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  چكيده
نگاري منابع تاريخ ترينمهمخان استرآبادي يكي از تأليف ميرزا مهدي تاريخ جهانگشاي نادريكتاب 

كوشد كه از طريق مطالعه تحليلي مي- اي عصر افشاريه است. نوشتار حاضر بر مبناي روش توصيفيسلسله
- ، چگونگي بازتاب فضاي سياسينادريتاريخ جهانگشاي هاي بينشي و روشي استرآبادي در نگارش شاخصه

نگاري و نقد تاريخي توجه به بينش و اجتماعي حيات مورخ را مورد تحليل و بررسي قرار دهد. در قلمرو تاريخ
و مرتبط با يكديگرند.  ناپذيرتفكيكنگاري دو مقوله روش مورخ امري ضروري است. بينش و روش در تاريخ

نگارانه در هر عصري مستلزم اوست و فهم متون تاريخ ي او مبناي شناخت زمانهنگارانهشناخت مورخ و اثر تاريخ
- به گرايش جهانگشاشناخت عناصر روشي و بينش حاكم بر متن تاريخي است. در واكاوي بينش استرآبادي در 

و انتقادي مذهبي، اجتماعي  گرايي، بينش، نخبهييگرا تيمشها، باورها و تمايلات اثرگذار مورخ در چند محور 
شناختي مدنظر قرار هايي كه در مباحث روش، مؤلفهجهانگشااست. در بررسي روش استرآبادي در  شدهپرداخته

 قرارگرفته ليوتحلهيتجزمورد  دستنيازامورخ و عواملي  مورداستفادههاي سبكي، منابع گيرد، نظير ويژگيمي
، عواملي چون جهانگشاي نادريي و نگارش تاريخ دهد كه در پيداياست. دستاوردهاي اين پژوهش نشان مي

هاي زباني در هاي فردي مؤلف در كنار ويژگيبافت و موقعيت اجتماعي و سياسي حيات استرآبادي و گرايش
  متون اين عصر تأثير گذارده است. ينگارانهپرتو شرايط و موقعيت زمانه بر بينش و روش تاريخ

اجتماعي، - ، حيات سياسيتاريخ جهانگشاي نادريآبادي، : ميرزامهدي خان استرواژگان كليدي
  بينش، روش.
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  مقدمه
نگارانه براي آگاهي از اريخهاي رايج در ارزيابي منابع تدر نقد و بررسي منابع تاريخي يكي از شيوه

اجتماعي حيات مورخ، تحليل بينش و روش اوست. در بررسي انتقادي متون تاريخي، -فضاي سياسي
هاي اثرگذاري آنان بر ضمن پرهيز از نگرش انتزاعي به دو مقوله بينش و روش، نشان دادن شيوه

هاي بينشي اند. در ميان مؤلفهتدهنده بينش مورخ متفاوهاي تشكيلنمايد. مؤلفهيكديگر ضروري مي
. در ادكرديهاي اجتماعي روزگار مورخ ، باورهاي اعتقادي، بافت موقعيتي و ارزشينيبجهانتوان از مي

ي مورخ، ميزان تحصيلات، ذوقيات مباحث روشي نيز عوامل متعددي نظير سبك نوشتاري رايج زمانه
ي حاضر تلاش شده تا از طريق ارتباط اند. در مقالهردهوي و پايگاه اجتماعي او بر نگارش اثر تأثير گذا

مورخان شاخص عصر افشاريه به  از يكي عنوانبهنگاري استرآبادي دو مقوله بينشي و روشي در تاريخ
اجتماعي روزگار مورخ پرداخته شود. بر اساس اين هدف، پژوهش - چگونگي بازتاب فضاي سياسي

اجتماعي حيات استرآبادي چه - داده است كه فضاي سياسي حاضر اين پرسش اساسي را مدنظر قرار
هاي نگاري او داشته است؟ فرضيه مطرح در پاسخ به سؤال فوق اين است كه ويژگيتأثيري در تاريخ

و  هاآنهاي فكري او در گزينش رخدادها و تحليل بينشي و روشي استرآبادي اعم از باورها و گرايش
  ثرش تأثيرگذار بوده است. هاي سبكي وي در نگارش اويژگي

- ي پژوهش گفتني است كه در باب بررسي بازتاب فضاي سياسيدر نقد و بررسي پيشينه      
، پژوهشي نادري يجهانگشا خيتاراجتماعي حيات استرآبادي با تكيه بر دو مقوله بينش و روش در 

لاي و به شيوه توصيفي در لابهپراكنده  صورتبهتوان مستقل نگارش نيافته است. درباره اين موضوع مي
 خيتارتوان به كتاب درباره تاريخ افشاريه مطالبي يافت. در زمينه منابع چاپي مي شدهانجاملاي تحقيقات 

از دكتر رضا شعباني اشاره كرد. نويسنده در قسمت منشيان با نگاهي اجمالي، به ايران  ياجتماع خيتار
پرداخته است، اما در اين اثر تحليل جامعي پيرامون زندگي استرآبادي و نحوه ورود او به دستگاه نادر 

اجتماعي حيات استرآبادي با تكيه بر بينش و روش او صورت نگرفته است. نويسنده در - فضايسياسي
ي اين دوره اذعان داشته و انجام پژوهش در اين نگارانهمطالعاتي در آثار تاريخ خلأسطور پاياني خود بر 

توان از ضروري دانسته است. در ميان تحقيقات مي يو اجتماعبي، سياسي هاي ادحوزه را از نظرگاه
نژاد ياد كرد از دكتر غلامحسين زرگري» نويسي استرآباديخاوري شيرازي و تثبيت مكتب تاريخ«مقاله 

به چاپ رسيده است. نويسنده ادعاهايي را مبني بر نقش ميرزا در گسترش ساده ١٣٨٠كه در سال 
نگاري دوره افشاريه و تأثير آن بر دوران قاجار مطرح كرده است، اما از موضوع سادهنويسي در تاريخ
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به قلم خانم پروين نادر در سال » خان استرآباديمهدي«نويسي فراتر نرفته است. مقاله ديگر با عنوان 
از شرح صفحه نگارش يافته است. در مقاله فوق نويسنده پس  ٥در كتاب ماه تاريخ و جغرافيادر  ١٣٨٣

نگاري اين اثر پرداخته است، اما هاي تاريخمختصري از زندگي مؤلف، تنها در چند سطر به ذكر ويژگي
اجتماعي مورخ مطرح نكرده است. لذا تحقيقات صورت گرفته در - بحثي پيرامون بازتاب حيات سياسي

خورد. با به چشم مي نگاري اغلب توصيفي بوده و رويكرد تحليلي و انتقادي در آن كمترزمينه تاريخ
هايي روشمند مبني بر مباني فقدان پژوهش ويژهبهنگاري افشاريه، تاريخ تحقيقاتي در حوزه خلأتوجه به 

  نمايد. نگاري اين دوره ضروري ميتاريخ هايي در حوزهتئوريك، انجام پژوهش
  

  شيوه تبويب تاريخ جهانگشاي نادري
هاي نادرشاه و ترين زندگينامهاي، يكي از مفصلخ سلسلهرديف تواري در ينادرتاريخ جهانگشاي 

ه.ق تا ١١٤٢هاي منبعي ارزشمند براي شناخت اوضاع سياسي ايران عصر افشاري در خلال سال
شود و سپس با ذكر ي سلطان حسين صفوي آغاز ميبا شرح غلبه افاغنه در دوره ه.ق است. كتاب١١٦٠

روشي را پردازد.ي جهت آزادسازي ايران از شر استيلاي بيگانه مياقدامات و شرحروي كار آمدن نادر به 
ها با ساير آثار تاريخي به كار گرفته است از برخي جنبه جهانگشاي نادريكه استرآبادي در تدوين 

هايي در روش نگارش وي هايي دارد، لكن با توجه به فضاي فكري و شخصيت مورخ، شاخصههمساني
اجتماعي - به آن براي شناخت اين منبع تاريخي و اطلاع از فضاي سياسي شود كه پرداختنديده مي

 مورداستفاده اولدستبه لحاظ منبعي  جهانگشاي نادريروزگار مورخ ضروري است. همچنين مطالب 
، ابوالحسن كاشاني و ابوالحسن گلستانهنامي،  محمدصادقمروي،  محمدكاظممورخان ديگر نظير 

  است.ساروي قرا گرفته  محمدتقي
 تاريخ نادريها به نام در خصوص نام كتاب بايد اشاره كرد كه اين اثر در فهرست كتابخانه      

مستقيم  طوربهميرزا خود  درواقعچندان مشخص نيست.  گذارينامعلت اين  كهطوريبهذكر شده است، 
-معروف شد. اين اثر با نام جهانگشاي نادرينامي براي تأليفش انتخاب نكرده و بعد از او اين اثر به نام 

است. استرآبادي در يكي از صفحات  شدهخواندهنيز  نادرنامهو  جهانگشاي نادريهاي مختلف نظير 
). اين تعبير نيز ٤٠: ١٣٨٧را براي اثر خويش آورده است (استرآبادي، » ظفرروزنامه«آغازين كتاب تعبير 

ضمني همان مفهوم جهانگشايي  طوربهنيست، زيرا ارتباط بي جهانگشاي نادري ويژهبهبا عناوين قبلي 
اثر  ظفرنامه تيموريسازد. احتمال ديگري نيز وجود دارد كه اين اثر تقليدي از را به ذهن متبادر مي
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اند. دهد كه تيمور و فتوحاتش منبع الهام نادر بودهعلي يزدي باشد. اين احتمال نشان مي الدينشرف
است كه خود مبين تأثير شگرف » شگرف«راي نام كتاب خويش برگزيده، تعبير ديگري كه استرآبادي ب

استرآبادي در مقدمه كتابش قبل از ورود به شرح رخدادهاي عهد نادر در سرنوشت مردم ايران است.
غرض از نوشتن اين اوراق «نويسد: رخدادهاي عصر به بيان هدف خود از نگارش كتاب پرداخته و مي

