
 
 
 
 
 

 *فتح دهلي
 

 محمود افشار

 

كابد   پس از آنكه نادر وطن را از اجانب پرداخت و افاغنه را تا قندهاار و

ودر ن انهوسدتان را ننودور نأشعزّ و  تعقيب نمود فتح دالي پايتخت سالطين با

 ساخت.

نويسده كده پيش از تاختن به آن كشور نراسالتي به نحمهشدا  اندهم ني

( برام نمونه از كتدا  تدأفيج جمدس 1151االول مادميكي از آنها را )نورخة ج

 كنيم:فريزر انگليسي ترجمة نرحوم ناصرافملك عيناً نق  ني
آرام اعليحضرت امايون پوشيه  نمانه كه آنهن نن به كابد  م جهانابر ر»

و تسخير آنجا نحض غيرت اسالني و دوستي نسبت به شما بود. ارگز تصدوّر 

عني طايفة نارانااا بتواننه از نمافدك پادشدا  اسدالم كردم كه اشقيام دكن ينمي

خراج بگيرنه. توقج نن در اين طرف اينك به اين نالحوه است كه اگدر ايدن 

كفار به سمت دالي حركت نماينه قشون ظفرنمون قزفباش را نأنور كدنم آنهدا 

را به قعر جهنم بفرستنه. صفحات تاريخ از دوستي نابين سالطين ندا و اجدهاد 

ضرت شما نشحون است. به علي نرتضي قسم كه بده غيدر از دوسدتي و اعليح

                                                           

.855تا  840، صص 1306، اسفنه 12*. آينه ، سال دوم، شمارة   
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درد نذاب ايچ نقصودم نهاشته و نهارم و اگر شدما غيدر ايدن گمدان نكنيده 

 نختاريه. نن اميشه دوست آن خانوادة نانهار بود  و استم.

 

اد  دز پندا  پادشا  انه اعتنايي به نراسالت نادر نكرد  و فراريان افغان را ني

شدا  ر نانة ديگرم پادشا  ايران چهار ايافت و سدي كدرور توندان از نحمهبود. د

  وارد عبدور كدرد« خيبر»نطافبه كرد و در تعاقب آن از گردنه و دربنه نعروف به 

سدكنهر سنه شه. پيش از او نيز چنه نفر از كشورگشايان ناني ديگر ناننه ا ةجلگ

 كبير و سلطان نحمود غزنوم از آنجا گذشته بودنه.

 كه داي است (1)س از فتح پيشاور و الاور قشون ايران در صحرام كرنالپ

نزديك دالي شكست فاحشي به قشون انهم وارد  (2)در دست راست رود جمنا

نويسه اطراف فشكرگا  نحمهشا  را كده قريدب افذكر نيآورد. فريزر نورخ سابق

بودنه و عدهة  ازار توپ در سنگراا سوار كرد چهار فرسخ بود سنگر بسته و پنج

 نگارد.فشكريان انهم را از پياد  و سوار  در آن اردو دويست ازار نفر ني

نادر در صحرام كرنال ازار نفر سوار كرد، ازار سوار قجدر، ادزار سدوار 

بختيارم و ازار تفنگهار نجموعاً چهار ازار نفر از فشدكر خدود را برگزيده، سده 

گماشدت، پانصده نفدر تفنگدهار جلدو ازار نفر آنها را در نقاط نختلج به كمدين 

ندان آسرداران انه فرستاد تا « خان دوران»و پانصه نفر ديگر برابر « خانسعادت»

را وارد در جنگ كننه. پس از آنكه آنها دست به كار شهنه سواراني كه در كمدين 

بودنه از سه جانب بيرون آنه  رو به دشمن كردنه. سوام ايدن چهدار ادزار نفدر 

نادر در نعركه داخ  نشه جز خود او كه با ازار سوار افشدار در  احهم از قشون

كرد. تا آخر نمود و سواران را تشجيع نيداد، اوانر صادر نينيهان رزم جوالن ني

اا شكست خوردنه، خان دوران زخم برداشدت و روز نحاربه طول كشيه، انهم
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ن پدردة شدب خان و برخي ديگر از سرداران انهم اسير شهنه... وفي چوسعهت

افتاد نيهان جنگ در سيااي شه و سپاايان از دو سو به آرانگا  خود باز گشتنه... 

