
 

 

 

 

 

 فتمبخش ه

 مشهد مقدس 
 

های منزل سرکنسول به اندازۀ یک قصر بود و در میان باغی قرار داشت. باغبان      

های سفیدکاری  ردند. راهرو بزرگی با ستون کمی ها و درختان آن مراقبت ای از گلحرفه

طبقۀ دوم  شده بود به  آراستههائی با گل شده در وسط ساختمان بود. دو ردیف پلکان که 

د شمی د که به شکل زیبائی مبلمان شده بود. اصأل باور نشمیرفت. راهرو به تاالری باز  می

ای هههای کردی و مروی مفروش بود. پردکه در وسط کویر باشیم. کف تاالر با فرش

چینی بود.   ها از جنس حریررد. روکش مبل کمیها را زیباتر ا و دربهه قیمت، پنجرگران

دستی قدیم ای که به روی میز قرار داشت از جنس برنز و از صنایع های چند شاخه شمعدان 

د که به طاووس و فیل شباهت داشت. دور  شمی آالتی به روی میز دیده ایران بود. زینت 

های  های عکس و چراغهائی چیده شده بود. آلبوممیزی که روکشی از ماهوت داشت صندلی

ها، پوست ی به روی میزی با رومیزی اعالی ایرانی، قرار داشت. به روی قالینفتی قیمت

ای از تاالر های براق انداخته شده بود. در گوشه ببرهای مازندران با سر کامل و چشم

ا با مشکالتی  هه ای باریک و باالی کوهه خورد. مسلمأ حمل آن از جادپیانوئی به چشم می 

خود مقایسه   پیشهای های سادۀ شب ان سلطنتی را با اطراقهمراه بوده است. من این مک

 .خوابیدمردم اما امشب در این قصر رؤیائی میکمی

ای هه خدمه وسایل مرا به اطاقی که در اختیار من قرار داده شده بود، حمل کردند. نام     

من که از سوئد رسیده بود، به روی میزی در اطاق من قرار داشت. آنگاه استحمام کرده،  

برای صرف شام در سالن غذاخوری به سایر میهمانان پیوستم. سرکنسول به جز    ٨ساعت  

ای سرشناس، ههجهانگرد فرانسوی از خانواد  ۴من میهمانان دیگری هم داشت. همان روز  

رسیدند. مشرب و با نشاطی به نظر می ودند. همگی جوانان خوش آباد وارد شده باز عشق

کننده  وجه خسته یچ ه ه صحبتی با آنان بم، هم میهمان سرکنسول بودای که در این یک هفته 

از مشهد عازم سرخس و پنج ده بودند. تصمیم داشتند به دیدن مرو و سمرقند    پسنبود. آنها  

القات کردم. سر میز شام سرمنشی سفارت آقای بروند. من در طول سفر آنها را مجددأ م

آباد با دختر جوانی از کشور فنالند  هم حضور داشت. او به زودی در عشق 1موشنیکوف

  پدر سرشناس این دوشیزه را بعد رد. من مدتی کمیازدواج  2شولوتزبه نام دوشیزه فن 

 صحبت راحتی  روسی را بهکنسولگری، میرزا که  مالقات کردم. گذشته از آنها منشی ایرانی  
1 .Muschnikoff 2 .Von Scholutz 
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 .بود، نیز سر میز شام حاضر بودرد و انسان خوب و مهربانی  کمی

آراسته شده بود. میز کوچکی  های کاخ به سبک اروپائی  میز شام هم مانند سایر قسمت      

های دریای روی آن ودکا، خاویار اصل، انواع ماهی ای قرار داشت و بهدر گوشه 

فارس در مازندران، ترشیجات و مخلفات دیگر که بعضی از آنها از بوشهر در ساحل خلیج 

کیلومتری حمل شده بود، به حد وفور چیده شده بود. سر میز غذاخوری  1۵٠٠فاصلۀ 

شامپاین   د. هنگام صرفشمیاز دیگری داده  پسعالی یکی  هایها و شرابانواع غذا

 هایسالمتی فرانسه و سوئد نوشید. شرایط میز شام و صحبت  سرکنسول جام خود را به

. این گنجی بود که من با سفر یک ماهۀ خود در گرد نیستدلچسب میهمانان قابل وصف 

دست آورده بودم. میهمانان فرانسوی هم از این اشرافیت در  ا به هه و غبار، کویرها و کو

ای مسجد یا صدای ههدل کویر در تعجب بودند. اگر زنگ کاروان، بانگ اذان از منار

 .ردیم در پاریس هستیمکمیآورد، احساس درویشی ما را به خود نمی

رفتیم. هم سلطنتی بود. روزانه چند ساعتی به دیدن شهر می  بعد میز غذای روزهای      

ردیم. گاهی پیاده به  کمیصبحانۀ دوم را صرف تماشای اطراف قصر  بعد و  قبلساعات 

رفتیم. همواره چند ایرانی و  قدم زدن پرداخته و گاهی سواره به دیدن نقاط دوردست می 

از شرح    پیشداد.  می  ما توضیح  مراه ما بودند و میرزا تمام جزئیات را برایه  هقزاق ب  یک

 .این شهر توضیح دهمخواهم در ابتدا قدری در مورد تاریخچۀ مشهد، اجازه می  هایدیدنی

از شاهان باستانی ایران زمین، شهر طوس را بنا نهاد.   1ایرانیان معتقدند که جمشید     

ای این شهر هنوز در چند فرسنگی مشهد باقیست. طوس در زمان خالفت  ههخراب

چند اتفاق ناگوار بسیار مشهور شد. والی شت و با گمی الرشید شهر بزرگ و مه هارون

د. هارون  شمی رد و باعث ناراحتی اهالی کمی علی با مردم بدرفتاریخراسان عیسی بن 

مصمم شد شخصأ به کار این والی بدنام رسیدگی کرده و او را به سزای اعمال خویش 

عظیمی به سمت این  برساند. ابتدا فرزند خود مأمون را به مرو فرستاد و آنگاه خود با سپاه  

افتاده از قلمرو خود حرکت کرد و به طوس رسید. او در این شهر بیمار شد.   نقطۀ دور

میالدی در سن   ٨٠٩مارس سال  2۴بدن ضعیف وی طاقت بیماری را نداشت و در روز 

امروزه مشهد نام دارد،  سالگی از دنیا رفت. جسد وی در خارج از طوس، مکانی که  ۴۵

 .دش دفن

خوانده   عنام امام رضا ، که در بین ایرانیان به عسوم الرضاهشتم شیعیان، علیامام      

دستور مأمون در کنار خلیفه    میالدی در طوس وفات یافت و بنا به ٨1٨ود، در سال شمی

دانند و عقیده دارند مأمون وی را  در مشهد دفن شد. شیعیان این امام خود را هم شهید می