روشن شود كه ايران، چگونه ايران و ممالك به چه قسم ويران بود و آن اين است كه بر عالمين 
اين گلشن افسرده را كه از  يهاگلها را درست كردند و با عزمي استوار، ويراني معمار گونهحضرت 

  .)١٦: ١٣٨٧استرآبادي، »(هجوم بيگانه لگدكوب حوادث زمان بود به چه آب و رنگ رساندند
اينكه اوضاع ايران مقارن استيلاي افاغنه و شرايط نابسامان مردم در آن  ديآيبرمآنچه از متن فوق 

نگاري استرآبادي تأثير گذارده است. سخن وي پيرامون اوضاع آشفته ايران و آغاز كار نادر، ايام در تاريخ
ر دوران در عشرت سراي ايران، ساز ناسازي كوك كرد، د يآرابزمكه  بعدازآن«شاهدي بر اين مدعاست:

هر گوشه، از مخالف و موالف، نواها و از هر سر، چون كاسه تنبور، صداها برخاسته، ترك و تاجيك، 
، در دايره دادهازدستچنگ آسا، سينه به ناخن حسرت خراشيدند؛ و كوچك و بزرگ قانون خرمي 

جمله  بود، سر از گريبان خودسري درآورده، از آن دستيقويافسوس گشتند و هر جا  زنانكفمحنت، 
ها وي نيز ي اين شورش). در هنگامه٤٠: ١٣٨٧(استرآبادي، » محمود سيستاني رايت طغيان برافراشت

-و كلات سخن مي دره گزاز تلاش نادر براي احضار طوايف افشار، كردها و ساير ايلات ساكن ابيورد، 

كه امكانش وجود هاي مختلف اثر خود هر جا وجود چنين شرايطي سبب شده كه مورخ در بخشگويد. 
هايش را اختيار پيروزينام ميهن ياد كرده و بي ياكنندهياحسرداري لايق و داشته از ظهور نادر چون 

ستايد. گاه از ضرورت وجود او براي ثبات دولت ايران و قوام بنيان حكومت به اعتراف دوست و مي
ي مردم به سبب ظهور عامه). نشاط و شكرگزاري ٢٠٥: ١٣٨٧است (استرآبادي،  سخن گفتهدشمن، 

منجي در اذهان مردم آن روزگار است:  عنوانبههاي استرآبادي نشانگر جايگاه وي نادر نيز در گزارش
پس كوكبه والا وارد ارض اقدس گشته مردم ديده اعيان از ادراك طلعت مهر پرورش همديگر را «

گوهرش لآلي شكر الهي را به مثقب اندوزي خدمت فرخنده گفتند و وضيع و شريف از شرف يروشنچشم
  ). ٢٠٢: ١٣٨٧(استرآبادي، » زبان سفتند
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  نثر جهانگشاي نادري
شغل اصلي نويسنده  برحسب، تاريخ جهانگشاي نادريدر  مورداستفادهبنا بر نظر مصحح كتاب، نثر 

رسد، نمي هدره نادرنثري است متكلف كه البته در پيچيدگي به پاي ديگر كتاب او يعني  يعني دبيري،
و نويسنده بيشتر توجه به مضمون آن داشته  ننشستهمعنا  جايبه، در آن لفظ چندان درهبرخلاف  چراكه
هاي مختلف اين اثر واژگان مغولي و تركي فراواني در كنار صنايع لفظي و اشعار اما در قسمتاست، 

هاي مورخ ها بر اساس گفتهسبك استرآبادي در نقل رخداد). ١: ١٣٨٧استرآبادي، است ( كاررفتهبه
). ايجاز، ضد اطناب و به معني كوتاه كردن سخن ١٣٨٧:٤٠است (استرآبادي، » رسم اجمال و ايجاز«

است و سخن موجز كلامي است كه حداقل الفاظ در آن به كار رود و معني را بدون ابهام بيان كند تا 
). شايد بتوان يكي از دلايل اين ٥٩: ١٣٨٦باعث ملالت خواننده و يا شنونده نشود (ميرفخرايي، 

هاي آخر روش استرآبادي در نگارش بخش چراكهاختصارگويي را در بافت موقعيتي زمانه جستجو كرد، 
صراحت لهجه نسبت به صفحات آغازين اثر بسيار متفاوت است و بدون شك پس از قتل  ازلحاظكتاب 

 كاررفتهبهسبك و زبان  درواقع).٥١٩: ١٣٨٧؛ قدوسي، ١٧٧: ١٣٤٦بخش، نادر نگاشته شده است (تجلي
هاي مختلف بيان و استفاده از صنايع بديعي است كه در نگارش اثر وي تلفيقي از شكل جهانگشادر 

- عالم توان نمونه آخرين نثر دوره صفويه دانست. استرآبادي مانند مؤلفرا مي جهانگشاوجود دارد. نثر 
هايي از اين صنايع بديع باشد.نمونهده كرده كه موجز و دقيق مياز جملات و عباراتي استفا آراي عباسي

يك  عنوانبه).نثر استرآبادي ١٣٨٧:١٣در ستايش مدح آميز نادر شاهدي بر اين مدعاست (استرآبادي، 
نادر در  گذاريتاجمنشي درباري كه از اواخر دوران صفويه در مناصب اداري مشغول بوده و پس از 

الممالكي رسيد، مملو از واژگان و الفاظي است كه در حوزه دبيري بسيار نشيدشت مغان به مقام م
نگاري ادوار پيشين است، اما اين گيرد. گرچه سبك وي تا حدي ادامه سبك تاريخقرار مي مورداستفاده

  نگاري وي تأثير گذارده است.   بر روزگار استرآبادي است كه بر تاريخ حاكم يادبروح 
- هاي الهي يابان حكمتثر خود را با خطاب قرار دادن دانايان رموز آگاهي و دقيقهاسترآبادي ا   

با مدح نادر آغاز كرده و ظهور وي را به تأييد ايزد الهي  - باشندهمان اهل تاريخ مي اديزاحتمالبهكه 
ر اوضاع دانسته است. او در همان آغاز سخن، در توجيه ظهور نادر اشاراتي به تدبير الهي دارد كه د

فردي را براي التيام قلوب ستمديدگان مبسوط » كيشانستم«ي بيدادگري جهان پريشان و در هنگامه
ِإنَّ الَلَّه َيبْعَُث «- اي تلويحي به حديثي مشهور). اين سخن مورخ اشاره١٣٨٧:١٣استرآبادي، ( كنداليد مي

خداوند در هر سده يك نفر را  است كه - »يَُجدِّدُ لَهَا ِدينَهَا مَنْ  لِهَِذِه اْلُأمَِّة عََلى َرأْسِ ُكِلّ مِائَِة َسنَةٍ 
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-هاي نثري در تاريخيكي ديگر از ويژگي).٧: ١٣٦٨وي دين امت را تجديد كند (مطهري،  فرستد كهمي

وي از اغلب .)٣٥٤، ٥٠: ١٣٨٧(استرآبادي، نگاري استرآبادي استفاده از آيات در متن كلام مورخ است 
با مضمون حادثه تطبيق داشته باشد، بهره  كهينحوبهابتدا يا در حين شرح يك واقعه  آيات قرآني در

با معني كلام پيوستگي دارد كه گويي خود  چنانآنگاه  شدهگرفتهگيرد.آيات و احاديث به كار مي
با توجه به  شود.رابطه عبارات گسيخته مي كليبهرا از ميان كلام بردارند،  هاآنقسمتي از نثر است و اگر 

هاي استرآبادي در روايت شدهدرجتوان دريافت كه اغلب آيات در متن اثر مي مورداستفادهبه آيات 
هاي از ديگر ويژگياو دارد. يبخش تيمشروعاشاره به  نوعيبهمربوط به شرح فتوحات نادر است كه 

است. اشعار مزبور در اثر  ردهكاشارهبه آن  »لراقمه«عبارت  نآوردنثري، كاربرد اشعار است كه مورخ با 
داري را استرآبادي متعلق به خود نويسنده است و در يك مورد كه از اشعار حافظ استفاده كرده، امانت

).اغلب اشعار ١٨٣، ١٣٣: ١٣٨٧است (استرآبادي،  كردهاشارهآورده و در دو قسمت از اثرش به آن  جايبه
رد. وي مانند مورخان پيشين، پس از ذكر يك حادثه، استرآبادي با روايات منثور هماهنگي كامل دا

هاي مختلف شعري مانند رباعي، آورد كه جاي آن در متن مشخص است. اشعار او در قالبشعري مي
تا با دقت بيشتري متن را  دارديمواگيرد و خواننده را ها بهره ميبيتقطعه و مثنوي است و بيشتر از تك

تأييدي  عنوانبه هاآنهدف استرآبادي از آوردن اشعار الحاقي، بهره گرفتن از  رسددنبال كند. به نظر مي
بر صحت سخنانش در شرح حوادث روزگار خويش و همچنين در تأييد اعمال مخدومش، نادرشاه بوده 

المثل در شيوه نگارش استرآبادي خالي از لطف نيست. ميرزا امثال را براي است. توجه به كاربرد ضرب
و لطافت سخن خود افزوده  يوسعت معنو تمثيل در ضمن نثر آورده است و به اين وسيله بر تشبيه 

  ). ١٠٧، ٨٧، ٣٥: ١٣٨٧است (استرآبادي، 
  

  منابع استرآبادي در جهانگشاي نادري
قسمت  چراكهخان در هيچ جايي از اثر خود ذكري از مآخذ به ميان نياورده است، ميرزا مهدي

ات مؤلف است. نزديك بودن استرآبادي به نادر، نشانگر آن است كه وي اعظم مطالب حاصل مشاهد
هايش اعتبار عصر خود بوده است و از اين حيث روايت صحنهپشتشاهد عيني اكثر وقايع و قضاياي 

الممالكي دستگاه نادر را بر عهده داشته است، يعني به تعبير يابد. از سوي ديگر ميرزا، سمت منشيمي
كه وي در  ويژهبهمشاوران نزديك نادر در سفرهاي او بوده است.  ازجملهامور خارجه، و امروز، وزير 

