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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند
  ∗عبداهللا عطايي

نام ايران در قرن دوازدهم هجري است و شيخ محمد علي حزين الهيجي از علماي ب
اي مادري يعارف بزرگ قرن هفتم يعني شيخ زاهد گيالني ن پانزده واسطه به نسب او با

  .رسد  صفويه ميندانخا
علم و صالح موصوف  و معروف و بهنياكان حزين قرنها در الهيجان محترم 

 هجري ١١٢٧اصفهان هجرت نمود و در سال  ار بوده بهگ پدرش كه عالمي پرهيز.اند بوده
  .در اين شهر وفات يافت

هجري متولّد و مراحل رشد و كمال و تحصيل علم و كسب  ١١٠٣حزين در سال 
مت و اشتهار اوج عظ  در آن زمان پايتخت صفويان به.نمود فضايل را در اصفهان طي

همه جا بدان كانون دولت و شوكت و جهاني رسيده، اساتيد علم و فضل و هنر از 
شيخ محمد علي حزين در آن محيط از همه جهت .  اجتماع نمودندآورده ثروت روي

مند  كسب فضايل پرداخته و از جمله علوم زمانش بهره مساعد، شب و روز نياسوده به
  .گرديد

سال از عمر وي نگذشته بود كه ناگهان فاجعة حملة هنوز بيش از سي و دو 
غالي ي قحط و المدت نه ماه در ب اين شهر بهداد و  اصفهان رخ افغانهاي غلزايي به

اش راه  نازپرورده آتش بيداد سوخت و صدها هزار مردم همه چيزش به. محاصره افتاد
از آن جمله . بود گريختمانده  كه را رمقي باقي  پيمودند و از بازماندگان هرديار عدم

يكي حزين الهيجي بود، كه در تنگناي محاصره پس از آنكه تعدادي از نزديكانش بر 
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  ١٤٢  قند پارسي

  

دربرده با تحمل هزاران رنج  هافتند، خود نيم جاني بتديار باقي ش اثر قحطي و بيماري به
از آن پس حدود ده سال پريشان حال و رنجور و . و مشقّت عزم مهاجرت نمود

هجري تندباد  ١١٤٦ تا سرانجام در سال .گريخت شهر ديگر مي  شهري بهدست از تهي
همة تالش و كوششي كه براي بازگشت  خطّة هندوستان رساند و با حوادث او را به

اين مقصود نرسيد و تا پايان عمر در هندوستان زيست و در  نمود هرگز به ايران مي به
  . سالگي وفات يافتسن هفتاد و نه هجري در شهر بنارس به ١١٨١سال 

شيواي خويش نگاشته قلم  حزين الهيجي اجمالي از شرح احوال زمان خود را با
. اين اثر نفيس يكي از منابع قابل اعتماد خصوصاً در وقايع سقوط اصفهان است. است

المللي حزين الهيجي در دانشگاه بنارس تالش نمودم   برگزاري كنگرة بينمناسبت به
ويژه  مختلف بهتكيه بر منابع  ل فروپاشي سلسلة صفويه را بابرخي علل و عوام تا

  . يادآور شومتاريخ حزين
اوج اعتالي  به) م ١٦٢٩-١٥٨٧/ه ١٠٣٨-٩٩٦(سلسلة صفويه در دورة شاه عباس 

شاردن . خود رسيد، وليكن چون وي زندگي را بدرود گفت، سير نزولي آغاز گشت
گذشته نظر افكنده  درگذشت شاه عباس بهجواهرفروش فرانسوي كه پس از نيم قرن از 

  :نويسد است، در سفرنامة خود چنين مي
همين كه اين پادشاه بزرگ و مهربان بدرود حيات گفت نعمت و آباداني نيز از ايران ”

  .١“رخت بربست
با آنكه شاه عباس . صحت اين ادعا جاي ترديد ندارد، ولي محتاج تشريح است

مملكت خود را احياء كرد، اما برخي سياستهاي او بذر آشكارا عظمت و جالل گذشتة 
  .انحطاط را نيز در ايران پاشيد

از جمله اقداماتي كه در دورة شاه عباس انجام شد و از عوامل سقوط صفويه 
محسوب است محو و نابودي كامل هستة حكومت متشرعان است كه بدون جانشين 

براساس آن دولت صفويه را بنيان شدن ايدئولوژي ديناميك ديگري، شاه اسماعيل 
  .گذاشته بود
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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٤٣

  

