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ﻣﺨﺘﺼﺮی از زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر
ﭘﺎدﺷﺎه دﻻور و ﻣﯿﮫﻦ ﭘﺮﺳﺖ اﯾﺮان
ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر از اﯾﻞ اﻓﺸﺎر ﺑﻮد و از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﺑﺘﺪا ﻧﺎدر ﻗﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﺪرﻗﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ و روس ھﺎ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﺎ از اطﺮاف ﺑﺎﯾﺮان دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﺮج و ﻣﺮج ﺑﻮد ﯾﮏ
ﻋﺪه ﺳﻮار ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﺮد و ﺑﻪ طﮫﻤﺎﺳﺐ ﺻﻔﻮی ﮐﻪ ﮐﯿﻦ ﭘﺪر ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ھﻤﺮاه ﺷﺪ ﻓﺘﻨﻪ ھﺎی داﺧﻠﯽ را ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ را
ھﻢ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ  ،ﺷﺎه طﮫﻤﺎﺳﺐ ﺻﻔﻮی از ﺷﮫﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎدر در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دﭼﺎر رﺷﮏ و ﺣﺴﺎدت ﮔﺸﺖ و ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن
ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﺎت اﯾﺮان را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  .در آن ﺟﻨﮓ ھﺰاران
ﺳﺮﺑﺎز اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺟﻨﮓ ﭼﺎﻟﺪران ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻼﺣﮫﺎی ﻣﺪرن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ داد  .ﻧﺎدر ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ اﻧﺪک و ﺧﺴﺘﻪ از ﮐﺎرزار از
ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻐﺮب اﯾﺮان ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل روس ھﺎ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪ روﺳﮫﺎ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ او ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺮ ﮔﺸﺖ در ﺳﺎل  1148در دﺷﺖ ﻣﻐﺎن در ﻣﺠﻠﺲ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان اﯾﺮان از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻤﻮد و دﻟﯿﻠﺶ اﻋﻤﺎل ﭘﺲ
ﭘﺮده ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮی ﺑﻮد  .ﺧﻮد ﻋﺎزم ﻣﺸﮫﺪ ﺷﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻧﺠﺎن ﺳﻮاراﻧﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺷﻤﺎ
اﯾﻤﺎن دارد و در اﯾﻦ ﺷﺮاط ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺎدر ھﻤﭽﻨﺎن ارﺗﺶ دار اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ  .ﺳﭙﺲ ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾﺮان را در ﺳﻦ 48
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺮش ﺑﺴﺘﻨﺪ  .او ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ھﻨﺪ اﺧﻄﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻓﺴﺮان اﺷﺮف اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﺟﺰو ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ )ﺣﺪودا  800ﻧﻔﺮ ( و
در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﮫﺎ ﺳﭙﺎه اﯾﺮان از رود ﺳﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ھﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد ﻧﺪ  800ﻣﺘﺠﺎوز اﻓﻐﺎن را در ﺑﺎزار دھﻠﯽ ﺑﻪ دار زدﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ  .ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و
دﻻوری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ھﻨﺪی ھﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ از ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻧﺎدر از او ﺧﻮاﺳﺖ ھﺪﯾﻪ ای از او ﺑﺨﻮاھﺪ و ﻧﺎدر ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و در ﭘﯽ اﺳﺮار او ﮔﻔﺖ
ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺣﻀﻮر اﺟﻨﺒﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺎ را ﻣﻨﮫﺪم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪ او
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ ﺟﻮاھﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺎدر ھﺪﯾﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﺟﻮاھﺮات اﮐﻨﻮن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﺳﺖ  .ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺑﺰرگ  12ﺳﺎل ﺳﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و اﯾﺮان را ﺑﺎردﮔﯿﺮ ﺳﺮاﻓﺮاز در ﺟﮫﺎن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻘﺘﺪر ﻧﺸﺎن داد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در
ﺳﺎل  1160ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺪه ای از ﺗﺮﮐﺎن ﺧﺎﺋﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ  .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او از  15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ  25ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫﻤﺮاه
ﻣﺎدرش در ﺑﺮدﮔﯽ ازﺑﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺎدرش از اردوﮔﺎه ازﺑﮑﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن آزادﯾﺨﻮاھﯽ ھﻤﭙﯿﻤﺎن ﺷﺪ.
ﻧﺎدر ﻣﺮدی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ  ,دﻻور  ,ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ  ,ﻣﺒﺎرز  ,ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺑﺰرگ ﻣﻨﺶ ﺑﻮد  .آراﻣﮕﺎه وی در ﻣﺸﮫﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ
ھﻤﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ  .در ھﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎن آراﻣﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﮐﻨﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﭘﺴﯿﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺖ  .دﻻور ﺑﺰرگ
اﯾﺮان از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  .در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺳﺘﺮگ و ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺘﺎدان و ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن  :اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺪﯾﻖ ) طﺮاح
ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺎدر ( ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء  ,ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽ زاده  ,اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﮑﯿﻤﯽ  ,ﻋﻠﯽ ھﯿﺒﺖ  ,ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ  ,ﺳﭙﮫﺒﺪ اﻣﺎن
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ﷲ ﺟﮫﺎﻧﺒﺎﻧﯽ  ,دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺪﯾﻖ  ,ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻓﺮج ﷲ آق اوﻟﯽ  ,ﺳﺮﻟﮕﺸﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﯿﺮوز  ,دﮐﺘﺮ رﺿﺎ زاده ﺷﻔﻖ  ,دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﮫﺮان  ,اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺻﺎﻟﺢ  ,دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ  ,ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮوﻏﯽ  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺼﻄﻔﻮی  ,در ﮐﻞ وزارت
ﺟﻨﮓ  ,وزارات داراﺋﯽ  ,وزارت ﻓﺮھﻨﮓ  ,ﮐﻤﮑﮫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و دوﻟﺖ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻮﻋﻪ ﺳﺘﺮگ و
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ  .در زﯾﺮ ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ) اﺻﻞ ﻧﻘﺸﻪ در ﻣﻮزه ﻧﺎدرﺷﺎه ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ (  .ﺑﺰرگ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را دﮔﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺰرگ ﮔﺮدآوری ﮐﺮد  .ﻧﺎدر اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ در زﯾﺮ
ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان درآورد و ﺑﺎردﮔﯿﺮ اﯾﺮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎ ﮔﺸﺖ  .ﺷﮫﺮھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در دوره ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  :ﺟﻤﮫﻮری
آران ﯾﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ,ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن  ,اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ,ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ) ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن (  ,ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن  ,داﻏﺴﺘﺎن  ,ارﻣﻨﺴﺘﺎن  ,ﺑﺤﺮﯾﻦ  ,ﻗﻄﺮ ,
ﮐﺸﻤﯿﺮ و . . .