مسئوليت داشته است، لذا از  شخصاً يعثمانمربوط به سياست خارجي و مكاتبات نادر با پادشاه  مسائل
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 تر است. جولي اسكات ميثمي در كتابدر كتاب او دقيق مسائلهاي مربوط به اين اين حيث گزارش
كند كه تاريخ از هر نوع كه باشد براي خويش بحثي با عنوان تاريخ و وثاقت مطرح كرده و عنوان مي

آنكه جنبه اقناعي خود را حفظ كند، بايد موثق و معتبر باشد و در ادامه بحث خويش به نقل از بيهقي 
بنابراين با توجه به هاي شاهدان عيني است. دارد كه يكي از منابع اطلاعات تاريخي، گزارشاظهار مي

و يكي از اركان وثاقت و  - آنچه گفته شد، روايات استرآبادي به دليل اينكه خود شاهد عيني حوادث بوده
توان به اقوال او در اين زمينه به ديده اعتبار نگريست. البته مي - اعتبار روايت تاريخي همين نكته است

ها و آثار ساير نويسندگان است، ر متون تاريخي، كتابلازم به ذكر است كه يكي از اركان وثاقت و اعتبا
ها دهد شاهد باشد، كتابتواند همه رخدادهايي را كه حتي در روزگار خودش رخ ميكس نميچون هيچ

). از بين ٣٥٠: ١٣٩١شوند(ميثمي، راهنماياني ضروري براي تاريخ گذشته و تاريخ معاصر محسوب مي
، رخدادهايي چون مناسبات نادر با طهماسب و تغيير سلسله صفويه به شاجهانگمورخ در  مورداشارهوقايع 

ميرزا خود شاهد عيني بوده است.  هاآنوقايعي هستند كه در  ازجملهافشاريه تا زمان كشته شدن نادر؛ 
را بدون دخالت قوه تخيل به رشته تحرير  هاآنو  كرده هيتكوي در اين حوادث به مشهودات خود 

شناسي استرآبادي كه با بينش او پيوند ).از مباحث مهم در روش١٣٨٧:١٤سترآبادي،درآورده است(ا
 تنهانهمورداستفاده در اين اثر است. افعال  جهانگشاي نادرياستفاده از افعال و صفات در  خورده، نحوه

كاربرد افعال گرايانه وي نيز اشاره دارد. نشانگر توجه مورخ به مقام و موقعيت نادر، بلكه بر بينش نخبه
 »در عالم خود نادر آفاق بودند، به نادرقلي بيگ مشهور شدند«جمع براي نادر شاهدي بر اين مدعاست: 

).كاربرد افعال و ضماير جمع در فرهنگ ايراني نشان بزرگي و هيبت ١٢٥، ١٠٥، ٣٨: ١٣٨٧(استرآبادي، 
است، كه  صفحه متفاوتنش در هر سپاهيا نادر ودر وصف خداوند،  جهانگشادر  كاررفتهبهاست. صفات 

اين خود نشان از دقت نظر نويسنده در كاربرد صفات دارد. با نگاهي به صفات مورخ در وصف نادر در 
توان دريافت كه اين واژگان به مرزهاي سلطه شاه بر ساختار كلان اجتماعي در اثر استرآبادي مي

اشاره دارد.كاربرد صفاتي چون داور،  يافشار عصر) در ايران ١٩: ١٣٨٤گفتمان دولت و قدرت (رجبلو، 
: ١٣٨٧(استرآبادي،  »سبحانيظل«قهر، شجاعت، دادخواه در كنار واژگان استعاري مورخ چون قهرمان

ظل حضرت «،  »ملكهخلدالله«، »الرحمانخليفه) «١٠٥: ١٣٨٧(استرآبادي،  »آيت فتح الهي) «٤٤
 و تلاشگرايانه ) نشان از مباني فكري نخبه٣٩٤: ١٣٨٧ي، (استرآباد »پناهاسلامپادشاه ظل «، »سبحان
دهد كه وي به سلطان دارد. صفات ذكر شده مورخ در مورد سپاه نيز نشان مي يبخش تيمشروعوي در 

 درصدد نشان دادن عظمت سپاهيان نادر در برابر دشمن بوده است.
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  نقل روايات در جهانگشاي نادري
نگارانه بهره گرفته است. چنانكه وي نگاري وقايعود از روش تاريخاسترآبادي نيز در نگارش اثر خ

ياد كرده است (استرآبادي، » الحروفو كاتب نگارعيوقا« عنوانبههاي مختلف كتاب از خود در بخش
٤٨٥،  ٣٢٥، ١: ١٣٨٧ .(  

 دهاوريدرنرا در همان سال به نگارش  هرسالاسترآبادي حوادث  جهانگشاي نادري،در ذكر وقايع 
كند. در ، يكجا ذكر نميدادهرخهمه رويدادهاي مربوط به يك واقعه را كه در چند سال  درواقعاست. 

مواردي به شروع يك واقعه اشاره داشته و شرح مفصل آن را در سالي كه واقعه خاتمه يافته و فرجام آن 
نشانگر آن باشد كه تواند ها ميبيان كرده است. از سوي ديگر تقطيع گزارش ليتفصبه شدهمشخص

چون «كند: است كه متن ذيل صحت اين مطلب را روشن مي شدهنوشتهمطالب جهانگشا تدريجي 
گردد مجاري زوال خسرو دادگر در سال بعد ميسر ميتسخير قلاع مزبوره بزور بازوي پنجه اقبال بي

نگاشته قلم صدق مقال  حالات اين داستان دلپذير انشاءالله وحده العزيز، در ضمن وقايع سال آينده
را  هرسالتوان احتمال داد كه وي وقايع ). با توجه به نقل فوق مي٢٤٣: ١٣٨٧(استرآبادي، » خواهد شد

نوشته است و شايد تدوين نهايي اثرش پس از مرگ نادر در هاي بعد ميدر همان سال يا سال اختصاربه
هايي برداشته و بعد يادداشت هرسالاو از وقايع رسد كه دوران انزواي او صورت گرفته باشد. به نظر مي

اقدام كرده است.از ديگر نكات روشي مورخ در بيان ذكر وقايع توجه به جزئيات  هاآننسبت به تدوين 
وي با آوردن اين قسم از جزئيات، هدفش درك بهتر مخاطب از  كهطوريبهزمان وقوع رخداد است 

  در ذكر زمان وقايع تاريخي در موارد مختلف متفاوت است:زمان وقوع حادثه بوده است. روش مورخ 
اشرف  ١١٣٥توشقان ئيل سنه  الثانيجماديدر آخر ماه «زمان دقيق رويداد همراه با ماه و سال: - 

  ). ٢٦: ١٣٨٧(استرآبادي، » كرده از كنج اعتزال برآمد داستانهمجمعي از افاغنه را با خود 
اين واقعه «نويسد: اي به  كرمان ميزمان ورود محمود غلجهتأكيد بر زمان خاص: وي در بيان - 

  ). ٢٤: ١٣٨٧(استرآبادي، » اتفاق افتاد ١١٣٤ الثانيجماديپانزده روز قبل از نوروز در ماه 
مهر را از  بارآتشصبحگاهان چون توپ اژدردهان افق، گلوله «ذكر اشارات كلي در بيان حادثه: - 

اغنه، شب توپخانه را به محاذي اردوي نصرت قرين آورده مهياي جنگ دهن درانداخت، معلوم شد كه اف
). طرح يك مقدمه قبل از شرح يك واقعه از ديگر فنون نويسندگي ١٠٦: ١٣٨٧(استرآبادي، » اندگشته

آورد. وي در اي كوتاه در خصوص آن واقعه مياسترآبادي است كه مورخ در مورد هر رويداد ابتدا مقدمه
گزارش آن «يكردي به گذشته دارد و پيوستگي مطالبش را با وقايع با ذكر عباراتي چون شرح حوادث، رو
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تتمه احوال ) «٦٩، ٢١: ١٣٨٧(استرآبادي، » تبيين اين مقال آنكه«يا » آن واقعه به طريق حقيقت آنكه
به «)، ٢٧٢: ١٣٨٧(استرآبادي، » مفصل اين مجمل آنكه). «٣٤: ١٣٨٧(استرآبادي، » گفته خواهد شد

-شرح مي ليتفصبهحفظ كرده و رويداد را  )٣٧٩، ١٣٨٧:٣٢٠استرآبادي، (»ذكر يافت سابقاًجي كه نه

نظر ميرزا در تشريح جزئيات او از  دقتبه توانيجهانگشا مهاي روشي در دهد.از ديگر ويژگي
يات به اي از موارد در ذكر رخدادها به بيان جزئاش اشاره كرد. وي در پارهرخدادهاي تاريخي زمانه

نگري و نگارش جزئيات حوادث بيشتر در مورد شخصيت نادر اي تفصيلي پرداخته، اين جزئيشيوه
مصاديقي  ازجملهاست.  جهانگشاي نادرياست يعني همان فردي كه محور بحث كتاب  داكردهيپتحقق 

)، معرفي ٣٨: ١٣٨٧توان به شرح روايات مورخ از تولد نادر (استرآبادي، كه بيانگر اين ويژگي است مي
)، ازدواج نادر (استرآبادي، ٣٠٠: ١٣٨٧)، جلوس نادر (استرآبادي، ٣٧: ١٣٨٧ايل قرقلو (استرآبادي، 

اشاره كرد كه ) ٣٧٨: ١٣٨٧استرآبادي، (و طبع او  )٣٨١: ١٣٨٧استرآبادي، ()، فرامين نادري ٣٠٣: ١٣٨٧
  رد. گرايي استرآبادي دااين امر نشان از گفتمان سلطنت محور و نخبه

  
  پردازي در جهانگشاي نادرينحوه شخصيت

پردازي است. مؤلف در اش، شخصيتنگارياسترآبادي در تاريخ مورداستفادههاي از ديگر شيوه
هاي تاريخي از شيوه فضاسازي بهره برده است. ريزبيني در تشريح حوادث جانبي گزينش و ارائه داده

