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Abstract 
Holy Aegis thinking of the king in the political history of Iran has an old background. This 
thinking was brought up as Divine Charisma. This thinking was discussed in historical texts and 
historians had referred repeatedly to the idea of Holy Aegis (God's shadow) and its related 
terms. Examples of such narratives can be found in historical texts of Afsharian era. Some of 
the most important historians of this era that used a manifestation of Holy Aegis thought in their 
works were Marvi and Astarabadi. In this paper we try to review and analyze the manifestations 
of Holy Aegis thought between the attitudes of historians of Afsharian era based on an 
analytical method.  The results of this study indicate the direct and indirect use of Holy Aegis 
term by Nader Shah Afshar in order to legitimize himself and show the overcoming of this 
thoughts on beliefs and attitudes of the historians of Afsharian era. 
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 افشاری عصر مورخان نۀنگارا تاريخ نگرش در سلطان اللهی ظل يشۀاند

 نادری جهانگشای و نادری آرای عالم: پژوهی نمونه

 

 ***زهرا علیزاده بیرجندی- **اکرم ناصری- *عباس سرافرازی

 

 چكیده  

 نها   بها  باسهاان  دوران در کهه  ای اندیشه. دارد بسیاری دیرینگی و قدمت سلطان اللهی ظل یشۀاند ایران، سیاسی تاریخ در

 تهاریخی،  ههای  روایهت  نقهل  در مورخان و است اندیشه این بروز های جایگاه از یکی تاریخی ماون. بود مطرح ایزدی فره

 عصهر  ایهران  تهاریخی   ماون در ها روایت گونه این نۀنمو. اند کرده اساناد آن به وابساه تعابیر و اللهی ظل یشۀاند به کرات  به

یشۀ انهد  نمودههای  آثارشهان  در کهه  بودنهد  افشهاری  عصر شاخص مورخان از اسارآبادی و مروی. شود می یافت افشاریه

 را سلطان اللهی ظل یشۀنمودهای اند تحلیلی، روش توصیفی تکیه بر با است بر آن حاضر لۀمقا. شود می مشاهده اللهی ظل

 کهاربرد  ۀدهنهد  نشهان  پهووه   ایهن  دسهااوردهای . کنهد  تحلیل و بررسی افشاری عصر مورخان نۀنگارا تاریخنگرش  در

 ایهن  غلبۀ و او بخشهی  مشهروعیت  بهرای  نهادر  اللههی   ظهل  شأن به مربوط های عبارت مساقیم گاه و غیرمساقیم و تلویحی

 .  است عصر این مورخان نگرش و باور بر اندیشه
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 مقدمه

 بخشی مشروعیت ماضمن که سلطان اللهی ظل نظریۀ

 ماون در گوناگون های شیوه به است، پادشاهان به

 های اندرزنامه و ای سلسله تواریخ ویوه به تاریخی،

 پیدا بروز و نمود ایران، تاریخ گوناگون ادوار سیاسی

 و دارد دامنه دراز ای پیشینه اندیشه این. است کرده

. رسد می باساان دوران به آن خاساگاه محاوایی، لحاظ به

 تاریخ دوران به حای اندیشه این از هایینشانه

 یشۀاند تبارشناسی  در. گردد بازمی نیز ایران ای اسطوره

 از باید باساان، عهد در آن یابی ریشه و اللهی ظل

 ها پیشینه این وجود. گفت سخن «ایرانشهری یشۀاند»

 و شهریاری آیین در اندیشه این دیرپایی ۀدهند نشان

 .است ایران سیاسی هایاندیشه

 رد که است ایران تاریخ ادوار از یکی افشاریه ۀدور

 بررسی. شود می یافت آن در ایده این از نشانی و پا

 این تبلور مبین دوره این عمومی و ای سلسله تواریخ

 اللهی ظل یشۀاند با مرتبط واژگان بسامد و اندیشه

 این نمودهای بررسی ضمن حاضر لۀمقا در. است

 این مورخان های نگرش در افشاریه، عصر در اندیشه

 خان میرزامهدی و مروی محمدکاظم همچون دوره،

 آن کاربرد ۀنحو و اندیشه این با مواجهه در اسارآبادی،

 گرفاه صورت تطبیقی ای مقایسه تاریخی های روایت در

 وضعیت از آگاهی ضمن بررسی این رهگذر از. است

 عوامل به آن، باب در رایج های نگرش و اندیشه این

 نیز پیشین های دوره با مقایسه در آن دگرگونی در مؤثر

 حاضر پووه  هدف، این براساس. بریم می پی

 را مدنظر قرار داده است: یرز های پرس 

 مورخان های روایت در سلطان اللهی ظل یشۀاند. 

 نمودی داشاه است؟ چه افشاریه عصر

 آثار در «اهلل ظل» ۀواژ کاربرد تفاوت و تشابه وجوه. 

 چیست؟ شده مطالعه

 پژوهش پیشینۀ

 باید زمینه، دراین شدهانجا  های مطالعه به باتوجه

 باب در مساقلی پووه  یا کااب تاکنون که گفت

 نۀنگاراتاریخ نگرش در سلطان اللهی ظل یشۀاند

 ذکر شایان. است نیافاه نگارش افشاری عصر مورخان

 توصیفی، ۀشیوبه و پراکنده صورتبه تنها که است

 وجود مقاالتی آن نظری مبانی و اللهی ظل یشۀاند ۀدربار

: کرد اشاره زیر های نمونه به باید آثار این ازجمله دارد؛

 تحول و اناقال» عنوان با ایمقاله در محمدی ذکراهلل

 ایران به باساان ایران از ایزدی فره سیاسی اندیشه

 سیاسی یشۀاند گذرا، و توصیفی صورت به «اسالمی

 مغول هجو  تا ایران به اعراب حمله از را ایزدی فره

 سیاسی فرهنگ» عنوان با دیگر لۀمقا است؛ کرده بررسی

تطبیقی  بررسی سلطنت، و پادشاهی نظری مبانی و

 اثر، این در که دلیر نیره قلم به «اللهی ظل و ایزدی فره

 میان موجود های تفاوت توصیفی صورت  به نویسنده

 کرده واکاوی را اللهی ظل و ایزدی فره نظری مبانی

 لۀمقا در کجباف اکبر علی عبداللهی و نوراهلل است؛

 تبیین از پس ،«نادر پادشاهی و صفویان مشروعیت»

ایران،  به افاغنه ورود مقارن صفویان سیاسی ضعف

 مینۀز در بسارسازی برای را نادر های سیاست

 بررسی صفویان از زدایی مشروعیت و یابی مشروعیت

 و اجاماعی های زمینه» دیگر لۀمقا اند؛ کرده

 اکبر علی که است «نادر یابی مشروعیت شناسی جریان

 از پس مقاله، نویسندگان مقد ، شعبانی عادل و جعفری

 با اللهی، ظل و ایزدی فره مفهو  دو به اجمالی نگاه

 برای را نادر های تالش اجاماعی، هایزمینه به رویکرد

 تبیین پادشاهی برای خود یابی مشروعیت تدارک

نشان  ها مقاله گونه این عناوین ودر محاوا  دقت. اند کرده

در  شده مطالعه موضوع با حاضر پووه  که دهد یم

پووه  به  ینو ا ندارد پیوندیفوق  های همقال
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تاریخ نگرش در سلطان اللهی ظل یشۀاند نمودهای

 محمدکاظم همچون افشاریه، عصر مورخان نۀنگارا

 است. کرده توجه اسارآبادی، خانمیرزامهدی و مروی

 

 افشاريه عصر از پیش آن پیشینۀ و اللهیظل يشۀاند

 تأسیس و کشورداری امر در ایران تمدن و فرهنگ

 در کهایگونهبه دارد؛ طوالنی ای پیشینه سیاسی نظا 

 را سیاسی نظا  از خاص الگویی ایرانیان باساان، ۀدور

 شاهنشاهی» نا  به عصر، آن در که کردند گذاریبنیان

 بخ  ایرانی سیاسی نظا . شد شناخاه «ایرانی

( 12: 1388 وندی،رسام) ایرانی یشۀاند از ناپذیر جدایی

 آرزوهای و ها احساس باورها، ها،نگرش محصول و

 از پس که بود باساان تاریخ طول در ایرانیان جمعی 

 «ایرانشهری یشۀاند» صورت به ایران، به اسال  ورود

 (.82: 1388 طباطبایی،) یافت اسامرار

 دین پیوند» اصل دل از که «الهی فرمانروایی» یۀنظر

 ازجمله خیزد،برمی ایرانی یشۀاند در «سیاست و

 است بشری حیات تما  در هانظریه پایدارترین

 کنار در «الهی فرمانروایی» نظریۀ(. 27: 1380 همپان،)

 آن باساان دوران در ایرانی یشۀاند که مفاهیم از برخی

 مفهو  سه. کندمی پیدا بیشاری معنای است، پرورانده را

 و کلیدی عنصر سه ایزدیفره و شهریور و مایا

. است ایرانیان «الهی فرمانروایی» نظریۀ برای معنابخ 

 شهریور و مایا مفهو  سه از گیریبهره با ایرانی الهیات

 فرمانروایی و سیاست ۀحوز به را دین ۀحوز فر، و

 با ایرانی یشۀاند(. 23: 1381 قادری،) است زده پیوند

 فرمانروا الهی خاساگاه فر، و شهریور ۀواژ دو از اسافاده

 همچنین کند؛می تبیین را سلطان مشروعیت ۀنحو و

 اسالمی، ایران به باساان ایران از ایزدیفره اناقالی سیر

 اسالمی دوره در آرمانی شاه گیریشکل هایمؤلفه از

شاهی» بین تمایز که است گفانی. شودمی محسوب

 راد،رضایی) است ضروری «آرمانیشاهی» با «غیرآرمانی

 نظم کارکرد حُسن بر «آرمانیشاهی» (.273: 1379

 اجرای درصورت و است ناظر زمین روی بر کیهانی

می تبدیل آرمانشهر به سرزمین جامعه، در نظم درست

 در «آرمانی شاهی»(. 121: 1312 مجابایی،) شود

 از خداوندی، قهر و لطف صفات مُظهر و مَظهر جایگاه

. است ایرانشهری سیاسی یشۀاند مفردات تریناساسی

 برگرفاه بندهای و زمینایران شاهنشاهان هایفرمان از

 و هافرمان در «آرمانیشاهی» که آیدبرمی چنین اوساا از

 است بوده دینی ایوجهه دارای اوساا در مندبودنفره

 پهلوی لۀها و رساگات در(. 298: 1371 اوساا،)

 و صراحتفریان نیز به تلقی مزبور به یوشت ماتیکان

 جایگاه در پادشاهان از و است شده اشاره روشنی

 شده یاد امشاسپندان و اهورامزدا به موجود تریننزدیک

(. 61: 1361 ماتیکان،؛ 33: 1384 ها،گات) است

 با جامعه سازیهماهنگ نق  «آرمانیشاهی» درواقع،

 چنین ایفای روازاین. است داشاه برعهده را هسای نظا 

 ایزد ۀویو توجه قالب در ایزدیفره از مندیبهره نقشی،

 .(.61: 1384 صالحی،دیلم) بود فرد بر

 ورود با و یافت تداو  ساسانی عصر در اندیشه این

 مفاهیمی قالب در را خود هایجلوه ایران، به اسال 

. کرد نمایان الوجودممکن و الوجودواجب همچون

 تلقی سیاسی صۀعر در الوجودواجب جایگاه در سلطان

 و حفظ  را سیاسی نظم فعال، عقل با پیوند در که شد

 بنابر تاریخی ۀدور هر در اندیشه این. کرد می تمشیت

 سپری را مخالفی مراحل اجاماعی، و سیاسی مقاضیات

 و «تنسر نامه» در(. 3: 1391 محمدی،) است کرده

: است شده تأکید شاهی و دین پیوند بر نیز «دینکرد»

 جدا یکدیگر از هرگز... زادند شکم یک به مُلک و دین»

 یک دو هر سقم و صحت و فساد و صالح و نشوند

 (.61: 1381 دینکرد، ؛13: 1314 تنسر، نامه) «دارد مزاج
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 با دین و شهریاری ایرانشهری، یشۀاند در روازاین

آن یکدیگرند؛ همزاد و دارند تنگاتنگ پیوندی هم

 گرو در را خود هایکامیابی و هاپیروزی شاهان طورکه

 را مشروعیت دین، گونه این و اند دانساه خود ورزیدین

(. 36: 1394 جعفری،) آورد می پدید حاکمیت برای

 در فرمانروایی نظریۀ با همسو ایزدیباور به مفهو  فره

 نظا  نوع این اهمیت از تاریخ، طول در و جهان سراسر

 تضمین را نظا  دوا  که دارد حکایت جامعه در سیاسی

 در(. 10: 1374 ادی، ؛1: 1310 سن،کریسان) کندمی

 که است حکومای مشروع حکومت نظامی، چنین

 پادشاه جایگاه در شخصی و باشد کرده تعیین خداوند

 عبداللهی،)  باشد داشاه ایزدیفره که شود می شناخاه

1393 :121.) 