بطوطه که در باشد. ابن این دلیل مأمون مورد غضب ایرانیان می مسموم کرده است. به 

قبر هارون را   عنویسد که زوار امام رضامیالدی از مشهد دیدن کرده می  1۴اواسط قرن 

 .ردندکمیلگدمال 

.  ندائی ساختهه زودی زوار بیشماری عازم مشهد شده و در اطراف محل دفن امام خان   به     

 بیشتر   اهه ها و مغازی تأسیس گشت و تعداد کاروانسراها، حمامآنگاه مساجد و مدارس دین
و سرانجام به دست ضحاک کشته شد. بنا بر دارد. اکه در اوستا ییم نام  پیشدادیای از پادشاهان اسطوره. 1

 ایران رهنمون شد.  های سرد بهگزارش اوستا، او آریائیان را پس از یخبندانی بزرگ از سرزمین
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. دور تا دور این محل که سابقأ سناباد نام داشت، برج و باروئی کشیده شد و  شدو بیشتر 

. برای تفاوت میان این  است نام آن به مشهد تغییر یافت. معنی لغت مشهد، محل شهادت 

یا مقدس به نام این شهر   عدر نجف، کلمۀ الرضا عمشهد و مکان مقدس محل دفن امام علی

 .گشتاضافه 

مان طریق که ری  ه  هب  ،همزمان با شکوفائی مشهد، طوس اهمیت خود را از دست داد     

 اهمیتی تبدیل شد. ازشهر کم نبود، به  ای بیشدر ابتدا خرابه از بزرگ شدن تهران که پس

جد بنا شده  روی آن ساختمان بزرگی شبیه مس که به  است های طوس مقبرۀ فردوسی دیدنی

 .میالدی در طوس چشم به جهان گشود  1٠1٠است. فردوسی در سال 

مشهد هم مانند سایر شهرها و روستاهای این منطقه از هجوم اشرار در امان نبوده و       

  1۵٨٧ها قرار گرفته است. در سال  ها و افغان ها، ترکمن ها مورد حملۀ ازبکدر طول سال

کردند و تعداد زیادی از اهالی شهر را گردن زدند. حدود ها شهر را تاراج میالدی ازبک

شهر مجددأ شکوفا شد. در زمان نادر   بزرگعباس  سال طول کشید تا در زمان شاه  1٠

شهر را   1شهر بزرگ ایالت پهناور خراسان شد. نوۀ او شاهرخ میرزا  ۴شاه مشهد یکی از  

 غامحمد خان شهر را تصرف کرد. آ  بعد ها ها نجات داد. سالاز شر تجاوز اشرار و افغان 

. شهر  شدنشین ایالت بزرگ خراسان از آن پس مشهد یکی از شهرهای ایران و والی     

هزار نفر است اما   ٨٠دروازه دارد. تعداد اهالی آن حدود   ۵باروئی با   و  در زمان ما برج 

 ۴۵ 2انولباشد. تعداد سکنۀ شهر بنا به نوشتۀ کهای مختلف متفاوت میاین رقم در روایت 

هزار نفر گزارش  ٠۵ 5نوواناهزار و د 1٠٠تا  ٨٠ 4هزار، ایستویچ ٠۶ 3ریههزار، فه

 .شده است

باشد که این سیل عظیم زوار می  عخواننده حتمأ متوجه شده است که این حرم امام رضا     

مین ترتیب انجام یافته و علت  ه ه سال ب  1٠٠٠شاند. این سفر حدود کمیرا به این شهر 

 .نمکمیرا نقل  6شکوه و جالل شهر شده است. در اینجا نوشتۀ کوتاه پرفسور مولر

ها را زیر پا قرار تمامی اعتقادات سنی  استنند تا آنجا که ممکن کمی شیعیان سعی "     

عمر و عثمان از دهند. اهل تسنن عقیده دارند که سه جانشین اول پیامبر اسالم، ابوبکر، 

چنین نظری ندارند. آنها گذشته   عمردان خدا بودند اما در مورد خلیفۀ چهارم حضرت علی

 دانند.خلیفۀ اول، تعدادی از اطرافیان پیامبر را هم اشخاص مقدس و باخدائی می  ۴از 

  11و  عو عباسی را ناخلف دانسته و خالفت را شایستۀ حضرت علیخلفای اموی  شیعیان

 نند. امام اول شیعیان حضرت کمی تن به نام امام یاد    12دانند و از این  تن از نوادگان او می 
تا  112٧شاه شد. شاهرخ از  فرزند رضاقلی میرزا، چهارمین پادشاه دودمان افشاری که جانشین ابراهیم. 1

 ه ق در حال کوری حاکم مشهد بود.  121٠خ یا  11٧۴خ بر ایران پادشاهی کرد اما تا سال  112٩

2 .Connoll 3 .Ferrier 

4  .Eastwich  شناس انگلیسی م، شرق  1٨٨3  ژوئیۀ  1۶، درگذشت  1٨1۴ایستویچ، تولد  هاووس  ادوارد باک

م به عنوان منشی یک هیئت انگلیسی در ایران اقامت داشت. او   1٨۶3تا  1٨۶٠و عضو پارلمان که از 

 یادداشت های خود را تحت عنوان "روزشمار یک دیپلمات" پس از مراجعت به کشورش به چاپ رساند.

5 .O’Donovan 

6.Műller   م، فیلسوف، زبان  1٩٠٠اکتبر  2٨، درگذشت 1٨23دسامبر  ۶فردریش ماکس مولر، تولد

 شناس آلمانیشناس و شرق
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باشد که به گفتۀ آنان شخص پیامبر او را به عنوان جانشین خود انتخاب کرده می ععلی

رسد و سپس در خانوادۀ  می عو حسین عاز او امامت به فرزندان او به نام حسن پس است. 

