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عادل شاه وحكمه اليران
7171- 7171
د .احمد كاظم البياتي
الجامعة المستنصرية /كلية التربية االساسية
المقدمة
دخلت ايران بعد ان اعاد نادر شاه وحدتها ،مرة اخرى في دواميت ارايراعال ارداخلمي مي اسيط ار يم رة
على ارحكم فمهيا ،وديد امتيدل يله ارايراعال اريى عليرال ار يفم حكيم فمهيا شيا ال عيدة  ،وا يت لت اديارمم عي
ارحكوم ارمركزي  ،ورم تتوحد ايران ثانم اال ف عهد اغا محمد خيان داسيارا اريلا دياد عملميال ع يكري وا يع
تمك فمها م فرض ار م رة على اريالدد واعيدن ارحكيم ار اسيارا 6971ـي)6791ان يله ارح الي ارتاريةمي مي
ايران تاريخ بحاس ارى اردرا وارالحي رميا فمهيا مي احيداخ خايال ومهمي  ،والنهيا وا يع وكالميرة وسيدل مي
ارمفمد ان ات رق ارمهيا ب ل يل مي ارالحيوخ ارعلممي يةيتا كيط واحيد مفهيا بحيدخ تارية ،رمت يفى درا يتها بددي
ومعرف احداثها اواول له االحداخ حكم عل شاه عادل شاه) بعد م تيط نيادر شياه اريلا ا يتمر احيد علير شيهرا
،حاول فمها س ا دا ان يحافظ على وحدة ايران ويفتللها م اراراعال ويةفف ع ا لهيا كا يط ارايراال ارل ملي
ارت فرضت علمهم ايام نادر شاه  ،االان اال راف وارضاء ارلهوال واالح اد ومحاوري اريمير اال يترلار بار يل
رفف ه ،ادل ارى صراع داخل مع ش م ه ابرا مم ممرزا كان نتمجته نهايي حكيم عيادل شياه وتيور ار يل مي داليط
شاه اخر ر د تفاول ارالح اال الاب ارت دفعت عل دل خان ارى االنتفياض ضيد نيادر شياه ،وماديام بيه عفيد تورميه
ارحكم ف ايران م دتط ابفاء عمه وتفظمم امور ارمملك ا وتفاول ارالح اياا دتاره رلكرد ،وخدفه مع محمد ح ي
داسار وما نتج عفه ،ومودفه م تمرد اممر اصدن حاكم اذربمجان،وصراعه مع ابرا مم ممرزا ونهاي حكمها
علي قلي خان والثورة ضد نادر شاه
)1
عل دل خان اب ابرا مم ممرزا ش مق نادر شاه  ،كان م ارم ربم رعمه ال مما بعد م تط واريده اوديد شيار
ف ارعديد م ارحمدل ارع كري خاج ارالدد  ،واصالح موضع ث واعتماد نيادر شياه )2ا وبعيد ازديياد االنتفاضيال
ف ارداخط ار ط على راس دوة ع كري اريى مف ي م يتان ،اثير تجيدد االنتفاضي فمهيا  ،اذ اعلي مجموعي مي
ار كان ب مادة ممر كوسك انتفاضتهم ضد ظلم ارلاه وسالروته  ،وب ي وا يم رتهم عليى دلعي كيوه خواسي  ،و ي
م ار دع ارمهمي في ارمديفي  ،وتحايفوا فمهيا  )3ان ار ما ي ار ا يم ارتي اتالعهيا نيادر شياه في سميع ارايراال
سعلت كان ارالدد يتمفون ارةدص م حكمه ا ودد كان عل دل خان ،ارلا اخل يف د ارل ي بعميه بعيدما عليم بانيه
يعمط على االي اع به ودتله ب ل رفاه سمع ماا ارف تومان م كان م تان كان ارلاه ديد اميره بجمعها،يت يلم
ارت يييارير عييي ظليييم وسيييور نيييادر شييياهارلرك ديييرر اعيييدن االنتفاضييي ضيييده )4اوتحيييارف ميييع داايييد االنتفاضييي فييي
م تان ممركوسك) ،وانام ارمه مجموع م ارم اتلم  ، )5وفي ار يادس وارعليري مي نم يان  6979م وصيط
ارى رال  ،واعل انتفاضته ضد عمه ودد انده رؤ اء ارعلاار واد موا ره يمم اروالء وار اعي وار تيال معيه ،
اذ كان ار ا م ارملتر ارلا سمعهم طيمان ارلاه وسالروته  )6ا شاعت انالاء االنتفاض ف ارساء اريالدد  ،واعلفيت
علاعر كرد خوبلان ارم تاا م اراراال انتفاضتها ومؤازرتها رعل دلي خيان  ،مميااسج غايل ارلياه ون مي
،وصمم على ارفمط م اكراد خوبلان واب اخمه )7ا فزحف نحو م ب يوال دوامهيا ز ياء خم ي عليرارف م اتيط ،
وعفدما وصط ارى فراه ان حل بعض اركرد ارى سالال االداغ وتحا اخرون في دلعي خوبليان )8ا وصيط ارلياه
ف ارحادا علر م حزيران  6979م ارى فتح اباد  ،و فا نال خمام مع كره ،وبعد ت يع اييام 92حزييران)
دتط ارلاه على يد اثفم م ارمهاسمم  )9اعلم عل دل خان و و ف حدود طالر يران بم تيط عميه ، )1وكميا ييلكر
)(1