 یۀنظر که شویم با آنچه گذشت ماوجه می

  ترینمهم از است، ایزدیفره همان که «الهی فرمانروایی»

 در که است بوده باساان ایران سیاسی یشۀاند هایمؤلفه

 «سلطنت الهی حق» عنوان با تغییراتی، با اسالمی ۀدور

 مفهو  دو. است شده بازتولید «اهللظل سلطان» تعبیر با و

 در فرهنگی مۀمنظو دو به ماعلق اللهیظل و ایزدیفره

 خود، ۀدور خاص موقعیت در تنها که هساند ایران

 در ایزدیفره روازاین اند؛داشاه بروز و ظهور امکان

 سلطنتِ نظا  در اللهی ظل و باساان ایران سیاسی یشۀاند

: 1343 نخجوانی،) است فهم درخور اسالمی دوره

121.) 

 مواجهه در ایرانیان سیاسی خِرد اسالمی، ۀدور در

 خاص شناسیهسای پرتو در سلطنت نا  به مفهومی با

 با الباه باساان، ایران سنت همان تداو  در و خود

 سلطان بودنرأس در منطق  چارچوب در تغییراتی،

 دین، از منبعث شناسی  هسای کهایگونهبه. گرفت شکل

 نظم حامی معنایی نگرش ایرانشهری، سنت تداو  در

(. 107: 1384 احمدوند،) دهدمی تشکیل را سلطانی

 یشۀاند همان اسالمی ایران سیاسی یشۀاند بنابراین

 فروغ این که تفاوت این با است، ایزدیفره سیاسی

: 1372 رجایی،) شد تبدیل خداوندی یۀسا به خداوندی

 علت این به سلطان از اطاعت و( 40: 1393 دلیر، ؛92

 زمین روی در خدا یۀسا جایگاه در او که بود ضروری

 را خود که باساان ایران شاهان مانند و شد تعریف

 یۀسا را خود پادشاهان این دانساند، می ایزدیفره دارای

: 1394 امانلو،) کردندمی قلمداد زمین روی بر خدا

112.) 

نظریه میانه، ۀدور در «سلطنت الهی حق» یشۀاند در

 روایات و آیات از اسافاده با نیز مسلمان پردازان

 یا روایات اناساب صحت در که( ص)پیامبر از بسیاری

 باتوجه و دارد وجود اساسی تردیدهای آیات تفسیرهای

( ص)پیامبر سیره و قرآن فرهنگی و فکری مۀمنظو به

 را خود تالش حداکثر  است، مشخص آنها بودن جعل

 یت،سلطان نزد رع مقبولیت حاکم، ظلم توجیه برای

در برابر  ینیکسب وجاهت د یو حا یبخشیتمشروع

 این با اسالمی ۀدور اندیشمندان. بساند کار بهدشمنان 

: 1381 فیرحی،) نیست جدا اصل از سایه که تعبیر

 گاههیچ سلطان که دادند ترویج را اعاقاد این ،(204

 همیشه و دهدنمی دست از را خدا نمایندگی

 بازخواست مرجع خدا تنها زیرا دارد؛ مشروعیت

 ظلم چنانچه. کنند اطاعت باید تنها رعایا و است سلطان

 السلطان»: است ثواب رعیت صبر بر و گناه او برای کرد

 عَصا مَن وَ اَطاعَنی فَقد اَطاعَه فَمَن اَرضهِ، فِی اهلل ظِلُ

 (.40: 1369 ثعالبی،) «عَصانی فَقَد

 مسلمان اندیشمندان تفکر در چنان روایات نوع این

 را دوره این دارد جا که یافت رواج بعد به میانه ۀدوره

 نظریه این. نامید «اللهیظل نظا » معاصر، ۀدور تا

به که است سنت لاه فقهای نظری هایدیدگاه ازجمله

 مشروعیت توجیه در بعد، به چهار  قرن از خصوص

. شد مطرح سلجوقیان و غزنویان همچون هایینظا 

 هایدیدگاه دیگر همانند اندیشه، این نظری مبانی
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 که است احادیثی و آیات از برگرفاه خلفا، مشروعیت

. شودمی دیده فقهی هایکااب یا روایی جوامع در

 برای توجیهی احادیث، این به اساناد درواقع

. است سلطان قهری قدرت بودنالهی و بودن مشروع

 االَرض ، فِی اهللظِلُ السُلطان» حدیث در نیز ماوردی

 تأکید سلطان مقا  بودناولوهی بر «مَظلو  کُل اِلیه یأو ی

 .(.137: 1312 ماوردی،) است کرده

 در سلطان اللهیظل یشۀاند که بود گونهاین درواقع،

. کرد پیدا نمود اسالمی ایران تاریخی و سیاسی ماون

 باساان، ایران در سیاسی هایاندرزنامه برعالوه کهچنان

 از یکی ایسلسله هایتاریخ ویوهبه تاریخی ماون

 تعبیر. است بوده اندیشه این بروز و ظهور هایجایگاه

 عصر از پی  تاریخی ماون در آن مشاقات و اللهیظل

 به توجه بنابراین است؛ آمده کراتبه نیز افشاریه

 فرهنگی هایعرصه در اندیشه این عملکرد و کارکردها

 نمود حیطۀ در. نمایدمی ضروری جامعه سیاسی و

 ۀدربار مرد  باورهای از باید اللهی،ظل یشۀاند فرهنگی

 این سیاسی هاینمونه از. کرد یاد صفوی سالطین

 سلطنت هایشالوده و نظری مبانی به باید نیز، اندیشه

 (. 217: 1388 آقاجری،) کرد اشاره اولعباسشاه

 یۀنظر اول عباسشاه سلطنت هایشالوده از یکی

 نظری مبانی این که است بوده سلطان اللهیظل قدیمی

 مؤلف ازجمله دوره، آن مورخان روایات و گفاار در

 کرده پیدا نمود عباسی، آرایعالم همچنین و نقاوۀاآلثار

نمونه را شاه خشم نویسنده دو هر اساس،براین. است

: 1310 منشی،) اندکرده قلمداد الهی خشم از ای

 احمد قاضی(. 76: 1310 نطنزی، ایافوشاه ؛1/114

شاه سلطنت جلوس در ،تاریخ جهان آرا در نیز غفاری

 وی. است کرده اللهیظل یشۀاند به ایاشاره طهماسب،

 جلوس سعود بر دیگر شاهد... »: نویسدمی زمینه دراین

 صواب طریق ملهمان از بعضی آنکه مسعود جلوس این

 سالطین و اندیافاه «ظل» حساب روی از را آن تاریخ

 :انداهللظل یقین به

 االرضین فی انداهللظل جمله تمکین مسند تاجداران

 «کامل مرشد شاه جز نیست شامل مطابق ظل لیک

 (.281: 1343 غفاری،)

 بلکه روایات، نقل در تنهانه صفویه ۀدور مورخان

 سلطان اللهیظل یشۀاند بر خوی  گفاار و عناوین در

 در روضۀالصفویه مؤلف کهچنان اند؛کرده ای ویوه تأکید

 گشوده ذیل عنوان با را بابی اول، اسماعیلشاه ظهور

 و شهنشاهی قرین ابد دولت ظهور مبدأ در گفاار»: است

 عنایات افق از اللهیظل افروز عالم خورشید طلوع

 زمینه، اقوالی در دراین (.114: 1378 جنابدی،) «ناماناهی

خارجی نیز موجود است که برای  سیاحان هایسفرنامه

 در وی. کرد اشاره دالواله پیارو روایت به نمونه، باید

 مورد قدرآن ایران در شاه»: نویسدمی خود کااب

می بخورند، قسم خواهندمی وقای که است ساای 

 او کال  به یا خدا به کسی اگر و عباسشاه سَر  به گویند

 اعاماد او حرف به قدرآن بخورد، قسم قبیل این از یا و

 دالواله،) «شاه سَر  به قسم بگوید اینکه به تا کنندنمی

1390 :20.) 

 این تجلی ۀدهند بررسی ماون عهد افشاریه نیز نشان

 مباحث در. است روزگار آن مورخان اذهان در اندیشه

 تن دو آثار در اندیشه این نمودهای نوشاار، این بعدی

 مروی محمدکاظم یعنی عصر، این شاخص مورخان از

 .شود می تحلیل و بررسی اسارآبادی، خانمیرزامهدی و

 

 مروی نگرش در نادر اللهیظل يشۀاند بررسی

 آرایعالم اثر دو در افشاری عصر مورخان میان در

 یشۀاند آثار، سایر از بی  نادری، جهانگشای و نادری

 هایپایه از. است کرده پیدا ظهور سلطان اللهیظل

 آد  و عالم دیدنمراتبیسلسله سلطنت، یشۀاند اصلی
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 مقد  جامعه و شهر بر سلطان اندیشه، این در و است

 نظیر دوره، این مورخان از بسیاری بنابراین است؛

 سلطان صفات و مقا  بیان به تنهانه اسارآبادی، و مروی

 رأس مراتبی،سلسله نظا  بر تأکید با بلکه اندکرده اکافا

 . اندکرده تحلیل را سلطان یعنی سیاسی نظا  هر 

 همچون احوالی و اوضاع در نادری آرایعالم مؤلف

 حسین،سلطانشاه سلطنت روزهای آخرین هایشکست

 را خود اثر اصفهان سقوط و ایران به هاافغان شورش

 و سیاسی بحرانی که سقوطی. درآورد تحریر شاۀر به

(. 36: 1331 لکهارت،) زد رقم ایران در را نظامی

 و گرفت اجاماعی بحران ماهیت و معنا که بحرانی

 معضل دچار را مرد  آحاد و بالد و شهرها از بسیاری

 هایجنگ نظیر سخای مصائب با را ایران معۀجا و کرد

 فلور، ؛18: 1387 آوری،) کرد مواجه خارجی و داخلی

 ماوجه افشاری، عصر تواریخ به نگاهی با(. 13: 1361

 نادری دولت ظهور و صفوی دولت سقوط که شویم می

 ملزو  و الز  و اند وابساه یکدیگر به ماهیت در

 نیز افشاریه عصر نگاریتاریخ ماون چراکه یکدیگرند؛

 را صفویان سقوط های زمینه از ای پاره ناخودآگاه

 (.132: 1371 مساوفی،) اندکرده بررسی

 عبارت مروی سلطان، اللهی ظل یشۀاند درخصوص

 کار به نادر سیاسی شئونات توصیف در را اللهی ظل

 گرفاه بهره قرآنی آیات از آن، اثبات برای و است برده

 باورداشان و اللهی ظل یشۀاند پذیرش ضمن وی. است

 خطاهای از ایزد، ازسوی پادشاهان برگزیدن به

 سبک به مواقعی در و است نکرده پوشی چشم حاکمیت

 سلطان نصیحت و پند به زبان سیاسی، هایاندرزنامه

 به خود اندرزهای خالل در کهچنان است؛ گشوده

 امور مۀالز را پروریرعیت و مهربانی سلطان،

 ۀکنند بیان واقع در نکاه این. است دانساه کشورساانی

 ایران سالطین از بسیاری که است بزرگی هایآسیب

 مصروف را خود غَم و هَم تمامی و اند بوده آن درگیر

 مروی هایاندرزنامه از ایگزیده. اندکرده ها آسیب این

 : است آمده زیر در سلطان به

 عقیده وی زمینه، این در: پروریرعیت و مهربانی. 

 ترحمی خود زیردساان به باید پادشاه که است داشاه

 کند رفاار باغبانی همانند آنها با و باشد داشاه پدرانه

 پدرانه، ترحمی تعبیر کاربرد ؛(2/691: 1374 مروی،)

 بعدی هایحکومت ایدئولوژی در که است ایاساعاره

 مقا  در سلطان مقبولیت برای اول، پهلوی نظیر ایران،

 .رفت کار به میهن پدر

 رعیت و نزدیکان خویشان، به پادشاه یکسان نگاه. 

 ؛(1/141: 1374 مروی،)

 ؛(1/378: 1374 مروی،) رعیت حال رفاه به توجه. 

 مروی،) نابخردان به حکومای امور واگذارنکردن. 

1374 :2/111.) 