ند. امام چهارم با نام علی  کمی ت موروثی ادامه پیدا از پدر به فرزند به صور عامام حسین

، امام هفتم موسی  ع، امام ششم جعفر صادقعباقر، امام پنجم محمد عالعابدیندوم و لقب زین

، امام دهم علی چهارم عالجواد، امام نهم محمد دومعسوم الرضا، امام هشتم علیعالکاظم

که رجعت    عجامام دوازدهم محمد سوم المهدیو در نهایت    ع، امام یازدهم حسن دومعالعسگری

 . "و ظهور او در آخراالیام انجام خواهد شد

میالدی(   ٨13-٨33در زمان خالفت مأمون )  ع بیان شد امام رضاقبألهمانگونه که      

دانستند، مقام واالئی یافت.  رد. او به پشتوانۀ ایرانیان، که او را امام خود می کمیزندگی 

  عامام رضا  کوتاهیخلیفه در صدد برآمد رابطۀ بین عباسیان و علویان را بهتر کند. در مدت  

بهای داماد خلیفه بودن را با شهادت و خون خود پرداخت کرد. بر روی محل تدفین وی  

  س فاطمهو دختر او  عدر کربال، امام موسی عدر نجف، امام حسین عمانند حرم حضرت علی

. شیعیان در نکاتی  استدر قم گنبدی ساخته شد که نمایانگر نهایت تقدس آنها در بین شیعیان  

ای اهل سنت  هه ود بسیار حساس هستند و خود را طعمۀ دسیس شمی که به امامان آنها مربوط  

 .دانندباشند، می خدا و غاصب میکه به نظر آنها بی 

ها، راه عبور شیعیان ایران برای حج و  ترک  به علت اختالفات سیاسی بین ایرانیان و      

به   1زیارت شهرهای مقدس مکه و مدینه مسدود شد اما در زمان خالفت سلطان عبدالمجید

زوار ایرانی و شیعیان مجددأ اجازه عبور از خاک دولت عثمانی داده شد. از آنجائیکه فقط  

ردند اکثر ایرانیان  کمیدا تعداد معدودی از زوار اجازۀ عبور از خاک دولت عثمانی را پی

ترجیح دادند در عوض حج، به زیارت قبور مقدس امامان در نجف، کربال، قم و مشهد  

مقدس شیعیان    نند جسد آنها در یکی از این شهرهای کمی ثروتمند وصیت    نائل آیند. اشخاص 

دفن شود. اجساد مؤمنین حتی از نقاط دوردستی مانند هند بر پشت شتران حمل شده و در  

ود. شیعیان بر این عقیده اند که اگر در جوار حرم یکی شمی جوار حرم یکی از امامان دفن  

از امامان دفن شوند روز قیامت امام دست آنها را خواهد گرفت و آنها را با خود به بهشت  

 .اهد بردخو

نویسد در می 2ود. شاردنشمیتعداد زیادی اشیاء از زمان امامان در ایران نگهداری      

 هائی وجود دارد که در داخل آن از دو شئیمسجد شاه اصفهان، قفسۀ چوبی با طالکاری

ود. یکی از آنها  شمیمقدس بازمانده از زمان امامان به طرز بسیار محترمانه حفاظت 

 است. این پیراهن فقط در  عآلود امام حسینو دیگری پیراهن خون  عقرآنی به خط امام رضا
م،  1٨۶1ژوئن  2۵، درگذشت 1٨23آوریل  2۵تولد سلطان عثمانی،  31و  فرزند سلطان محمود دوم. 1

 تا زمان مرگ 1٨3٩خالفت از اول ژوئیۀ 

2  .Chardin    م در لندن، فرزند   1٧13ویۀ  ژان  ۵در فرانسه، درگذشت    1۶۴3نوامبر    1۶ژان شاردن متولد

برای م  1۶۶۴سین در سال فروش پرتستان فرانسوی که با دوست اهل لیون خود به نام آنتونی ریجواهر

در آخرین سال سلطنت   1۶۶۶ر کرد. ورود او به اصفهان در سال  سیاحت و تجارت به سمت ایران و هند سف

تاجگذاری شاه "نام کتابی به 1۶٧1فرانسه مراجعت نمود. در سال م به 1۶٧٠دوم بود. او در شاه عباس

م در ایران اقامت   1۶٧٧سال    سفر دیگری به ایران کرد و تا   1۶٧3در سال ژاردن  به چاپ رساند.    "سلیمان

 م به چاپ رساند. 1۶٨۶در سال  "سفرهای ایران"خود را به نام دوم د. او سفرنامۀ نمو
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ود.  شمیخارج   ه هر که مملکت در خطر باشد، از قفسواردی مانند شورش و یا تسخیر شم

ای نصب کرده و در جلو قشون حمل  ایرانیان اطمینان دارند اگر این پیراهن را بر سر نیزه 

 .ندکمی نشینی کرده و از مقابل آنها فرار کنند، دشمن عقب 

 

 
 

نم. من به خاطر  کمی در اینجا من اطالعات و مشاهدات خود را از مشهد مقدس نقل      

 .این اطالعات از سرکنسول روس و میرزای ایرانی سرکنسولگری نهایت تشکر را دارم

ائی احاطه شده است. در جهت  هه و از سه طرف توسط کو  بودهمشهد پایتخت خراسان       

رود، مرز افغانستان ادامه دارد. رودخانۀ کشف ، بیابانی واقع شده که تا هریرود درشرق

ای بینالوند،  هه ذرد. این رودخانه به موازات کوگمی ای هریرود، از این بیابان  هه یکی از شاخ

ای کوران داغ و کپه داغ، بین ایران و جلگۀ فراسوی کاسپین جریان  هه هزار مسجد و کو

 .سمت جنوب شرق جاریست غرب سرچشمه گرفته و به رود از جهت شمالدارد. کشف

حرم مطهر یک میدان بزرگ است که با زنجیر بسته شده و ورود غیرمسلمانان ممنوع       

. بهترین  شودمی باشد، به این دلیل دادن اطالعات دقیق در مورد شهر بسیار مشکل می

اطالعات  اند. برای دادن منطقه واقع شده های شهر در اینبازارها، مساجد، مدارس و حمام 

 .نمکمی مراه میرزا را بیان ه ه اکتبر ب  1۵تری از شهر، پیاده روی روز دقیق

وزید و گرد و خاک همه جا را فرا گرفته بود. این روز در این روز باد شدیدی می      

مقدس در مشهد فراوان است و تعداد آنها    بود. از این روزهای  برای مسلمانان روز مقدسی