قتل ابراهيم مير از في داغستان على يد قبائل الليغزيان ،وقد تالم نادرشاه كثيرا ،واقسم ان ياخذ بثأر اخيه وبعد عودته من حملته الكبرى على قندهار والهند وتركستان خاض صراعا قويا مع اليغزيان ،اتعب نادر

شاه كثي ار بسبب تحصن هذه القبائل في الجبال ولتمرسها على القتال  .لمزيد من المعلومات ينظر  :محمد حسين ميمندي،زندگي بارمچر نادر شاه افشار،د.م6471،هـ ،ص. 947-991

) )2مهدي بامداد،شرح حال رجال ايران در قرن  69،64،67هجري،جلد دوم،تهران6479،هـ ،ص. 716
London,1938.P.258.
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) ) 4مهدي ابميداد،املصدر السابق .719-716 ،
Lockhart , Op. Cit, P .261
))6

ارنولد اشرافيان،دولت نادر شاه افشار ،ترجمة حميد امين ،د.م ،د.ت  ،ص.962

))7

اشرافيان ،المصدر السابق ،ص. 962

))5

) )8مهدي بامداد ،المصدر السابق  ،ص. 941-947
ص . 417تشير معظم الروايات الى ان سبب اغتيال نادر شاه على يد ضباطه الفرس يعود الـى عـدم
) )9محمد جواد مشكور،تاريخ ايران زمين از روزگار باستان تاعصر حاضر ،تهران ،د.ت،
ثق ة نادر شاه بهؤالء وانه اتفق مع ضباطه االفغـان علـى تـدبير مذبحـة للضـبار الفـرس وقـد اتفـق معهـم علـى بـدء العمليـة فـي ليلـة التاسـع عشـر مـن حزيـران  .وقـد وصـل خبـر المـؤامر الـى كبـار
الضبار الفرس  ،فعزم هؤالء على تدبير خطة اغتيال الشاه عند تواجده ليال في خيمته  ،وقد نجح المتأمرون في التسـلل الـى خيمـة الشـاه بذريعـة لقـاء الشـاه المـر طـارىء  .وقـد قتـل الشـاه بسـيفه
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ﮔر ييتانه بييان محمييد دلي خييان ومجموعي مي اتالاعييه حملييوا راس نييادر شيياه ارمييه )2ا وركي يع ي علي دلي خييان
ارلرعم رما دام ب ه ؤالء ،اعل بان دتط عمه ساء بفاء عليى اوامير مفيه الن ياذ ارليعل مي ظلميه والعيادة ارهيدوء
واالم ارى ارالدد )3ا وارواضح ان عل دل خان رم تك ره عدد ب تط عمه  ،وانما اراد ا يتلمار ارحادثي العيتدء
عرش ارالدداف د استمع دادة ارجمش واروسهاء بعد حادث االغتمال واتف وا على على سعط عل دل خان حاكمارلالدد
خلفيا رعمييه  )4ا ودييد ا ييت الط االخمرفي مليهد بحفيياوة وترحيياب  ،وفي ار ييادس علير مي تمييوز  6979تييوج شييا ا
رلالدد )5ا
موقفه من ابناء عمه (نادر شاه)
م ارة وال ارت اتةل ا عل شاه ف تلالمت حكمه ار ااء على ابفاء عمها رةليمته مي ان ييؤدا ب يااهم اريى
زعزع حكمه وسمع ارمفاصري وارم ربم وارلورة ضدها رلرك امر احد دادته هراب خان ) بارتوسه ارى كدل
وار ااء على اوالد نادر شاه واحفاده اوعفدما وصط هراب خان مع دواته ارمؤرف م ارالةتماري ارى كدل عي
طريق دربفد –ارغونلا) ،وسد ان حرا ها في غفلي مي امير م )6ا وبعيد دتيال طفميف معهيم تمكي مي ادتحامهيا
وار اء ار الض عليى رضيا دلي مميرزا ابي نادرشياه) ومجموعي مي ابفياء نيادر شياه واحفياده وارم يربم مفيه ااميا
االخرون ف د تمكفوا م ارهرب ارى مرو )7ا الحق كاظم ممرزا ش مق علي شياه) ارهياربم االانيه ريم يظفير بهيم ،
فأوكط مهم تع الهم ارى دو ت محمد ارلا اعت ط امام دل اب نادر شاه وشا رخ حفميد نادرشياه افي حيم واصيط
دربان عل مدح نارهللا ممرزا اب نادر شاه  ،ودد اشتالك معه ف دتال عفمف بار رب مي حيوض يفك وتمكي
نارهللا ممزا م ارهرب ثانم ،االان بعض ار وال م مرو ار وا ار يالض علميه و يلم اريى دربيان علي اريلا ار يله
ارى كدل  )8سمع هراب خان اوالد نادر شاه واحفاده وطلل م علي شياه اتةياذ ميايراه مفا يالا بح هيم ا فيامر
االخمر ب تط رضا دل ممرزا ونارهللا ممرزا) وار ال االخيري اريى بدطيه ،حمي امير ب يتلهم بيدس ار يم اريمهم
)9ا ودد ا تل فى عل شاه م عملم ار تط شا رخ حفميد ارلياه ح يم ارايفوا مي اميه فاطمي ) اريلا كيان عميره
اربع علر عاما اوذرك رةلمته م نلوب ثورة ضده ب الل اسراءاته ار ا م ضد ابفاء نادر شاه ،ودرر في حيال
)10
حاول االمر االخمر اعدن شا رخ حاكما ا مما رلالدد ف حم يتورى و زمام االمور
تنظيم امور مملكته
اتجه عل شاه بعيد ان دايى عليى ابفياء نيادر شياه واحفياده ،اريى تفظيمم اميور مملكتيه بليكط يايم ريه احكيام
)12
ار م رة على ارالددا ف د امر باي اف سالاي ارايراال مي ارفياس في االديارمم االيرانمي )11ا و يك ارف يود با يمه
،والسط ك ل محال ارلعل اطلق على نف ه ر ل عادل شاه اوارلاه ارعادل)  ،الن ار كان رديهم شعور ء رعيدم
عدار نادر شاه وارادته ردماء االبرياء  ،)13وسعط ن ش خاتمه "ارملك هلل-ارملك عالد -اروالي رعل " )14ا كما م ر
على ماتال ى م خزاا نادر شاه ارت سلالها االخمر م ارهفد ،وعلى ارهدايا ارت كانيت ت يدم ريه مي ارمليو  )15ا و
اثنان من المهاجمين  ،لكنه سقط ارضا بعد ان عثـر بحبـال خيمتـه ،فـتمكن احـد المهـاجمين  ،وهـو صـا لح قرقلـو افشـار مـن قطـع يـده بعـد ان ضـريه بالسـيي  ،فـي حـين انقـض عليـه محمـد خـان
قاجار وحز رأسه  .وبعد اعالن مصرع الشاه نشبت صدامات مسلحة بين الجنود الفرس واالفغان اودت بحيا اكثر من خمسة االف شخص من الطرفين  .لتفاصيل اكثر راجع :
Jonas Hanway. ,The Revolutions of Persia containing History of the celebrated usurper Nadir Kouli, from his Birth in 1687,till his Death in 1747.to
which are added, Some particulars of the unfortunate reign of his fucceffor Adil Shah, London,1753,p .261-262 ; Lockhart , Op. Cit, p. 262