 شبانی همچون را نادر خود، اثر جایجای در مروی

 اوست ظیفۀو اغنا  از حراست و حمایت که داندمی

 جمالت که رسدمی نظربه الباه(. 2/113: 1374 مروی،)

 غۀدغد ۀدهندنشان شبان، به نادر کردنتشبیه در مروی

بی و ناامنی و روزگار آن احوال و اوضاع از مورخ

 خارجی و داخلی دشمنان از پس که است هاییعدالای

 و پند جز یادشده هایحکایت و است شده مواجه آن با

 امنیت و عدالت برقراری برای سلطان به نصیحت

 .نیست

 را نادر و است دانساه الهی امری را سلطنت مروی

: 1374 مروی،) است کرده قلمداد «اهلللطف مظهر»

 نادر نادری، آرایعالم در مروی هایروایت بنابر(. 1/47

 .است دانساه الهی عنایت مدیون را خود هایپیروزی

 هایلشکرکشی ۀدربار خود هایروایت در مروی

 مروی،) کُرد جماعت ۀمحاصر و خبوشان به نادر

 کرکوک و ارول تصرف در پیروزی و( 1/76: 1374

 و الهیلطف مظهر را نادر ،(3/889: 1374 مروی،)

 وی. است دانساه (26 عمران،آل) «تَعالی المُلکِ مالِکُ»
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 نصر،) «وَالْفَاْحُ نَصْرُاللَّهِ جَاء إ ذَا» همچون آیاتی آوردن با

 غیبی امدادهای از را دشمن برابر در نادر کامیابی ،(1

(. 3/1187: 1374 مروی،) است کرده قلمداد خداوند

 وَمَا» آیات به اساناد با که است رفاه پی  آنجا تا مروی

 (126 عمران،آل) «الْحَکِیم  الْعَز یز  اللّهِ عِندِ مِنْ إ الَّ النَّصْرُ

 «اللّهِ رَّوْح  مِن یَیْأَسُ الَ إ نَّهُ اللّهِ رَّوْح  مِن تَیْأَسُواْ واَلَ»و 

 موافق هرات تسخیر در را نادر ، پیروزی(87 یوسف،)

 (. 1/172: 1374 مروی،) است کرده ذکر الهی تأیید

 الهی تأییدهای بیان ضمن مروی دیگر، جای در

 طالع شاهزادگی، مدعیان مقابل در نادر پادشاهی برای

 دانساه ناشی الهی شفقت از تلویحی طوربه را وی سعد

: 1374 مروی،) است شده او حال شامل که است

 را نادری لشکر های پیروزی علت گاه نویسنده(. 1/12

 صمدیت جناب تفضالت» و «الهی عنایات» در توأمان

 ابدمآل اقبال» و «اللهیظل حضرت اقبال» و «الهی

( 103و1/98: 1374 مروی،) «اللهیظل علیحضرت

 الطاف بر خود، اثر در همچنین مؤلف. است دانساه

 نظیر نادر وابساگان پیروزی در آن تأثیر و خداوندی

 خوارز  حاکم بر نادر، فرزند میرزا،رضاقلی پیروزی

 (.2/632: 1374 مروی،) است کرده اشاره

 بلکه نادر ازدواج و والدت تنهانه مروی درواقع،

 «ربانی اقدس جناب توفیق» به را وی هایکامیابی تما 

 دانساه وابساه «اثناعشری ائمه نهایات بال تفضالت» و

 های مروی با اشاره(. 2/717و1/78: 1374 مروی،) است

 و افاغنه علیه خواف به نادر لشکرکشی در تلویحی

 الها » و «الهیمعجزه» همچون تعبیرهایی از او، پیروزی

: 1374 مروی،) است کرده اسافاده «غیبی عالم کارکنان

 نیز عثمانی، والی پاشا، عبداهلل با نادر نبرد در وی(. 1/81

 است کرده یاد «الهی قدرت» قالب در او وجود از

 برعالوه نیز مواقعی در(. 1/397: 1374 مروی،)

بی تفضالت» مرهون را نادر های پیروزی الهی،عنایات

: 1374 مروی،) است دانساه «عشریاثنی ائمه نهایت

 بواطن امداد» بر مروی تأکید(. 3/883و2/480و1/17

 صفویان هاینگرش همان یادآور ،«عشریاثنی ائمه

 صفوی ۀدور ماون در عبارت این هاینمونه که است

 قزوینی، وحید ؛2/612: 1310 منشی،) شود می یافت

 (.1436: 1384 روملو، ؛40: 1383

 مغان، شورای در مرد  درخواست جریان در مروی

 خواست نادر به خداوند ازسوی را پادشاهی اعطای

 عنوان با آن از و است کرده قلمداد الهی مشیت و خدا

 ادی «یالله ظل اقبال سرپنجه قوت» و «یاله دییتأ یبازو»

 با نیهمچن یو (.3/981: 1374 ،یمرو) است کرده

در  ،(1 نصر،) «وَالْفَاْحُ اللَّهِ نَصْرُ جَاء إ ذَا» هیآ به اساناد

 یاللهظل یشۀاند و ییگراتیمش انیم نادر یها پیروزی

 (.3/1187: 1374 ،یمرو) است کرده برقرار وندیپ

 نییتب به مربوط هایریتعب و ها واژه از یاریبس در یمرو

 موضوع  با صفت انیم کاربرد در سلطان، یالله ظل شأن

 از یو که یهنگام. است دهکر جادیا یهماهنگ ،رخداد

 سخن خُاَن پادشاه انیلچیا به نادر مرحمت و شفقت

 در. است کرده خطاب اهلل لطف مظهر را نادر ،گفاه است

 لحاظ به اهلل لطف مظهر و نادر شفقت انیم نجایا

 2/799: 1374 ،یمرو) دارد وجود یهماهنگ ی،مضمون

 ۀدیبرگز را نیسالط و حاکمان یمرو(. 3/1074و

 ه استشمردبر روزگار یها انسان نیبهار و خداوند

 یۀسا را پادشاهان نیهمچن یو(. 1/168: 1374 ،یمرو)

 عبارت تکرار .ستساه ادان نیزم یرو بر پروردگار

 ۀدهند نشان مورخ، توسط «پروردگارند هیسا پادشاهان»

 و ثمره یمرو. است سلطان یالله ظل مقا  بر او دیتأک

 :است دانساه های زیر در نمونه را مقا  نیا دسااورد

 اسرا؛ دادن یسرور فقرا؛ کردن یغن ها؛ رانهیو یآبادان

 (.907/ 3: 1374 ،یمرو) آد  یبن ا یالا امور؛ اناظا 

 با جنگ در نادر یها یروزیپ از که هنگا  آن یمرو

 زین یو یاللهۀفیخل مقا  از ،ه استدرک ادی مراغه اشرار

 تیعنا و لطف را مقا  نیا و ه استآورد انیم به سخن
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-ی را به مقا  بلنداتیحصاحب  هر که است دانساه یازل

 امور و یفرمانده تیقابل خلعت و رساند یم یمرتبگ

 کندیم فراهم ی اوبرا را ییگشاکشور و سلطنت

 به اساناد با یمرو ،درواقع(. 1/366: 1374 ،یمرو)

 الْمُلْکَ وَتَنز عُ تَشَاء مَن الْمُلْکَ تُؤْتِی» چونهم یاتیآ

 عمران، آل) «تَشَاء مَن وَتُذِلُّ تَشَاء مَن وَتُعِزُّ تَشَاء مِمَّن

ل، منزلت مقا  ظ(1 مائده،) «یُر یدُ مَا یَحْکُمُ»و  (26

 داده وندیپ پروردگار خواست و اراده با را نادر یالله

 بر نادر یروزیپ یها علت نییتب در یمرو. است

 از مامرد، یهاگروه ریسا و ازبک و افغان جماعت

 خودیۀ سا یمنا چیه بدون که است کرده ادی یاله لطف

: 1374 ،یمرو) است کرده یاری را نادر یعنی ن،یزم در

 چونهم یاتیآ توأمان آوردن با نیهمچن یو (.2/110

 جَاعِلٌ إ نِّی»، (26 عمران، آل) «الْمُلْکِ مَالِکَ اللَّهُمَّ قُل »

 فِی خَالَئِفَ جَعَلْنَاکُمْ»و  (30 بقره،) «خَلِیفَۀً األَرْض  فِی

در جریان لشکرکشی به هند و  (14 ونس،ی) «األَرْض 

 دیتأک نادر یالله ظل مقا  بر گرید بار تسخیر غزنین،

 (. 2/116: 1374 ،یمرو) است کرده

 سلطان یالله ظل مقا  بر را خود دییتأ و دیتأک یمرو

 یمذهب استیس بحث در که ه استدرک لیتکم آنجا

 ینه و امر منقاد و عیمط» را مذاهبتما  ظیفۀ و نادر،

( 3/981: 1374 ،یمرو) است دانساه «یالله ظل حضرت

 ،یمرو) «خداداد دولت» در جایگاه ینادر دولت از و

 ظل شاهان، شاه رواق سپهر درگاه» و( 1/111: 1374

 و( 3/1070: 1374 ،یمرو) «الرحمن فهیخل سبحان،

 کرده ادی( 2/101: 1374 ،یمرو) «انیبن عدالت آساان»

 «خداداد دولت» نانیگز رخنه را دساگاه مامردان و است

 تنها نه یمرو(. 3/1027: 1374 ،یمرو)دانساه است 

( 1/12: 1374 ،یمرو) «یاله شفقت نظرکرده» را نادر

 حضرت افاهی پرورش» را ینادر دولت سرکردگان که

( 3/1171: 1374 ،یمرو) است کرده خطاب «یالله ظل

 بر فلک دور تا نادر حکومت که است نیا او یآرزو و

 (.3/884: 1374 ،یمرو) بماند دوا 

 وندیپ ۀدهند نشان یمرو نگرش در یالله ظل یشۀاند

 به مورخ ۀاشار(. 1/1: 1374 ،یمرو) است مُلک و نید

 «تَشَاء مِمَّن الْمُلْکَ وَتَنز عُ تَشَاء مَن الْمُلْکَ تُؤْتِی» یۀآ

 میرمساقیغ و یحیتلو کاربرد ۀکنند انیب (26 عمران، آل)

 به یبخش تیمشروع یبرا یو یازسو یالله ظل یشۀاند

 و وجوه نیتر مهم از مُلک ۀواژ ذکر. است نادر

 نیدۀ واژ دو آوردن نیهمچن ؛است یالله ظل یها مؤلفه

 مقا  بر مورخ گرید دیتأک ،هم کنار در دولت و

 را «داد» ۀواژ(. 1/1: 1374 ،یمرو) است نادر یالله ظل

 هیتوج و حیتوض در یاسیس یها اندرزنامه اکثر در که

. است هکرد اسافاده زین مورخ ،است آمده یالله ظل

 از پی  ،داد ۀ، یعنی واژفوقلفۀ مؤ که است ذکر انیشا

 آن از پس و آمده است ها اندرزنامه در زین هیافشار عصر

 .شود می تیرؤ هم

 مبارکه هیآ یاقاضا به خود، اثرچۀ باید دری مرو

 علت ،(1 قصص،) «الْوَار ثِینَ نَجْعَلَهُمُ وَ أَئِمَّۀً نَجْعَلَهُمْ»َ

در  نادر از واست  دانساه واجب را پادشاهان یوجود

 انیصفو آثار اکثر در که یایموقع ،ائمه نیجانش مقا 

 نید وارث ملت، و مُلک حارس ، با عنوانشود یم دهید

 «آد  یبن کافه ا یالا ضابطه» و خلق رفاه مسئول دولت، و

 إ نَّا» اتیآ آوردن با گرید یجا در یو. ه استدرک ادی

: 1374)مروی،  (26 ص،) «الْأَرْض  فِی خَلِیفَۀً جَعَلْنَاکَ

 «الْخَالِقِینَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَاَبَارَکَ» و( 3/883و2/47

 نیا وجود بر( 3/907: 1374 ،یمرو) (14 مؤمنون،)

 در یمرو. است کرده دیتأک سلطان شخص در شهیاند

 نحل،) «وَاالِحْسَان  ب الْعَدْل  یَأْمُرُ اللّهَ إ نَّ» یۀآ ذکر با ادامه

: 1374 ،یمرو) است کرده اشارهبر عدل نادر  (90

اندرزنامه در که است یمهم رکن همان عدل(. 3/883

 ظیفۀو ی،اللهظل مقا  داشان یازا در یاسیس یها

 .است شده شناخاه سلطان

 و است ردهک  یساا را نادر یها یدالور مؤلف گاه
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 است معرفی کرده سام و ظلم رفع در رانیا یناج او را

