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بدین ترتیب، بنا بر نوشته سر پرسی سایکس مـورخ غربـی، نـادر بـا لشکرکشـی بـه       

اي هندوســتان، بــه آرزوي هــاي افســانههندوســتان، عــالوه بــر بــه دســت آوردن ثــروت

جهانگشایی خود نیز تحقق بخشید و همانند پیشینیان خود، چنگیـز و تیمـور در ردیـف    

  . جهانگشایان بزرگ آسیا قرار گرفت

هـاي مختلـف، از قفقـاز تـا رود     هاي نادر در جبههها، لشکرکشیدر کنار این موفقیت

یحـون و اختصـاص تمـام    ، از سواحل دریاي عمان تا سـواحل رود ج )رود سند(ایندوس 

  . منابع کشور به امور نظامی، موجب فقر و تهیدستی مردم شد

دنبال آورد و در نهایـت موجـب    این سیاست نادر، نارضایتی اقشار مختلف مردم ایران را به

  .(Ali Djafarpour, 1977: 160-161)2گردید 1.م1747ژوئن ./ ق1159قتل او در سال 

میـان اعضـاي   : بار دیگر به ورطه بحران و اغتشـاش افتـاد  پس از قتل نادرشاه، ایران 

اي خـونین بـراي کسـب تـاج و تخـت آغـاز گردیـد و در پـی آن          خاندان افشار مجادلـه 

  .امپراتوري عظیم نادرشاه تجزیه شد و دولت، اقتدار و حاکمیت خود را از دست داد

  

  هاي حاکمیتی در ایران پس از قتل نادرشاه کشمکش

                                                                                                                                       
، به 2، جلد عالم آراي نادري) وزیر مرو(محمدکاظم: نیز رجوع کنید به] ماوراءالنهر[= سفر ترکستان  بابدر 

.149، ص 1374دامین ریاحی، تهران، محم :کوشش
  .استبه صورت میالدي  اریخ هات بیشترحاضر، در مقاله. 1
و همچنین بحران اقتصادي شروع شده بود. م1743./ ق1155ها که از سالهاي جنگ با عثمانینادر براي جبران هزینه. 2

را به زور از  هاي سفر جنگی به قفقاز، پس از بازگشت از سفر جنگی هندوستان، مالیات سه ساله بخشوده شدهناشی از هزینه

نفرت مردم را که  ،این اقدامات .بودخارج کرد که از حد توان آنها وادار  مالیاتی پرداختمردم را به  ؛ اوآوري کردمردم جمع

تا جایی که . هنوز به خاندان صفوي دلبستگی داشتند و علماي شیعی که از اصالحات دینی نادر ناراضی بودند، برانگیخت

مسئولین لشکري و کشوري ءدر این اثنا. دانستند چه باید کنندات نادر دچار سر در گمی بودند و نمیمردم در مقابل اقدام

نادر  هرفتار سخت و بیرحمان. جان خود بیمناك بودند بردانستند و شاه نیز خود را در امان نمی) حتی نزدیکان و خویشاوندان(

ی از مردم سیستان در انهزار توم 500در پی طلب مالیات  .شدهایی در نقاط مختلف کشور شاه علیه مردم، موجب شورش

نادر براي سرکوب  سرانجام وقتی. کردشاه شخصاً آن را اداره می هقلی خان برادرزادشرق کشور شورشی در گرفت که علی

م در سوء دو فرسخی خبوشان، شب هنگا د وآباگاه خود در فتحشورش خراسان و سیستان به آن سو حرکت کرد، در خیمه

نگاه . به قتل رسید. م1747ژوئن  20./ ق1160الثانیجمادي11، دربودندترتیب داده آن را قصدي که هفتاد تن از امیران 

   .L. Lockhart, nadir shah, s. 257-264  :    و همچنین به 1191- 1197، صص 3جلد وزیر مرو، محمدکاظم : کنید به
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گران  برد، بنا به خواسته توطئههنگام قتل نادر در هرات به سر می قلی خان کهعلی

او فرزندان و نوادگان نادر را که در کالت بودند، به مشهد آورد . به سرعت به مشهد آمد

: 1374محمـدکاظم وزیـر مـرو،    (رحمانه به قتل رسـاند  و به استثناي یکی، همه را بی

نوه نادر و پسر رضـاقلی میـرزا و نـوه     ،شاهرخ). 50- 52: 1365؛ بازن، 1196- 3/1197

دختري شاه سلطان حسین، آخرین فرمانرواي صفوي به سبب ترس از واکـنش مـردم   

  . عام جان سالم به در بردکه هنوز به خاندان صفوي دلبستگی داشتند، از این قتل

./ ق1160قلی خان مدتی پس از قتل عموي خود نادر، در جمـادي اآلخـر سـال    علی

بهاي نادر کـه آن را  ثروت و خزینه گران. شاه بر تخت نشستبا لقب عادل. م1747ژوئیه 

کردند، به مشهد منتقل و میان امیران و سپاهیان تقسیم شد  در قلعه کالت نگهداري می

قلی خان نیز نتوانست به اوضـاع ایـران   ، اما علی)3/1198: 1374محمدکاظم وزیر مرو، (

سخاوتمندي بـیش از حـد   . ده بود، سر و سامان بخشدکه دوباره دچار آشوب و بحران ش

رحمی و تزلزل در میان مردم محبـوب  اي نداشت؛ زیرا شاه جدید به سبب بیاو نیز فایده

خـان  قلـی علـی . نبـود و بـه همـین سـبب، قابلیـت و صـالحیت اداره دولـت را نداشـت        

گري عـراق در  به والی ، ابراهیم خان برادر خود را براي برقراري آرامش و صلح)شاهعادل(

غرب کشور منصوب کرد، همچنین امیـر اصـالن خـان پسـر عمـه نـادر را بـر حکومـت         

  ).Sumer, F, 1986:129(آذربایجان گماشت 

خان قاجار که تا این زمـان فـراري   در این اثناء محمدحسن خان قاجار پسر فتحعلی

خان بناي نبرد گذاشـت  قلیبود، ناگهان در صحنه ظاهر شد و با تسخیر استرآباد، با علی

  ). 148: 1346بخش،  تجلی(

خان به راه افتـاد، مواضـع قاجارهـا را    خان براي سرکوب شورش محمدحسنقلیعلی

صحرا تعقیب کرد و گرچه موفق به دستگیري او نشد، به تصرف در آورد و او را تا ترکمن

آینـده مؤسـس   حسـن خـان کـه در    فرزند هفت یا هشت ساله محمد 1خاناما آقا محمد

                                                          
نزدیک به . م1925./ش1304قاجار که تا سال هگذار سلسلبنیان ،خانآقا محمد بارهبراي اطالعات بیشتر در . 1

  : نگاه کنید به ،یک و نیم قرن در ایران حکومت کردند

F.sümer, Ağamuhammed şah Türkiye diyanet vakfi Islam Ansiklopedisi, C.I, Istanbul, 1988, 

s.455-456. 
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 ;yalmaz Karadeniz: 2006: 53-54)دولت قاجار شد را به اسارت گرفت و اخته کرد

Sümer, F, 1986:129).  

خبر شورش برادر خود ابراهیم خـان را کـه بـر    ) شاهعادل(شاه اندکی بعد، علی

خـان بـا حمایـت حـاکم     ابـراهیم . عجم گماشـته بـود، دریافـت کـرد    حکومت عراق

خان پسر عمه نادرشـاه، علیـه بـرادر خـود سـر بـه شـورش        امیراصالنآذربایجان، 

شاه در جنگی که بین سلطانیه و زنجـان بـه وقـوع پیوسـت، از     عادل. برداشته بود

قلـی خان به چشمان برادر خود علیابراهیم. خان شکست خورد و اسیر شدابراهیم

./ ق1161االول  جمادي - ربیع الثانی(خان که یازده ماه حکومت کرد، میل کشید 

خان خان، امیراصالنقلیخان پس از پیروزي بر علیابراهیم.). م1748می - آوریل

خـان و  را که روابطش با او به تیرگی گراییده بود، نیـز شکسـت داد و امیراصـالن   

  . خان به قتل رسیدندبرادرش سارو

./ ق1161شـوال  - میرزا تنها نوه زنده نادرشـاه، در رمضـان   در این میان، شاهرخ

محمـدکاظم  (از طرف امیران خراسان به مقام شاهی رسید . م1748اکتبر  - سپتامبر

میـرزا در  خان با دریافت خبر حکمرانـی شـاهرخ   ابراهیم) 3/1193: 1374وزیر مرو، 

فرمانروایی خود را در تبریـز اعـالم   . م1748دسامبر ./ ق1161مشهد، در ذي الحجه 

  .(Ali djafarpour, 1977, 170)کرد 

خان به منظور جنگ با شاهرخ به طرف خراسان حرکـت کـرد، امـا بـه سـبب      ابراهیم

شورش در میان سپاهیان، بسیاري از نیروهایش از او جدا شدند و خود او نیـز در مکـانی   

خان پس از این که چشمانش کـور  ابراهیم. بین قزوین و ساوه به دست افراد شاهرخ افتاد

شاه فرمانرواي سابق عادل.). م1749./ ق1162(به قتل رسید شد، در راه انتقال به مشهد 

جمـادي   -جمـادي االول (نیز پس از انتقال به مشهد به دست زنان نادرشاه کشـته شـد   

  .). م1749ژوئن  -مه./ ق1162الثانی 

سید محمد متولی مشهد که از خانـدان مرعشـی بـود و از طـرف مـادر نسـب او بـه        

. ن سبب مـورد قبـول و احتـرام مـردم و سـپاهیان بـود      رسید، به همی خاندان صفوي می

شاهرخ از این وضعیت ناراضی بود و براي از میـان برداشـتن سـید محمـد، بـا همکـاري       

امیران خود اقداماتی پنهانی علیه او ترتیب داد، اما بر خالف دسـتورهاي شـاهرخ، سـید    
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به مقام فرمـانروایی   با عنوان شاه سلیمان. م1750ژانویه ./ ق1163محمد در محرم سال 

که بسیاري از آنها اصـل و   1شاهرخ نیز نابینا شد، اما اندکی بعد، گروهی از امیران. رسید

نسب ترکی داشتند، پس از کور کردن شاه سلیمان و خلع او از مقـام فرمـانروایی، بـراي    

  .). م1750فوریه ./ ق1163صفر (دومین بار شاهرخ را به مقام شاهی رساندند 

هرخ از قوه بینایی محروم بود و پسر بالغی نیز نداشت؛ به همین سـبب مشـهد   اما شا

بـه دسـت عـرب علمشـاه افتـاد      .م1750-1753./ ق1163-1166هـاي  در میـان سـال  

(Sümer, F, 1986:130-131) .  