Hanway , Op. Cit,P.283 .

()1

( )2ابو الحسن بن محمد امين ﮔلستانه  ،مجمل التواريخ بس از نادر شاه ،د.م  ،د .ت  ،ص. 69
John Malcolm , The History of Persia from the most Earley Period to the Present Time,Vol 2,London,1829, P.53 -54.

)(3

) )13مهدي بامداد  ،المصدر السابق  ،ص. 717
) (14محمد حسين قدوسي ،نادر نامه،خراسان6447،هـ ،ص. 762
))15
)(16

مهدي بامداد  ،المصدر السابق  ،ص.717

ﮔلستانه  ،المصدر السابق  ،ص.67

) )17حسن الجاف ،موجز تاريخ ايران  ،ج ، 4ر ،6بغداد ، 9221،ص669

) (18مهـدي بامـداد  ،المصـدر السـابق  ،ص .717قتـل علـي شـاه ،نصـري ميـر از 94عامـا ،وامـام قلـي 67عامــا ،وجنكيـز خـان  4اعـوام ،ومحمـدفتح خـان طفـل رضـيع  ،مـع مجموعـة اخـري مـن احفــاد
واقرياء نادر شاه .محمد حسين قدوسي .المصدر السابق .ص. 766

))19

حسن الجاف ،موجز تاريخ ايران  ،ص .667يذكر مهدي بامداد ان عدم قتل شاهرخ يعود الى مزاج عادل شاه وعدم بقاء كمية كافية من السم يدسها له .وحسبما ارى ان هذا الراى ضعفيي عند

مقارنته بمجريات االحداث .مهدي بامداد  ،المصدر السابق  ،ص.711
Hanway , Op. Cit,P.288 .
) ) 21محمد حسين قدوسي ،المصدر السابق .ص. 769

) (22علي اصغر ثميم ،ايران در دوره سلطنت قاجار قرن يزدنهم اول قرن چازدهم هجري قمري،طهران ،د.ت. ،ص. 42
) )23مهدي بامداد  ،المصدر السابق  ،ص.717