در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰﯾﺪه ای از ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ﺑﺎﯾﺪ راھﯽ ﺟﺴﺖ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺒﮫﺎی ﻋﺼﯿﺎن زده ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ  .ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮری ﺑﻮدم  ,ﻧﻮری ﺑﺮای
رھﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ از ﭼﻨﮕﺎل اﺟﻨﺒﯿﺎن  ،ﭼﻪ ﺑﻼی دھﺸﺘﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ھﻤﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎری ﮐﻨﯽ اﻣﺎ ھﻤﻪ وﺟﻮدت ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ در ﺗﮑﺎﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺮوی
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻋﻤﺎق وﺟﻮدت ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺮاﺣﺖ ھﺎ را اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﯽ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﺮ رﮐﺎب اﺳﺐ ﻧﮫﺎدم ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ ﺳﺮﻓﺮازی ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺰرگ .
ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ روﺳﯿﻪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺷﮫﺮھﺎی درﺑﻨﺪ  ,ﺑﺎﮐﻮ  ,ﺷﺮوان  ,اران  ,اﯾﺮوان  ,رﺷﺖ  ,ﮔﯿﻼن و ھﻤﻪ ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﻔﻘﺎز را ﮐﻪ
ﭘﻄﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در آورده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺗﺎرھﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ داﻏﺴﺘﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد در آورده ﺑﻮد را ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ  .ﻧﺎدر ﺑﺎ ﻏﺮور ﺗﻤﺎم اظﮫﺎر داﺷﺖ اﮔﺮ روﺳﮫﺎ از ﻣﺮزھﺎی ﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺧﻮد ﺟﺎروﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮد و
ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ را از آن ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﺪ رﯾﺨﺖ  .زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ
147

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺪان دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی دو طﺮف ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .

ﻧﺎدرﺷﺎه در ھﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﻗﺰوﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ طﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن را از ﺗﺠﺎوزات
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺤﻔﻮظ دارد  .زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ 163

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ﺳﮑﻮت ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﻪ از آن ﺑﮫﺮه ﺟﺴﺘﻪ ام .

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم را ﺑﺮای ﺳﺮﻓﺮازی ﻣﯿﮫﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎری اﺑﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮرم ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ .

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :از دﺷﻤﻦ ﺑﺰرگ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﻮﻓﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﺟﻮاﻧﺎن واھﻤﻪ داﺷﺖ  .ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از آرﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﺰرگ
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ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎری ﺑﻪ دوش ھﻤﻮطﻨﺎﻧﺶ اﺳﺖ.

