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م٢٤/٠٩/٢٠٠٨                           کانديدای اکادميسين سيستانی
        

  
  :تکمله يی بر کتاب

  )٣(سيستان سرزمين ماسه وحماسه ها
  )جلدسوم، فصل هفتم(

  
،بنابرفقدان منابع ومدارک ١٩٨٨طی سال )سيستان سرزمين ماسه وحماسه ها(در هنگام تحقيق ونگارش کتاب[

ن تسلسل حوادث ورخدادهای تاريخی سيستان درقرن هژدهم ونزدهم ميالدی، بطورکامل موردنياز درکابل، دنبال کرد
باالخره .من متوجه  کاستی کارم  بودم ودرجستجوی آن  تاباری سفری به ايران برايم دست دهد. تر ميسرشده نتوانست

ا باستقبال گرم روشنفکران  امکان چنين مسافرتی به ايران ميسر شد و درآنج١٩٩٨ده سال بعد از چاپ کتاب،درسال  
وخبره گان سيستانی روبروشدم و با دسترسی به منابع جديد ومهمی در باب سيستان، فصلهای ششم وهفتم جلد سوم  
. وفصل نهم جلد چهارم کتاب مورد بازنگری قرارگرفت، اما چاپ مجدد آن کتاب تاکنون برای من ميسرنشده است

جلد کتابی را که در مورد سيستان نوشته ۶ -۵ن تيغ مقيم زاهدان  نيت  کرده تا هرچند در ايران آقای علی بردبار جها
ام، تجديد چاپ کند، به اين اميد که ايشان اين نوشته را بجای فصل هفتم درجلد سوم کتاب مذکور جابجا نمايند، از 

  ]٢٠٠٨/ ٩/ ١۵سيستانی . طريق سايت انترنتی در اختيار آنان وساير عالقمندان قرارميدهم
  

 فصل هفتم
 سيستان در عهد صفويان و نادر افشار

 )٢بخش (
  قيام ملک محمود سيستانى درخراسان

بى نظمى و از هم گسيختگى امور ادارى، اختالفات و تو طئه چينى در باريان يکى عليه ديگرى، رشوه خوارى و 
هبى و محلى نسبت به گروه ستمباره گى حکام خود کام صفوى و عدم رعايت قوانين جارى در کشور، تعصبات مذ

هاى که مذهب شيعى نداشتند، عدم دادرسى به شکايات مردم، فشار مالياتهاى توان فرسا و اعمال فشار و شکنجه 
براى وصول ماليات هاى عقب افتاده، درعهد شاه سلطان حسين صفوى، در پهلوى ده ها کاستى ديگر، سبب، ميشد تا 

کر چاره کار خود بر آيند و به انديشه استقالل ملى و محلى خود بيفتند و از افراد و شخصيت هاى مؤثر جامعه در ف
درعهد آخرين شاه نگون بخت صفوى، شورش ها و طغيان هاى مردم . شرايط مساعد، بهره بردارى الزم را بنمايند
لت مستقل خود را در قندهارغلزائيان پشتون برهبرى ميرويس خان دو. اکثريت اياالت تابع ايران را فرا گرفته بود

متعاقبا ابداليان افغان، هرات و فراه را از حکمرانان صفوى پس گرفتند و تالش هاى بعدى دولت براى .تاسيس کردند
در کرمان سيد احمد خان نوه ميرزا داود در . اعاده آن اياالت پيامدى جز شکست براى دولت صفوى در بر نداشت

  )٤٧.(  محمد مشهور به خر سوار يکه تاز ميدان بودعصيان بود و در بلوچستان و بنادر سلطان
ظلم و .  نکته جالب ديگردر اين شورشها، سهم گيرى اقليتهاى مذهبى براى بهبود موقعيت خودشان در اين قيامها است

توهين و تحقير بى شماري که حکام و روحانيون صفوى نسبت به اقليت هاى مذهبى و از جمله زردشتيان در سيستان 
و غيره به سخريه ميگرفتند » آتش پرست«و » گبر«ان و يزد و غيره جاها اعمال ميکردند و آنان را بنام هاى و کرم

، سبب ميگرديد که اقليت هاى مذهبى و قومى از هر شورش و هر قيامى که برضد دم و دستگاه حکومت صفوى 
  . ترى برخوردار گردندبوقوع مى پيوست، استقبال نمايند تا باشد که در شرايط جديد از وضع به

توسط محمود افغان در سال ) م ١٧١٠درسال ( يک چنين قيامهائى برضد حاکميت صفوى، پس از استقالل قندهار
م صورت گرفت و چون حرکت قيام کنندگان از طريق سيستان و کرمان بقصد سقوط اصفهان انجام ١٧٢١و ١٧١٩

ى از دست حکام متعصب شيعى آن نواحى داشتند، همدلى و ميگرفت، بنابراين زردشتيان مقيم کرمان که دل پرخون
همراهى خود را با لشکريان مهاجم قندهار ابراز داشتند و يکى از سرداران اليق زردشتى ، نصراهللا کور سلطان بود 

او يکى ازسه شخصيت موثر و رهبرى کننده قشون افغانى درفتح . که در اين لشکرکشى بر اصفهان سهم فعال گرفت
  .ان بشمار ميرفتاصفه

اندکى بعد ازشورش و يورش شاه محمود افغان بر ضد سلطه صفوى، وتسلط برکرمان، ملک حسين و ملک محمود 
سيستانى پسران ملک فتح على خان کيانى که در امور مملکت دارى تجربه و سابقه ئى داشتند، هنگاميکه در تون 
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مرکزى وبى بند بارى حکام واليات و از جمله حکومت اقامت داشتند، متوجه ضعف هاى دولت ) فردوس خراسان(
تون و طبس گرديدند و در صدد بر آمدند تا نظر روئسا و ريش سفيدان محل را نسبت به وضع جارى براى خود 

و اللويى سيستان مقيم آنجا ) نخعى( بزودى مردم و جوانان طوايف نخى. معلوم کنند و سپس داخل اقدامات جدى گردند
يارى خود را با ملک زادگان ابراز داشتند و آماده گى خود را براى هر اقدامى که ملک زادگان صالح همدلى و هم

-٢٠٠بنابرين ملک محمود برادر جوانتر ملک حسين که مردى پرشور و جدى تر بود، در رأس . بدانند ابراز کردند
حادثه بزودى به گوش والى مشهد و سپس آوازه اين .  نفر قرار گرفته برمرکز تون حمله برد و آنرا متصرف شد٣٠٠

 هزار نفر بسرکردگى فتح على خان والى مشهد بمنظور سرکوبى ملک ١٢بدستور شاه صفوى . به اصفهان رسيد
اما ملک محمود کيانى و همراهان بدون آنکه از انبوه لشکريان صفوى بدل . محمود کيانى بسوى تون حرکت کردند

  . ، آماده مقابله با قشون مشهد گرديدندترس و واهمه يى راه داده باشند
ملک محمود سيستانى که محرک شورش شناخته ميشد، در پيشاپيش نيروهاى شورشى قرار گرفت، وبا شهامت کم 

اين حادثه بر روحيات . نظيرى بر قلب سپاه مهاجم زد و در نخستين حمله والى مشهد فتح على خان را از پاى درآورد
نمود و افراد والى سراسيمه شده پا بفرار نهادند و شورشيان مزه دومين پيروزى خود را بر سپاه دولتى لطمه وارد 

از آن به بعد ملک محمود سيستانى خود را به عنوان . نيرو هاى دولتى چشيدند و بر عزم خود استوارتر گشتند
  ) ٤٨.(شخصيتى مستقل در خراسان مطرح ساخت وبه ادامه حکومت در تون پرداخت 

، بدنبال اين مطلب به نکته اى اشاره ميکند که ميتوان تاريخ قيام ملک محمود را در تون خراسان پى ، تيت جى ، 
بارسيدن اخبارمرگ صفى قلى خان بدست ) م١٧١٩(=هجرى ١١٣٢او عالوه ميکند که درسال . مشخص کرد

براى سرکوبى ابداليان و پس گرفتن محمدزمانخان ابدالى به دربار اصفهان، اسماعيل خان غالم ، بارتبه سپهساالرى 
دراينجا او از شورش و طغيان ملک محمودسيستانى . هرات مامور گرديد و او درمسيرحرکت خود به مشهد وارد شد

درتون مطلع شد و قبل از اقدام برضد ابداليان ، سرکوبى شورش ملک محمود را برعهده بيگلربيگى مشهد، فتحعلى 
  )٤٩.(گ والى مشهد و اقتدار هرچه بيشترملک محمود تمام شدخان گذاشت که درنتيجه به مر

براى دولت صفوى سال شورش ها و قيامهاى پياپى ) م١٧١٩(=هجرى ١١٣٢ آنچه معلوم است، اين است که سال
  . است که درهمه جا قشون هاى صفوى باشورشيان کم مى آورند و در تمام جبهات شورشى جزشکست نصيبى ندارند

سپاه خود درکافرقلعه هرات توسط نيروهاى ) ١٦٠٠٠بروايت کروسينسکى ( قلى خان باده هزار درهمان سال صفى
  .محمد زمانخان ابدالى بطورکامل نابود ميگردد

درهمان سال شاه محمودهوتکى در رأس اردوى چندين هزار نفرى ، سيستان را درمى نوردد وکرمان رافتح ميکند و 
نفرى محمدقلى بيک قزوينى راکه براى نجات آن ايالت فرستاده شده ٩٠٠٠ و سپاه مدت نه ماه برآن ايالت حکم ميراند

  . بود، درهم ميشکند
 نفرى والى ١٠٠٠٠پرچم طغيان و آزادى بلند ميکند وسپاه ) فردوس(درهمان سال ملک محمودسيستانى نيز درتون 

  . د درتون و طبس ادامه ميدهدمشهد را درهم ميشکند و خود والى را از پا درمى آورد و بحکومت مستقل خو
بنابرآن ميتوان استنباط کردکه، قيام ملک محمودسيستانى پس ازتسخيرکرمان بوسيله شاه محمود غلزائى و يکى دوماه 

-٢٠هجرى مطابق ١١٣٢بعد ازشکست و نابودى لشکرصفوى به سرکردگى صفيقلى خان درکافرقلعه هرات درسال 
يرسد که برادر ملک محمود سيستانى، ملک حسين خان به سبب ويژگى بارز به نظرم. م به ظهور پيوسته است١٧١٩

و نيرومند تر ملک محمود ديگر در درجه دوم اهميت قرار ميگيرد و از هرگونه ادعاى براى حکومت درآن ناحيه 
 اما پسرانش، ملک سليمان و ملک اسحاق و ملک لطفعلى خان و ملک فتح على خان و ملک کلب. صرف نظر ميکند

على خان و حسين خان ثانى ، هريک در پيروزى هاى آتيه عموى شان، ملک محمود سيستانى نقش سازنده بازى 
  . کردند که در سطور بعدى از عملکرد هر يک آنان ياد خواهد شد

که نام مؤلف آنرا ذکر نکرده، مى نويسد که درسال » شجره الملوک«با دسترسى بر کتاب ناياب تيت 
ملک محمود سيستانى از تون در رأس يک نيروى داوطلب براى کمک به شاه صفوى ) ق١١٣٥(=ميالدى١٧٢٢

عازم اصفهان شد و چون به يزد رسيد نماينده خود را نزد شاه فرستاتد و اورا از قصد خود آگاه ساخت که حاضر 
د او از جانب درباريان اما اين پيشنها. است در دفاع از اصفهان در برابر يورش محمود افغان ، شاه را يارى رساند

فاسد شاه رد شد و به ملک محمود فرمان داده شد که از همان راهى که آمده است پس برگردد و شاه قادر است که 
اما لکهارت مينويسدکه، چون خبرمساعدت ملک محمودبراى نجات اصفهان ) ٥٠.(حمله محمود افغان را عقب زند