نيرزا را چنه روز بعه نحمهشا  به اردوم نادر پنا  برد. او نيز فرزنه خود نصدراه

به استقبال فرستاد و امين كه نزديك خيمه شهنه خود بيدرون آنده  و ناننده دو 

ا در آغوش كشيهنه و چون بر نسنه قرار گرفتنه نادر برادر جگرسوخته يكهيگر ر

 فب به سخن گشود و چنين فرنود:
اعتنا باشيه . با وجدود قيه و بيعجب است كه شما اينقهر در انور خود بي»

اينكه نكرر به شما نانه نوشتم سفير فرستادم اظهار دوسدتي كدردم وزرام شدما 

ه واسطة عدهم نفداا اندر و نودم الزم نهيهنه جوا  كافي برام نن بفرستيه و ب

شما يكي از سفرام نن برخالف تمام قوانين در نملكت شما كشته شده سده  

است وقتي كه داخ  نملكت شما شهم گويا شما اعتنايي به كار خدود نهاشدتيه 

كه اقالً نفرستاديه سؤال كنيه نن كه استم و خيافم چيست. وقتي نن به الادور 

و سالني نياورد سه  است جوا  پيغام و سالم رسيهم يك نفر از شما پيغاني 

حافي بيدهار شدهنه نرا ام نهاديه. بعه از آنكه انرام شما از خوا  غفلت و بي

نومي پيش آنهنه كه جلدو تمام وساي  صالح را قطع كردنه و امه با كمال بي

قهر حزم و احتياط نهاشتنه كه نرا بگيرنه و امه خود را نزديك دام آوردنه اين

 بعضي را بجا بگذارنه اگر اتفاقي بيفته بتواننه كارم بكننه و انور را اصالح اقالً

ايه و عقلي در نيان سنگراام خود جمع شده نماينه. گذشته از اينها با كمال بي

آ  و توانيده بديتر از شماسدت شدما نميكنيه كه اگر دشدمن قدومتصوّر نمي

شماست غير الزم بلكده ناشايسدته تر از سر بريه و اگر ضعيجآاوقه در آنجا به

بود كه خود را نحصور نماييه و اگدر بده دشدمن اعتندايي نهاشدتيه و او را آدم 

بايستي شهرت و شدخص خدود را بده خطدر پنهاشتيه نمينالحوه نتهور نيبي

كرديه در نهت قليلدي ننصب صهيق باتجربه نأنور نيبينهازيه يك نفر صاحب

ترسديهيه في اگر از تجربه و رفتار بقاعدهة او نيكرد واو را نستأص  و تلج ني
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طور به جنگ واداشتيه امه چيز بايستي بعه از آنكه او را اينبه طريق اوفي نمي

طدور خود را يك نرتبه به نهلكه بينهازيه. سه  است بعه از اينكه خدود را اين

گرفتار كرديه نن تكليج اصالح كردم وفي شما بده تصدورات طفالنده و عدزم 

االنه چنان نغرور بوديه كه گوش به ايچ نوع نذاكر  شايان نهاديه و صالح جا

خود را نهيهيه. باالخر  بده عدون خهاونده عافميدان و قدوت شمشدير نبدارزان 

گرفتنده و فيروزجنگ ديهيه چه روم داد. بعالو  اجهاد شما از كفدار جزيده ني

رم ارخدا  عندان طوشما جزيه را به آنها بخشيه  و در اين نهت بيست سال بده

ايده وفدي چدون تدا بده حدال از خدانوادة ايه كده در نملكدت اسدتيال يافتهكرد 

تيمورنسبت به خدانوادة صدفوم و نلدت ايدران اايدت و ضدررم نرسديه  ندن 

قيهم و غرور شما ندرا نجبدور سلطنت را از شما خلع نخواام كرد انا چون بي

ام قشون ندن بده نمود  كرد  كه نسافت بعيهم تا اينجا طي كرد  نخارج گزاف

تنگ استنه بايه به واسطة حركت زياد خسته شه  و از آاوقه و نلزونات دست

كشدي كده دالي بيايم و در آنجا چنه روز بمانم تا قشون خستگي بگيرد و پيش

افملك قرار داد  است تسليم شود بعه از آن شما را به حدال خدود خدواام نوام

 (3)«گذاشت به انور خود بپردازيه

 

 پس از آن نادر به دالي آنه  و پنجا  و اشت روز در آنجدا توقدج كدرد.

ز ااهايام بسيارم از طرف نحمهشا  و بزرگان انه به او تقدهيم گرديده و يكدي 

نيرزا پسدر دوم خدود عروسدي شاازاد  خانمهام خانوادة سلطنتي را برام نصراه

ع نسدطور اسدت كده نوقدفرانسوم راجع به ايران  (4)«دوبو»كرد. در كتا  تأفيج 

بايست اص  و نسدب خدود را تدا نيرزا نيكه نعمول بود نصراهچنانعروسي آن

افت پشت برشدمارد. ندادر گفدت بده آنهدا بگوييده پسدر نادرشدا ، پسدر و ندوة 

 شمشيرش و امچنين تا افتاد پشت و نه فقط افت پشت برام آنها بشماريه.
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* 