 گاه. ه استدرک هیتوج را نادر بد و کین اعمال تما  و

 را او تنها نه و است دانساه اشاباه بدون یقهرمان را نادر

 بلکه ،ه استدرنک سرزن  ناپسندش اعمال مقابل در

 یمرو .است دهکر ها تالشآن هیتوج هایی برای علت با

 او روزیپ سپاه و نادر یالله ظل مقا  به اشاره هنگا  به

 یایشخص را نادر آن، تصرف و قندهار ۀمحاصر در

 و ساخاه ییفرمانروا یبرا ییگو که دانساه است

 عتیطب که استبوده  باور نیا بر وا .بود شده پرداخاه

 و قهرمان هر درخور که را یاتیخصوص و صفات تما 

 آن فاقد پادشاهان اریبس چه است و یبزرگ سردار

 به اشاره با  یمرو .است دهکر جمع نادر در ،اند بوده

 نادر مقا  بزرگداشت ان دریسپاه اوراد و اذکار

 مقا  ،(الْقَهَّار  الْوَاحِدِ الْمُلْکُ وَالنَّهَار و اللَّیْل  وَ وَالشَّمْس )

 است دهکر نییتب قندهار جنگ در را نادر یاللهظل

 اذکار و عبارات نیا آوردن(. 2/490: 1374 ،یمرو)

 ینوع ۀدهند نشان مورخ، یازسو یحیتلو یا وهیش به

 .است سلطان شأن به یبخش قداست

 
 یمرو محمدکاظم های تیروا در یالله ظل یشۀاند کاربرد ینمودها -1 جدول

 مورخ تيروا رخداد
 های عبارت و ها هواژ ا،هریتعب

 بخش تیمشروع

 نادر والدت انیب در

 میوس ستیب جمعه، شب خیتار به که بود مشغول یاله عبادت به گیب یامامقل»

 واقعه در صادقه یایرؤ از االلف بعد نیثمان و سبع سنه رمضان مبارک ماه

 جهان افروز عالم رین آن پرتو از شده، طالع او بانیگر از آفااب که بود دهید

 روز و شب گیب یامامقل. گرفت فرو را عالم غرب و شرق و دیگرد روشن

 حمل بار او مکرمه زوجه 1099 سنه خیتار به که بود یم یبیغ فهیلط مناظر

 انیعالم خداوند حمل، لیتحو در ساعت نه و روز نه و ماه نه از بعد گرفاه

 «آمد وجود عرصه به فرموده کرامت او به یا عهیطل آفااب نهینر فرزند

 (.7و1/6: 1374 ،یمرو)

 .جمعه شب. 

 رمضان مبارک ماه میوس ستیب. 

 ی.بیغ فهیلط. 

 .ا عهیطل آفااب نهینر فرزند. 

 صاحبقران ازدواج

با خواهر 

 خانمحمدحسین

 زعفرانلو

 یهمگ نییآ بهشت مجلس نیا در یزدانی الطاف مظهر و یصاحبقران نواب»

 از یاله جناب چون که فرمود مقرر دهیطلب خود حضور به را سپاه و ایرعا

 و یفرخندگ فر را ما آداب ساوده جناب یاثناعشر ائمه اتینها بال تفضالت

 شب نیا یربان اقدس جناب قیتوف به بیعنقر که فرموده عطا یسربلند تاج

 ریشمش ضرب از و ینوروز صبح چون را یخراسان و یعراق یروز رهیت

 ،یمرو...« )نمود خواهم یمجل را ظال  راه و مقهور را نید یاعاد فا  الماس

1374 :1/78.) 

 ی.زدانی الطاف مظهر. 

 ی.اثناعشرائمه اتینها بال تفضالت. 

 ی.ربان اقدس جناب قیتوف. 

 و جلوس وصف

 نادر یپادشاه

 اریاخا عنان ماعال، قادر قیتوف به و زالیال و زلی لم قادر تیمش و اراده به... »

 «شد گذاشاه صاحبقران ریام تیکفا کف در رانیا ممالک مهمات فاق و رتق

 (.2/418: 1374 ،یمرو)

 .زالیال و زلی لم قادر تیمش. 

 .ماعال قادر قیتوف. 

 به مربوط حوادث

 یشاهزادگ انیمدع

 تالطم به یاله شفقت نظر و یناماناه رحمت یایدر که محل نیا در چون»

 نیچن به یمخلوق چیه د  نیا یال آد  ا یا از که یعصر نادر بود، آمدهدر

 قد  که بود حال  شامل یاله شفقت افاه،ین یافرازسر و نشده موسو  یاسم

 اسارداد یظالم از را یمظلوم هر داد که گذاشت  یپ شجاعت و جالدت

 (.1/12: 1374 ،یمرو) «کند

 ی.ناماناه رحمت. 

 ی.اله شفقت نظر. 

 و اوضاع انیب در

 مرو حوادث

-مظهر و دوران نادر قامت بر را ییگشاکشور عهده منان، زدیا قیتوف به... »

 (.1/17: 1374 ،یمرو) «دیگردان خود یزدانی

 .منان زدیا قیتوف. 

 ی.زدانی مظهر. 
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 مورخ تيروا رخداد
 های عبارت و ها هواژ ا،هریتعب

 بخش تیمشروع

 به نادر توجه
 ۀمحاصر و خبوشان

 کُرد جماعت

 و شده گردان یرو اهلل لطف مظهر آن از روباه گله چون اکراد جماعت قشون »
 چمشگزک انیغاز احوال انیبن در تزلزل صاحبقران یرعدآسا یصدا از
 (.1/76: 1374 ،یمرو) «افااد یم

 .اهلل لطف مظهر. 

 و نادر متیعز
 سنگان به طهماسب
 با جنگ و خواف

 افاغنه

 فرق بر تیآ ضایب تیرا ،یبیغ عالم کارکنان الها  با یصاحبقران نواب»
 از نفر پانصد بیقر اول همان در بهادران آن... افراشاه یالله ظل ونیهما

 مذلت خاک بر ساخاه، آتشبار تفنگ و آبدار ریشمش طعمه را بخاان رهیت
 (.86 و 81/ 1: 1374 ،یمرو) «افکندند

 ی.بیغ عالم کارکنان الها . 
 ی.الله ظل ونیهما فرق. 

 ینادر اتیرا توجه
 و هرات عز  به

 افاغنه با محاربه

 شد و آمد که ریتدب صاحب ریام ها یابدال با جنگ و هرات محاصره در»
 کینزد زین آفااب غروب و دید را جماعت آن یالیاسا و افغان جماعت

 ریز به مرکب از را خود د،یچیپ اهلل لطف مظهر آن دل در درد بود، دهیرس
 سوار هزار سه با نموده، تیاحد درگاه از نصرت و فاح مسئلت انداخاه

 سنان و ریت ضرب از افاغنه فهیطا... نمود اشرار گروه بدان حمله دار زهین
 ینادر اقبال عالمات از فاح نیا و... خاندیر هم یباال بر خاک چون مبارزان

 (.99 و 1/98: 1374 ،یمرو) «بود

 .اهلل لطف مظهر. 
 .تیاحد درگاه. 

 ی.نادر اقبال عالمات. 

 اکراد انیعص
 لشکر و قراچورلو
 آنها بر فرساادن

 هرات دارالسلطنه فاوحات و مقدمات یالله ظل حضرتیاعل ابدمآل اقبال به»
 نصرت انیغاز با ان،ینما فاح با د،یگرد صاحبقران نواب کا  به مرا  حسب به
 (.1/103: 1374 ،یمرو) «دیگرد اقدس ارض عاز  انیبن

 ی.الله ظل حضرت یاعل ابدمآل اقبال. 

 ذوالفقارخان آمدن
 ریتسخ ۀاراد به افغان

 مشهد

 الباه است، یخداداد آن دولت چون م،ییدرآ عناد و زهیسا راه از هرگاه و»
 :اند گفاه چنانچه میشو یم مغلوب

 «بسوزد ش یر کند، پف هرآنکس            فروزد بر زدیا که را یچراغ»
 (.1/111: 1374 ،یمرو)

 ی.خداداد دولت. 

 ینادر اتیرا نهضت
 و هرات ریتسخ به

 یجو در محاربه
 کوسان نقره

 میشم کرامت مینس یاله دییتأ موافق رفاارش زیت ابلق اهازاز بینه از.. .»

 گلساان از و گرفت دنیوز اثر ظفر علم پرچم بر «اللّهِ عِندِ مِنْ إ الَّ النَّصْرُ وَمَا»
 «اللّهِ رَّوْح  مِن تَیْأَسُواْ واَلَ» حیروا نیعنبر حیفوا یناماناه عاطفت مطابق عزت 

 (.1/172: 1374 ،یمرو) «نهاد آغاز دنیدم یزدانی ظل بساگان کمر مشا  به

 ی.اله دییتأ. 
 (.126 عمران، آل)عِندِاللّهِ مِنْ إ الَّ النَّصْرُ وَمَا. 

 اللّهِ رَّوْح  مِن تَیْأَسُواْ واَلَ. 
 (.87 وسف،ی)

 ی.زدانی ظل بساگان کمر. 

 و مراغه اشرار قال
 روانیش به متیعز

 است یصانع تیمش و اراده به یکشورساان و یفرمانده امورات سررشاه»
 حکمت به منوط و ماعلق یکامران و ییگشا میاقل ترددات اناظا  و میقد

 شامل او یازل تیعنا و لطف آفااب از یا ذره هرگاه که میحک است یخالق
 فِی خَلِیفَۀً جَعَلْنَاکَ إ نَّا» هیهدا یواف هیآ قول به گردد یفیضع مور مآل یب حال

 «گرداند برقرار و سرافرازی بلندمرتبگ مرتبه به  را یاتیحیذ هر«الْأَرْض 
 (.1/366: 1374 ،یمرو)

 .صانع تیمش و اراده. 
 ی.ازل تیعنا و لطف. 

 الْأَرْض  فِی خَلِیفَۀً جَعَلْنَاکَ إ نَّا .
 .(26 ص،)

 یلشکرکش
 گنجه به صاحبقران

 یتقاضا و قراباغ و
 نادر از گنجه یرؤسا

 در یکشورساان عنان یاثناعشر ائمه بواطن امداد و یاله ازتفضالت چون»
 فرجا  دتیعق غالمان نیا یآرزو افاه،ی قرار جهانگشا بندگان تیکفا کف

 ارید و آواره خود مألوف مواطن از که دیمد است یمدت چون که است نیا
 خود وطن به مجدداً اهلل ظل بندگان مرحمت از دیشا م،یگرد یم ارید به
: 1374 ،یمرو) «میگرد مباهج خود فرزندان و دوساان وصال به ده،یرس
1/379.) 

 ی.اله تفضالت. 
 ی.اثناعشر ائمه بواطن امداد. 

 .اهلل ظل بندگان مرحمت. 

 یسرکوب انیب در
 مراد یعل انیعص
 او قال و یاریبخا

 نادر توسط

 بر «الْأَرْض  فِی خَلِیفَۀً جَعَلْنَاکَ إ نَّا» موافق یازل تیمش کارکنان اراده چون... »
 ییفرمانروا عنان یفرصا اندک در رد،یگ قرار روزگار یابنا از یشوکا یذ شأن
 (.2/471: 1374 ،یمرو) «گردد دیعا بدان یزدیا تیعنا پرتو از
 

 ی.ازل تیمش .

 الْأَرْض  فِی خَلِیفَۀً جَعَلْنَاکَ إ نَّا .
 (.26 ص،)

 ی.زدیا تیعنا پرتو. 
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 مورخ تيروا رخداد
 های عبارت و ها هواژ ا،هریتعب

 بخش تیمشروع

 نادر فرمودن نهضت

 از پس اصفهان به

 افاغنه دفع

 و یعشر اثنا ائمه اعانت و امداد و یربان اقدس جناب تفضالت از الحمد هلل»

 سرکشان و مامردان عیجم انیغاز و سرکردگان شما عدوگذار ریشمش ضرب

 جماعت آن وجود لوث از و دهیگردان نابود و ستین را مملکت نیمعاند و

 (.2/480: 1374 ،یمرو) «مینمود یمجل و یمصف را ممالک عرصه

 ی.ربان اقدس جناب تفضالت. 

 ی.اثناعشر ائمه اعانت و امداد. 