شاه اسماعيل در ساية دعوت هوشمندانة خود، توانست بسياري از تركمانان آسياي 
او در مبارزة خود بسيار مديون . صغير، كليليه و سوريه را گرد پرچم خود جمع نمايد

و، افشار و حمايت نظامي قبايل بزرگ تركمن، تلكو، روملو، ذوالقدر، شاملو، استاجل
دست سلطان سليم عثماني در  دليل سخت كشي شيعيان به اين تركمانان به. قاجار بود

بنابراين ناچار . خانه و كاشانة خود نبودند بازگشت به ، قادر به.)م ١٥١٤/ه ٩٢٠(سال 
يافت،  اورنگ سلطنت دست شاه اسماعيل چون به. ايران را وطن خويش ساختند

تنها مذهب قلمرو خويش سازد و در ساير بالد گسترش مصمم شد مذهب تشيع را 
با اين حال توانست تشيع . ١دهد، اما شكست چالدران مانع از اجراي اين مقصد گرديد

بدين سان محقّق شد كه وحدت مذهب در . را در سراسر ايران بسط و گسترش دهد
  .رود شمار مي ايجاد وحدت ملّي عاملي مهم به

دانستند، بلكه وي  عنوان سلطان و ولي نعمت خود نمي  را بهقزلباشها شاه اسماعيل
سپس آنچه در ايران راه كمال . كردند ديدة رهبر روحاني نگريسته، او را ستايش مي را به

پيش گرفت، بسط و تعميم حكومت ديني بر سراسر مملكت بود كه نياكان وي بر آن 
  .اساس در اردبيل فرمانروايي كرده بودند

.) م ١٥١٤/ه ٩٢٠(ه شاه اسماعيل بر اثر شكست سنگين چالدران وجود آنك با
ماوراي سرحدات قلمرو خويش تحقّق  آرزوي خود، يعني تعميم تشيع به نتوانست به

، پسر و جانشينش، .)م ١٥٧٦-١٥٢٤/ه ٩٨٥-٩٣٠(بخشد، اما وي و شاه طهماسب اول 
. زمان در اوج قدرت خود بوددولت عثماني در آن . تفوق تشيع در ايران را حفظ كردند

از اينرو مساعي شاه اسماعيل و شاه طهماسب براي جلوگيري از تجاوز آن دولت كاري 
پس از شاه طهماسب، اسماعيل دوم و محمد خدابنده مدتي بر اورنگ . بس دشوار بود

سلطنت تكيه زدند و در اين زمان نظام حكومتي صفوي ضعفهاي خود را آشكار 
شاه عباس در سايه . سلطنت رسيد  ساله به١٦عباس . م ١٥٨٧/ه ٩٩٧در سال . ساخت

العاده و رهبري صحيح خود نه فقط ازبكان را در هم شكست و تركان  مساعي فوق
عثماني را از مملكت خود بيرون راند، بلكه امتيازات نظامي را نيز ـ كه سران قبايل 
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  ١٤٤  قند پارسي

  

مقاصد عاليه خود تا  او به.  كردمند شده بودند ـ نقض تركمان مدت مديدي از آن بهره
علت تجديد نظر در  اي در ساية شجاعت و سرسختي و تدبير و تا حدي به اندازه

  .تشكيالت سپاه نايل آمد
چند مذهب هنوز در ايام سلطنت شاه عباس در كشمكشهاي ميان ايران و  هر

ايران . دست دادعهده داشت، اما طولي نكشيد كه اثر كلّي خود را از  عثماني نقشي به
سلطنت مطلقه  شد، بلكه به در دورة شاه عباس ديگر دولت رجال دين محسوب نمي

ماند و رعايايش او را ستايش  با اين همه شاه عباس مرشد فرقة صوفيان باقي. مبدل شد
  .١دانستند العاده مي كردند و بسياري او را صاحب قدرتي خارق مي

 جاني تازه گرفت، لكن اين توجه مبتني بر دين در اواخر اين قرن چند امر هر
ظواهر خشك بود و در اوضاع و احوالي كامالّ متفاوت از آنچه در ايام سابق ايجاد شده 

  .وقوع پيوست بود، به
جاي آنكه عامل يكپارچگي مردم شود، آنان  احياي مذهب در اواخر دورة صفويه به

در دورة پادشاهان متأخر صفوي .  زدپراكندگي كشاند و آشفتگي و عصيان را دامن را به
اما اين روال با تعصب شديد . اي در امور دولت پيدا كرد مقام ملّاباشي جايگاه ويژه