س از فتح انهوسدتان سدلطنت از بزرگي و جوانمردم نادر امين بس كه پ

 آن نملكت را باز به نحمهشا  واگذاشت و به دست خود تداج بدر سدر او نهداد 

دارم بهو نمود. پس از شنيهن نصدايح ندادر برادرانه نصايحي در سياست نملكت

نحمهشا  صميمانه شكرگذارم كرد و گفت اركه را از بزرگان نملكدت بده ادر 

چنين اقهام از طرف نن بر نصلحت ر گفت ايندانيه بگماريه. نادننصب اليق ني

ننصباني كه از جانب نن نعين شدونه بده شدما احتدرام و شما نيست چه صاحب

دانيده اعتنايي نخواانه داشت، پس از رفتن نن اركس را به ادر شدغ  اليدق ني

گونه امرااي به او داد. به اطراف انه نانه نوشت و ننصو  نماييه، و وعهة امه

 به اطاعت نحمهشا  انر فرنود.بزرگان را 

* 

 اخالق نادرشاه

آّباد دالي و غنايمي كه ندادر از انده بده ايدران عام شا  جهانراجع به قت 

داننه گنا  نيانه. وفي نورخين با انصاف نادر را در آن قضيه بيآورد حكايتها كرد 

جان نلكم عام خوددارم داشت. سر چه او تا آخر دقيقة انكان از دادن فرنان قت 

نويسده: شا  در كتا  تاريخ ايران تأفيج خدود نيسفير انگليس در دربار فتحعلي

خورد  از پس از آنكه به دروغ خبر فوت نادر را ننتشر كردنه اندهيهام شكسدت

جام برآنه  و دست به قت  ايرانيان گشودنه و حتي انرام دالي چون ايدن خبدر 

حفد  و حمايتشدان گذاشدته بدود بده  شنيهنه سپاايان ايراني را كده ندادر بدرام

بلواكننهگان تسليم نمودنه. نادر خود به نيان شورشيان آنه تدا فتنده را بخوابانده. 

نگارد تيرم به نادر انهاختنه وفدي خطدا فريزر كه خود در واقعه حضور داشته ني
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انهاز  خشمناك شه  كرد  به يكي از انرا كه امرا  بود اصابت كرد، سپس شا  بي

 عام داد.ه قت حكم ب

و نيز در جام ديگر از كتا  فريدزر نكتدوبي از ننشدي يكدي از سدرداران 

 نين ننوور است:كنه كه در پايان آن چانهم نق  ني

  رد  گنااشتاد نفر قزفباش از عساكر ايران را نادرشا  در كاب  شكم پار  ك»

درازم كدرد  انه و يكي از آنها به زندي دسدتآنها فقط امين بود  كه حاضر بود 

اشتاد نفر را شكم پار  كدردن ادعدام دشدمنان اوسدت و قابد  ترديده و « است.

تكذيب است وفدي نفيده بدودن بده اينكده عسداكر او بده ندانو  دشدمنان ادم 

 رار خود آنها قاب  ستايش است.درازم نكننه به اقدست

نويسه كه نادر فرنان داد فشكريان او احدهم ايضاً در جام ديگر كتا  ني

قه ه وجه نبغالناني را كه  رير نكننه و امرا  خود نبرنه نگسنرد و زن انه را ا از

عقده  خريه  و از فروشنه  سنهم در دست داشته باشنه، با وجود اين غالم يا زن

بايست برخالف رضام خود آنها با خود ببرنه و اركس تخلج نمايه شه  را نمي

ننصدبان زناني را كده صاحب جان و نافش به اهر است. پس از حركت از دالي

ا آنهدا ر ايراني عقه كرد  و با خود داشتنه چون نادر شنيه ناراضي استنه انر كرد

 به وطنشان پس فرستادنه.

از طرف ديگر نادر اخالق و آدا  زنانة نردان انهم را كه سبب شكسدت 

م خان انهروزم از قمرافهين»نويسه: كرد. چنان كه نلكم نيآنها بود نسخر  ني

 . كه در آن اوقات وزير بود پرسيه چنه زن در سرام دارم گفت اشتصه و پنجا

فرستيه بنادر روم به خهام كرد  گفت صه و پنجا  زن ديگر از اسرا به خانة وزير 

 داشته باشه!« باشيگرمنين»تا ننصب 
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 غنايم هندوستان