سجامي يكنواخت برخوردار كرده كه اين امر از استقلال قلم براي انتقال بهتر مطلب، نوشته وي را از ان
: ١٣٧٥خورد (بيهقي، نگاري بيهقي نيز به چشم ميمورخ حكايت دارد. نمونه اين روش در تاريخ

هاي اخلاقي مخاطب را پس از توصيف فضائل و خلقيات اشخاص با ويژگي جهانگشا).استرآبادي در ٤٥
پردازي تداعي اين نكته است كه در فضايي قت عمل وي در شخصيتسازد. دآشنا مي هاآنو رفتاري 

تواند سبب جذابيت روايت شود. از سوي داستاني، جزئيات حوادث بدون آنكه موجب خستگي گردد، مي
عاملان حكومتي و  واحوالاوضاعديگر اين روش در تصويرسازي فضاي دستگاه نادري و آشنايي با 

هاي دار منصب بوده، آگاهياسترآبادي در دستگاه نادر عهده ازآنجاكهست. نيز مثمر ثمر ا هاآنعملكرد 
بوده كه با  شيستاقابلذكر رويدادهاي تاريخي  در استيساو از شخصيت افراد پيش و پس پرده 

هنرمندي تمام به تصوير كشيده شده است. وي از بيان احساسات اشخاص نيز غافل نبوده و عملكرد 
هاي مورخ از حالات توان به گزارشكند. از آن جمله ميتوصيف مي دقتهباطرافيان نادر را 

آشفتگي خاطر  طهماسبشاه«پس از فتح اصفهان و خروج اشرف از آن شهر ياد كرد:  طهماسبشاه
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: ١٣٨٧(استرآبادي، » باطن ظاهر كرده از روي طرح، افسر از سر و مُهر از بغل برآورده بر زمين زد...
دهد. در بيان حالات اشرف را شرح مي طهماسبشاهامه به نحوي دقيق مراحل سقوط ). وي در اد١٢٣

كه اشرف كار خود را تباه و روز دولت را سياه  بعدازآن«نويسد: افغان  هنگام عزيمت به اصفهان نيز مي
ديد، جميع توپخانه سلطنت را گذاشته با دل افگار و خاطر ريش در كمال خذلان و تشويش، سر خويش 

توان پردازي نيز ميهاي شخصيت). از ديگر نمونه٣٤: ١٣٨٧استرآبادي، (»و راه اصفهان در پيش گرفت
هاي مدعيان شاهزادگي و ملازمان طايفه بختياري از زبان مورخ اشاره كرد به توصيف ويژگي

ست كه ). گاه توجه او به جزئيات در بيان توضيح بيشتر در شرح يك شخصيت ا٣١٠: ١٣٨٧استرآبادي، (
هاي مختلف اثر خود در تشريح شود. مورخ در قسمتدر ادبيات فارسي از آن تحت عنوان بدل ياد مي

  ).٣٠٢، ٣٣، ٢٥: ١٣٨٧ها از اين شيوه بهره برده است(استرآبادي، شخصيت
  

  در جهانگشاي نادري يسينوسرگذشت نامهجايگاه 
شاهنامه برخوردار است و متوني چون اي اي در ايران از پيشينه دراز دامنهنامهروش سرگذشت

). درواقع ٦٣: ١٣٧٠كوب،(زرين اندشدهنيتدو سرگذشت نامه صورتبهنيز  غرر اخبار ثعالبيو  فردوسي
نگاري اسلامي داشته ترين شكل روايت تاريخي است كه سهمي مهم در تاريخپردامنه يسينو نامهيزندگ

 سرگذشت نامهانسان نه ممكن است و نه مطلوب، پردازش همه ابعاد زندگي يك  ازآنجاكهداشته است. 
هايي از زندگي يك شخصيت را در پرتو توصيف و تحليل به تصوير بكشد(آبوزرن، كوشد كه جنبهمي

ها و تاريخچه توان به فضاي پرورش شخصيتاست كه مي يسينو نامهيزندگ). لذا در پرتو ٤٣: ١٣٨٩
). ميرزا نيز تاريخ خود را در قالب يك ١٤٥: ١٣٨٨اني، توبرد (ملائيرشد فرد در متن يك فرهنگ پي

، شرح جهانگشانويسي در نامهنمود سرگذشت ترينمهمنامه به نگارش درآورده است. سرگذشت
است. در  گرفتهنام جهانگشاي نادريسرگذشت نادر است. چنانچه كتاب استرآبادي نيز به نام نادر، 

ي هاي فردي قرار دارد كه دربردارندهنامهآبادي در رديف زندگيها، اثر استرنامهبندي زندگيتقسيم
- بزرگ مرگ بازندگي يك شخصيت واحد يعني نادر است. وي در اثرش سرگذشت نادر را از تولد تا 

شود. وي در وصف تولد ي بلند محسوب مينامهنمايي به نگارش درآورده كه از اين حيث نوعي زندگي
مسعود آن حضرت در يوم شنبه بيست و هشتم شهر محرم سال هزار و صد و و تولد «نويسد: نادر مي

يك هجري، مطابق تخاقوي ئيل در قلعه دستجرد و دره جز در مكاني كه بالفعل عمارت عاليه در آنجا 
موسوم گرديد و در  -ندر قلي بيگ- احداث و به مولودخانه اشتهار يافته، اتفاق افتاد. و به اسم جد خود
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قدم بر معارج رشد گذاشت، مظهر كارهاي سترگ گشته، در عالم خود نادر آفاق بودند، به  يگسالپانزده
در اثر  يسينو نامهيزندگهاي ). از ديگر جنبه٣٨: ١٣٨٧(استرآبادي، » نادر قلي بيگ مشهور شدند

 در دشت مغان (استرآبادي، گذاريتاجتوان از رخدادهاي مهم رسيدن او به سلطنت، استرآبادي مي
: ١٣٨٧)، فتوحات مهم او با تركمانان (استرآبادي، ٣٠٣: ١٣٨٧)، ازدواج نادر (استرآبادي، ٣٠٠: ١٣٨٧

)، حمله به ٢١٣، ١٧٩، ١٤٥)، تركان عثماني (همان: ١٤٣، ١١٠: ١٣٨٧)، افاغنه (استرآبادي، ٩٢
 درواقع. ) ياد كرد٤٥٨: ١٣٨٧) و مرگ نادر (استرآبادي، ٦٩٩، ٣٣٤: ١٣٨٧هندوستان (استرآبادي، 

هاي نادر است كه در باب لشكركشي ذكرانيشابرد. استرآبادي اثر خود را با مرگ نادر به پايان مي
خورد كه به علت نويسي مورخ در آن به چشم مينامههاي بسياري وجود دارد كه شيوه سرگذشتروايت

  شود. پرهيز از اطاله كلام از ذكر آن خودداري مي
  

  :استرآبادي نگاريبينش در تاريخ
  گيري بينش مورخ زندگينامه استرآبادي و تأثيرات آن در شكل

در خصوص تاريخ تولد استرآبادي اطلاعات چنداني در دست نيست و در آثار وي نيز ذكري از آن 
) بيشترين اطلاعات درباره زندگاني ميرزا، متعلق به دوران ٢٣: ١٣٧٧به ميان نيامده است (خوانساري، 

آنچه منابع ديگر درباره  درواقعبرد. نام مي» نگاروقايع« عنوانبهچنانكه وي از خود  دبيري اوست،
ميرزا در كتابش خود را  چراكهنگار است. وقايع عنوانبهاند، مربوط به شغل وي زندگاني او نگاشته

افيان، ). برخي نظير آرنووا اشر٤: ١٣٧٨كند (استرآبادي، بن محمد استرآبادي معرفي مي يمحمدمهد
الدين اسم كامل ميرزا مهدي، نظام«نويسد: الحسين صفوي خوانده و ميالدين محمد حاجوي را نظام

محمد حاج الحسين الصفوي است. او در استرآباد به دنيا آمد و از اسمش پيداست كه از خاندان صفويان 
گان متقدم و متأخر در است كه با توجه به نظرات نويسند ذكرانيشا .)٢٣: ٢٥٣٦(اشرافيان، » است

محمد « صراحتبهدر كتابش نام پدر خود را  رزايچراكه مصحت مطلب فوق جاي بسي ترديد است، 
از  كيچيهالدين در نام نظام. همچنين )١٦: ١٣٨٧استرآبادي، معرفي كرده است (» نصير استرآبادي

-نقد نظر پژوهشگران مزبور مي ضبط نشده است. دكتر رضا شعباني نيز در صورتنيبدها و منابع تذكره

اند و در اسناد كتابخانه اهل تحقيق شوروي مستندي براي چنان حدس عجيبي ارائه نداده«نويسد:مي
ملقب به » الحسيني يمحمدهاد نيالدنظام«به نام  ٥٣٠٦اي ذيل شماره آصفيه حيدرآباد دكن مجموعه
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ق وجود دارد و احتمالًا اشتباه مؤلفان ه. ١١٣٢شاه ميرزا و مخاطب به ميرزا مهدي خان صفوي، سال 
  ).١٩: ١٣٦٢(شعباني، » گيردسرچشمه مي ازآنجاروسي 

تأليف » الشعرارياض«خان آمده، نخستين تذكره هاي بسياري كه در آن نام مهدياز ميان تذكره
از مستعدان روزگار و «نويسد: مي» ميرزا مهدي كوكب«واله داغستاني است كه در ذيل عنوان 

برد و چند سال قبل از اين، فرط بوده در خدمت قهرمان اقران ايران به سر مي والا مقدار كمالانحبصا
). چنانكه از نام ٤٦٨: ١٣٩١داغستاني، (واله» محن كز لازم اين زمان افتاده از رنج زندگي آسوده

اينكه وي اهل خود  داند ولياسترآبادي پيداست هر پژوهشگر تاريخ ناخودآگاه او را اهل استرآباد مي
ها به استرآباد بوده و يا متعلق به يكي از روستاهاي آن منطقه، كاملًا آشكار نيست. ولي در تذكره