ﻧﺎدر در ﻣﺮاﺳﻤﮫﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮدم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ  :ای ﻣﺮدم ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻦ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎری
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ؟ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ 263

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﯿﺮوی دھﮫﺎ ﻧﺎدر ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ﺧﺮدﻣﻨﺪان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ  ،آزادی اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻣﻦ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﮫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ  ،اﮔﺮ
ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را آﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺎدرھﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .

در ﺟﻨﮕﮫﺎی ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ  ,ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻧﺎدر وارد ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻟﯿﺮی ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ  .زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ 306

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :وﻗﺘﯽ ﭘﺎ در رﮐﺎب اﺳﺐ ﻣﯽ ﻧﮫﯽ  ,ﺑﺮ ﺑﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮار ﺷﺪه ای ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن
ھﺰاران ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آزادﯾﺸﺎن را از ﺑﺎزوان و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ  .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ آﻣﻮزاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه آﻧﺎن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﻮده اﻧﺪ  .آﻧﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ آزادﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﮫﺎﯾﯽ ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪ .

ﻧﺎدر ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آزاد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬھﺒﯽ
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ 166

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ھﺮ ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و روح اش ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻧﺎدر ﻣﯽ ﻣﯿﺮد و ﺑﻪ ﮔﻮر ﺳﯿﺎه ﻣﯽ رود
ﻧﺎدر ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﻤﯽ رود ﻧﺎدر آﺳﻤﺎن را ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ و ﺧﻮد ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺳﯿﺎھﯽ را  ،او ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ را ﺑﺮای
ظﮫﻮر اﯾﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺧﺮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻗﺘﺪار اﯾﺮان ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺣﻤﻠﻪ را از ﮔﻠﻮی ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ﺑﺪر ﻣﯽ آورد و
ﻣﺮا ﺑﯽ ﻣﮫﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ …

ﻧﺎدر ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد  :در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺸﻮر دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﮐﺎر  ,ﺟﺎه طﻠﺐ و ﺧﻮدﺧﻮاه
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﺗﺎن راه ﻧﺪھﯿﺪ .
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ 238

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪ  ،راھﻨﻤﺎی ﻣﻦ در طﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ﻓﺘﺢ ھﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎری ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﺎﻧﯽ ﻣﮫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﺸﻮرم را
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وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻏﺎرت را در ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ روا داﺷﺘﻨﺪ  .اﮔﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻮدم ﺳﻼطﯿﻦ اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ  .ﮐﻪ آﻧﮫﻢ از ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﺧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﺪور ﺑﻮد .

ﻧﺎدر ﭘﺲ از ﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا و ﺧﻮارزم در ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در آﻣﺪه اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﮐﺮد و اﺻﺮار ورزﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮزھﺎی ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد .
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ 261

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ  ،ﻧﺸﺎن ﻧﻮﮐﺮی ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ اﺳﺖ ﻧﺎدرھﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ اﻣﺎ اﯾﺮان و
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺰرﮔﯽ و ﺳﺮوری ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ آرزوی ھﻤﻪ ﻋﻤﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .

ﻧﺎدر ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ را در ﻗﺰوﯾﻦ ﮔﺮدھﻢ آورد و در ﻣﻮرد ﺳﮫﻢ اوﻗﺎف ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ از ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺻﺮف ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ ﻋﻠﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﺻﺮف ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎزی و ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎزی و ھﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﻠﻤﺎ  .ﻧﺎدر ﮔﻔﺖ  :ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻗﺼﻮر ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺎر ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎل ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ در ﻓﻘﺮ و اﻧﺤﻄﺎط ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎدر ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ھﺎ و ﻓﺪاﮐﺎری ھﺎی ﺧﻮد در راه دﻓﺎع از اﯾﺮان و
اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺣﺎل اول ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ھﺰﯾﻨﻪ اوﻗﺎت ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﻮد و آﻧﮫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ 160

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻢ از اﯾﺮان وﯾﺮاﻧﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرم ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ زﺑﻮن  ،ﺳﭙﺎه ﻣﻦ ﻧﺸﺎن
ﺑﺰرﮔﯽ و رﺷﺎدت اﯾﺮاﻧﯿﺎن در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ﮐﺸﻮر و اﻣﻨﯿﺖ آن اﺳﺖ .