./ ق1159-1185(، فرمـانرواي افغـان   2پس از مدتی، شاهرخ با یاري احمدشاه درانـی 

  3.ي بار سوم به تخت فرمانروایی بنشیندتوانست برا.) م1772-1747

هـاي خـانوادگی علیـه    هاي داخلی اعضاي خاندان افشـار و تسـویه حسـاب   کشمکش

در نقاط مختلف ایران، خوانین و حاکمان با نفوذ . یکدیگر، موجب محو و نابودي آنها شد

و  از خأل قدرت استفاده کردند و علم استقالل برداشتند و براي در دسـت گـرفتن قـدرت   

) درانـی (هاي خونین شدند؛ چنانکه احمدشاه ابدالی حاکمیت کشور با یکدیگر وارد جنگ

جـا بـا تکیـه    هاي داخلی ایران به قندهار رفت و در آنبا استفاده از نابسامانی و کشمکش

4.بر قبایل افغان و حمایت آنها، دولت مستقل افغانستان را تأسیس کرد

                                                          
و کرابلی) بغایري(تغایريچوال،مروي،جالیر،افشار،قلیچی،قاجار،بیات،: ها و طوایف عبارتند ازاین گروه. 1

-B.O.A., Name:؛ نگاه کنید به)گرایلی( i Hümayun defteri, nr.VIII.s.466.  
به سلطان مصطفی سوم. م1762./ ق1175اي در اواخر سالگذار دولت افغانستان در نامهاحمدشاه بنیان. 2

که نسبت به شاهرخ که اجدادش از قدیم  کردپادشاه عثمانی تأکید .) م1757- 1774./ق1170- 1187(

نگاه .داندتخت سلطنت شایسته می براي او را سبببه همین  و کندبا نظر عطوفت نگاه می ،اندپادشاه بوده

.B.O.A; Name-i Hümayun defteri,nr.VIII,s.469  :کنید به
  .قرن تداوم داشتنزدیک به نیم.م1796./ ق1210هنگام مرگ او در سالحکمرانی شاهرخ در خراسان تا . 3
به دنیا . م1722./ ق1134در سال ،ابدالی از قبایل افغانستان منسوب بود هی از قبیلیاحمدخان درانی که به شاخه سدوزا. 4

ابدالی به هرات و اطراف آن براي سرکوب شورشیان .م1731- 1732./ ق1143- 1144هايهنگامی که نادر در سال .آمد

ها که در خان رهبر غلزاییحسین به دستاما در آنجا  ،لشکر کشید، احمدشاه و برادرش ذوالفقار به حوالی قندهار گریختند

قندهار را تصرف کرد، احمدشاه را تحت . م1738./ ق1150نادر در سال وقتی.دستگیر شدند ،کردقندهار حکومت می

هاي بزرگ نادر حضور احمدشاه درانی در اغلب لشکرکشی. و را به عنوان حاکم مازندران منصوب کردحمایت خود گرفت و ا

پس از . ترین فرماندهان نادرشاه قرار گرفتهایی که از خود نشان داد، در ردیف بزرگها و قابلیتشجاعت سببداشت و به 

که اه همراه نیروهاي ابدالی و اوزبک تحت امر خوداحمدش.) م1747ژوئن  20./ ق1160جمادي الثانی  11(قتل نادرشاه
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ارومیه، آزادخان افغان یکی از فرمانـدهان لشـکر نـادر و در    در آذربایجان به مرکزیت 

خان قاجار که به دست نادر بـه قتـل رسـیده    خان پسر فتحعلیاسترآباد نیز محمد حسن

  .بود، بر اوضاع حاکم بودند

در جنوب ایران نیز اسماعیل پسر دختر شاه سلطان حسین، آخـرین پادشـاه صـفوي    

خان رئـیس ایـل بختیـاري را بـه عنـوان      مردان، علی.)م1694-1722./ ق1134-1105(

پس از آنکه اسماعیل به عنـوان  . اعتمادالدوله انتخاب و خود را در اصفهان شاه اعالم کرد

شاه اسماعیل سوم فرمانروایی خویش را اعالم کرد، بـه سـبب صـغر سـن، کلیـه امـور و       

  .). م1751./ق1164(اختیارات و قدرت و نفوذ بر عهده علیمردان خان قرار گرفت 

او را به عنـوان  . م1746./ ق1158همچنین، مصطفی خان شاملو که نادرشاه در سال 

سفیر به پایتخت عثمانی فرستاد، اما به سبب قتل نادرشاه و بروز هـرج و مـرج در ایـران    

کـرد پسـر شـاه    میرزا که ادعا مـی در بغداد متوقف شده بود، همراه شخصی به نام حسین

کوشیدند تـا حاکمیـت    هست، نیز می.) م1722-1732./ ق1134-1144(طهماسب دوم 

خان زند وارد میدان شد و شاه اسماعیل سـوم را کـه   اما کریم. را در ایران به دست گیرند

خان را نیز از میان خان و مصطفینامید، اسیر کرد و علیمردانخود را در اصفهان شاه می

ل سوم بود، شیراز را مرکـز قـرار داد و در   خان که اعتمادالدوله شاه اسماعیکریم. برداشت

  .)Malcolm,Sir john, 1821: 166(منازع تبدیل شد جنوب ایران به قدرت بال

ها براي به دست آوردن حاکمیت و تاج و تخت میان آزادخان افغـان   از این پس، نزاع

یـن  خان زند ادامـه یافـت و از بـین ا    باش و کریم خان رئیس قاجارهاي اشاقه محمدحسن

خـان از صـحنه سیاسـی کنـار رفـت       افراد، آزادخان بـا شکسـت در مقابـل محمدحسـن    

خـان زنـد    خان و کـریم ها میان محمدحسن؛ بدین ترتیب کشمکش.)م1755./ ق1168(

خـان بـود، توانسـت بـا     خان که در استرآباد تحت محاصره کریممحمد حسن. ادامه یافت

                                                                                                                                       
ابدالی با  هساي قبیلؤر سوينشینی کرد و در آنجا از شد، به قندهار عقببالغ بر سه یا چهار هزار نفر می شمار آنها تقریباً

اوزبکان و ها،یاحمدشاه با تحت حاکمیت قرار دادن غلزای. به فرمانروایی قندهار منصوب شد "در دران"دریافت عنوان 

 پی در پی یعنی سال وفاتش،. م1748- 1772./ ق1160- 1185هاي  سال طیاو . فرمانرواي کل افغانستان شدها،تاجیک

: براي کسب اطالعات بیشتر نگاه کنید به. هندي واقع در هندوستان ترتیب داد - علیه امپراتوري ترکی یهایلشکرکشی

Mehmet saray, Afganistan ve türkler, Istanbul, 1987,s.11-16.

Longworth Dames, Ahmed şha dürrani, I.A.,I,s.204-207. 



1397تابستان، 75، ش 19فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س / 130

ایجان جنوبی و شمالی را تصـرف کنـد و   خان، گیالن، قزوین، اصفهان، آذربشکست کریم

  . بخشی مهم از ایران را تحت حاکمیت خود قرار دهد

آوردن قسمت جنوبی ایران و فـارس، نبـرد بـا کـریم    خان براي به دستمحمدحسن

سرانجام . هاي بسیار با او نتوانست موفقیتی کسب کندخان را آغاز کرد؛ اما پس از جنگ

هاي استرآباد با نیروهاي زند شکست خورد ر نزدیکید. م1759./ ق1172در جنگ سال 

خان، رئیس قاجارهـاي یوخـاري بـاش بـه قتـل رسـید       و هنگام فرار به دست محمدعلی

)Karadeniz y, 2006, 55-57( .خـان زنـد توانسـت    خان، کـریم با مرگ محمدحسن

  1.سرتاسر ایران به استثناي خراسان را تحت حاکمیت خود بگیرد

  سیاست دولت عثمانی در مقابل ایران 

ـان بـانفوذ    پس از قتل نادرشاه و بروز کشمکش میان اعضاي خاندان افشار و خوانین و والی

ـاج و تخـت، پیشـنهادها و تشـویقاتی مبنـی بـر اشـغال ایـران بـا اســتفاده از             بـراي کسـب ت

ـال   . هاي داخلی به دولت عثمانی رسید کشمکش ـایی بـه    نامـه  والیان ارزروم و بغـداد بـا ارس ه

اگر سرعسگري بـه جانـب ایـران تعیـین و     : استانبول، وضعیت نابسامان ایران را گزارش دادند

 şemdani-zade)تــوان ایــران را اشــغال کــرد  فرســتاده شــود، بــه ســهولت و ســرعت مــی

süleyman, 1976: 160).  

دولت عثمانی که اوضاع ایران را با دقت و احتیـاط زیـر نظـر داشـت، در شـعبان      

با تشکیل مجمعی در استانبول، وقایع ایران پس از قتل نادر . م1746اوت ./ ق1160

ضـرر  در این مجمع تصمیم گرفته شد که به منظور جلوگیري از . شاه را ارزیابی کرد

و  ایـران  2و زیان حکومت عثمانی ناشی از اوضاع نابسامان ایران، باید معاهده صلح

                                                          
-1172هايهاي داخلی ایران پس از مرگ نادرشاه در میان سالکشمکش هباربراي اطالعات بیشتر در .1

:نیز بنگرید بهو  54ص،1365،نباز: نگاه کنید به .م1747-1759./ ق1159

s.j.malcolm,III,1821,s.156;süleyman izzi efendi,tarih,Istanbul,1199,برگ . 235/a, şemdani-

zade süleyman efendi, mürit-tevarih,yaya,m.Aktepe,Istanbul,1976,s.160.
کردان  در. م1746سپتامبر  4./ ق1159شعبان  17صلح میان ایران و عثمانی که در هبراي اطالع از مفاد عهدنام. 2

  : نگاه کنید به ،شد ءامضا

B.O.A.Name-i Hümayun, defter, nr.III, s.60-61;B.O.A.Hatt-I Hümayun,nr.220
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 ,Izzi, s, 1199)حفظ و رعایت گردد . م1746سپتامبر ./ ق1159عثمانی در شعبان 

nr. 136b- 137a).  

به والیان مناطق مرزي با ایران دستور داده شد که به شروط معاهـده صـلح    همچنین

آمده پس بند بمانند و در فکر تجاوز به خاك ایران با استفاده از وضعیت بحرانی پیش پاي

 ,B.O.A.Mühimme, nr.153,s. 133, mühimme nr.153)شاه نباشـند  از قتل نادر 

s.278) .

خان شاملو که از طرف نادر شاه از طریـق بغـداد بـه پایتخـت     از سوي دیگر، مصطفی

 1عثمانی فرستاده شده بود، اما به سبب قتل نادر نتوانسته بود از بغداد به استانبول بـرود 

د، با مراجعه به دولت عثمانی، خواست تـا او را بـراي   و در نتیجه در بغداد اقامت کرده بو

  . یاري کنند) عراق عجم(تصرف اصفهان، قزوین، همدان و کرمانشاه 

خان به حکومت عثمانی پیشنهاد کرد که اگر او را یاري کند و حکومـت  مصطفی

ها به نام دولت عثمـانی حکومـت خواهـد    عراق عجم به او واگذار شود، در این والیت

اما دولت عثمانی متناسب با . مالیات را نیز به حکومت عثمانی خواهد پرداخت کرد و

 ,Hammer)خـان شـاملو را نپـذیرفت    سیاست صلح حرکت کرد و خواسته مصطفی

B.J.v., 1994: 134).  

