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 الماس کوه نور خچهیتار
 
 

ها الماس کوه نور را از افغانستان   سیدرست است که انگل  ایاند که آ  دهیاز من پرس  یبارها خوانندگان گرام  تاکنون
  ی ب   یواقعا آنطور که در ب  ایآمده بود که آ  شیسوال پ  یگریتعداد د  یآن را پس گرفت. و برا  شودیم  ایاند و آ  دهیدزد

الماس کوه نور شوم است    ی فارس  یس خواهد داشت؟    یهر کس که صاحب آن باشد عاقبت بد  و نوشته شده است 
 ی کنم و به خوانندگان گرام  یسیمورد نوشته ام را بازنو  نیاز آنچه که قبال در ا  یالصه ا خوشبختانه امروز توانستم خ

 کنم.   میتقد
الماس   خچهیبه تار  می داشته باش  یبهتر است تامل  میخارج شدن الماس از افغانستان بپرداز  یاز آنکه به چگونگ   شیپ

الماس در ابتدا متعلق به راجا    نی. ادیو افغانستان رس  رانیالماس از هند به ا  نیکه اصال چگونه ا  نیکوه نور و ا
 ونیآگره فرستاد. هما  ر یتسخ  یرا برا  ونیپسرش هما  ،ی فتح دهل  ازهند پس    یگذار سلسله مغول  انیبود. بابر بن   واریگول

 ریکنند اما هنگام فرار دستگ   از آگره فرار  خواستندیمحاصره همسران راجا م  نیا  یآگره را محاصره کرد و در اثنا
نور را به او    هالماس کو  ونیهما  یها  یک یرفتار کرد و آنها هم در برابر ن  یبا آنها با احترام و خوب  ونیشدند اما هما

و گرانبها بسازد و تا    اب یاز جواهرات نا  یگرفت که تخت بزرگ  میدر دوران سلطنتش تصم  ونی[ هما1. ]دندیبخش
کار را ادامه دادند تا    نیاو هم ا  نانیکار را نداد. جانش  نیعمر او کفاف ا  یکار مشغول بود ول  نیعمرش به ا  انیپا

هم از جواهرات گرانبها ساخته بودند   یآن تخت، طاوس  یو از آنجا که در باال  دیآنکه در زمان محمد شاه به اتمام رس
 [ 2سر آن طاوس گذاشته شده بود. ]  ی. الماس کوه نور در باالدندیآن تخت را تخت طاوس نام

حمله کرده بودند. در زمان سلطنت شاه اشرف افغان   رانیبه ا  یصفو  نیکه افغان ها در زمان شاه سلطان حس  میدانیم
  ی نادر شاه افشار ظهور کرد و تاج و تخت را از افغان ها پس گرفت و افغان ها را دوباره به قندهار راند. او برا

شرکت کرده بودند به قندهار هم حمله کرد   هیدولت صفو یبودو نا رانیبه ا یکه در لشکرکش  یگرفتن انتقام از کسان
شهر کابل را ببندد و  یها فرستاد و از او درخواست کرد تا دروازه امیاز فرار آنها به محمد شاه پ یریجلوگ یبراو 

موافقت   ار درخواست نادرشاه افش  نیاز آن خارج شوند. محمد شاه در ظاهر با ا  اینگذارد افغان ها به کابل بروند و  
شد که در    یاتفاق، موجب شروع جنگ   ن یخواسته انجام نداد. ا  نیبه ا  دنیرس  یبه او برا  یکمک   چیکرد، اما در عمل ه

 .  افتیخاتمه  ی آخر با شکست محمد شاه و ورود نادرشاه به دهل
 وجود دارد:   یالماس چگونه به دست نادر افتاد افسانه جالب اما نادرست نیا نکهیمورد ا در
که نادر شاه هندوستان را فتح و جواهرات شاه هند را ضبط کرد مطلع شد که پادشاه هند الماس   یهنگام  ندیگو  یم

. در  دیفرا رس  رانیوقت برگشتن او به ا  نکهیو تا ا  اوردیخود ن  یکوه نور را در کاله خود پنهان کرده است اما به رو
شان را با هم مبادله کنند. پادشاه هند    یها  الهک  ینشانه دوست  هنادر شاه از پادشاه هند خواست که ب  یهنگام خداحافظ