ﻧﺎدر از دﯾﺪ ظﺎھﺮ و اﻧﺪام ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد  :ﻣﻮﯾﺶ ﺳﯿﺎه  ,ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ درﺷﺖ و ﻧﺎﻓﺬ  ,ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ ﺑﻠﻨﺪ  ,ﺻﻮرﺗﺶ ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن  ,ﺑﺪﻧﺶ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻗﺪش در ﺣﺪود ﺷﺶ ﭘﺎ  ,ﺷﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺶ ﺟﻠﻮ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺻﻮرﺗﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ وی ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﺸﻮد ھﯿﺒﺘﯽ ﺧﺎص
داﺷﺖ  .ﺻﺪای او ﭼﻨﺎن ﻗﻮی و طﻨﯿﻦ اﻓﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺘﮫﺎی دور ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ  .ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻤﯿﻦ ﺻﺪای ﻗﻮﯾﺶ در ﻧﺒﺮدھﺎ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد  .ﻗﻮه ﺣﺎﻓﻈﻪ او و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﻮف او ﺑﻪ اﺣﻮال و اﺧﻼق ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد  .وی ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮداران
را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺖ و در ﺟﻨﮕﮫﺎ ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﺪا ﻣﯿﮑﺮد  .ﻏﺬای ﻧﺎدر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮد  .اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪاری ﻧﺨﻮد ﺑﺮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﯿﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﯿﺐ داﺷﺘﻨﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯿﮑﺮد  .ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
وی ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ظﺎھﺮ و ﺗﺠﻤﻞ اھﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪاد  .ﻧﺎدر از ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪن در
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدت داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮐﺴﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از وی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ  .از اﯾﻦ روی ﺟﺴﻮر و ﺑﯽ ﺑﺎک ﺷﺪه ﺑﻮد  .در ﺟﻨﮕﮫﺎ
ﺧﻮد ھﻤﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺳﭙﺎه و ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻧﯿﺮو دھﺪ  .ﻗﻮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وی ﺑﻪ ﺣﺪی زﯾﺎد ﺑﻮد
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ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﺟﺮای آن ﻧﺒﻮد .
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ 336

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای ﻣﻦ از آن ﺟﮫﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮان  ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸﻮرم را در آراﻣﺶ و ﺷﺎدان
ﺑﺒﯿﻨﻢ .

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ﺑﺮای اراﺿﯽ ﮐﺸﻮرم ھﯿﭻ وﻗﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﻮرم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورم .

ﻧﺎدر در روی ﺳﮑﻪ ھﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد :
ﺳﮑﻪ ﺑﺮ زر ﮐﺮد ﻧﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ را در ﺟﮫﺎن

ﻧﺎدر اﯾﺮان زﻣﯿﻦ و ﺧﺴﺮو ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺘﺎن

و ﺑﺮ ﻣﮫﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯿﺶ ﭼﻨﯿﻦ :
ﻧﮕﯿﻦ دوﻟﺖ و دﯾﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن از ﺟﺎ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎدر اﯾﺮان ﻗﺮار داد ﺧﺪا

زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ 160

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر  :ﮔﺎھﯽ ﺳﮑﻮﺗﻢ  ،دﺷﻤﻦ را ﻓﺮﺳﻨﮕﮫﺎ از ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .

ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎدر ﺑﻪ واﻟﯽ ﻋﺮاق  :ﭘﺎﺷﺎی ﺑﻐﺪاد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت در ﻋﺮاق ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ اﺳﺘﺮداد اﺳﯿﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺷﻤﺎ در آﻣﺪه اﻧﺪ را ﺧﻮاھﺎﻧﯿﻢ  .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮن ھﻢ ﻣﯿﮫﻨﺎن ﻣﺎ ھﻨﻮز ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و از ﺧﻮن اﺗﺒﺎع ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﻮن اﯾﺮاﻧﯿﺎن را رﯾﺨﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ  .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ 96

ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﻣﺮدان ﺑﺰرگ از درون ﮐﺎﺧﮫﺎی ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎم از ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪه و
ﻧﺪای از دروﻧﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰ اﯾﺮان ﺗﻮ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻢ .

دﯾﺪﮔﺎه طﮫﻤﺎﺳﺒﻘﻠﯽ ﺧﺎن درﺑﺎره ﻧﺎدر  :ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﭙﻨﺪارم ﮐﻪ ﻧﺎدردر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
روزی دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ واﺣﺪ در آورد .
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه  -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺲ ھﻨﻮی  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ  .ﺻﻔﺤﻪ 157
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آراﻣﮕﻪ ﺷﮫﺮﯾﺎر ﺗﻮاﻧﺎی اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر در ﻣﺸﮫﺪ  ,ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺷﺎن و ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه دﻻور و ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ

ﭘﮋوھﺶ و ﮔﺮدآوری از ارﺷﺎم ﭘﺎرﺳﯽ  ,ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم و آدرس ﭘﺎﯾﮕﺎه آرﯾﺎرﻣﻦ آزاد اﺳﺖ
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