(معيني، جغرافياي گرگان و دشت). برخي از منابع نظير ١٤٦: ١٣٤٨استرآبادي بسنده شده است (ذبيحي، 
الب كتاب مذكور در مورد وطن ميرزا صحيح )، ميرزا را استرآبادي الاصل خوانده كه البته مط٤١٠: ١٣٤٤

اي نشده است. از دوران از منابع مربوط به دوره افشاريه چنين اشاره كيچيهرسد، چون در به نظر نمي
پيداست كه او در استرآباد  قدرنيهمكودكي و چگونگي تحصيل ميرزا اطلاع صحيحي در دست نيست، 

). مهدي ٢٦: ١٣٧٧(خوانساري،  فراگرفتسپس در اصفهان  وآنجا به دنيا آمده و مقدمات علوم را در 
گفت و به قولي كوكب خان در دوران جواني به ادبيات و انشاء و خط تسلط داشت و گاهي هم شعر مي

تخلص ميرزا  عنوانبه» كوكب«).از ديگر منابع كه از لقب ١: ١٣٨٧كرد (استرآبادي، تخلص مي
: ١٣٤٣اصفهاني، (تبريزيالافكار خلاصه)، ٤٨٩: ١٣٩٠هندي، (صديقصبح گلشن توان به ، مياندادكردهي

) اشاره ٩٢٤: ٩: ج١٣٤٨طهراني،  آقابزرگ( الذريعه) و ٤٣٩: ٢: ج١٣٣٦(هدايت،  الفصحاءمجمع)، ٢٥٦
 ,Story(مختصري از ميرزا، لقب او را كوكب ذكر كرده است  حالشرحكرد. استوري نيز در ضمن 

1972: 322 .(  
  

 دگي سياسي آغاز زن
ه.ق) مشخص نيست، اما سابقه  ١١٠٥- ١١٣٥سال ورود استرآبادي به خدمت شاه سلطان حسين (

است، گوياي حفظ مقام  شدهثبتهاي متعددي كه به نام و قلم وي و نامه مخازن الانشاءخدمات او در 
يگر ).از د١٤٥: ٢ج :١٣٧٣منشيگري در دوران شاه حسين و پسرش طهماسب دوم است(شعباني، 

توان از باغبان باشيگري شاه سلطان حسين ياد كرد. البته اين شغل براي ميرزا چندان مشاغل وي مي
ميمنت نداشت و كارش ديري نپاييد، زيرا در اين زمان افاغنه كه از حدود خراسان گذشته بودند، 
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ور محمود افغان ). به دست٢٦: ١٣٧٧اصفهان را محاصره و پس از چندي به تصرف درآوردند (خوانساري، 
گروهي از امرا و اعيان به قتل رسيدند. خوشبختانه ميرزا كه از اين مهلكه جان سالم به در برده بود، 

).پس از سقوط اصفهان و در ١٧٦: ١٣٤٦بخش، نشيني اختيار كرد (تجليمانند اكثر ارباب قلم، گوشه
ر بر اصفهان خاتمه يافت، از ناد يلاياستخلال هشت سال بحران ناشي از تسلط غلزاييان كه با 

استرآبادي هيچ اطلاعي در دست نيست، احتمالًا وي مانند بسياري از كساني كه در دستگاه سلطنت 
-نشيني اختيار كرده است. پس از ورود نادر به اصفهان، استرآبادي عريضهصفويان مقامي داشتند گوشه

و از جانب مردم استرآباد عرض تبريك نمود اي براي تهنيت به دارالسلطنه تقديم مواكب نادري داشت 
هم  چراكه). ظاهراً در صحت انتساب اين عريضه به استرآبادي ايرادي نيست؛ ٤٢: ١٢٨٢(استرآبادي،

كند. سال ورود ترديد مي هرگونهسبك انشاء آن با انشاي ميرزا مطابق است و هم اينكه درج نام او رفع 
ميرزا عريضه خود را به نادر ارائه  كههنگاميشخص نيست، اما استرآبادي به دستگاه حكومت نادرشاه م

: ١٣٤٦بخش، و عالم است (تجلي باتجربهداد، وي از استحكام كلام آن دانست كه ميرزا فردي 
ه.ق به منصب ١١٤٢).وي پس از ورود به دستگاه نادري سريعًا مدارج ترقي را طي كرد و در سال ١٧٦

و سفرها نادر را همراهي كرد و در رديف  هاجنگدر بسياري از  پسنازآالممالكي منصوب شد و منشي
الممالك، در ).منصب منشي٥١٣: ١٣٤٩سه تن از مشاوران مخصوص نادرشاه قرار گرفت (تهراني، 

قلمدان ، يداردواترفت. اين منصب بعدها به هاي صفويه تا قاجاريه از مناصب مهم به شمار ميدوره
دفتر مخصوص شاهنشاهي  سيرئزير رسايل و بالاخره در عصر پهلوي به ، منشي حضوري، ويدار

حكم  پايههمدانش و بينش شهره خاص و عام بود. منشي الممالك  ازلحاظوي  طوركليبهتبديل شد. 
صدراعظم نادر را داشت، كسي كه شب و روز همراه نادر بوده و در جايگاه مشاور او قرار داشت 

هاي سياسي نيز از سوي نادر به الممالكي برخي مأموريت).علاوه بر منشي٣٢٥: ١٣٤٤پاريزي، (باستاني
هاي ميزان اعتماد شاه به او و نيز توانايي دهندهنشانتواند مي هاآنشد كه اهميت ميرزا محول مي

ه.ق كه عثمانيان در جنگ ايروان از نادر شكست  ١١٥٨شخص ميرزا باشد، چنانكه در اوايل سال 
سفير به دربار عثماني  عنوانبهدرخواست مصالحه نمودند، مذاكراتي صورت گرفت و ميرزا خوردند و 

مشخص نيست  درستيبهرفت و در اواخر عمر نادر، در اجراي مأموريتي سياسي به عثماني اعزام شد. اما 
 چه سمتي داشته است. نوايي بر اين عقيده است كه شايد مغز متفكر اين هيئتنيست كه ميرزا در اين 

نقش ظاهري و نمايشي داشته است  اصطلاحبهخان شاملو خان بوده و مصطفيسياسي، مهدي هيئت
در «دارد كه: اظهار مي گونهاين). نوايي در تأييد اين مطلب ١٦٤: ١٣٦٤؛ نصيري، ١٧٧: ١٣٦٨(نوايي، 

خود در باب  جزو اسناد سياسي دولت تركيه سندي است، از احمد پاشا حاكم زيرك بغداد به دولت متبوع
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» خان استكه ظاهرًا عنوان سفارت با مصطفي هرچندميرزا را بر مصطفي خان مرجح بدانند،  كهاين
نادرشاه، استرآبادي به علتي  گذاريتاج).پس از چندي در صحراي مغان، پس از ١٧٨: ١٣٦٨(نوايي، 

خان تفويض كرد. ميرزا مؤمن الممالكي عزل گرديد. نادرشاه منصب وي را به ميرزانامعلوم از مقام منشي
  ). ٢٤: ١٣٣١نگاري پرداخت (لكهارت، به شغل وقايع پسازآن

)، طول اقامت وي در ٤١٧: ١٣٨٧استرآبادي در بغداد بود كه نادرشاه به قتل رسيد (استرآبادي، 
ه.ق)از همراهي جدش حاجي  ١٢١٥- ١٢٨٨خان هدايت (بغداد مشخص نيست، اما سخن رضا قلي

: ١٣٣٩خان به مكه و بازگشت آنان به مازندران حكايت دارد (هدايت، ات، با ميرزا مهديمحمد خان بي
كند كه مهدي خان منشي از بغداد مراجعت و تصريح مي گشاگيتي مؤلف تاريخ كهدرحالي). ٣١٨

 ). تقدير چنين بود كه هنگام قتل نادر او٣٢: ١٣١٧اصفهاني، خان شاملو در بغداد ماند (موسويمصطفي
). با توجه ١٧١: ١٣٤٧به مأموريت دوري عزيمت كند تا از تعرض مدعيان سلطنت در امان باشد (بامداد، 

از انظار  هامدتتوان حدس زد كه وي ناگزير بود پس از مرگ شاه به نزديكي استرآبادي به نادر، مي
لًا در اواخر عمر خود دور بماند. از همين رو از باقي ايام زندگاني وي اطلاعي در دست نيست و احتما

اند كه او از بغداد به كرمانشاه و از كرمانشاه به مشهد زندگي دشواري داشته است. برخي بر اين عقيده
 جايبهنشيني گذراند، اما چرا استرآبادي رفت و به قول ديگر عازم تبريز شد و بقيه عمر خود را به گوشه

فت؟ شايد علت نرفتن او به استرآباد، ناشي از قدرت به تبريز ر- استرآباد–اصفهان يا محل تولد خود 
او از  يدارجانبخان قاجار و يافتن قاجاريه در آن منطقه بوده است. همچنين وي در قضيه قتل فتحعلي

). در مورد عدم ٥٨: ١٣٨٧نادر، عملكرد خود را در علت قتل خان قاجار مؤثر دانسته است(استرآبادي، 
توان حدس زد كه از  قدرت گرفتن زنديه و ظهور خان زند در آن منطقه بازگشتش به اصفهان هم مي

ناشي شده باشد.متأسفانه اين انزوا پرده ابهامي به روي زندگي او افكنده است. ميرزا پس از مأموريت 
از  كيچيهدر گمنامي به سر برد و به خدمت  پسازآنناموفق خود در سمت سفارت قسطنطنيه 

خبر قتل آن  كهچون«الافكارخلاصه). بنا بر قول مؤلف ١٧٧: ١٣٤٦بخش، (تجلي امديدرنپادشاهان افشار 
نشيني قهرمان جهان انتشار يافت باعث مراجعت گرديد، گويند كه ديگر به شغلي نپرداخت و به خانه

  ). ٥٦: ١٣٤٣اصفهاني، (تبريزي» گذرانيد
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  هاي فكري استرآبادياعتقادات، باورها و گرايش
توان مي كهطوريبههاي فكري است. عوامل تأثيرگذار بر انديشه نويسنده، باورها و گرايشيكي از 