نريزى بيشتر اجتناب جسته، درعين حال نگذارد ملک محمود، وى را از بگوش شاه محمود رسيد، او برآن شد تا ازخو
، يکى ازسرداران *کورسلطان زردشتىهللا بنابراين او نصرا. افتخارى که عمْال درچنگش قراردارد، محروم سازد

اد درگلنابهللا نصرا.خود راکه همچون ملک محمود اهل سيستان بود مامورکرد تا با او به مذاکره و مصالحه بپردازد
باملک محمود مالقات کرد و پس ازآنکه هداياى گرانبها به وى تسليم نمود، درمقام توضيح برآمدکه اصفهان درشرف 
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او ازاين روى دربرابرملک محمود پافشارى کرد تا وى ازهرگونه انديشه . تسليم و سلسله صفويه درحال سقوط است
غلزائى هاملحق گرديده به کمک آنان درخراسان بطور ئى براى نجات شهرچشم بپوشد و مصرْا ازاو خواست تا به 

زردشتى قرارگرفت که بي درنگ به هللا ملک محمود طورى تحت تاثير سخنان نصرا. مطلق العنان حکمروايى کند
لکهارت تعداد لشکريان ملک محمود . خراسان بازگشت واصفهان وسلسله صفويه را بسرنوشت محتوم شان سپرد

 ) ٥١.(صفهان شرکت کنند ، ده هزارنفر برشمرده استراکه ميخواست دردفاع ازا
 

  :تسلط ملک محمود بر مشهد ونيشاپور
 اوضاع آشفته خراسان و اختالفاتي که ميان اجامر و اوباش به طرفدارى از على قليخان شاملو والى مشهد از يک سو 

امکان داد تا به سرعت داخل و اسماعيل خان سپهساالر از جهت ديگر بروز کرده بود، به ملک محمود سيستانى 
. اقدامات جدى تر شده بر مشهد حمله ببرد و با عقب زدن رقباى سياسى، بساط حکومت خود را در آنجا بگستراند

گفته ميشود که مردم مشهد از دست درازى و تجاوز اوباش بر شرف و عزت و ناموس و هستى خويش بستوه آمده 
حاجى محمد پهلوان هرچه دلشان ميخواست در حق مردم روا ميداشتند و جماعت اوباش مشهد به سر کردگى . بودند

آنان ابتدا به هوادارى عليقلى خان بر خاسته او را بمقام واليت و بيگلربيگى برداشتند و اسماعيل . از کسى باک نداشتند
يقلى خان در ممانعت خان سپهساالر را با مال رفيعاى گيالنى، روحانى بزرگ شهر بزندان سپردند و سپس همينکه عل

مال رفيعاى . اوباش از بد رفتارى و خود سرى آنان داخل اقدام شد، آنها بر ضد عليقلى خان بشوريدند و اورا کشتند
ملک . گيالنى و اسماعيل خان سپهساالر هردو به ملک محمود نامه نوشتند و او را براى تصرف مشهد دعوت کردند

مشهد حمله برد و آنرا متصرف شد و فرداى آنروز بزرگان و معاريف شهر محمود نيز فرصت را غنيمت شمرده بر 
  . را در سراى چهار باغ فرا خواند

بزرگان مشهد در وقت موعود همه به سراى ملک وبه تاالر مخصوص راهنمايى شدند، ناگاه صدا و هلهله دورباش 
دادند که حاجى محمد يهلوان سر کرده دور باش مردم بگوش ملک محمود رسيد و ملک را به پرسش واداشت، جواب 

ملک محمودخاموش ماند و بگذاشت که مردم به داخل آمدند و حاجى محمد . اوباش شهر است که به ديدار ملک مى آيد
چون حاجى محمد به داخل تاالر گام نهاد در انديشه جاى خود سر گردان بماند و ملک بگذاشت . نيز داخل تاالر گرديد

پس ملک ندا داد که در اين تاالر هر کس بجايى بنشيند که بروزگار گذشته مى نشسته است و . دتا لختى چند بمان
حاجى محمد با سر افگندگى در پايين مجلس بنشست، اما تاب نياورد وبا خشم بر خاست و برفت و جماعت اوباش 

ش گرفت، ولى بزودى دستگير و و از آنروز به بعد راه سر کشى در پي. بقدر چهار پنج هزار از پس وى روان بودند
  ) ٥٢.(سر به نيست گرديد

لکهارت درمورد تاريخ ورود ملک محمود به مشهد مى نويسد که، ملک محمود بعد از بازگشت از اصفهان، در 
مظفرانه وارد مشهد شد و اسماعيل خان سردار مغرور و )  م١٧٢٢ مارس ١٤( ق ١١٣٥ جمادى الثانى ١٦تاريخ 

بگفته ) ٥٣.(هولت از مشهد رانده، پس از اندک زمانى قدرت خويش را به نيشاپور بسط دادنادان صفوى رابه س
الرودى، ملک محمود پس از آنکه رقباى حاکميت خود را در مشهد از بين برداشت ، براى فتح شهر هاى ديگر 

ن از راه ضعف نفس روئساى اياالت خراسا«بعد ازين مرحله است که ) ٥٤.(خراسان به سوى نيشاپور پيشروى نمود
ملک محمود وقتى شهر هاى ) ٥٥(» .و قوت و هم به طوق خدمت او گردن نهادند و در اطاعت برويش گشودند

ارتش . نيشاپور و پيرامون آنرا فتح کرد، خود را پادشاه مستقل خراسان ناميد و مشهد را پاى تخت خويش قرار داد
 ) ٥٦.( خانه قوى تشکيل دادمنظمى مرکب از سواره نظام و پياده نظام با توپ

  

  : نبرد هاى ملک محمود با نادر افشار
. بود) بعد ها نادرشاه(يکى از موانع عمده در راه پيشرفت ملک محمود سيستانى در خراسان، وجود نادرقلى افشار

ين حاکم شخصى بنام باباعلى از جانب ملک محمود، حاکم ابيورد بود و نادرقلى در خدمت ا: پرسى سايکس مى نويسد
نادرقلى به . شبى در غيبت باباعلى، يکى از ماموران ملک محمود خواست نسبت بخانواده باباعلى بدرفتارى کند. بود

ارباب نادر ازين قضيه دچار وحشت شده و نادرقلى حاضر . دفاع از ناموس اربابش بر خاسته مامور را به قتل آورد
 بالنتيجه ملک محمود را اين شهامت و همت نادرقلى خوش آمد و .گرديد جريان را خود به ملک محمود اظهار کند

بعد ها ملک محمود او را براى سرکوبى اوزبک . بادادن خلعتى به او، وى را در رديف نوکران نزديک بخود قرارداد
وفقيت چون ملک محمود به نادرقلى در پاداش اين م. ها مامور مى کند و او از عهده اين ماموريت موفق بدر مى آيد

ملک محمود هم که يک روز . مقامى را وعده داده بود، لهذا نادرقلى اصرار ميکرد تا ملک به وعده اش وفاکند
حوصله اش از اين تقاضا ها و ياد آوريهاى وقت و بي وقت نادر سر رفته بود، امرکرد تا وى را کتک مفصلى زدند و 
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 رهزنى پرداخت وکالت را در خراسان با همراهان خويش از آن پس نادرقلى به. از وظيفه ايکه داشت معزول کرد
  )٥٧.(غارت نمود

بدون شبهه . ، متذکر ميگردد که نادرقلى پس از ترک ملک محمود به ابيورد رفت و شروع به عرض اندام نمودتيت
از کار وقتي در آغ. آگاهى ها و معلوماتي که او در خدمت ملک بدست آورده بود، برايش بسيار مفيد و کار آمد افتاد

که نادر به تحکيم نفوذ خود در ميان افشار هاى ابيورد و کالت مى پرداخت، برخى از طوايف ُکرد با دعاوى وى 
ملک محمود اطاعت رؤساى طوايف و ايالت خراسان از جمله قليچ . مخالفت ورزيده به ملک محمود شاه مى پيوستند
  )٥٨.(راى خود دست وپا نمودخان پاپالو و امام قلى خان امير لوى افشار را ب

وساير منابع موجود کتبى » تيت«با بهره گيرى از جهانکشاى نادرى و تحقيقات» زادسروان سيستان« مؤلف کتاب 
وشفاهى دراين زمينه شرح جالب توجهى پيرامون حوادث دوران حکومت ملک محمود سيستانى دارد که از منطقى 

بنابر نوشته زاد سروان . خالصانه او نسبت به خاندان تاريخى کيانى استپذيرفتنى بر خوردار است و بيانگر محبت 
سيستان، پس از آنکه ملک محمود سيستانى مشهد را فتح و کار حاجى محمد پهلوان رئيس اجامرو اوباش مشهد را 

.  خواندبوسيله محمد بيک مروى يکسره کرد، به روئسا و اکابر خراسان نامه نوشت و آنانرا به دربار خويش فرا
روئسا و خوانين هريک به ديدار ملک محمودسيستانى آمدند و اطاعت خود را از حکومت او ابراز ميداشتند و به 

در آنجمله عاشورخان و قليچ بيک و امام قلى خان از ابيورد به . گرفتن خلعت و بخشش ملک محمود دلگرم مي گشتند
حمود خاطرنشان ساختند که نادر قلى در ابيورد اراده ديدار ملک محمود مشرف شدند و ضمن مالقات به ملک م

ملک محمود هم محمد . سرکشى و طغيان دارد ومى بايد کسى از برگزيدگان را به آنجا روانه کنيد تا شر اورا کم کند
بيک مروى را که وظيفه قورچى باشى لشکر ملک را به عهده داشت به حکومت ابيورد نامزدکرد و فرمان تقرر نادر 

وپيام داد که هرگاه نادر از در يکرنگى ويک . به عنوان ايشيک آقاسى گرى و ديوان بيگى حاکم جديد صادر نمودرا 
وقتى محمد بيگ مروى که . جهتى پيش آيد، بدون ترديد در آينده از سر کردگان و رجال مقرب در گاه او خواهد بود

ه ميشد با پانصد سوار به ابيورد نزديک شد، نادر با اينک از جانب ملک رتبه خانى يافته و محمد امين خان ناميد
  . گروهى از مردم ابيورد به پيشواز شتافت و حاکم جديد را به گرمى استقبال کرد

محمد امين خان نيز رفتار مهر انگيز پيشه کرد، تا اينکه اين روش محمد امين بر امام قلى بيگ و قليچ بيگ گران آمد 
نادر قلى مدتى در . فته کتک مفصلى زدند و او را مجبور کردند تا به دره گز فرار نمايدو آن دو روزى نادرقلى را گر

دره گز ماندگار شد تا آنکه ملک محمود از قضيه اطالع يافت و بالدرنگ به محمد امين خان دستور صادر کرد تا 
بنابرين . کار او را يکسره سازدنادر را دلجوئى نموده نزد خود بخواند و خاطر او را نگهدارد تا روزش فرا رسد و 

محمد امين خان با فرستادن هدايايى به نادر، اورا به باز گشت به ابيورد دعوت نمود و چون نادر قلى نيز در باطن 
. طرح از ميان بردن ملک محمود را به دل داشت، به ابيورد باز گشت و در نزد محمد امين خان بکارش ادامه داد

ر از پيشتر در کار هاى ابيورد ذيدخل مينمود، امام قلى بيگ و قليچ بيک که نادر را دشمن چون اين بار نادر بيشت
خويش ميشمردند، متفقّا از ابيورد به مشهد نزد ملک محمود رفتند و شکوه و شکايت سر دادند که مى بايستى هرچه 

ملک به دلدارى ايشان . ن ملک داردزود تر ملک در صدد چاره کار نادر بر آيد و اال نادر خيال غدر و خيانت برجا
پرداخت و در ضمن به مال رفيعاى گيالنى دستور داد تا نامه بنويسد به نادر و او را به مشهد بطلبد و منبعد به بارگاه 