باشد. قسمتی از بازار مجاور محدودۀ حرم تعطیل بود و  ایران مییبیشتر از سایر شهرها

یک تونل باریک و تاریک شباهت داشت. وقتی به نزدیکی خیابان کوچکی رسیدیم   به

ویم و برای جلوگیری از شمیهای حرم نزدیک میرزا گفت که به یکی از ورودی

لوغ، پررفت و آمد و سرزنده  های زوار باید مراجعت کنیم. این خیابان همیشه شبدرفتاری
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آید. این خیابان در قسمتی دو شاخه  باشد و به عنوان شاهرگ تجاری شهر به حساب میمی

ود. نهر نسبتأ بزرگی در کنار این خیابان  شمی شده و خیابان باال و خیابان پائین خوانده 

باشد. به نظر  می جریان دارد و نام آن هم نهر خیابان است. پهنای نهر، حدود دو تا سه متر  

خوردن از آب این نهر   رسید که آب کثیف آن جریانی ندارد. چند حیوان بارکش به می

ردد. چند  گمیم مربوط ه ه های سنگی متعددی بوسیلۀ پل  ول بودند. دو طرف آن به مشغ

ها باالی بساط خود چادرهای ند. دستفروشکمی ردیف درخت پربرگ خیابان را سایه 

مملو از جمعیت است، دراویش، مالها، گدایان، زنان و  همواره شند. خیابان کمیای پارچه 

ای انتظامی با سربازان ایرانی امنیت  ههآمدند. ایستگا  و  کودکان در سرتاسر مسیر در رفت

 .ا کوتاه و کوچک هستندهه ا و کارگاهه ا، مغازهه ند. خان کمیشهر را تأمین  

کاری شدۀ زیبا نمایان  با ظاهر کاشی  ع امام رضااز قسمتی از خیابان، دروازۀ حرم      

وند.  شمیهای اطراف، مدارسی قرار دارد که با درآمد حرم اداره است. در ساختمان 

باشد. در این قسمت، ساختمان  حسن و مدرسۀ نواب میمهمترین این مدارس مدرسۀ حاجی 

ائی ساخته شده است. در  هه خورد که در اطراف آن غرفدیگری شبیه به مسجد به چشم می 

ود. اسم این بنا مقبرۀ نادر است و  شمیای به زبان عربی دیده قسمت باالی دیوار آن نوشته 

ود زمانی که آغامحمد خان قدرت را به دست گرفت  شمی باشد. گفته محل دفن نادر شاه می

بریزند. در  در سفری به مشهد دستور داد بقایای جسد نادر شاه را خارج کرده و در میدانی  

محوطه کاروانسرائی قرار دارد. میرزا یک قبر معمولی با سنگ دو متری    یک طرف این

  اشت. این قبر جدید نادر بود. آغارا به من نشان داد که در زیر سایۀ درخت توتی قرار د

محمد خان با این کار خفیف و غیراخالقی، خشم خود را نسبت به نادر ابراز نمود. نادری 

گردن از او باالتر بود. در این قسمت در نظر  ودر میادین جنگ، یک سراعت در شج ه ک

 .دارم چند جمله راجع به نادر شاه بنویسم

قلی خان معروف رد. در اروپا او به نام تاماسکمی میالدی سلطنت    1٨نادر شاه در قرن       

رجات افتخار  سزائی دارد و با فتوحات خود نهایت د  است. او در تاریخ جدید ایران نقش به

های نظامی او در  های غلط و شکست را به دست آورده است. اما از طرف دیگر سیاست 

طوری که کشور هرگز    های آخر سلطنتش، ایران را از قلۀ افتخارات به زیر کشید، به سال

عظمت گذشتۀ خود را باز نیافت. علت اصلی تالش من برای دیدن مقبرۀ وی به خاطر  

ها و از شکست از ترک پسباشد. کارل پادشاه سوئد می 1دوازدهم کارلوی به  شباهت 

از اینکه به ضرب گلوله کشته شود، خاک کشورهای اروپائی را با فتوحات خود در   پیش

رکشی کرد تا با اعالم نهایت تنفر خود از کبه آسیا لشحتی نوردید و برای جهانگشائی 

 .را آغاز کندای های تازهها، جنگ انسانیت و انسان 

  میالدی در  1۶٨٨نوامبر   22هجری قمری برابر  11٠٠محرم سال  2٨نادر شاه در       

قبیلۀ افشار چشم به جهان گشود. به زودی شجاعت خود را به  خانوادۀ فقیر و تنگدستی از 

  هستاز و تاراج در او بیدار شد. لشگری با  و رئیس قبیله ثابت نمود. آنگاه میل به تاخت

   زار سرباز فراهم آورد و در خراسان قدرتی کسب کرد. در این ایام شاه طهماسب دومه
1.Karl XII     م، پادشاه کشورگشای سوئد    1٧1٨نوامبر    3٠، قتل 1۶٨2ژوئن سال    1٧یا شاه جنگجو، تولد

 های فراوانی انجام داد.رکشیککه لش 1۶٩٧از سال 
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ها ها و ترکخود با روس  هایرد. او در جنگ کمی صفوی سلطنت    پادشاه ضعیف اما عادل

تخت خود  و تعدادی از ایاالت سرحدی ایران را از دست داده بود. برای نگهداری از تاج

شرایط  پیمان شود. در این گرفته و با آنها هم   و باقیماندۀ ایاالت، مجبور شد از ایالت کمک

تاز   و شاه دریغ نورزید. به این دلیل شاه با تاخت به نادر قدم پیش نهاد و از کمک خود 

کمک وی خواهد    نادر سپس با قشون خود به   نکرد، حتی از اینکه   نادر در خراسان مخالفتی

 .آمد، خوشحال هم بود

تخت وی بودند،    و   در این شرایط اوضاع تغییر کرد و بین دشمنان شاه که به دنبال تاج      

ها را از ایران متر از یک سال شاه با کمک نادر، افغان اختالف افتاد. در طول مدتی ک

میشه در نبردها پیروز بودند، به سختی شکست داد. حاال  ه ه ها را ک بیرون راند و ترک 

تخت   و  نادر قدرتمندترین سردار قشون ایران شده بود. شاه طهماسب که نادر به دنبال تاج

میالدی با   1٧2٨رکشی معروف سال کشوی بود، او را فرمانده سپاه خود کرد و او در ل

های گذشته از شاه طهماسب گرفته بودند،  ها در جنگشجاعت تمام، مناطقی را که ترک 

باز پس ستاند. آنگاه شورشیانی را که در مدت ضعف دولت مرکزی به خاطر جنگ با  

اه  همسایگان، کشور را تکه تکه کرده بودند، سرکوب کرد. در این ایام اشرف فرمانده سپ

افغان تا اصفهان پیش رفته و پایتخت را اشغال کرده بود و در صدد بود شاه طهماسب را 

خود را جمع کند، از سلطنت خلع نماید. او در سپتامبر   که فرصت نیافته بود نیروهای 

مقابله با نادر شتافت. نادر با قشون خود    هزار سرباز افغان به  3٠میالدی در رأس    1٧2٨