با شناخت تعلقات و تمايلات ديني مورخ، نوع اثرگذاري اين علايق را در تحليل، تعليل و سرانجام 
-نگاري او براي بازتاب فضاي سياسيهاي وي بازجسته و اثرگذاري آن را در روش تاريخقضاوت

آشكار اطلاعي در اختيار  طوربهجتماعي روزگار مورخ تبيين نمود. درباره اعتقادات مذهبي استرآبادي ا
نيز حاكي از احترام وي به دو مذهب تشيع و تسنن است. از محتواي  جهانگشا نيست. اشارات او در متن

خاطر فضايلشان مدح و ثنا كه او براي خلفاي راشدين احترام قائل بوده و آنان را به  ديآيبرماثر چنين 
استفاده كرده  »الله اجمعينعليهم رضوان«و» عنهاللهيرض«گفته است و در ادامه نامشان از عنوان 

برد. به نظر را به كار مي »ارضاه«و  »عنهاللهرضي«است. اين در حالي است كه براي امام علي (ع) نيز 
خطاب كردن افراد نامبرده از سوي مورخ تحت تأثير رويكرد نادر در سياست مذهبي  گونهاينرسد كه مي

است،  توجهقابلاو و سخنان ايراد شده وي در باب اين سياست در دشت مغان بوده است. اما آنچه 
گيرد كه نمايانگر ارادت آشكار او به پيامبر(ص) و ائمه است. او در وصف آنان از عباراتي بهره مي

را  »صل الله عليه والسلم«ش او به تشيع است. وي پس از نام رسول به شيوه اهل سنت عنوان گراي
به پايان  »آله الله عليه وقائم آل محمد صلي«است، اما در انتهاي كتاب، اثرش را با تعبير  كاربردهبه

- خاتم«و »رسلينالمسيد«برد، كه اين نوع صلوات در ميان شيعيان ستوده است. آوردن واژگاني چونمي

استرآبادي، (»مظهرالعجايب و مظهر الغرايب«، »الغالباسدالله«براي پيامبر (ص)، عنوان  »النبيين
ثامن «) در وصف امام علي (ع)، ذكر عنوان ١٨٣: ١٣٨٧استرآبادي، (»غالب كل غالب«)، ٤٢٨ :١٣٨٧

)، ٢١: ١٣٨٧رآبادي، است( »مشهد مقدس«،»روضه رضيه رضويه«، وصف »ائمه هدا و ضامن كافه غربا
)، ذكر ٤٦٨: ١٣٨٧استرآبادي، ) در وصف آستانه امام رضا (ع) (٣٣: ١٣٨٧استرآبادي، ( »مشهد معلي«
زاويه مقدسه كاظمين «و »مشهدين شريفين«و  »آستانه مقدسه عليه علويه و عتبه بهيه غرويه«

ه امامان در نجف و كربلا ) در وصف بارگا٢٢٣: ١٣٨٧استرآبادي، ( »كربلاي معلي«، »السلامعليهما
ماه مبارك «)، ٤٢٥: ١٣٨٧استرآبادي، ( »يونس نبي«) و آوردن عباراتي نظير ٤٢٦: ١٣٨٧استرآبادي، (

، ٢٥: ١٣٨٧استرآبادي، ، (»شب بيست و سيم ماه مبارك رمضان«)، ٤٢٦: ١٣٨٧استرآبادي، ( »رمضان
ت. استرآبادي همچنين پايان اثرش شاهدي بر اين مدعاس» روضات ائمه«)و شرح نذورات نادر به ٢١٨

به محمد و آله الامجاد، تمت «نويسد: را با درود بر حضرت محمد و خاندان ايشان به پايان برده و مي
  ).٤٧٠: ١٣٨٧استرآبادي، ( »١١٧١الكتاب بعون الملك الوهاب به تاريخ شهر صفر المظفر سنه 
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هاي استرآبادي در باب دو مذهب روايت توان دريافت كه بسياري ازمي جهانگشابا دقت در متن 
هاي خود به شيعه در برخورد با موضوعاتي كه جنبه ميرزا در عين ارادتتشيع و تسنن دو پهلو است. 

كه گاه دوگانگي زبان او در باب دو مذهب تشيع و  ايگونهبهاست.  گرفتهشيپمذهبي داشت دو رويه در 
ب مورخ شده است. كلام استرآبادي در مورد سياست مذهبي هايي در مورد مذهتسنن سبب ايجاد ترديد

، »شرح جلوس همايون«نامه، شاهدي بر اين مدعاست. مورخ در نادر مقارن جلوس وي و نگارش وثيقه
مربوط به اركان دولت نادري و  مباحث» نامهتسويد شرح وثيقه«و در  »ه.ق١١٥٣در بيان وقايع سال «

توان به مي دستنيازااست كه  را بارها مورد تأكيد قرار دادهشرايط نادر براي پذيرش سلطنت 
تكرارهاي مورخ در مورد خطاي شاه اسماعيل در باب ايجاد تفرقه ميان مذاهب اسلام، بر حق بودن 
خلفاي راشدين، تكيه بر دوستي و رسم برادري خلفاي اربعه و مجاهداتشان در ترويج دين اسلام و 

تكرار واژگان و عبارات  ازآنجاكهدر برگشت به مذهب اهل سنت اشاره كرد.درخواست وي از ملت ايران 
نمايد. هاي مهم در تحليل گفتمان است، توجه به روايات استرآبادي در اين زمينه ضروري مياز شاخصه

فرماني خطاب به بيگلربيگان عظام، سادات  نادر درهاي خود در روز جلوس استرآبادي در گزارش
» دو بر هم زن«باني تفرقه و  عنوانبهما و اهالي شرع در شوراي مغان از  شاه اسماعيل ، علمقاميعال

در ميان مذاهب ياد كرده و عمل او را در سب و لعن خلفاي راشدين مورد مذمت قرار داده است. 
استرآبادي شرط پذيرش سلطنت اهالي ايران از سوي نادر را ترك مذهب تشيع و قبول مذهب تسنن 

برد كه چون امام جعفر صادق(ع) به پايان مي گونهاينكند. اما در باب مذهب تشيع سخنش را ميعنوان 
ذريه رسول اكرم و ممدوح امت بوده و اهل ايران به مذهب آن حضرت آشنا هستند، ايشان را پيرو 

، ٢٩٧- ٢٩٦: ١٣٨٧استرآبادي، مذهب خود شناخته و تنها در فروعات مقلد طريقه آن حضرت باشند (
توجيه كرد  گونهاين). شايد بتوان همين اندازه توجه به مذهب جعفري از سوي مورخ را ٤٣٠- ٤٢٨؛ ٤١٥

  اند.كه اغلب پيشوايان اهل سنت از شاگردان امام صادق (ع) بودند و در محضر ايشان كسب فيض كرده
بود كه با حذف  اهداف پشت پرده نادر و مورخ او از بيان اين مباحث آن ترينمهميكي از  درواقع

زير سؤال ببرند. زيرا كه مشكل  - دانستندكه خود را مروج اين مذهب مي- تشيع، مشروعيت صفويان را 
-مند صفويان بودند و نادر مياصلي نادر پس از ادعاي سلطنت، ذهنيت مردمي بود كه سخت علاقه

يه نمايد. از سوي ديگر نادر بايست ابتدا وجهه دولت صفوي را تضعيف كند تا بتواند سلطنت خود را توج
ديد، سلسله جديدي مي گذارانيبنكرد و خويش را چون اسماعيل خود را با اسماعيل صفوي مقايسه مي

). نادر براي ١٤٨- ١٤٧: ١٣٧٤اي او را بدنام كند (جعفريان، كوشيد تا در هر وثيقهلذا از اين حيث مي
خود  »اسلاف كرام و اروغ عظام نواب همايون«هب يادآوري مردم به دين آباء و اجدادي خويش، به مذ
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كند و در نظر دارد يك نوع تداعي در ذهن توده ايجاد كند. همچنين او قصد داشت آينده اشاره مي
سلطنت خود را تأمين كند و زمينه وحدتي را كه امروزه نيز پس از گذشت دو سده و نيم در مرحله اميد 

).طرح اين مطلب و نگاه اجمالي به ابعاد ١٠: ١٣٤٩(شعباني،  ممالك اسلامي است، آماده نگه دارد
نگاري مختلف سياست مذهبي نادر و آنچه از نظر اين پژوهش اهميت دارد، انعكاس اين مسئله در تاريخ

توان دريافت كه اغلب موضوعات مربوط به دين و علما در عصر افشاري است. از سوي ديگر مي
هاي با سلطنت نادر ارتباط داشته است. با توجه به روايت نوعيبهكه  فتهقرارگرمورخ  موردتوجهمواردي 

توان دريافت كه اوضاع فكري و مذهبي جامعه در زمان او و انديشه و انتظارات نادر از وي مورخ مي
 دارانهجانبهاي خود در گزارش كهطوريبهاسترآبادي تأثير گذارد.  ينگارخيتارتوانست بر انديشه مي

گفته و گاه از تشيع و گاه از تسنن دفاع كرده است و گاه سعي داشته اين سياست مذهبي نادر را  سخن
اي براي اصلاحات اجتماعي قلمداد كند.اين در حالي است كه دو در جهت ايجاد تعادل در جامعه و پايه

با تكيه بر  هاآناز مورخ در دست است كه در  »زوال آفتاب نبوت«و  »رساله غديريه«رساله با عناوين 
پس از  رساله غديريهمنابع معتبر شيعي به شكلي افراطي تشيع خود را به نمايش گذاشته است.وي در 

براي جانشيني پيامبر (ص) سخن رانده و از مخالفين با  مؤمنان ريامستايش امام علي (ع) از شايستگي 
طبقه «، »المرسلينن سيددشمنان دودما«، »دينگروه بي«، »رؤساي اهل نفاق«عناويني چون 

