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 ی سرگذشت ذوالفقار خان دران
 

 )قسمت دوم( 
 

 
که    میرفت  شیذوالفقار خان و تا آنجا پ  یاسیس  ،ینظام  یبه مراحل نخست زندگان  میگذرا انداخت  یقسمت قبل نگاه  در

به کمک ذوالفقار خان بفرستد. نادرشاه    ی خان ناصر  دال یس  یرا تحت فرمانده  یگرفت که سپاه  میتصم  نیشاه حس
به عبدهللا خان حکمران بلوچستان فرمان داد که از    ردی به هرات را بگ  شیروها یخان و ن  دالیآنکه جلو اعزام س  یبرا

 روهاین  ن یدستور را اجرا کند و ا  نیبود نتوانست ا  یگریجنوب به قندهار حمله کند. اما عبدهللا خان که مشغول نبرد د
 [ ۱] .دندیبه هرات رس دید میچنان که خواه

 

نقره« با    ی و در »جو  دیالزم مجددا به هرات لشکر کش  زاتیتجه  هیسپاه و ته  جیپس از بس  ۱۷۳۱در سال    نادر
نادر    یروزینادر و ذوالفقار خان رخ داد که با پ   انیم   یمدافعان هرات روبرو شد. جنگ هولناک  هیذوالفقار خان و بق

دارانش هزار تن از تفنگ   ۳بهره برد و    یبه خوب  ثیبن ل  عقوبی  یها  کیاز تاکت  یک ینبرد از    ن ینادر در ا  د،یرس  انیبه پا
به تقابل با افغان ها پرداخت. جنگ  گریقرار داد و خودش با بخش د نیدر کم مهیخان خز لیاسماع یرا  به فرمانده

 درقلب سپاه رساندند. نا یقدم ستیکه ذوالفقار خان و سربازانش خودشان را تا ب یجنگ زمان یشروع شد و در اثنا
و باران گلوله بر سر آن ها    رندیآتش بگ   ریها و تفنگ داران خود دستور داد که افغان ها را ز  یدرنگ به توپچ  یب

کنند و    ی نیهزار نفر تلفات دادند بازهم حاضر نشدند که عقب نش  ۶ساعت    میببارند. افغان ها با وجود آنکه در طول ن
 نیکه تاکنون در کم   مهیخان خز  لیحال اسماع  نیدادند و در ا  امهاد  یشرویشان،  بازهم به پ  نیبا وجود تلفات سنگ

گاه منتظر موعد مناسب بود هم خودش را آشکار کرد و به افغان ها هجوم برد. افغان ها از دو سو تحت فشار قرار  
پس   خانذوالفقار  [  ۲کردند. ]  ینیبه هرات عقب نش  ی زخم  یادیهزار کشته و تعداد ز  ۲۰گرفتند و با به جا گذاشتن  

از طرف شاه    یک یزمان پ  نی. در همستادینفس در برابر نادر خواهد ا  نیتا آخر  یهرات اعالم کرد که وبه    دنیاز رس
  ن یاز قندهار به کمک او فرستاده است و ا  یسپاه  نیو به او خبر داد که شاه حس  دیبه حضور ذوالفقار خان رس  نیحس

 زیمردان خان، برادرش ن  یبه ذوالفقار خان خبر دادند که عل  گری . از جانب ددیبه هرات خواهند رس  یبه زود  روهاین
خان    مردانیبعد عل  یتا در جنگ با نادر، به ذوالفقار خان کمک کند. مدت   دیآ  یهزار سرباز از فراه به هرات م  ۸با  

د تن از  چن درهزار سرباز خودش را به هرات رساند از آنسو سربازان نا ۳ ایو  ۲خان هم با  دالیبه هرات آمد و س
  [۳].به هرات مطلع شد یکمک  یروهاین دنیاز آنها نادر از رس ییکردند و پس از بازجو ریافغان ها را دستگ 

 

  خونیشب  یبرا  یخان به هرات، شب هنگام او و امان هللا خان را به همراه سپاه  دالیس  دنیذوالفقار خان پس از رس
خان و سربازانش به اردوگاه نادر حمله کردند و نظم اردوگاه را   دالیزدن به اردوگاه نادر فرستاد، با وجود آنکه س

  دا یمتزلزل نشد بلکه اک[  ۴تن از تفنگدارانش محاصره شده بود]  ۸با    یبرداشتند اما نادر که در برج  انیموقتا از م
نظم به اردوگاه   جهیگلوله اکتفا کنند. در نت  کیمانند و فقط به شلکه هستند، ب  ییدستور داد که سربازانش در هر جا

 [ ۵] .افتیکردند و نادر هم از چنگال مرگ نجات  ینیهم عقب نش شی روهایخان و ن دالیبرگشت و س
 

داده بود به امداد نادر رفت. پس از آن    لیو مورچاق تشک  سیکه از مردم بادغ  یخان با سپاه  اریهمین هنگام، هللا    در
 یک یساکن آنجا به »پل ماالن« رفت. در نزد  ینادر با سپاه خود به »زنده جان« رفت و پس از قتل عام افغان ها

توپخانه   یبانینظام را با پشت  ادهی. نادر پوستیوقوع پ  هنادر و افغان ها ب  انیم  ی»شمس آباد« جنگ سخت  یروستا
 جهیاز پشت سپاه افغان ها را مورد حمله قرار داد. در نت  انشیسپاه  هیان ها کرد و خودش با بقمامور جنگ با افغ
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 ۳با    یمنیکردند. در همان زمان دالور خان تا  ینیبه هرات عقب نش  نیافغان ها محاصره شدند و با دادن تلفات سنگ
  گاه ی او را به توپ بستند و جا  مهیافغان خ  انیاز همان روزها توپچ   یک ی. و در عصر  وستیبه نادر پ  یهزار سپاه

خود خارج شده   مهیاز خ حیتفر یدر آنجا نبود و برا را یجلوس او را هدف قرار دادند اما نادر جان سالم به در برد ز
 [ ۶] بود

 

دو سال طول بکشد فرمان داد   ایو  کیمحاصره هرات  دادیقلعه هرات را محاصره کرد و از آنجا که احتمال م نادر
 یکنند و به کلبعل  هیهمجوار آن ته  یها  تیسپاه را از خراسان و وال  انیسربازان و علوفه چهارپا  ازیکه آذوقه مورد ن

ورود و خروج افغان ها از هرات را    یسازند و جلوب   یرسنگ   انیاز سپاه  یخان با بخش  نیخان افشار و محمد حس
 [ ۷] .رندیبگ 

 

دچار شد و پس از    ید یشد  یهرات به قحط  جهیبه مرور زمان حلقه محاصره هرات را تنگ تر کرد، در نت  نادر
خاطر ذوالفقار    نیبه هم  رفتندینادرشاه م  ی و به اردو  شدندیاز قلعه خارج م  یگذشت شش ماه مردم به صورت پنهان

نتوانست    یاز قلعه خارج شد ول  یبا سپاه  هشکستن حلقه محاصر  دیبه ام  یانجام بدهد. و  یشد که کار  ریخان ناگز
  [۸] .ببرد و مجددا به قلعه برگشت شیاز پ یکار
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