شـاه و بـرادرزاده نـادر    خان برادر عادلچون ابراهیم. م1748./ ق1160در اواخر سال 

لی احمد پاشـا والـی بغـداد    خان با مراجعه به کسریه، مصطفیخود را در تبریز شاه خواند

خان معرفی کرد و از وي خواست تا اجازه رفـتن او را بـه اسـتانبول    خود را سفیر ابراهیم

                                                          
میان قزوین و - شاه در کردانپس از انجام مذاکرات صلح میان سفراي عثمانی و نمایندگان نادر. 1

 ءامضا. م1746سپتامبر  4./ ق1159شعبان  17صلح را که در تاریخ  هنادر متن و مفاد عهدنام - تهران

سپس براي تصویب این معاهده توسط سلطان محمود یکم پادشاه عثمانی، مصطفی  .تصویب کرد ،شد

. خان را به همراه هدایایی بسیار باارزش، از بغداد به استانبول فرستادخان شاملو و مورخ خود میرزا مهدي

شاه را دریافت خبر قتل نادروارد مرز عثمانی شدند،خان شاملو و هیئت همراه مصطفی آنکهپس از اما 

کرد و چون خان به بغداد بازگشت و وقایع داخلی ایران پس از قتل نادر را تعقیب میمصطفی. کردند

به . بنابراین در بغداد اقامت گزید ؛این وقایع بود، نتوانست به استانبول برود منتظر نتیجه و سرانجامِ

 4شاه مدت یایی را که همراه خود برده بودند نیز در بغداد ماند؛ سفیران نادرنامه و هدا سبب،همین 

: نگاه کنید به. سال در بغداد اقامت کردند

Abdurrahman Ateş, 2001, s.158-159.
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لی احمد پاشا والی بغداد، اوضاع داخلی ایران را یـادآور شـد و ایـن    صادر کند، اما کسریه

در نهایت، دستور ادامه اقامـت  . خان را رد کردسفارت را بیهوده خواند و خواسته مصطفی

,izzi efendi, S,1199,nr)بغـداد و تـأمین نیازهـاي او صـادر شـد      درمصـطفی خـان  

185b)(Djafar pour, A.1977, s.170).  

کـه در حیـدرآباد هندوسـتان، دولتـی      1الملـک خان نظاماز طرف دیگر، چین قلیچ

- 1167(لطان محمـود یکـم پادشـاه عثمـانی     اي به ستأسیس کرده بود، با ارسال نامه

ــرد   .) م1730- 1754./ ق1142 ــویق ک ــران تش ــغال ای ــرض و اش ــه تع ــام . او را ب پیغ

ها با تعرض به والیات ایران، ایـن  الملک به صورت مختصر این بود که اگر عثمانی نظام

هاي ضبط شده ایران در تصرف دولت علّیـه قـرار خواهـد    کشور را اشغال کنند، والیت

فت و با از میان رفتن تشیع و تسلّط تسنن، مردم به آسایش رسیده و نفس راحتـی  گر

 Hikmet)(B.O.A.Name-i Hümayun defteri,nr. VIII, s. 297)خواهند کشید 

bayur, y.1948, 409-411).  

خـان، تأسـیس دولتـی قدرتمنـد در افغانسـتان در سـال       نگرانی اصـلی چـین قلـیچ   

امـا اگـر   . توانست هندوستان را از طرف شمال تهدید کنـد بود که می. م1747./ ق1159

شد یـا بـه عبـارت    جه ایران میکرد، احمدشاه درانی متودولت عثمانی ایران را اشغال می

شد و به این ترتیب، فرصتی براي تهاجم بـه هندوسـتان    به جبهه ایران مشغول می دیگر

کرد و احمدشاه درانی مؤسس دولـت  الملک تحقق پیدا ن اما این استراتژي نظام. یافت نمی

افغانستان، هنوز یک سال از حکومتش نگذشته، سفر جنگی به سوي هندوسـتان را آغـاز   

  . کرد و این کشور را از طرف شمال مورد تهدید قرار داد

                                                          
با .) م1494- 1530./ ق899- 936(محمد بابر  به دستمیالدي16/ قمري 10دولت بابریان که در اوایل قرن . 1

توجهی و اهمال اراضی خود در شمال، با گذشت زمان، مشکالت بسیاري تأسیس شده بود، با بیها و سختی

هاي گوناگون داخلی، این و در نتیجه توطئه. م1725./ ق1137در سال .تمرکز خود بر هندوستان را افزایش داد

خان قلیچ ،یدرآباد چینگذار دولت حبنیان .دولت با عنوان دولت گورکانی و حیدرآباد به دو بخش تقسیم شد

-1748./ق1131- 1160(ناصرالدین محمدشاه  ،فرمانرواي گورکانی. اصل و نسب تورانی داشت ،نظام الملک

الملک از مدتی نظامپس از .الملک را به مقام وزارت منصوب کردنظام .م1722./ق1134در سال) .م1719

  :نگاه کنید به ین زمینهدر ا. دهلی به دکن رفت و دولت حیدرآباد را تأسیس کرد

yusuf hikmet Bayur, Hindistan tarihi, II,Ankara.1987, s.385
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الملک به دولت عثمانی براي اشغال ایران، احمد عالوه بر تشویق و پیشنهاد نظام

گذار دولـت افغانسـتان نیـز بـه      بنیان.) م1747- 1772./ ق1159- 1185(شاه درانی 

ــمکش ــبب کش ــال   س ــی را در س ــران، هیئت ــی ای ــاي داخل ــه . م1762./ ق1175ه ب

./ ق1170- 1187(پاشـا والـی بغـداد نـزد سـلطان مصـطفی سـوم        گري علی میانجی

پادشاه عثمانی فرستاد و به دولت عثمانی پیشنهاد اقدام مشترك و .) م1757- 1774

1.ان دادمتحد ضد ایر

هـا و حـوادث   کشمکشوقتی احمد خان سفراي خود را نزد حکومت عثمانی فرستاد،

خان زند حاکمیت خود را در ایران به اسـتثناي  پس از قتل نادرشاه فروکش کرده و کریم

اي در هـا در خراسـان روش خصـمانه   خراسان برقرار ساخته و نسبت به حاکمیـت افغـان  

  . پیش گرفته بود

خان بر همه رقیبـان  ین استنباط کرد که چون احمد شاه از پیروزي کریمتوان چنمی

خـان  و تحکیم حاکمیت خود در ایران آگاهی داشت، در صدد بود تا پیش از اقدام کـریم 

خـان را بـا مداخلـه دولـت     گیري خراسان از دست آنها، خطر کریم ها و بازپسعلیه افغان

تضعیف کنـد، امـا سـلطان مصـطفی سـوم       خان راعثمانی برطرف یا حداقل قدرت کریم

پادشاه وقت عثمـانی در جـواب نامـه احمدشـاه بـه      .) م1757-1774./ ق1187-1170(

  :صورت خالصه چنین نوشت

میـان دولـت علّیـه و ایـران     . م1746سـپتامبر   4./ ق1159شعبان  17معاهده صلح 

از آنهـا نیـز معتبـر     منحصر به فرمانروایان آن دوره نیست، بلکه در دوران فرمانروایان بعد

است و به همین سبب، این معاهده صلح تا زمان بقاي دو دولت کارایی خواهـد داشـت و   

بنابراین، سلطان عثمـانی از پـذیرش    2این وضع به وسیله اسناد نیز تثبیت گردیده است،

  .داري کرده درانی خودپیشنهاد احمدشا

                                                          
  : دشاه درانی به سلطان مصطفی سوم پادشاه عثمانی نگاه کنید بهمبراي اطالع از نامه ارسالی اح. 1

B.O.A. Name-i Hümayun defteri,nr.VIII,s.460-481. 

  : همچنین براي اطالع از متن ترکی رجوع کنید به

B.OA. Name-i Hümayun defteri,nr.VIII,s.481-484.
  : نگاه کنید بهبراي اطالع از نامه سلطان محمود یکم به احمدشاه درانی. 2

B.O.A. Name-i Hümayun defteri,nr.VIII,s.485-487.
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 10هاي پس از قتل نادرشاه که بیش از شود، در دوران کشمکش چنانکه مالحظه می

و پیشنهادهاي متعدد به دولت عثمانی براي اشـغال   ها تشویقرغم سال ادامه داشت، علی

سلطان محمود اول و سلطان مصـطفی سـوم بـه معاهـده صـلح       ،ایران، سالطین عثمانی

یـرا در  بند بودند، ز پاي. م1747سپتامبر  4./ ق1159شعبان  17میان ایران و عثمانی در 

دوره مورد بحث، حکومت عثمانی در سیاست خارجی خود، چه در جبهه غـرب و شـمال   

  2.کردو چه در جبهه ایران، سیاست صلح را تعقیب می 1یعنی اتریش، ونیز و روسیه

هـاي عثمـانی و   قوجا راغب پاشا که به نظر هامر مورخ، یکـی از دانـاترین صـدراعظم   

سـزایی در سیاسـت صـحیح خـارجی حکومـت       بـه بود، نقـش   3آخرین دولتمردان بزرگ

کـرد کـه    پاشا که دولت عثمانی را در این قرن به شیري تشبیه مـی راغب. عثمانی داشت

سیاسـت   4.هایش کنده شده باشد، از کشیده شدن عثمانی به جنگ جلوگیري کرد ناخن

 میالدي با وضعیت اداري، نظـامی، مـالی  18/ قمري12صلح دولت عثمانی در اواسط قرن 

رغم تـدابیر اتخـاذ شـده در     علی: و اجتماعی دولت علّیه از ابتداي این قرن ارتباط داشت

هاي ساختار نظامی و قضایی، نظم سابق خود را  این ظرف زمانی، دولت عثمانی در زمینه

شـد، در   هاي طوالنی مدت دریافت مـی  هایی که به سبب جنگ مالیات. از دست داده بود

امور جنگی بـه  . اهزنان، مردم را در وضعیت دشواري قرار داده بودکنار اقدامات شرورانه ر

فرماندهان مناطق مرزي محول گردیده و امور داخلی نیز به حال خود رها شده بود و بـه  

هـا و   هـایی در سـنجاق  موازات خلل در نظم اداري، نظامی، قضـایی و اقتصـادي، شـورش   

الت منفی در ساختار دولت، از نیمۀ دوم این تحو. هاي مهم آناتولی به وقوع پیوست ایالت

  5.میالدي به شکل بارزتري خودنمایی کرد18/ قمري12قرن 

                                                          
  : به دبنگری براي اطالع از سیاست غرب دولت عثمانی. 1

Mücteba ilgürel,doğuştan günümüze büyük islam tarihi,C.XI,Istanbul,1993,s.155-156.
مجبور به شود که دولت عثمانی به دلیل موقعیت ضعیف و مواجهه با مشکالت داخلی و خارجی، خاطر نشان می. 2

  .اتخاذ سیاست صلح در این دوره شده بود
3. B.J.V. Hammer, 1994, VIII, s.341.