ياد كرده و نام چهارده نفر از دشمنان دودمان  »جماعت مردوده«و  »منكران وحدانيت الهي«،»ظاله
). استرآبادي مخالفت خليفه عمر را در ١٣٧٤:٣١١كند(ميراث اسلامي ايران، نبوي را به ترتيب ذكر مي

عمر را استماع اين كلام آتشناك «ه: دهد كشرح مي گونهاينغدير و موضع رسول(ص)  مسئلهبرابر 
با دلي از نايره كفر و نفاق سوزان متوجه حضرت رسالت شده و كلمات  سوختهمهينساخته چون اخگري 

حضرت « حالي كه، »تامات نبوي كه عين مقاصد رباني است به جملگي از حيز اطاعت خارج ساخته
 »دوافع آن نپرداخته و به سپر صبر متترس گشتهعلم به مواد حيله و خديعه آن طايفه به  باوجودرسالت 

). وي در آخرين سطر از رساله خود از عذاب اين طايفه سخن رانده و ٣٢١: ١٣٧٤(ميراث اسلامي ايران، 
 »حشرهم الله زمره المشركين و عذبهم عذابا لايعذب احدا بمثله من الاولين و الاخرين«نويسد: مي

نيز مورخ پس از برشمردن صفات  رساله زوال آفتاب نبوت. در )٣٢٣: ١٣٧٤(ميراث اسلامي ايران، 
مظهر تجليات الهي ياد كرده و سپس به شرح مباحث درباره  عنوانبهرسول(ص)، از خلقت پيامبر(ص) 

  ).٣٢٦: ١٣٧٤رحلت ايشان پرداخته است (ميراث اسلامي ايران، 
كرده است. گرچه در شرح  متناقض تجلي صورتبهعلاقه مذهبي مورخ به صفويه نيز در اثرش 

خروج كننده از دين اسلام نام  عنوانبهجلوس نادر و بيان سياست مذهبي،استرآبادي از اسماعيل صفوي 
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و شاه سلطان حسين و خاندان سلطنت با  طهماسبشاه ازجملهبرد، اما از برخي افراد اين سلسله مي
  ). ٢٥٢: ١٣٨٧(استرآبادي،  احترام ياد كرده است

  
  گرايانه محور و نخبهبينش سلطنت -در بينش تاريخي استرآباديتأملي 

از احوال قهرمانان.وي كه  عبارت استتوماس كارلايل،مورخ انگليسي بر اين باور است كه تاريخ 
هاي مردم تأكيد دارد، توده يقهرمان پرستبر جاذبه شخصي قهرمان و توانايي او در برانگيختن كيش 

كند هاي واقعي تاريخي قلمداد ميكافي براي وقوع حوادث و مجري جريانرا شرط لازم و  قهرمان
  ).١٧٢: ١٣٧٥؛ ادواردز، ٦٥: ١٣٦٧(كارلايل، 

استرآبادي گويا بنا بر اقتضائات زمانه، چنين گرايشي داشته است. جرياني كه پس از تجربه 
داند و تمام حوادث را به مي، نادر را الگو هاحضور افغاننابساماني سقوط صفويان و ناامني ناشي از 

دهد. از ديدگاه اين جريان اگر نادر نبود، رويدادهايي كه به وحدت ارضي ايران عملكرد او نسبت مي
پيوست. وي خود در مقدمه كتابش، در ذكر ظهور شخصيت نادر و آنچه موجب انجاميد، به وقوع نمي

با يك  ).٤: ١٣٨٧استرآبادي، ، ويران بود(كند كه اگر نادر نبود ايرانشد تصريح مي جهانگشانگارش 
هاي مختلف اثر خود همواره نادر را آفريننده و منشأ چنين ديدگاهي، جاي تعجب نيست كه در قسمت

  .)٥٢: ١٣٨٧استرآبادي، (دانداصلي فتوحات مي
توجه به مسائل سياسي و نظامي است. توجه به اصطلاحات نظامي،  جهانگشاگفتمان شاخص در 

توان روند كه مي اندشدهنوشتههاي او از فنون جنگي نادر با چنان وضوحي سپاه و روايت ييانمبزرگ
). استرآبادي همچنين نادر را با صفاتي ٤٦٢، ٧٣: ١٣٨٧استرآبادي، (را بازسازي كرد هاجنگحقيقي 

است.مورخ  ، غضنفر صولت و شير غرانستوده و از برتري او در نبردهايش ياد كردهفرازسرور گردنچون 
داند. او در شرح اغلب نتيجه تدبير نادرشاه مي را هايابيكام، مقدم بر همه دلايل، سپاه يهايروزيپدر 

: ١٣٨٧، شكست اشرف در جنگ سر دره خوار (استرآبادي، هارتاريخي نظير حمله نادر به قند رخدادهاي
 عنوانبههاي نظامي نادر ز تاكتيك) ا١٩: ١٣٨٧(استرآبادي،  استرآباد) و سركوبي تركمانان ٢٨٧، ١١٧

  فرمانده تراز اول ميدان سخن گفته است.
گرايانه استرآبادي سبب شده است كه در پس هر پيروزي نادر، قدرت او را ستايش گرايش نخبه
نادر  ياللهظلنمايي شخصيت و عملكرد نادر شود. استرآبادي به هنگام اشاره به مقام كند و باعث بزرگ

شخصيتي ياد كرده است كه گويي براي فرمانروايي  عنوانبهروز او در تصرف قندهار، از نادر و سپاه پي
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ميدان دلاوري و طنطعه پرداز معركه  تازكهي«نويسد: بود. وي در وصف قدرت نادر مي شدهساخته
سياست شاملش به  كههنگامياللهي مانند شير غران بر قلب آن گروه زد. ظل حضرتياعلسروري، 

 يافروزآتشظبط رسوم حزم پردازد، كسي قدم از جاي خويش نتواند برداشت. در شام كين، چون منع 
كند، برق را قدرت چقماق زدن نيست و وقت شبگير چون به خاموشي فرمان دهد، صبح را جرأت نفس 

نگاري مورخاني است كه در تاريخ ازجملهاسترآبادي  درواقع). ١٠٦ : ١٣٨٧استرآبادي، » (كشيدن، ني
ايزدي و انديشه  به پادشاه به مفاهيمي چون فره يبخش تيمشروعخود در تداوم انديشه ايرانشهري و 

است. از نظر او نادر جانشين خدا بر روي زمين و سلطنت او موهبتي الهي از سوي  كردهاشارهاللهي ظل
به سلطنت و  دنيبخش تيمشروعدهنده نگرش نويسنده در جهت نشان دستنيازاخداوند است. عباراتي 

خود از قدرت نادر سخن گفته، بلكه از زبان حال سپاهيان و گاه از زبان  تنهانهو مقام پادشاه است. مورخ 
القول اظهار اطاعت دشمن نيز سخن به ميان آورده است. در حمله دوم نادر به بغداد سپاهيان او متفق

توان دريافت كه ).با آنچه گذشت مي٢٣٩: ١٣٨٧دهند (استرآبادي، مي يسپارجانكرده و قول 
پردازد كه پيروزي از آن شاه و سپاه آن مي ليتفصبهو  بردهنامهايي استرآبادي در اكثر موارد از جنگ

گرايانه برد. بينش نخبهخاص مؤلف نيز پي يدارجانبها و توان به گرايشنادر است كه در اينجا مي
نويسد: ام اتمام اثرش براي بقاي دولت نادري دعا كرده و ميرسد كه به هنگمورخ آنجا به اوج مي

همال اين منظور الطاف ملك منان و هاي بسيار سرير سلطنت موروثي به ذات بيتعالي سال شاءاللهان«
دودمان سلاطين زمان، مزين بوده، از آفات روزگار در امان و اين دولت به فيروزي و عدل و  وچراغچشم

مورخ ).٤٧٠: ١٣٨٧استرآبادي، ( »عليه و آله متصل و جاودان باد اللهيصلائم آل محمد احسان به زمان ق
  كند:قدرت نادر را در قالب عباراتي منظوم نيز چنين توصيف مي

  چنان آفتاب، آتش افروختي                    كه نامش زبان در دهن سوختي
  آب آمدي، سوختي سمندر كزان آتش افروختي                     اگر سوي

  ).٢٢٧: ١٣٨٧(استرآبادي،  
  

  بينش علي و انتقادي در جهانگشاي نادري 
نگاري، همان رويكرد انتقادي مورخ در بررسي منظور از بينش علي و نگرش انتقادي در تاريخ

رفتارهاي سياسي و اجتماعي صاحبان قدرت است؛ اعم از سلطان و ساير عوامل  ساختارها وناكارآمدي 
ارائه الگويي مطلوب و گاه براي اعلان اعتراض و مخالفت خود نسبت به اعمال  منظوربهتي حكوم
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رخدادهاي  ظالمانه آنان و ثبت و ضبط آن براي آيندگان. وجه علي بودن آن نيز به معناي تعمق در علت
يع ). استرآبادي نيز در اثر خود كوشيده است تا روند وقا٥٦: ١٣٨٩رخدادهاي تاريخي است (كالينگوود، 

نگاريِ وي تنها است كه در تاريخ ذكرانيشارا با توجه به اصل عليت تبيين كند. در باب ديدگاه نقادانه 
كه مورخ در اين موارد از نقد  كاررفتهبهتوان موارد معدودي را نشان داد كه چنين نگرشي در آن مي

محور مورخ در اثرش سلطنت غيرمستقيم بهره برده است. شايد يكي از دلايل آن را بتوان در گفتمان
هاي استرآبادي در شرح حملات نادر در خراسان اشاره كرد. توان به گزارشجستجو كرد. از آن نمونه مي

را از  گناهانيبوي اعمالي چون قتل و عام، كور كردن، قطع گوش و بيني و ساخت كله مناره از 
استرآبادي، كرده است (بر آن صرف مي هاي هميشگي نادر عنوان كرده كه تمام اوقات خود راعادت
در روايت مورخ بر ديدگاه نقادانه وي اشاره دارد. او همچنين در  »گناهانيب«). ذكر واژه ٤٦٠: ١٣٨٧