طوري كه كلية كساني كه از مشرب تنگ و محدود ايشان متابعت  همراه بود، به
ل چون اين مبارزه در دورة صلح كام. گرفتند كردند، غالباً مورد تعذيب قرار مي نمي

دشمنان خارجي، يعني عثمانيها متوجه ساخت و  جريان داشت، ممكن نبود آن را به
كه از تركيب عاليق  اي را ـ اين علّت مبارزة مزبور نتوانست شوق آتشين يكپارچه به

پس اين مبارزه بايد در .  برانگيزاندـ آيد وجود مي مذهبي و احساسات شديد ملّي به
انگيزش آن بود كه  آمد و نتيجة تأسف عمل درميموقع  چارچوب مرزهاي كشور به

همچنانكه نهضت مذهبي اوايل صفويه اين مقصود را  جاي متّحد ساختن ملّت ـ به
ميان عناصر سنّي مذهب خشم و  اين مبارزه در. ـ اثر معكوس داشت برآورده بود

همچنين در هنگام ضرورت، مذهب از القاي روح . نارضايتي همگاني پديدآورد
نظران برآنند كه  اي كه برخي صاحب گونه به. ماند اوري در شيعيان ايران عاجزجنگ
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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٤٥

  

دست قبايل غلزايي تا حدي معلول تعصب و سختگيري زياد  فاجعة سقوط اصفهان به
  .١شد ـ بوده است ساير مذاهب روا داشته مي كه در اواخر دورة صفويه نسبت به ـ

ايي كه در اين دوره بر زرتشتيان روا دليل آزار و محنته جالب است بدانيم كه به
. م ١٧١٩-١١٣٢سركردگي محمود در سال  هاي افغان به شد، چون غلزايي داشته مي

ديدة آزاديبخش نگريسته، ايشان را دشمن  آنان به كرمان وارد شدند، زرتشتيان به به
ن را طوري كه برخي محقّقا يهوديان نيز سرنوشتي محنت بار داشتند، به. تلقّي نكردند

عقيده بر آن است كه فقط زوال صفويه و ظهور فرمانرواي آزادمنشي چون نادر يهوديان 
بنابراين ظهور تعصبات مذهبي و تمسك . اصفهان و ايران را از فناي كامل نجات داد

ظواهر خشك مذهب و مبارزه با ساير مذاهب، نهايتاً كارآيي  افكار قشري و توجه به به
نازلترين حد خود  دت ملّي و جانفشاني در هنگامة خطر بهمذهب را در ايجاد وح

  .رساند
عداوت و حسدورزي ميان عناصر قديم و جديد سپاهي ايران در اواخر سلسلة 

ترين مسئلة شاه  مبرم. آيد شمار مي صفويه يكي ديگر از علل انحطاط اين دولت به
ؤساي قزلباش كردن اين موضوع بود كه وي درنظر ندارد آلت دست ر عباس روشن

تخت نشاندند، اگر موافق  اي كه او را به همان شيوه شاه عباس دريافته بود كه به. باشد
كرد، شايد براي سرنگوني او نيز توطئة مشابهي ترتيب  ميل قزلباشها حكومت نمي

بنابراين شاه عباس يك تصميم اساسي گرفت و آن پس گرفتن موقعيت ممتاز . دادند مي
او راه حلّ را در نيروي سومي جست كه شاه طهماسب .  در كشور بودرهبران قزلباش

شدند و  وجود آورده بود، يعني چركسها، گرجيان و ارامنه كه غالمان شاه خوانده مي به
لذا . شدند پس از پذيرش اسالم براي خدمت در سپاه و يا بيوتات سلطنتي تربيت مي

المان پرداخت و هستة يك ارتش دايمي آوردن هنگهاي متعدد از غ فراهم شاه عباس به
را تشكيل داد و اين امر يك ابتكار بود، زيرا تا آن زمان در تاريخ ايران تشكيل ارتشها 

اين ترتيب يك ارتش دايمي تقريباً چهل هزار نفري  به. اي و ضرورت بود برمبناي قبيله
رتش بود كه شاه عباس با تكيه بر همين ا. وجود آمد تحت فرمان مستقيم شاه به
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  ١٤٦  قند پارسي

  

همان وسعت ابتداي اين  دشمنان خارجي را سركوب كرد و مرزهاي كشور را تقريباً به
پس از ايجاد اين ارتش، مشكل اصلي پرداخت . سلسله، يعني زمان شاه اسماعيل رساند