) )24عبد ي رازي سمداني ،تاريخ ايران از ازمنة باستاني ،تهران6469،هـ ،ص. 799
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بفى ورا رمديف ملهد واحاطه بةفدق كالمر سهز بارمدافع واال يلح رحمايي ارمديف ،وديد ا يتيرق بفياؤه اكلير مي
شهري ،وكان ةما مع ارعاملم اذ ضاعف اسرتهم ارى اربع اضيعاف )1اوخيدل فتيرة حكميه انفيق اميواال طاالي
م خزاا نادر شاه ارت سلالها عادل شاه م كدل على مي ي يتح ها ومي الي يتح ها ،وعالير عاليدهللا رازا عي
ذرك ب وره "ان عادل شاه سعيط تليك ارةيزاا تيل ل ميع اريريح" )2ا وار يط عيادل شياه بمانيا اريى االديارمم االيرانمي
بارمامون االت " كان نادر شاه دد ظلم ارلمع وذل ا لها وبلغ ظلمه ذروته اذ كانت اردماء ف عهده ت مط ف كط
مكان ووضع ارمفارال فوق اس اد عالادهللا واتالاع عل ارمرتاى علمه ار دم) رلا ديام ار يكان ب تلي وبيدعوة مي
امراء خرا ان وبترحمل م ا لها سل فا على ارعرش" )3ا يتاح ان عادل شاه م خدل اشارته ارى ظليم ارليمع
اراد ان يك ل ود كان ارالدد ذال االغلالم ارلمعم ويؤكد رهم انه ساء م اسط ان اذ م وان اذ مل الهم و يلا اريفهج
اليةتلف ع اريلي يال وه في ارحكيم مي شيا ال اييرانا وفي اطيار تفظيمم ارمملكي عيم ح ي علي خيان معميرا
رلممارك و هراب بمگ كرس داادا رلجمش ،وش م ه ابرا مم ممرزا حاكما الذربمجان واصيفهان وعيراق ارعجيم ،)4
ف حم اشرف عادل شاه على ار احط ارجفوب رالحر دزوي ،ر مع اا تمرد يمك ان يحاط ف االدارمم ارليمارم
وارتوسه شردا عفد ارارورة )5ا واعل اممر اصدن حاكم شيمروان ار اعي وارتأيميد رعيادل شياه )6ا واعياد ار يكان
ارلي ابعد م عمه نادر شاه) كارالةتماريم واالفلاري وغمر م ارى مفياطق يكفا م االصيلم )7ااميا فمميا يةيتا
بعددته مع اردور ارعلمانم ورو ما ،ف د ار ط مالعوثا ارى ا تفالول ،رلتعالمر ع رغالته ف ارعمش ب دم مع اردور
ارعلمانم ورلماادد على معا دة ارالح ارت ابرمها نادر شاه معهم ،ودد اتفق ارجانالان على تالادل ار فراء وادامي
عددييال ح ييف بييم ارجييانالم ا وف ي ارماييمون ذاتييه ار ييط ف ي اواخيير تمييوز  6979ر ييار ارييى ار ييفمر اررو ي
غورتزن) ،عالر فمها ع رغالته ارملح ف ادام عددال ودي مع رو ما ا وكان عادل شاه يأميط في ع يد تحيارف
دفاع و جوم مع رو ما  ،رك ارروس كانوا يتعاملون مع له ارم اريل بحيلر ب يالل االوضياع غمير ارم يت رة
ف ايران ا االن ذرك رم يمفع م ع د معا دة تجاريي كانيت مهمي ررعاييا ارالليدي )8اعليى اريرغم مي ارجهيود ارتي
بييلرهاعادل شيياه ف ي سعييط فتييرة حكمييه م ييت رة ي ييود ا االم ي واالمييان االانهييا رييم تةييط م ي ارفزاعييال وارةدفييال
وزاحتح م ار ل ا
عادل شاه يقاتل الكرد
عفدما تورى عادل شاه ارحكم ف ايران كانت ارعاصم ملهد تعان مي ن يا في ارميؤن وارييلاء  ،وتمكي في
االشهر اريلدخ االوريى مي حكميه ان يهميىء رهيا كمميال كافمي مي ارميواداغمر ان يله ارميؤن بيديل تففيل تيدريجما
واصالح م اراعل توفمر ا مرة اخرى بار در ارم لوبا فلجأ ارى اركرد رتزويده بما يحتاسه م ارميؤن اريلاامي ،
االان االخمري رفاوا ارفكرة  ،وبما ان مةازن اركرد م اريلاء ف مف ي دوايان ريلرك توسيه عيادل شياه ب واتيه
ارى ارمف بهدف ار م رة على مةازنها  ،ودد حاصر ارمديف ودافها بارمدفعم وريم ييتمك اركيرد مي م اومتيه،
)9
فدخط دواان و م ر على مةازنها ون ط مافمها م ارمؤن ارى ملهد
()10
الخالف بين عادل شاه ومحمد حسن قاجار
)11
على اثير ن يا ارييلاء توسيه عيادل شياه اريى مازنيدران ،اروادعي ضيم ادليمم خرا يان  ،وديد ا يت الله حياكم
ارمديف محمد ح خان داسار) بحفاوة وترحاب وددم ره ارجوا ر وارةليع ارلممفي ا وفي م ابيط ذريك ارتياى عيادل
شاه ان يال مه حاكما رلمديف ا رك لا ارافاء وارود رم ي تمر،ف رعان مايخلل وشاي ارماليام مأخل ا ف اثيارة
ارةدف بم ارلاه وحاكم ارمديفي ا ف يد توسيه محميد علي شيامالمات ،و و مي ار يادة اراليارزي وارمعارضيم رمحميد
ح خان داسيار  ،اريى بيدط ارلياه وحيلره مي تايرفال حياكم مازنيدران وميا يليكله مي خ ير عليى حكومتيه،
وناحه باتةاذ االسراءال ارمفا ال رلحد م خ ورته  )12ادرر ارلاه اثر ذرك ارتةلا م محمد ح خان داسار
،رك احد ارحاضري ف بدط عادل شاه اخالر حاكم مازندران بما خ ط ضيده  ،فاضي ر االخمير اريى ارهيرب اريى
) (1مهدي بامداد  ،المصدر السابق  ،ص.711