 قلعه نکردمحصور

 قندهار

 در یگرید و راست در یکی مرصع یخنجرها کمر با شاطر نفر چهارصد»

 نفر ستیدو و هزار کی یمواز و...  رفاندیم ونیهما جلو دهنه در زده، چپ

 :که گفاه انیهوگو ها ترانه نیا به طال و نقره یعمودها با چاوشان

: 1374 ،یمرو) «الْقَهَّار  الْوَاحِدِ لِلَّهِ الْیَوْ َ الْمُلْکُ» «النَّهَار   وَ اللَّیْل  وَ وَالشَّمْس»

2/490.) 

 .النَّهَار   وَ اللَّیْل وَ وَالشَّمْس  .

 .الْقَهَّار  الْوَاحِدِ لِلَّهِ الْیَوْ َ الْمُلْکُ .

 نادر افراشان رقیب

 ریتسخ عز  به

 و هندوساان ممالک

 نیغزن تصرف

 و دولت اساس طرح ،یزلی لم قدرت معماران و یازل کارخانه فراشان وساهیپ»

قُل  اللَّهُمَّ مَالِکَ » هیآ قول به را یاریشهر و سلطنت و حشمت و یکامران

 به مبارک  فرق که... گذارند یوام یکشورساان ریام تیکفا درکف «الْمُلْکِ

 شانیا وجود امنیم به تا... است یماجل «إ نِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْض  خَلِیفَۀً» تاج

 به ملت و ملک انیبن و ردیپذ اساحکا  عدل صفت به دولت و نید ارکان

 (.2/116: 1374 ،یمرو) «ردیگ آرا  و قرار استیس ضبط قوت

 ی.ازل کارخانه فراشان. 

 ی.زلیلم قدرت معماران. 

 قُل  اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ .

 (.26 عمران، آل)

 إ نِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْض  خَلِیفَۀً .

 (.30 بقره،)

 افراشان علم

 ریتسخ به صاحبقران

 سند ممالک

 د،یباش رفاه انیپایب بحر قعر در گیر چون و آسمان بر سااره چون هرگاه»

  اقبال یروین و یاله قوه و حول به

 از الیواو آه و روزگار از دمار آورده، دسته ب را شما یهمگ ،یالله ظل

 (.2/717: 1374 ،یمرو) «آورد برخواهم شما تبار و  یخو

 یالهقوه و حول. 

 یالله ظل اقبال یروین. 

 ینواح به متیعز
 شکست و جو چهار

 ترکساان پادشاه

 به هرگاه یزلی لم حکمت و یازل تیمش که یالمواهب واهب یزه اهلل، سبحان»
 فرقدان فرق «تَشَاء مَن تُعِزُّ» اباهاج با تاج به رد،یگ تعلق یمنزلا صاحب اعزاز

 تُؤْتِی» باکرامت خلعت به را او اساقامت با قامت و دینما نیمز را  یسا
 سرگردان «تَشَاء مَن تُذِلُّ»َ یدایب در را یگرید و دیارایب «تَشَاء مَن الْمُلْکَ
 «براندازد بُن از را اقبال  دوحه «تَشَاء مِمَّن الْمُلْکَ تَنز عُ»َ شهیت به ساخاه،

 (.2/792: 1374 ،یمرو)

 .تَشَاء مَن تُعِزُّ. 
 .تَشَاء مَن الْمُلْکَ تُؤْتِی. 

 .تَشَاء مَن تُذِلُّ. َ
 تَشَاء مِمَّن الْمُلْکَ تَنز عُ. َ

 (.26 عمران، آل)

 مقا  بر مورخ دیتأک
 نادر یالله ظل

نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّۀً وَنَجْعَلَهُمُ »َ یمقاضا به که پرور نید نییآ جم نیسالط نیاساط»
 قوائم ارکان به جز اند، دولت و نید مورث وارثان و ملک حارسان «الْوَار ثِینَ
 رشاه سر که ردینپذ نتیز عاطفت و رأفت ادیبن یمبان و معدلت و نصفت
جَعَلْنَاکُمْ » موجب به آد  یبن کافه ا یالا ضابطه و عالم امور اناظا  سلسله

 است مربوط و منوط دوران نادر نمود سعادت وجود به «خَلَائِفَ فِی الْأَرْض 
 و اهلل خلق حال رفاه و سلوک قیطر «ب الْعَدْل  نَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْا»  یمؤدا به که
 ماالکال  جهد به و ساخاه ماحام ریتأث ایمیک ریضم بر و نیالع نصب را تیامن
 (.3/883: 1374 ،یمرو...« )نموده کوش  بالد تیامن  یآسا در

 نَجْعَلَهُمُ الْوَار ثِینَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّۀًوَ. َ
 .(1 قصص،)

 الْأَرْض جَعَلْنَاکُمْ خَلَائِفَ فِی . 
 (.14 ونس،ی)

 (.18 نساء،)ب الْعَدْل   نَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْا . 

 اتیرا توجه

 به عالمات دیخورش

 ریتسخ و رو  جانب

 کرکوک و ارول قلعه

 زمان و نیزم طیبس در را امان و امن بساط یزلی لم منازل اندازانبساط چون»

 الملک مالک حضرت تا که اند دهیگساران عزت اصحاب و دولت ارباب جهت

... «الْمُلْکُ ب یَدِهِ الَّذِی تَبَارَکَ» منشور به است االطالق یعل میحک که یتعال

 یندا که است یشوکا صاحب دوش بر ،«االرض یف کُنَّا نَّااِ» تیرا همواره

 اصغا هوش گوش به «ب الْعَدْل  تَحْکُمُواْ أَن النَّاس  بَیْنَ حَکَمْاُم وَإ ذَا» یآرا ملک

 (.3/889: 1374 ،یمرو) «است نموده

 ی.زلی لم منازل اندازان بساط. 

 ی.تعال الملک مالک حضرت. 

 الْمُلْکُ ب یَدِهِ الَّذِی تَبَارَکَ. 

 (.1 ملک،)

 (.14 اء،یانب) االرض یف کُنَّا نَّااِ. 

 تَحْکُمُواْ أَن النَّاس  بَیْنَ حَکَمْاُم إ ذَا وَ. 

 (.18 نساء،) ب الْعَدْل 
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 مورخ تيروا رخداد
 های عبارت و ها هواژ ا،هریتعب

 بخش تیمشروع

 خان علیقلی اعزا 

 صاحبقران، برادرزاده

 به سنجار جبل به

یزیدی اکراد محاربه  

 اسال  غازیان مسامع گوشزد «الْعَالَمِینَ رَبُّ اللَّهُ أَنَا إ نِّی» کریمه آیه تأیید به»

 پادشاهان که «الْخَالِقِینَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَاَبَارَکَ» شد نمایان بزرگ فاحی...  شده

 (3/897: 1374 مروی،...« )پروردگارند سایه

 الْعَالَمِینَ رَبُّ اللَّهُ أَنَا إ نِّی. 

 (.30 قصص،)

 مؤمنون،) الْخَالِقِینَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَاَبَارَکَ .

14.) 

پروردگارند. سایه پادشاهان.   

 نادر یمذهب استیس

 جاده در سر دیبا مذهب هفاادودو که م،یعظ است یامر سلطنت امور»

...« باشند یالله ظل حضرت ینه و امر منقاد و عیمط گذاشاه، ادیانق و اطاعت

 (.3/980: 1374 ،یمرو)

 حضرت ینه و امر منقاد و عیمط. 

 ی.الله ظل

 1116 سال قهیوث

 یشورا در نجف

 مغان دشت

 به را حضرت آن و داده حضرت آن به عالم خداوند را سلطنت و یپادشاه»

 حق سلطنت نیا و ستین یاله حکم رییتغ در یاریاخا را ما کرده، کرامت ما

 (.3/981: 1374 ،یمرو) «است جناب آن

 .خدا یازسو یپادشاه یاعطا. 

 ی.اله حکم. 

 رزایم نصراهلل محاربه

 پاشا عبداهلل با

 علم و طبل و خزانه و خانه نقاره و جباخانه و قورخانه و توپخانه عیجم»

 سپهر درگاه داشتِ عرضه و درآمد قاهره دولت یایاول تصرف به یهمگ

 ،یمرو) «نمود ساان یایگ نادر الرحمن فهیخل سبحان، ظل شاهان، شاه رواق

1374 :3/1070.) 

 .سبحان ظل. 

 .الرحمنۀفیخل. 

 

 یاسترآباد نگرش در نادر یالله ظل يشۀاند یبررس

 ازجمله ینادر یجهانگشا مؤلف یاسارآباد

 یاللهظل یشۀاند به باور که ی استگرید مورخان

 خان یرزامهدیم انیب در. است انینما او اثر در سلطان

 یگوناگون یها وهیش به یالله ظلیشۀ اند زین یاسارآباد

 ی،الله ظل یشۀاند باب در و است کرده دایپ بازتاب

 اثر با یاسارآباد یهاتیروا نیب ییهاشباهت

 انیم شباهت نیتر مهم. دارد وجود یمرو محمدکاظم

 یهمراه و یقرآن اتیآ به آنها هایاساناد اثر، دو

 وندیپ و یاله تیمش بحث و سلطان یالله ظل گاهیجا

 . آنهاست انیم

 بۀمثا به یسلطان نادر ،یاسارآباد یاسیس یشۀاند در

 مقا  در تیرع و «نیزم بر خدا ندهینما» و «اهلل ظل»

 مظهر» را نادر ،خود اثر در زین یو. است الوجود ممکن

 بارها او یالله ظل مقا  بر و است دانساه «یاله قدرت

 بَعْدَ اللَّهُ سَیَجْعَلُ» هیآ به اساناد با او. است کرده دیتأک

 و مدح با را خود اثر یابادا ،(7 طالق،) «یُسْرًا عُسْرٍ

 یعصر هر در نکهیا است؛ کرده شروع نادرشاه یثنا

 یها یآشفاگ و جهان اوضاع برحسب گانهی خداوند

 در جایگاه را یسعاتمند زمان، بسار در جادشدهیا

 های جراحت تا دهد یم قرار نیزم بر خود یۀسا

 از را سامگران و را الایا  دهد دگانیسامد یها قلب

 نیا(. 14: 1387 ،یاسارآباد) براندازد روزگار چرخ

 است یمشهور ثیحد ماضمن یحیتلو طور به عبارات

 را سام و ظلم که دیآ یم یکس سده هر رأس در که

 (.7: 1368 ،یمطهر) کند یم رفع

 عبارات و صفات یتمام ،قول  نقل نیا در نیهمچن

 یالله ظل تیموقع و سلطان شأن افزای  یبرارا  مهم

 مورخ دیتأک به آن، باتوجه به و میکن می مشاهده نادر

 یمبنا بر نادر یاللهظل گاهیجا نییتب و یاله تیمش به

 کراتبه ،یاسارآباد دگاهید در .یمبر می یپ یاله ریتقد

 شده ذکر زین «یاله تیمش» و «طالع» و «اقبال» بحث

 غیت» چونهم هاییریتعب آوردن با مؤلف. است

 یروزیپ ،«فساد و فانه انیبن قالع» و «یالله ظل ریجهانگ
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 یالله ظل اقبال از ،هرات در یابدال افاغنه بررا  نادر

 یها لیتحل ۀدهند نشان مطالب نیا. است دانساه یو

 لیتحل و لیتعل در یخیتار منابع اغلب  که است یسنا

 تیمش و طالع ،رو نیازا ؛اند جساه اساناد آن به حوادث

 است شده مطرح سلطان یالله ظل مقا  همراه به یاله

 (.19: 1387 ،یاسارآباد)

 جملۀ جمله در ،زین نادر تولد وصف در یاسارآباد

 یمقام. است کرده اشاره یو یالله ظل مقا  به ،خود

 و شأن مورخ. بود یمهم عامل او تیمشروع یبرا که

 و نسب ،یاتیلیا گاهیپا ل،یا علت به نه را نادر منزلت

 ریشمش یروین به و یاله لطف علت به هبلک سلطنت

 کرده بزرگ» ،«خدا دهیبرگز» را او و است دانساه یو

 است کرده قلمداد «خدا لطف زاده» و «توانا زدیا لطف

 از خود اثر در نیهمچن یو(. 37: 1387 ،یاسارآباد)

 کهاست  کرده ادی «یالله ظل حضرت» عنوان با نادر

 مملکت امور وفاق رتق به ،نیزم بر خدایۀ سا چون

 از یا نمونه زمانه سرکشان یسرکوب و بود مشغول

 نهیزم نیدرا مورخ یها مثال شاهد از. بود وا بلند اقبال

 در نادر یبرا «یالله ظل حضرت» ریتعب کاربرد به باید

 ،یاسارآباد) هیلویگ کوه در رزایم یصف یسرکوب مۀهنگا

 خراسان در یساانیس محمود ملک ،(32: 1387

 اسارآباد در ذوالفقارخان ،(44: 1387 ،یاسارآباد)

