غربی ایران منصوب کرد  -5
 :دوران حکومت یازده ماھه عادلشاه با دو واقعه مھم روبروست  -6
a .طغیان محمد حسن خان قاجار 
b . قیام ابراھیم خان که منجر به کور کردن علیشاه و از دست دادن قدرتش گردید . 
عادلشاه که در سرکوب شورش برادرش ناتوان گردید با تعدادی از ھمراھان خود به تھران فرار کـرد امـا  -7

طرفداران ابراھیم خان وی را در تھران دسـتگیر کـرده و بـه بـرادرش تحویــل دادنـد ابـراھیم خـان نـیز ماننـد 
 سیاست نادر عادلشاه را کور کرد

 
 ابراھیم خان : ب

قش مھمـی در  نادر در ن ابراھیم خان به ھمراه نادر در نبرد با ترکان بود و در جریان شورشھای اواخر عھد 
 . سرکوبی آنھا داشت از جمله توانست شورش سام میرزا در اردبیل را سرکوب کند 

 
 شاھرخ میرزا : ج

سوب ( به علت ممتاز بودن اصل و نسب او  –الف  سلطان حسـین صـفوی مح چون از طرف مادر ، نـواده 
 . می شد 

یت وی  -ب احترام و عالقه ای که نادر نسبت به شاھرخ میرزا نشان داده بـود سـبب محبـوب شـدن موقع
 . نزد مردم شده بود 
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