) (26عبد ي رازي سمداني ،المصدر السابق ،ص. 799

) (27مقتبس في :مير از حسن حسيني فسائي ،فارسنامه ناصري،تهران6464،هـ  ،ص. 929

) (28محمد حسين قدوسي ،المصدر السابق ،ص. 769
Hanway , Op. Cit,P.289 .
)(6
Ibid , p .290 .

)(5

) ) 31ﮔلستانه  ،المصدر السابق  ،ص.92
Hanway , Op. Cit,P.289 .
) )9مهدي بامداد  ،المصدر السابق  ،ص.711

)32

) ) 34محمد حسن خان قاجار ابن فتح علي شاه تولى زعامة عشائر القاجار بعد وفا والده وقد كان هاريا ومشردا من قبـل نـادر شـاه وبعـد مقتـل االخيـر عـاد محمـد حسـن مـن هضـبة ﮔرﮔان التـي كـان
مختباءفيها الى مازندران واصبح حاكا عليها .مهدي بامداد ’المصدر السابق ،ص.719
))11
)(36

المصدر نفسه  ،ص .717

ﮔلستانه  ،المصدر السابق  ،ص.92
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مف دمجاق ،فار ى عادل شاه ار الض عليى ابفيه اغيا محميد خيان) وامير باخايااه  )1ا وعفيدما عليم محميد ح ي
بلرك تأرم كلمرا وار ط ارى عادل شاه ر ار عاتاله فمها على مادام به "ان هذا ظلم كبير اليتناسب مبو والءنبا لكبم
فهو طفل صغير وسيؤدي الى انزعاجه ويأسه  .كيف سيوافق على قدومي اليكم وانا كذلك الاثق بكم وفي نهايبة
االمر اقول ان االمور خرجت عن ارادتنا" )2سمع محمد ح خان داسار دواته ر تال عادل شاه ارلا زحف ب واته
نحو دمجاق رمدداة خامه  ،ودد دارل بم ار رفم معرك عفمف اض ر على اثر ا محمد ح ي خيان ومي ب ي
معه م ار وال ارى ارهرب نحو ارجالالا وكان ف نم عيادل شياه مدح تيه االان محميد عليى شيامالمات  ،اريلا ح يق
ماكييان ياييالو ارمييه ،ناييحه بييارعودة ارييى مازنييدران  ،الن مدح تييه ر ي تجييد نفعييا راييعوب ارتوغييط ف ي ار ييرق
)4
ارجاللم )3ا لا ودد مك عادل شاه ف مازندران دراب ار الع اشهر اتجه بعد ا ر تال ش م ابرا مم ممرزا
موقف عادل شاه من خروج امير اصالن( )5عن طاعته
بعد م تط ناد شاه فرض اممراصدن م رته على اذربمجان واعل نف ه حاكما علمها واتةل م تالريز عاصم
االدلمم م را ره اورك يتجفل خوض صراع ريع وغمر موفق مع عادل شاه اعل والءه ره اورك ف ارودت نف ه
كان ية ط ف ارةفاء الخل ارتاج )6ومع بداي عام  6977م ازدادل مةاوف عادل شاه م حياكم اذربمجيان  ،وفي
محاور مفه رلتةلا م اممر اصدن ار يط ارميه ر يااط ييدعوه رلمجي ء اريى مليهدا غمير ان اممير اصيدن ادر
خ ورة ذ ابه  ،وحاول اول االمر ارتلرع بلرااع شتى تحول م دون ذ ابه  ،االان عادل شاه اصر على مجمره ،
مما دفع حاكم اذربمجان ارى اعدن رفاه وخروسه ع والاه رللاه ب تيط ارر يط ،كميا ار يط مجموعي مي دواتيه
