ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر
"ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺮای ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮﯾﺎن وﺣﺸﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﺪ
اﻧﺪﯾﺶ دﻫﺸﺖ آور ﺑﻮد .او ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن وﻃﻦ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد ،ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت ) از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻪ
ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺷﻤﺎره ﺳﻮم دوره اول اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  1309ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺮق("" ،ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﺎن ﺧﺎور زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﮔﻨﺎه ﺑﺎﯾﻨﻬﻤﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻧﺎدر ﻧﺎﯾﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ .او ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮه ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯿﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد
را در ﮔﯿﺘﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮد اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺳﺮ اﻓﺮاز و ﺑﻠﻨﺪ آواز ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻠﻨﻞ ﺳﺮﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ"" ،ﺗﺎ آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ اردو دوش ﺑﺪوش اﻓﺮاد در ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و در ﺟﻨﮓ و ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺸﯽ
ﺟﻮﯾﺪ ،ژﻧﺮال ﮐﯿﺸﻤﯿﺸﻒ )ﺻﻔﺤﻪ  38اردو ﮐﺸﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه("" ،دﻻوری و ﺷﺠﺎﻋﺖ او در ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻣﺮوت و ﻣﺮداﻧﮕﯿﺶ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ او ﺳﺰاوار ﺑﺴﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺮﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ"" ،ﻧﺎدر در دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺤﻨﺖ
ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ژﻧﺮال ﺳﺎﯾﮑﺲ"" ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎدر اﯾﻦ ﺑﻮد آراﻣﺶ و
آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺟﻮد آورد ،ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن وﺣﺸﯽ و ﻏﺎرﺗﮕﺮ را از ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺎوری اﯾﺮان
راﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺳﻮداﮔﺮ و ﺻﻠﺤﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻟﻮرﻧﺲ
ﻟﮑﻬﺎرت"" ،ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاﺑﺘﺮﯾﻦ و ﺧﻮش اﻧﺪام ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪه ام ،وﯾﻠﯿﺎم ﮔﻮﮐﻞ )از ﮐﺘﺎب اﺣﻮال
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه("" ،ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮوزی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎدر ﺗﻬﻮر و دراﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ وی ﺑﻮده )ﺻﻔﺤﻪ  38ﮐﺘﺎب اردوﮐﺸﯽ
ﻧﺎدر ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ."(1889
ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ و ﭘﯿـﮑﺎرﻫﺎ ﮐـﺮد ﺻﻌﺐ

ز ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﮐﺮد ﺻﺎﻓـﯽ وﻃﻦ

ﺑﻪ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ رﺣﻤﺖ آور ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

زﻧﻮ زﻧﺪه ﭼﻮن ﺷﯿﺮ ﺧﻮار ازﻟﺒﻦ
)ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر(

ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻬﻨﺴﺎل اﯾﺮان را ﻫﺮ ﻗﺪر ورق ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮازﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده ﮐﻪ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﺎﯾﺖ اﯾﺰال ﺧﺪاوﻧﺪی و ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻤﺮز ﺳﻘﻮط ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﺪه او را از ورﻃﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و اﺿﻤﺤﻼل و
ﻧﺎﺑﻮدی رﻫﺎ ﻣﯿﻔﺮﻣﻮده و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ آﻧﺮا ﺧﺎک اوﻟﯿﺎ و اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﺰاف ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه .ﻣﺮﺣﻮم ادﯾﺐ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ
ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ اﺷﻌﺎر ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺮوده اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ:
ﻣﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎج ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

زان ﭘﺲ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺮ و ﺗﺎج ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

دﯾﻬﯿﻢ و ﺳﺮﯾﺮ از ﮔﻬﺮ و ﻋﺎج ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

اﻣﻮال و ذﺧﺎﯾﺮﺷﺎن ﺗﺎراج ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

وز ﭘﯿﮑﺮﺷﺎن دﯾﺒﻪ و دﯾﺒﺎج ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

ﻣﺎﺋﯿﻢ

ﮐﻪ از درﯾﺎ

اﻣﻮاج

واﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ز ﻃﻮﻓـﺎن و زﺗﯿﺎر
در ﭼﯿﻦ و ﺧﺘﻦ وﻟﻮﻟﻪ از ﻫﯿﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد

در ﻣﺼﺮ و ﻋﺪن ﻏﻠﻐﻠﻪ از ﺷﻮﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد

در اﻧﺪﻟﺲ و روم ﻋﯿﺎن ﻗﺪرت ﻣﺎ ﺑﻮد

ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ و اﺷﺒﯿﻠﻪ در ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد

ﺻﻐﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎن در ﮐﻨﻒ راﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﺎﯾﻮن

ﻗﻀﺎ

آﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد

ﺟﺎری ﺑﺰﻣﯿﻦ و ﻓﻠﮏ و ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر
ﺧﺎک ﻋﺮب از ﻣﺸﺮق اﻗﺼﯽ ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ

وز ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ اﻓﺮﯾﻘﯿﻪ راﻧﺪﯾﻢ

درﯾﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﺷﺮق ﻧﺸﺎﻧـﺪﯾﻢ

وز ﺑﺤﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻔﻠﮏ ﮔﺮد ﻓﺸﺎﻧﺪﯾﻢ

ﻫﻨﺪ از ﮐﻒ ﻫﻨﺪو و ﺧﺘﻦ از ﺗﺮک ﺳﺘﺎﻧﺪﯾﻢ

ﻣﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﺎک ﺑﺮ اﻓﻼک رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ

ﻧﺎم ﻫﻨـﺮ و رﺳـﻢ ﮐـﺮم را ﺑﺴﺰاوار
ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﺷﯿﺦ اﺟﻞ ﺳﻌﺪی ﺷﯿﺮازی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ:
اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آورده اﻧﺪ