نوامبر  ۶های خونینی روی داد و در  در نزدیکی دامغان بود. درگیری در روستای ده مال

هزار تن از   12ها یافت. در این درگیری نفع نادر خاتمه میالدی جنگ به 1٧2٨سال 

از این دو پیروزی چشمگیر، نادر وارد اصفهان شد و در   پس ی افغان کشته شدند. هانیرو

ماه دسامبر همان سال شاه طهماسب هم به اصفهان مراجعت کرد. شاه طهماسب دوم برای 

خان مفتخر نمود. اشرف در اوایل سال قدردانی از زحمات نادر او را به لقب طهماسب قلی

 .میالدی از غصه فوت کرد 1٧2٩

نوز همدان، ه ه شور را در اختیار داشت. البتک میتما حاال شاه طهماسب مجددأ     

. نادر شیراز و سه شهر  ندها بودکرمانشاه، اردبیل، بغداد و چند شهر دیگر در اختیار ترک

  اول را فتح کرده به خاک کشور ضمیمه نمود. آنگاه شورشی در هرات او را از غرب به 

ا خواباند. شورشیان هرات در  از نبرد کوتاهی نادر شورش ر  پس شرق کشور دعوت کرد.  

میالدی تسلیم شدند و به این ترتیب تمام خراسان در اختیار نادر قرار   1٧31فوریۀ سال    ٩

 .گرفت

ها مجددأ به مناطق غربی کشور  در این شرایط به شاه طهماسب خبر رسید که ترک     

حرکت نمود.  هزار سرباز از اصفهان به سمت قزوین    2٠اند. او در رأس  کشی کرده  رکلش

ها را قشونی که نادر باقی گذاشته بود در این شهر به سپاه شاه پیوست. شاه در ابتدا ترک

ها به نام علی پاشا شکست خورد. احمد پاشا  شکست داد اما مجددأ از فرمانده قشون ترک 

 .پیروزی دیگری نصیب خود کرد و شاه به اجبار به قرارداد ننگینی تن داد

دار کرده بود هرگز  میرزا، شاه را به خاطر این شکست و اینکه نام ایران را لکه نادر       

مراه سپاهیان خود که اکثرأ از تاتارهای قبایل او بودند، به اصفهان  ه هنبخشید. از اینرو ب
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  1٧31ماه اوت سال  2۶رفت و شاه را خلع کرده او را به خراسان تبعید نمود. روز 

رم خود اصفهان را به مقصد مشهد از طریق یزد ترک کرد. او مراه حه ه میالدی شاه ب

 .مدت زیادی در مشهد زندگی نکرد و به دستور نادر به قتل رسید

ماهۀ شاه را با نام   ٨خان فرزند از عزیمت شاه به مشهد، طهماسب قلی پسسه روز      

م در به تخت شاهی نشاند و خود قدرت را به دست گرفت. شاه عباس سو 1شاه عباس سوم

مراه قشون خود در  ه  ه میالدی از دنیا رفت. در مدت کوتاه سلطنت وی، نادر ب  1٧3۶سال  

چندین جنگ شرکت کرد و با پیروزی مراجعت نمود. از جمله ترکان را به سختی شکست  

داد، شورشیان ارمنستان و گرجستان را به جای خود نشاند و ایاالتی را که شاه طهماسب  

میالدی او باکو و دربند و ایاالتی را   1٧3۴بازپس گرفت. در سال  دوم از دست داده بود

میالدی در   1٧32ها از ایران گرفته بودند به ایران باز گرداند. در ماه ژوئیۀ که روس

بغداد از تاپال عثمان ترک شکست سختی خورد اما در ماه نوامبر همان سال شکست خود  

 .در مقابل قشون ترک را جبران کرد

میالدی از طرف فرماندهان جنگجوی خود به شاهی انتخاب   1٧3۵ژانویۀ  نادر در     

ود نادر به گروهی از این فرماندهان  شمی شد و با نام نادر شاه به تخت سلطنت نشست. گفته  

قوی او را خوردند.   از آنها فریب ظاهر تنومند، قد بلند و جثۀ ود و گروه دیگریب  رشوه داده

میالدی از  1٧3۵مارس  ٨اتفاق افتاد. روز  ساحل رود ارساین اتفاق در دشت مغان در 

. در این ایام او  بر سر نهاد طرف منجمین روز نیکی برای تاجگذاری زیج شد و نادر تاج

 .ساله بود  ۴٨

اولین کاری که نادر در مقام شاه انجام داد رسیدگی به دین کشور بود. او از خصومت       

بود و تصمیم گرفت قدرت را به طور مساوی بین این  بین اهل تسنن و شیعیان خسته شده 

دو مذهب تقسیم کند اما روحانیون شیعه با پشتیبانی اکثریت مردم شیعه مذهب کشور، با  

این تغییرات مخالفت کردند. نادر برای جلوگیری از سازماندهی مردم توسط روحانیون  

، از آنها گرفت. روحانیون و  مهمترین قدرت آنها بود را که  آنها های شیعه، تمام دارائی

نند.  کمی کاری  نمود که آنها پول خود را صرف چه  مالها را احضار کرد و از آنها سؤال

های خود را صرف دین، حقوق طالب، مخارج مدارس، مخارج  پول   آنها در پاسخ گفتند که

اسخ  نند. نادر پکمی دعا برای بقای سلطنت، سالمت شاه و در راه پیشرفت مملکت خرج 

ها شکست خورده  بوده، زیرا ایران در تمامی جنگ   سال اخیر در فالکت ۵٠داد کشور در 

های شما از این پس، خرج قشون و سربازان خواهد شد و من شخصأ مخارج  است، پول

  3۶ها به ود مجموع این دارائیشمیمدارس و حقوق طالب را پرداخت خواهم کرد. گفته 

 .رسیدلیون کرون سوئد می یم

ای سلطنت وی  هه های بالانقطاع که از مشخص خساست نادر نهایت نداشت. پیروزی     

 ندوستان به اوج خود رسید. او برای انتخاب زمان مناسب برایه  ه رکشی ب کباشد، با لشمی