تالف نقهار و نبلغ غنايمي را كه نادر از انهوستان بده ايدران آورد بده اخد

 انه: گفته

نويسه تا يكصه و افتاد و پنج كرور فيرة انگليسي تقويم جنرال سيكس ني

نگدارد: نادرشدا  انه. فريزر كه نعاصر نادر و آن زنان در انهوستان بدود نينمود 

 نعادل پانصه و بيست و پنج كرور تونان جدواار و اسدبا  ديگدر امدرا  بدرد و

وم فرانسد« دوبدو»پدنج كدرور توندان بردنده. سرداران و سربازان او ام افتاد و 

نويسه. ازجملة آنها تخدت افذكر غنايم انه را ازار و پانصه كرور فرانك نيسابق

تي كه انوز در خزانة سلطن« دريام نور»طاوو  و نه تخت نرصع ديگر و افما  

ردنه و بكه بعهاا دزديه  باز به انهوستان « كو  نور»ايران نوجود است و افما  

بدرام  داستان نفصلي دارد كه« كو  نور»نون در خزانة سلطنتي انگلستان است. اك

نفدر  130شود. عالو  بر اين غندايم ندادر نور نياجتنا  از كالم از بيان آن صرف

نده بدا نفر نجدار از ا 200نفر حجار،  100نعمار،  300نفر آانگر،  200نويسنه ، 

ه كدا نبلغي پول داد و شرط كرد خود برد و به اين صاحبان صنعت وساي  سفر ب

نيد   تا نهت سه سال در قنهاار بماننه و نشغول كار خود باشنه، بعه به اركجدا

ود دارنه برونه و نور داشت كه به وسيلة آنها صنايع اندهم را بده اموطندان خد

 بيانوزانه...

يه و پس از فتح دالي نادر نافيات ايران را تا نهت سه سال به رعايا بخشد

ه بدسافة عساكر خود را از پيش داد و نيز به انهازة نواجب شدش ندا   حقوق يك

 آنها انعام نمود...
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ز اباعث حيرت است چگونه امان ايرانياني كه چنه سال قب  از فتح دالي 

يك نشت افغان شكست خورد  سلطان و تاج و تخدت خدود را تسدليم نمودنده 

ض ين گوركاني را ننقراينك كشور انهوستان را نسخر و خانوادة باعومت سالط

ك ز رزم يكرد  و باز به سلطنت رسانيهنه. وقتي در كتابي يا نقافتي خوانهم كه رو

 به جان نفر از فشكريان نادر كه گويا اصفهاني بود با شمشير آخته در نيهان جنگ

گونه شدجاعت از ساخت. نادر چون نشااهة ايناا نيدشمن افتاد  از كشته پشته

اد ر نوقع حمله افغان به اصدفهان در ايدران نبدودمو جدوا  داو نمود پرسيه نگ

 بودم، وفي سردارم ناننه تو بر سرم نبود...

* 

اينك بعضي از قصايه وارد  را كه شدعرام نداني نعاصدر بده پيشدنهاد ندا 

كه به واسدطة تنگدي جدا  نتأسفيم كنيم.انه درج نيدرخصوص فتح دالي ساخته

يدك  بگنجانيم و چون نطدابق اعدالن سدابق فقدطنتوانستيم تمام آنها را در نجله 

شمار  به اين اقتراح اختصاص داد  شه  ديگر در ايدن خصدوص چيدزم چداپ 

تواننه ينخوااه شه. افبته شعرام نحترم كه قصايهشان در غير نوقع به نا رسيه  ن

عار د كه اشآنها را در نجالت و جرايه ديگر بنويساننه. تاكنون نعمول نا بر اين بو

كرديم، وفي چون اين قصايه اقتراحاً ساخته شه  و پايه برگزيه  كرد  چاپ نيرا 

داه و سدابقة چداپ ادم در كتدابي سرايي نعاصر را نشان نيو نيزان طبع سخن

 نهارد اين است كه اغلب آنها را عيناً چاپ كرديم.

 

 

 



 13 فتح دهلي

 الشعراء بهارقصيدة آقاي ملك

 فتح دهلي ـ در صفت ارديبهشت و مدح نادرشاه افشار ـ در

 

 دو چيز است شايسته نزديك نن

 رفيق جوان و رحيق كهن

 رفيق جوان غم زدايه ز دل

 رحيق كهن روح بخشه به تن

 جواني نه بر داننش گرد ننگ

 رد دنشرابي نه در صافيش دُ

 نهاد  بطي باد  در پيش روم

 كشيه  يكي نرغ بر بابزن

 بخوان شعر و اخبار كشور نخوان

 ست نزنبزن چنگ و الف سيا

 نگه كن كز انفا  ارديبهشت

 ببافيه  در باغ سرو و سمن

 از آن تنهباران دوشينه باز

 بهشتي شه انروز طرف چمن

 بويژ  كه رخشنه  نهر سپهر

 به نيغي تنك دركشيه  است تن

 چنان كز پس شعرم آبگون

 نمايه تن خويش نعشوق نن
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 به تن كو  خارا كفن كرد  بود

 از آن بهمني تنه برف كشن

 نون زنه  شه ز آسماني فروغك

 يكي نيمه تن بركشيه از كفن

 فرو ريزد ارديبهشتي نسيم

 به باغ و به راغ و به دشت و دنن

 اام گ به باغ و به راغ آستين

 رنپبه دشت و دنن عقهاام 

 به شاخ گ  نو درآويخت باد

 بهريهش آن ايزدم پيران

 برانه شه و شرنش انهر گرفت

 رخش سرخ شه بر سر انجمن

 به شوخي در آغوش سرو بلنه

 بياويخت شاخ گ  نسترن

 ام سرخ كرد  رخانچو دوشيز 

 بپيچيه  بر عاشق خويشتن

 بر آن شمعهاني نگر كش بود

 ز پيروز  شمع و ز نرجان فگن

 نيان فگن شمع نانه  خموش

 فگن تافته چون سهي  يمن
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 بپوشه امي كواسار كبود