رﺳﺘﻢ و روﺋﯿﻨﻪ ﺗﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر

ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪان ﻣﻠﮏ

ﮐﺰ ﺑﺴﯽ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ دﻧﯿﺎ ﯾﺎدﮔﺎر

از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺮه ارض از ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﺑﻤﺮور زﻣﺎن در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم و ﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎب ﻣﺜﺎل در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﺮان از ﻧﮋاد آرﯾﺎﺋﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺣﻮاﻟﯽ
دﺷﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﯿﺒﺮی در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎر و ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و اﯾﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪه
اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎم اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آرﯾﺎﺋﯿﺎن آﻧﺮا ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﻗﺮارداده اﻧﺪ اﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮ اﺛﺮی ﻫﺴﺖ و در
ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﯾﺎ ﻋﺪه ای از اﯾﺮان ﺗﺮک دﯾﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﺧﺎرج ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم آﻣﺪه و
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از دﺳﺖ داده و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺋﯽ از آن در اﺛﺮ ﻗﺮاددادﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﻧﺎﻻﯾﻖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه از ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺟﺪا و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻟﻌﮑﺲ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﻓﺪاﮐﺎرﯾﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎﺋﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺤﺪوده آن ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮرش ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﺷﻬﻨﺸﻬﯽ ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﺎﻟﻢ
اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و دوراﻧﯽ ﻫﻢ آﺛﺎر ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﭼﻮن ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ اﺳﮑﻨﺪ ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺑĤﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﯾﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺿﺤﺎک ﻣﺎردوش ﻣﻐﺰ ﺳﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ را ﻣﺮﻫﻢ زﺧﻤﻬﺎی دوش ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻤﻮده .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻋﺎدل ﺑﺎ ﺻﺪای
زﻧﮓ وﻇﻠﻮﻣﺎن و ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺠﯿﺮ ﻋﺪل ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪادﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻤﺖ ﻣﯿﮕﻤﺎرده .ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪ
ﻗﺪرت ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻻن از ﺿﻌﻒ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺑﺨﻮد دﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺘﺎن ﻟﻘﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮادادﻫﺎی ﻧﻨﮕﯿﻨﯽ ﭼﻮن آﺧﺎل از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﮔﺮﯾﺎن ﺷﺪه و زﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻢ ﺷﺎدان از اﻟﻐﺎء ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﺪﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻠﻒ ﺧﻮد رﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت دوران ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﯾﺎﻣﻬﺮ را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ،اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ ،اﺑﺘﮑﺎراﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮﺟﻮد
آوردن اﻧﻘﻼب ﺳﭙﯿﺪ ،ﺑﺮﮔﺬاری ﺟﺸﻦ دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از ﺳﻼﻃﯿﻦ و روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺎﻟﻢ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰت رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻞ ﻫﺎ ،ﺳﺪﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ،اﺳﺘﻘﺮار رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ دول ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ دﻧﯿﺎ ،ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﯾﺠﺎد راﻫﻬﺎ و اﺳﻔﺎﻟﺖ آن ،و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺶ و ﻧﻈﺎم
ﻧﻮﯾﻦ ،و ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت رﺿﺎﺷﺎه ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری و ﭘﯽ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد
اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻮان و ﻧﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎل ﺑﻌﺮض ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ذﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای از اﺑﯿﻮرد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮋاد ﺳﮑﻨﻪ و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ
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ﻧﮋاد و رﯾﺸﻪ ﻣﺮدم اﯾﻞ اﺑﯿﻮرد ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎورد و ﻧﺴﺎ و ﻣﻮﻃﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺘﺎن ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﮕﺮدد .ﻟﺬا
داﻣﻨﻪ ﮔﻔﺘﺎر را ﺑﺸﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﺮدار ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮐﺸﺎﻧﯿﺪم و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ از آﻧﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﮕﺬراﻧﻢ.
آﺋﯿﻦ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ و ﻧﺎﻣﻮس ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی و ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺘﻘﺮار دارد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و ﻗﻮم و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮ و ﻓﺮد و اﻓﺮاد زﻣﯿﻦ و ﺟﻤﺎد و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻨﺰل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
اﻋﺘﺒﺮو ﯾﺎ اوﻟﯽ اﻻﺑﺼﺎر و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ و اﻗﻮام از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﻬﯽ
و ﻧﺎﻣﻮس ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﻮم و ﯾﺎ اﯾﻞ و ﻋﺸﯿﺮه ﻣﺎدام اﻟﺤﯿﺎت ﻗﻮام و دوام و ﯾﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎرس اﯾﻼت ﺑﺰرگ و ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ از ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد:
ﻗﺸﻘﺎﺋﯿﻬﺎ ،ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪﯾﻬﺎ ،ﺧﻤﺴﻪ ،ﻣﻤﺴﻨﯽ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در اﺑﺘﺪا ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﯿﺮه ﻫﺎی
ﻗﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺮور اﯾﺎم و ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر و وﺟﻮد ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺼﻮرت ﻓﻌﻠﯽ در آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻘﺪر ﮐﻪ از
ﻃﺎﯾﻔﻪ و اﯾﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﻃﻮاﯾﻒ
دﯾﮕﺮی را ﺑﺨﻮد ﭘﻨﺎه داده و ﯾﺎ ﻣﺮﻋﻮب از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺪرت او ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در
اﺛﺮ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺧﻮد اﯾﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ  :ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ روﯾﮕﺮ زاده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ای ﭼﻮن ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﺷﻬﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﺻﻮﻓﯽ
ﺻﺎﻓﯽ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻮﺟﺪ و ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد .ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﮐﺸﺎورز زاده ﻗﺮﻗﻠﻮ و ﮐﺒﮑﺎﻧﯽ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﻣﻘﻬﻮر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻌﺪاً ﺑﺎو ﺗﺎج ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن ﻟﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﮐﺸﻮر دارﯾﻮش ﻣﺆﺳﺲ
ﺳﻠﺴﻠﻪ زﻧﺪﯾﻪ ﻣﯿﮕﺮدد .آﻏﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن اﺧﺘﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ارﯾﮑﻪ ﮐﯿﮑﺎوس ﻣﯿﺰﻧﺪ ،رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻮاد ﮐﻮﻫﯽ ﮔﺮدﻧﮑﺸﺎن را
ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﻬﻠﻮی را ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯿﻨﻬﺪ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪش در ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﺎری ﺳﺨﻦ از ﻧﺎدرﺷﺎه و اﯾﻞ اﻓﺸﺎر ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﻮع از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﻧﺎدر و ﺻﻨﻌﺘﯽ زاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎدر ﻓﺎﺗﺢ دﻫﻠﯽ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﺗﻮأم ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻟﻄﺎﯾﻔﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ از ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﺋﯽ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
در وﺻﻒ اﺑﯿﻮرد و ﮐﺎﺧﻬﺎی آن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺣﺎﮐﯽ آن ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ
ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻣﻘﺮون ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﺮدم اﺑﯿﻮرد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﯿﺎی ﮐﺎرزار و
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﺧﻮد آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎ ﺑﺒﺎر ﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ
اﺑﯿﻮرد ﺳﭙﺎﻫﯽ از ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺮج و ﺑﺎروی ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﮑﻢ و ﺷﻬﺮ اﺑﯿﻮرد را ﺑﻘﻠﻌﻪ ای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﮐﺲ زور ﺑﺎزوﺋﯽ داﺷﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ زن ﻗﺎﺑﻠﯽ ﺑﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺰو ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن او
در ﻣﯽ آﻣﺪ.
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ﻧﺎدر در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ – ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ از آﻣﺪن ﻧﺎدر ﺑﺮادر اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮادر را ﻧﺰد ﺑﺎﺑﺎ
ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺑﺮده از ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮ اول ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺎدر در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد .ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻧﺎدر ﺑﻘﻮای ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ
ﺑﯿﮓ ﭘﯿﻮﺳﺖ او و ﯾﺎراﻧﺶ ﺟﺰو ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎدر ﭘﻬﻠﻮان ﺟﻮاﻧﻤﺮد ،ﻧﺎدر
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ را ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ از داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮادری و ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ از داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯿﺪﻧﺪ.
در ﻗﺼﺮﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ دو دﺧﺘﺮ ﺣﺎﮐﻢ در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ .ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ در ﻫﻮای
وﺻﻠﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ دو دﺧﺘﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻔﮑﺮ اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺎد ﺧﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ در را ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑĤﻧﺎن ﺷﻮد .ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎن ﻗﺮاﺑﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻧﻈﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ را
ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .رﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ روز ﻣﺮدم اﺑﯿﻮرد ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ
ﺑﺰرگ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن و ﯾﻼن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ اﺑﯿﻮرد زور آزﻣﺎﺋﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن از دﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ
ﺧﻠﻌﺖ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .آن ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺮاز ﻫﻤﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﺑﻮد ﭘﻬﻠﻮان ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺧﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را داﺷﺖ و
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ﺳﻤﺖ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن را ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﺮد .ﻧﺎدر ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮادرش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای زور
آزﻣﺎﺋﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ .روز ﺟﺸﻦ ﻣﯿﺪان را آراﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺑﯿﻮرد از
ﺻﺒﺢ زود در اﻃﺮاف ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻏﺮﯾﻮ ﺷﺎدی از ﻣﺮدم ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺮوع ﺟﺸﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﺼﺪای ﺷﯿﭙﻮر و ﻃﺒﻞ ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺸﻦ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد ﻧﯿﺰه ﺑﺎزی و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺟﺸﻦ
ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮﺳﻂ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﺑﮑﺸﺘﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ از ﻫﺮ دوﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﻏﺎﻟﺐ و دﯾﮕﺮی ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯿﺸﺪ ﻣﻐﻠﻮت ﺷﺪﮔﺎن از ﻣﯿﺪان
ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻏﺎﻟﺒﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دوره ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﯾﻔﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻧﺎدرﮐﻪ ﯾﮑﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﻣﯿﺎن
ﻫﻠﻬﻠﻪ و ﺷﺎدی ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت اول از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﭘﺸﺘﺸﺎن را ﺑﺨﺎک ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ زور آزﻣﺎﺋﯽ ﺑﺮادر ﺑﻮده از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﺴﻮی ﻧﺎدر ﺟﻠﺐ ﺷﺪ
دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺣﺮﯾﻔﯽ را ﻧﺎدر ﺑﺨﺎک ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﻏﺮﯾﻮ از ﻣﺮدم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﺪ و ﻓﺮﯾﺎد اﺣﺴﻨﺖ ﻧﺎدر در ﻓﻀﺎ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﻣﯿﺸﺪ.
ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﺴﻮی ﻧﺎدر ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﻣﺠﺬوب ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اش ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .در ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن
در آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮم ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد دو ﻗﻠﺐ ﮐﻮﭼﮏ دو ﻗﻠﺐ ﻧﺎزﻧﯿﻦ از دﯾﺪن ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻧﺎدر ﺗﭙﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺘﻮن و ﻣﺠﺬوب ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی ﻧﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ از دﯾﺪن اﻧﺪام ﻣﻮزون و
ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺟﺬاﺑﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻮﺳﻬﺎﺋﯽ در دل ﻣﯿﭙﺮوراﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﻧﺎدر ﺣﺮﯾﻔﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺎی
ﻣﻘﺪﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻧﺎدر ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯿﺪان ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﻏﺮﯾﻮ و ﺷﺎدی ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﺣﺮﯾﻒ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﭘﻬﻠﻮان ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻬﯿﺎ اﯾﺴﺘﺎد .او ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺣﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ در ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺖ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ را ﻧﺮم وﺣﺎﺿﺮ ﺑﮑﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﻬﻠﻮان ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺧﻮش اﻧﺪام و ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻮد او دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ دﺧﺘﺮ
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ﺑﺰرگ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﺎو ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو
داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم اﺑﯿﻮرد ﻫﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪس ﻣﯿﺰدﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ.
ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﭘﻬﻠﻮان ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻋﻨﻮان ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻬﻠﻮان ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن آﻧﺮوز
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﺪ ﺑﺪﻗﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮان ﺑﻮده ﭘﺲ از دوره اول و دوم ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﺴﻮی ﻧﺎدر
ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﯾﺪ در ﻫﺮ دوره ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺎدر ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺮﯾﻔﺎن را از ﭘﺎ در ﻣﯿĤورد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺮﮐﺎت و رﻓﺘﺎر و ﻓﻨﻮن ﮔﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮی ﻧﺎدر ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .ﻫﻨﻮز دو ﺳﻪ دوره ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﻬﻠﻮان ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ و ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯿﺪان ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﯿﺪاﻧﺶ
ﻧﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎدر ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ و ﻣﺮدم اﺑﯿﻮرد ﺷﮑﺴﺖ
ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﻓﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدر ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮد و ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﺮﻋﺖ از ﭘﺎ در ﻣﯿĤورد در ﻧﻈﺮ
ﮔﯿﺮد .ﺧﻮد را ﺑﻌﻮض ﺣﺮﯾﻒ ﻧﺎدر ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد و در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻃﺮز ﻋﻘﯿﻢ ﮐﺮدن و ﺑﯽ اﺛﺮ ﻧﻤﻮدن آن ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ
را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ آن ﺿﺮﺑﺎت را ﺑﯽ اﺛﺮ ﺳﺎزد ﭘﻮز ﺧﻨﺪی ﻣﯿﺰد .آری ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺨﻮد
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد ﻧﺎدر را ﺑﺴﺮﻋﺖ از ﭘﺎی در ﺧﻮاﻫﺪ آورد اﻣﺎ در اﻋﻤﺎق ﻓﮑﺮش اﻧﺪک اﻧﺪک ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﻧﺎدر رﺳﻮخ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
ﻧﺎدر ﮐﻪ از ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر
ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻗﺪم ﺑﻤﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺖ ﻏﺮﯾﻮ ﺷﺎدی از ﻫﺮ ﺳﻮی ﻣﯿﺪان ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ زور آزﻣﺎﺋﯽ آن دو
ﺣﺮﯾﻒ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و زﺑﺮدﺳﺖ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻧﺎدر ﺳﺮ ﻣﺴﺖ از ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﺋﯽ از
ﻃﺮﻓﯽ ،ﭘﻬﻠﻮان ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻣﻘﺎم ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﺧﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺪم ﺑﻤﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﭼﺴﺖ و ﭼﺎﻻک دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺮ ﺷﺎخ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺣﺮﯾﻒ ﻗﻮی و ﭘﺮزور ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ زور
آزﻣﺎﺋﯽ در ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻨﺤﻮی ﺣﺪس ﻣﯿﺰدﻧﺪ دو ﭘﻬﻠﻮان در ﺣﻤﻼت اول ﺣﺲ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻃﺮف ﻗﻮی و زور
آزﻣﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﭘﺸﺖ ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺨﺎک ﻓﻨﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮد .ﻃﺮف ﺑﺴﺮﻋﺖ
آﻧﺮا ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺤﺮﯾﻒ ﻧﺪﻫﺪ ﻓﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ او ﻣﯿﺰد .ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎدی ﻣﯿﮑﺮد ﻓﻨﯽ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮑﺎر
ﺑﺮد ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ واز ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺧﺎرﺟﺶ ﺳﺎزد .ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﺗﻨﮓ
ﻣﯿﮑﺮد ﻓﻨﯽ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﯿﺸﺪ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ
اش را ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ از ﻫﺮ ﺳﻮی ﻣﯿﺪان ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﺪ "ﺑﻠﻨﺪش ﮐﻦ ﺑﮑﻮﺑﺶ زﻣﯿﻦ ،زودﺑﺎش ،آﻫﺎن ،ﯾﺎاﻟﻪ ﺑﻨﺎزم" ﻣﺮدم اﺑﯿﻮرد
ﭘﻬﻠﻮان ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدر ﺑﺮادر اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻧﺎن ﻗﺪم ﮔﺬارده ﺑﻮد ﻧﺎﻣﺶ را
ﺷﻨﯿﺪه اوﺻﺎﻓﺶ را ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
دو دﺧﺘﺮ ﺣﺎﮐﻢ اﺑﯿﻮرد ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺸﺎن ﺑﺼﺤﻨﻪ آﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺑﺎﻃﻨﺎً ﻧﺰاﻋﯽ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻮس رﺳﯿﺪن ﺑﺎو را در ﺳﺮ ﻣﯿﭙﺮوراﻧﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ
ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮی آﺧﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ دل اﯾﻦ دو دﺧﺘﺮ را در ﻫﯿﺠﺎن داﺷﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻬﺎی ﻧﺎدر را
دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ را ﻫﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ را ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻫﯿﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻧﺎدر
ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯿĤﻣﺪ .ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻓﻨﻮن ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮد ﻧﺎدر ﭼﻮن ﮐﻮه ﺑﺮ ﺳﺮﭘﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻮای ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮد ﻓﮑﺮش ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﻧﺎدر در ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر
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ﺑﺮده ﺑﻮد و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﮐﻤﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای ﻣﺪارا ﮐﺮد ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎدر ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ از ﭘﺎ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﻬﻠﻮان ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی در ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎدر دﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪس را ﻣﯿﺰد و ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻧﺎدر ﯾﮑﺒﺎره ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺗﻤﺮﮐﺰ داده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را ﯾﺎد ﻣﯿﮑﺮد ﭘﻬﻠﻮان ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را ﺑﺴﺮﻋﺖ از ﺟﺎ
ﮐﻨﺪه ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺑﺮد ﭼﺮﺧﺸﯽ در ﻓﻀﺎ داد ﺑﺎ ﺿﺮب ﺑﺰﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﭘﺸﺘﺶ را ﺑﺨﺎک رﺳﺎﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺤﺪی ﺳﺮﯾﻊ و ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﮑﺮ را از ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺳﻠﺐ ﮐﺮد ﻫﻤﮕﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﯾﻔﺎن ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺨﺎک رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد
اﺣﺴﻨﺖ از دل ﺑﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﭘﻬﻠﻮان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﮐﻪ ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ و از ﺷﺪت درد ﺑﺨﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﺣﻤﻠﻪ
آﺧﺮ ﻧﺎدر ﺑﺤﺪی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺷﮑﺴﺖ روﺣﯿﺶ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮد .ﻧﺎدر ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺑﻮد
ﻣﺮداﻧﮕﯽ داﺷﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺣﺮﯾﻔﺶ را ﺷﮑﺴﺖ داده ﭘﺸﺘﺶ را ﺑﺨﺎک رﺳﺎﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻔﺶ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ادب و اﺣﺘﺮام ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد دﺳﺖ در ﮔﺮدﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ﺟﺒﯿﻦ ﻣﺮداﻧﻪ
اش را ﺑﻮﺳﯿﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺶ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد دﺳﺖ او را ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺮدم اﺑﯿﻮرد ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻧﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺮﯾﻮ ﺷﺎدی از دل ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ او را آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮﺳﻢ و ﻋﺎدﺗﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻨﺪ از اﻃﺮاف ﺑﻮﺳﻂ ﻣﯿﺪان رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺎدر را ﺳﺮ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ او را ﺑﻄﺮف ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺎﮐﻢ آوردﻧﺪ .ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﮐﻪ از
ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎدر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﺻﻮرت ﻣﺮداﻧﻪ اش را ﺑﻮﺳﯿﺪ ﺧﻠﻌﺘﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎو داد از او ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد اﺳﭙﻨﺪ دود ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در ﻗﻠﺒﻬﺎی دو دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ و ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎدر را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﯿﺠﺎن و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ .زن ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو دارد و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ دو
دﺧﺘﺮ ﻃﻨﺎز و دﻟﺮﺑﺎ ﮐﻪ دﻟﻬﺎﺋﯽ در ﮔﺮو ﮔﯿﺴﻮاﻧﺸﺎن در ﺗﭙﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر و اﺳﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ از دﯾﺪن ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﺋﯿﻬﺎی ﻧﺎدر ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ای در دل ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺣﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ از ﻓﺘﺢ و
ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎدر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .دو دﺧﺘﺮش ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺮوز ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﻧﺎدر را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو ﻣﻔﺘﻮن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم اﺑﯿﻮرد