 .افتیبه الماس کوه نور دست  بیترت نیو بد رفتیاجبار پذ یاز رو
 

هنگفت او،  تخت طاوس را هم گرفت و الماس    ییگرفتن دارا  متیشاه پس از شکست دادن محمد شاه و به غن  نادر
الماس به دست احمدشاه    نیکوه نور را از آن جدا کرد و تا هنگام مرگ آن را نگه داشت و پس از کشته شدن او ا

از برادرش محمود و    ینوه او شاه زمان دران  نکهی. تا اشدیدست به دست م  نانشیجانش  انیافتاد و پس از او م  یدران
که او   ینواریاستراحت به قلعه عاشق هللا ش  یاندک یشکست خورد و رهسپار پشاور شد و در راه برا  فتح خان ریوز

او را به برادرش محمود فرستاد. شاه   یریکرد و خبر دستگ  ی رفت. عاشق هللا او را زندان دانست،یم نانیرا قابل اطم
خ قلعه پنهان کرد. محمود شاه زمان را کور  الماس کوه نور را در سورا  کردی م  ینیشبیرا پ  یسرانجام شوم  کهزمان  

و شجاع الملک برادر او و شاه زمان را به قدرت رساندند.    دندیاو شور  هیمردم بر عل  ییفرمانروا  یکرد و پس از مدت
. شجاع الملک پس  دی به دست شجاع الملک رس  لماسشاه زمان محل پنهان کردن الماس را به شجاع الملک گفت و ا

توانست الماس کوه    نگیس   تیاز محمود فرار کرد و الماس کوه نور را هم با خودش برد. رنجاز شکست خوردن  
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ماند و پس از آن به دست    یها باق  یدر دست هندوستان  یالماس مدت  نی. ااوردینور را به زور از چنگ شاه شجاع درب
 و آنها آن را به انگلستان بردند.  دها افتا یسیانگل

را از   ییگرانبها  زیمعتقد بودند که هرکس چ  انین یشیپ   ست،ین   یتازه ا  زیشده است چ  نیالماس نفر   نیا  ندیگو ی م  نکهیا
 : سدینو یرا در هند گذرانده بود م ی. جهانگرد مشهور ابن بطوطه که مدتشودیم یهند خارج کند دچار بدبخت

از آن کشور در   یزی بتواند چ ینادر باشد که کس اریرا دارد و بس تیخاص نیهم دیکه از هندوستان به دست آ یثروت
 . دهدیکه همه را از دست م شودیم ییها یدچار گرفتار نیمانند شهاب الد فتد یب یاتفاق نیببرد و اگر هم چن

آورده    رانی]که نادر آن را از هندوستان به ا  یکه از گنج نادر  یگریبا توجه به سرانجام دردناک نادر و کسان د  و
شد. پس از او    دهیگفته اند، نادرشاه توسط سربازان خودش سر بر  ینم  راهیهم ب  یلی خ  انین یش یگفت که پ  شودیبود[ م

. پس از کشته شدن نادر، برادر زاده او عادل شاه به  افتندی  یبدبهره مند شدند و سرانجام    کرانیگنج ب  ن یها از ا  یلیخ
بعد برادر عادل شاه او را از    کسالینادر را قتل عام کرد. کمتر از    گریزد و بازماندگان د  هیتک   رانیتخت سلطان ا

 یلطفعل  سلطنت خلع و کور کرد، سپس عادل شاه به دست زنان نادرشاه سپرده شد و آنها او را قطعه قطعه کردند.
شد.   رینبرد و به دست آغا محمد خان قاجار اس ینماند و اما از آن بهره ا  بینص یشوم ب نهیگنج نیخان زند هم از ا

گنج    نیخان را کور کرد و سپس او را کشت. شاهرخ نوه نادرشاه که او هم از وارثان ا  ی آغا محمد خان ابتدا لطفعل
و در اواخر عمر به دست آغا محمد خان قاجار افتاد و تا حد مرگ   د توسط عادل شاه کور ش  ی جوان  یبود در ابتدا

مد خان قاجار اگرچه به  را به آغا محمد خان گفت. آغا مح  نهیگنج  یاز مرگ محل اختفا  شیشکنجه شد و مرد اما پ
 بعد توسط خدمتکارانش کشته شد.  یاما مدت افتیدست  نهیاز گنج یبخش
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