 به ابر سيه شانگااان بهن

 هريارم ابو زد شبر وبر او 

 خروشان شود ابر ژافه فكن

 بجنبه امي كهربايي درخش

 بغرد امي تنهر بانگ زن

 تو گويي خروش زنانه است اين

 ز جنبيهن تيغ شا  زنن

 جهانهار نادرشه تاج بخش

 خهيو عهوبنه فشكرشكن

 به كرداراام گزين نشتهر

 به پيكاراام گران نفتتن

 نه پهلوم او سير ديه  دواج

 سير ديه  وسننه چشمان او 

 ر بخسبنه خسبه نلككچو فش

 نهاد  تبرزين به زير اقن

 ز گردان جز او كيست انهر وغا

 برد حمله با ناچخ پنج نن

 اشز شااان جز او كيست كز نوز 

 دنه جو ز ناسودن و تاختن
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 به ركضت بود پيشتاز سپا 

 به فترت رود پيشباز فتن

 دفي در برش نختفي چو دريا

 و نختزنجوم عزني درانهج

 عههم كز افغان و رومدر آن تير 

 در ايران فغان خاست از نرد و زن

 ببرد از ار  تا به نازنهران

 چون يكي راازن« ارو »سپا  

 خراسان ز نحمود شه تار و نار

 رم گرد او انجمنككشن فش

 سپا ز يك سو به كج كرد  توران

 ز آنويه تا رودبار تجن

 شه  پادشه كشته در اصفهان

 به درد و بال نقترن شه نو

 در اين ساعت از كواسار كالت

 كنبرآنه يكي نعرة كو 

 فرشته فرود آنه از آسمان

 گرفته عنان يكي پيلتن

 پس پشت او فشكرم شيردل

 تنچنگ و روئينهامه آانين
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 فرشته عنانش راا كرد و گفت

 به نام ايزد ام نادر نمتحن

 م ارگز حزينيبرو كت نبين

 رگز حزنچم كت نبيناد ابه

 به يك ركضت اينك خراسان بگير

 سپس بر سپا  سپااان بزن

 به تركان يكي حمله آور گران

 به خونخوااي رزنگا  پشن

 ترا گفت يزدان كه بستان خراج

 ز شام و حلب تا ختا و ختن

 قران بزرگنپيچيه صاحب

 ز پيمان افرشتة نؤتمن

 بكوشيه و پيكاراا كرد صعب

 ز بيگانگان كرد صافي وطن

 دنبال افغان سوم قنهاارز 

 شه و كرد بنگااشان نرغزن

 شنيه آنكه دارام دالي كنه

 از افغان حمايت به سرّ و علن

 از اين رو پي دفع آنان كشيه

 به غزنين و كاب  سپااي كشن
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 به دالي بريهم فرستاد و رانه

 سخن زان گرو  گسسته رسن

 گرنهكه اينان گرواي خيانت

 ستم كرد  بر خانهاني كهن

 دوفتنهمه خوني و درد و بيا

 نهارنه چنهان بهار و تمن

 كه دارام دالي داهشان به نهر

 پنا  و نگه دارد از خشم نن

 اا پاسخي شا  انهبهان نانه

 نهاد و برافزود بر سو  ظنّ

 به ر  بر بكشتنه د  تن رسول

 به دالي ببستنه ام چنه تن

 نهيهنه فرجام آن كار زشت

 ننكشان چشم بربسته بود اار

 تو گفتي بنازيه از آن تنگه سخت

 كه خيبر بود نانش انهر زنن

 نهانست كان چنگ خيبرگشام

 كنه تنگ خيبر تالل و دنن

 شهنشه سوم تنگ خيبر كشيه

 به رااي كزان ديو جستي به فن
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 ه  به نيغيدو كو  از دو سو سر كش

 نيان رود و را  از فب آبكن

 راي چون ر  نورچه بر درخت

 شكن در شكننشيب و فرازش 

 داران انهانهرون صوبهبه تنگ

 زنكمين كرد  با فشكرم تيغ

 ز افغان و انهم و پيشاورم

 تنيه  به ار گوشه چون كارتن

 گذاردار و گلوفهامه نيز 

 فكنانهاز و ژوبينامه ناوك

 يه و افكنه رخششهنشه بغرّ

 چو در رزم ااناوران تهمتن

 چنان سوختنه از تج قهر شا 

 نوَگَ ت  ّ ،تيز كه از آتش

 چو شاانشه از تنگ خيبر گذشت

 ز دالي عزاخانه شه تا دكن

 به خيبر عزا خاست چون كنه  شه

 در خيبر از بازوم بوافحسن

 سپه را ز پيشاور انهر گذاشت

 از او گشته پنجا  بيت افحزن

 