ﺑﺮای ﻧﺎدر ﭘﻬﻠﻮان آن ﺳﺎل ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و او را ﯾﻞ ﻧﺎﻣﺪار ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
داﻣﺎدی  -ﻧﺎدر ﭘﻬﻠﻮان ،ﻧﺎدر ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ در ﻧﺰد ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﮐﺎرش ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ از ﺑﺮادرش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪ .از آن ﻫﻢ ﻗﺪﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑĤﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺮﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﻗﺸﻮن ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺷﺪ.
ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺎدر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮد و در ﻣﯿﺪان ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺨﺎک رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺣﺴﺎدت
ﻣﯿﻮرزﯾﺪ ﻧﺰد ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺳﻌﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﮐﻪ ﻧﺎدر را ﻻﯾﻖ ﻣﯿﺪﯾﺪ و ﻣﯿﻞ داﺷﺖ او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﻤﺎم ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از راه وﺻﻠﺖ ﻧﺎدر ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ارﺷﺪش آب ﭘﺎﮐﯽ روی دﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرش ﮐﻪ ﻫﺮ
روز ﺑﯿﺶ از روز ﭘﯿﺶ از ﭼﺸﻤﺶ و ﻧﻈﺮش ﻣﯿﻔﺘﺎد ﺑﺮﯾﺰد .ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ و ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻘﺪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ زﯾﺮ
ﻋﺮش اﻟﻬﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎﺑﺎﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر
ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺪاری ﺑﺰور ﺑﺎزوی ﻧﺎدر ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﯿﺎ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻗﺪرت ﻧﺎدر را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ از ﺟﻬﺖ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ روزی او را ﺑﻨﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﻮ
و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راه ﻣﺎ ﮐﺮده ای ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ در دل ﻣﺎ ﺟﺎی ﮔﯿﺮد ﻣﯿﻞ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﯽ
ﻗﺼﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺗﻮ را ﺑﻪ داﻣﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯽ؟ ﻧﺎدر از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﻌﻮف
ﮔﺮدﯾﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎری ﮐﻪ ﺧﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم از اﻟﻄﺎف ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺒﻢ
ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ و در ﺣﻘﻢ ﭘﺪری ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻣﻄﯿﻌﻢ.
ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺟﺒﯿﻦ ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺎدر را ﺑﻮﺳﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﻧﺎدر ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﮋده را ﺑﺪﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ .ﺷﻬﺮ
اﺑﯿﻮرد آﺋﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﺮوس و داﻣﺎد را ﺑﺤﻤﺎم ﺑﺮدﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎدی و ﺳﺮور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻘﺪ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺣﺠﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای
ﻣﺠﻠﻞ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺴﺎط ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻞ ﻧﺴﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺑﺎزدواج
ﻧﺎدر در آﻣﺪ .ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ دﺳﺖ ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﻧﺎدر ﮔﺬارد از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻌﺎدت و ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻧﺎدر ﺑﻪ اﺑﯿﻮرد ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﻤﺮدم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ از آﻧﺮوز ﮐﻪ
ﻧﺎدر در ﺳﻠﮏ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﺸﻢ زﺧﻤﯽ وارد ﻧﺸﺪه راﻫﺰﻧﺎن ﺟﺮأت ﻫﺠﻮم و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺸﻬﺮ اﺑﯿﻮرد
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻧﺎدر در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی از راﻫﺰﻧﺎن ازﺑﮏ و ﯾﻤﻮت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﮑﺴﺖ آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ
ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ دو دﺳﺖ از ﭘﺎ درازﺗﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻮای ﺑﯿﺸﺒﺮی ﯾﻮرش آوردﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎدر و ﻗﻮای ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی اﺳﯿﺮ و ﻣﻘﺪاری
اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاردﻧﺪ.
آوازه ﻧﺎدر در اﻃﺮاف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ از ﻧﺎﻣﺶ ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و اﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎدر ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد
ﻫﻤﺴﺮش ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻞ ﻧﺴﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﭼﻮن ﮔﻞ ﻧﺴﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ و
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬار ،ﻧﺎدر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﮐﻪ از ﻓﻮت ﮔﻞ ﻧﺴﺎ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ و ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻧﯽ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮادرش ﺑﺎ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ازدواج ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﯾﮑﺴﺎل ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺎدر دارای دوﻣﯿﻦ
ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮدﯾﺪ) .ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﺋﯽ ﻧﺎدر ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی اﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺑﺎدی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎی ﻧﺎدری ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺴﺮ زارع ﭼﻮﭘﺎن و ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ دوز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻓﺴﺮ و اورﻧﮓ ﻗﺎآﻧﯿﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﯿﻠﻪ
ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯿﻪ ﺿﺮﻏﺎم دﻫﺮ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻋﺼﺮ ﺧﺎﻗﺎن اﻻﻋﻈﻢ و ﻗﺎآن اﻻﮐﺮم ﺷﻬﻨﺸﺎه دوران ﺗﺎج ﺑﺨﺶ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻫﻨﺪ و ﺗﻮران ﺧﺪﯾﻮ ﺟﻬﺎن
ﺧﺴﺮو ﻣﺪار ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺑﻮاﻟﺴﯿﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﯾﺪ و ﺑﯿﻀﺎﯾﺶ در زر اﻓﺸﺎﻧﯽ و ﻃﺒﻊ ﻣﻬﺮ
آﺳﺎﯾﺶ در ذره ﭘﺮوری ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺷﺘﻬﺎر ﮐﻪ ﻣﺲ ﻗﺪر زﻣﺮه اﯾﻼت از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﮐﺴﯿﺮ ﺗﺮﺑﯿﺘﺶ و ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی آﻓﺘﺎب ﻣﮑﺮﻣﺘﺶ
ﻃﻼی دﺳﺖ اﻓﺸﺎر ﮔﺸﺘﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ازﻟﯽ و ﻣﺸﯿﺖ ﻟﻢ ﯾﺰﻟﯽ ﮔﻮﻫﺮ ذات اﻗﺪﺳﺶ را ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ در ﻧﻬﺎن ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺪاع
دﺳﺖ ﭘﺮور ﺻﻨﻊ ﺟﻤﯿﻞ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ ﻓﯿﺾ ﺟﺰﯾﻞ ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ و ﺑﻤﻘﺘﻀﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﺶ ﻣﯿﭙﺮداﺧﺖ
ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺨﻮن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و در ﻋﺮﺻﻪ دوران ﻫﺮ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﮕﺮدن ﻓﺮازی و ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻮاﺋﯽ ﻋﻠﻢ
ﮔﺸﺖ.
ز ﺟﻮد و ﻇﻠﻢ ﮐﺎر اﻫﻞ اﯾﺮان ﺑﺴﮑﻪ در ﻫﻢ ﺷﺪ
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و ﺗﺨﺖ ﺳﺮوری اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻤﺎل دﺷﻤﻦ و آﺗﺶ ﺟﻮر و ﺑﯿﺪاد ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺨﺮﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺸﮏ و ﺗﺮ ﺷﻌﻠﻪ اﻓﮑﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه رﺳﻢ ﻣﻠﻮک ﻃﻮاﯾﻒ ﺷﯿﻮع و ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب از ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻓﻞ وﻗﻮع ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻗﻨﺪﻫﺎر اﻟﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻃﺎﯾﻔﻪ اﺑﺪاﻟﯽ و
در ﺷﯿﺮواﻧﺖ ﻟﮑﺰﯾﻪ و در ﻓﺎرس ﺻﻔﯽ ﻣﯿﺮزا اﻣﺎم ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ و در ﮐﺮﻣﺎن ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻧﻮاده ﻣﯿﺮزا داود در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و
ﺑﻨﺎدر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎم ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺨﺮ ﺳﻮار و در ﺟﻮاﻧﮑﯽ ﻋﺒﺎس ﻧﺎم و در ﮔﯿﻼت اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻧﺎم و در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد
ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ داﻋﯿﻪ و اﺳﺘﺒﺪاد ﮔﺸﺘﻪ ﮔﺮوه روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ارﭘﻪ ﭼﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ و اﺑﻬﺮ و از ﻃﺮف ﻋﺮاق از
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن اﻟﯽ ﮐﺰار ﻣﺘﺼﺮف و روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﺑﺎب اﻻﺑﻮاب درﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎزﻧﺪران و ﺟﻤﯿﻊ دار اﻟﻤﺮز را ﺑﺘﻀﺮف در آوردﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯿﻪ ﺻﺎﺋﻦ ﺧﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺑﺎد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﻔﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰی و ﺷﻮرش ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﻮار ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﻓﯿﻠﯽ و اﮐﺮاد
و اﻋﺮاب ﺣﻮﯾﺰه و ﺑﻨﺎدر ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯿﺎن وﻻﯾﺖ ﺳﺮ از اﻃﺎﻋﺐ ﺑﺎززده اﻇﻬﺎر ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻤﻔﺎد ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺳﯿﺠﻌﻞ
اﷲ ﺑﻌﺪ ﻋﺴﺮ ﯾﺴﺮا و ﺑﻔﺤﻮای ﻣﺼﺮاع  :ﺗﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺸﻮد ﮐﺎر ﺑﺴﺎﻣﺎن ﻧﺮﺳﺪ ،ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﺣﻀﺮت داور دادﮔﺮ اﻗﺘﻀﺎی ﻇﻬﻮر
ﻃﻠﯿﻌﻪ دوﻟﺖ آن ﺧﺴﺮو ﻓﺮﯾﺪون ﮐﻪ از ﻟﻄﻒ و ﻗﻬﺮ ﻣﻈﻬﺮ آﺛﺎر ﺟﻼﻟﯿﻪ و ﺟﻤﺎﻟﯿﻪ ﻗﻬﺎری و از ﻋﻘﻞ ﺳﺤﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻏﺮﯾﺐ
ﮐﻤﮏ ﺑﺪاﯾﻊ ﻧﮕﺎری ﺻﻨﻊ ﺣﻀﺮت ﺑﺎری ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻮﮐﺐ ﺳﻌﯿﺪش را ﮐﻮﮐﺒﻪ آرای ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎن و ﭘﺮﺗﻮ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﻬﺮ
ﮔﺴﺘﺮش را روﺷﻦ ﺑﺨﺶ دﯾﺪه ﭘﯿﺮ و ﺟﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﻟﺤﻖ ﮔﻨﺞ ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ دﻫﺮ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ از ﺑﺮای روز ﺑﻪ ﺧﻮش
ذﺧﯿﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺪر ﻧﺎم آور ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻀﺎ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺧﺼﻮم در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﻤﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ارﯾﮑﻪ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ،ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ،ﮐﻮرش و دارﯾﻮش ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻞ اﻓﺸﺎر را ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮه آﻓﺎق ﺳﺎزد و ﻫﺮ
ﻃﺎﯾﻔﻪ و اﯾﻠﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ دوران ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ و اﻟﺤﺎق ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻞ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﻗﺸﻮن ﻧﺎدری در
ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺼﺮف ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﺗﺮﮐﻤﺎن ،ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ازﺑﮏ ،ﮐﺮد ،اﻓﺸﺎر و ﺟﻼﯾﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .و
ﭼﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎدر ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺖ ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎدر اﯾﻞ
اﺑﯿﻮردی را در ﻓﺎرس ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻮده ﭘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﻟﺬا ﺑﺬﮐﺮ رؤس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮأم ﺑﺎ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ در
ﻣﺤﺪوده وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺞ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺷﺮف اﻓﻐﺎن روز ﺑﺮوز ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﺛﺮوت ﺳﺮﺷﺎری ﺑﭽﻨﮕﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺮس و رﻋﺒﯽ ﮐﻪ در دل ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺑﻮد از ﻃﺮﻓﯽ و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ از او در دﻟﻬﺎی ﻣﺮدم ﺳﺎده ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻧﺪک اﻧﺪک ﮐﺮﻧﺸﻬﺎ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻫﺎﺋﯿﮑﻪ
درﺑﺎرﯾﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﺐ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم و داﺷﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺎم در روﺣﯿﻪ اﺷﺮف اﺛﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﭽﻨﮓ آورده اﺳﺖ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﭼﺮﺧﯿﺪه و او
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا آﻧﺮا از ﮐﻒ ﺑﺪﻫﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﻤﺎﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺸﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮ ﻗﺪر
ﺑﺮ ﻗﺪرﺗﺶ اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﺪ و ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﯽ ﺗﺮ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﺟﺎه و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ در
او ﺑﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
داﻣﺎد ﺷﺎه ﺑﻮد )اﺷﺮف ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ازدواج ﮐﺮد( ،اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺎﺗﺢ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ را ﮐﺸﺘﻪ
ﻣﯿﺮاﺛﺶ را ﺑﭽﻨﮓ آورده ﺑﻮد ،ﺷﺎه اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻧﺪارد آﻧﺮا از ﮐﻒ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺎه
ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺑﺴﭙﺎرد اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮﻋﺪه وﻓﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﺎه ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﯾﮑﺴﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻔﮑﺮ
ﺣﯿﻠﻪ و ﺗﺰوﯾﺮ اﻓﺘﺎد .اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﮏ از ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ﻧﺎدر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ﮐﻤﺮ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺑﺴﺖ .ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺖ ﺑﺮای
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ﻣﻨﮑﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎﻗﻠﯿﺨﺎن ﺳﺮدار ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ای از ﺳﻮاراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮد آورده ﺑﻮد ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺸﻬﺪ و از ﭘﺎ در
آوردن ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻤﻮد.
ﻫﺮ ﻗﺪم ﮐﻪ رﺿﺎ ﻗﻠﯿﺨﺎن در ﺧﻄﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮﻓﺖ از دﻻوری و رﺷﺎدت ﻧﺎدر ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯿﺸﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﺎدر
زور ﺑﺎزو و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮد ﭘﯿﮑﯽ ﺑﺠﺎﻧﯽ اﺑﯿﻮرد رواﻧﻪ ﮐﺮد ﺑﻨﺎم ﻧﺎﻣﯽ ﺿﻞ اﻟﻠﻬﯽ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﻧﺎدر دﺳﺘﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ ﺑﻄﺮف ﻗﻮﭼﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اردوی ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺷﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرک ﻇﻞ اﻟﻪ را از ﺟﺎﻧﺐ آن ﻣﺮد ﺳﺮﮐﺶ و ﻃﺎﻏﯽ آﺳﻮده ﺳﺎزﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﻧﺎدر وارد ﺷﺪه از او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻧﺎدر از ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺰرگ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺣﺎﮐﻢ اﺑﯿﻮرد ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
ﺑﺮاﯾﺶ داده ﺑﻮد .او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﺧﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺰدل و ﺗﺮﺳﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﺷﻮﮐﺖ و ﻋﻈﻤﺖ را ﺑﺮ ﺑﺎد داده در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮد .اﯾﻨﮏ ﮐﻪ
ﭘﯿﮑﯽ ﺑﻨﺎم ﻇﻞ اﻟﻪ ﺑﺴﺮاﻏﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﺷﺎه ﺟﻮان ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺪر را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .ﻧﺎدر
ﭘﯿﮏ رﺳﯿﺪه را ﭘﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺴﺖ ﺣﺲ ﮐﺮد وﻗﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺖ در راه وﻃﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﺟﺎن و دل
ﺑﺮای اﺟﺮای اﻣﺮﯾﮑﻪ از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻀﺮت ﻇﻞ اﻟﻪ ﺷﺎه واﻗﻌﯽ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻬﯿﺎ و آﻣﺎده
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺎدر ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد را ﯾﮑﺴﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻇﻞ اﻟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ او ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮑﺮد در رﮐﺎب ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮر
ﻣﯿﮑﺮد در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﻮای ﻇﻞ اﻟﻪ و ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮدﻧﮑﺸﺎن را ﻣﻨﮑﻮب و ﺳﺮﮐﺸﺎن و ﯾﺎﻏﯿﺎن و ﻃﺎﻏﯿﺎن
را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.
ﻧﺎدر ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد را ﺷﺨﺼﺎً ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ و ﺑﺤﺴﺎﺑﺶ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﺎو ﻧﺎرو ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻟﺬا ﺳﻮاران اﻓﺸﺎر را ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﻮده ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد در ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در ﻗﺮﯾﻪ ﻣﯿﺮﮐﻬﺮﯾﺰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻮاﺣﯽ اﻃﺮاف را ﺑﺘﺼﺮف در آورد.
ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﮐﺎر آزﻣﻮده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺎدر ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺑﯿﻦ ﻗﻮای ﻧﺎدر و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ در
ﮔﺮﻓﺖ .زﺑﺪه ﺳﻮاران ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت دﻻوراﻧﻪ ﺳﻮاران ﻧﺎدری ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و در داﺧﻞ
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻤﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺳﺤﺮﮔﺎه روز ﺑﻌﺪ ﻧﺎدر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﺮاب را ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داد راﻫﻬﺎی ورود و ﺧﺮوج ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ را ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .رﺿﺎﻗﻠﯿﺨﺎن ﺳﺮدار ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﺎدر ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد را ﺷﮑﺴﺖ داده ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ او ﻗﺼﺪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ داﺷﺖ ﻟﯿﮑﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻌﺎﯾﺖ و اﻟﻐﺎء ﺷﺒﻬﻪ ﺷﺎﻫﻮردی ﺑﯿﮓ ﺷﯿﺨﻮاﻧﻠﻮ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎدر ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ را
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ از ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺖ رﺿﺎ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﺷﺎه ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎدر ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯿﮑﻨﺪ رﺿﺎ ﻗﻠﯿﺨﺎن را
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎدر در ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﺮاب ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ از اردوی رﺿﺎ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ از آن ﻃﺮف ﻫﻢ رﺿﺎ ﻗﻠﯿﺨﺎن از راه دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﺑﺎ اردوی ﻧﺎدر ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ از راه ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد از
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻄﻠﻊ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاران رﺿﺎ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و رﺿﺎ ﻗﻠﯿﺨﺎن و ﺳﻮاراﻧﺶ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﻧﻤﻮد .ﻧﺎدر ﻫﻢ از ﺑﯽ
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ﻣﻬﺮی رﺿﺎ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه راه اﺑﯿﻮرد ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺑﻔﮑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻓﺘﺎد و در ﺻﺪد ﺗﺼﺮف ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر آﻣﺪ .اﮐﺮاد ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر از ﻧﺎدر ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺰد او ﻗﺎﺻﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﻧﺎدر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﻦ زودﯾﻬﺎ از ﻣﯿﺪان ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺪر رود ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﻧﺎدر و ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻨﮓ در ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎن ﺑﺮادر ﻧﺎدر در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺖ روﺣﯿﻪ ﺳﭙﺎه ﻧﺎدر
ﮐﻪ از اﮐﺮاد ﮐﻼت و اﺑﯿﻮرد و ﺑﯿﺎت و ﺳﻮاران اﻓﺸﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﻧﺎدر اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد را ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ اﺑﯿﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد .ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮﻗﻊ را ﻣﻐﺘﻨﻢ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ وارد ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮد را ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی در اوج ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻮد و ﯾﮏ واﺣﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ دوم ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺟﺎی ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد او ﺧﻮد را ﺷﺎه واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﺮان
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ دﯾﮕﺮی اﺷﺮف ﮐﻪ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺠﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭼﻮن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان در ﮐﻔﺶ ﺑﻮد ﺷﺎه
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮع را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش وﺻﻠﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺷﺎه ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﻠﮏ
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﺎری و ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج ﮐﯿﺎﻧﯽ را ﺣﻖ ﺧﻮد و وﺟﻮد دﯾﮕﺮان را ﻋﺒﺚ و ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽ ﺷﻤﺮد.
روﺳﻬﺎ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻬﺎ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب اﯾﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻪ آن ﻧﻘﺎط را ﻣﻠﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط ﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺳﺮی ﺑﻮد ﻋﻠﻢ ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎﻃﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺎدر ﻫﻢ در ﻓﮑﺮ ﻗﻮا ﺑﯿﻦ اﺑﯿﻮرد و ﮐﻼت در ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﻮد .ﻧﺎدر ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﮑﻤﮏ ﺑﻮﻏﻤﺠﯽ ﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﻠﮏ اﺳﺤﻖ ﺑﺮادر ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼت رﻓﺖ ﻧﺎدر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده،
ﻧﺎدری ﮐﻪ ﺑﺰﺣﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﺳﻮاراﻧﺶ وارد ﮐﻼت ﺷﻮد ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻋﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ رگ ﻏﯿﺮﺗﺶ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﺳﻮار و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد روﺑﺮو ﺷﻮد و
ﺟﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﺑﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎدر ﻗﻠﯽ ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺮد اﺗﮏ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒﻮغ ذاﺗﯽ و
دﻻورﯾﻬﺎ و از ﻃﺮﻓﯽ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﮐﻮﺳﻪ اﺣﻤﺪﻟﻮی اﻓﺸﺎر ﺣﺎﮐﻢ اﺑﯿﻮرد ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻬﺮت ﺷﺪ و ﺑﺪﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎه
ﺻﻔﻮی )ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ( راه ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻫﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺣﺎﮐﯽ از ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰﻫﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ازﺑﮑﺎن ،ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﺮدی ﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮان ﺳﭙﺎه و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺘﺢ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی
ﻧﺎدر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻗﺼﺪ ﻣﺎ از آﻏﺎز ﻣﻘﺎل ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﺎن ﻧﺎدرﺷﺎه از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺒﻮده
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﺪن اﯾﻞ اﯾﻨﺎﻧﻠﻮ و اﺑﯿﻮردی ﺑﻪ ﺧﻄﻪ ﻓﺎرس و ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
اﻃﻼع از ﻓﺘﻮﺣﺎت و ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﺋﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﻧﺎدر از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد و اﺷﺮف اﻓﻐﺎن،
ﻓﺘﺢ ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻬﺎ ،ﻓﺘﺢ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل زد و ﺧﻮردﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ دﻻور دوران و
روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﺸﺎن اﯾﺮان ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﻤﻮارد
ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ و ﻓﻌﻼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎدر ﺷﺎه و ﺳﭙﺎه او ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺸﺎر،
اﮐﺮاد ،اﯾﻨﺎﻧﻠﻮ ،اﺑﯿﻮرد ،و ﺟﻼﯾﺮ و اﯾﻼت و اﻓﺮاد ﺳﻠﺤﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺷﺮف اﻓﻐﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