ب مادة رضا دور خان رمهاسم ارعمال االسانل ف رشت و لل اميوارهم  ،السيط اال يتعداد وارتهميوء ر تيال عيادل
شاه ا وعفدما علم ارلاه بلرك ار ط احد دادته ا تمد خيان) وبمعمتيه عيدد مي ارجفيود  ،العيادة ما يلاله اتالياع اممير
اصدن  ،ودد تمك م اتل عادل شاه مي ارظفير ب يوال اممراصيدن بيار رب مي مف ي ك يكمر واالشيتالا معهيم
واعييادة ما ييلل مي االمييوال )7ا فاييط امميير اصييدن بعييد ارهزيمي ارتي مفمييت بهييا دواتييه  ،ارتحاي في تالريييز
واردفاع عفها وارتة مط الثارة ارفتف بم عادل شياه وشي م ه ابيرا مم مميرزا حياكم اصيفهان) اذ كيان عليى عددي
وطمدة باالخمر ويعرف سمدا ان ابرا مم ممرزا رديه ت لع كالمر رلتربع على عرش اييران ا وكيان يهيدف مي وراء
مة ه ا تيدل ضعف ارجانالم رمالحته بعد ان يت اتد )8كان عادل شاه ي اا رمة يال اممير اصيدن  ،ريلرك
دعا ابرا مم ممرزا ارتكاتف وارتدحم وار مر بحمل ملترك ف ربمع  6977م ضد اممراصدن غمران ش مق ارلاه
رفض ارفكرة ،الن انتفاض اممر اصدن فتحت مةملته رلحاول على ارتاج كما يؤكد ذرك انوا )9ا
الصراع على السلطة بين عادل شاه وشقيقه ابراهيم مرزا
تواترل االخالار ارى عادل شاه بان ابرا مم ممرزا يحرض دادة اصفهان ويجمع ار وال رللورة ضده ا وداليط ان
يالدي عادل شاه دتيال شي م ه ارتياى ان ير يط ارميه صيهره يهراب خيان)  ، )10الدفاعيه بيارمج ء اريى مليهد ا ركي
ابرا مم مميرزا كيان متةوفيا مي اريل اب اريى مليهد ،خليم مي اعت اريه او دتليه عليى ييد اخميه  ،ريلرك صير اميام
هراب خان بانه يدي باروالء رلي م ه ويياتمر بياوامرها ومميا يتايح ان اعيدن اريوالء سياء ر مأني يهراب خيان
اذكان ابرا مم ممرزا ية ط ر تله  ،ف د نفل اتالاعه ارعملم ب تط صهر ارلاه خف ا ف ارحمام  )11وسد عادل شاه ان
ام ارالدد معرض رلة ر ف حار اندالع ار تال مع ش م ه ،رلرك كتل ارمه ر ار ابتدي ا بعالارال ارمحالي وار يدم
 ،واوضح فمها مات الاله ارحرب اال لم م دمار شامط رلالليد  ،ال يمما ان بليد م سيريح ب يالل د يوة ووحليم نيادر
شاهاودعا ف ارر ار ارى ارتكاتف وارتدحم م اسط ادام دور وا ع م ت ل ي ود ا االم واالمان ،وكيلرك اريى
دتال اممراصدن  )12ا وعلى مايالدو ان عادل شاه اراد ان يالعد اي تحارف يفلاء بم اممير اصيدن وابيرا مم مميرزا
) )37مهدي بامداد  ،المصدر السابق  ،ص .717يذكر ان اغا محمد خان قاجار قد تزعم قياد القبيلة بعد مقتل والده في احدى المعارك مع كريم خان الزند  ،وقد تمكن من فرض السيطر على البالد
واصبح اول شاه قاجاري استمر حكمه من عام  6979-6971وكان قاسيا بسبب ماتعرض له لمزيد من المعلومات ينظر  :حسن الجاف  ،المصدر السابق  ،ص. 697-699