ملک محمود . نادر نيز به مشهد آمد و کمر بخدمت ملک بست و در پى فرصت بود تا ملک را بر اندازد. مشهد باشد
سر انجام نادر عده يى از سران افشار و از جمله امام . از ميان بردن نادر در يک فرصت مساعد بودنيز در انديشه 

ترتيب يافته بود » گاو سلوک«قلى بيک و قليچ بيک را اغوا نمود تا ملک محمود را در ميدان چوگان، که به کشتزار 
ندو بالنتيجه نادر دچار خوف و اضطراب گرديد اما توطئه گران از انجام توطئه عليه ملک عاجز آمد. از ميان ببرند

که چون امام قلى بيک و قليچ بيک از اسرار توطئه او آگاه اند، مبادا اين اسرار را به ملک محمود فاش کنند و آنگاه 
ً کاربر او سخت خواهد شد بنابرين نادر بعدّا به بهانه يى آن دو را در شکارگاه کشت و خود به کالت فرار . طبعا

  )٥٩.(دنمو
ملک محمود به سران .  ملک محمود وقتى از قضيه آگاه شد که کار از کار گذشته بود و نادر به کالت رسيده بود

اما خوانين و سران کالت برخى با . کالت پيغام فرستاد که نادر را زنده يا کشته بدو باز سپارند و پاداشى نيکو دريابند
ده خود در انديشه بودند که اگر نتوانند کار نادر را يکسره کنند و نادر روزى نادر همنوايى داشتند و برخى ديگر از آين

از اين است که پيام ملک محمود جامه عمل نپوشيد و ملک . بقدرت برسد، هر آئينه از خشم نادر در امان نخواهند بود
 توپخانه عازم کالت شد و بنابران با سپاهى مجهز با. محمود بر آن شد تا بگوش مالى نادر و سران کالت بپردازد

  . برخى از سران کرد را که با نادر همداستان بودند بکشت و قلعه زيدانلو را زير آتش گرفت
بقول تيت، ملک محمود در رأس سپاهى پنج شش هزار نفرى بسوى خبوشان حرکت کرد و در دو فرسنگى خبوشان 

ونبار صورت گرفت که مجبور شد در پناه آتش با جنگجويان کردى و افشارى به سرکردگى نادر برخوردى سخت خ
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توپخانه، دنباله سپاه خود را که بر اثر جنگ و گريز سواران نادر به مخاطره افتاده بود، صيانت و حمله دشمن را دفع 
  ) ٦٠.(نمايد وبه مشهد عقب نشينى کند

ر مشهد حمله کرد و محلى را تيت مى افزايد درهنگاميکه شاهزاده طهماسب آهنگ خراسان داشت، نادر از قوچان ب
اماحمله . ملک محمود بانيروهايش قيام ملک برنادرحمله کرد. بنام ميرکهريز دريک فرسخى خيابان عليا اشغال نمود

درين اثنا طهماسب ميرزا يکى از افراد خودبنام . اوبا تلفات سنگين از جانب نادر دفع گرديد وناچار به عقبگردشد
رضاقلى خان بابسيج نيرويى ازکردان بسوى . رستاد تانماينده منافع اودر خراسان باشدرضاقلى خان را به مشهد ف

برخى از مردم مشهد باميد اينکه . مشهد هجوم آورد، اما ازطرف ملک محمود بسختى بشکست و بطوس عقب نشست
شوب و همنوايى با از همراهى با رضاقلى خان، خوش خدمتى خود را به شاهزاده طهماسب نشان داده باشند، بناى آ

اما ارگ بوسيله مهدى نام مشهدى . رضاقلى خان را گذاشتند و دروازه هاى شهر را برروى افراد ملک محمود بستند
براى ملک نگهداشته شد و ملک با مهمات و توپخانه خويش به ارگ داخل گرديد و باسرعت با توپخانه پرتوان خويش 

رضاقلى خان نيز پس از سه ماه . آشوبگران را آويزه گردن شان نمودلشکريان رضاقلى خان را درهم شکسته دست 
  .سرگردانى در اطراف مشهد و طوس مجبورشد به قوچان برود و اين بى کفايتى سبب بر کنارى او گرديد

ملک محمود همچنان نيروى را به سرکردگى برادرزاده جوان خويش ملک اسحق به نيشاپور فرستاد تا ملک فتح 
ملک اسحق وقتى به نيشاپور رسيد، شهر را به . ت را که دعوى خود سرى داشت، بر سر جايش بنشاندعليخان بيا

نادر وقتى از اين خبر مطلع شد، به يارى ملک . محاصره کشيد و ملک فتح على خان جنگ هاى حصارى را ادامه داد
نى در گرفت که در نتيجه ملک فتح عليخان شتافت و در بيرون نيشاپور جنگ هولناکى ميان او وملک اسحق کيا

ملک محمود، مال . اسحق مجبور شد به باغ بزرگى در آن حوالى پناه ببرد و موضوع را به ملک محمود اطالع بدهد
مال رفيعاى گيالنى يکى از روحانيان پر نفوذ مشهد . رفيعاى گيالنى را به ميانجي گرى از مشهد به نيشاپور فرستاد

نادر آنچه را که مال رفيعاى گيالنى . حرمت مي گذاشتند و نادر نيز او را محترم ميشمردبود که مردم به او بسيار 
اما فتح على خان بيات و افراد او حاضر به . پيشنهاد کرده بود پذيرفت تا ملک اسحق با افرادش به مشهد بر گردد

رو طوايف کرد و بيات را به ملک سر انجام مالرفيعاى گيالنى موضوع اختالف نظر افشا. قبول چنين توافقى نبودند
ملک محمود هم با . محمود نوشت و از او خواست تا خود براى حل موضوع و نجات برادر زاده اش به نيشاپور بيايد

نيروهاى تحت فرمانش بسوى نيشاپور شتافت و جنگى سخت در محل قدمگاه به وقوع پيوست که عده بسيارى از 
نادر نيز راه فرار . نگ کشته شدند و برادرنادر ابراهيم بيک زخمى شديد بر داشتسران ُکرد و افشارو بيات در آن ج

نيشاپور . در پيش گرفت و کردان هر يک با آنچه از غارت بدست آورده بودند، بسوى خانه هاى خويش فرار کردند
لک نيز او را م. مسخر گشت و ملک فتح على خان بيات از کرده خود پشيمان شده از ملک محمود طلب عفو نمود

بخشيد و دوباره حکومت نيشاپور را به او داد و خود با برادر زاده اش ملک اسحق و لشکريان خويش به مشهد باز 
جيغه بر «و . بر طبق نوشته جهانکشاى نادرى، پس از اين حادثه بود که ملک محمود در مشهد تاجگذارى نمود. گشت

» .ا منسوب به کيانيان ميدانست، کاله کيانى براى خود ترتيب دادسر و سکه سلطنت به سيم و زر زد و چون خود ر
)٦١ (  

يا (بهر حال پس از باز گشت موفقانه ملک محمود و ملک اسحق از نيشاپور به مشهد، ديرى نگذشت که اهالى بوقميچ
بى شورش ملک محمود برادرزاده اش ملک اسحق را مامورسرکو. بين مشهد و ابيورد سر به شورش برداشتند) بغمج
اما قبل از آنکه نادر به مدد آنان فرا رسد، ملک اسحق بر آنان تاخت . مردم بغمج نادر را به يارى خود طلبيدند. نمود

اما اين بار . نادر نيز از طريق رادکان بسوى مشهد شتافت. آورد و سران شورش را گوشمالى داده به مشهد بر گشت
در محل اشترپا، يکى از دهکده هاى .  از شهر خارج شده بود، روبرو ديدخود را با محمود که ظاهرا به قصد قوچان

مشهد تالقى طرفين واقع شد و نادر با تلفات سنگين روبرو گشت و کشته و زخمى بسيار بر جاى گذاشته خود با دو 
نبيه و از ملک محمود نيز عازم قوچان شد تا اهالى آن سامان را ت. نفر از همراهان خود بسوى کالت فرار نمود

بزودى ملک محمود به فتح آن ناحيه موفق شد و برخى از سران کرد را گردن زد و . همراهى با نادر ممانعت کند
نادر نيز در قبال طغيان شديدى که برضد او در ميان بخشى از طوايف . بعضى را اسير نموده با خود به مشهد آورد

بنابراين از کالت عازم . يده بودند، خواست دست به اقداماتى بزندافشار صورت گرفته و ترکمنها را نيز به يارى طلب
ابيورد شد و در جلو قلعه اى درآن حوالى زد و خوردى در گرفت که نزديک بود نادر در آن تباه شود، اما نيروهاى 

. ت کردمنظم نادر بر شورشيان غير منظم غلبه حاصل کردند و نادر از آن خطر جان بسالمت برده به قوچان عزيم
نادر باز هم از اينکه نا وقت به قوچان رسيده بود و ملک محمود قبل از وصول او گردن کشان آن نواحى را گوشمالى 

  . داده به مشهد برگشته بود به ابيورد باز گشت
در اين گير و دار محمد خان ترکمان که شاهزاده طهماسب او را بجاى رضاقلى خان به سردارى خراسان منصوب 

فتح على خان بيات که چندى قبل ملک محمود او را به حکومت آنجا ابقا کرده بود، با او . بود به نيشاپور واردشدکرده 
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ملک محمود باز هم مجبور شد بار ديگر بر . هم پيمان شده بر ضد ملک محمود بناى مخالفت و شورش را گذاشت
فتح على خان بيات و محمد خان ترکمان .  آزمايى نمايدنيشاپور حمله ببرد و مجددّا با حاکم طاغى وياغى نيشاپور زور

ملک محمود با استيالى مجدد بر نيشاپور، . به مقابله پرداختند ولى هردو بزودى منهزم و اولى دستگير و بى سرگرديد
 ) ٦٢.(برادرزاده جوان و فعال خود ملک اسحق را در آن شهر تعيين و خود به مشهدبرگشت

 

  :ا نادر برضد ملک محمود اتحاد طهماسب ميرزا ب
طهماسب ميرزا چون خبر شکست محمد خان ترکمان و فتح على خان بيات را شنيد بناچار راهى گرگان و از آنسو 

طهماسب ميرزا که ملک محمود را نسبت به خود قوى تر و توانمندتر ديد، حسن على خان معير . رو به قوچان نهاد
چون پيام طهماسب ميرزا به نادر رسيد نادر بخدمت . وت به اتحاد با خود نمودالملک را نزد نادر فرستاد و او را دع

وى شتافت و دو کس از ياران ملک محمود بنام هاى طهماسب بيگ جالير و ديگرى موسوم به چراغ بيگ افشار نيز 
با . خواجه ربيع شدمتقابًال نادر بر مشهد حمله برد و از سوى کوه سنگى راهى . از ملک بريده بخدمت نادر پيوستند

اطالع از اين اقدام نادر، ملک محمود نيز ملک اسحق را از نيشاپور فرا خواند و خود با جمع کثيرى به باغهاى 
به زودى ملک اسحاق در دو فرسنگى مشهد وارد گرديد و سپس نيروهاى خود را از سمت بابا . خارج شهر روانه شد

اما . يروهاى خود را بر عليه مواضع اشغالى نادر هدايت کردندقدرت و ملک محمود از سمت باغهاى اطراف ن
نادر اسراء و آنهايى را که مشهدى . سرانجام پيروزى به نفع نادر اعالم شد و کيانيان مغلوبًا به شهر عقب نشستند
هماسب ميرزا پس از اين حادثه ط. بودند آزاد نمود، مگر آنهايى که سيستانى بودند به کالت فرستاد تا در بند باشند