هند، هائی به شهر دهلی، پایتخت هند فرستاد. با استفاده از اختالفات داخلی حمله، جاسوس 

  پسخود را آغاز کرد.    میالدی حملۀ   1٧3٧قمری برابر آوریل  هجری  11۵٠او در محرم  
حسین نهمین شاه صفوی و جانشین شاه طهماسب دوم  یازدهمین پادشاه دودمان صفوی، فرزند شاه سلطان. 1

 خ پادشاهی کرد. 111۴تا  1111بود که از 
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را در آنجا گذاشت. نادر با مهارت بسیار و    1از تصرف قندهار فرزند خود رضاقلی میرزا

میالدی هندوستان   1٧3٨مارس سال  11شانس بهتری نسبت به اسکندر کبیر، در تاریخ 

العبور مسیر که اسکندر از عبور از آنها خودداری ای صعبههرا تصرف کرد. او از کو

شاه نام  کشور بزرگ و حاصلخیز را که محمد  دی پادشاه ایناز چن پسکرده بود، گذشت و  

مراه تمامی درباریان اسیر کرد. دهلی تاراج شد و اهالی بسیاری در خون خود  ه  هداشت ب

پادشاه ترسوی هند یکی از دختران خود را به عقد پسر نادر به نام   بعدغلتیدند. چند روز 

مارس با شکوه و جالل خاصی در    2۵  میرزا درآورد. مراسم جشن عروسی روز  نصرللا 

  بعددهلی که غرق در آتش و خون بوده و هزاران کشته داده بود، انجام شد. چند روز 

کرد. مطابق این قرارداد   خود را دریافت  آلود نادر استوارنامۀ خون   هایند از دسته  ه پادشا

 .محمدشاه داده بودنادر اختیار قسمت کوچکی از مملکت پهناور هند را به 

های ای مزین به سنگ ههند، نادر جواهرات، طال، نقره، اسلحه هدر گنجخانۀ پادشا     

 دست آورد. از جمله  لیون پوند استرلینگ بهیم  ٨٧ارزش    زیورآالتی به  و  جات قیمتی، عتیقه 

باشد که با طال و جواهرات آذین شده و ناصرالدین شاه  می  2طاووساجناس گرانبها، تخت 

میالدی در تهران در کنار آن فرستادۀ پادشاه سوئد و نروژ را به حضور   1٨٩٠ر سال د

مان سال از طریق افغانستان  ه ه اقامت در دهلی، در ماه م  از دو ماه  پسشاه نادرپذیرفت. 

به قدری زیاد بود که کسی به دنبال شترهائی که با    جنگی  یمااصفهان مراجعت نمود. غن   به

 .رفتافتادند، نمی العبور افغانستان به ته دره می د در معابر صعب بارهای گرانقیمت خو

رکشی دیگری به افغانستان افتاد  کاز مراجعت در عوض استراحت به فکر لش  پسنادر       

های نادر، رکشیکمیالدی آغاز کرد. مهمترین لش  1٧۴٠و جنگ معروف خیوه را در سال  

موفق شد ایاالت از دست رفتۀ ایران را به کشور  باشد. او  های او با ترکان عثمانی میجنگ 

قلب کشور عثمانی در نظر داشت ایرانیان و   ود نادر با رسیدن بهشمی بازگرداند. گفته 

های بین شیعه و اهل سنت را پایان بخشد، اما اجل  ها را با هم آشتی دهد و کدورتترک

 .مهلت نداد

  ایران به سر برده شخصیت او را چنین انگلیسی که در زمان سلطنت نادر در  3هانوی     

ها نادر را کور کرده بود. او یکی از قهارترین اقبالیها و خوشند. "پیروزیکمیبیان 

   گذاری کشور باستانی ایرانآید. نادر به مسئولیتی که تاج شمار می سالطین تاریخ دنیا به 
 112٧پسر ارشد نادر شاه که در اواخر سلطنت نادر به دستور او کور شد. پس از قتل نادر او در سال . 1

 قلی خان ملقب به عادل شاه به قتل رسید.م به دست پسر عموی خود علی 1٧۴٨ه ق یا  11۶1خ، 

های جواهر ز تخت خورشید نام داشت و یکی از تختتخت طاووس سلسلۀ قاجار تختی بود که در آغا . 2

خان صدر   شاه و به مباشرت صدراعظم وی حاجی محمدحسین  علینشان سلطنتی ایران بود که به فرمان فتح

ه ق توسط جواهرسازان اصفهان ساخته شد و پس از ازدواج  121۶الدوله، در سال اصفهانی ملقب به نظام

طاووس نامیده شد. این تخت با تخت طاووسی که الدوله این تخت به نام وی تختعلی شاه با طاووس تاجفتح

همراه جواهرات کوه نور و دریای نور از نبرد هندوستان به ایران آورد تفاوت دارد. تخت طاووس نادرشاه به

 گ وی توسط غارتگران تخریب و به یغما برده شد.نادر با مر

3.Hanway   م، سیاح انگلیسی،  1٧٨۶سپتامبر  ۵ثموت، درگذشت در پورت 1٧12یوناس هانوی، تولد

نوامبر همان سال   22روز    واز سنت پترزبورگ به مقصد ایران حرکت کرد  م   1٧۴3  سپتامبر    1٠روز  او  

  در د. او نموبه اطراق نادر شاه رساند و چند سال در ایران اقامت  به ایران قدم نهاد. او به زحمت خود را

 م منتشر نمود. 1٧۵3م به انگلستان مراجعت کرد و سفرنامۀ خود را در سال  1٧۵٠اکتبر سال  2٨
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دربر داشت، عمل نکرد. او همواره در پی هدف و افتخاری باالتر بود و خود را قدرت  

دانست. البته او قدرت مطلقه را مانند تمام پادشاهان خونخوار، به بهای فشار  مطلق می

هزاران تن از اهالی و ترس آنها به دست آورد.  مادی به مردم، پایمال کردن امیدها، قتل 

اگرچه نام او در تاریخ زنده خواهد ماند اما مردم ایران دوران سلطنت وی را با تلخی و  

 ."افتدجاری شود لرزه به اندام آنان می آورند و هرگاه نام او بر زبان تنفر به خاطر می 

 

 
 

ای داشت و ند. او چهرۀ تیره کمیقامت و قوی توصیف  هانوی نادر را مردی بلند      

درخشید. صدای او بلند و رسا بود و در میادین  چشمان با نفوذ او در زیر پیشانی بلندش می 