قبل از شاه عباس، سپاهيان قزلباش بخش اعظم نيروهاي در دسترس . مواجب آنان بود
براي نگهداري سپاه قزلباش واليات مختلف تيول سران قزلباش دادند و  را تشكيل مي

حاكم هر واليت مجاز بود بخش اعظم درآمد آن واليت را مصرف كند، مشروط بر . بود
اينگونه . دستور شاه اعزام دارد دارد و در موقع لزوم به آنكه تعداد معيني سپاهي نگه

ت چنين والياتي آن هم در قالب تنها بخش كمي از عايدا. گفتند واليات را ممالك مي
لذا ميزان نقدينگي خزانه كم بود و منبع درآمد . شد شاه پرداخت مي هدايا و ديون به

  .رفت شمار نمي مناسبي براي پرداخت مواجب يك ارتش چهل هزار نفري به
 منبع درآمد شاه بود و عايدات اين امالك توسط مباشران شاه ١امالك خاصّه

اه حلّي كه شاه عباس براي اين مشكل پيدا كرد تبديل ممالك ر. شد آوري مي جمع
  .خاصّه بود به

و اين مقامات اغلب از ميان . شد امالك خاصّه توسط يك مميز ناظر شاه اداره مي
سان جذابيت اين سياست براي شاه عباس مضاعف شد  بدين. شدند غالمان انتخاب مي

  .كرد و در كوتاه مدت مشكالتش را حلّ
نخست آنكه در روش سابق، مبني . آن وارد بود در دراز مدت ايرادات اساسي بهاما 

رعايا  بر وجود حكّام قزلباش در واليت، منافع شخصي حاكم منافي ارعاب و تعدي به
عنوان ماليات و ديگر عوارض وصول  كوشيدند تا منابع ناحقي را به اگر آنان مي. بود

اما در واليت . يافت ر نتيجه بازده كاهش ميديد و د كنند، اقتصاد واليت صدمه مي
چه بيشتر از  شاه تنها يك دلبستگي داشت و آن اينكه با تحويل مبلغي هر خاصّه، ناظر

از آنجا كه او هيچ منافعي در واليت مورد . ماليات ارزيابي شده، شغل خود را حفظ كند
زندگي مردم واليت داد كه فشار مالياتي موجب تنزل سطح  نظر نداشت، اهميتي نمي

همچنين اين سياست در دراز مدت موجب ضعف نظامي كشور گرديد؛ زيرا پس . شود
. يافت و حتّي واليات مرزي را نيز شامل گرديد از شاه عباس اين سياست همچنان ادامه
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نكتة ديگر آنكه غالمان اگر چه در لشكر كشي عليه عثمانيان خوب درخشيدند و برخي 
ميانشان پيدا شد، ولي فاقد شور مقاومت ناپذير جنگندگي كه  ه درفرماندهان برجست

تنها  اي كه قزلباشها را به اي است بودند؛ همان روحيه مبتني بر روحية جمعي قبيله
بنابراين . سپاهياني در خاورميانه بدل ساخته بود كه تحسين همگان را برانگيخته بودند

مت اقتصادي مملكت و ضعف نظامي آن خاصّه باعث زيان ديدن سال تبديل ممالك به
  .شد

طوري  اين سياست در زمان جانشينان شاه عباس با سرعت بيشتري ادامه يافت؛ به
كه در زمان شاه صفي، ساروتقي وزير زيرك و كاردان او با اين بهانه كه در زمان صلح 

پركردن وجود ممالك نيست تا درآمد آن را صرف سپاهيان مقيم نمايد و براي  نيازي به
شاه . خزانة شاه، حتّي واليت بسيار مهم فارس را نيز در شمار واليات خاصّه درآورد

عباس دوم نيز با استمرار اين سياست واليات قزوين، گيالن، مازندران و بخشهايي از 
اين در حالي بود كه جانشينان شاه عباس . خاصّه تبديل كرد آذربايجان و خراسان را به

ايت و سست مزاجي و غفلت از امور سپاه سخت موجبات ضعف و بر اثر عدم كف
خاصّه در قسمت اعظم ايران موجب  تبديل ممالك به. كردند ناتواني ايران را فراهم مي