 اصفهان در افغان محمود و( 99: 1387 ،یاسارآباد)

 .کرد اشاره( 22: 1387 ،یاسارآباد)

 اللّهَ طِیعُواْاَ» ی با آوردن آیهنادر یجهانگشا مؤلف

، (19 نساء،) «مِنکُمْ األَمْر  وَأُوْلِی الرَّسُولَ وَأَطِیعُواْ

ساه دان نیزم یرو بر خدا ۀندینما را نادر نکهیباوجودا

 و( ص)امبریپ بینا را اما  و اما  بینا را یو ،است

 ی کرده استمعرف خداوند بینا را( ص)امبریپ

 در طور معمول به هیآ نیا (.391: 1387 ،یاسارآباد)

 شده نقل امرا از اطاعت بر یمبن( ص)امبریپ از یثیاحاد

 یراب مسلمان بزرگان و فقها اکثر که است

 از بعد حاکمان و انیفرمانروا به یبخش تیمشروع

 اطاعت که یطور به ؛دان کرده ، به آن اساناد(ص)امبریپ

 ر،یام هیعل انیعص و خدا و امبریپ از اطاعت ،ریام از

 ،یریقش) شود یم محسوب خدا رسول هیعل انیعص

 ،یاسارآباد اثر در (.4/8 :تا یب ،یبخار ؛6/13 :تا یب

 . است مشاهده درخور سلطان به ینگرش نیچن داشان

 زین سلطان به یبخشتیمشروع یشۀاند در مورخ

 کرد ن یگز خداوند نادر را که است بوده باور نیا بر

. کرد جمع او در را یپادشاه لیفضا سپس و

 ،گرفاه است نظر در پادشاه یبرا یو که یایمشروع

 ؛خداست توسط یدگیبرگز ،یزدیا فره یۀنظر همچون

 در را لیفضا که است خداوند نیا ن ،یگز از پس اما

 (. 37: 1387 ،یاسارآباد) سازد یم مابلور پادشاه

 ،سند تصرف و انیهند بر نادر غلبۀ در یاسارآباد

 ،یاسارآباد) کرده است اشاره یالهۀ قو و حول به

 ا ،یا حوادث از یاریبس در مؤلف(. 717: 1387

 دانساه است یاله اسرار از برگرفاه را نادر های میتصم

 «مسائل ارسنجیع و یآگاه رموز افاهیوا» را او و

 به نیهمچن یو(. 98: 1387 ،یاسارآباد) است هخواند

 ران،یا بر یو تسلط و نادر یپادشاه قدرت و عظمت

 و شاه استدا اعاقاد خوارز  و ترکساان هندوساان،

 «یاله یا عهیود» را نادر بازوان در یاله قدرت نیا

 و قو گرفان که چنان است؛ دانساه «تیصمد» ازجانب

 ریتسخ بر یرییتعب نادر توسط خواب در ی راماه

: 1387 ،یاسارآباد) کرده است قلمداد رانیا ممالک

80.) 

 واست  نهاده فراتر را پا ینادر یجهانگشا مؤلف

با  بغداد و کرکوک به حمله در نادر یها یابیکام از

 است کرده ادی «داور یخدا یوح ییراهنما» عنوان

 «یالهی وح» عبارت کاربرد(. 216: 1387 ،یاسارآباد)

 ،خود کهاست  بوده یبیغ یاه الها  همان مورخ توسط

 نادر نیهمچن یاسارآباد. است داشاه یمهم ییمعنا بار
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 دانساه است «قدر و قضا احکا  ینما صورت نهیآ»را 

 بوده باخبر امور ریضما و ریسرا از دهیناشن و دهیناد که

 درخصوص مؤلف (.1387:112 ،یاسارآباد) است

 حرکت یماجرا در نبرد یها صحنه از نادر نجات

 اناظا  و دربند و سیتفل جانب به قارص از ونیهما

 ریتقد و قضا و سلطان یالله ظل مقا  وندیپ به اوضاع،

 ها جنگ در نادر یاه میتصم و است کرده اشاره یاله

 ۀباردر و است دانساه یاله اسرار ازبرگرفاه  را

 را خداوند جنگ، مخاطرات از نادر ماندن محفوظ

: 1387 ،یاسارآباد) است کرده لمدادق او حافظ

  (.376و288

 «هیمبق» و «موجده علت» سلطان که سخن نیا

 یامر تیرع و لیاص یامر سلطنت و یانسان اجاماع

 یمجرا از جز تیرع یرساگار و است یاعابار

 فر، ییطباطبا) ستین ریپذ امکان سلطان یرساگار

 یافشار عصر مورخان یفکر نگرش در ،(283: 1384

 دهیعق نیا بر یاسارآباد آنجاکه. استیافاه  بازتاب زین

 نظم ظیفۀو ،طبقات همۀ رأس در شاه که است بوده

 ،یاسارآباد) دارد برعهده را یآسمان نظم و ینیزم

 نیا ماون یاسیس گفامان ،درواقع(. 14و13: 1387

 و است بوده اساوار سلطان فضل توفق محور بر عصر

 ماصور ییایانب و ییخدا یصفات سلطان یبرا

 محور بر گفامان نیا چون ،ثیح نیا از. ندا دهش یم

 خام مافاضل ینظم به ه است،چرخد یم تیرع سلطان

 در یگاهیجا تنها نه مرد  آن در که ه استشدیم

 وجود قیازطر تنها بلکه ند،ا ردهک ینم اشغال حکومت

 یبشر یو چراکه اند؛ داده ت میایح مۀااد سلطان

 . استبوده  ریم ییخدا ای خداگونه

 انسان یارتقا و یهانیک نظم به یسلطان نظم هیتشب

ه درک مطرح را یا هینظر خداوند ملکوت به حاکم

 یا برجساه نق  یسلطان نظم یریگ شکل در که است

 ینیزم نظم ،عصر نیا مورخان دگاهید از. شاه استدا

 اتصال منبع چراکه ؛است مقدس یهانیک نظم مانند

 یاسیس نظم و ی بوده استاله ضیف به ینیزم حاکم

 واست  گرفاه قرار یهانیک نظم طول در ینیزم

 خالق با یطوالن یارابطه زین یاسیس حاکمآن،  تبع به

 همچون یمورخان ۀدیعق به پس است؛ داشاه جهان

 را نادر حکومت که دارد وجود امکان نیا ،یاسارآباد

 مطابق. میبدان یاله حکومت از یاهیسا و صورت

 امور مالک خداوند طورکه همان ی،باساان یشۀاند

 و آسمان عامل زین ینیزم اریشهر است، یهسا

 نیهمچن ؛است جهان نیا یزندگ نظم و یاساوار

 یهسا مراتب در ی،انیک فره از یمند بهره علت به پادشاه

 رو نیازا .دارد خداوند به را گاهیجا نیترکینزد

 اوست، یشناخا یهسا گاهیجا از که او اقادار رشیپذ

 در(. 139: 1381 ،یقادر) است واجب همگان بر

 خداوند وتما  تا  ۀندهینما شاه زین یاسارآباد نگرش

 با یکارگریپ نماد و یقدس سرشت نماد و است بوده

 همگان ظیفۀو بنابراین ؛است بوده نیزم در یبد و شر

 یقدس» و «یاله یفرمانروا» نیا از این است که

 خشم و قهر یو. کنند تیتبع و تیحما« سرشت

 و شوکت و یاله غضب و قهر از یا هیسا را سلطان

 ساه استدان یاله اقادر از یا هیسا را یو اقادار

 نیا نهیزم نیدرا گرید نکاۀ (.14: 1387 ،یاسارآباد)

 و ها یروزیپ یاسارآباد خان یرزامهدیم که است

 یامدادها و یاله هایدییتأ مرهون را پادشاه یاه فاح

 نظر از (.717: 1387 ،یاسارآباد) است دانساه یبیغ

 فروغ و یزدانی یروین با اریشهر هرگاه ی،اسارآباد

 کشورش در آرام  و صلح ییبرپا یبرا یزدیا

 ی مل یشۀاند نیا و است یروزیپ کار نایجۀ بجنگد،

 تیهو یبقا رمز یدادگر و داد چراکه ؛است یکهن

 نق  در را نادر گاه یمرو مانند یو. است بوده یرانیا

 ریتصو به شاهنامه پهلوانان مانند ،خداشناس قهرمان

 یسخا بروز هنگا  در نادر که ییجامانند  است؛ دهیکش
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 در. طلبد یم کمک خدا از ،مصائب و جنگ و

 است خداوند ادی به شهیهم قهرمان ،یرانیا یها داساان

 به یبیغ یامدادها با خدا و دیجو یم کمک او از و

 نیا در نادر. شنود یم یبیغ یندا و دیآ یم اش یاری

 درآنجاکه مگر ؛است روزیپ شهیهم یقهرمان داساان،

 کمک به یبیغ امداد هم باز که کند رو مصائب لیخ

 زین یاسارآباد(. 171و139: 1387 ،یاسارآباد) دیآ یم

 نادره دولت» عنوان با نادر دولت از ی،مرو مانند

 (.391: 1387 ،یاسارآباد) ه استدرک ادی «خداداد

 
 یاسارآباد خان یرزامهدیم های یتروا در یالله ظل یشۀاند کاربرد یهانمود -2 جدول

 مورخ تيروا رخداد

 و اه واژ ا،هریتعب

 های عبارت

 بخش تیمشروع

 والدت انیب در

 یالله ظل حضرت

 نه باشد، زمانه در ما فرزند یگرام و گانهی یخدا لطف زاده که یاری سعادت که بود خواهد واضح»

 دو نیا کااب، و نص مدلول به راکهیز مکاسب، سلطنت به مباهات  نه و است نسب به مفاخرت 

. افاخار مدارج از یا مرتبه نیتر نازل و است اعابار سلّم هیپا نیتر پست هماان،بلند نظر شگاهیپ در امر

 و آب به نازش را شاهوار گوهر و آهن کان به نه است  یخو خداداد جوهر به فخر را برنده غیت

 ،یاله فضل از بعد که خدا دهیبرگز نیا خصوصاً .معدن صلب به نه است، خود یذات رنگ

 ،یاسارآباد)« یخو و گانهیب و رهیعش و لیا یبازو زور به نه است  یخو ریشمش به اعاضادش

1387 :37.) 

 یخدا لطف ۀزاد. 

 .گانهی

 .خدا ۀدیبرگز. 

 ی.اله فضل. 

با  نادر ازدواج

 گیبیعلدخار بابا

 از احمدلو کوسه

 هیافشار یرؤسا

 وردیاب

 حانیر هنگا  و یزندگان گلزار بهار و یجوان و شباب ا یا آغاز که اوان آن در یالله ظل حضرت»

 آن هیصب یخواساگار به راغب و وندیپ طالب حضرت آن گشاه، تأهل لیما بود، یکامران و  یع

 (.39: 1387 ،یاسارآباد) «افتی وقوع صورت مواصلت امور قضا، حکم به... شده سعادتمند

 ی.الله ظل حضرت. 

 .قضا حکم. 

 جلوس شرح در

 ویخد ونیهما

 عالم

 یفاح تمام دیکل ،یآگاه عالم  ویخد نیا رتیغ و یسع یبازو یروین و یاله دییتأ سرپنجه قوت به»

 سنگ نیبار گران ا ریرا از ز انیرانیفال، ا ونیآمده، به زور اقبال هما دست رفاه، به ممالک ازدست

 ک ، مالمت فرقه نیا سر از بلند عز  بران ریشمش به را اریاغ خیتوب و سرزن  دست و درآورد

 (.294: 1387 ،ی)اسارآباد «کرده کوتاه

 دییتأ سرپنجه قوت. 

 ی.اله

 ی.آگاه عالم  ویخد. 

 جلوس تیفیک در

 بر کامکار ویخد

 یجهاندار اورنگ

 «بست پشت بر را زمانه آشوب دست و گشود قدرت یبازو و دست ،یاله دییتأ یهمدسا ب»

 (.299: 1387 ،ی)اسارآباد

 

 دییتأ یهمدسا به. 