  : پاشا نگاه کنید بهدر مورد قوجا راغب. 4

Bekir sitki baykal-Abdülkadir karahan, ragip paşa, I.A.IX, s.594-598.
  : رجوع کنید بهمیالدي 18/ قمري12براي اطالعات بیشتر پیرامون اوضاع داخلی دولت عثمانی از ابتداي قرن . 5
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. م1683./ ق1094ساله از محاصره دوم وین در سال  35از طرف دیگر، مقطع زمانی 

تـرین   ترین، بحرانی یکی از خونین. م1718./ ق1130تا معاهده صلح پاساروفچه در سال 

در این مدت کوتاه، دولت عثمانی منـاطقی را کـه   . ن دولت علّیه بودترین دورا و خطرناك

  . سال تصاحب کرده بود، از دست داد 200در مدت 

همچنین دولت عثمانی که تا قبل از شکست وین، در طول تاریخ طـوالنی و باشـکوه   

هاي فراوانی به دست آورده بود و شکستی جدي در قاره اروپا تجربه نکـرده   خود پیروزي

ها در دریا و خشکی حاکم بالمنازع بود و پادشاهان فراوانی را از تخت سـلطنت بـه    قرن و

زیر کشیده و فرمانروایانی را به مقام فرمانروایی منصوب و آنهـا را حمایـت کـرده بـود، از     

به همین سبب دولـت  . لحاظ روانی، قدرت خود را در مقابل دشمنانش از دست داده بود

مـیالدي در  18/ قمـري 12هـایی را کـه در ابتـداي قـرن     زمینکوشـید تـا سـر    علّیه می

  . هاي غرب از دست داده بود، بار دیگر تصاحب کندجبهه

هاي غرب و واگذاري هاي خود را در جبههدولت عثمانی در صدد بود تا شکست

با بـه  . م1718./ ق1130هایی به اتریش طبق معاهده پاساروفچه در سال  سرزمین

هـا بـا   در کنـار ایـن مسـائل، روس   . در شـرق جبـران کنـد    دست آوردن منـاطقی 

مـیالدي در طـول   18/ قمـري 12استفاده از بحران داخلی ایـران در ابتـداي قـرن    

غربی ایـران را اشـغال   سواحل دریاي خزر به طرف جنوب پیشروي و اراضی شمال

سبب، توازن قدرت در شرق بـرهم خـورد و امنیـت مرزهـا مـورد       به همین. کردند

مذهب شیروان و داغسـتان بـه   افزون بر آن، مراجعات اهالی سنّی. واقع شدتهدید 

اندیشه دولت عثمانی براي جبران منـاطق از دسـت داده خـود در    دولت عثمانی و 

غرب با استفاده از اوضاع نابسامان ایران موجب شد تا این دولت بـر پایـه تصـمیم    

ربـی ایـران را تصـرف کنـد     هـاي غ ایران وارد عمل شود و ایالـت خود براي جنگ با

(Ateş, Abdurrahman, 2001, s. 37).  

آغـاز شـده بـود، تـا سـال      . م1722./ ق1134هاي ایران و عثمانی که از سـال   جنگ

هاي ایران و عثمانی در نیمه اول جنگ. سال ادامه داشت 20به مدت . م1746./ ق1159

نـوي بـراي طـرفین و    هاي هنگفت مادي و مع رغم هزینه میالدي، علی18/ قمري12قرن 

                                                                                                                                       
Ismail Hakki, uzunçarşili,Osmanli tarihi,IV,Ankara,1982,s.315.
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اي  ها میان انبوهی از سپاهیان، در طول مرزها در دو یا حتی سه جبهـه، نتیجـه   درگیري

در واقع نه نادرشاه توانست برتري سیاسی و نظامی خود . مهم براي طرفین در بر نداشت

را به دولت عثمانی بقبوالند و آناتولی شرقی و عراق را تصاحب کند و نـه دولـت عثمـانی    

ست مناطق غربی ایران را که تصرف کرده بود، براي مدتی طـوالنی تحـت حاکمیـت    توان

  . خود نگاه دارد

به همین سبب، سیاست نادرشاه در برابر دولت عثمانی و سیاست دولت عثمانی در 

میالدي در مقابل ایران، هیچ موفقیتی بـه بـار نیـاورد؛    18/ قمري12نیمه نخست قرن 

هـا بـه پایـان    پیروزي نادرشاه و گاهی نیز با پیروزي عثمـانی هایی که گاه با  زیرا جنگ

./ ق962رسید، نتوانسـت تـوازن ژئـوپلیتیکی را کـه در عهدنامـه آماسـیه در سـال         می

. م1639مـه  ./ ق1048الحجـه   ظهور یافته و طبق معاهده قصرشـیرین درذي . م1555

ی بـود کـه ایـن    هـای  عالوه بـر ایـن، هزینـه   . هاي آن مشخص شده بود، تغییر دهد پایه

هـاي مـالی، اقتصـادي و    هاي هر دو دولت را خالی کرد و موجب بحـران  ها خزانهجنگ

, Ateş, Abdurrahman). اجتماعی شد 2001, 192-193) .  

  نتیجه

. م1747./ ق1159گذار سلسله افشاریه در سال پس از قتل نادرشاه افشار، بنیان

یـک  در این مجادالت هیچ. بروز کردهاي خونینی میان اعضاي این خاندان کشمکش

از اعضاي خاندان افشار نتوانسـتند حاکمیـت خـود را در ایـران بسـط دهنـد؛ تنهـا        

میالدي ادامه 18/ قمري12حکومت شاهرخ نوه نادر در خراسان بود که تا اواخر قرن 

  . یافت

ــتفاده از      ــا اس ــز ب ــران نی ــف ای ــاطق مختل ــان من ــل و حاکم ــاي قبای ــوانین، رؤس خ

هاي خانوادگی اعضاي خاندان افشـار، بـراي کسـب    حساب ي داخلی و تسویهها کشمکش

توان چنین گفت که ارتقاء یک رئیس قبیله تا مقـام  می. حکومت با یکدیگر مبارزه کردند

فرمانروایی ایران پس از سقوط دولت با اصل و نسبی همچون دولـت صـفویه در ابتـداي    

یل را بـراي رسـیدن بـه تـاج و تخـت و      میالدي، خوانین و رؤساي قبا18/ قمري12قرن 

خان زند که یکی از رؤساي قبایل بـود، توانسـت بـا    کریم. کردحکومت ایران جسورتر می
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بر سرتاسر ایـران بـه اسـتثناي خراسـان حـاکم      . م1759./ ق1172شکست رقبا در سال 

  . شود و صلح و امنیت را در کشور برقرار سازد

ــر ــه از ســال در دوره نابســامانی و اغتشــاش در ای ــا ســال . م1747./ ق1159ان ک ت

سال ادامه یافـت، دولـت عثمـانی بـا رفتـار محتاطانـه و        10بیش از . م1759./ ق1172

ایـن دولـت در صـدد    . دوراندیشانه نسبت به ایران، سیاست مناسب صلح را در پی گرفت

بـه   خـان را تصـدیق کـرد و    هاي ایران برنیامد و حکومـت کـریم  برداري از نابسامانی بهره

هاي داخلی ایـران در ابتـداي    زیرا دولت عثمانی با استفاده از کشمکش .رسمیت شناخت

به مناطق غربی ایران تعرض کرده . م1722./ ق1134میالدي، از سال 18/ قمري12قرن 

گونـه دسـتاورد    ادامه داشت، امـا بـه هـیچ   . م1746./ ق1158بود و این تعرضات تا سال 

به همین سبب، دولت عثمانی در دوران سیاست آشـتی   .سیاسی و اقتصادي نرسیده بود

یعنی تا آغاز جنگ با روسیه، فرصت ترمیم .م1768تا 1746./ ق1181تا 1158از سال 

خلل مواجـه   و بازیابی یافت و انضباط سیاسی و اجتماعی خود را که از ابتداي این قرن با

بـه ویـژه مـالی بـا یکسـري      اداري، نظـامی، اجتمـاعی و    و اوضاعشده بود، بازسازي کرد

به این ترتیب، دولت عثمانی توانست جایگاه قدرتمند خویش را بـه  . اصالحات تنظیم شد

صورت استراتژیک، چه در جبهه ایران و چه در جبهه اروپا در مقابـل دشـمنان خـود تـا     

  . میالدي حفظ کند18/ قمري12اواخر قرن 

  

  



1397تابستان، 75، ش 19فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س / 138

  : منابع و مآخذ

  اسناد

Başbakanlik Osmanli Arşivi (B.O.A) Hatt-i Hümayun; 127-129-204-

220.

B.O.A, mühime defteri; 152-153. 

B.O.A,Namei-I Hümayun defteri: nr.VIII , III. 
  

  :فارسی

انجمـن آثـار ملـی و مفـاخر     : ، تهـران تاریخ نـادري ، 1258خان، استرآبادي، میرزا مهدي

  .فرهنگی

نشـر  : اصـغر حریـري، گـیالن    علی: ، ترجمهنادرشاههاي طبیب نامه ،1365بازن، پادري، 

  .شرق

  .ابن سینا: ، تهراننادرشاه، 1346بخش، سروش، تجلی

  .زوار: ، محمدامین ریاحی، تهرانعالم آراي نادري، 1374مروي، محمدکاظم، 

  

  :التین

Irvine, William, later mughals, Lahore  ،

Lockhart, Laurence, 1958, The fall of the safavi dynasty and the afghan 

occupation of Persia, Cambridge.
________________, 1976, Nadir şah, Lahore. 

Malcom, sire john, 1821, Histoire de la perse, III, paris.

  

  :ترکی

Ateş, Abdurrahman, 2001, nadir şhah, ve döneminde osmanli –iran 

mücadeleleri, basilmamiş doktora tezi, isparta. 
Baykal, bekir sitiki, karahan, abdulkadir, ragip paşa, I.A.IX.
Bayur, yusuf hikmet, 1987, hindistan tarihi, II,Ankara.



139/ عثمانی در مقابل ایرانهاي حاکمیتی در ایران پس از مرگ نادرشاه و سیاست دولت کشمکش

_________________, 1948, Nadir şah Afşarin ölümünden sonar Osmanli 

devletini irani istilaya kişkirtmark için yapilan iki deneme Belleten,c,XII, 
Ankara.
Dames, longworth, Ahmed şah dürrani I.A.I204-207.

Djafarpour, ali, 1977, Nadir şah döneminde Osmanli-iran ilişkileri, 

basilmamiş doktora tezi, Istanbul.
Hammer, B.J.V, 1994, büyük Osmanli tarihi, VIII, Istanbul.

Ilgürel, mücteba, 1993, doğuştan günümüze büyük islam tarihi,c.XI, 

Istanbul.
Izzi efendi, 1199, süleyman,tarih, Istanbul.

Karadeniz, yilmaz, 2006, iranda sömürgecilik mücadelesi ve kaçar 

hanedani, Istanbul.
Saray, mehmet, Afganistan ve türkler, Istanbul, 1987. 