  .نارضايتي شديد عمومي گرديد
  :گويد نويس فرانسوي در اين باره مي شاردن سفرنامه

گويند مباشران زالوهاي سيري  يايرانيان اين سياست را بسيار غلط و نادرست دانسته م”
همين علّت  كنند و به مكند تا خزانة شاه را آباد ناپذيري هستند كه خون رعايا را مي

قصد پركردن كيسة خود غارت  با آنكه مردم را به. نهند تظلمات مردم وقعي نمي به
اين  كند تا اينان موافق دلخواه خود به اند كه نفع شاه ايجاب مي نمايند، مدعي مي

چشم قلمرو  شكايات رسيدگي كنند و حال آنكه حكّام، واليت تحت امر خود را به
نگرند و براي خود خدم و حشم و صاحب منصب و سپاهي  مخصوص خويش مي

اند در همانجا نيز خرج  چنگ آورده چه را در واليت به اين ترتيب هر فراهم آورده، به
ن رفتار، امپراطوري را ضعيف كرده از پاي گويند اي از سوي ديگر ايرانيان مي. كنند مي

آورد، زيرا مانع از آن است كه مملكت بتواند براي خود سربازان شايسته  درمي



  ١٤٨  قند پارسي

  

كند و يا سران و بزرگان آماده داشته باشد كه در وقت ضرورت بتوان  تربيت
  .١“ميان آنان پيدا كرد سركردگان شجاع و كامالً مطلع از انضباط نظامي در

د توسعة واليات خاصّه براي ايرانيان نتيجة معكوس داشت؛ زيرا نه فقط بدون تردي
در . دولت را منفور عامه ساخت، بلكه موجب ضعف قدرت مالي و نظامي نيز گرديد

توسعة همين سياست بود كه امام قلي خان حاكم با كفايت و تواناي فارس و تمام افراد 
از خاندانهاي متنفذ و با كفايت از دستور شاه صفي كشته شدند و يكي  خاندانش به

  .ميان رفت
علّت بيم از پسرانش رسم خطرناك و  همچنين در زمان شاه عباس بود كه به

. اتّفاق ديگر شاهزادگان در حرم محصور كرد او وليعهد را به. مضري را بدعت گذاشت
ان كامالً سر برد تا زماني فرا رسد كه وي با دست بايستي آنقدر در حرم به وليعهد مي

ايام سلطنت جانشينان شاه  بررسي مختصر راجع به. دست گيرد نيازموده زمام امور را به
سازد كه ترتيبي اين چنين، چه آثار شوم و ناگواري بر خصايص  عباس روشن مي

نحوي شايسته  سر جان ملكم در عبارت ذيل به. اخالقي اين شاهزادگان باقي گذاشت
  :گويد او مي. كند اندان سلطنت را بيان ميمضار تربيت شاهزادگان خ

از سلطاني كه هرگز اجازه نداشت از زندان حرم تا زمان جلوس بر اورنگ سلطنت پا ”
افراط چنين . مند باشد رفت كه از خوي مردي و كفايت بهره خارج گذارد، انتظار نمي به

هاي پيش و رسد نتيجة مسلّم محروميت نظر مي سلطاني در پيروي از هواي نفس به
  .٢“فقدان كامل تجربة وي باشد

او اندكي . بهره است شاه صفي فوراً نشان داد كه از خصايص جدش عباس بي
از جلوس قرباني مفاسد رايج و شايع دورة اخير صفويه شد، يعني نظير ايام توقف  پس

 عياشي و خوشگذراني پرداخت و خود را بدون قيد و بند تسليم هواي نفس در حرم به
 در كتاب خود تحت عنوان (Krusinski)كروسينسكي . و ارضاي شهوات ساخت

  :نويسد  دربارة شاه صفي مي٣٣ ص انقالب ايران
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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٤٩

  

خواري و زوجات خود   بلكه ايام را صرف باده،كرد امر دولت مداخله مي او كمتر به”
  .“گذراند شكار مي نموده باقي را به

جنگهاي طوالني با عثماني خاتمه داد و  م، به ١٦٣٩/ه ١٠٤٩معاهدة ذهاب در سال 
متعاقب اين معاهده شاه صفي پيشنهاد ساروتقي . طول انجاميد متجاوز از هشتاد سال به

خاصّه مبدل كرد و برخي خاندانهاي با  موقع اجرا گذاشت و ممالك بيشتري را به را به
  .كفايت را قتل عام كرد

شرب خمر و  مان غالب اوقات را به، شاه سليالتّواريخ ةزبدبه قول صاحب كتاب 
  .١قتل رساند گذراند و كلية امرا و اركان دولت را به فسق و فجور مي