10

ﻪ اﻟ ﺮو ﯿﮏ ای ر ﻤﺎی

www.abivard.com

ﻮ ﻂ د ﺮ وز ﮫﺎ ﺸﺎ ﯽ

ﻞ ﻢ – ﺷﺎه ا ﺸﺎر -

ﻣﺎ ﯽ ا ﻮردی

ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در اواﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و
ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری رﺟﺎل و ﺳﺮان ﺳﭙﺎه دﭼﺎر اﻧﻘﻼب و آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪه و از دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺮ
ﮐﺲ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻧﺪ و از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ و ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺖ
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و آﻧﺮا ﻣﯿﺪان ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻗﺮارداده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻮس ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﻓﺮﯾﺎد رس اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻬﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر از ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺘﺠﺮد )دﺳﺘﮕﺮد( ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎورد و ﻧﺴﺎ و از
داﻣﻨﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺟﺒﺎل ﻫﺰار ﻣﺴﺠﺪ و اﻟﻪ اﮐﺒﺮ ﻧﺪرﻗﻠﯽ ﻧﺎﻣﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺳﺎده و ﮐﺸﺎورز و ﭼﻮﭘﺎن ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﺗﻐﯿﺮ داد و ﻋﻈﻤﺖ و اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﺰﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ و
ﻣﺮﺗﺒﻪ دوران ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﮐﻮرش و دارﯾﻮش رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﯿﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺒﻮغ ذاﺗﯽ و ﻫﻤﺖ و ﺣﻤﯿﺖ رادﻣﺮدان
دﻟﯿﺮ و ﯾﻼن ﺷﯿﺮ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ در اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ از اوﺿﺎع ﺧﺮاب اواﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎم ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺴﺮ
ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎن را ﺗﺎر و ﻣﺎر و ﮐﺸﻮر را ﺑﺎوج ﻗﺪرت و ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ و وﺳﻌﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺷﻬﺮت آﻧﺮا ﺗﺎ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط
ﺟﻬﺎن ﺑﻠﻨﺪ آوازه ﺳﺎزد.
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر و ﺟﻮاﻫﺮات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﭼﻮن ﮐﻮه ﻧﻮر و درﯾﺎی ﻧﻮر و
ﺗﺨﺖ ﻃﺎووس ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺗﺎج ﺷﺎﻫﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻫﻨﺪی ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﻋﺮق اﯾﺮاﻧﯿﺖ را ﺷﻬﺮه آﻓﺎق ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﻣﺮدم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺑﺮای اﺑﺪ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺰرﮔﻮاری و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮد و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺎک ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺎدر از روزی ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد اﺳﻢ ﺻﻔﻮﯾﻪ را ﺷﻨﯿﺪ از ﻋﻈﻤﺖ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس و ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ و ﺳﺮﺧﺎﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺻﻮﻓﯽ
ﺻﺎﻓﯽ ﺿﻤﯿﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ از اوﺿﺎع روز ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه
داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎدر
ﺑﺮای ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل دﯾﺪن ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺪرت دﯾﺮﯾﻦ و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﮔﺮدﻧﮑﺸﺎن و ﯾﺎﻏﯿﺎن و ﻃﺎﻏﯿﺎن
ﻗﯿﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ ارزش و اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد او را ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎو ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮج و
ﻣﺮج ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ اﺷﺮف ﺧﻮش و ﺧﺮم ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎزش ﮐﺮد ﺑﺮاﺣﺘﯽ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد ﺛﺮوت و ﺟﺎه و
ﺟﻼل ،زﻧﺎن زﯾﺒﺎ ،ﺷﺮاب ﻧﺎب ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﻮد ﻧﺎراﺣﺘﯿﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺮادر زﻧﺶ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﻣﯿﺮزا در ﮔﻮﺷﻪ ای ﺳﺮ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺷﺎه ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .اواﯾﻞ ﮐﻮﺷﯿﺪ او را ﺑﭽﻨﮓ آورد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ
اوﺿﺎع ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮای ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺎو ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪ.
اﺷﺮف ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم ﻧﺎدر ﺑﻘﻮای ﺑﺮادر زﻧﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ ﻟﻘﺐ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻘﻠﯽ ﺑﺎو داده ﺷﺪه
ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻗﻮای ﺑﺮادرزﻧﺶ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺒﻀﻪ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮاﺳﺎن را ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎو
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ اﺑﺪاﻟﯿﺎن ﺑﻄﺮف ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺑﺮادران اﻓﻐﺎﻧﯿﺶ ﮐﺎر ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ و ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻘﻠﯽ
را ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ اﺷﺮف ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اﺑﺪاﻟﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻮای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻄﺮف ﺧﺮاﺳﺎن
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺷﺮف ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺑﺎ ﺿﺮب ﺷﺴﺖ ﻗﻮای ﻧﺎدر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﺴﻮی ﻃﻬﺮان و از
آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺻﻔﻬﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﻗﻮای ﻧﺎدر ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺷﺮف در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻮﭼﻪ ﺧﻮرت ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺣﺸﯽ
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ﺑĤﻧﻬﺎ دادﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ اﺻﻔﻬﺎن ﻋﻘﺐ راﻧﺪﻧﺪ .ﺟﺰو ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﺷﺮف ﻋﺪه ای ﻫﻢ از ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﺮف آﻧﻬﺎ را
ﺑﮑﻤﮏ ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﺎدر ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﮐﺮد و اﻓﺮاد ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﺷﺮف ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﻣﻮرﭼﻪ ﺧﻮرت ﻧﺼﯿﺒﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﻏﻀﺐ وارد اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻧﺎدر ﭘﺲ
از ﻓﺮاغ از ﺧﺎک ﺳﭙﺮدن اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرﭼﻪ ﺧﻮرت داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن آﻣﺎده
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﺷﺮف در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻨﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺬارده و ﺣﺘﯽ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ را ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺪر
زﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﻮد ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ از اﺻﻔﻬﺎن ﺧﺎرج و ﺑﺴﻤﺖ ﺷﯿﺮاز ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻋﺰﯾﺰان از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺪﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎه اﺷﺮف ﺷﻬﺮ را
ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺟﺴﺎد ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻏﺮق در
ﻋﺰا و ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺸﺮی ﺑﭙﺎ ﺷﺪ .ﻧﺎدر ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻋﺰادار اﺻﻔﻬﺎن از او ﺑﻌﻤﻞ
آﻣﺪ در ﻣﯿﺎن ﻫﻠﻬﻠﻪ و ﺷﺎدی اﻫﺎﻟﯽ اﺻﻔﻬﺎن وارد اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ورود ﻧﺎدر ﻫﻢ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺮت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺸﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن وارد ﺷﺪ.
ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺖ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻓﺎﻏﻨﻪ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از ﺧﺮاﺑﯽ ﻗﺼﻮر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺪوﻫﻨﺎک ﺷﺪ .اﺷﺮف ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد از اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و وارد ﺷﯿﺮاز ﺷﺪ .در ﺷﯿﺮاز ﺑﺎﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﺟﻤﻊ آوری ﻧﯿﺮو داده ﺷﺪ .ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﺎدر اﺻﺮار ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﺮدار زﯾﺮک از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎو
اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺪﻫﺪ آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺧﺮوج اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺷﺎه در واﮔﺬاری ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻖ و
اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دارای ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﺧﻮدداری و اﺷﮑﺎﻟﺘﺮاﺷﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و اﺧﺘﯿﺎر وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﺣﮑﺎم را ﺑﻪ ﻧﺎدر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮد.
ﻧﺎدر ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﻤﺖ ﺷﯿﺮاز ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و در دﺷﺖ آﻫﻮﭼﺮ زرﻗﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد ﻗﻮای
اﺷﺮف ﮐﻪ ﻏﻠﺠﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺤﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ آﺗﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻔﻨﮕﺪاران ﻧﺎدر ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻮاران ﮐﺮد،
اﻓﺸﺎر ،اﯾﻨﺎﻧﻠﻮ و اﺑﯿﻮردی ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ را دﻓﻊ ﻧﻤﻮد و وﻗﺘﯽ ﻧﺎدر ﺑﺤﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده
ﺑﺸﯿﺮاز رﺳﯿﺪﻧﺪ .از ﺷﯿﺮاز اﺷﺮف ﺑﻪ ﻧﺎدر ﭘﯿﻐﺎم داد ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﮑﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎو اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺎدر ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻬﺎی ﻏﻠﺠﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﺷﺮف ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام از
دﺳﺘﺠﺎت ﺳﭙﺎه اﺷﺮف ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از راه ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ او ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ را ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﯽ از
اﻓﻐﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻮچ اﺷﺮف را ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺣﺎل ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻟﻮت دﯾﺪ و ﻓﻮراً او را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﻪ ﻏﺎﺋﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎدر ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﺪ.
در ﮐﺘﺎب "زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮای ﻧﺎدر" ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﻌﻪ ای ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﻨﺪﻫﺎر
اﺷﺮف اﻓﻐﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﻧﺎدر از ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ ﮐﻮر ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻌﺪاً ﻫﻢ او را ﻧﺰد ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺷﯿﺮاز ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻧﺎدر ﭘﺲ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ او را ﭘﺮ از ﮐﺎه ﻧﻤﻮده ﺑﺮای ﻋﺒﺮت ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﯿĤورﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ در دروازه آوﯾﺰان ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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ﻧﺎدر ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ وارد ﺷﯿﺮاز ﻣﯿﺸﻮد از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﺣﮑﺎم داﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﭘﺴﺮ اﺻﻼن
ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻗﻮﻟﻠﺮ آﻏﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﯽ را )در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺎدر از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﮋده ﻓﺘﺢ ﻫﻨﺪ را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﻗﻮرﯾﺴﺎوﻟﺒﺎﺷﯽ( ﺑﺤﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرس ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺎدر از ﺷﯿﺮاز ﺑﺴﻤﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﺮات رﻓﺘﻪ و
ﻧﻘﺎط ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﺘﺼﺮف و در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ورود ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎدر از ﺷﯿﺮاز ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﮐﻪ از اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺴﻮی ﺷﯿﺮاز ﻣﯿĤﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﻓﻐﺎﻧﯿﻬﺎ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮده
اﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﺸﯿﺮاز ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زد و ﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎ ر و ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻔﺘﺢ
ﺷﯿﺮاز ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺸﯿﺮاز ورود ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﺷﻬﺮ را روﺑﺮاه ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻧﺎدر را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﺑﭙﺎس ﺧﺪﻣﺎت او ﻧﺎدر و ﭘﺴﺮش رﺿﺎﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا را ﺑﺪاﻣﺎدی ﺧﻮد ﻣﻔﺘﺨﺮ و ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻨﺎم رﺿﯿﻪ را ﺑﻨﺎدر ﻣﯿﺪﻫﺪ و دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﯿﮕﻢ ﺑﻮده ﺑﻌﻘﺪ ازدواج رﺿﺎﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﭘﺴﺮ ﻧﺎدر در ﻣﯽ آورد
) 1142ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی( .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﺋﯽ ﻧﺎدر ﻣﻔﺼﻞ و از
ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﺪﻓﻤﺎن روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺑﯿﻮرد ﺷﯿﺮاز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﮐﺜﺮاً ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را
ﺑﻤﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎی ﻧﺎدر ﺑﺸﯿﺮاز ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ و اﮔﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ از رﯾﺰه ﮐﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﺎﺧﻪ
ای ﺑﺸﺎﺧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﭙﺮﯾﻢ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ اﻣﺮوز واﻗﻌﺎً دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدی
ﺑﺰرگ ﭼﻮن ﻧﺎدر واﻗﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺎدری اﺷﺎره ﻧﮑﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺎدر ﺑﻌﺪ از ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﻠﻮچ ﮐﻪ در ﺷﯿﺮاز ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و او را ﻣﺘﻮاری ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻮاﯾﺶ ﺑﻄﺮف
ﺷﯿﺮاز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﻣﺪت دو ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻣﺎﻧﺪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻟﻄﯿﻒ ﺧﺎن را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻮای ﺑﺤﺮﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد .ﻧﺎدر در روز ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز  1146ﻫﺠﺮی در ﺷﯿﺮاز ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮان ﺳﭙﺎه
ﺧﻠﻌﺖ و ﻟﺒﺎس ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺷﯿﺮازی 1را ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرس ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻮد.
در اواﺧﺮ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎدر ﺑﺪﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﺑﺎﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ زد ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎدر اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ داده ﺑﻮد ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ در ﻣﺠﻠﺴﯽ اﻓﺮاط در ﻣﺸﺮوب ﺧﻮردن ﻧﻤﻮد و ﻧﺎدر از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮده ﻋﺪم ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ او را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺼﻼﺣﺪﯾﺪ رؤﺳﺎی ﻗﻮم ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ و ﭘﺴﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ او ﺑﻨﺎم
ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و ﺧﻮد ﻧﺎدر ﻫﻢ ﻧﯿﺎب اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ 2ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ را ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻧﺎدر از دو ﭼﺸﻢ
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻧﺎدر ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻗﻔﻘﺎز رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در اردﺑﯿﻞ در ﺻﺤﺮای ﻣﻐﺎن اردو را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ
از ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻔﺼﻞ ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﻫﻤﮕﯽ رأی ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻧﺎدر ﻗﻠﯽ و ﯾﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻘﻠﯽ دﯾﺮوز ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ و
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮان را رﺳﻤﺎً ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ و زﻣﺎم اﻣﻮر را در ﮐﻒ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺑﻨﺎم ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﯾﺮان از ﺷﺮ اﻓﺎﻏﻨﻪ ،ﻓﺎﺗﺢ ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﻔﻘﺎز ،ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
_______________________________________________________
 – 1ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺷﯿﺮازی ﻣﯿﺮاب ﻧﻬﺮ اﻋﻈﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 - 2ﻧﺎدرﺷﺎه ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻗﻮﻟﻠﺮ آﻏﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻫﻨﺪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ و اﻣﯿﺮﺧﺎن ﺑﯿﮏ
ﻗﺮﻗﻠﻮی اﻓﺸﺎر را ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرس ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ.
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ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺷﯿﺮازی ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ ﻓﺎرس ﺟﺰو ﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﻤﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرس ﻣﻨﺴﻮب و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺘﺼﺮف در آورد و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﻨﺤﻮ
ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻣﻮﮐﺐ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻧﺎدر ﺷﺎﻫﯽ از دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﺑﻄﺮف ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺎزم ﻣﯿﺸﻮد .در ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎو اﻃﻼع ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻤﺮادﺧﺎن ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﺘﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺪداً ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ را ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﻄﻐﯿﺎن ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﺠﻔﻘﻠﯽ ﺧﺎن و ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯽ ﺑﯿﮓ اﺑﯿﻮردی را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻤﺮادﺧﺎن ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ﺑﻌﺮض
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻊ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻋﻠﯿﻤﺮادﺧﺎن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮده ﻟﺬا ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﻔﻘﻠﯽ ﺧﺎن و ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯽ ﺑﯿﮓ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻋﺪه ای ﻫﻢ از ﺳﻮاران آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻔﺎت داده اﻧﺪ .ﻧﺎدرﺷﺎه در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺎ اراده ای ﻗﻮی ﺷﺨﺼﺎً ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻤﺮادﺧﺎن را در ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎری دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺪﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺘﻈﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ او را ﺑﻄﺮز
ﻓﺠﯿﻌﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺨﺘﯿﺎری ﮐﻪ از ﻇﻠﻢ ﻋﻠﯿﻤﺮادﺧﺎن ﺑﺴﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎردوی ﻧﺎدر ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.1
ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎو اﻃﻼع ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﻼک ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت دﺧﺎﻟﺘﻬﺎی ﻧﺎرواﺋﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎدر از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺎﺑﻞ ﻋﺎزم ﻓﺘﺢ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎرس و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻼک ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﺟﺰو اﻣﻼک ﺧﺎﻟﺼﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﺎدرﺷﺎه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻻﺑﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ و از اﻓﺘﺨﺎرات ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺎﯾﺪ
از آن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺘﺢ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻼت و ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮد اﺑﯿﻮرد اﺑﺘﺪا ﺑﺰﯾﺎرت ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻣﺸﺮف و ﻣﻮﮐﺐ ﻧﺎدرﺷﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺮف ﺷﺎه اﻓﻐﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ اﻓﻐﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اﺑﻮاﻟﻔﯿﺾ ﺧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ،اﯾﻠﯿﺎرس
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮارزم و ﻣﻤﺎﻟﮏ اﯾﺮان را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻫﺎ ﻧﻤﻮده و ﺧﻼص ﺑﺨﺸﯿﺪه وﻟﯽ ﺑﮑﻼت ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم
ﺧﻮن ﺑﺮادرش ﻋﺎزم داﻏﺴﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ راه درﺟﻨﮕﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺴﻤﺖ او ﺗﯿﺮی رﻫﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﺮزﻧﺪ ﺧﻮد رﺿﺎﻗﻠﯽ
ﻣﯿﺮزا ﻇﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻮر ﻧﻤﻮدن او ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻮﮐﺐ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻟﺰﮔﯽ و داﻏﺴﺘﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﻣﻐﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ) 1156ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی( ﻣﺪت اﯾﺎم ﻋﯿﺪ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺰم ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﻐﺪاد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻐﺪاد را
ﺑﺘﺼﺮف در آورد.
در ﺷﻬﺮ وان ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎرس ﻃﻐﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﮐﻠﺒﻌﻠﯽ ﺧﺎن اﻓﺸﺎر ﺑﺮادر زن او
را ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺴﻘﻂ و ﻋﻤﺎن ﺑﻮده ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎدرﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن را ﻣﻌﺰول و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻨﺨﺎن ﻗﺮﻗﻠﻮ را ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم او ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﺨﺎن از ﺷﯿﺮاز ﺑﺠﺎﻧﺐ دﺷﺘﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮕﺎن و ﻃﺎﻫﺮی و ﮔﺎوﺑﻨﺪی وارد ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ
ﺷﺪه و وﺿﻊ آﺷﻔﺘﻪ ﻓﺎرس را ﻣﻌﺮوض درﺑﺎر ﻧﺎدری داﺷﺖ.