Şemdani zade, 1976, süleyman efendi, mürit-tevarih, yaya, münir aktepe, 

Istanbul.
Sümer, faruk, 1988, Afşarlar, Ağa Muhammed şah türkiye diyanet vakfi 

islam ansiklopedisi, c.I, Istanbul.
___________, 1986, iranda hüküm sürmüş bir türk hanedani, türk 

dünayasi araştirmalari dergisi, 1982, Istanbul.

Uzunçarşili, ismail hakki, Osmanli tarihi,IV,Ankara.



124 / فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س 19، ش 75، تابستان 1397

کشمکشهای حاکمیتی در ایران پس از مرگ نادرشاه و سیاست دولت عثمانی در مقابل ایران / 125

فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال نوزدهم، شماره 75، تابستان 1397، صص 139- 123



کشمکشهای حاکمیتی در ایران پس از مرگ نادرشاه

و سیاست دولت عثمانی در مقابل ایران[footnoteRef:1] [1: تاریخ دریافت مقاله: 4/4/1397		تاریخ پذیرش مقاله: 11/6/1397
. Nadir şah avşarın ölümünden sonran iran da hakimiyet mücadeleleriعنوان اصلی مقاله:             
   ve osmanlı devletinin iran politikası] 


نویسنده: عبدالرحمن آتش[footnoteRef:2] [2: . استادیار دانشگاه آفیون قرهحصار   Aates@aku.edu.tr] 


مترجمان: احمد برجلو[footnoteRef:3]  [3: . کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران   Ahmetborjlu@yahoo.com] 


هادی بیاتی[footnoteRef:4]  [4: . دکتری تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران و مدرس دانشگاه امام علی(ع)   h_bayati52@yahoo.com] 




 چکیده 

بررسی روابط سیاسی و مناسبات بین دولتهای همجوار از مباحث مهم دورههای تاریخی به ویژه در حکومتهای مقتدر محسوب میشود. در میانه قرن دوازدهم قمری، تضادهای سیاسی میان دو قدرت افشاریه و عثمانی در جهان اسلام، روابط آنها را دستخوش تحولات کرد. در این مقاله، اوضاع ایران پس از مرگ نادرشاه بنیانگذار افشاریه در سال 1159ق./ 1747م. و کشمکشهای میان اعضای خاندان افشار برای کسب تاج و تخت و همچنین نزاعها میان حاکمان و رؤسای قّّبایل در مناطق مختلفّ ایران بررسی شده است. همچنین کوشیدهایم با استفاده از منابع به این سؤال پاسخ دهیم که چرا دولت عثمانی علیرغم پیشنهادها و تشویقات متعدد برای اشغال ایران در دوران بحرانی بین سالهای 1172-1159ق./ 1759-1747م. سیاست صلح و عدم دخالت در امور داخلی ایران را پی گرفت؟ 
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مقدمه

پس از سقوط دولت صفویه (1148-905ق./ 1736-1500م.) و در اوایل قرن 12قمری/ 18میلادی، ایران دچار اغتشاش و بحران شد و از سمت شرق، افغانان (غلزاییها و ابدالیها) از شمال روسها و از سمت غرب نیز عثمانیها خاک ایران را مورد تهاجم قرار دادند.[footnoteRef:5] نادرشاه (ح. 1159-1148ق./ 1747-1736م.) بنیانگذار سلسله افشاریه[footnoteRef:6] نجات دهنده ایران از دست افغانها، روسها و عثمانیها بود که نسب او به قبیله افشار، یکی از قبایل ترکان اوغوز میرسید.  [5: 1. برای اطلاعات بیشتر در باب سقوط دولت صفوی و اشغال ایران به دست افغانان، روسها و عثمانیها نگاه کنید به:
Laurence lockhart, The fall of the safavi dynasty and the afghan occupation of Persia, Cambridge ,1958,s.16
Nadir shah, Lahore, 1976, s.1-17همچنین:                                                                               ]  [6: 2. این خاندان در میان دانشمندان ترک، با عنوان افشارها، Afşarlar شناخته میشود و در منابع ایران نیز به افشاریه معروفند. نگاه کنید به:
 Faruk sümer, Avşarlar iran,da Hüküm sürmüş bir türk hanedani; türk dünyası araştirmalaı dergisi , s.41,Istanbul, 1986, s.125. 
در آرشیو اسناد عثمانی نیز به حکومت نادرشاه، "دولت نادریه" و "دولت بهیه نادریه" گفته شده است. برای نمونه نگاه کنید به:                                                                   B.O.A. mühimme, nr.152, s.324- 326. 
B.O.A. Hatt-i Hümayun, nr.127, 129, 204. ] 


نادر در سال 1144ق./ 1732م. حکومت ایران را به صورت عملی در دست گرفت و در سال 1148ق./ 1736م. نیز خود را شاه ایران اعلام کرد. او به سبب مسائل مختلف از جمله سیاسی اقتصادی و دینی، مدت زمان طولانی با عثمانیها جنگید.[footnoteRef:7] در فاصله میان سالهای 1151- 1148ق./ 1739- 1736م. به سفر جنگی افغانستان و هندوستان که تا دهلی ادامه داشت، اقدام کرد و در سال 1152ق./ 1740م. نیز به ترکستان [= ماوراءالنهر] لشکر کشید.[footnoteRef:8]  [7: 3. برای کسب اطلاعات بیشتر در باره جنگهای نادرشاه با دولت عثمانی رجوع کنید به: 
Abdurrahman Ateş, nadir şah ve döneminde Osmanli- Iran
mücadeleleri, basilmamiş doktora tezi, isparta, 2001,s.66                                              ]  [8: 4. برای اطلاعات بیشتر در باره لشکرکشی نادر به افغانستان و هندوستان رجوع کنید به: میرزا مهدی خان استرآبادی، تاریخ نادری، 1258، برگ 217 و ادامه، همچنین: 
L.lockhart, Nadir shah, s.112; William irvine, later mughals, Lahore, (Tarihsiz), 319. 
در باب سفر ترکستان [= ماوراءالنهر] نیز رجوع کنید به: محمدکاظم (وزیر مرو) عالم آرای نادری، جلد 2، به کوشش: محمدامین ریاحی، تهران، 1374، ص 149.] 


بدین ترتیب، بنا بر نوشته سر پرسی سایکس مورخ غربی، نادر با لشکرکشی به هندوستان، علاوه بر به دست آوردن ثروتهای افسانهای هندوستان، به آرزوی جهانگشایی خود نیز تحقق بخشید و همانند پیشینیان خود، چنگیز و تیمور در ردیف جهانگشایان بزرگ آسیا قرار گرفت. 

در کنار این موفقیتها، لشکرکشیهای نادر در جبهههای مختلف، از قفقاز تا رود ایندوس (رود سند)، از سواحل دریای عمان تا سواحل رود جیحون و اختصاص تمام منابع کشور به امور نظامی، موجب فقر و تهیدستی مردم شد. 

این سیاست نادر، نارضایتی اقشار مختلف مردم ایران را بهدنبال آورد و در نهایت موجب قتل او در سال 1159ق./ ژوئن 1747م.[footnoteRef:9] گردید[footnoteRef:10] (Ali Djafarpour, 1977: 160-161). [9: . در مقاله حاضر، بیشتر تاریخ ها به صورت میلادی است.]  [10: 2. نادر برای جبران هزینههای جنگ با عثمانیها که از سال 1155ق./ 1743م. شروع شده بود و همچنین بحران اقتصادی ناشی از هزینههای سفر جنگی به قفقاز، پس از بازگشت از سفر جنگی هندوستان، مالیات سه ساله بخشوده شده را به زور از مردم جمعآوری کرد؛ او مردم را به پرداخت مالیاتی وادار کرد که از حد توان آنها خارج بود. این اقدامات، نفرت مردم را که هنوز به خاندان صفوی دلبستگی داشتند و علمای شیعی که از اصلاحات دینی نادر ناراضی بودند، برانگیخت. تا جایی که مردم در مقابل اقدامات نادر دچار سر در گمی بودند و نمیدانستند چه باید کنند. در این اثناء مسئولین لشکری و کشوری (حتی نزدیکان و خویشاوندان) شاه نیز خود را در امان نمیدانستند و بر جان خود بیمناک بودند. رفتار سخت و بیرحمانه نادر شاه علیه مردم، موجب شورشهایی در نقاط مختلف کشور شد. در پی طلب مالیات 500 هزار تومانی از مردم سیستان در شرق کشور شورشی در گرفت که علیقلی خان برادرزاده شاه شخصاً آن را اداره میکرد. سرانجام وقتی نادر برای سرکوب شورش خراسان و سیستان به آن سو حرکت کرد، در خیمهگاه خود در فتحآباد و دو فرسخی خبوشان، شب هنگام در سوء قصدی که هفتاد تن از امیران آن را ترتیب داده بودند، در 11جمادیالثانی1160ق./ 20 ژوئن 1747م. به قتل رسید. نگاه کنید به: محمدکاظم وزیر مرو، جلد 3، صص 1197-1191 و همچنین به:      L. Lockhart, nadir shah, s. 257-264. ] 


پس از قتل نادرشاه، ایران بار دیگر به ورطه بحران و اغتشاش افتاد: میان اعضای خاندان افشار مجادلهای خونین برای کسب تاج و تخت آغاز گردید و در پی آن امپراتوری عظیم نادرشاه تجزیه شد و دولت، اقتدار و حاکمیت خود را از دست داد.



کشمکشهای حاکمیتی در ایران پس از قتل نادرشاه 

علیقلی خان که هنگام قتل نادر در هرات به سر میبرد، بنا به خواسته توطئهگران به سرعت به مشهد آمد. او فرزندان و نوادگان نادر را که در کلات بودند، به مشهد آورد و به استثنای یکی، همه را بیرحمانه به قتل رساند (محمدکاظم وزیر مرو، 1374: 3/1197-1196؛ بازن، 1365: 52-50). شاهرخ، نوه نادر و پسر رضاقلی میرزا و نوه دختری شاه سلطان حسین، آخرین فرمانروای صفوی به سبب ترس از واکنش مردم که هنوز به خاندان صفوی دلبستگی داشتند، از این قتلعام جان سالم به در برد. 

علیقلی خان مدتی پس از قتل عموی خود نادر، در جمادی الآخر سال 1160ق./ ژوئیه 1747م. با لقب عادلشاه بر تخت نشست. ثروت و خزینه گرانبهای نادر که آن را در قلعه کلات نگهداری میکردند، به مشهد منتقل و میان امیران و سپاهیان تقسیم شد (محمدکاظم وزیر مرو، 1374: 3/1198)، اما علیقلی خان نیز نتوانست به اوضاع ایران که دوباره دچار آشوب و بحران شده بود، سر و سامان بخشد. سخاوتمندی بیش از حدّ او نیز فایدهای نداشت؛ زیرا شاه جدید به سبب بیرحمی و تزلزل در میان مردم محبوب نبود و به همین سبب، قابلیت و صلاحیّت اداره دولت را نداشت. علیقلی خان (عادلشاه)، ابراهیم خان برادر خود را برای برقراری آرامش و صلح به والیگری عراق در غرب کشور منصوب کرد، همچنین امیر اصلان خان پسر عمه نادر را بر حکومت آذربایجان گماشت (Sumer, F, 1986:129).