د. اسلحۀ مورد عالقۀ او شمی جنگ از فاصلۀ دور از ورای چکاچک شمشیرها شنیده 

رزه آن را نصیب دشمنانش  تبرزین بود که در چادرش با آن بازی کرده و در میدان مبا

هرگز نام یا قیافۀ  او اند. نمود. چه تعداد مردانی که به ضرب تبرزین او کشته نشده می

نقاط ایران بیاد داشت. بسیار کاری بود   رد و همه را در اقصیکمی اشخاص را فراموش ن

های  رفت. عاشق جواهرات بود و همیشه عمامۀ خود را با سنگ گمیو به سرعت تصمیم 

برد. زنان را  ای دردست داشت و از دیدن آن لذت میداد. اغلب فیروزهقیمتی زینت می

زن در حرم  33خر عمر آهای برد. او در سالداشت و از آنها لذت میبسیار دوست می 

 .خود داشت

های سلطنت او خساست، شک و سنگدلی هم به خشونت او اضافه شد. در در سال     

ود هرگز شمی برد. گفته پیدا کرده از دیدن آن لذت میها شخصأ حضور تمامی اعدام

از مراجعت از هند به پسر بزرگ   پسای بدون تماشای گردن زدن کسی نخورد. صبحانه 
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ائی در سر هه رد او پشت سر پدر، نقش کمیقلی میرزا مشکوک شد. تصور  خود رضا

آورند. اما به  کاسه درهای وی را از پروراند. روزی در نهایت خشم دستور داد چشممی

ترین کارها  از آن دست به زشت پسخشم گشت و   زودی پشیمان شده، افسوس او تبدیل به 

زد. دستور داد در میدان شهر اصفهان، صدها ایرانی، ارمنی و هندو را گردن زده و از  

 .سرهای آنها در سقف مساجد کوهی بسازند

ای که شما بسیار خالی بود." در مقبره   ای دارند به این مضمون که "جایایرانیان جمله      

  : نادر در مشهد دستور ساختن آن را برای خود داده بود، شخصی این جمله را نوشته بود

هائی گفته شود. نام تو  رسد مگر آنکه در مورد تو حرف و حدیث"نادر، هیچ بهاری نمی 

ستور داد نویسندۀ  باشد اما جای تو در اینجا خالی است." نادر ددر واقع خیلی بزرگ می 

زارن تومان خرج داشته باشد. از آنجائیکه مشخص بود  ه  ه این سطور را پیدا کنند ولو اینک

عمل    ای این جمله را نوشته از خیلی از روحانیون و مالها تحقیقاتی به که مرد تحصیلکرده

ات جان  طوریکه چند تن از آنها زیر مجاز  بستند به اعتراف، آنها را به شالق می   آمد. برای

رد تا  کمیخود را از دست دادند. او هنگام دستور دادن به حکام، آنها را ضرب و شتم 

 .وظایف خود را فراموش نکنند

ای برای شاه نوشتند.  زدند و نامه و به یکدیگر تهمت می هدو مرد با هم اختالف داشت      

چشمان هر دو را  نادر آنها را احضار کرد و برای پایان دادن به اختالف آنها دستور داد 

کست. به طور کل در مورد شکنجه، آزار و اذیت شمیاز کاسه درآورند. بعضی را دندان  

تک والیان پرسید:"از والیت  داد. در یکی از اعیاد، شاه از تکخیلی ابتکار به خرج می 

ناگاه  باشد." نادر به داد:"همه چیز مطابق معمول خوب می پاسخ می  انشما چه خبر؟" والی

؟" و در همان دم بدون  دایهای مرا خرج کردهفریاد زد:"ناالیقان خیانتکار، چقدر از پول 

تحقیقات، جزائی برای آنها صادر کرد و یا دستور گردن زدن آنها را داد. هیچکس جرأت 

اردو  بزرگ اطراف او پای پیاده به هایای بگیرد. حتی شخصیت دیهه هرد از شاکمین

فت چرا گمی آیند، خود می  آنها با اسب و همراهان برد که میا اگر شاه پی رفتند زیرمی

نید. افسران قشون هرگز حق مالقات با یکدیگر را نداشتند  کمی های مرا بیهوده خرجپول

ا را  هه مگر آنکه در روز روشن و در حضور سایرین باشد. هیچکس حق مالقات با غریب

 .نندکمیریزی ا برای قتل وی برنامه رد آنهکمیفکر  نادر زیرانداشت، 

ای به چادر نادر افتاد. در این نامه او متهم شده بود که مستبد،  روزی تیری با نوشته      

ها باشد. نویسنده سؤال کرده بود که او خود را کدامیک از این قدرت خدا میدین و بی بی

اطرافیان باید در مقابل او  داند، خدا، شیطان، مستبد، شاه یا پیامبر. اگر خداست پس می

نظر کرده و محترم باشد. اگر سجده کنند و اگر شاه است باید از مجازات اطرافیان صرف

باید به وظیفۀ خود عمل نماید. نادر جواب نامه را اینچنین داد. "من نه خدایم    است او پیامبر  

مرا فرستاده تا   و نه شیطان، نه مستبدم و نه خونخوار، حتی پیامبر هم نیستم. اما خدا

مناسبی    ارسالی در محل  های گناهکار را به راه راست هدایت کنم." این نوشته و نامۀانسان 

 .در اردو نصب شد تا همه آن را بخوانند 

د. روایتی  شمی رد و انسان نیکوسرشتی کمی گاهی او اقتدار شاهانۀ خود را فراموش      

حاکمی تعیین کرد. به او گفت:"به خاطر   ود و آن اینکه روزی نادرشمی مورد او گفته در 
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با فالن مال نشست و برخاست نکنی. اما من مطمئن هستم تو شبانه به دیدار  کهباش داشته

  ن چو  او خواهی رفت و راجع به من صحبت خواهید کرد. او به تو خواهد گفت هیچ شاهی

های وی گوش  حرفمن مستبد هستم و هیچ ترحمی ندارم. به    من در جهان وجود ندارد ولی

 ".فرا مده

 

 
 

ای زمان سلطنت  هه نادر شاه در مورد خود و قدرتش افکار بلندی داشت. به روی سک     

 سکه، سلطنت نادر شاهی کهشاهان و افتخار زمان"، "ای وی نوشته شده است "نادر، شاه

 سلطان قدرتمندترینشاهان، افتخارات، شاه  "، "نادر، شاهمبارک باد، کرد جهان را فتح 

 ن". جها

نادرشاه در اواخر سلطنت خود بسیار مشکوک و غضبناک شد. هیچ وزیر یا مشاوری       

گیری نداشتند. آنها حتی جرأت نزدیک شدن به  نداشت. وزرا و مشاورین او قدرت تصمیم 

دند حق نشستن نداشتند و باید ایستاده به  شمیردند. هرگاه احضار کمی چادر وی را هم ن

باشد  دادند. دوران سلطنت وی یکی از اوراق خونین تاریخ ایران مینان وی گوش میسخ

از ایران جدا شده بود باز پس    ها را سرکوب کرد و ایاالتی را که ها و ترک گرچه او افغان 

ند، اعتبار ایران را افزایش داده و ایران را قدرتمند نمود  ه  ه رکشی خود بکبا لشاو ستاند. 