ملک محمود » زادسروان سيستان«بنابر روايت. پيکى نزد ملک محمودفرستاد و اورا به اطاعت از خود فرا خواند
شاهى اين کشور را هيچ کس بيشتر از ما سزاوار نيست که از تخم کيانيم و «:جواب فرستاد به طهماسب ميرزا که 

اينک که . اهى کرده اند به زور وريا بوده است نه به شايستگىاگر تا کنون پدران طهماسب ميرزا بر اين ملک پادش
» .خود بر خاسته و تاج نياکان بر سر هشته ايم از يادگار بازمانده نياکان خويش پاس خواهيم داشت تاخدا چه خواهد

 )٦٣(  
مود به در عين حال ملک مح.  از آن پس جنگ هاى حصارى در پشت حصار هاى مشهد از بام تا شام ادامه يافت

اين نقشه عبارت از اين بود تا مامورانى به اطراف در ميان . طرح نقشه يى بر ضد نادر دست زد که بزودى نتيجه داد
ماموران ملک محمود به . طوايف افشار و کرد و ترکمن نزد مخالفان نادر اعزام کند و آنانرا به شورش تحريک نمايد

ذشت که در مرو و نساء و ابيورد و قوچان، صداى اعتراض مردم بر ضد آسانى از عهده اين کار بر آمدند و ديرى نگ
. نادر با اطالع از اين خبر به مرو رفت و بعد از سر کوبى شورشيان دوباره جانب مشهد بحرکت افتاد. نادر بلند شد

اسطه شدت سرماى اما بو. ملک محمود به نا گهان حمله را آغاز کرد. قلعه بهارگاه، ميعادگاه نبرد بعدى طرفين بود
پس از اين، قشون طهماسب ميرزا به سرکردگى . هوا که با ريزش سنگين برف همراه بود، عمليات حربى متوقف شد

ملک محمود در ارگ خود را ) م ١٧٢٦ آگست ٢٧=  هجرى ١١٣٩ محرم ٢( نادر مجددًا آماده حمله بر مشهد شدند 
  . خود را براى مقاومت طوالنى آماده کردمحکم نمود وبا بستن دروازه هاى شهر بر روى دشمن 

نبرد به دروازه هاى شهر مشهد رسيد و نيروهاى نادر در زير )  م١٧٢٦ سپتامبر٨(هجرى١١٣٩در روز دوم صفر
آتش توپ و تفنگ از جانب کوه سنگى بر باالى ديوار ها صعود و موضعى را در خواجه ربيع اشغال کردند و از 

. اى ملک که نقاط مستحکم و استراتژيگ را در اختيار داشتند به زد و خورد پرداختندهمان موضع تا مدتى با نيروه
فتح على خان رئيس قاجارها به توطئه نادر که رقيب او بود توسط طهماسب ميرزا )  سپتامبر٢٠(در چهاردهم صفر 
دنوشته وفرستاده بود و گفته ميشودکه فتح على خان نامه اى مبنى برپيوستن خودبه ملک محمو. دستگير و کشته شد

اين نامه بدست کسان نادر افتاد و نادر آنرا به شهزاده نشان داد و فتح على خان نتوانست ازخود دفاع کند و درنتيجه 
سپس محاصره شهر براى مدت دو ماه ديگر ادامه يافت و ملک مهدى خان امير لشکر ) ٦٤. (زندانى و بعدکشته شد

ى و ملک فتح على بن ملک حسين با ديگر برادران و عموزادگان در پاى ملک و ملک اسحق و ملک محمد عل
  .باروهاى شهر به حفاظت ارگ و در وازه هاى آن از خود جان فشانى بروز دادند

اما ملک محمود .  نادر نيز کسانى به نزد ملک محمود فرستاد و او را به اطاعت از شاهزاده طهماسب دعوت کرد
در گرماگرم نبرد ها، برخى از هواداران ملک محمود از بهبود .از شاهزاده ابراز نمايدحاضر نبود اطاعت خود را 

پيرمحمد فرمانده سپاه ملک مجددًا . کار ملک نا اميد شده ٓاهسته آهسته به ترک ملک پرداختند و به دشمن پيوستند
 جانى، او دروازه ميرعلى آمويه را آماده تغيير موضع شد و به نادر پيغام فرستاد که در صورت امان و اطمينان کامل

بالنتيجه در . طبعًا نادر از خدا چنين چيزى را ميخواست و به او اطمينان کامل داد. بر روى سپاهيان او خواهد گشود
 مرد مسلح ١٢٠٠٠نادر از خواجه ربيع با )  م ١٧٢٦ نوامبر ٣شب (  هجرى١١٣٩ ماه ربيع الثانى ١٦تاريکى شب 

چندى نگذشت که پير محمد کوتوال محافظين دروازه را از دم .  ميرعلى آمويه در کمين نشستخود در پشت در وازه
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نادر با مشاهده آن وضع با سرعت حمله برد و به شهر داخل . تيغ گذرانده و نعش آنان را به پشت دروازه پرتاب کرد
ان ملک که در ديوار هاى برج هاى نادر فورا شهر را تا آستانه قدس و چهار باغ به تصرف خود گرفت و سپاهي. شد

  .شهر نگهبان بودند از ديدن آن وضع سراسيمه شده خود را بدرون ارگ انداختند
 صبح روز بعد ملک محمود شخصًا در رأس نيروهايش با شدت تمام براى پاک سازى شهر از وجود دشمن از دو سو 

بان سفلى با دالورى و شجاعت بى مثال بر دشمن ستونى از سمت خيابان چهارباغ و ديگرى از جانب خيا. حمله کرد
نادر شخصًا در اين ضد حمله سپاهيان خود را رهبرى نمود و پس از نبرد شديدى که تلفات . يورش برد و شمشيرزد

سپس نادر سراسر شهر را به تصرف در آورد و . بسيارى بدنبال داشت، ملک شکست خورده بدرون ارگ پناه برد
شرفياب گرديد و پس از دعا و نماز و اجراى مراسم مذهبى به اردوگاه باز ) ع(ارت امام رضاطهماسب ميرزا به زي

  ) ٦٥.(گشت و پير محمد را در پاداش آن خيانت به ولى نعمتش به حکومت جام مقرر نمود
دنى و با توجه به روايات شفاهى کهن ساالن سيستان اين بخش از حوادث را بگونه خوان» زاد سروان سيستان«مؤلف 

پس از ارسال و مرسول پيامها ميان : او مى نويسد. دلپذير به بيان گرفته است که جا دارد آنرا هم از نظر بگذرانيم
آخرين بار مال على اکبر خراسانى از علماى شهر و اسماعيل خزيمه عرب از سوى نادر بيامدند «نادر و ملک محمود

ندرز ها بگفتند که کار را پايانى تلخ خواهد بود چه بهتر که در اين و با ملک الملوک به کاخ چهار باغ بنشستند و ا
ستيز دست يکى کنيم و اين تلخى را از آن اشرف افغان سازيم و باز ملک نپذيرفت و بگفته و رأى خويش بايستاد که 

 سياه کردند اگر بنا باشد در اين ملک کسى پادشاهى کند، طهماسب ميرزا صفوى نيست که خاندان وى روز گار مردم
و رفتند و اينک سست پندارى را که خود پشت سر نادر پنهان شده چه جاى تاج خواهى است که قزلباشان وى يکصد 

اگر نادر کمر . تخم کينه در دل مردم اين مرز و بوم کاشته و ستم روا داشته اند) سال درست تراست٢٢٠(و پنجاه سال
د گو بباش که ميان من و او تاج بر سر شمشير است و شمشير را به خدمت بسته است که فتح على خان وزير باش
چون ملک و فرستادگان نادر را سازش پديد نيامد، فرستادگان باز . هيچکس جز از خدا از کف مرد نتواند گرفت
 گاه گذشتن از اين دروازه اسماعيل خزيمه عرب با کوتوال آنجا که. گشتند از دروازه ميرعلى آمويه بيرون رفتند

پيرمحمد نام داشت به گفتگو بايستاد و پير محمد را نويد بزرگى و برترى داده به يارى نادر خواند و او اسماعيل 
و از پس . خزيمه را گفت که نادر را بگو گوش فراميدار تا پيک من نزد تو شود و ترا از چگونگى کار من آگاهى دهد

که من پايان کار ملک محمود را از دو راه توانم جست تا خود يکى يک هفته پيک او به نزد نادر آمده چنين پيام آورد 
نخست آنکه در شهر فتنه آغاز کنم و ملک را سر گرم بدارم تا ترا توان گشودن . بر گزينى و مرا نيز بگويى تا آن کنم

دست و دهان ببندم و دوم اينکه شب هنگام نگهبانان دروازه ميرعلى آمويه را که خود ميدارم يگان يگان . دروازه شود
و . و دروازه بگشايم تا بدرون آيى و آن گونه که خواهى کار از پيش ببر و نادر بگفت که من راه دوم بر ميگزينم

همين امشب که هفدهم ماه ربيع الثانى است در پشت دروازه ميرعلى آمويه به کمين مى نشينم تا در بگشايى و من با 
 سياهى شب بر روشنايى روز پيروز شد ، پير محمد نا بکار دروازه رابگشود و چون. مردان خويش به اندرون در آيم

نادر با رزميان خويش بدرون شهر راه يافت و از پائين خيابان . دوباره ايستادگى و کار آيى باره نشينان را بر باد داد
وبا آنکه نيمى از مردان . دتابه چهار باغ رزمى سخت در گرفت و ملک الملوک داد مردى بداد و رستم وار شمشير ز

وى گريختند ويا به نادر پيوستند، چنان دلباخته ميدان جنگ بود که انگار رزميان وى دو برابر فزونى يافته اند و اين 
ايستادگى ملک بسى چشمگير بود و نادر بار ها آفرين گفت و او را بستود و هيچکس نگفت يا ننوشت که ميدان هاى 

جز آنکه از نادر خردمندى بى همانند و پهلوانى . ه، بهين جايگاه آموزش هاى رزمى نادر بودکار زار ملک محمود شا
  .زورمند بامنش هاى مادر زادى بساختند و فرزند شمشير خواندند نه شاگرد ملک محمود

آن شب گروهى از ملک زادگان کيانى شمشير برکشيده بتاختند چون شيران شرزه کوچه هاى مشهد را از خون 
ميان نادر گلگون ساختند و در خورد پانصد مرد سيستانى که تنها همين گروه بر گردا گرد ملک مانده بود رسم رز

ر تنور زور مندى راه را بر نادريان بستند و پايمردى بر جاى ميداشتند و با شمشير هاى ٓاخته و سينه ها گداخته د
دروازه مير على آمويه را که پيش از اين در آغاز شب پيرمحمد کشوده بود بگرفتند و تدبير آن بود که نادر را در 

چون خبر افتادن دروازه ميرعلى آمويه بدست سيستانيان پيچيد ، . اندرون شهر به چنگ آورده کار وى يکسره سازند
و نادر . بى خبر که از ملک الملوک دل بريده و به نادر پيوسته بودند با سر افگندگى برگشته گرم جنگ شدندآن گروه 

را اين روش نا بکارانه سخت گران آمد و با خروش بيشتر بجنگيد و رزم را به ميدانگاه چهار باغ کشيد و بخت يارى 
ه ميرعلى آمويه را از سيستانيان گرفته و در سپيده کرد نادر را که سواران طهماسب بيک جالير بتاختند و درواز

پس ملک را کار دشوار گشت و صبحگاهان به اندرون ارگ فروشد تا کار را به باره . بامداد به اندرون شهر در آمدند
تامگر ملک لطف على خان و رزميان سيستانى با سه هزار جمازه در خواستى از سيستان به کمک . گيرى بگذراند

  .ندوى شتاب
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 ديگر روز بدستور نادر، مال على اکبر خراسانى و مال رفيعاى گيالنى بديدار ملک آمده از سوى طهماسب ميرزا پيام 
اينک چه . آوردند که اين زمان مارا به مردانى چون تو نياز است تا مملکت را از چنگ اوباش قندهارى رهاسازيم