 20 26/   يرانگذشته و آيندة فرهنگ و ادب ا

 دارم كه بودبه الاور در صوبه

 به برگشتگي طافعش نرتهن

 دنان بر فب آ  )راوم( گرفت

 سر ر  بر آن سي  بنيادكن

 ز يك حملة فشكر شهريار

 زنبجست و انان خواست چون بيو 

 ز پنجا  خسرو به دالي شتافت

 نهد خواسته ز ايزد اوافمنن

 به خسرو ز دالي رسيه آگهي

 كه دشمن بود جفت رنج و نحن

 ز دالي سپه بركشيه و نشست

 به )كرنال( چون اشتر انهر عطن

 ازاربه گرد انهرش نرد سيصه 

 ز تركان و از نردم برامن

 به گرد سپه توپهام بزرگ

 ام از چهنزد  بسته چون بار 

 ازين نژد  خسرو چنان رانه تفت

 كه تازد سوم حجله زيبا ختن

 سپيه  سپه برگرفت و رسيه

 نماز دگر بر سر انجمن

 



 21 فتح دهلي

 ز فشكر جهان ديه يكسر سپا 

 به پوالد آكنه  دشت و دنن

 كز يك سو صج پي  جنگي چنان

 تناور درختي ز آان غصن

 ز يك سو صج توپ كهسار كو 

 چو ديو سيه باز كرد  دان

 نياسود  از ر  برانگيخت اسب

 به چنگ انهرش گرز خاراشكن

 بجوشيه انهم چو نور و نلخ

 برآورد آوا چو زاغ و زغن

 وفي شه فرو خورد و كردش خموش

 تو گفتي چراغي است بر يادخن

 به يك ساعت از خون انهم سپا 

 زنين فع  شه چون عقيق يمن

 پس از ساعتي جنگ زنهار خواست

 نحمه شه از خسرو نمتحن

 شهش داد زنهار و بنواختش

 پذير  شهش در بر خويشتن

 سپا  ابپس از جنگ )كرنال( شه 

 به دالي شهنشا  واال سنن

 



 22 26/   يرانگذشته و آيندة فرهنگ و ادب ا

 به دالي شبانگه عيان گشت غهر

 ز تركان و از پيروان وثن

 بكشتنه برخي از ايران سپا 

 ه انهر سرااا گزيه  وطنك

 دگر روز از ايبت قهر شا 

 بسا سر كه دور اوفتاد از بهن

 پس شهنشه چه كردنگه كن كزين

 ز نردم بر آن شا  دور از فطن

 بهو كشور و تاج بخشيه و خويش

 به ايران گراييه بي ال و فن

 فرم آن تن سخت و عزم درست

 فرم آن دل پاك و خوم حسن

 بخت و رادشها چون تو شااي جوان

 نهيه و نبينه جهان كهن

 گوارنه  بادت اهايام انه

 ز تخت و ز تاج و ز تيغ و نجن

 ز ياقوت رخشان و افما  پاك

 ز فؤفؤم عمان و دُرّ عهن

 امان ديبه و گوار و زرّ و سيم

 به تخت و به تنگ و به رط  و به نن

 



 23 فتح دهلي

 به ايران زنين رحمت آور كه است

 ز تو زنه  چون شيرخوار از فبن

 امان كس كه در وقعت اصفهان

 شميهم به پيش عهو چون شمن

 كنون در ركا  تو از فرّ تو

 درد چرم بر پي  و بر كرگهن

 ستودنت ناديه  بعه از دو قرن

 چو نر نصطفي را اويس قرن

 ز بيهاد گردون و جور جهان

 دفم گشته چون چشمة پر وزن

 نگفت و نگويه كس از شاعران

 به انجار اين پهلواني سخن

 اال تا به نيسان نشينه ازار

 به گوش آيه از شاخة نارون

 قهت باد يازان چو سرو سهي

 رخت باد خرم چو برگ سمن

 بكوش و بتاز و بگير و ببخش

 به پام و به بال و به نوش و بهن
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 صورتگر ]لطفعلي[ قصيدة آقاي
 )شيراز(

 به يادم آيه گفتار نرد دانشور

 كه گفت روز جواني نرا به در  انهر

 كه چون ربود ز ساسانيان كشورگير

  كال  خسروم اين روزگار بازيگر

.............................. 

.............................. 