 .تکه شداز او تکه  پساما سپس کشور را به تباهی کشاند و مملکت 

سال بر سر به دست   ۵٠نقاط مملکت، به مدت  رؤسای قبایل مختلف کشور در اقصی     

لسلۀ کنونی  آوردن قدرت با هم مبارزه کردند ولی تا زمانی که آغامحمد خان قاجار بانی س

میالدی به تخت نشست، ایران آرامش نداشت. نادر مطلع بود که   1٧٩۴ایران در سال 

زنده است ایران را سربلند    داشت تا زمانی کهاز او ثباتی نخواهد داشت و سعی  پسکشور 
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جای خود   دهی شورش بهاز سازمان   پیشکند. به این دلیل رؤسای قبایل قدرتمند کشور را 

داد قدرتمندترین اشخاص را گردن  ا کوچکترین شکی بدون بازجوئی، دستور مینشاند. بمی

رد. هرگز اجازه نداد کمیبزنند. در مقابل مردم کشور خود، مانند یک حیوان وحشی رفتار  

دانست که دشمنانش نقشۀ مرگ وی  ای از دستانش خارج شود. او میاختیار مملکت لحظه 

از   هائی کهآوردن قدرت او را دارند. قشون خود را با دارائیشند و قصد به دست کمیرا 

ذاشت گمی ای از کشور که قدم ر نقطه ه ه داد. بسامان می  و  دشمنانش غصب کرده بود سر

اطرافیانش رخنه   شد دشمنان او در بین که مطمئن  انداخت. زمانیراه می خونی به حمام 

مراه چند تن  ه ه خواهد داد، تصمیم گرفت ب اند و به زودی اختیار کشور را از دستکرده

خراسان نقل مکان کرده   ایههکالت نادری واقع در کو  قبیلۀ خود بهاز اشخاص بلندپایۀ هم 

 .نشد  هرگز عملیافتاد    خاطر اتفاقی که  و باقی عمر را در آنجا زندگی کند. اما این عمل به

رکشی کرد.  کیان به مشهد لشمیالدی نادر برای سرکوبی شورش  1٧۴٧در ماه مه سال       

غربی مشهد، سران قبایل ازبک، ترکمن  سلطان واقع در یک منزلی شمال در محل میدان

ها در قشون خود را به  و تاتار را احضار نمود و تصمیم خود مبنی بر کشتن تمامی ترک 

وا ه ه آنها اطالع داد. اکثر سربازان قشون وی ترک بودند. قرار شد شبانگاه موشکی ب 

عام قشون باشد. او وانمود کرد قصد دارد به سربازان پرتاب شود و این عالمت آغاز قتل

های واالی کشوری را به آنان تفویض نماید اما  ترک قشون خود هدایای نقدی داده و مقام 

کالت نادری    ا از سرهای بریدۀ سربازان خود، به هه از ساختن منار  پس  هدف او این بود که

 .باقی عمر را در آرامش به سر برد عزیمت کرده و

یک بردۀ گرجی که در چادر نادر بود قسمتی از این مکالمه را شنید و به یکی از      

اردو فرستاد و مشاهده کرد که   افسران ترک ایرانی اطالع داد. این افسر خبرچینی را به

رای مقابله بچند تن از افسران  باشند.  سربازان تاتار مشغول تیز کردن شمشیرهای خود می 

با این نقشۀ شوم در مدت کوتاهی که تا پرتاب موشک باقی بود تصمیم گرفتند شاه را از 

بیک اعالم  میان بردارند. برای انجام این نقشه یکی از سرداران گارد افشاری به نام صالح 

  ساعت کرد و منتظر دستور نشست. چند  نفر از سربازانش را انتخاب ۴نمود. او  آمادگی

بیک  چادر خود رفت، صالح  که نادر برای استراحت به  وا رفتن موشک، زمانیه  ه از ب  یشپ

و همراهانش به نگهبانان چادر شاه اطالع دادند که خبر مهمی برای شاه دارند و وارد 

محوطۀ چادرهای شاه شدند. آنها مجبور شدند یکی از مراقبین شاه را که قصد جلوگیری  

داشت از پای درآورده و پیرزنی را که ورود آنها را دیده بود، بکشند. آنها  از ورود آنها را  

برد. زمانی که تأللو چند قطعه جواهر در  اطالع نداشتند که شاه در کدام چادر به سر می

بردند. آنها وارد زیر نور چراغ روغنی را در داخل چادری دیدند به محل اقامت نادر پی 

و در رختخواب خود نشست. شاه خنجر خود را کشید و از آنها  چادر شدند. نادر بیدار شد 

گردن نادر  ای به بیک ضربه خواهند. بالفاصله صالح می این وقت شب چه  سؤال کرد که 

زد و خنجر به استخوان ترقوۀ نادر اصابت کرد. اما این ضربه کاری نبود و جلودار نادر 

بیک را از پا درآورد و سعی کرد با الح نشد. شاه با ضربات خنجر دو تن از همراهان ص

های چادر گرفت و سرنگون شد. نادر  عجله خیمه را ترک کند اما پای او به یکی از طناب 

بیک جواب داد:"تو هرگز به کسی  فریاد زد: "امان، من همۀ شما را خواهم بخشید." صالح
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سر شاه را از بدن جدا  بعدای امان ندادی و به این خاطر قابل امان گرفتن نیستی" و لحظه 

 .کرد

زمانی که خبر به گوش سربازان تاتار رسید، هیجانی در اردو افتاد و جنگ سختی بین       

هزار جسد به روی زمین    ۵از طلوع آفتاب    پیشتاتارها و سربازان ترک قشون در گرفت.  

 .افتاده بود. آنگاه اطرافیان نادر از محل اردو متواری شدند