در این اثناء محمدحسن خان قاجار پسر فتحعلی خان قاجار که تا این زمان فراری بود، ناگهان در صحنه ظاهر شد و با تسخیر استرآباد، با علیقلی خان بنای نبرد گذاشت (تجلیبخش، 1346: 148). 

علیقلیخان برای سرکوب شورش محمدحسن خان به راه افتاد، مواضع قاجارها را به تصرف در آورد و او را تا ترکمنصحرا تعقیب کرد و گرچه موفق به دستگیری او نشد، اما آقا محمدخان[footnoteRef:11] فرزند هفت یا هشت ساله محمدحسن خان که در آینده مؤسس دولت قاجار شد را به اسارت گرفت و اخته کرد (yalmaz Karadeniz: 2006: 53-54; Sümer, F, 1986:129). [11: . برای اطلاعات بیشتر در باره آقا محمدخان، بنیانگذار سلسله قاجار که تا سال 1304ش./ 1925م. نزدیک به یک و نیم قرن در ایران حکومت کردند، نگاه کنید به: 
F.sümer, Ağamuhammed şah Türkiye diyanet vakfi Islam Ansiklopedisi, C.I, Istanbul, 1988, s.455-456. ] 


اندکی بعد، علیشاه (عادلشاه) خبر شورش برادر خود ابراهیم خان را که بر حکومت عراقعجم گماشته بود، دریافت کرد. ابراهیمخان با حمایت حاکم آذربایجان، امیراصلانخان پسر عمه نادرشاه، علیه برادر خود سر به شورش برداشته بود. عادلشاه در جنگی که بین سلطانیه و زنجان به وقوع پیوست، از ابراهیمخان شکست خورد و اسیر شد. ابراهیمخان به چشمان برادر خود علیقلی خان که یازده ماه حکومت کرد، میل کشید (ربیع الثانی- جمادی الاول 1161ق./ آوریل- می1748م.). ابراهیمخان پس از پیروزی بر علیقلی خان، امیراصلان خان را که روابطش با او به تیرگی گراییده بود، نیز شکست داد و امیراصلان خان و برادرش ساروخان به قتل رسیدند. 

در این میان، شاهرخ میرزا تنها نوه زنده نادرشاه، در رمضان- شوال 1161ق./ سپتامبر- اکتبر 1748م. از طرف امیران خراسان به مقام شاهی رسید (محمدکاظم وزیر مرو، 1374: 3/1193) ابراهیمخان با دریافت خبر حکمرانی شاهرخ میرزا در مشهد، در ذی الحجه 1161ق./ دسامبر 1748م. فرمانروایی خود را در تبریز اعلام کرد (Ali djafarpour, 1977, 170).

ابراهیمخان به منظور جنگ با شاهرخ به طرف خراسان حرکت کرد، اما به سبب شورش در میان سپاهیان، بسیاری از نیروهایش از او جدا شدند و خود او نیز در مکانی بین قزوین و ساوه به دست افراد شاهرخ افتاد. ابراهیمخان پس از این که چشمانش کور شد، در راه انتقال به مشهد به قتل رسید (1162ق./ 1749م.). عادلشاه فرمانروای سابق نیز پس از انتقال به مشهد به دست زنان نادرشاه کشته شد (جمادی الاول- جمادی الثانی 1162ق./ مه- ژوئن 1749م.). 

سیّد محمد متولی مشهد که از خاندان مرعشی بود و از طرف مادر نسب او به خاندان صفوی میرسید، به همین سبب مورد قبول و احترام مردم و سپاهیان بود. شاهرخ از این وضعیت ناراضی بود و برای از میان برداشتن سیّد محمد، با همکاری امیران خود اقداماتی پنهانی علیه او ترتیب داد، اما بر خلاف دستورهای شاهرخ، سیّد محمد در محرم سال 1163ق./ ژانویه 1750م. با عنوان شاه سلیمان به مقام فرمانروایی رسید. شاهرخ نیز نابینا شد، اما اندکی بعد، گروهی از امیران[footnoteRef:12] که بسیاری از آنها اصل و نسب ترکی داشتند، پس از کور کردن شاه سلیمان و خلع او از مقام فرمانروایی، برای دومین بار شاهرخ را به مقام شاهی رساندند (صفر 1163ق./ فوریه 1750م.).  [12: . این گروهها و طوایف عبارتند از: بیات، قاجار، قلیچی، افشار، جلایر، مروی، چولا، تغایری (بغایری) و کرابلی (گرایلی)؛ نگاه کنید به:  B.O.A., Name- i Hümayun defteri, nr.VIII.s.466.] 


امّا شاهرخ از قوه بینایی محروم بود و پسر بالغی نیز نداشت؛ به همین سبب مشهد در میان سالهای 1166-1163ق./ 1753-1750م. به دست عرب علمشاه افتاد (Sümer, F, 1986:130-131). 

پس از مدتی، شاهرخ با یاری احمدشاه درّانی[footnoteRef:13]، فرمانروای افغان (1185-1159ق./ 1772-1747م.) توانست برای بار سوم به تخت فرمانروایی بنشیند.[footnoteRef:14] [13: . احمدشاه بنیانگذار دولت افغانستان در نامهای در اواخر سال 1175ق./ 1762م. به سلطان مصطفی سوم (1187-1170ق./ 1774-1757م.) پادشاه عثمانی تأکید کرد که نسبت به شاهرخ که اجدادش از قدیم پادشاه بودهاند، با نظر عطوفت نگاه میکند و به همین سبب او را برای تخت سلطنت شایسته میداند. نگاه کنید به:   B.O.A; Name-i Hümayun defteri,nr.VIII,s.469.]  [14: . حکمرانی شاهرخ در خراسان تا هنگام مرگ او در سال 1210ق./ 1796م. نزدیک به نیمقرن تداوم داشت.] 


کشمکشهای داخلی اعضای خاندان افشار و تسویه حسابهای خانوادگی علیه یکدیگر، موجب محو و نابودی آنها شد. در نقاط مختلف ایران، خوانین و حاکمان با نفوذ از خلأ قدرت استفاده کردند و علم استقلال برداشتند و برای در دست گرفتن قدرت و حاکمیت کشور با یکدیگر وارد جنگهای خونین شدند؛ چنانکه احمدشاه ابدالی (درّانی) با استفاده از نابسامانی و کشمکشهای داخلی ایران به قندهار رفت و در آنجا با تکیه بر قبایل افغان و حمایت آنها، دولت مستقل افغانستان را تأسیس کرد.[footnoteRef:15]  [15: . احمدخان درانی که به شاخه سدوزایی از قبیله ابدالی از قبایل افغانستان منسوب بود، در سال 1134ق./ 1722م. به دنیا آمد. هنگامی که نادر در سالهای 1144-1143ق./ 1732-1731م. برای سرکوب شورشیان ابدالی به هرات و اطراف آن لشکر کشید، احمدشاه و برادرش ذوالفقار به حوالی قندهار گریختند، اما در آنجا به دست حسینخان رهبر غلزاییها که در قندهار حکومت میکرد، دستگیر شدند. وقتی نادر در سال 1150ق./ 1738م. قندهار را تصرف کرد، احمدشاه را تحت حمایت خود گرفت و او را به عنوان حاکم مازندران منصوب کرد. احمدشاه درانی در اغلب لشکرکشیهای بزرگ نادر حضور داشت و به سبب شجاعتها و قابلیتهایی که از خود نشان داد، در ردیف بزرگترین فرماندهان نادرشاه قرار گرفت. پس از قتل نادرشاه (11 جمادی الثانی 1160ق./ 20 ژوئن 1747م.) احمدشاه همراه نیروهای ابدالی و اوزبک تحت امر خود که شمار آنها تقریباً بالغ بر سه یا چهار هزار نفر میشد، به قندهار عقبنشینی کرد و در آنجا از سوی رؤسای قبیله ابدالی با دریافت عنوان "درّ درّان" به فرمانروایی قندهار منصوب شد. احمدشاه با تحت حاکمیت قرار دادن غلزاییها، اوزبکان و تاجیکها، فرمانروای کل افغانستان شد. او طی سالهای 1185- 1160ق./ 1772- 1748م. یعنی سال وفاتش، پی در پی لشکرکشیهایی علیه امپراتوری ترکی- هندی واقع در هندوستان ترتیب داد. برای کسب اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: 
Mehmet saray, Afganistan ve türkler, Istanbul, 1987,s.11-16.
Longworth Dames, Ahmed şha dürrani, I.A.,I,s.204-207. ] 


در آذربایجان به مرکزیت ارومیّه، آزادخان افغان یکی از فرماندهان لشکر نادر و در استرآباد نیز محمد حسنخان پسر فتحعلیخان قاجار که به دست نادر به قتل رسیده بود، بر اوضاع حاکم بودند.

در جنوب ایران نیز اسماعیل پسر دختر شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی (1134-1105ق./ 1722-1694م.)، علیمردانخان رئیس ایل بختیاری را به عنوان اعتمادالدوله انتخاب و خود را در اصفهان شاه اعلام کرد. پس از آنکه اسماعیل به عنوان شاه اسماعیل سوم فرمانروایی خویش را اعلام کرد، به سبب صغر سن، کلیه امور و اختیارات و قدرت و نفوذ بر عهده علیمردان خان قرار گرفت (1164ق./ 1751م.). 

همچنین، مصطفی خان شاملو که نادرشاه در سال 1158ق./ 1746م. او را به عنوان سفیر به پایتخت عثمانی فرستاد، اما به سبب قتل نادرشاه و بروز هرج و مرج در ایران در بغداد متوقف شده بود، همراه شخصی به نام حسینمیرزا که ادعا میکرد پسر شاه طهماسب دوم (1144-1134ق./ 1732-1722م.) هست، نیز میکوشیدند تا حاکمیت را در ایران به دست گیرند. اما کریمخان زند وارد میدان شد و شاه اسماعیل سوم را که خود را در اصفهان شاه مینامید، اسیر کرد و علیمردانخان و مصطفیخان را نیز از میان برداشت. کریمخان که اعتمادالدوله شاه اسماعیل سوم بود، شیراز را مرکز قرار داد و در جنوب ایران به قدرت بلامنازع تبدیل شد (Malcolm,Sir john, 1821: 166).

از این پس، نزاعها برای به دست آوردن حاکمیّت و تاج و تخت میان آزادخان افغان محمدحسنخان رئیس قاجارهای اشاقهباش و کریمخان زند ادامه یافت و از بین این افراد، آزادخان با شکست در مقابل محمدحسنخان از صحنه سیاسی کنار رفت (1168ق./ 1755م.)؛ بدین ترتیب کشمکشها میان محمدحسنخان و کریمخان زند ادامه یافت. محمد حسنخان که در استرآباد تحت محاصره کریمخان بود، توانست با شکست کریمخان، گیلان، قزوین، اصفهان، آذربایجان جنوبی و شمالی را تصرف کند و بخشی مهم از ایران را تحت حاکمیت خود قرار دهد. 