  :كروسينسكي دربارة شاه سليمان چنين اظهار نظركرده است
وقتي براي وي تشريح شد كه چه خطري از جانب تركان عثماني او را تهديد ”

اعتنايي پاسخ داد چنانچه آنان   بود، با بيتر نمايد، او كه از يك پادشاه فكرش كوتاه مي
  .٢“اصفهان را براي او باقي گذارند او ديگر در بند چيزي نخواهد بود

سير حوادث شصت و پنج سال، از مرگ شاه عباس تا درگذشت شاه  چنانچه به
كنيم كه جريان انحطاط كه در آغاز غيرمحسوس بود  سليمان، نظر افكنيم، مالحظه مي

  .تدريج سرعت گرفت ن ايام بهبا سپري شد
حال بناي دولت پرهيبتي كه شاه اسماعيل صفوي بنياد گذاشت و شاه عباس  هر به

استوار و پايدار . م ١٦٩٤/ه ١١٠٦اوج اعتال رساند، آن چنان بود كه هنوز در سال  به
اي سرعت گرفت كه  اندازه نمود، ولي جريان تجزيه در زمان شاه سلطان حسين به مي
فاتحي بلند مرتبه چون اسكندر مقدوني نياز نبود،  ي فرودآوردن ضربة قطعي ديگر بهبرا

  .اي بدوي و كار نيازموده كافي بود تا طومار آن را درهم پيچد بلكه قبيله
  :كند  نقل ميالصفاي ناصري ضةرورضا قلي خان هدايت در 

ش حضور داشتند چون شاه سليمان در بستر نزع افتاد وزيراني را كه در كنار بستر”
سلطنت برداريد،  مخاطب ساخته گفت اگر طالب امنيت و آسايشيد حسين ميرزا را به
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تكثير قدرت سلطنت و توسعة ثغور كشور مايليد عباس ميرزا را انتخاب  اما اگر به
  .١“كنيد

سرايان و اهالي حرم كه هدفي جز حفظ موقعيت خويش نداشتند،  بنابراين خواجه
البتّه جاي ترديد . دادند  نهاد را بر عباس ميرزاي نيرومند ترجيححسين ميرزاي سست

توانست جريان انحطاط  زد، مي است كه حتّي اگر عباس ميرزا بر سرير سلطنت تكيه مي
هاي انحطاط  سلطان حسين زمينه در دورة شاه. آيد  را متوقف ساخته بر مشكالت فايق

وخامت،   بهوضع داخلي رو. ويت گرديدسرعت تق ـ كه از گذشته شكل گرفته بود ـ به
آنان براي  سپاهيان فراموش شدند و اميدي به. تعصب و خشك مغزي روز افزون بود

. دولت بر نواحي دور دست نفوذ نداشت. مقابله با هرگونه معارضة جدي با دشمن نبود
زگار برخي اياالت با تشويش و ناامني رو. ها امنيت خود را از دست داده بودند جاده

گرجستان در . شدند طوري كه يزد و كرمان مدام توسط بلوچها غارت مي گذراند؛ به مي
ها  علّت رفتار ستمگرانة حسن علي خان حاكم اردالن فتنه التهاب بود و در كردستان به

روز در شرب خمر و سكونت در حرم و فساد  با اين اوضاع، شاه روز به. خواست پا به
  .دش اخالق بيشتر غرق مي

عنوان مثال زماني كه در يك مراسم با  به. خرافات بسيار معتقد بود او همچنين به
حضور درباريان در عمارت چهل ستون، ناگهان يكي از ستونهاي بلند چوبي آتش 

كسي  اي از ستونها و قسمتي از سقف سرايت كرد، شاه به پاره هاي آن به گرفت و شعله
سوختن اين تاالر گرفته  ن مشيت الهي تعلّق بهاجازة اطفاي حريق را نداده گفت چو

  .است، او با خواست خداوند ستيزه نخواهد كرد
آرامگاه سالطين  براي سركشي به. م ١٧٠٦/ه ١١١٨شاه سلطان حسين در سال 

شصت هزار نفر  اتّفاق حرم، رجال و درباريان خود كه تعداد آنان به صفويه در قم به
هزينة .  گرديد)ع( و سپس براي زيارت عازم مشهدالرضاآن شهر عزيمت كرد رسيد به مي