 ما ميباش که از آنچه تا کنون رفته است گذشته ايم و ملک برون آى و بازوى. جاى ارگ نشينى و باره گيرى است
پس ملک زادگان را بخواند و با آنان بنشست تا چاره جويند که هنوز ياراى ستيز در . الملوک انديشه ناک بود چه کند

سنديده تراست و ملک زادگان نيز بگفتند که ما را ستيز با نادريان پ. خود ميديد و پروايى از رزم با نادريان نميداشت
و همان به که دروازه ارگ بگشائيم و برآنان بتازيم تا پيروز يا کشته شويم و ملک الملوک را اين کار پذيره نبود و 

اينک که بخت با ما سر بى . آنان را بگفت که دو مرد خدا را که پيام آورده اند پاسخى اين چنين پسنديده نمى بينم
پس تاج برگرفت و ملک اسحق را بخواند که اين برگير . ر ميگيريم تا آينده چه افتدمهرى دارد اين يکبار را از سر مه

و با دو بزرگوارکه گام بر ديده مانهاده اند به نزد طهماسب ميرزاى صفوى ميرو و درود مان باز ميگو که خود به 
ار تاج ملک الملوکى را چون ملک اسحق از ارگ فروشد وبه همراه آن دو بزرگو. نفس خويش به درگاه خواهيم آمد

زيورمجلس طهماسب ميرزا نمود و درود ملک الملوک بگفت و مال رفيعاى گيالنى نيز از يگانگى وى سخن ها بر 
ووى را به نزد خويش بداشت و نادر وزارت شاه . شاهزاده صفوى ملک اسحق را به نيکى پذيراشد. زبان راند

 و ابراهيم خان برادرخويش را گسيل داشت به ل خزيمه عرباسماعيپس . طهماسب را بر ملک الملوک رواداشت
سوى ملک الملوک تا نويد وزارت گويند وبه گروگان نزد ملک زادگان در ارگ بباشند تا ملک الملوک به دلگرمى 

  . راهى در بار شاهى شود
ا در اراده  به نزديک ملک رسيد فرمان وزارت شاهى گوشزد کرد و گاهى که ملک راسماعيل خزيمه عربچون 

و چون . خروج از ارگ ديد، دور از چشم ابراهيم خان ويرا گفت که از رفتن در گذر که نادر در انديشه نيرنگ است
و ملک الملوک را از اين سخن پاى رفتن سست شد و بماند تا چاره . دست يابد خون ملک و همه بستگان او ريزد

 آمد و نادر خيره بماند که اين چه پوششى است مگر ميخواهد گوشه آنگاه به پوشش لباده و ردا از ارگ فرود. انديشد
پس ملک الملوک را پيشنهاد وزارت کرد که مرا همين غالمى شاه طهماسب بس است اگر ملک محمود . نشين گردد

و ملک الملوک زبان سپاس گشود که دولتشاهى پايدار، مرا . وزارت شاهى پذيرا شودکار اين ُملک به نيکى بچرخد
بس تا شب و روز را به ستايش سپارم و ديرينگى روزگار طهماسب ميرزا ) ع(همان گوشه شبستان بارگاه امام رضا

خواستار باشم و از آنجا که اسماعيل خان عرب خزيمه کاهدود بدبينى در ديده ملک دميده بود گفتار پى در پى نادر 
 راهى بارگاه شاه دين شد و ببود تا آشوب گشت ميان اراده وى را دگرگون نساخت و با پاى برهنه و سر بى دستار

  . نادر و طهماسب ميرزا
و نامه شاهى بدست ملک رسيد که اين زمانه نه جاى گوشه گيرى است که ُملک بدست نادر به تاراج مى رود و اگر 

مهم اين کشور ًمِلک دست بردارد و باما يکدل شود اين گستاخ بلند پرواز را سر جاى خود بنشانم و بکمک ملک 
و ملک الملوک . اينک ملک را به وزارت خويش فرمان ميدهم که بر خيزد و باد بزرگى از سر نادربزدايد. بچرخانم

در اين آوان اسماعيل خزيمه عرب را باد آزمندى در سر افتاد که اين چه جاى مهر . بماند که چگونه فرمان برد
از من است که هرگز مرا نمى خواند و اراده شاهى خويش متوجه مگر اين ملک محمود را چه برتر. ورزى شاه است

پس پنهانى نامه کرد بسوى نادر که اين چه خوش خيالى وبى خبرى است که ملک محمود را به خود . او ميدارد
واگذاشته ايد تا جاى پاى خويش و زير پاى شما را بکاود و اگر چنين بماند بزودى دولت شما و تخت شاهى طهماسب 

چون اين نامه بى پايه به نادر رسيد دود خشم از دماغ وى بر خاست و کام شيرينش . رزا را از آن خود خواهد کردمي
ملک وى را گفت که چشم را به نيکى بگشاى و ديده بدبينى برهم نه که .به تلخى گرائيدو ملک را به پرسش بگرفت

اينک اين نامه و اين من . کرده است بى پاسخ نمى گذاشتممرا با تو نيرنگى نيست و گرنه اين نامه که طهماسب ميرزا 
و نادر ملک را به پوزش و نوازش بگذاشت و به طهماسب ميرزا پرداخت که از نامه وى . تا هرچه خواهى کنى
چون تيرگى طهماسب ميرزا و نادر رخت بربست و دشمنى بدوستى گرائيد، در انديشه کار ملک . سخت بر آشفته بود

  .ستندالملوک بنش
نيز آنجا بود و بر اين اسماعيل خزيمه عرب .  از بد روزگار گاهيکه آن دو به شاه نشين چهارباغ بگفتگو مى بودند

و او که . آشوب آتش مى افروخت تا به آرزوى خود برسيد و فرمان يافت تا به هنگام دستور کار ملک به پايان رساند
بدستور ديگرى فرمان يابد با دويست مرد رزمى به سوى ملک از دير گاه چنين روزى را آرزو داشت بى آنکه 

بميدان مصلى سر از بدن ملکى جدا ) م١٧٢٧فيروری ٢۶(هجرى١١٣٩الملوک شتافت و بامدادان روز چهارم رجب 
و من .... ساخت و ملک اسحاق وملک کلبعلى و گروهى ديگر از ملک زادگان کيانى که به ميدان تاختند نيزکشته شدند

  ) ٦٦( ».ن که تاريخ سينه بسينه دانند چنين شنيده ام تا خدا دانداز آنا
 

  : بر افتادن ملک محمود و شورشهاى مردم برضد نادر
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سقوط ملک محمود کيانى بر اثر خيانت يکى از فرماندهان ملک که سخت مورد اعتمادش قرار داشت، گرچه باعث 
ى در عوض خصومت شديد وزيران وى را بر ضد نادر بر بلند رفتن اعتبار نادر در نزد شاهزاده طهماسب شد، ول

سر انجام . انگيخت و آنان از کوچکترين فرصت براى مشوب ساختن ذهن شاهزاده بر ضد نادر استفاده ميکردند
آشوب «شاهزاده را بر آن داشتند تا به حکام خود در مازندران و گرگان و نواحى ديگر دستور دهد که در مقابل نادر

حتى برخى از مورخان مى گويند که شاهزاده کمک ملک محمود را بر ضد نادر جلب . مک وى شتابندبه ک» طلب
 رجب همان سال در خبوشان کردها بر ضد نادر بشورش بر خاستند ولى نادر آنها را گوش مالى ٢٦در ) ٦٧.( کرد
 ١١٤٠نادر در نوروز . سپارگرددشاهزاده مجبور شد با نادر از در سازش پيش آيد و از عقب نادر به مشهد ره. داد

از طهماسب ميرزا هنگام ورود به مشهد استقبال شايانى نمود و به احترام ورود وى به ) م١٧٢٧ مارچ ٢١( هجرى
هنوز مراسم جشن پايان نيافته بود . مشهد دستور داد که مدت يک هفته در تمام شهر مجالس جشن و سرور بر پا گردد

ن بر افراشتند و تاتاران مرو و ترکمنان نيز به شورشيان پيوستند و نيروى عظيمى تشکيل که دوباره کرد ها علم طغيا
اين شورش نيز توسط نادر خاموش گرديد، ولى . داده ابراهيم خان برادر نادر را در خبوشان به محاصره گرفتند

بر آنند که اين شورش به برخى از مورخان . همينکه نادر به مشهد باز گشت، مجددًا آتش شورش خبوشان روشن شد
معهذا نادر بزودى . تحريک خود طهماسب ميرزا روى داد و بزودى کردان ساعدلو نيز به شورشيان کرکرلو پيوستند

در همان اثنا تاتاران مرو نيز دست به شورش زدند و . از اين شورش جلوگيرى کرد و بطرف نيشاپور رهسپار گرديد
 نادر بسرعت آتش اين شورش را خاموش کرد و بمشهد بر گشت و چون .به هوادارى ملک محمود شعار دادند

او را به سبب آنکه هنوز از نفوذ زياد در . اقدامات ملک محمود را در بر انگيختن تاتار هاى مرو کشف کرده بود
طر تلقى ميان تاتاران و ترکمنان مرو و ابيورد بر خوردار بود و وجودش به عنوان يک منبع فعال و دايم الحضور خ

که شاهزاده ( م ١٧٢٧ فبرورى ٢٧ميشد، او را با برادرش ملک محمد على وبرادرزاده اش، ملک اسحق در 
محمد خان چوله بامر : ميرزا مهدى خان مى نويسد که) ٦٨.(بقتل رسانيد) طهماسب بشکاربرون رفته بود

له که از کشته گان بيداد ملک بود، با به قصاص خون محمد بيک مين باشى چو) ملک محمود را(او را ) نادر(همايون
ملک اسحق به ياسا رسانيده و ملک محمد على را که برادر کوچک ملک محمود بود، به نيشاپور نزد بهرام عليخان 

 ) ٦٩.(او نيز مومى اليه را در عوض خون فتح على خان برادر خود عرضه تيغ انتقام گردانيد. بيات فرستاد
ى، در اول به ملک محمود اجازه داده شد که در يک حجره حرم روضه مسکن گزيندولى بگفته مؤلف تاريخ نادرشاه

 تن از اعضاى خانواده اش ٢٢بعد ها نادر اورا به اين اتهام که مرکز يک سلسله توطئه ها بر ضد او شده با 
تى که به نفع نادر قتل عام کرد و پير محمد در ازاء خيان) ٧٠(»هريکى از اخوانش تهمتنى بود درميدان شجاعت«که

يعنى ملک محمود و ملک ( تيت، بدينقرار اين هر سه نفر. پى.بعقيده جى) ٧١.(انجام داده بود حاکم جام مقرر گرديد
که براى حکومت کردن و بسرداشتن تاج شاهى سزاوار بودند، بحکم تقدير بعد از شش ) اسحق و ملک محمد على

 نادرو شورش هاى قبايل افشار، کرد ، ترکمن، و تاتار سپرى شد، از سال حکمرانى که بيشتر آن در زد و خورد با
 ) ٧٢.(هستى ساقط شدند

 

  : اعقاب ملک محمود سيستانى 
از ملک محمود سيستانى پنج پسر بنامهاى ملک محمد خان، ملک حسين خان، ملک جعفر خان، ملک عباس خان، و 

 ملک سليمان بن ملک حسين برادر بزرگ ملک محمود ملک رستم خان باقى ماندند ويک دختر داشت که به همسرى
فرزندان و اعقاب شمارى از اين برادران اکنون در طبس زندگى دارند و تعدادى از آنها در مشهد بسر مى . در آمد
از محمد خان . ملک رستم خان صاحب دو پسر شد که يکى محمد خان و ديگرى بنام جد خود محمود نام گرفت. برند