محمدحسن خان برای به دستآوردن قسمت جنوبی ایران و فارس، نبرد با کریم خان را آغاز کرد؛ اما پس از جنگهای بسیار با او نتوانست موفقیتی کسب کند. سرانجام در جنگ سال 1172ق./ 1759م. در نزدیکیهای استرآباد با نیروهای زند شکست خورد و هنگام فرار به دست محمدعلیخان، رئیس قاجارهای یوخاری باش به قتل رسید (Karadeniz y, 2006, 55-57). با مرگ محمدحسن خان، کریم خان زند توانست سرتاسر ایران به استثنای خراسان را تحت حاکمیّت خود بگیرد.[footnoteRef:16]  [16: . برای اطلاعات بیشتر در باره کشمکشهای داخلی ایران پس از مرگ نادرشاه در میان سالهای 1172- 1159ق./ 1759- 1747م. نگاه کنید به: بازن، 1365، ص54 و نیز بنگرید به:
s.j.malcolm,III,1821,s.156;süleyman izzi efendi,tarih,Istanbul,1199,برگ . 235/a, şemdani-zade süleyman efendi, mürit-tevarih,yaya,m.Aktepe,Istanbul,1976,s.160.] 




سیاست دولت عثمانی در مقابل ایران 

پس از قتل نادرشاه و بروز کشمکش میان اعضای خاندان افشار و خوانین و والیان بانفوذ برای کسب تاج و تخت، پیشنهادها و تشویقاتی مبنی بر اشغال ایران با استفاده از کشمکشهای داخلی به دولت عثمانی رسید. والیان ارزروم و بغداد با ارسال نامههایی به استانبول، وضعیت نابسامان ایران را گزارش دادند: اگر سرعسگری به جانب ایران تعیین و فرستاده شود، به سهولت و سرعت میتوان ایران را اشغال کرد (şemdani-zade süleyman, 1976: 160).

دولت عثمانی که اوضاع ایران را با دقت و احتیاط زیر نظر داشت، در شعبان 1160ق./ اوت 1746م. با تشکیل مجمعی در استانبول، وقایع ایران پس از قتل نادر شاه را ارزیابی کرد. در این مجمع تصمیم گرفته شد که به منظور جلوگیری از ضرر و زیان حکومت عثمانی ناشی از اوضاع نابسامان ایران، باید معاهده صلح[footnoteRef:17] ایران و عثمانی در شعبان 1159ق./ سپتامبر 1746م. حفظ و رعایت گردد (Izzi, s, 1199, nr. 136b- 137a). [17: . برای اطلاع از مفاد عهدنامه صلح میان ایران و عثمانی که در 17 شعبان 1159ق./ 4 سپتامبر 1746م. در کردان امضاء شد، نگاه کنید به: 
B.O.A.Name-i Hümayun, defter, nr.III, s.60-61;B.O.A.Hatt-I Hümayun,nr.220] 


همچنین به والیان مناطق مرزی با ایران دستور داده شد که به شروط معاهده صلح پایبند بمانند و در فکر تجاوز به خاک ایران با استفاده از وضعیت بحرانی پیشآمده پس از قتل نادر شاه نباشند (B.O.A.Mühimme, nr.153,s. 133, mühimme nr.153, s.278). 

از سوی دیگر، مصطفیخان شاملو که از طرف نادر شاه از طریق بغداد به پایتخت عثمانی فرستاده شده بود، اما به سبب قتل نادر نتوانسته بود از بغداد به استانبول برود[footnoteRef:18] و در نتیجه در بغداد اقامت کرده بود، با مراجعه به دولت عثمانی، خواست تا او را برای تصرف اصفهان، قزوین، همدان و کرمانشاه (عراق عجم) یاری کنند.  [18: . پس از انجام مذاکرات صلح میان سفرای عثمانی و نمایندگان نادر شاه در کردان- میان قزوین و تهران- نادر متن و مفاد عهدنامه صلح را که در تاریخ 17 شعبان 1159ق./ 4 سپتامبر 1746م. امضاء شد، تصویب کرد. سپس برای تصویب این معاهده توسط سلطان محمود یکم پادشاه عثمانی، مصطفی خان شاملو و مورخ خود میرزا مهدیخان را به همراه هدایایی بسیار باارزش، از بغداد به استانبول فرستاد. اما پس از آنکه مصطفیخان شاملو و هیئت همراه وارد مرز عثمانی شدند، خبر قتل نادر شاه را دریافت کردند. مصطفیخان به بغداد بازگشت و وقایع داخلی ایران پس از قتل نادر را تعقیب میکرد و چون منتظر نتیجه و سرانجامِ این وقایع بود، نتوانست به استانبول برود؛ بنابراین در بغداد اقامت گزید. به همین سبب، نامه و هدایایی را که همراه خود برده بودند نیز در بغداد ماند؛ سفیران نادر شاه مدت 4 سال در بغداد اقامت کردند. نگاه کنید به: 
Abdurrahman Ateş, 2001, s.158-159.] 


مصطفیخان به حکومت عثمانی پیشنهاد کرد که اگر او را یاری کند و حکومت عراق عجم به او واگذار شود، در این ولایتها به نام دولت عثمانی حکومت خواهد کرد و مالیات را نیز به حکومت عثمانی خواهد پرداخت. اما دولت عثمانی متناسب با سیاست صلح حرکت کرد و خواسته مصطفیخان شاملو را نپذیرفت (Hammer, B.J.v., 1994: 134).

در اواخر سال 1160ق./ 1748م. چون ابراهیمخان برادر عادلشاه و برادرزاده نادر خود را در تبریز شاه خواند، مصطفیخان با مراجعه به کسریهلی احمد پاشا والی بغداد خود را سفیر ابراهیمخان معرفی کرد و از وی خواست تا اجازه رفتن او را به استانبول صادر کند، اما کسریهلی احمد پاشا والی بغداد، اوضاع داخلی ایران را یادآور شد و این سفارت را بیهوده خواند و خواسته مصطفیخان را رد کرد. در نهایت، دستور ادامه اقامت مصطفی خان در بغداد و تأمین نیازهای او صادر شد (izzi efendi, S,1199,nr, 185b) (Djafar pour, A.1977, s.170).

از طرف دیگر، چین قلیچخان نظامالملک[footnoteRef:19] که در حیدرآباد هندوستان، دولتی تأسیس کرده بود، با ارسال نامهای به سلطان محمود یکم پادشاه عثمانی (1167-1142ق./ 1754-1730م.) او را به تعرض و اشغال ایران تشویق کرد. پیغام نظامالملک به صورت مختصر این بود که اگر عثمانیها با تعرض به ولایات ایران، این کشور را اشغال کنند، ولایتهای ضبط شده ایران در تصرف دولت علّیه قرار خواهد گرفت و با از میان رفتن تشیّع و تسلّط تسنن، مردم به آسایش رسیده و نفس راحتی خواهند کشید (B.O.A.Name-i Hümayun defteri,nr. VIII, s. 297) (Hikmet bayur, y.1948, 409-411). [19: . دولت بابریان که در اوایل قرن 10 قمری/ 16میلادی به دست محمد بابر (936-899 ق./ 1530-1494م.) با سختیها و مشکلات بسیاری تأسیس شده بود، با بیتوجهی و اهمال اراضی خود در شمال، با گذشت زمان، تمرکز خود بر هندوستان را افزایش داد. در سال 1137ق./ 1725م. و در نتیجه توطئههای گوناگون داخلی، این دولت با عنوان دولت گورکانی و حیدرآباد به دو بخش تقسیم شد. بنیانگذار دولت حیدرآباد چین، قلیچخان نظام الملک، اصل و نسب تورانی داشت. فرمانروای گورکانی، ناصرالدین محمدشاه (1160-1131ق./1748-1719م.) در سال 1134ق./ 1722م. نظامالملک را به مقام وزارت منصوب کرد. پس از مدتی نظامالملک از دهلی به دکن رفت و دولت حیدرآباد را تأسیس کرد. در این زمینه نگاه کنید به:
yusuf hikmet Bayur, Hindistan tarihi, II,Ankara.1987, s.385] 


نگرانی اصلی چین قلیچخان، تأسیس دولتی قدرتمند در افغانستان در سال 1159ق./ 1747م. بود که میتوانست هندوستان را از طرف شمال تهدید کند. اما اگر دولت عثمانی ایران را اشغال میکرد، احمدشاه درّانی متوجه ایران میشد یا به عبارت دیگر به جبهه ایران مشغول میشد و به این ترتیب، فرصتی برای تهاجم به هندوستان نمییافت. اما این استراتژی نظامالملک تحقق پیدا نکرد و احمدشاه درّانی مؤسس دولت افغانستان، هنوز یک سال از حکومتش نگذشته، سفر جنگی به سوی هندوستان را آغاز کرد و این کشور را از طرف شمال مورد تهدید قرار داد. 

علاوه بر تشویق و پیشنهاد نظامالملک به دولت عثمانی برای اشغال ایران، احمد شاه درّانی (1185-1159ق./ 1772-1747م.) بنیانگذار دولت افغانستان نیز به سبب کشمکشهای داخلی ایران، هیئتی را در سال 1175ق./ 1762م. به میانجیگری علیپاشا والی بغداد نزد سلطان مصطفی سوم (1187-1170ق./ 1774-1757م.) پادشاه عثمانی فرستاد و به دولت عثمانی پیشنهاد اقدام مشترک و متحد ضد ایران داد.[footnoteRef:20]  [20: . برای اطلاع از نامه ارسالی احمدشاه درّانی به سلطان مصطفی سوم پادشاه عثمانی نگاه کنید به: 
B.O.A. Name-i Hümayun defteri,nr.VIII,s.460-481. 
همچنین برای اطلاع از متن ترکی رجوع کنید به: 
B.OA. Name-i Hümayun defteri,nr.VIII,s.481-484.] 


وقتی احمد خان سفرای خود را نزد حکومت عثمانی فرستاد، کشمکشها و حوادث پس از قتل نادرشاه فروکش کرده و کریمخان زند حاکمیت خود را در ایران به استثنای خراسان برقرار ساخته و نسبت به حاکمیت افغانها در خراسان روش خصمانهای در پیش گرفته بود. 