) ) 2مقتبس في :مير از محمد خليل مرعشي ،مجمع التواريخ ،تحقيق عباس اقبال ،طهران ،6497،ص . 77
))39

ﮔلستانه  ،المصدر السابق  ،ص.92

) )40مهدي بامداد  ،المصدر السابق  ،ص.717
)) 41

امير اصالن ابن عم نادر شاه واحد القاد البارزين في جيشه ،اذ كانت تحت امرته قوات من اذرييجان  .مهدي بامداد  ،المصدر السابق  ،جـ ،6ص61
))42
Hanway , Op. Cit,P.293.
Hanway , Op. Cit, p .293.
)(44

Ibid , p .294.
Ibid , p .294.
سهراب خان  :رجل مسيحي شقيق زوجة عادل شاه اصبح ذا حضـو ومكانـة عنـدما تـولى عـادل شـاه الحكـم  ،اذ اوكـل اليـه وظيفـة مسـوول الصـندوش وقائـدا لجيشـه  .ويـرى هـانوي ان عـادل شـاه
) ))45

))46

اخطاء في ارسال رجل مسيحي اليزال يعتنق مذهبه الى ابراهيم مير از اذ يعتقد هانوي ان هذا االمر من االسباب التي جعلت ابراهيم مير از يكن الحقد والكره لعادل شاه Hanway , Op. Cit, . .
p .295
) ))47
Ibid , p .295.
))48
Ibid , p .296-297 .
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وارلا م شأنه ان يؤدا ارى انهمار حكمه رفض ابرا مم ممرزا ماطر علميه واصير عليى دتيال شي م ه ،فار يط
محمد خان افلار الحتدل كرمفلاه  ،ارت سعلها نادر شاه م تودعا رل د كونها متاخم رحدود اردور ارعلمانم ،
ودد عرض دااد ار وال ارزاحف بفاءا على اوامر م ابرا مم ممرزا ارايلح عليى حياكم ارمديفي اممر خيان)،ارمعم
م دالط عادل شاه ،رك اممير اصيدن رفيض ارةايوع واال ت يدم و ميأ دواتيه رمدديال محميد خيان افليار ا وديد
اشتالك ار رفان ف واح م ارمعار ر وي على اطراف كرمفلاه وتمكفت دوال ابرا مم ممرزا م ادتحام ارمديف
ودتط عدد م ا لها ونهل ارمفازل واال تمدء على ارمدافع واال لح ارمةزون فمها ا وعفيدما شيا د حياكم ارمديفي
ماحط بها دمار درر اال ت دم ،فتوسه مع عيدد مي دادتيه اريى ابيرا مم مميرزا واثفياء ار رييق اعترضيه عيدد مي
اتالاع ابرا مم ممرزا ف مدوه مع سماعته وار لو م ارى ابرا مم ممرزا ارلا امر باطدق راحهم واعادة اممر خيان
حاكما ركرمفلاه بعد ان ددم اروالء وار اع ره )1ا على اررغم مي اال يلح ارتي ا يتورى علمهيا ابيرا مم مميرزا
م كرمفلاه  ،وارت تجعله دادرا على تجهمز دواته بليكط كياف  ،االانيه فايط طليل ارعيون وارم ياعدة مي حياكم
اذربمجان اممراصدن)  ،رتوفمر اردعم واال يفاد االضيافمم عفيد م اتلي عيادل شياه وتح ميق ارفاير واريلالي ا وديد
ا يتجاب اممير اصيدن ر ليل ابيرا مم مميرزا بار ياره مجموعي مي ار يوال رل تيال اريى سفيل دواتيه )2ا بعييد ان
ا تففل عادل شاه سمميع ارو يااط ار يلمم ميع شي م ه ،ديرر مواسهتيه و يار في اييار  6977م  ،ميع عيدد كالمير مي
ار وال م مازندران عالر ممر ضمق باتجاه هول زوي حم عم ملت اها وامير ا يتمد خيان بارتوسيه مي كيمدن
علييي ى راس مجموعييي اخيييرى مييي ار يييوال باتجييياه ديييزوي وركييي يييله ار يييوال ريييم تلتحيييق بعيييادل شييياه اذ ان داايييد
ارمجموع ا تمد خان) دخط خ أ ف مع كر ابرا مم ممرزا ظفا مفيه مودعيا تابعيا رعيادل شياه ،فيار ار يالض علميه
ويخل ا مرا ارى ابيرا مم مميرزا اريلا امير ب تليه  )3مهميا يكي مي امير ف يد ارت يى ار رفيان ارمتحاربيان بيم مف ي
ل انم وزنجان ،ودارل بمفهميا معركي دويي )4ا وبياررغم مي تةلي عيدد مي ارم ياتلم عي عيادل شياه  )5االانيه
ا تمر ي اتط باراوة ،اذ دتط عدد كالمر م سفود ابرا مم ممرزاا وبعد دتال ا تمر ثدثي اييام وسيد عيادل شياه بانيه
غمر ديادر عليى مواصيل ا ر تيال ال يمما ان عيدد مي تفيرق مي دواتيه كيان ييزداد يومميا ا ريلرك ان يحل مي مميدان
ارمعرك باتجاه طهران )6ا
دخط ابرا مم ممرزا مع كر ش م ه مفتارا وامر بجمع ارممتلكال وارةزاا  ،وار ط دوة دوامها خم ي االف
م اتط رمدح عادل شاه  ،ودد ار ار الض علمه ف طهران وار ط ارى ابرا مم ممرزا  ،ارلا اودعه ار ج وبعد
ايام امر احد ارجراحم ب لع عمفمه )7ا وبلرك انهى حكم ش م ه واعل ابرا مم ممرزا نف ه حاكما رلالدد ف حزييران
 6977واتةل م تالريز عاصم اذربمجان م را ره بعد ان انهى وسود اممر اصدن )8ا

ارةاتم
م خدل ا ت راءنا رما مر به حكم عادل شاه م احداخ ن تفتج االت :
))49

ﮔلستانه  ،المصدر السابق  ،ص91.-97

) ( 50المصدر نفسه ،ص. 91
Hanway , Op. Cit,P.297.
) (52ﮔلستانه  ،المصدر السابق  ،ص 91؛ مير از محمد خليل مرعشي  ،المصدر السابق،ص. 77

))51

) )53يذكر ﮔلستانه ان ابراهيم مير از طلب من رجل معروف ببركاته في اصفهان ويدعى (شفيعاي ايرو) ان يسخر له االمور ويجعل النصر حليفه ،وقد اعطى شيعاي ايرو راية الى ابراهيم مير از وطلب
منه ان يفتحها بوجه قوات عادل شاه  ،وعندما الحم الطرفان في المعركة رفع ابراهيم مير از الراية ،واثر ذلك هرب عدد من جنود عادل شاه واما من بقي يقاتل فان سيوفهم انكسرت عندما رفعوها .

للمزيد من المعلومات بهذا الشان ينظر  :ﮔلستانه  ،المصدر السابق  ،ص. 99
Hanway , Op. Cit,P.297.
) (55ﮔلستانه  ،المصدر السابق  ،ص 91؛ محمد حسين قدوسي .المصدر السابق .ص 769؛ Percy
))54

من الجـدير بالـذكر ان ابـراهيم ميـر از كـان يأخـذ عـادل شـاه معـه فـي المعـارك التـي يخوضـها ضـد

Sykes. ,A History of Persia,vol,2,London,1969 .