_______________________________________________________

 – 1ﻧﺎدرﺷﺎه در ﺳﻔﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻠﯿﻤﺮادﺧﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﺪه ای از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ اﺑﯿﻮردی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻐﺎﺧﻮر و ﮔﻨﺪﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺋﯽ از ﻫﻤﯿﻦ اﺑﯿﻮردﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرس آﻣﺪه و ﺑﻨﺎم ﺗﯿﺮه ﭼﻐﺎﺧﻮری )ﯾﺎ
ﺟﻮاﺧﻮری( ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺸﯿﺮاز وارد ﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﺨﺎن در ﺗﻌﻘﯿﺐ او از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎزرون ﺑﺸﯿﺮاز آﻣﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن در ﺷﯿﺮاز ﻣﺘﺤﺼﻦ
ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ داری ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻨﺎی ﺟﻨﮓ ﮔﺬاﺷﺖ در اﯾﻦ ﮔﯿﺮودار از ﺧﺮاﺳﺎن و ﮐﺮﻣﺎن و ﻋﺮاق و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﯿﻨﺨﺎن ﻗﺮﻗﻠﻮ ﮐﻤﮏ رﺳﯿﺪ ﻧﺎدرﺷﺎه در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺖ از ﺗﻤﺮد ﺧﻮد ﺑﺮدارد ﮐﺎری
ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺨﺮج او ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺗﻤﺮد ﺧﻮد اﻓﺰود و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺮا و ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻗﺸﻮن ﻧﺎدری ﺑﺸﯿﺮاز ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺑﺎ ﻋﺪه ای از اﻓﺮاد ﻗﺎﺟﺎر و اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﺨﺎن روﯾﮕﺮدان
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻔﺮار ﺷﺪ و ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﺨﺎن وارد ﺷﯿﺮاز ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻧﻤﻮد .ﻋﺪه ای از دﺧﺘﺮان و
ﭘﺴﺮان ﺷﯿﺮازی ﻗﺸﻮن ازﺑﮏ و اﻓﻐﺎن و ﺗﺮﮐﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮدﻧﮑﺸﯽ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺑﻌﺪ از دو
روز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺸﺘﻪ او را ﺑﺎ اﻫﻞ و ﻋﯿﺎل ﺑﺎﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺑﺴﻤﻊ ﻧﺎدرﺷﺎه رﺳﯿﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او
را از ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﮐﻮر و ﻣﻘﻄﻮع اﻟﻨﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ) .دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﯿﻨﺨﺎن ﻗﺮﻗﻠﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ(.
ﺑﻌﺪ از او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﮓ داروﻏﻪ اردو ﺑﺎزار رﺳﯿﺪ و او ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻨﺨﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ1158 .

ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﺎﺗﻢ ﺧﺎن ﮐﺮدﺑﺎدﻟﻮ ﺑﺎﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻢ ﭼﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
دﯾﻮاﻧﯽ را وﺻﻮل و ﺑﻮﻇﯿﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻗﺒﺎخ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﻗﻮرت اﺑﯿﻮردی
ﺻﺎدر و ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﻗﺒﺎخ ﻗﻠﯿﺨﺎن واﻟﯽ ﻓﺎرس ﮔﺮدﯾﺪ و او ﻫﻢ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺑﺮادر زن ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻮد.
وﻋﺪه دادﯾﻢ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه و اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻫﻢ از ﮐﺘﺎب ﻧﺎدر ﻓﺎﺗﺢ دﻫﻠﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻗﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ زاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ:
ﺧﺸﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ  -ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎر آﻣﺪه و دﻧﯿﺎ را از ﺳﺮ ﻧﻮ ﻏﺮﻗﻪ ﮔﻞ و ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮوس ﮐﻪ ﻫﺮ روز
ﻟﺒﺎس رﻧﮓ ﺑﺮﻧﮓ و ﻃﺮزی ﻧﻮ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺧﻮد آراﺋﯽ ﮐﺮده و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺗﻐﯿﺮ ﺷﮑﻞ داده و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﺰان ﺷﺪه و ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه
اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﺋﯽ آﻧﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ در اذﻫﺎن
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺧﻮﺷﯽ و ﺧﯿﺎﻻت واﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮگ
درﺧﺘﺎن ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل زرد ﺷﺪه و ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﺎک ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮق آﺳﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﯿﮕﺬرد و از ﺻﺤﻨﻪ روزﮔﺎر
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و زاد و وﻟﺪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ آدﻣﻬﺎی ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿĤﯾﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﺗﺶ ﺳﻮزان ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﻣﯿﺠﻮﺷﻨﺪ و ﻣﯿﺨﺮوﺷﻨﺪ و ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ و ﺧﻮن ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﯿﺮت و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﺟﺜﻪ ﮐﻮﭼﮏ ،اﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺶ ﭘﺸﻪ ﻫﻼک ﻣﯿﮕﺮدد و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ از ﻣﻐﺰش ﭘﺎره
ﮔﺮدد ﻣﯿﻤﯿﺮد و ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ آدﻣﯽ زاد را اﺳﯿﺮ و ﻣﻘﻬﻮر ﺧﯿﺎﻻت و آرزوﻫﺎی دور و دراز ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده و
ﺻﺪ ﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﮑﺸﺘﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ از روی اﺟﺴﺎدﺷﺎن ﻣﯿﮕﺬرد.
ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  1112ﻫﺠﺮی ﯾﻌﻨﯽ دوﯾﺴﺖ و ﺷﺼﺖ و ﯾﮑﺴﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ و دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺮوع ﮔﺸﺖ زﻣﯿﻦ
ﻫﺎ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﮐﺒﮑﺎن )از ﻣﺤﻠﻬﺎی اﺑﯿﻮرد اﺳﺖ( ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﮔﺸﺖ .ﮔﻠﻬﺎی ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺨﻮد ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺷﺪﻧﺪ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ
ﻧﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎﺧﺴﺎران ﺗﻼ ﻟﻮ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب ﺑﻬﺎری و ﻧﺴﯿﻢ ﻣﻼﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮزﯾﺪ ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪﻧﺪ ﺑﻠﺒﻠﻬﺎ
ﭼﻬﭽﻬﻪ ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ در اﻧﺒﻮه درﺧﺘﺎن ﻏﻠﻐﻠﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺻﺪای رﯾﺰش آﺑﻬﺎ از ﭘﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ ﺑﺮ
ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯿﺎﻓﺰودﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮔﺮم ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و آﺳﻤﺎن ﺻﺎف ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽ
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ﺧﻨﺪﯾﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪک ﻟﻤﺤﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻮا و ﻃﻐﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻤﺎم آن اوﺻﺎف و ﻧﻈﻢ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎﺑﻮد و ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدد .آری ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺳﻤﺎن ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺒﺪﯾﻼت روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮده و ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال و اﯾﻦ وزﯾﺪن ﺑﺎدﻫﺎ و درﺧﺸﯿﺪن ﺑﺮق و ﻏﺮﯾﺪن رﻋﺪ و ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺎﻧﺪک ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﺑﺪ ،ﻣﯿﺨﻨﺪد .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺒﮑﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از اﯾﻞ اﻓﺸﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻨﺎب و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﭼﺎدرﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺗﻮی ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ رگ و رﯾﺸﻪ ﺑﺪن آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯿﺨﮑﻮب ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و از آن ﭼﺎدرﻫﺎ ﻣﻨﻈﺮه
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺣﺸﺖ و اﺿﻄﺮاب ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻧَﺬَر – ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﻪ داس در دﺳﺖ و ﮐﻮﻟﻪ ﻋﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ داﺷﺖ و از ﺑﺎﻻی دره ﺑﺰﯾﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ .ﺑﺎران ﺑﺸﺪن ﻣﯽ
ﺑﺎرﯾﺪ و ﺳﯿﻞ ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﺳﻨﮓ را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﻗﻄﻌﺎً ﻃﻌﻤﻪ
ﺳﯿﻞ ﻣﯿﺸﺪ در اﯾﻨﺤﺎل ﻧﻈﺮش ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ دره اﻓﺘﺎد ﯾﮏ ﻋﺪه ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮی ردﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ
ﺑﻪ ﺑﺎران و ﺳﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﭙﺎول و ﻏﺎرت و اﺳﯿﺮ ﮐﺮدن و ﮐﺸﺘﻦ اﻓﺮاد اﯾﻞ اﻓﺸﺎر و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻬﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻫﺠﻮم
ازﺑﮑﻬﺎ وﺿﻊ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﺎدر ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺮو دار و اﯾﻦ آﺷﻮﺑﻬﺎ و ﻏﻀﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻧﯿﻤﺴﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﮕﺎن را ﺳﯿﻞ ﺑﺮده ﺑﻮد زﻧﻬﺎ و ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﻫﻤﮕﯽ اﺳﯿﺮ ازﺑﮑﺎن ﮔﺸﺘﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن را
از ﻋﻘﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺬر )ﻧﺎدرﻗﻠﯽ( از ﺑﺎﻻی دره ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻢ ﮐﻢ ﺻﺪای وﻟﻮﻟﻪ و آه و ﻓﺮﯾﺎد
اﺳﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ازﺑﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ دور ﻣﯿﺸﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯿﮕﺸﺖ.
ﻧﺬر ﺑﺰﺣﻤﺖ و دﺷﻮاری راه اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاده ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎدرﻫﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﻣﺎدرش را ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮد و ﻫﺮ اﻧﺪازه زﺑﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﻮد ﺻﺪا زد ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ زﺑﯿﺪه را ﻫﻢ ﺟﺰو اﺳﺮا ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ از
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ و ﮔﺎو ﻫﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن داس ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﻋﻠﻒ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ازﺑﮑﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد ﺑﺎ
اراده ای ﻗﻮی ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮد و ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺻﺪای زﻧﮓ ﺷﺘﺮاﻧﯽ ﺑﮕﻮﺷﺶ رﺳﯿﺪ اول ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺪای زﻧﮓ ﺷﺘﺮ ازﺑﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪاً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎرﺑﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮد ﺳﺎرﺑﺎن از دﯾﺪن ﻧﺬر )ﻧﺎدر( در آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺳﺎرﺑﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺎزم اﻓﻐﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ و دﭼﺎر ﺳﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺘﺮ و
ﺳﺎرﺑﺎﻧﺶ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه .ﺑﺎ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻏﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﺮاب ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻤﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﺮز و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﻋﺎزم اﻓﻐﺎن
ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺪﺗﯽ رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎدر از ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد ﺑﺮای او ﻓﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ﭘﺲ از ﺣﺴﺎب ﺑﺎرﻣﻞ و اﺿﻄﺮﻻب
ﺑﺮای ﻧﺎدر آﺗﯿﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﻣﯿﺮوﯾﺲ از اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻨﺠﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻗﺎدر ﺑﺮﻓﺘﻦ اﻓﻐﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻫﺮدو رﻓﯿﻖ راه ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﺘﺮ ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﭘﺪر ﻧﺎدر ﮐﻪ ﺑﻨﺎم اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﺑﯿﮓ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﺳﺨﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﮕﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ازﺑﮑﻬﺎ و اﺳﺎرت ﻓﺎﻣﯿﻞ
و ﺧﺎﻧﻮاده اش و زﺑﯿﺪه ﻋﯿﺎﻟﺶ در ﮐﺒﮑﺎن ﻧﺒﻮد و ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ درﮔﺰ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از اوﺿﺎع ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
ازﺑﮑﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻓﺸﺎرﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد از ﺑﯿﺮاﻫﻪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮑﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ای رﺳﯿﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ اﻃﺮاق ﮐﺮدﻧﺪ
رﺋﯿﺲ آﻧﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم ﻃﺎخ ﻃﺎخ .ازﺑﮑﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﻨﺎﺋﻢ و اﺳﺮا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰاع داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای زﻧﻬﺎی اﺳﯿﺮ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻧﺪ
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ﻗﺮﻋﻪ زﺑﯿﺪه ﻣﺎدر ﻧﺎدر ﺑﻨﺎم ﻃﺎخ ﻃﺎخ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ازﺑﮑﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﭼﻬﺎر ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑĤﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺷﺘﺮﻫﺎ ﺷﺮاب ﺧﻼر اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﯿﺶ ﺧﻮد
ﺷﺮوع ﺑﻘﺪح ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ از ﺷﺮاﺑﻬﺎ ﺑﺤﺪ وﻓﻮر ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺖ و ﻻﯾﻌﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺬر )ﻧﺎدر( از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده دﺳﺘﻬﺎی اﺳﺮا را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺧﻨﺠﺮﻫﺎ ﺳﺮﻫﺎی ازﺑﮑﻬﺎ را ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از
دﯾﮕﺮی از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﺴﻤﺖ اﺑﯿﻮرد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺪر ﻧﺎدر ﻗﻠﯽ اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮادر ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺑﯿﻮرد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺎن روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻋﺪه ای داوﻃﻠﺐ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از اﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ﻗﻠﯿﺞ ﺧﺎن ﻧﺎﻣﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺣﺎﮐﻢ اﺑﯿﻮرد از اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﭘﺪر ﻧﺎدر ﻃﻠﺐ
داﺷﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺒﺶ را ﮐﺮد ﭼﻮن ﮔﻔﺖ ﻧﺪارم ﺑﺪﻫﻢ و ﻗﻠﯿﺞ ﺧﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ
دﺳﺘﻮر داد اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﻋﺪه ای از اﻓﺸﺎرﻫﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺳﺮﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ
ﺑﺮﯾﺪه ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ در زﻧﺪان ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ داﺷﺖ و ﭼﺸﻤﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺎد دﺧﺘﺮ
ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﻣﺤﺴﻮر آﻧﻬﻤﻪ ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺸﺘﻪ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺧﺎرج زﻧﺪان ﺻﺪای ﻫﯿﺎﻫﻮ و
ﺷﺎدی ﺷﻨﯿﺪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ اﻓﺸﺎرﻫﺎ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﻫﻠﻬﻠﻪ ﺑﺴﻤﺖ اﺑﯿﻮرد ﻣﯿĤﯾﻨﺪ در ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺎدر ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ
ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه ای را ﺑﺠﻠﻮ زﯾﻦ دارد .زﺑﯿﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﺘﺮی ﺳﻮار ﺑﻮد ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ از وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺎر ﻧﺎدر و رﺷﺎدﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﭼﻮن از دﺳﺖ ازﺑﮑﺎن ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ﺣﺎل از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎدر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺪرش را ﻫﻢ آزاد ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد دﺳﺘﻮر داد از اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ و زﺑﯿﺪه
ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺎد ﺑﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎدر ﺟﻠﺐ ﺷﺪ و ﻣﻔﺘﻮن رﺷﺎدت و ﺷﺠﺎﻋﺖ او ﮔﺸﺖ و از ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﺮ
ﻧﺎدر ﺑﻘﻠﺐ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد اﺛﺮ ﮐﺮد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎدر ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﻦ زودﯾﻬﺎ ازﺑﮏ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻤﺸﻮرت ﻧﺎدر او را
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدر در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﻗﻠﯿﺞ ﺧﺎن ﺑﺎ ﻟﻄﺎﯾﻒ اﻟﺤﯿﻞ و ﺟﻠﻮه داده ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل
ﺧﻮد و ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ از ﻧﺎدر وﺿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﻧﺎدر ﻧﺪﻫﺪ و ﺑﺎو ﺑﺪﻫﺪ و اﻣﺎ ﻧﺎدر در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺧﺎن وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﺎدر ﺗﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدی
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ زﯾﺮا ﺷﺎه ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻣﻞ و اﺿﻄﺮﻻب و اﺳﺘﺨﺎره و ﻓﺎل ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮاﻧﺶ
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺮزا و ﺻﻔﯽ ﻣﯿﺮزا و ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﻣﯿﺮزا ﻧﯿﺰ از دﯾﺪار ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺮب و دﻟﺴﻮز ﺷﺎه
ﺑﻮد ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺧﺎن وزﯾﺮ ﺑﻮد .در آن اﯾﺎم ﻋﺪه ای راﻫﺰن و ﯾﺎﻏﯽ ﺑﻤﻨﺰل ﺻﺪراﻟﺼﺪور ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﻣﺘﺤﺼﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮدن )اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ( در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧﻮاﻫﺶ ﺻﺪراﻟﺼﺪور ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺧﺎن وزﯾﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ
ﻣﯿﺮوﯾﺲ اﻓﻐﺎن را ﻫﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه آوردﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﻋﺠﺰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻨﺪ و زﻧﺠﯿﺮ را از ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺷﺎه ﺳﺎده ﻟﻮح ﻫﻢ اﺟﺎزه داده ﺑﻮد در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﺎراﺿﯽ و ﺷﺎه ﻫﻢ ﻣﯿﺮوﯾﺲ را آزاد ﮐﺮد.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺧﺎن از دﯾﺪن ﺷﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺄﯾﻮس ﺑﻮد و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزان و رﻣﺎﻻن ﺳﺮوﮐﺎر
دارد و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﺷﯿﺦ اﻻ ﺟﻨﻪ ﺑﺮای دﻓﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺸﻮر از اﺟﻨﻪ ﻗﺸﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ روزی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺮم ﺳﺮا ﺑﺎ
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ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯽ وﺿﻊ ﺷﺎه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮﮔﻠﯽ ﻫﺎ ﺷﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﻪ ﺗﻤﺎم رﻣﻮز ﮐﺎر ﺷﺎه و
ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ اﺟﻨﻪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺨﺮاﻓﺎت اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻋﺎﻗﺒﺖ او را راﻧﺪه درﮔﺎه ﻧﻤﻮد.
و اﻣﺎ ﻧﺎدر و ﻓﺮاﻣﺮز ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻠﺤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺤﺎل ﻋﺪه ای ﺗﺠﺎر واﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎرﻗﯿﻦ اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺮﻗﺖ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎدر ﺑĤﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﺪو ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻮل داد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از اﻣﻮال
ﻣﺴﺮوﻗﻪ را ﺳﻬﻢ ﻧﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را از ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮد رﺋﯿﺲ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد )و دزدان ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻄﻮر وﻟﮕﺮدی در اﺻﻔﻬﺎن از ﺑﯽ ﻋﺮﺿﮕﯽ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎج ﺳﺒﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺮ دﺳﺘﻪ آﻧﺎن اﺑﻮﻗﺪاره
ﺑﻮد ﺷﺮﯾﮏ دزد و رﻓﯿﻖ ﻗﺎﻓﻠﻪ .از ﺗﺠﺎر ﻫﻨﺪی ﭘﻮل ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﮐﻪ راه آﺑﺎده ﺑﻮﺷﻬﺮ را اﻣﻦ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮاﻫﺰﻧﺎن ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮد( ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎدر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از وﻟﮕﺮدان ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎو ﺿﺮب ﺷﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎز ﺷﻬﺮ راه را ﺑﺮ
دزدان ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮ آﻧﻬﺎ را از ﺳﺮ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﮐﻨﺪه اﻣﻮال آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد
ﻧﺼﻒ آن ﺑﻪ ﻧﺎدر رﺳﯿﺪ.
ﻧﺎدر ﭘﻮل را ﺧﺮج ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻤﻞ و ﭼﺎدر و ﺣﺸﻢ و ﺧﺪم ﻧﻤﻮده ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﻤﺖ اﺑﯿﻮرد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و
آن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﯿﺞ ﺧﺎن ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻮاﺻﻠﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺗﻤﺎم ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ از
اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﺛﺮوت و ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺎدر و ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ روی اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ و ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﻗﺒﻠﯽ او ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ
دﺧﺘﺮش را )ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮ اول ﻧﺎدر ﮔﻞ ﻧﺴﺎ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ زاده ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﻣﺎدر ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻣﯿﺮزا و
اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدر در زﯾﺎرت ﺣﺮم ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺑﯿﻮرد ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎزدواج
ﻧﺎدر ﺑﯿﺮون ﻣﯿĤورد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎدرﺷﺎه داﻣﺎد ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻣﯿﺸﻮد و ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدر اﺑﺘﺪا ﯾﮑﯽ از
دﺧﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ را ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎدر رﺿﺎﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا و ﺑﻨﺎم ﮔﻞ ﻧﺴﺎ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ دﺧﺘﺮ اول ﺑﺎﺑﺎ
ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻓﻮت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﻣﺎدر ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻣﯿﺮزا و اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ازدواﺟﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻃﺎﯾﻔﻪ اﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﻧﺪر ﻗﻠﯽ زاده آن ﺑﻮده ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻗﺰﻟﺒﺎش اﻓﺸﺎر ،ﺷﺎﻣﻠﻮ ،ﻗﺠﺮ ،ﺑﻬﺎرﻟﻮ ،ذواﻟﻘﺪر ،ﺗﮑﻪ ﻟﻮ،
اﺳﺘﺎﺟﻠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺻﻔﻮی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺟﻨﮕﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪﯾﻮن رﺷﺎدت و ﻓﺪاﮐﺎری اﯾﻦ
ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﺎرد ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا از ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن رﺷﯿﺪ و ﺑﯿﮓ زادﮔﺎن اﻓﺸﺎر و ﺟﻼﯾﺮ و ﻗﺎﺟﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﺷﺎﻫﺴﻮن
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻌﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادﮔﺎن اﯾﻼت ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻫﻢ ﺑĤن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
در ﻃﯽ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻬﺎ ﺑﻌﻬﺪه ﺳﻮار ﻧﻈﺎم ﮔﺎرد ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﻬﺎی ﻧﺎدر ﺷﺎه در اﺛﺮ ﻓﺪاﮐﺎری و
ﺟﺎﻧﺒﺎزی اﯾﻦ ﻋﺪه ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
)ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻘﻠﻢ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﻘﺘﺪر(
و اﻓﺸﺎرﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻧﺪان ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ ارادت ورزﯾﺪه و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻤﺪد آﻧﻬﺎ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺻﻔﻮی
ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ .ﺟﺎی و ﻣﻘﺎم اﯾﻞ اﻓﺸﺎر اﺑﺘﺪا در ﻧﻮاﺣﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد و ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺰرگ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن
را از وﺟﻮد اوزﺑﮏ ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺨﯿﺎل اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از اﯾﻼت آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻼدت و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای
دﻓﻊ ﻓﺘﻨﻪ اوزﺑﮏ ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﮑﻨﯽ دﻫﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺧﺎﻧﻮار از اﮐﺮاد را ﻧﯿﺰ ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﻮﭼﺎن و ﺑﺠﻨﻮرد ﺳﮑﻨﯽ داد.
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اﻓﺸﺎرﯾﻪ ﮐﻪ در اﺑﯿﻮرد و درﺟﺰ )درﮔﺰ( ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﺳﻢ اﯾﻼت و ﻃﻮاﯾﻒ ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در اﺑﯿﻮرد
ﯾﯿﻼق و زﻣﺴﺘﺎن را در دﺳﺘﺠﺮد درﺟﺰ ﻗﺸﻼق ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن آن ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻣﺮدی ﻋﺎﻗﻞ ﻧﯿﮑﻮ اﺧﻼق و ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﺑﻮد و در  1089ﻗﻤﺮی زوﺟﻪ او ﺑﺎردار ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻪ ﻣﺎه و ﻧﻪ روز ﻃﻔﻠﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد ﮐﻪ ﭘﺪر او را ﻧﺎدر ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻠﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﻨﻤﻮد و از اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺴﻮاری 1و ﺷﮑﺎر و ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﯿﻞ واﻓﺮی داﺷﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺳﻦ رﺷﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ اﻓﺸﺎر ﺣﺎﮐﻢ اﺑﯿﻮرد ﮐﻪ در او آﺛﺎر دﻟﯿﺮی و ﺷﺠﺎﻋﺖ دﯾﺪ ﺑﺨﺪﻣﺘﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ اوﻗﺎت
ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﺎن ﯾﻤﻮت ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و در ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎرک ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﯾﻤﻮت
ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ و ﯾﮑﻬﺰار اﺳﯿﺮ در ﺟﻨﮓ از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﺑﯿﻮرد آورد ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ او را ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﺑﺎﺻﻔﻬﺎن ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺷﺎه
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﻠﻄﺎن او را ﺑﺎ ﺧﻼع ﻓﺎﺧﺮه ﻧﺰد ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﺑﯿﮏ ﭘﺪر ﻧﺎدر
ﺑﯿﻤﺎر و درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﺳﺎل  1123ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻮد .ﭼﻮن در ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﮑﺮری ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ آﺛﺎر
ﺑﺰرﮔﯽ و دﻟﯿﺮی در ﻫﻤﻪ آن ﺟﻨﮕﻬﺎ از او ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ اراده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻧﺎدر ﻣﻮاﺻﻠﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺎدر ﻧﺎدر را ﺑﺤﺒﺎﻟﻪ ازدواج ﺧﻮﯾﺶ در آورد ﮐﻪ از او دو ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺑﯿﮓ و دﯾﮕﺮی ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﭘﺲ از آن
دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎدر ﺗﺰوﯾﺞ ﮐﺮد ﮐﻪ از او دو ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﯾﮑﯽ رﺿﺎﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﮐﻪ در ﺳﺎل  1125ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی در
1128ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻠﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ در ﺳﻔﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎل  1447ﻧﺎدر ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار اراﻣﻨﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﮐﻮﭼﺎﻧﺪه ﺑﻤﺸﻬﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و در ﺑﯿﺮون دروازه
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻔﻠﯽ در راﺳﺘﻪ ﺑﺎزار ﮔﻮﺳﻠﻮک ﺑﺠﻬﺖ آﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺳﮑﻨﯽ داد و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻠﯿﺴﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺒﺪ
ارﻣﻨﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار اﯾﻼت ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ،ﺷﺎﻫﺴﻮن ،و اﻓﺸﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را
ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎی داد )ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﻌﯽ و اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺪرس
رﺿﻮی(.
ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺎدر ﻗﺮﯾﻪ دﺳﺘﺠﺮد )دﺳﺘﮕﺮد اﺑﯿﻮرد( و ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ در ﮐﻼت ﺑﻮده ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺼﺮی ﺑﻨﺎم ﻗﺼﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ 2ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﻮد .ای ﻗﺼﺮ زﯾﺒﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری دوران و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻬﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮزا ﻣﻬﺪی ﺧﺎن اﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ اﺳﺘﺮآﺑﺎدی درﺑﺎره اﯾﻞ اﻓﺸﺎر و ﻧﺎدر اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ" :آﻧﺤﻀﺮت )ﻧﺎدر( از اﯾﻞ ﻗﺮﻗﻠﻮ و ﻗﺮﻗﻠﻮ
اﯾﻤﺎﻗﯽ از ﻧﻮع اﻓﺸﺎر از ﺟﻨﺲ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد و در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻟﯿﻪ ﺑﺮﺗﺮﮐﺴﺘﺎن
اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮچ ﮐﺮده در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﻮﻃﻦ اﺧﺘﯿﺎر و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺧﺎﻗﺎن ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺘﺎن ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺻﻔﻮی اﻧﺎراﻟﻪ
_______________________________________________________

 – 1ﺷﻮاﻟﯿﻪ ژان ﺷﺎردن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﮋاد اﺳﺒﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺎ را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ .رﯾﺠﻮای رﻧﮓ اﺳﺒﺎن ﻧﯿﺴﺎ را ﮐﻪ ﻣﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و