میتوان چنین استنباط کرد که چون احمد شاه از پیروزی کریمخان بر همه رقیبان و تحکیم حاکمیت خود در ایران آگاهی داشت، در صدد بود تا پیش از اقدام کریمخان علیه افغانها و بازپسگیری خراسان از دست آنها، خطر کریمخان را با مداخله دولت عثمانی برطرف یا حداقل قدرت کریمخان را تضعیف کند، اما سلطان مصطفی سوم (1187-1170ق./ 1774-1757م.) پادشاه وقت عثمانی در جواب نامه احمدشاه به صورت خلاصه چنین نوشت:

معاهده صلح 17 شعبان 1159ق./ 4 سپتامبر 1746م. میان دولت علّیه و ایران منحصر به فرمانروایان آن دوره نیست، بلکه در دوران فرمانروایان بعد از آنها نیز معتبر است و به همین سبب، این معاهده صلح تا زمان بقای دو دولت کارایی خواهد داشت و این وضع به وسیله اسناد نیز تثبیت گردیده است،[footnoteRef:21] بنابراین، سلطان عثمانی از پذیرش پیشنهاد احمدشاه درانی خودداری کرد. [21: . برای اطلاع از نامه سلطان محمود یکم به احمدشاه درانی نگاه کنید به: 
B.O.A. Name-i Hümayun defteri,nr.VIII,s.485-487.] 


چنانکه ملاحظه میشود، در دوران کشمکشهای پس از قتل نادرشاه که بیش از 10 سال ادامه داشت، علیرغم تشویقها و پیشنهادهای متعدد به دولت عثمانی برای اشغال ایران، سلاطین عثمانی، سلطان محمود اول و سلطان مصطفی سوم به معاهده صلح میان ایران و عثمانی در 17 شعبان 1159ق./ 4 سپتامبر 1747م. پایبند بودند، زیرا در دوره مورد بحث، حکومت عثمانی در سیاست خارجی خود، چه در جبهه غرب و شمال یعنی اتریش، ونیز و روسیه[footnoteRef:22] و چه در جبهه ایران، سیاست صلح را تعقیب میکرد.[footnoteRef:23]  [22: . برای اطلاع از سیاست غرب دولت عثمانی بنگرید به: 
Mücteba ilgürel,doğuştan günümüze büyük islam tarihi,C.XI,Istanbul,1993,s.155-156.]  [23: . خاطر نشان میشود که دولت عثمانی به دلیل موقعیت ضعیف و مواجهه با مشکلات داخلی و خارجی، مجبور به اتخاذ سیاست صلح در این دوره شده بود.] 


قوجا راغب پاشا که به نظر هامر مورخ، یکی از داناترین صدراعظمهای عثمانی و آخرین دولتمردان بزرگ[footnoteRef:24] بود، نقش بهسزایی در سیاست صحیح خارجی حکومت عثمانی داشت. راغبپاشا که دولت عثمانی را در این قرن به شیری تشبیه میکرد که ناخنهایش کنده شده باشد، از کشیده شدن عثمانی به جنگ جلوگیری کرد.[footnoteRef:25] سیاست صلح دولت عثمانی در اواسط قرن 12قمری/ 18میلادی با وضعیت اداری، نظامی، مالی و اجتماعی دولت علّیه از ابتدای این قرن ارتباط داشت: علیرغم تدابیر اتخاذ شده در این ظرف زمانی، دولت عثمانی در زمینههای ساختار نظامی و قضایی، نظم سابق خود را از دست داده بود. مالیاتهایی که به سبب جنگهای طولانی مدت دریافت میشد، در کنار اقدامات شرورانه راهزنان، مردم را در وضعیت دشواری قرار داده بود. امور جنگی به فرماندهان مناطق مرزی محوّل گردیده و امور داخلی نیز به حال خود رها شده بود و به موازات خلل در نظم اداری، نظامی، قضایی و اقتصادی، شورشهایی در سنجاقها و ایالتهای مهم آناتولی به وقوع پیوست. این تحولات منفی در ساختار دولت، از نیمة دوم قرن 12قمری/ 18میلادی به شکل بارزتری خودنمایی کرد.[footnoteRef:26]  [24: . B.J.V. Hammer, 1994, VIII, s.341.]  [25: . در مورد قوجا راغبپاشا نگاه کنید به: 
Bekir sitki baykal-Abdülkadir karahan, ragip paşa, I.A.IX, s.594-598.]  [26: . برای اطلاعات بیشتر پیرامون اوضاع داخلی دولت عثمانی از ابتدای قرن 12قمری/ 18میلادی رجوع کنید به: 
Ismail Hakki, uzunçarşili,Osmanli tarihi,IV,Ankara,1982,s.315.] 


از طرف دیگر، مقطع زمانی 35 ساله از محاصره دوم وین در سال 1094ق./ 1683م. تا معاهده صلح پاساروفچه در سال 1130ق./ 1718م. یکی از خونینترین، بحرانیترین و خطرناکترین دوران دولت علّیه بود. در این مدت کوتاه، دولت عثمانی مناطقی را که در مدت 200 سال تصاحب کرده بود، از دست داد. 

همچنین دولت عثمانی که تا قبل از شکست وین، در طول تاریخ طولانی و باشکوه خود پیروزیهای فراوانی به دست آورده بود و شکستی جدّی در قاره اروپا تجربه نکرده و قرنها در دریا و خشکی حاکم بلامنازع بود و پادشاهان فراوانی را از تخت سلطنت به زیر کشیده و فرمانروایانی را به مقام فرمانروایی منصوب و آنها را حمایت کرده بود، از لحاظ روانی، قدرت خود را در مقابل دشمنانش از دست داده بود. به همین سبب دولت علّیه میکوشید تا سرزمینهایی را که در ابتدای قرن 12 قمری/ 18میلادی در جبهههای غرب از دست داده بود، بار دیگر تصاحب کند. 

دولت عثمانی در صدد بود تا شکستهای خود را در جبهههای غرب و واگذاری سرزمینهایی به اتریش طبق معاهده پاساروفچه در سال 1130ق./ 1718م. با به دست آوردن مناطقی در شرق جبران کند. در کنار این مسائل، روسها با استفاده از بحران داخلی ایران در ابتدای قرن 12قمری/ 18میلادی در طول سواحل دریای خزر به طرف جنوب پیشروی و اراضی شمالغربی ایران را اشغال کردند. به همین سبب، توازن قدرت در شرق برهم خورد و امنیت مرزها مورد تهدید واقع شد. افزون بر آن، مراجعات اهالی سنّیمذهب شیروان و داغستان به دولت عثمانی و اندیشه دولت عثمانی برای جبران مناطق از دست داده خود در غرب با استفاده از اوضاع نابسامان ایران موجب شد تا این دولت بر پایه تصمیم خود برای جنگ با ایران وارد عمل شود و ایالتهای غربی ایران را تصرف کند (Ateş, Abdurrahman, 2001, s. 37).

جنگهای ایران و عثمانی که از سال 1134ق./ 1722م. آغاز شده بود، تا سال 1159ق./ 1746م. به مدت 20 سال ادامه داشت. جنگهای ایران و عثمانی در نیمه اول قرن 12قمری/ 18میلادی، علیرغم هزینههای هنگفت مادی و معنوی برای طرفین و درگیریها میان انبوهی از سپاهیان، در طول مرزها در دو یا حتی سه جبهه، نتیجهای مهم برای طرفین در بر نداشت. در واقع نه نادرشاه توانست برتری سیاسی و نظامی خود را به دولت عثمانی بقبولاند و آناتولی شرقی و عراق را تصاحب کند و نه دولت عثمانی توانست مناطق غربی ایران را که تصرف کرده بود، برای مدتی طولانی تحت حاکمیت خود نگاه دارد. 

به همین سبب، سیاست نادرشاه در برابر دولت عثمانی و سیاست دولت عثمانی در نیمه نخست قرن 12قمری/ 18میلادی در مقابل ایران، هیچ موفقیتی به بار نیاورد؛ زیرا جنگهایی که گاه با پیروزی نادرشاه و گاهی نیز با پیروزی عثمانیها به پایان میرسید، نتوانست توازن ژئوپلیتیکی را که در عهدنامه آماسیه در سال 962ق./ 1555م. ظهور یافته و طبق معاهده قصرشیرین درذیالحجه 1048ق./ مه 1639م. پایههای آن مشخص شده بود، تغییر دهد. علاوه بر این، هزینههایی بود که این جنگها خزانههای هر دو دولت را خالی کرد و موجب بحرانهای مالی، اقتصادی و اجتماعی شد. (Ateş, Abdurrahman , 2001, 192-193). 



نتیجه

پس از قتل نادرشاه افشار، بنیانگذار سلسله افشاریه در سال 1159ق./ 1747م. کشمکشهای خونینی میان اعضای این خاندان بروز کرد. در این مجادلات هیچیک از اعضای خاندان افشار نتوانستند حاکمیت خود را در ایران بسط دهند؛ تنها حکومت شاهرخ نوه نادر در خراسان بود که تا اواخر قرن 12قمری/ 18میلادی ادامه یافت. 

خوانین، رؤسای قبایل و حاکمان مناطق مختلف ایران نیز با استفاده از کشمکشهای داخلی و تسویهحسابهای خانوادگی اعضای خاندان افشار، برای کسب حکومت با یکدیگر مبارزه کردند. میتوان چنین گفت که ارتقاء یک رئیس قبیله تا مقام فرمانروایی ایران پس از سقوط دولت با اصل و نسبی همچون دولت صفویه در ابتدای قرن 12قمری/ 18میلادی، خوانین و رؤسای قبایل را برای رسیدن به تاج و تخت و حکومت ایران جسورتر میکرد. کریمخان زند که یکی از رؤسای قبایل بود، توانست با شکست رقبا در سال 1172ق./ 1759م. بر سرتاسر ایران به استثنای خراسان حاکم شود و صلح و امنیت را در کشور برقرار سازد. 

در دوره نابسامانی و اغتشاش در ایران که از سال 1159ق./ 1747م. تا سال 1172ق./ 1759م. بیش از 10 سال ادامه یافت، دولت عثمانی با رفتار محتاطانه و دوراندیشانه نسبت به ایران، سیاست مناسب صلح را در پی گرفت. این دولت در صدد بهرهبرداری از نابسامانیهای ایران برنیامد و حکومت کریمخان را تصدیق کرد و به رسمیت شناخت. زیرا دولت عثمانی با استفاده از کشمکشهای داخلی ایران در ابتدای قرن 12قمری/ 18میلادی، از سال 1134ق./ 1722م. به مناطق غربی ایران تعرض کرده بود و این تعرضات تا سال 1158ق./ 1746م. ادامه داشت، اما به هیچگونه دستاورد سیاسی و اقتصادی نرسیده بود. به همین سبب، دولت عثمانی در دوران سیاست آشتی از سال 1158 تا 1181ق./ 1746 تا 1768م. یعنی تا آغاز جنگ با روسیه، فرصت ترمیم و بازیابی یافت و انضباط سیاسی و اجتماعی خود را که از ابتدای این قرن با خلل مواجه شده بود، بازسازی کرد و اوضاع اداری، نظامی، اجتماعی و به ویژه مالی با یکسری اصلاحات تنظیم شد. به این ترتیب، دولت عثمانی توانست جایگاه قدرتمند خویش را به صورت استراتژیک، چه در جبهه ایران و چه در جبهه اروپا در مقابل دشمنان خود تا اواخر قرن 12قمری/ 18میلادی حفظ کند. 
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