لک خان و از او پسرانى بنامهاى ملک محمدعلى خان و منصور خان و محمد اميرخان باقى ماندند که پسرى بنام م
 آخرين و زبده ترين آنها بود که خان ملکتمامّا در سيستان زندگى ميکردند و ملک محمد على خان مشهور به 

  .مختصرى از شرح زندگى او در گفتارسيستان در عهد احمدشاه درانی آمده است 
بجاى ملک اسحق خان در صحنه هاى نبرد، ملک لطفعلى خان به عنوان » شجره الملوک«يت متذکر مى شود که درت

در صورتيکه ملک حسين برادر بزرگ ملک محمود پس از . فرمانده و رهبر عمليات قشون عموى خود ظاهر ميشود
 و کلبعلى خان و سليمان خان و حسين فتح مشهد در گذشته و پنج فرزند کارى بنامهاى لطفعلى خان و فتحعلى خان

) ٧٣(اما لکهارت بصراحت ازملک اسحاق به عنوان برادرزاده ملک محمود يادميکند . خان ثانى بر جاى مانده بود
 . که ظاهرْا بايستى پسرملک حسين  برادربزرگ ملک محمود بوده باشد
 بنام غالم حيدرخان به ثمر رسيد که فرزندان بقول زادسروان، از محمود خان پسرى بنام اسکندر خان و ازاو پسرى

را تشکيل ميدهند و تيت شجره نسب آنها و تمام کيانيان را در پايان بخش تاريخ ) راولپندى(وى شاخه کيانيان پاکستان
از غالم حيدرخان دوپسربنامهای شيرمحمدخان وخان بهادرمعروف به . کتاب سيستان خود چنين ضبط کرده است
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شيرمحمد خان فرزندانی بنامهای سکندر،فريدون ،شيرعلی،عبداهللا ، محمديوسف . ظهور پيوستندملک جان خان ب
وعبدالصمد داشت که از عبدالصمد دوپسربنامهای عبدالرحمن ورستم خان به وجودآمدند وازعبداهللا خان پسرانی 

واما از خان بها . ثمر رسيدندبنامهای عبدالغفور، غالم احمد، عبدالوهاب، عبدالمهين، عبدالصمد وعبدالعزيز به 
ازغالن حسن .درخان پسرانی بنامهای زبردستخان، غالم حسن خان، زکريا خان، وغالم حسين خان بوجود آمدند

وازغالم حسين خان دوفرزند بنامی های . خان، سه پسربنامهای رمضان علی، مرادعلی، وسردارعلی بدنيا آمدند
 تيت متذکر ميگردد که اسامی اين نامها ازاطالعات اعضای اين خاندان که .اسکندر خان ونثار خان به ظهور رسيدند

  )١٩١ تا ١٨٧تيت، سيستان، جلد اول صفحات . (زنده اند اخذ شده است) ١٩٠۵(هنوز 
 

  :سيستان در عهد نادر افشار 
بعد از قتل . د نادر به محض اينکه شورشى را در يک ناحيه فرو مى نشاند، آشوب ديگرى در جاى ديگرى بر پا ميش

مردم دست به شورش زدند و گماشته )  کيلو مترى جنوب مشهد٣٥٠واقع در (ملک محمود سيستانى، درشهر قاين
رهبرى قيام را دوتن از سران و وابستگان ملک محمود بنامهاى حسين سلطان و ملک .نادر را از شهر اخراج کردند

ده اى از قشون خود را براى سر کوبى قيام قاين فرستاد ولى نادر ع. لطف على برادر زاده ملک محمود بدوش داشتند
پنجم آگست ( هجرى ١١٤٠ ذى الحجه ١٧نادر مجبور شد همراه با طهماسب ميزا روز . آنها کارى از پيش نبردند

رهبران قيام قاين پس از مقاومت مختصر دست از .  تن سپاهى از مشهد بقصد قاين روانه گردد٨٠٠٠با ) م١٧٢٧
حسين سلطان تسليم شد ولى ملک لطفعلى با برادرش ملک فتحعلى خان و ديگر همراهان راه اصفهان در . فتندنبرد گر

  )٧٤.(پيش گرفتند و به نزد شاه اشرف پناه بردند
پسرعموى ملک محمود درسيستان وقتى ازمرگ ملک محمود و شکست قيام قاين مطلع شد ، به مشهد هللا  ملک اسدا

 از طهماسب ميرزا دوباره بحکومت سيستان ابقا گشت و اوالده ملک محمود را نيزبا خود شتافت و با اظهار اطاعت
شاه اشرف افغان ابتدا مقدم ملک لطفعلى و همراهان اورا گرامى داشت ولى بعد ها تغيير رويه داد و . به سيستان برد

لک لطفعلى از زندان رهايى يافت و اما پس از تسخير اصفهان توسط نادر، م. ملک را با همراهان وى به زندان سپرد
ملک لطفعلى . به حکومت سيستان منسوب گشت و از جانب نادر مامور سر کوبى طوايف شورشى بلوچ درمکران شد

اما بزودى گروهى از . با نيروى جنگى سيستان پس از تالش و مقاومت توانست شورشيان را وادار به تسليم نمايد
رهبر شورشيان پيوستند و اورا تحريک به نقض موافقت بدست آمده » سرباز«سجنگجويان مسلح بلوچ به مدد رئي

در نتيجه مجددا شورش آغاز شد و در محل سر باز نيرو هاى مسلح تازه دم بر قواى ملک لطفعلى حمله . نمودند
ندازان بلوچ قرار در همين اثنا ملک لطفعلى هدف گلوله يکى از تير ا. نمودند و نيرو هاى سيستان به مقابله پرداختند

  . گرفت و کشته شد و جنگجويان سيستانى بدون نيل به مقصد به عقب نشستند
نادر وقتى از اين حادثه اطالع يافت، برادر ملک لطفعلى، يعنى ملک فتحعلى خان را به حکومت سيستان گماشت و 

على خان در زير بيرق نادر در ملک فتح. از وى خواست تا با نيروهاى خود در لشکر کشى بر افغانستان شرکت کند
افغانستان وقشون کشى بر هندوستان و بخارا شرکت ورزيد و از عهده وظايف سپرده شده به نحو احسن بدر آمد و 

 ) ٧٥.(پس از آخرين لشکرکشى نادر، به سيستان باز گشت و حکومت آنجا را در دست گرفت
سط نادر، قيامى را در سيستان بر ضد نادر  سال پس از مرگ ملک محمود تو٢٠و اين همان کسى است که 

 . سازماندهى کرد و اگرچه سرش را در اين قيام از دست داد، اما نتايج قيام سيستان سرانجام سرنادر را نيز خورد
 

  :قيام مردم سيستان بر ضد نادر افشار
-١١٥٩مطابق (ميالدى  ١٧٤٧-١٧٤٦هاى ضد استبداد فيودالى دولت نادرشاه طى سالهاى  يکى از بزرگترين جنبش

هاى توان فرسا  علت اين قيام نيز ماليات. ميالدى آغاز گرديد١٧٤٦قيام سيستان بود که در اوايل تابستان )  هـ١١٦٠
خان که  فتح على. خان کيانى پسر ملک حسين، برادرملک محمود سيستانى قرار داشت در رأس اين قيام فتحعلى . بود

 و کابل وچه در گشايش دره خيبر و فتح هندوستان خدمات بزرگى به نفع نادر انجام در ارتش نادر چه در فتح قندهار
  . داده بود در بازگشت از هندوستان، به فرماندارى سيستان برگزيده شد

 يى از نادر دريافت داشت که طى آن نادر مبلغ هنگفت  خان نامه فتحعلى)  ميالدى١٧٤٥( هجرى ١١٥٨در زمستان 
ليکن . آورى نمود خان بوسيله ماليات بگيران شاه بر مردم فشار آورد و مبلغى جمع فتحعلى.ته بودماليات از او خواس

ضمنًا ماليات بگيران سلطنتى به نادر . نمود اين مبلغ در مقابل ميزان مالياتى که شاه خواسته بود، بسى ناچيز مى 
 بگيران بخش عمده از  حاالنکه خود ماليات) ٧٦.(خان عمدًا ماليات کافى گرد نمى ًاورد گزارش دادند که فتحعلى

شاه پس از اطالع از اين امر،  نادر. گون از مردم گرفته بودند، خود تصاحب کرده بودند ماليات را که به طرق گونه 
ه يى به سيستان فرستاد و آنها دستور داشتند تا دوبار دستور داد که ماليات بگيران را اعدام کنند و خود ماموران تازه 
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آورى ماليات جديت به  و به فتح على خان نيز اخطار داد که در جمع . در حدود يک مليون تومان از مردم گردآورند
 خان و مردم سيستان که ديدند، توان پرداخت چنين مبلغ  فتحعلى. خرج دهد و همراه با ماليات خود بدربار بيايد

عالوه ) ٧٨(در قيام شرکت کردند ) از تمام درجات(ست هزار نفرابتدا بي) ٧٧.(شکن را ندارند، دست به قيام زدند کمر
در اين آوان هر جا . گان پيوستند بر عده بى شمارى از مردم سيستان، جمع کثيرى از طوايف بلوچ نيز به قيام کننده 

پيش رفت و فتح گان  در آغاز اوضاع بروفق مرام قيام کنند. شنيده ميشد که مردم قندهار و کابل نيز خيال شورش دارند
پيوستند به فکر افتاد که خويشتن را به عنوان حاکم   کنندگان که به او مى  ها و کثرت قيام خان بر اثر اين پيروزى على

و ساير ) غور(هاى خود را به فراه و فيروزکوه خان پيک على فتح) ٧٩. (مستقل سيستان و نواحى پيرامون اعالم نمايد
 ) ٨٠. ( را به سرپيچى از خواست ماليات بگيران شاه دعوت کردمناطق همجوار فرستاد و آنها

. گان درهم شکسته شد کننده   ايکه از جانب نادر براى سرکوبى قيام فرستاده شده بود بوسيله قيام   هزار نفرى سپاه سى
ميالدى  ١٧٤٦در خزان سال .  ترى به سيستان بفرستد تشديد قيام نادر را مجبور کرد که قواى تازه و تازه

خان را باسارت  گان وارد ساخت و فتحعلى  کننده  خان در رأس سپاه نادر، شکست سختى به قيام رضا محمد
  )٨١.(گرفت
الدين يکى  خان و ميرسيف  گان را اختالف نظر ميان فتحعلى کاظم علت شکست قيام کننده نگار دربار نادر، محمد وقايع 

: وى مينويسد. که سرانجام به مرگ هر دو رهبر رقيب در قيام انجاميداز رهبران نيرومند و شجاع قيام ميداند 
خان با گروه تحت فرمان خود، از جنگ در ميدان فراه  گان بود، فتحعلى  کننده  هنگامى که هنوز پله جنگ به نفع قيام

ه کمتر شده بود، گان از نيم   کننده  الدين در حاليکه نيروى قيام ميرسيف.دست کشيد و بسوى سيستان روانه گشت
 کننده گان که رهبر خود را از  قيام. بمبارزه خويش با قشون نادر ادامه داد و سرانجام در ميدان نبرد، مردانه جان داد

گان که نظم   کنند اين واقعه به قواى نادر مجال داد تا بر قيام. دست از مقاومت کشيدند و متفرق شدند. دست داده بودند
  . خان را دستگير نمايد  بودند ضربات بيشتر وارد کند و بالنتيجه فتحعلىخود را از دست داده

) ٨٢. (خان نزد نادر فرستاده شد و بدستور نادر چشمان او را از حدقه درآوردند  ميالدى فتحعلى ١٧٤٦در اکتبر سال 
يستانى وبلوچ که جان بسالمت  کنند گان س گان کامل نبود، زيرا بسيارى از قيام  کننده  رضا بر قيام اما پيروزى محمد