از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮋاد اﺳﺒﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ )رﻧﮓ ﮐﺮه ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺗﯿﺮه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ( .ﻣﻠﻪ ﻗﻮش ﻧﮋاد اﺳﺐ
اﯾﻠﺪرم اﺳﺐ ﻧﺎدر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻠﺪرم اﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﻮد .ص  150ﺟﻠﺪ  1ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺮال ﺳﺎﯾﮑﺲ ﻧﮋاد اﺻﯿﻞ اﺳﺒﻬﺎی ﻗﻮی ﻧﺴﺎ )ﻧﯿﺴﺎﯾﺎ( از ﻗﺪﯾﻢ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﻘﺎط در ﭘﺮورش اﺳﺒﻬﺎی ﺧﻮب ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن اﻣﺜﺎل اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺒﻬﺎی اﯾﺪآﻟﯽ
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ "ﻫﺎردﻟﺪ ﻟﻤﺐ ﮐﺘﺎب اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ" .رﻧﮓ ﮐﺮه ﺟﯿﺮان اﺳﺐ ﻧﺎدر ﺳﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 - 2ﻗﺼﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  2535/2/29ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی آرﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﯾﺮان از ﮐﻼت و درﮔﺰ
)اﺑﯿﻮرد( دﯾﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ واﻗﻊ و زﯾﺒﺎﺋﯽ آﻧﺮا ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
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ﺑﺮﻫﺎﻧﻪ ﺑﺘﻘﺮﯾﺒﺎت ﮐﻮچ ﮐﺮده در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯿﺎب ﮐﻮﭘﺎن )ﮐﺒﮑﺎن( ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﺑﯿﻮرد ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻘﺪس در ﺑﯿﺴﺖ ﻓﺮﺳﺨﯽ واﻗﻊ و در ﻗﺮب ﺟﻮار ﻣﺮوﺷﺎه ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺗﻮﻃﻦ اﺧﺘﯿﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻧﺠﺎ ﺋﯿﻼق و در زﻣﺴﺘﺎن در
دﺳﺘﺠﺮد دره ﺟﺰ ﻗﺸﻼق ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﻮﻟﺪ آﻧﺤﻀﺮت در ﯾﻮم ﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮم ﺳﻨﻪ  1110ﻫﺠﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻮی
ﺋﯿﻞ در ﻗﻠﻌﻪ دﺳﺘﺠﺮد و دره ﺟﺰ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﺎرت ﻋﺎﻟﯽ دارد و در آﻧﺠﺎ اﺣﺪاث ﺑﻤﻮﻟﻮداﯾﻮی ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد و ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺪ ﺧﻮد ﻧﺪرﻗﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻣﻮﺳﻮم ﮔﺮدﯾﺪ و در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﻌﺎرج رﺷﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ﺗﺎﺟﯿﮏ و
ﺗﺮک و ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﻣﻈﻬﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺘﺮک ﮔﺸﺘﻪ در ﻣﺒﺎدی ﺣﺎل آﺛﺎر دوﻟﺖ و ﻓﺮ و اﻗﺒﺎل از ﻧﺎﺻﯿﻪ اش ﻇﺎﻫﺮ و اﻣﻮر ﻋﻈﯿﻢ
از دوﻟﺖ ﻣﻮﯾﺪش ﺻﺎدر ﺷﺪه و در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻧﺎدرآﻓﺎق ﺑﻮده ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺎم ﺑﻨﺎدرﻗﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد.
اﯾﺎم آﻏﺎز ﺷﺒﺎب و ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺰار زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﻫﻨﮕﺎم رﯾﻌﺎن رﯾﺤﺎن ﻋﯿﺶ و ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﺗﺎﻫﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ
ﮐﻮﺳﻪ اﺣﻤﺪﻟﻮ ﮐﻪ از رؤﺳﺎی اﻓﺸﺎرﯾﻪ اﺑﯿﻮرد و ﻫﻤﯿﺸﻪ در آن وﻻﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎﻧﯿﻪ و ازﺑﮑﯿﻪ ﻣﻌﺮﮐﻪ آرای رزم و ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﺑﻮد از
ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ آن دودﻣﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ زﯾﺒﺎی ﻣﻔﺎﺧﺮت در ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺖ آﻧﺤﻀﺮت ﻃﺎﻟﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ و راﻏﺐ ﺑﺨﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﺻﺒﯿﻪ آن ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﮐﺜﺮی از ﺣﺴﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎن اﻓﺸﺎر ﺳﺎﻟﮏ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺘﻨﺎع و ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ آرای ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع ﮔﺸﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ از
رؤﺳﺎی آن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ آﻏﻮش ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻓﻨﺎ و ﻫﻤﺨﻮاﺑﻪ رﻧﺞ و ﻋﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻼﺧﺮه ﺑﺤﮑﻢ ﻗﻀﺎ اﻣﺮ ﻣﻮاﺻﻠﺖ وﻗﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ
از آن ﻣﺨﺪره ﺳﺮداق ﻋﻔﺎف در ﺳﺎل  1131ﻫﺠﺮی در ﺷﺐ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮی دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ از
ﺷﺐ ﻣﺰﺑﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺰاده رﺿﺎﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺠﺴﺎل آن ﻣﺴﺘﻌﺪه رخ ﺑﻨﻘﺎب ﺗﺮاب ﮐﺸﯿﺪه ﺻﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮ
او را در ﺳﻠﮏ ﭘﺮد ﮔﯿﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻔﺖ اﻧﺘﻈﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻣﯿﺮزا و اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﮔﻮﻫﺮان درج و اﺧﺘﺮان ﺑﺮﺟﻨﺪ".
ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎی ﻧﺎدری  -ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ اﻓﺸﺎر از ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯿﻪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد "اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻏﺎز ﻣﻌﺎدت و ﺗﺮک ﻣﻀﺎﻓﺎت ﮐﺮده از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت و ﻓﺘﻨﻪ و
آﺷﻮب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺎ اﯾﺎم دوﻟﺖ ﺧﺎﻗﺎن ﻣﻐﻔﻮر ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ
ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯿﻪ دﺷﺖ و اﻓﺎﻏﻨﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎر و روﺳﯿﻪ از اﻃﺮاف رﺧﻨﻪ در ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ اﯾﺮان و اﺳﺎس ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﻠﮏ را وﯾﺮان ﮐﺮده و
ﻗﻠﻊ و اﺳﺘﯿﺼﺎل اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﺮا در ﺧﻮد ﻻزم داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﺸﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ اﻟﻤﻠﮏ ﻟﻢ ﯾﺰل ﺑﺎﻣﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد اﺳﺒﺎب آن از ﭘﺮده
ﻣﮑﻨﻮن ﺑﺴﺎﺣﺖ ﻇﻬﻮر و ﺷﻬﻮد ﻣﯿĤﯾﺪ ﻣﻌﻬﺬا ﮐﻮاﮐﺐ ذات ﺑﯿﻬﻤﺎل و ﻧﯿﺮ وﺟﻮد ﺳﻌﺎدت اﺷﺘﻤﺎل اﻋﺎﻟﯽ ﺣﻀﺮت ﻗﺪر ﻗﺪرت
ﮐﯿﻮان ﻣﻬﺎﺑﺖ ﻣﺮﯾﺦ ﺻﻼﺑﺖ ﻣﻠﺠﺄاﻟﺴﻼﻃﯿﻦ و ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺨﻮاﻗﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن دودﻣﺎن رﻓﯿﻊ اﻟﺸﺎن ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮق ﺧﺮﻣﻦ ﺳﻮز
ﺳﺮﮐﺸﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺘﺎﺋﯿﺪات ﺳﺒﺤﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎج ﺑﺨﺶ ﻣﻠﻮک ﻣﻤﺎﻟﮏ ،ﻫﻨﺪ و ﺗﻮران ،ﻇﻞ ﺣﻀﺮت ﻧﺎدر دوران ﺧﻠﺪاﻟﻪ ﻣﻠﮑﻪ و ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ
ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاء ﺗﺎرﯾﺢ ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻣĤﻟﺶ ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ از ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻠﮏ اﺑﯿﻮرد آﻏﺎز ﻃﻠﻮع و ﺑﻨﯿﺎد ﺳﻄﻮع
ﮐﺮده ﻇﻠﻤﺖ زدای ﺳﺎﺣﺖ اﯾﺮان ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻤﺎﻟﮑﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی اﻧﻘﻼب دﻫﺮ ﺑﺘﺼﺮف ﻏﯿﺮ در آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺰور ﺑﺎزوی ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻟﻠﻬﯽ و
ﻗﻮت ﺳﺮ ﭘﻨﺠﻪ اﻗﺒﺎل ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﻧﺘﺰاع و ﮐﺴﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﺷﻮﮐﺖ ارﺑﺎب ﻋﻨﺎد و ﻧﺰاع ﻧﻤﻮدﻧﺪ" .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﮐﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه ﺣﮑﺎم را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﺷﯿﺮازی را ﺑﺴﻤﺖ ﺑﯿﮕﻠﺮﺑﯿﮕﯽ ﻓﺎرس و ﮐﻠﺒﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﻮﺳﻪ
اﺣﻤﺪﻟﻮی اﻓﺸﺎر ﺑﺮادر زن ﺧﻮد را ﺑﺴﺮداری ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﺒﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻌﺪاً
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﺨﺎن ﻗﺮﻗﻠﻮ ﺳﺮدار ﻓﺎرس ﻣﯿﺸﻮد.
در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺗﺄﻟﯿﻒ ژﻧﺮال ﺳﺎﯾﮑﺲ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :ﻧﺎدرﻗﻠﯽ ﭘﺴﺮ اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﭘﺴﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﺮﺧﻠﻮ ﺑﻮد .ﺟﻮاﻧﯽ
ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻪ ﮔﻠﻪ داری و ﺣﻤﻞ ﻫﯿﺰم روی اﻻغ و ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ارث ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ او ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﺑﻮد ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ .وﻗﺘﯽ
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ﻧﺎدر ﺑﺴﻦ ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ﻃﻮاﯾﻒ ازﺑﮏ ﺑﻮﻃﻦ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده او و ﻣﺎدرش را ﺑﺎﺳﺎرت ﺑﻪ ﺧﯿﻮه ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدر ﻧﺎدر ﭘﺲ
از ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺳﺎرت ﻣﺮد وﻟﯽ ﻧﺎدرﻗﻠﯽ ﺟﻮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻔﺮار ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺟﯿﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺨﺮاﺳﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ورود
ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ اﺣﻤﺪﻟﻮ اﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﺑﯿﻮرد ﮐﻪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﯿﻦ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ )اﺑﯿﻮرد ﯾﺎ ﺑﺎورد و ﺑﻮارد اﮐﻨﻮن
ﺧﺮاﺑﻪ ای اﺳﺖ و در ﺣﻮاﻟﯽ ﻗﻬﻘﻪ واﻗﻊ در راه آﻫﻦ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ( ﺑﻮد ﺑﺎوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺮدﺑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺒﺎس ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :ﻃﺎﯾﻔﻪ اﻓﺸﺎر از ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﮐﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ
ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻣﻐﻮل ﺑﺎﯾﺮان ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد را در ﺣﻮاﻟﯽ رود اﺗﺮک رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑĤذرﺑﺎﯾﺠﺎن رﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ اول ﺻﻔﻮی
ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺪداً ﺑﺸﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﺎﻧﺪ و در ﺣﻮاﻟﯽ اﺑﯿﻮرد و ﻧﺴﺎ ﺟﺎی داد .در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﻮاﯾﻒ ﮐﺮد و ﺟﻼﯾﺮ ﻋﻬﺪه دار ﺣﻔﻆ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد و از ﻃﺮف درﺑﺎر اﯾﺮان وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﻘﺮری ﺳﺎﻻﻧﻪ
داﺷﺖ.
ﻧﺎدر ﻣﺪﺗﯽ از دوره ﺟﻮاﻧﯽ را در اﺳﺎرت اوزﺑﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪ و در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﺴﺎﻟﮕﯽ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ از ﭼﻨﮓ
اوزﺑﮑﺎن رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺘﯿﺰه ﺑﺎ ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺮاﺳﺎن ﻫﺠﻮم ﻣﯿĤوردﻧﺪ آﻣﺎده ﮐﺮد و در ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﮕﯽ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺷﺪ و در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺑﺎ ﻃﻮاﯾﻒ ازﺑﮏ و دﻓﺎع از ﺳﺮﺣﺪات ﺧﺮاﺳﺎن رﺷﺎدت زﯾﺎد ﺑﺨﺮج داد و
در آﻏﺎز ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای اﻓﺸﺎر را ﺑﺎزدواج ﺧﻮﯾﺶ در آورد و ﭘﺲ از ﯾﮑﺴﺎل رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ و
در ﻫﻤﺎن اوﻗﺎت ﻧﺎدر ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻼت ﮐﻪ ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻋﻢ او ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺻﺪد آن ﺑﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻃﻮاﯾﻒ ﮐﺮد و
اﻓﺸﺎر و ﺟﻼﯾﺮ ﻗﻮاﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب دره ﻧﺎدر ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺮزا ﻣﻬﺪی اﺳﺘﺮآﺑﺎدی ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺎورد ﻧﺎم ﭘﺴﺮ ﮔﻮدرز و ﺷﻬﺮی ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﯽ ورد ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﮐﯿﮑﺎوس آن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎوردﺑﻦ ﮔﻮدرز داده و او آن ﺷﻬﺮ را ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
"ﮐﻠﮏ واﺳﻄﯽ ﺗﺒﺎر ﺗﺒﺎر ﻧﺜﺎر ﺑﺘﺎرﯾﺨﺶ دوﻟﺖ اﯾﻞ ﺟﻠﯿﻞ اﻓﺸﺎر رﻗﻢ زد از دره ﺟﺰ ﻣﻦ ﻣﺤﺎل ﺑﺎورد ﮐﻪ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺮأس آن
ﺳﺮور زﻣﻦ و ذات ﺑﯿﻬﻤﺎﻟﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ در آن ﻧﺰﻫﺖ ﺳﺮا ﺻﺪر اﻧﺠﻤﻦ و ﺳﺮو آن ﭼﻤﻦ ﻣﯿﺒﻮد ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺟﻬﺎن اﻓﺴﺮده ﺑﺮ
ﻣﺮاﻗﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻋﺮوج و اﻋﻼن اﻣﺎرات ﻓﺎﺣﯿﯿﻨﺎ ﺑﻠﺪه ﻣﺴﻨﺎ ﮐﺬﻟﮏ اﻟﺨﺮوج ﺑﭙﺎی دﻟﯿﺮی ﺳﺮ ﺑﺴﺮوری و دﺳﺖ ﺑﺨﺼﻢ اﻓﮑﻨﯽ
ﺑﺮآورد".
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺎدر – از ﺻﻔﺤﻪ  180رﺳﺘﻢ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ اﺻﻒ )رﺳﺘﻢ اﻟﺤﮑﻤﺎ( داﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﻮرت و ﺳﯿﺮت
و ﺷﮑﻞ و ﺳﻤﺎﯾﻞ واﻻﺟﺎه ﻧﺎدر ﻗﻠﯿﺨﺎن ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان اﻓﺸﺎر ،ﻗﺮﺧﻠﻮ ،ﭼﺎﮐﺮ اﺧﻼص ﺷﻌﺎر .ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﺟﺎن ﻧﺜﺎر درﮔﺎه ﻣﻠﻮک،
ﺳﺠﺪه ﮐﺎه ﺧﺎﻗﺎن ﺧﻠﺪاﺷﯿﺎن ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺛﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﺷﺪ و اﺧﺮ اﻻﻣﺮ
ﺑﺪرﺟﻪ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪ ﺑĤن ﻗﺴﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﻨﺸﯽ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮ ارﺑﺎب داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺒﺎد ﮐﻪ واﻻﺟﺎه ﻧﺎدر ﻗﻠﯿﺨﺎن ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻼم اﺧﻼص
ﻓﺮﺟﺎم ﺷﻬﻨﺸﺎه اﺳﻼم ﭘﻨﺎه ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺛﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻧﺎدر ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﺗﺎج ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ
ﮐﺸﻮرﺳﺘﺎن ﮐﻪ از روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﭼﻬﺎر ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮ زد و اﯾﻞ اﻓﺸﺎر ﻗﺮﺧﻠﻮ را اﯾﻞ ﺟﻠﯿﻞ ﻣﻔﺘﺨﺮ و ﻣﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ اﯾﻠﻬﺎ ﻧﻤﻮد .ﻣﺮدی ﺑﻮده ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻬﺎﺑﺖ و ﺻﻼﺑﺖ و ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﻨﺎﻋﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺳﺨﺎوت و ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﻨﺖ و ﮐﯿﺎﺳﺖ و
ﻓﺮاﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف و ﭘﺮ ﺣﻠﻢ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﻮ و راﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎر و درﺳﺖ ﮐﺮدار و ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺜﺎق و ﻧﯿﮑﻮ
ﻋﻬﺪ و ﺑﺎ وﻓﺎ و ﺑﺎ ادب و ﺑﺎ ﺣﯿﺎ و ﺑﺎ ﺣﺴﺎب.
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ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب و دوﻟﺖ ﻧﻮاز و دﺷﻤﻦ ﮔﺪاز و ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﻮر و ﻟﺠﻮج و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮده و ﻗﺎﻣﺘﺶ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻮزون و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮخ رو و
ﺳﺮخ ﻣﻮ ﺑﻮده و ﺳﺮش ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ ﻓﺮاخ و ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺰرگ و دﻣﺎﻏﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاخ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻓﺮاخ و اﺑﺮواﻧﺶ ﺑﻬﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭘﺮ ﻣﻮ و دراز و ﮔﺮدﻧﺶ ﺳﻄﺒﺮ و رﯾﺸﺶ ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﺮ ﻣﻮ و ﺳﺒﯿﻠﺶ دراز و ﭘﺮ ﻣﻮ ﮐﻪ از ﺑﻨﺎ ﮔﻮﺷﺶ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻪ و ﻣﯿﺎن
دو ﺷﺎﻧﻪ اش ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻬﻦ و ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر دراز و ﺑﺎزواﻫﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﺒﺮ و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ دراز و
ﺑﻠﻨﺪ آواز و ﺧﺮم دل و روﺷﻦ روان ﺑﻮده و ﺑﺸﺎش و ﺷﺎدﻣﺎن و ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻐﻀﺐ ﺑﻮده آوازش ﭼﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﻬﻤﻨﺎک ﺑﻮده ﮐﻪ در
وﻗﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻞ آوازش را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺤﺴﺎب و اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮده و واﻻ ﻫﻤﺖ و ﺳﺨﯽ و ﮐﺮﯾﻢ اﻟﻄﺒﻊ و ﺑﺎﺳﻂ اﻟﯿﺪ و ﺑﻨﺪه ﻧﻮاز و رﻋﯿﺖ ﭘﺮور ﺑﻮده .در