اعدا ئه  .وفي المعركة التي حدثت ين ابراهيم مير از وشاهرخ القي القبض على عادل شاه ونقل الى مشهد  ،وامر شاهرخ بجلبه امامه وسأله عن سبب قتله ابناء واحفاد نادر شاه  .فلـم يجـد عـادل شـاه

مايجيب به ليبرر ماقام به،فأمر شاهرخ بنقله الى خرائب مشهد وقطع رأسه.وهناك رواية اخرى تفيد بان عادل شاه اسر في قم ونقل بأمر من شاهرخ الـى مشـهد وحـال جلبـه سـلم الـى نسـاء نـادر شـاه
الالتي قطعنه اريا اريا وكان ذلك في كانون الثاني  . 6977بشأن معلومات اكثر ينظر :مهدي بامداد  ،المصدر السابق ،جـ  ، 9ص.717-719

) )56مهدي بامداد  ،المصدر السابق ،جـ  ،9ص . 717اخذ امير اصالن،بعد النصر الذي حققه ابراهيم مير از على عادل شاه ،يضاعي من قواته .وقد اثار هذا االمر مخاوف ابراهيم مير از الذي اتجه
الى اذرييجان للتخلص منه ،وفي مراغنه اشتبك الطرفان بمعركة قوية وشرسة انتهت بهزيمة امير اصالن وهريه الى الجبال وقد الحقه احد القاد والقى القبض عليه وارسله الى براهيم مير از الذي امر

بقتله .بشأن معلومات اكثر ينظر :المصدر نفسه  ،جـ،6ص.69
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6ـ على اررغم م اعدن عادل شاه انتفاض م لح ضد نادر شاه االانه رم يك على علم بارتة مط الغتماره  ،وان
اعدنه بان م نفلوا ارعملم تل وا االوامر مفه ما اال م اسط ارتربع على ارعرشا
9ـ اعاد عادل شاه خدل االشهرارلدخ االورى م حكمه االم واال ت رار ارى ايران ،ارلا انف يد في اواخير حمياة
نييادر شيياه  ،فييفظم امييور ارمملك ي بلييكط سمييد وخفييض اراييراال ع ي كا ييط االيييرانم وع ييد اتفيياق مييع ارعلمييانمم
وارروس الحدل االم وار دما
4ـ رم يوظف عادل شاه ماحاط علمه م اموال وكفوز نادر شاه رديموم حكمه وا تمراره وانميا انف هيا عليى مي
ي تحق والي تحق وعلى مللاته وشهواته ارةاص ا
7ـ دخط عادل شاه خدل فترة حكمه ف صراعال داخلم مع اطراف عيدة اخر يا ميع شي م ه ابيرا مم مميرزا و يلا
مااضعفه وسعله يفليط ع ادارة ارالدد ،وبارتار ادى ارى نهاي حكمها
قائمة المصادر
المصادر الفارسية
6ـ ارنورد اشرافمان،دورت نادر شاه افلار ،ترسم حممد امم  ،دام ،دالا
9ـ ابو ارح ب محمد امم ﮔر تانه  ،مجمط ارتواريخ بس از نادر شاه ،دام  ،دا لا
4ـ عالد هللا رازا مدان  ،تاريخ ايران از ازمف با تان  ،تهران 6469،ـا
7ـ عل اصير ثممم ،ايران در دوره ل فت داسار درن يزدنهم اول درن اازد م جرا دمرا،طهران ،دالا
1ـ محمد سواد ملكور،تاريخ ايران زمم از روزﮔار با تان تا عار حاضر ،تهرانا
1ـ محمد ح م مممفدا،زندﮔ بارمچر نادر شاه افلار،دام 6471،ـ ا
9ـ محمد ح م ددو  ،نادر نامه،خرا ان 6447،ـا
7ـ مهدا بامداد،شر حال رسال ايران در درن  69،64،67جرا،سلد دوم،تهران 6479،ـا
7ـ ممرزا ح ح مف ف اا ،فار فامه ناصرا،تهران 6464،ـ ا
62ـ ممرزا محمد خلمط مرعل  ،مجمع ارتواريخ ،تح مق عالاس ادالال ،طهران6497،ا
77ـ المصادر االجنبية
1- Jonas Hanway. ,The Revolutions
of Persia containing History of the celebrated usurper Nadir Kouli, from his Birth in 1687,till his Death in
1747.to which are added, Some particulars of the unfortunate reign of his fucceffor Adil Shah,
London,1753.
2-John Malcolm., The History of Persia from the most Earley Period to the Present Time,Vol
2,London,1829.
3-Lockhart.Laurence,NadirShahaCriticalStudybased
mainlyuponContemporarySourcesLondon,1938.
4-PercySykes,AHistoryofPersia,vol,2,London,1969.
المصادر العربية
ح ارجاف ،موسز تاريخ ايران  ،ج ، 4ط ،6بيداد  9221،ا
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