 دگر نه تخت كيان شهريار واال ديه

 نه نرز ايران نردافكنان كنهآور

 شكو  پيشين زين نردنان سست نجوم

 كه جنگجوم دگر بود و شهريار دگر

 و چو احوال روزگار سلج درست گفت

 به چشم عبرت خواني ز راستي نگذر

 ااستوفيك غاف  كانهر جهان شگفتي

 كه نرد دانا ارگز نياورد به نور

 در آن زنانه كه غفلت امي پهيه نمود

 پروربه نلك ايران بس نردنان تن

 نمود  پشت به جنگ و نهاد  روم به عيش

 گريخته ز خطر حمله كرد  بر ساغر
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 دشمن نافود  چنگ روز نصاف به خون

 از آن كه يافته خون رزان گواراتر

 در آن زنان كه ز نردانگي نشاني نيست

 ببين چگونه شگفتي كنه قضا و قهر

 چرخ لكنار كواي سر بركشيه  تا د

 شگفت كودكي آنجا بزاد از نادر

 روماستخوان و روشننوم و درشتسيا 

 پيكرقانت و گرانسطبرسينه، سهي

 اني نادر نبرد  ايچ نصيبز نهرب

 به گا  كودكي انهر نهيه  نهر پهر

 پرنه جنهيه  ايچگه آسايش دوا

 از آنكه بود  ز سنگش در آن زنان بستر 

 كشيه  سختي و سختيش واراانه  ز فهو

 به جام گلشن در كواسار كرد  نقر

 نه اا  بازم و شوخي كه اا  جنگ و جهال

 برنه نرد رانش و صهبا كه نرد گرز و ت

 بر او نرفته زناني كه شسته دانن نلك

 ز فوث زحمت غارتگران به گوار

 گرفته كشور با زور آن بالني تيغ

 ربود  افسر از فر آبگون خنجر
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 انوز ناشه  سافي كه نام نادريش

 گرفته نقش جالفت به روم سكة زر

 به زور بازو ديهيم خسرواني را

 پرور و نهاد  به سرگرفته از شه تن

 اني تاريخ آن خجسته زناناگر بخو

 نبشته بيني بس جنگها در آن دفتر

 از آن نيانه يكي داستان نادر  است

 اگر شگفتي جويي از آن بگير خبر

* 

 از آن سپس كه ز ايران گرو  افغان را

 انه نادر تا قنهاار و پيشاوررب

 ارم گرفت و به كاب  رسيه و دزدان را

 نمانه جام اقانت به نادرم كشور

 سوزيه كه از اول تيغ دشمنخبر رس

 رفانه نجسته« رام»فراريان بهر 

 گر  فتاد بر ابروم شا  و رام نمود

 بركشه كيفر« رام»كه انه گيرد و از 

 سپه بخوانه و زر افشانه و خود و جوشن داد

 سپاايان امه پيكار را ببسته كمر

 گذار  كرد به دو روز كواسارم را

 ذركه در دو نا  نتاني جريه  كرد گ
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 سپه خروش برآورد و ر  سپرد چو ديه

 سپرنشسته خسرو بر پشت خنك را 

 كه اان« رام»ريهم آنه زان سوم پيش بَ

 گذشت روز نشاط و رسيه گا  خطر

 فرود آنه  سيلي ز كو  و روز دگر

 رسه ايهرنر آن خروش به گوش تو ني

 گشام گنج و زر و سيم ريز و خواسته بخش 

 گرد آور گرم را سپا بخيز و چار 

 و گرد نمود« رام»ازين خبر بهراسيه 

 سپااي از در پيكار صه ازار نفر

 نامپيام داد به ساالر خود سعادت

 كجا به قصرم انهر نمود  بود نقر

 كه اان چه خسبي انگام فشكرآراييست

 دگر ز دست بت نااروم باد  نخور

 آم« كرنال»سپه ز شهر برون كش به دشت 

 خصم بهاختركه ر  ببنهيم آنجا به 

 «رام»كسي به خسرو ايران خبر رسانه كه 

 نمود  گرد به رااش ز ار كران فشكر

 چو اين شنيه كسي كرد جنگجويي را

 كه زم سپهبه انه از نن اين پيام ببر
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 شنويمكه ام سعادت بهروزگار ني

 كه جست خوااي پيكار شرز  شير آخر

 نهاني آنكه سعادت عرو  درگه ناست

 ننش كنون شوار كجاست بخت بلنه

 امي به خانه درون برنشين و روم بپوش

 كه زشت باشه شمشير بركشه دختر

 وگر جز اين كني از تيغ نادرم بيني

 ارآنچه كرد به سودابه تيغ رستم زر

 تاخت فشكر شا « كرنال»سپس دواسبه به 

 چنان عقا  كه زم آشيان گشايه پر

 كنار رود برافراشتنه خرگه شا 

 نهر سپاايان چادرزد  به گرد وم ا

 كشيه تيغ چو از تيغ كو  خسرو چرخ

 به سقج طارم نيلي ز خشم زد آار

 ز ار دو سوم به جنبش فتاد خي  سپا 

 چنان كه نوج زنه ژرف بحر پهناور

 زاما تو گفتي در تير  شام وحشتيو 

 دشت اژدرامي بغلطه و پيچه به پهن

 دلز تيغ و نيز  و گرز يالن آان

 يه  تن و شكسته سپربريه  دست و در
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 امي برآورد از ار كرانه توپ غريو