ﺳﭙﻬﺪاری و ﺳﺎﻻری و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وی آﺳﻤﺎن ﻧﭙﺮورده و ﻗﻮت ﺑﺎزو و ﺳﺮ ﭘﻨﺠﻪ اش ﺑﻤﺮﺗﺒﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﺳﯽ )ع( ،ﮐﻪ ﺑﺸﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل .آن ﺗﻬﻤﺘﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺎرﺑﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ اﺷﺘﺮ ﻣﺴﺖ ﻗﺼﺪ وی ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺦ ﺣﻠﻘﺸﺎن را
ﺑﺴﺮ ﭘﻨﺠﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﻓﺸﺮده ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺸﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪ و ﻣﺮدﻧﺪ.
اﻫﺮﻣﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺧﺼﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮ روی ﺳﻬﻤﻨﺎک و ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ آن ﺷﯿﺮ ﺻﻮﻟﺖ اژدﻫﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﻣﯿﺎﻓﺘﺎد ﺿﻌﻒ
ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺳﺴﺖ و ﺑﯿﺤﺮﮐﺖ ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﯿﮕﺮﯾﺨﺖ .از روی ﺣﺴﺎب و اﺣﺘﺴﺎب در دادن واﺳﺘﺪن از ﺣﺒﻪ و
دﯾﻨﺎری ﻧﻤﯿﮕﺬﺷﺖ در اﻣﺎﻧﺖ و دﯾﺎﻧﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺧﺪﻣﺖ و اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﻤﺮد از ذره ای ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
از روی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ و دادﮔﺴﺘﺮی ﺳﺰا و ﭘﺎداش اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﮐﺲ را ﻣﯿﺪاده و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎری ﺑﯽ ﻣﺸﺎورت ﺑﺎ اوﻟﻮاﻻﻟﺒﺎب و زﻣﺮه
اﺻﺤﺎب و اﺣﺒﺎب ﻧﻤﯿﮑﺮده .ﻗﻮت ﺣﺎﻓﻈﻪ اش ﺑﻤﺮﺗﺒﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺣﻮاس
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اش ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮده ﻓﻬﻢ ادراﮐﺶ از ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﺑﯿﺶ ﺑﻮده ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻣﻨﺎﻫﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪه ،ﺑﯽ ﺟﺮم و ﺧﻄﺎ
ﮐﺲ را ﻧﻤﯿﮑﺸﺘﻪ و ﻧﻪ آزار ﻣﯿﺪاده ،در ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻬﻤﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮده و ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ را ﺑﺪ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮب ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ،در
ﺣﺴﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻓﺮﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﺑﻮده در ﻓﻨﻮن و آداب ﺳﻮاری و رزم آوری و ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻮده.
از ﻓﺮط ﻓﻄﻨﺖ و ﮐﯿﺎﺳﺖ ﭘﯽ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺬاﻫﺐ و ﻣﻠﻞ ﺑﺮده و ﺣﻘﺎﯾﻖ و دﻗﺎﯾﻖ ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺪﻗﺖ ﺗﻤﺎم
ﻓﻬﻤﯿﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻋﺎر و ﻧﻨﮓ و ﻧﺎﻣﻮس ﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺎ ﻏﯿﺮت و ﺣﻤﯿﺖ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ اﻣﻮر و اﻓﻌﺎل و اﻋﻤﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ از ﮐﻮر ﻧﻤﻮدن
واﻻﺟﺎه وﻟﯿﻌﻬﺪی رﺿﺎﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا از روی ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﻌﺪ از آن از روی ﺳﻮء اﻟﻤﺰاج ﺑﻮده ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻠﻘﺘﯽ ﻓﺘﺒﺎرک اﻟﻪ
اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ.
ﺟﯿﺲ ﻓﺮﯾﺰر ﮐﻪ در ﺳﺎل  1152ﺧﻮد ﻧﺎدرﺷﺎه را در ﻫﻨﺪ دﯾﺪه اﺳﺖ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده و ﺳﺮﺑﺎزی وی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎدرﺷﺎه
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ" :ﻏﺬای ﻧﺎدر اﻏﻠﺐ ﭘﻠﻮ و ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎده اﺳﺖ اﮔﺮ اﻣﻮر ﮐﺸﻮری زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻧﺨﻮدﭼﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﯿﺐ دارد و ﺑﺎ آب رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ در ﺳﻔﺮ و ﺷﻬﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ
در ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﯿﻨﻮﺷﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﺑﺪ .ﺗﻤﺎم اﻓﺴﺮان ﺧﻮد را وادار ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎﺑﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﺑﻨﯿﻪ ﺑﻘﺪری
ﻗﻮی اﺳﺖ اﻏﻠﺐ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺷﺒﻬﺎی ﺳﺮد و ﺷﺐ ﻧﻤﯽ در ﻫﻮای آزاد روی زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺑﺪ ﻋﺒﺎﺋﯽ را ﺑﺎﻻﭘﻮش و زﯾﻨﯽ را
ﻣﺘﮑﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ" .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :ﻧﺎدر ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺟﯿﺮه ﺧﻮار درﺑﺎر را ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
دﻋﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ( را از ﺑﻼﯾﺎ ﺣﻔﻆ دارد ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻼ ﻻزم ﻧﺪارم وی
اﻣﻼک ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﺿﺒﻂ ﮐﺮد ﻋﻮاﯾﺪ آﻧﺮا اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻣﻮر دوﻟﺘﯽ داد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺧﻮب
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد.
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ﻗﺘﻞ ﻧﺎدر – ﻧﺎدر ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﯾﮏ روز در ﺣﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ از اردو در زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯿﭙﺮدازد " :ﺑﻠﯽ آن ﻗﺎﺻﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ در ﺧﻮاب ﻣﺮا ﺑﺰﯾﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت زﯾﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮی روز راﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻤﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﻮ ﻧﺎدرﺷﺎه ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﻮم ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﯽ
ﺷﺒﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯽ ،ﺗﻮ ﺳﮓ ﮔﻠﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎن آن ﺑﺎﺷﯽ اﮔﺮ ﺧﻮش ﻋﻬﺪ ﺑﻮدی ﺧﺪا ﺗﺮا ﺑﺰرگ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺮان اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻤﻦ داد" ،ﺻﻔﺤﻪ  68ﮐﺘﺐ ﻧﺎدرﺷﺎه ﺳﺮﻣﺎرﺗﯿﻤﺮ دوراﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ.
ﻣﻮﻟﻒ ﺟﻤﻞ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﺑﻌﺪ ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺪاﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﻣﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ ﻧﺎدرﺷﺎه ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ از
ﺧﻮاب ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯿﺸﻮد وﻗﺘﯽ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﻣﻌﯿﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ از ﻫﺮاس و وﺣﺸﺖ ﺷﺎه ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاب را اﻇﻬﺎر ﻣﯿﺪارد و
ﺳﭙﺲ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ "ﺑﺎز ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎص را در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﻣﺮا ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﻧﺰد آن ﺷﺨﺺ ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﮐﻤﺮم ﺑﺎز
ﮐﺮد ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ اﻣﺖ ﻣﺮا ﻧﺪاﺷﺘﯽ".
آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ – ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺸﻬﺮ ﻗﻮﭼﺎن ﺑﺸﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ اﮐﺮاد ﻗﻮﭼﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎدر ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯿﺨﺎن ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯿﮓ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﮓ ﻗﻮﻗﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻮری ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻗﻠﻌﻪ را آﺗﺶ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻗﻠﯿﺨﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺮﺳﺪ.
ﻧﺎدر از ﻓﺘﺤﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ﺳﺮدار اﺣﻤﺪ ﺧﺎن اﺑﺪاﻟﯽ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﺷﺎم را در ﺣﻀﻮر ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد دﯾﮕﺮان ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺧﻮش ﺷﺮﮐﺖ داده
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ......
ﻧﺎدر ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران روﺑﺮو ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮداران ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪن ﻣﻮرد ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺣﻀﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه ﭼﺮا ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯿﮓ اﻣﻮر درﺑﺎر را اداره ﻣﯿﮑﺮد .ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﺑﺮادر زن ﻧﺎدر رﺋﯿﺲ ﺳﺮﺑﺎزان
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن ﻧﺎدر ﺑﻮد ﭼﻮن ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن در اﻃﺮاف ﺳﺮاﭘﺮده
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ و ﻟﻄﻒ از ﺣﺪ ﻓﺰون ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﺮدار اﺣﻤﺪ ﺧﺎن را ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯿﺨﺎن و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯿﮓ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ.
ﻧﺎدر ﮐﻪ ﺧﻮش و ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﯿﻒ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ ﺑﺴﺮدار اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﮔﻔﺖ ﻧﻮﺑﺖ اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺑﺨﻄﺎﻫﺎی ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر اﺳﺖ
ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ زود ﻫﻤﻪ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد دﻫﻢ  . . .ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارم .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻧﺪارد .ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯿﺨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎ ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را از زﺑﺎن
ﺳﺎﻗﯽ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ از دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪ .ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯿﮓ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﮓ ﻧﯿﺰ از آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮﺟﻪ ﺑﯿﮓ
ﮐﻮﻧﺪوزﻟﻮی اﻓﺸﺎر اورﻣﯽ ﻗﻮﺟﻪ ﺑﯿﮓ ﻗﺎﺟﺎر اﯾﺮواﻧﯽ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﺑﺘﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ﺧﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺮ
ﻗﺮار ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو دارﻧﺪ آﻫﺴﺘﻪ در ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ دﺳﺘﻮر داه ﺷﺪه ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ﺧﺎن
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺴﺮدار اﺣﻤﺪﺧﺎن اﺑﺪاﻟﯽ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﭼﻮن از اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﺪارم ﻫﻤﮕﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺮ از ﺗﻨﺸﺎن ﺟﺪا ﮐﻨﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﮕﯿﺮم.
ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺗﻤﺎم اﻃﺮاﻓﯿﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ در ﭼﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯿﺨﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر ﺷﻤﻌﯽ ﮐﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﯾﻪ
ﻫﺎﺋﯽ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدر را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﻗﯽ ﺧﺎص ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻓﺮﻣﺎن
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دﻫﻨﺪه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ آﻧﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﺬاردﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ﻫﻤﺎن ﺷﺐ "آﻣﺮ" را ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ  ...ﺷﺐ از ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺒﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺴﻮی ﭼﺎدر
ﻧﺎدر ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ) .از ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻘﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد(
ﺑﺎری ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺘﻞ ﻧﺎدر ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺷﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎن و ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯿﺨﺎن اﻓﺸﺎر وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺟﺴﺘﺠﻮﺋﯽ ﻧﺎدر را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎو ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﺎدر در ﺿﻤﻦ ﭘﯿﮑﺎر و ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ او را در
ﺧﻮاب ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎرد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ او را ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻧﺎدر دو ﻧﻔﺮ را
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ) .ﺻﻔﺤﻪ  426ﺟﻠﺪ  2ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺗﺄﻟﯿﻒ ژﻧﺮال ﺳﺮ ﭘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ(
"در ﻣﻨﺰل ﻓﺘﺢ آﺑﺎد ﺧﺒﻮﺷﺎن در ﺷﺐ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﻨﻪ  1160ﺻﯿﺎد اﺟﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮﺷﺮا ﺑﺸﺴﺖ در
اﻓﮑﻨﺪ و ﻓﺼﺎد 1ﻗﻀﺎ ﻋﺮق زﻧﺪﮔﺎ ﻧﯿﺸﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﻦ 2آن ﺑﺴِﺘﻦ 3ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺴﺖ زده ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻧﺸﺮا ﺑﻤﺰد ﺷﺴﺖ ﮔﺮﻓﺖ" .ﮐﺘﺎب
دره ﻧﺎدره ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺮزا ﻣﻬﺪﯾﺨﺎن اﺳﺘﺮآﺑﺎدی.
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﻧﺎدر در  28ﻣﺤﺮم  1100ﻣﻄﺎﺑﻖ  22ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1688ﻣﯿﻼدی در دﺳﺘﮕﺮد اﺑﯿﻮرد از ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻟﺪ و آن ﮐﺸﻮر
ﮔﺸﺎی ﻧﺎﻣﺪار ﮐﻪ ﺑﻘﻮل دﮐﺘﺮ ﻟﻮرﻧﺲ ﻟﮑﻬﺎرت ،ﻧﺎدر ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺑﻎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﺣﯿﺚ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﺪون اﻏﺮاق ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺎدر ﺑﻤﺮاﺗﺐ از ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و اﺳﮑﻨﺪر و اﻣﯿﺮﺗﯿﻤﻮر و ﻓﺮدرﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان زﺑﺪه وی ﺑﺴﯽ
آزﻣﻮده ﺗﺮ و دﻟﯿﺮﺗﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻌﺮوف ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻮدﻧﺪ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻓﺮﯾﺰر در ﮐﺘﺎب ﻧﺎدر ﺷﺎه "اﻋﻤﺎل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای ﮐﻪ از ﻧﺎدر ﺳﺮزده اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ وی در ادوار
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻮل و ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪد" .در  11ﺟﻤﺎدی
اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﻨﻪ  1160ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﻃﻨﺎب ﻋﻤﺮش ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻘﺮاض اﺣﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ.
ﺳﺮﻣﻮر ﺗﯿﻤﺮدوراﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻧﺎدر آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺰرگ آﺳﯿﺎ و ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺗﺢ اروﭘﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻓﺘﻮﺣﺎت
و ﻓﺴﺎد اﺧﻼق آﻧﺎن ﻧﺸﺎن داده و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻋﻠﺖ آن ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺿﺒﻂ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﺎدرﺷﺎه
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺎرا و ﺧﯿﻮه ﻣﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﺑﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ او زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ
ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮد واﻗﻊ ﮔﺮدد.
وﻟﯽ ﺑﻌﻘﯿﺪه ﻧﮕﺎرﻧﺪه او زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ ﻗﺪرﺷﻨﺎس اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ او را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ دوران
اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ را از ﺳﻘﻮط ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت داد .ﺧﺪاﯾﺶ ﻏﺮﯾﻖ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد.

_______________________________________________________
 – 1ﻓﺼﺎد ﺗﯿﻎ زن
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 -2ﺳﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل

 -3ﺳِﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺼﺖ

ﻪ اﻟ ﺮو ﯿﮏ ای ر ﻤﺎی

www.abivard.com

ﻮ ﻂ د ﺮ وز ﮫﺎ ﺸﺎ ﯽ
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ﻣﺎ ﯽ ا ﻮردی