 ی.اله

 

 وصف در

 یالله ظل حضرت

 و تیترب ریاکس ریتأث از التیا زمره قدر مس که است افشار پادشاه نادر، السلطان ف،یابوالس»

 تیمش افروز عالم مهر و یازل تیعنا دیخورش. است افشار دست یطال مکرما  آفااب یاگریمیک

 صنع پرور دست ابداع، نهانخانه در یشیاند مصلحت یاقاضا به را اقدس  ذات گوهر ،یزلی لم

 ا یقابل ماده اساعداد به بالغه، حکمت اتیمقاض به و ساخت یم لیجز ضیف اسافاضه قابل و لیجم

 گردن به یسرکش سر  دوران، عرصه در و سام خون خاهیآم ران،یا خاک که یهنگام تا پرداخت یم

 (.11و14 :1387 ،یاسارآباد) «گشت عَلَم ییلوا صاحب و یفراز

 ی.ازل تیعنا دیخورش. 

  تیمش افروز عالم مهر. 

 ی.زلی لم

 .اقدس  ذات گوهر. 

 یابدال افاغنه دفع
 فساد و فانه انیبن قالع نادره، دولت یبازو و بالد آن یزدا ظلمت ،یالله ظل ریجهانگ غیت بارقه»

 (.19: 1387 ،یاسارآباد) «دیگرد
 ریجهانگ غیت بارقه. 

 ی.الله ظل
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 مورخ تيروا رخداد

 و اه واژ ا،هریتعب

 های عبارت

 بخش تیمشروع

نادر از  یآگاه

 سلطنت هیداع

 محمود ملک

 در یساانیس

 مشهد

کرد  نیقر ضیو عز  ارض ف نییتع حکومت، به را اسحق ملک افاه،ی الیاسا شهر به محمود ملک و»

اسحق را با  گشاه؛ ملک رشیضم ریمدافعه با آن حضرت، جاگ هیداع شابور،ین ریو بعد از تسخ

طلب و خود با کوکبه و ازدحا  به باغ خارج مشهد مقدس نقل نموده، از  شابور،یلشکرش از ن

وارد ماعال، کوکبه ران جالل به جانب ارض خلد مثال گشاه،  زدیبه الها  ا زین اهلل ظل حضرتاتفاق، 

 (.19: 1387 ،ی)اسارآباد «نمود متیجنابد و از آن جا به ارض اقدس عز

 .اهلل ظل حضرت. 

 .ماعال زدیا. الها  

 

 ریتسخ انیب در

  و اقدس ارض

 سال عیوقا ذکر

 یرقم1139

 ریتسخ به همت کمر ،یزدانی دییتأ یاریدسا به یالله ظل حضرت خان، یعل فاح هیقض وقوع از بعد»

 ،ی)اسارآباد «ساخت ینم افسرده را زیآو و زیسا معرکه رفاه، قلعه سر بر روزه هر بساه، اقدس ارض

1387 :73.) 

 ی.الله ظل حضرت. 

 دییتأ یاری. به دسا

 ی.زدانی

 محاصره انیب در

 هیتنب و نیقا

 در خان نیحس

 الها  و خراسان

 نجات در یبیغ

 نادر

 و پُرکردن گر  واال، امر به انیتوپچ که ینیح در نکهیا افااد، اتفاق روز آن در که بهیعج امور از»

ماوجه  سااده،یدهان توپ ا یمحاذ ،یالله ظل حضرت بودند، قلعه جانب به بزرگ توپ انداخان

 یتوپ را خال ،یآن حال که توپچ یکردند. در اثنا یتوپ نگاه م انیبودند و به م انیتوپچ میتعل

 از توپ ناگاه. شدند دور خطرناک موضع آن از قد  ش  پنج ،یبیغ الها  به کرد، یم رکرده، دوباره پُ

 (.96: 1387 ،ی)اسارآباد «افروخت شرارت شراره درگرفاه، درون حرارت

 ی.الله ظل حضرت. 

 ی.بیغ الها . 

 نهضت انیب در

 به واال موکب

 یالکا جانب

 خبوشان

و اتصال  هیو هواجس نفسان هیجسمان قیبعد از تجرد از عال یشب یالله همان اوان، حضرت ظل در»

 یکه مرغاب دندید ایدر عالم رؤ ه،یو اساضائه از انوار قدس هیبیو مشاهده صور غ هیبه مجردات علو

 یدر دست داشاند. به جانب آن قو خال ینمودار گشاه، آن حضرت تفنگ ند،یکه آن را قو گو یبزرگ

 که یقنات مهیخ به آن از بعد. در بغل گرفاند ،رسد، زده یآفت زخم نکهیکرده؛ قو را بدون ا

 چهار که یا بره یبزرگ به بود یدیسف یماه حوض، انیم در آمده در بود، حضرت آن مخصوص

 خواب نیا ریتعب و کردند خواب ریتعب صبح و کرد دیص را آن خود آخراالمر... داشت یقو شاخ

 است، انیمرغاب نیتر بزرگ قو چون است، الها  و یوح ینما صوررت نهیآ که فرجا  قتیحق

 بر اشاره زین دیسف شاخ چهار یماه دیص و باشد ها سلطنت اعظم زین همال یب ویخد نیا یپادشاه

 و هند و رانیا چنانچه ؛ابدی تعلق حضرت آن به پادشاه چهار مملکت یتاجدار که است نیا

 (.81و80: 1387 ،یاسارآباد) «آمددر تصرف  حوزه به خوارز  و ترکساان

 ی.الله ظل. حضرت 

 مجردات به اتصال. 

 .هیعلو

 .هیبی. مشاهده صور غ

 انوار از. اساضائه 

 .هیقدس

 ینما صوررت نهیآ .

 .الها  و یوح

 

 موکب توجه

 هرات به ونیهما

 مانند ،یالله ظل حضرت یاعل ،یسرور معرکه پرداز طنطنه و یدالور دانیم تاز کهی باز اثنا آن در»

 مهیکر مفاد و دور ادگان،یپ انیم از را شانیا زده، گروه آن قلب بر خود بران ریشمش با غران ریش

 (.106: 1387 ،یاسارآباد) «آورد ظهور به را «لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَب یثَ مِنَ الطَّیِّب »

 ی.الله ظل حضرت .

لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَب یثَ مِنَ . 

 الطَّیِّب 

 (.37 األنفال،)

 و همدان فاح در

به  کرمانشاهان

 مساعان زدیعون ا

 هم به الفور یف شمارند، یم یزدیا یایعطا از را بشارت سمقِ نیا شهیکه هم یالله ظل حضرت»

 ریمال یصحرا در گشاه، پرور نصرت اَعال  افراز تیرا دادگر، خداوند دییتأ یرکاب هم و ظفر یعنان

 (.139: 1387 ،ی)اسارآباد «شد نمودار هیروم عسکر یاهیس بود، پهناور مسطح مکان که

 ی.الله ظل حضرت. 

 ی.زدیا یایعطا. 

 دییتأ یرکاب هم. 

 .دادگر خداوند

 افاغنه آمدن

 سر بر هرات

 و اقدس ارض

 شکست

 خان میابراه

 ،یمغز اریهش یمقاضا به و قدر و قضا احکا  ینما صورت نهیآ ،یالله ظل حضرت ریمن ریضم»

 یابدال افاغنه) شکن عهد فرقه آن که دانساند یم نیقی بوده، باخبر ر،یضما ریسرا از دهیناشن و دهیناد

 (.112 : 1387 ،یاسارآباد) «کرد خواهند خراسان تاخت آهنگ حاصل، رفع وقت در( هرات

 حضرت ریمن ریضم. 

 ی.الله ظل

 ینما صورت نهیآ. 

 .قدر و قضا احکا 
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 مورخ تيروا رخداد

 و اه واژ ا،هریتعب

 های عبارت

 بخش تیمشروع
ورود  انیب در

به  واال کوکبه
  هیاصفهان و تنب

 یاریبخا فهیطا

ظفر نمود  جنود از یفوج با یسبحان دییتأ یرکاب هم به یالله ظل حضرت ،یالثان عیرب ونهم ستیب در»
 (.211: 1387 ،ی)اسارآباد «شدندروانه  فه،یآن طا هیبه عز  تنب

 

 ی.الله ظل حضرت. 
 دییتأ یرکاب هم به. 

 ی.سبحان

 موکب توجه
 جانب به ونیهما

 بغداد و کرکوک

 جهانگشا یرأ معلو  ،یمعن نیا دند،یرس قلعه یحوال به یالله ظل حضرت که صبح عهیطل مقارن»
 خود مددکار را یاله دییتأ سپاه و اری را یبیغ جنود حضرت، آن نصرت شهیهم ازآنجاکه گشاه،
 نماز یادا از بعد باشند، ینم مساظهر حشر و قشون تیجمع به و لشکر ریکث و لیقل دیق در دانساه،

 «فَأَصْبَحُوا فِی دَار هِمْ جَاثِمِینَ» یفحوا به هیروم. کردند آغاز جنگ زهاب، سر بر رکاب، نیحاضر با
 مه،یسراس ده،ید نیبال سر بر را مرگ برداشاند، خواب بسار از سر که نیهم و نیقر خود، با را اجل

 (.211و214: 1387 ،یاسارآباد) «کردند زیگر آهنگ

 ی.الله ظل حضرت. 
 ی.بیغ جنود. 
 ی.اله دییتأ. 

فَأَصْبَحُوا فِی دَار هِمْ  .
 جَاثِمِینَ

 (.91 ،األعراف)

مجدد  توجه
 ونیموکب هما

به جانب کرکوک 
 و بغداد

 نظر در یبلند و پست هر باشد، مددکار و داریپا اقبال، یبازو و اری ،یاله دییتأ که یمقام در کنیل»
 شمع یپروا یب پروانه که را اندک جمع آن ،یالله ظل حضرت. است هموار و سهل نورد، عالَم همت
و  یاله دییثبات و قرار افراخاند... به تأ تیرا داده؛ انقسا  قِسم هفت بودند، روزیف یلوا افروز جهان

 (.223و222: 1387 ،ی)اسارآباد «منهد  گشت هیاساس قرار روم یالله سطوات اقبال ظل

 ی.اله دییتأ. 
 .اقبال یبازو و اری. 
 ی.الله ظل حضرت. 

 اقبال سطوات. 
 ی.الله ظل

 موکب توجه
 سمت به اقدس
 ریتسخ و خوارز 

 آن

 اریاخا را یگرید خدمت و اطاعت خوارز  یوال خداداد، نادره دولت نیا از نسل بعد نسل مِنبعد،»
 را یشاهنشاه احکا  اماثال و «مِنکُمْ األَمْر  وَأُوْلِی الرَّسُولَ وَأَطِیعُواْ اللّهَ أَطِیعُواْ» یفحوا به و نکند

 (.391: 1387 ،یاسارآباد) «میدان محض کفر را مخالفا  و فرض نیع برخود،

 .خداداد نادره دولت. 
 وَأَطِیعُواْ اللّهَ أَطِیعُواْ. 

 األَمْر  وَأُوْلِی الرَّسُولَ
 .(19 نساء،) مِنکُمْ

 از نادر نجات.
 مخاطرات

 نبرد یها صحنه

 از مکرر حال، تا است، گانهی خداوند تیمش و حکم کارخانه، نیا یو کارفرما یآنجاکه مرباز»
 یزدیا الطاف یسپردار به افاه،ی گشاد قدر قادرانداز و قضا راندازیت شست از حوادث، سها  گونه نیا

به  یغبار ،یسبحان تیفانوس حما یبه هوادار ایبال قِسم نیا صرصر و گشاه رد حضرت آن از
یُر یدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ ب أَفْوَاهِه مْوَاللَّهُ مُاِمُّ نُور هِ وَلَوْ کَر هَ »افروز ذات مقدس ننشانده:  دامن شمع جهان

 (.406: 1387 ،یاسارآباد) «الْکَافِرُونَ

 

 .گانهی خداوند تیمش. 
 الطاف یسپردار. 

 ی.زدیا
 فانوس یهوادار. 

 ی.سبحان تیحما
 .مقدس ذات. 