اين سفر آنقدر زياد بود كه نه تنها خزانه را تهي كرد، بلكه شهرهاي سر راه را نيز ويران 
  .نمود
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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٥١

  

كفايت، تعصّب كور مذهبي عليه اقليتهاي مذهبي شدت  در زمان اين سلطان بي
  .اوج خود رسيد گرفته، به

اين شورش در حالي . لة غلزايي قندهار شورش نموددر چنين شرايطي بود كه قبي
هيچوجه شورشيان سقوط سلسلة صفويه و  اعتقاد همة مورخان به انجام شد كه به

در مقابله با شورشيان غلزايي بين سران سپاه . تسخير اصفهان را در ابتدا مدنظر نداشتند
ت و وحدت نظري رف اختالف بود و هر يك از بزرگان و فرماندهان راه خود را مي

  .وجود نداشت
حزين الهيجي كه خود در جريان وقايع اصفهان در اين شهر حضور داشت و 

  :نويسد  چنين مياحوالمصايبي را نيز متحمل گرديده بود در كتاب 
اين هم از اسباب اجراي تقدير بود كه بر يك لشگر چندين كس كه از رهگذر غفلت ”

  .١“هم اتفاق نباشد امير و سردار شوندو نفاق رأي دو تن از ايشان را با 
قصد گردآوري سپاه و  پيش از سقوط اصفهان طهماسب، وليعهد سلطان حسين به

او پس از سقوط اصفهان در قزوين تاجگذاري . مقابله با افاغنه از اصفهان خارج شد
 او هم مانند ساير پادشاهان متأخّر صفوي در حرم بزرگ شده بود و متأسفانه همة. كرد

  .خصوصيات منفي حرم را در خود جمع داشت
  :نويسد حزين در اين باره مي

پادشاه عاليجاه شاه طهماسب صفوي كه در بدايت شباب و بعد از جلوس سلطنت از ”
غايت افسرده و محزون بود، يكي از امراي جاهل  حادثة اصفهان و گرفتاري پدر به

سباب عيش و عشرت داللت كرد و ا خيال آنكه او را از غصّه و اندوه برآورد به به
آن شيوه از حد  اندك زماني چنانكه در مزاج جوانان خاصيت لهو و لعب است به به

  :اعتدال گذشت و مصداق اين مضمون شد
  شـاهـا ز مي ِگـران چـه بـر خـواهـد خـاسـت

  و ز مسـتي بيكـران چـه بر خـواهد خاسـت
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  مست و جهان خراب و دشمن پس و پيش شه
  ١“ت كزين ميـان چه برخواهـد خاسـتپيداسـ

شاه پيشنهاد كردند  اي از خيرخواهان به زماني كه اصفهان در محاصره بود، عده
قصد درهم شكستن  محلّي رود كه بتواند قوايي تازه نفس به شهر را ترك كند و به

 از جمله شيخ محمد علي حزين كه از نزديك با دربار ارتباط داشت و. افاغنه گردآورد
واسطة جد اعاليش شيخ زاهد گيالني و همچنين مراتب علمي خودش موقعيت  به

  :نويسد ميان درباريان داشت، چنين مي ممتازي در
استخالص اصفهان نيز در اين صورت بود، چه بعد از پادشاه خصم را بر سر اصفهان ”

هر عنوان از  افتاد و عامة شهر او را به فكر كار خود مي زياده كوششي فرصت نبود و به
مرور ايام و  كردند و وي ناچار شدي كه از همان راه كه آمده بود و به سرخود وامي

. مقر خود بازگردد يا آمادة جنگهاي سلطاني شود سعي موفور آن را گشوده بود به
. شدند سختي تلف نمي شمار به هر صورت تدبيري سودمند بود و آن همه خلق بي به

  .٢“تاد و چند كس از ناسنجيدگان مانع آمدند تا آنكه شد آنچه شداما موافق تقدير نياف
تعدادي از . بار بود وضع مردم ايران طي زمامداري محمود و اشرف افغان وحشت

ايشان بر اثر جنگها و شورشها و قحط و مرض معدوم شدند و وسايل معيشت 
ها  ال و عثمانيلّي متوقف شد و روسها شمك باد غارت رفت؛ تجارت به بازماندگان به

مردم در كلية نواحي اشغالي در آرزوي آزادي . غرب كشور را اشغال كردند
او . بندي كرد هفت گروه طبقه اشرف طي فرماني مردم را از حيث نژاد به. بردند سرمي به