خان بنام ميرکوچک خان درآمدند واو نيز آنان را به دژ قديمى  برده بودند، درتحت فرمان يکى ازفرمان دهان فتحعلى
) ٨٣.(که دژى نيرومند بود و درنقطه مرتفعى درانتهاى غربى هامون سيستان قرارداشت هدايت نمود) کوه خواجه(

 خان جالير مامور سرکوبى شورشيان  خان را به اتفاق طهماسب  پسر برادر خود ابراه يمخان درنگ علی قلی نادر بى 
  مردمى که از باج و خراج. کردن مردم غيرممکن بود کردن و مطيع  اما سرکوب .و پيش از همه ميرکوچک نمود

  قيام کننده.  مقاومت کردندهاى توانفرسا، فرسوده و خانه خراب شده بودند، در مقابل قشون اعزامى نادرشاه به سختى
شدن قشون شاه، مردم  با نزديک . گان اعالن کردند که ترجيح ميدهند نابود شوند اما بدست شاه و قشون او نيفتند

ميکردند و خود در نيزارها و دژ نيرومند کوه خواجه پناه مى ) پنهان(، »ُکرغ«ها را در زير خاک  ها و علوفه آذوقه
  )٨٤.(م هرچه بيشتر وسعت و نيرو ميگرفتبدينگونه قيا. بردند 

 محمد کاظم، مينويسد که وقتى على قليخان براى سرکوبى قيام وارد سيستان شد، با منظره وحشتناکى از ويرانى و 
ها  ها و بيرحمى در همان هنگام همه روزه شايعاتى درباره قتل) ٨٥.(بودن شهر و روستاها از آدم مواجه گرديد خالى 

کردن و کشتن برخى از خوانين افشارکه خويشاوندان  درباره کور. رسيد نگيز تازه نادر بگوش مى حشت او اقدامات و
  . نيز خبرهاى شنيده ميشد) خان افشار و غيره خان، قاسم  على خان، محمد امام قلى: مانند(نزديک شاه بودند،
گان خيانت کرده،  کنند يستان به قيام  اند که بخشى از اشراف س مدعى» دولت نادرشاه افشار«نويسندگان کتاب 

اما در . گان کمک کردند   آوردن پيروزى و دستگيرى نزديک به هزار نفر از قيام کننده  خان را براى بدست عليقلى
گان را   کننده  خان شکست خورد و حتى برخى از قشون او جانب قيام  قلى  تمام نبردهاى بعدى، قشون على

خان را مصادره کرده و دستور  خان برادر عليقلى  وقع شايع شد که نادرشاه تمام اموال ابراهيمدر همين م) ٨٦.(گرفتند
خان جالير نيز پنجاه هزار تومان به  خان صد هزار تومان و طهماسب قلى  داده که به عنوان مجازات شکست عليقلى 

 که سرکوبى قيام و وصول يک چنين مبلغى  خان پس از دريافت اين فرمان چون ميدانست عليقلى. خزانه شاه بپردازند
 کننده گان پيوست، در نتيجه بسيارى از ساکنان آنجا که از ترس قشون  از مردم سيستان ممکن نيست، خود نيز به قيام

 هاى اطراف پناه برده بودند دوباره در جاهاى سابقشان  ها و نيزارها و کوه شاه و پيگرد ماليات بگيران به بيشه
گرديده بود ) جريمه(خان با وجود اينکه موظف به پرداخت پنجاه هزار تومان ماليات  اما طهماسب ) ٨٧.(برگشتند

گان سيستان بازدارد و چون  خان را از همنوايى با قيام کنند نسبت به نادر وفادار ماند و در مقام آن برآمد که عليقلى 
را که نادر درباره اعدام او صادر کرده بود، باو نشان خان فرمانى   خان از اندرز وى سر باز زد، طهماسب عليقلى

 خان به اثر  اگرچه طهماسب. خان بامضاى نادر باو نشان داد خان هم فرمانى راجع به قتل طهماسب عليقلى . داد
  . تحت تأثير قرار گرفت، معهذا باز هم نسبت به نادر وفادار ماند مشاهده اين فرمان تا اندازه ئى 
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خان پس از تصميم به قيام برضد نادر آن بود که با ميرکوچک خان حريف قوى پنجه خود سازش   عليقلىنخستين اقدام
ترس و وحشتى که نادر همه جا ايجاد کرده بود، طوايف سيستان،بلوچستان، هرات، بادغيس، بلخ، . حاصل کرد

خان  هنگامى که خبر قيام عليقلى ) ٨٨.(اندخوى، ننگرهار و کابل و غيره را به شورش و طغيان عليه او برانگيخت
گى خود   هاى فيوداالن از هر طرف پيش او در سيستان آمدند و آماد گان ايالت و پيک در خراسان پراکنده شد، نمايند

در . خان به تدريج در فکر تصاحب تاج و تخت نادر افتاد  قلى بطورى که على. را براى پيوستن به قيام او اعالم داشتند
. خان با قواى کثيرى از سيستان وارد هرات شد قلى  على) ١١٦٠( ميالدى نيمه ربيع الثانى ١٧٤٧ال  آپريل س٢٦

در اينجا يکبار ديگر . بسيارى از رهبران قبايل نيز به آنجا نزد او آمدند و به او وعده کمک و پشتيبانى دادند
خان نه تنها اندرز او را   قلى ليکن على. از دارد خان را از اجراى هر اقدامى عليه نادر ب قلى خان کوشيد على طهماسب

 ) ٨٩. (بکار نبست، بلکه او را مسموم ساخت و از ميان برداشت
 هاى ياد شده در  اغتشاش« از ايالت رشت گزارش داده که ١٧٤٧ آپريل ١٣گليتسين سفير روسيه در . م.شاهزاده م

. حساب شاه است اين فقر ناشى از غارتگرى و ستمگرى بى .  اندازه مردم ايران در همه جا گسترده شده نتيجه فقر بى
در ايران فقط ايالت : سرتاسر ايران به زوال حتمى دچار گرديده چنانکه خود ايرانيان، به يک صدا و قاطعانه ميگويند

 را تازه آنجا هم به وضعى دچار شده که در جريان شورش سيستان، ارتش شاه. تر است خراسان کمى از بقيه مرفه 
شهرها و روستاهايى که . واليات ديگر و از جمله خود پايتخت نيز تقريبًا دچار ويرانى گرديده. توانست غذا بدهد نمى

اند حتى يک ده مسکون هم   اند، چنانکه من خود در سفر مشاهده کردم، همه ويرانه شده  از سرزمين روسيه گرفته
گويند که مردم آنجا تا حد تصور نيرومند  اما راجع به سيستان، همه مى.... اند تمام ساکنان آنها گريخته. شود يافت نمى

  درباره قشون شاه نيز بى. انداخت  اند، زيرا که اگر آنها اينقدر خطرناک نبودند، شاه تا اين اندازه کاررا عقب نمى شده
هاى  ور هستند و يا به وحشت  شان نسبت به سابق دلخ پرده گفته ميشود که بسيارى از افراد آن بدليل کاهش مواجب

  )٩٠. (».پى دست به فرار ميزنند در اند و پى  گوناگون ديگر درمانده و ناراحت شده
، ١٧٤٦ها در تابستان سال  هايش به تبعيت از سيستانى قيام سيستان محدود به خود سيستان نماند، شهر کرمان با قريه 

روند آنها اعالم  فرمان دهان و بزرگان آنجا نزد شاه نمى » اکونينب«به گفته کنسول روس . سر از اطاعت شاه پيچيدند
زيرا هر کس برود چشمش را .  اند، اما براى حساب پيش او نخواهند رفت ند که از خدمتگزارى به شاه خرسند کرده ا

ميرند ولى در دربار آنها هم ترجيع ميدهند که در کرمان باشند و با چشم ب... آورند و ُکورش ميکنند از حدقه بيرون مى 
  ) ٩١).(شاه زير شکنجه کور و خفه نشوند

مؤلفين کتاب . هاى بريده شده درست شده بود  طبيب نادرشاه با چشمان خود در کرمان هرمى را ديده که از کلهبازين
سى در روز چهاردهم مارس در کرمان «: اند که اى واقعى همان وقت را نقل کرده يکى از گزارش» دولت نادرشاه«

اين کار همه .و دوازده نفرهم از چشم محروم گشتند. خان، سه سلطان، يک چاوش باشى کشته شدند نفر از جمله چهار
شود، او به هيچ کسى و هيچ مقامى، حتى نظاميان خودش هم رحم نميکند و با تمام آنها به  روزه بدون استثنا تکرار مى

هاى  اين مناره از کله. ها درست شده، به اندازه چهار خشت کلهيى از  در کرمان مناره. همين گونه رفتار ميکند
» .درآوردن چشم و کشتن آدم همه روزه انجام ميگيرد... سالخوردگان تشکيل گرديده زيرا موى همه آنها سفيد است

).٩٢(  
کننده،  هاى قيام  کردن کله منارها در سرزمين شمار و برپا ها و کشتار هاى بى بدينگونه نادر ميخواست به قيمت قتل
مبارزه . ايکه دچار زوال عميق اقتصادى نيز بود، حفظ مقاله بيست و هشتم کند حاکميت خود را در کشور صد پارچه 

هاى نيرومند کشاورزان و برخى چادرنشينان و فقيران  ها و جنبش استثمار شونده گان عليه ستم فيودالى که در قيام
در دهه پنجم قرن هجدهم .اصلى تالشى و انهدام استبداد فيودالى نادرشاه بودشهرى منعکس ميگرديد، در واقع عامل 
هاى مردم  هاى رهايى بخش توده هاى جدايى طلبانه فيودالى و قيام هاى شورش ميالدى سراسر قلمرو نادرشاه در شعله

که در تمام اياالت ايران آسياى ميانه و ارمنستان نبود، بل. هاى افغانستان ها منحصر به سرزمين اين قيام. ميسوخت
سياست  هاى ضد استبدادى و ضد مانند، کرمان، فارس، اصفهان، شيراز، گيالن، خوى و غيره نقاط آن کشور، جنبش

کردن مبارزات آنان عليه ستم مالياتى اجتماعى بود،  حساب کشاورزان و سرکوب  کشى بى  نادرشاه که مبتنى بر بهره
هاى مردم، دولت نادرشاه را در سراشيبى سقوط و زوال  هاى پيهم توده جام عصيانگرفت و سران روز تا روز اوج مى

روانه راه بود، حرمسرا و خانه خود را ) قوچان(هاى سيستان وخبوشان  چنانکه وقتى نادر براى سرکوبى قيام.قرار داد
اسپى زين کرده را نزد خود نگاه او در فتح آباد، دو فرسنگى قوچان اردو زد و در آنجا تا چند روز . به کالت فرستاد

اما گروهى از سربازان . حتى بارى نادر سعى کرد که به کالت بگريزد. داشته بود تا در موقع فرار از آن استفاده کند
 يى را  با وجود اين او توطيه. اند تا زنده باشند به او خدمت کنند او، او را نگذاشتند و به او اطمينان دادند که حاضر

گران را که از نزديکان خود او بودند، کيفر   که عليه خود او بود و تصميم گرفت فرادى آن روز توطئه کشف کرد
، ١٧٤٧نهم جون . (گران از قصد نادر آگاه و به خيمه او داخل شدند و او را به قتل رساندند دهد، اما همان شب توطئه
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و هم از هم پاشيد و سران نظامى هر يک بر با مرگ نادر، دولت ا) ٩٣) ( هـ١١٦٠شب يازده جمادى االخرى 
 . ز قلمرو وسيع نادر به حکومت رسيد.يى ا گوشه

 

  :مآخذ و ياد داشتها 
 ص، ١٣٤٤ ملک شاه حسين سيستانى، احياء الملوک در تاريخ سيستان، به اهتمام دکتور منوچهر ستوده ، تهران - ١