. یُر یدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ 
اللَّهِ ب أَفْوَاهِه مْوَاللَّهُ مُاِمُّ 
 نُور هِ وَلَوْ کَر هَ الْکَافِرُونَ

 (.8)الصف، 

 جهینت

 یافشار عصر ینگار خیتار شاخص ماون به باتوجه

 یها هاشار به ینادر یجهانگشا و ینادر یآراعالم رینظ

 یشۀاند ۀربارد دوره نیا مورخان یحیتلو و میمساق

 نیا بروز و یتجل. یمبر یمی پ سلطان یالله ظل

 یۀافشار عصر یخیتار ماون در پرسابقهیشۀاند

 یبرخ که چنان ؛استیافاه  بازتاب گوناگون یها وهیش به

 عصر مورخان یها تیروا در شده کارگرفاه به ریتعاب از

 .دارد هم به یکینزد شباهت یافشار

 تمرکز یبرا نادر یالله ظل یشۀاند به مورخ دو هر

 اساناد آشوب از یریجلوگ و سلطان دست در قدرت

 یو صفات و خداوند به را نادر تاآنجاکه ؛اند کرده

 و شورش هرگونه ،رهگذر نیا از تا اند ردهک هیتشب

 و یاسارآباد. نندک خاموش را یطلب اساقالل یادعا

 هنگا  به سلطان یالله ظل ریتعاب کاربرد از یجدا یمرو

 ازدواج، و والدت یعنی ،نادر یزندگ در مهم قعۀوا دو

 و ها شورش یسرکوب ،یگذار تاج چونهم یمباحث در

 بخ  تیمشروع یاهریتعب از زین نادر یها یابیکام

 دییتأ ن دریهمچن یمرو و یاسارآباد. اندکرده اسافاده

 نادر یها یروزیپ یها تعل نییتب به نادر، یاللهظل مقا 
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 بودن یمنج بر و اند ردهک توجه یقرآن اتیآ به اساناد و

 ینیهمنش بر مورخ دو هر دیتأک. اند اهشدا نظر اتفاق نادر

 عدالت و یالله ظل به مربوط های تعبار یهمراه و

 که است یاسیس یها اندرزنامه سبک ادآوری ی،سلطان

 به را آن تداو  و یالله ظل مقا  یاعطا آنها سندگانینو

 نیا. انددانساهوابساه  او یدادگر و سلطان عدالت

. دارد وجود زین یزدیا فره و یرانشهریا تفکر در شهیاند

 یالله ظل مقا  یدسااوردها و جیناا به زین مورخ دو هر

 ،یخارج دشمنان بیآس از تیامن یبرقرار لیقب از

 در .اند کرده اشاره تیرع حال رفاه و ها رانهیو یآبادان

 یبشر ازین نه «یشاه اصل» ،دوره نیا مورخان گرشن

 مورخ دو هر ،درواقع .است هبود «یاله یریتقد» که

 یاله یایمشروع ییازسو نادر به یبخش تیمشروع یبرا

 نشان را یو ،گرید یازسو و اند هدش قائل او یبرا

 .اند دهرک قلمداد او یۀسا و نیزم در خداوند تیعنا

 وجوه به باید زین مورخ دو انیب یاهزیتما مینۀز در

 ۀاشار رینظ ؛کرد اشاره آنان یها تیروا در ییها تفاوت

 أُوْلِی وَ الرَّسُولَ أَطِیعُواْ وَ اللّهَ أَطِیعُواْ» هیآ به یاسارآباد

 دهید یمرو انیب در که( 19 نساء،) «مِنکُمْ األَمْر 

 نکهیوجودااب ه،یآ نیا به اساناد با یاسارآباد. شود ینم

 را یو ،ساه استدان نیزم یرو بر خدا ۀندینما را نادر

( ص)امبریپ بینا را اما  و است کرده لمدادق اما  بینا

 ..است هدرک یمعرف خداوند بینا را( ص)امبریپ و

 یبخش تیشروع یبرا یاسارآباد اثر گرید زیتما وجه

 علت به نه نادر منزلت ی،و انیب در که است نیا نادر به

 یروین و یاله لطف علت به بلکه او، یاتیلیا گاهیپا

 فردهمنحصرب یصفات کاربرد. است شده ذکر او ریشمش

 جوهر» و «یالله ظل حضرت ریمن ریضم» چونهم

 یآگاه علت به ،«داور یخدا یوح یراهنما» و «خداداد

 گرید از یاسارآباد توسط ی،الهرموز و اسرار از نادر

 .است یمرو با او یشۀاند زیتما وجوه

 انیب در شهیاند نیا ظهور یها هنمون گرید از

 د،ینما یم مافاوت یاسارآباد اثر با کهی مرو محمدکاظم

 یمقاضا به دولت و نید ۀواژ دو تؤامان و واضح کاربرد

 (1 القصص،) «الْوَار ثِینَ نَجْعَلَهُمُ وَ أَئِمَّۀً نَجْعَلَهُمْ وَ» هیآ

ی الله ظل یها مؤلفه و وجوه نیتر مهم از خود که است

 در مداو  طور به کهی ا شهیاند ند؛یآ یم شمار به

 تفضالت ذکر. شود یم دهید یمرو از ییها تیروا

 اتیعنا کنار در نادر به یعشر یاثن ائمه تینها یب

 که است ودهب مورخ گرید یاهدیتأک ازجمله ،یخداوند

 امداد» بر دیتأک. است مافاوت یاسارآباد یشۀاند با

 همان ادآوری یمرو انیب در «یاثناعشر ائمه بواطن

 در عبارت نیای ها  نمونه که است انیصفو یها نگرش

 .شود یم افتی زین افشارۀ دور ماون

 

 .کتابنامه

 .یفارس یها کتاب. الف

 میکر قرآن. 

 و نید مناسبات بر یا مقدمه ،(1388) هاشم، ،یآقاجر. 

 .نو طرح: تهران ،یصفو عصر رانیا در دولت

 ترجمه ج،یکمبر رانیا خیتار  ،(1387) ار،یپ ،یآور. 

 .مهااب: تهران ،یقادر موریت

 ران،یا در دان  و قدرت ،(1384) شجاع، احمدوند،. 

 .شهیاند و فرهنگ: تهران

 شرق، در یاریشهر نییآ ،(1374) ساموئل، ،یاد. 

 نشر و ترجمه بنگاه: تهران ،یا بدره دونیفر ترجمه

 .کااب

 یجهانگشا ،(1387) خان، یرزامهدیم ،یاسارآباد. 

 .کااب یایدن: تهران ،یمهرآباد ارایم حیتصح ،ینادر

 ،(1310) اهلل، تیهدا محمودبن ،ینطنز یا افوشاه. 

 .ترجمه بنگاه: تهران ،یاشراق احسان حیتصح اآلثار،ۀنقاو
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 ،یرانیا یها مان و سرودها نیتر کهن ،(1371) اوساا،. 

 .دیمروار: تهران دوساخواه، لیجل کوش  به

 ،یبخار حیصح ،(تا یب) ل،یاسماع محمدبن ،یبخار. 

 .هیالعلم دارالکاب: روتیب

 ترجمه الملوک، آداب ،(1369) منصور، یاب ،یثعالب. 

 .یاالسالم دارالغرب: روتیب ه،یالعط لیجل

 اهاما  به ه،یالصفوۀروض ،(1378) ک،یرزابیم ،یجنابد. 

 محمود موقوفات ادیبن: تهران مجد، ییطباطبا غالمرضا

 .افشار

 ترجمه دالواله، پیارو سفرنامه ،(1390) پیارو، دالواله،. 

 .فرهنگى و علمى تهران، شفا، الدین شعاع

 نظم تایاسیس نظم از ،(1384) بهروز، ،یصالح لمید. 

 و اسال یبازشناس مرکز: تهران ،یرانیا شهیاند دری هانیک

 .رانیا

: تهران لت،یفض دونیفر ترجمه ،(1381) نکرد،ید. 

 .دهخدا فرهنگ

 در ها ینیب جهان معرکه ،(1372) فرهنگ، ،ییرجا. 

 اءیاح: تهران ان،یرانیا ما تیهو و یاسیس یخردورز

 .کااب

 در یرانشهریا شهیاند ،(1388) ،یتق ،یوند رسام. 

 .ریرکبیام: تهران ،یاسالم عصر

 در یاسیس شهیاند یمبان ،(1379) محمود، راد، ییرضا. 

 .نو طرح: تهران ،ییمزدا خرد

 اهاما  به خ،یالاوار احسن ،(1384) گ،یب حسن روملو،. 

 .ریاساط: تهران ،ینوائ نیعبدالحس

 از یسلطان نظا  ،(1384) دمحسن،یس فر، ییطباطبا. 

 .ین: تهران عه،یش یاسیس شهیاند دگاهید

 خیتار بر یدرآمد ،(1388) دجواد،یس ،ییطباطبا. 

 .ریکو: تهران ران،یا در یاسیس شهیاند

: تهران آرا، جهان خیتار ،(1343) احمد، یقاض ،یغفار. 

 .حافظ یکاابفروش

 ترجمه ان،یصفو برآمدن ،(1361) لم،یو فلور،. 

 .توس: تهران ،یسر ابوالقاسم

 در تیمشروع و دان  قدرت، ،(1381) داود، ،یرحیف. 

 .ین: تهران اسال ،

 ح؛یالصح الجامع ،(تا یب) حجاج، بن مسلم ،یریقش. 

 . دهیالجد داراالفاق و لیدارالج: روتیب مسلم، حیصح

 در شاهان کارنامه ،(1310) آرتور، سن، سانیکر. 

 بهمن و یرخانیام باقر ترجمه باساان، رانیا اتیروا

 .زیتبر دانشگاه: زیتبر ،یسرکارات

: تهران پورداوود، میابراه ترجمه ،(1384) ها، گات. 

 .ریاساط

 ترجمه نادرشاه، تاریخ  ،(1331) الرنس، لکهارت،. 

 .سینا ابن کاابفروشی: تهران همدانی، مشفق

 محمود ترجمه ،(1361) ان،یفر وشتی کانیمات. 

 .فروهر: تهران ،یجعفر

 ،(1312) محمد، بن یعل الحسن یاب ،یماورد. 

: القاهره سقا، یمصطف حققه ن،یالد و ایالدن االدب

 .یالباب یمصطف

 و افالطون یبایز شهر ،(1312) اهلل، فاح ،ییمجابا. 

 فرهنگ انجمن: تهران باساان، رانیا در یآرمان یشاه

 .رانیا

 ،بهینادر یآرا عالم ،(1374) محمدکاظم، ،یمرو. 

 .یفرهنگ و یعلم: تهران ،یاحیر نیمحمدام حیتصح

 به خ،یالاوارۀزبد ،(1371) محمدمحسن، ،یمساوف. 

 . تهران دانشگاه: تهران ،یگودرز بهروز کوش 

 در یاسالم یها نهضت ،(1368) ،یمرتض ،یمطهر. 

 .صدرا: تهران ر،یاخ ساله صد

 ،یعباس یآرا عالم خیتار ،(1310) ک،یاسکندرب ،یمنش. 

 .کااب یایدن: تهران ،یرضوان لیمحمداسماع ترجمه

 یمجاب حیتصح ،(1314) گشنسب، به تنسر نامه. 

 .یخوارزم: تهران ،یینویم
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 یف دساورالکاتب ،(1343) هندوشاه، ،ینخجوان. 

 چاپ زاده، یقل میعبدالکر کوش  به المراتب، نییتع

 .مسکو

 خیتار ،(1383) رزامحمدطاهر،یم ،ینیقزو دیوح. 

 رمحمدصادق،یم دیسع حیتصح به ،یعباس یآرا جهان

 .یفرهنگ مطالعات و یانسان علو  پووهشگاه: تهران

 اریخشا ترجمه ،یاسیس فلسفه ،(1380) ن،یج همپان،. 

 .نو طرح: تهران ،یمیهید

 

 همقال. ب

 یبازشناس» ،(1394) احمدوند، شجاع و نیحس امانلو،. 

 یها پووه  ،«باساان رانیا در یشاه تیهو یگفامان

 .133تا103ص ،14ش ،4س است،یس یراهبرد

 ،(1394) ،مقد  یشعبان عادل و اکبر یعل ،یجعفر. 

 یابی تیمشروع یشناس انیجر و یاجاماع یها نهیزم»

 ،2ش ،7س ،یخیتار یها پووه  فصلنامه ،«نادر

 .12تا33ص

ی نظری مبان وی اسیس فرهنگ» ،(1393) ره،ین ر،یدل. 

ی زدیا فرهی قیتطبی بررس سلطنت؛ وی پادشاه

 ،20ش ،1س ،یفرهنگ خیتار مطالعات ،«یالله وظل

 .60تا39ص

 شهیاند» ،(1381) ،یوند رسام یتق و حاتم ،یقادر. 

 علو  فصلنامه ،«آن یها مؤلفه و مخاصات یرانشهریا

 .148تا123ص ،19ش ،16س الزهراء، دانشگاه یانسان

 ،(1392) کجباف، اکبر یعل و نوراهلل یعبدالله. 

 خیتار فصلنامه ،«نادر یپادشاه و انیصفو تیمشروع»

 .138تا117ص ،6 ش ،3 س اسال ، از بعد رانیا نامه

 ،(1391) طرفان،یب محمد و ذکراهلل ،یمحمد. 

 رانیا از یزدیا فره یاسیس شهیاند تحول و اناقال»

 ،16ش ،6س خ،یتار سخن ،«یاسالم رانیا به باساان

 .36تا3ص
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