 چنان كه غرد در نا  فرودين تنهر

 بسا تنا كه سم اسب زير خاك نمود

 بسا سرا كه جها كرد تيغ از پيكر

 از گرد رزم تير  چو قير« كرنال»اوام 

 چو رود ني  احمر« جمنا»ز خون نردان 

 در آن نيانه برآنه ز تيغ شا  درخش

 در دل شب شعله بركشه اخگرچنانكه 

 نهيب قهر خهايي است گفتي آن شمشير

 كزان نهيب درافته به جان خصم شرر

 دل كه آن بالرك تيزبزرگ و خرد قوم

 سپا  را به سوم فتح ني شود رابر

 «رام»ز روز ناشه  پاسي كه از نعسكر 

 فغان برآنه كز اين درنه  شير حذر

 يكي اژير دننه  است اين سوار دفير

 ه پيش شير كجا جنگ جست جاناورب

 سپا  انه پراكنه  شه چو دختر نعش

 به دشت ايجا افكنه تيغ و ترك و كمر

 ز پشت پي  چو نيهان جنگ را نگريه

 انه زد بر سر« رام»امي دو دست اسج 
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 بجز فروتني و بنهگي نهيه گزير

 كه نيست بهر نگون گشته بخت را  دگر

 ربه نزد شا  سرافراز رفت و عاجزوا

 نماز برد كه شااا تراستم چاكر

 ز ارچه رفت پشيمانم و گوا  نن است

 به پيش درگه تو روم زرد و ديهة تر

 به چشم فطج نگه كن گنا  رفته نگير

 يكي ز را  كرم جان نرد خسته بخر

 و گر به تاج ننستت نياز اينك تاج

 ز فر بخت امايون به سر گذار افسر

 يستدگر ز رام تو برتر به دار رايي ن

 برفرنان« رام»از اينكه پيش تو استاد  

 دني به بارة دالي خرام و رانش خوا 

 نشاط گير و طر  جوم و بخش گنج گهر

 به اوفتاد  ببخشود شهريار جهان

 از آنكه نرد نتازد به دشمن نضطر

 گفت كه نا را به تاج و كشور تو ،چه گفت

 نياز نيست كه تاج كي است واالتر

 جهان سپا  نرا چو ديهم آنكه خهام

 به دشت ايجا بر فشكر تو داد ظفر
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 روزگار بال پنه گير و ديگر بار 

 نكن درشتي و را  نعانهت نسپر

 به پام شا  درافتاد كام به خهنت تو

 نن و ازار چو نن بنهگان بسته كمر

 ز تاج نن كه به از وم ازار خوااي جست

 چو درگذشتي يزدان تو را بود ياور

 اج و تاجهار بهمكه زير خاك رود ت

 ز تاج بخشي نانه به روزگار اثر

 ه گنج و كال  و تخت و سپا بسي نمانَ

 وفي بمانه اين داستان به دار سمر

 

 منتخبي از قصيدة ديگر در فتح دهلي

 زاده پسيانحسينعلي سلطان
 بيت است( 38)از تبريز ـ اصل قصيده 

 

 چو روم روز نهان شه به طرة شب تار

 ر گشت چهرة يارز تار طرّ  پهيها

 نومدرآنه از درم آن نااروم نشكين

 رفتارنشست در برم آن سروقه خوش

 گ  با خار امنشين بودماگرچه بي

 خارام آنه گلي چنين بيبه امنشيني
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 به فب ز شهت نهرم نهاد  نهر سكوت

 ز دل به گوشة چشمي ربود  صبر و قرار

 ترام يار گشت نحزونشكستگيز دل

 ود فع  شكربارنيان تلخي بگش

 زنانكه خون ديه  چه ريزم بسان بيو 

 يكي ز دورة نردم و نردني ياد آر

 ام بيان سازمز روزگار كهن قصه

 ام بردارهبه اوش باش و از اين قصه حصّ

.............................. 

.............................. 

 فتح و نصرتش خواني ةسزد كه قافل

 الر نادر افشارساچو بود قافله

 جهانگشام بلنهاختر نكواقبال

 به زور كشورگير و به عق  كشوردار

 گذاشت روم به ار سوم فتح با وم يار

 نهاد پام به ارجام بخت با وم يار

 بهين بزرگي كارم سرم چنين خوااه

 چنين سپا  امي بايه و چنين سردار

.............................. 

.............................. 
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 يادداشتها:

1 .Karnal 

2 .Djoumna 

 نق  شه.  361از كتا  فريزر ترجمة نرحوم ناصرافملك ص  . اين سطور عينا3ً

4 .La Perse par Louis Dubeux 

 

 