يک غير از شاه بيک پسر امير ذوالنون ارغون است که در  ، بنابر تاريخ مختصر افغانستان ،ظاهرًا اين شاه ب١٣٩
 ميالدى قبايل هزاره ١٤٩٨= هق ٩٠٤وى در سال . زمان سلطان حسين ميرزا بايقرا حکمران غور و زمينداور بود

م دختر ١٤٩٦=هق٩٠٢او در سال. نکودرى را مطيع گردانيد و در ازاى آن حکومت فراه و قندهاررا بدست آورد 
ديع الزمان ميرزا داد و او را در عصيان برضد پدرش يارى نمود تا آنکه سلطان حسين مجبور شد پسر را خود را به ب

در همين وقت ارغون از قندهاربر . در سلطنت خود شريک و نام او را در خطبه ذکر نمايد و بر بلخ تسلط داشته باشد
و تسلطش از قندهار تا سيستان وبلوچستان گسترش و دامنه نفوذ ) م١٤٩٦(سيستان حمله برد و سيستان را نيز بگرفت 

) شاه بيک و محمدمقيم ارغون(ارغون در جنگ باشيبانى خان در هرات کشته شد، و قلمروش به دو پسرش . يافت
از ) هق٩١٣ (١٥٠٧ماند و آن دو از قندهار تا درياى سند حکم ميراندند و با محمدخان شيبانى بعد از فتح هرات در 

تاريخ مختصر افغانستان ، چاپ دوم . ( يم پيش آمدند و به حکومت خود در آن نواحى ادامه دادنددر صلح و تسل
اما بنابر غبار، پس از تسلط محمدخان شيبانى برهرات و فراه ، در سيستان شخصى بنام ) ١٩٦- ١٩٥پشاور، ص 

اشت و درسيستان ابقا که اطاعت خود را از دولت شيبانى هرات کتبًا ابراز د. سلطان على حکومت ميکرد
 ) ٢٧٣غبار ، افغانستان در مسير تاريخ ، ص .(گرديد

  ١٤٥- ١٤٠ احياء الملوک ، ص - ٢
  ١٤٨ همان ، ص - ٣
  ١٤٤ همان ، ص - ٤ 
  ١٤٥ – ١٤٤ همان ، ص - ٥
  ٥٢٦، ١٤٥ همان ، ص -٦
  ١٤٥ همان ،ص - ٧
  ٥٢٦ همان ، ص - ٨
 ) ٥٢٦احياء الملوک ص ( عظما و ميران بود قلعه تاغرون در جزيره پشت زره محل توطن - ٩
  ١٤٦همان ، ص - ١٠
  ١٢٨ همان ، ص - ١١
  ٢٢٠ همان ، ص - ١٢
  ٨ مجله برسى هاى تاريخى ، سال دوازدهم ، شماره چهارم ، ص - ١٣
  ١٤٣ احياء الملوک ، ص - ١٤
  ١٥٧ همان ، ص - ١٥
  ٣٠٨، احسن التواريخ ، ص ٢٤٥ ، ص ١٢٨٤ اکبرنامه يا آئين اکبرى ، از ابوالفضل ، طبع هند، - ١٦
   ببعد١٦٢ احياء الملوک ، ص - ١٧

  ١٦٥ همان ، ص - ١٨ 
  ١٩٢ همان ، ص - ١٩
  ١٩٣ همان ، ص - ٢٠
  ٢١٠ همان ، ص - ٢١
  ٢٠٣ -٢٠٠ همان ، ص - ٢٢
  ٣٧٩، ص ١، عالم آراى عباسى ، ج ٢١٠ همان ، ص - ٢٣
ص ( نام ملک محمودو از عم او بنام ناصرالدين ياد آورشده  مولف عام آراى عباسى، همه جا اين شخص را ب- ٢٤
ولى مولف احياء الملوک معاصر و برادر زاده آن ملک کيانى ، آنها را بصورتى که در متن ضبط ) ٤٨٠ - ٤٧٩

 ) ٣١١ - ٢٨٢ص .( کرديم ، آورده که بصحت نزديک تر است 
  ٤٨٣- ٤٧٩ اسکندر بيک ترکمان ، نامه عالم ااراى عباسى، ص - ٢٥
   ببعد٢٨٢ احياء الملوک ، ص - ٢٦
  ٤٨٤ عالم اراى عباسى ، ص - ٢٧
  ٣٤٢ – ٣٣٩ احياء الملوک ، صص ، - ٢٨
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  ٣٦٣ همان ، ص - ٢٩ 
  ٤٧٤-٤٦١ همان ، ص - ٣٠

  ببعد ٤٦٦ همان ، ص - ٣١ 
   ٣٨٦ همان ، ص - ٣٢
  ٤٠٦ همان ، ص - ٣٣
  ٤٠٧ همان ، ص - ٣٤

  ٤٦٣ همان ، ص - ٣٥ 
   ٤٦٦ ص  همان ،- ٣٦
  ٤٧٤ همان ، ص - ٣٧
   ببعد ٤٧٤ همان ، ص - ٣٨
  ٤٧٦ همان ، ص - ٣٩
   مقدمه ٣٨ همان ، ص - ٤٠
  ٤١٢ همان ، ص - ٤١
  ١٤٣ -١٤٢ص . ١٣٦٦تهران، . باهتمام غالم على رئيس الذاکرين) ٢ج (سيستان . تيت.، پى. جى- ٤٢
  ٢٥٤ -٢٣٤ص . يان هند ، افغانستان در عصر کورگان١٢٥، ص ٢ج .  جى ، پى ،تيت- ٤٣
  ١٥٢ ص ١٣٦٤همان کتاب ، جلد اول، ترجمه دکتر سيداحمد موسوى، .  جى ، پى، تيت- ٤٤
مشهد ، . غالم على رئيس الذاکرين.  و نيز زاد سروان سيستان٣٢٤ص . . افغانستان در مسير تارريخ.  غبار- ٤٥

  ١٣٨ص . ١٣٧٠
  ١٤٠، ص ١ج .  تيت-۴۶
  ١٥٥ ـ ١٥٢ص ١ج .  تيت-٤٧
  ١٥٤، ص ١ج . تيت-٤٨
  ، ١٥٥، ص ١ج . جى ، پى تيت-٤٩
   ١٥٦، ص،١ج . تيت- ٥٠
نفر زردشتی  در سيستان زندگی ميکردند، مگربا ظهور دولت ٢٧٠٠تا اوايل ظهور دولت صفوی در ايران، حدود * 

ها يا از ترس آن. متعصب شيعه در ايران وتسلط برسيستان وخراسان از تعداد زرتشتيان خراسان وسيستان کاسته شد
. ( جان مسلمان شدند ويا مجبور به مهاجرت به نقاطی شدند که کمتر موردآزار واذيت روحانيت شيعی قرارگيرند

باری پسران نصراهللا ) ٩٨ش، ص ١٣٧٢مراسم مذهبی واداب زرتشتيان، نوشته اردشيرآذر گشسب، چاپ سوم :رک
تن از کسان خود  که بيشتر زرتشيان بودند از سيستان به  ١٢٠٠زرتشتی بعد از فتح اصفهان به سيستان رفتتند و با

 )رستاخيز قندهاروزوال خاندان صفوی ايران، از من، فصل سوم.( اصفهان کوچ کردند
  ١٩٦،١٨٧-١٩٥، ص ١٣٦٤ لکهارت ، انقراض سلسله صفويه، ترجمه عماد، چاپ -٥١
  ١٤٢ص .  زاد سروان سيستان- ٥٢

  ٣٣١ لکهارت، همان اثر،ص - ٥٣ 
  ٢٤ ـ ٢٣ص . ١٣١٩تهران، . الرودى، زندگانى نادر شاههللا  نورا- ٥٤
  ٣١ص .  ميرزا مهديخان استرابادى ، جهانکشاى نادرى - ٥٥
  ٣٥٦ ، ص ٢تاريخ ايران،ترجمه فخر داعى گيالنى، ج .  پرسى سايکس- ٥٦
  ٦٢ ـ ٦٠ص .  و نيز جهانکشاى نادرى٣٥٧ص .  پرسى سايکس- ٥٧
  ١٥٨ ،،ص ١سيستان ، ج .  جى ، پى ، تيت - ٥٨
  ١٤٣ ـ ١٤٢ص .  جى، پى، تيت- ٥٩
  ٣١ ،جنبش هاى کرد ص ١٥٩ص .  تيت- ٦٠
  ١٦١،١٦٣ ـ ١٦٠، ص ١ج.  تيت- ٦١
  ١٦١،١٦٣ ـ ١٦٠ص . تيت- ٦٢
 ، ١٤٨زادسروان، ص .  رئيس الذاکرين- ٦٣
  ١٦٥ ـ ١٦٤، ص ١ج .تيت- ٦٥ ٣٥٣ لکهارت، ص - ٦٤
  ١٤٩ ـ ١٤٨ص .  زاد سروان سيستان- ٦٦
  ٤٤ ـ ٤٣جهانگشاى نادرى ، ص .  ميرزا مهديخان- ٦٧
  ٤٤ ـ ٤٠ص .  و نيز نادر شاه، ترجمه مشفق همدانى٣٦٩ص .  لکهارت- ٦٨
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  ٤٧ ـ ٤٦ص .  و زندگى نادر شاه٧٢- ٧١ص .  ميرزا مهديخان- ٦٩
  ١٧ـ ١٦، ص ١٣٤١تهران، .  نادرنامه يا تاريخ نادر شاهى، باهتمام شعبانى- ٧٠
  ٤٣ص .  و نيز لکهارت٤٤ ـ ٤٣ص .  ، زندگانى نادر شاه٦١ ـ ٦٠ص .  جهانکشاى نادرى- ٧١
  ٣٥٦ص .  و نيز سر پرسى سايکس١٦٧ ـ ١٦٦ص . جى ،پى، تيت ، - ٧٢
  ٣١٦٫٣٦٣-٣١٥ لکهارت، نادرشاه ،ص - ٧٣
  ١٦٧ص .  تيت - ٧٤
 . ١٥٤ص .  زاد سروان سيستان- ٧٥
 . ٤٨٨، نامه عالم آراى نادرى، ص ، محمدکاظم ٢٠٦ دولت نادرشاه، ص -٧٦
 . ٤٨٨، نامه عالم آراى نادرى، ص ٢٠٦ دولت نادرشاه، ص -٧٧
 . ٣١٦ لکهارت، نادرشاه، ص -٧٨
 . ٤٨٩-٤٨٨، ص ٣آراى نادرى، ج   محمد کاظم ، نامه عالم-٧٩
  .٢٠٧ دولت نادرشاه افشار،ص -٨٠
 . ٤٨٩ ،ص ٣ محمد کاظم، ج -٨١
 . ٣٢١، لکهارت نادرشاه ص ٢٠٧ دولت نادرشاه افشار، ص -٨٢
  . ٣٢١ لکهارت، نادرشاه، ص -٨٣
 . ٢٠٧ دولت نادرشاه افشار، ص -٨٤
 . ١٦٦، دولت نادرشاه افشار ص ٥٠٢، ص ٣آراى نادرى، ج   نامه عالم-٨٥
 . ٣٢٣-٣٢٢، لکهارت، نادرشاه، ص ٢١٦ دولت نادرشاه افشار، ص -٨٦
  .٣٢٣، لکهارت،ص٢٠٧ همان اثر،ص -٨٧

 . ٣٢٣ت، نادرشاه، ص  لکهار-٨٨ 
 . ٣٢٤-٣٢٣، لکهارت نادرشاه، ص ٣٠٧ دولت نادرشاه افشار، ص -٨٩
 . ٢٠٨ دولت نادرشاه افشار، ص -٩٠
  . ٣٠٩ همان اثر ،ص -٩١
 . ٢٠٩ همان اثر ص -٩٢
 .  ببعد٣٥٥ لکهارت، نادرشاه، ص -٩٣

 
 