ها را در گروه اول و سپس ارامنه، درگزينيها، هنديهاي ملتاني، زرتشتيان، يهوديان  غلزايي
شيخ محمد علي حزين اوضاع جاري ايران را . همه ايرانيان را قرارداده بودو آخر از 

  :كند چنين توصيف مي
مملكت خراب و قوانين ملكي در آن چند ساله ايام فترت همه از هم ريخته و پادشاه ”

احوال هر قصبه و قريه پردازد و از  صاحب اقتدار و رأيي بايست كه تا مدتي به
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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٥٣

  

ين ازمنه رئيسي كه صالحيت رياست داشته باشد در همه روي مقتضيات فلكيه در ا
  .١“زمين پيدا نيست

هاي كساني كه غالباً خود را پسر يا خويشان سلطان حسين  شورشها و فتنه
تر نموده بود و مردم نجيب ايران كه كامالً مستأصل شده  خواندند، وضع را آشفته مي

شان  اميد نجات از وضعيت بحراني بهشده،  گرد يكي از آنان تجمع بودند هر روز به
مردم صلح طلب و نجيب ايران بايد براي . شدند متحمل رنجها، مصيبتها و كشتارها مي

نجات از آن همه محن با چه آرزومندي دست دعا برداشته باشند؛ با آنكه مدتها هيچ 
ون خورد، اما عاقبت وضع دگرگ چشم نمي گونه عالمتي دال بر استجابت دعاي آنان به

  .گرديد
قصد استمداد از نادر  طهماسب مقارن اين ايام حسن علي بيك معيرالممالك را به

حسن . شهرت نادر، حتّي در آن ايام در سراسر شمال ايران پيچيده بود. نزد وي فرستاد
سپس . علي بيك در نخستين ديدار سخت تحت تأثير همت و توانايي نادر قرار گرفت

سيد و اطاعت و ارادت خود را اعالم نمود و از طرف حضور طهماسب ر نادر به
  . گرفت٢فرماندهي كل سپاه منصوب و لقب طهماسبقلي طهماسب به

آمال و  اين قهرمان خراساني ظرف مدت كوتاهي با پيروزيهاي پي در پي به
آرزوهاي ملّت جامة عمل پوشيده، نيروهاي غلزايي را كامالً سركوب و روسها و 

مال و غرب ايران اخراج نموده، وحدت و يكپارچگي و امنيت را عثمانيها را از ش
عنوان فاتحي بزرگ  تمام جهان رسيد و به آوازة نادر به. ايران بازگرداند مجدداً به

داليل از پيش گفته شده، در خاندان صفويه رجلي  از طرفي به. رسميت شناخته شد به
سلة صفويه را مجدداً احيا نمايد وجود كه بتواند از اين موقعيت استفاده كند و اقتدار سل

  .نداشت
، طهماسب متعهد شده بود در التواريخ ةزبدبنابر قول محمد محسن نويسندة كتاب 

ها خراسان و كرمان و  امور سپاه مداخله نكند و پس از تصرف اصفهان و دفع غلزايي
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  ١٥٤  قند پارسي

  

فتح قلعة قندهار نادر ببخشد؛ اما زماني كه نادر مشغول  عنوان تيول به مازندران را به
جنگ عثماني رفته شكست خورد و معاهدة ننگيني را  بود، طهماسب در رأس سپاهي به

  .پذيرفت
نادر بالفاصله اين معاهده را غيرقانوني اعالم كرد و پس از برگشت در جنگي با 

پس از آن طهماسب را خلع و تمام بزرگان ايران . عثماني، حتّي بغداد را نيز فتح نمود
در . دشت مغان دعوت نموده، شوراي مغان را تشكيل داد ها را به ساي دهكدهحتّي رؤ

اين شورا ضمن بررسي وضعيت گذشتة ايران در زمان هرج و مرج و وضعيت فعلي 
اين  آن برگشته بود، تصميم دربارة آيندة حكومت ايران به ايران كه اقتدار و امنيت به

نادر محول  ويه منقرض و امر پادشاهي بهاتفاق آرا سلسلة صف شورا محول گرديد و به
بدين ترتيب بار ديگر تاريخ تكرار شد و تجمل، رفاه، دوري از عدالت، تعصّب . گرديد

دويست سال نفوذ عميقي دربين مردم داشت  اي از حكّام را كه نزديك به كور، سلسله
  .فَاعتِبروا يا اوِيل االَبصارورطة سقوط كشاند؛  به
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