كند كه در اين شرح واقعه هندوستان پس از ذكر وضعيت شهر و نحوه برخورد سپاهيان نادر اشاره مي
كبير از دم تيغ گذشتند و برق خرمن زندگي سي هزار  نبرد خشك و تر به پاي هم سوختند و صغير و

هاي استرآبادي نوعي گاه در روايت). ٣٥٩: ١٣٨٧نفس از خورد و بزرگ شهر خاموش شد (استرآبادي، 
هاي وي درباره اوضاع نظير گزارشخورد. بينش انتقادي و اجتماعي به چشم مي يختگيآمدرهم

او در اين روايت، وضعيت مردم را با ديدي نقادانه به تصوير .اجتماعي ايران در ماجراي محاصره اصفهان
اي گندم هاي مردم در حسرت دانهدلشمار زيادي از مردم از گرسنگي جان داده و «كشيده است: 

اطفال خوردسال را دزديده، ذبح كرده و  بزرگان نيز براي رفع گرسنگي خود در بازارها بود. چاكنهيس
استرآبادي پرداختن به  موردتوجهاز ديگر موضوعات اجتماعي ). ٢٥: ١٣٨٧ (استرآبادي،» خوردندمي

مباحثي چون قحطي و بيماري در اين دوره است. وي يكي از دلايل قحطي مردم خراسان را به سبب 
داند كه بعد از مرگ نادر در خراسان شدت يافته بود. او با ديدي نقادانه و در غالب قحط و غلايي مي

  ). ٤٦٥: ١٣٨٧استرآبادي، كشد (ده مردم را به تصوير ميشعر وضعيت تو
-نگاري استرآبادي بايد گفت كه وي در آثارش به توجيه حوادث ميدر باب نظريه عليت در تاريخ

 يمغزسبكسقوط صفويه از عواملي چون  در عللكند. وي پردازد و علت هر حادثه را بيان مي
اسباب شكست از سوي  عنوانبهر داشتن منافع مصلحت و در نظ يورزطمعرأيي، كارگزاران، سست

هايي از اثر خويش مورخ در قسمت درواقع). ٨٧: ١٣٨٧اركان اين دولت سخن گفته است (استرآبادي، 
تنها به نقل صرف وقايع نپرداخته، بلكه به تحليل روابط علت و معلولي رخدادها توجه نموده و آن را با 

خان مقارن علي قلي رحمانهيبكند. او پس از شرح اقدامات تحليل مي »منظور اينكه«عباراتي چون 
دهد و علت اين امر را از سوي وي با خبر مي سالهچهاردهسلطنت، از محصور كردن شاهرخ ميرزاي 
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منظور اينكه،اگر در پادشاهي اقتدار يابد شاهزاده را « نويسد:بيان داشته و مي »منظور اينكه«عبارت 
اهل ايران سلطنت او را اعتباري ندانند، طالب اولاد خاقان مغفور باشند، شاهزاده را جالس برطرف و اگر 

  ).٤٦٣: ١٣٨٧استرآبادي، ( »سرير عز و شرف سازد
شده است،  دهيتندرهمگاه در تشريح عوامل مؤثر در رفتار نادر، بينش علي و نگرش انتقادي مورخ 

خود در برابر عوامل دولتي زبان به اعتراض گشوده و رفتار  كه در كنار بينش علي و نقادانه ايگونهبه
كه از  خردگراست).از سوي ديگر استرآبادي مورخي ٤٦٠: ١٣٨٧استرآبادي، نادر را حق جلوه داده است (

- دانسته و آن را سبب اصلي نابودي مي يبدعاقبتنعمتشان را ديدگاه او كفران نعمت مردم در برابر ولي

و  فروبستخان بعد از قتل و عام تمام اولاد نادر، ديده مروت قليكند كه عليمي داند. وي خاطرنشان
را از دم  - رضا قلي ميرزا–كرد و شاهزاده اعظم  نصرالله ميرزا و امام قلي ميرزا را از ديده بصيرت كور

: ١٣٨٧استرآبادي، رحم نكرد ( »نهال نورسته چمن سلطنت بودند«كه  گناهانيبتيغ گذراند و بر آن 
قتل نادر به اسامي قاتلين نيز اشاره داشته و با اندوهي پنهان سعي در تشريح  در واقعه). مورخ حتي ٤٦٢

  ).٤٦١: ١٣٨٧استرآبادي، اين حادثه داشته است (
در صفحات  چراكهدانسته،  مسئولرا  يقليعلاسترآبادي در مسببين قتل نادر گويا بيش از همه 

جواهر «نويسد: ن بوده است تير تيز زبان خود را متوجه او ساخته و ميپاياني اثرش تا جايي كه ممك
به  مصرفيبو  موقعيبمشهد مقدس نموده، دست اسراف گشوده؛  ونقلحملخانه نادري را از كلات 

سفال و سنگ به  جايبهوضيع و شريف افشانده، نقره خام را به بهاي شلغم پخته و گوهر شاهوار را 
). در پاپان سخنش نيز به سرنوشت شوم ٤٦٤: ١٣٨٧استرآبادي، ( »عيش پرداخت خرج داد و خود به
-و گويي قصد او از آوردن اين مطلب عاقبت عملكرد ناسپاسي وي به ولي كردهاشارهسلطنت علي شاه 

بود را به مخاطب گوشزد كرده است.  هاآننعمت كه همانا گريختن علي شاه و برادرانش و كور شدن 
هاي كتاب خود، عملكرد نادر را توان فهميد كه مورخ در تمام قسمتوارد فوق ميهمچنين از م

قرار داده  موردنقدغيرمستقيم و گذرا  طوربه همآنقرار نداده و تنها معدودي از اعمال نادر را  موردانتقاد
  است كه اين خود بار ديگر بر گفتمان سلطنت محور اشاره دارد. 

  
  گرايانه بينش مشيت

وي را  شناسانه يهستو تقديرگرايي، بُعد ديگري از بينش  ياله تيمش مسئلهاه مؤلف در باب ديدگ
هاي تاريخي دهد. از نظر برخي از مورخان اسلامي تاريخ مظهر اراده الهي است. در پژوهشتشكيل مي
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رويداد نيز هدف تنها بررسي رخداد تاريخي نيست، بلكه شناخت، منظري است كه نويسنده از وراي آن، 
عوامل تأثيرگذار در اين زمينه، ديدگاه اعتقادي  ازجملهرا ديده و به رشته تحرير درآورده است. لذا 

نوع نگرش مورخ به هستي، تعلقات و تمايلات مذهبي او در نوع تحليل و تعليل و  چراكهنويسنده است. 
كوشد با شناخت ارنده ميمؤثر است. لذا در اين مقاله نگدر گزينش روايات تاريخي هاي وي قضاوت

  نگاري او تبيين و تحليل نمايد.ديدگاه تقديرگرايانه مورخ، بازتاب آن را در محتواي تاريخ
اوست. كاربرد  شناسانه يهستدهي نگرش عامل در شكل ترينمهممدارانه ميرزا بينش شريعت

سترآبادي در تمامي نشانگر اعتراف او به وجود برتر هستي است. ا پروردگارصفات مورخ در وصف 
 درواقع).١٣٨: ١٣٨٧استرآبادي، رخدادهاي تاريخي، كلام خود را با توكل بر ايزد يكتا شروع كرده است (

گرايانه قرون پيشين است كه در تقديرگرايي استرآبادي متكي بر بينش ديني وي، ميراث تفكر مشيت
-اينكه در اغلب موارد علت قضيه را بيان مي رغمبهاست. ميرزا  افتهيتداومنگاري وي نيز محتواي تاريخ

وي در تبيين دلايل سقوط شود. كند، در بسياري از موارد مشيت پروردگار را نيز در كنار آن يادآور مي
يُد مَا يُرِ  َو َيحُْكمُ مَا يَشَاُء بِقُدْرَتِهِ الّلَهُ َيْفعَلُ«را مؤثر دانسته و با استناد به آيه  خواست پروردگارصفويه 

دلي و جاني، سختعلت زوال صفويه را تحليل كرده است. او در ادامه جمع عواملي چون گران» ِبعِزَّتِهِ
)، اما ركن ٨٧: ١٣٨٧ساز سقوط اين سلسله دانسته است (استرآبادي، رأيي در اركان دولت را زمينهسست

: ١٣٨٧اسباب است (استرآبادي، المسبب عنوانبهاصلي اين انديشه در بينش مورخ همان پذيرش خداوند 
ساز ، حكم قضا نيز سببيزديا تيمشي مورخ علاوه بر گرايانه). همچنين در چارچوب انديشه مشيت٥٥

وي در شرح نبرد با لزگيه از نقش قضاياي الهي و نزول برف و صاعقه و تلف  كهطوريبهاتفاقات است.
درواقع تقديرگرا بودن ميرزا ).٤٠٤: ١٣٨٧، استرآبادي( نفر از جنگجويان سخن گفته است ٢٠٠شدن 

شود، ولي با توجه ديده مي كراتبهنگاري او يكي از عناصر مهم بينش اعتقادي اوست كه در تاريخ
هاي كاربرد اين انديشه نبايد از اين نكته غفلت نمود كه گاه در مواردي اين بينش اعتقادي گاهجايبه
شده  كاربردهبهز مشكلات و براي ترس از مجازات حاكميت يك سپر براي محفوظ ماندن ا صورتبه

رسد كه علاوه هاي دوران اواخر نادري اين سكوت ميرزا به نظر مياست. از سوي ديگر در بيان آشفتگي
  گذارد.بر تقديرگرا بودنش، مقداري احتياط سياسي او را به نمايش مي
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  انديشي احتياط و مصلحت
يك  درواقعاز مشاوران نزديك نادر شريك در تصميمات او بوده و كتابش  يكي عنوانبهاسترآبادي 

رسانده نوشته آن را به سمع و  نظر نادر ميتا نادر زنده بوده هرچه مي اديزاحتمالبهتاريخ رسمي است و 
). اين ٥: ٢٥٣٦خورد(اشرافيان، درباره نادر به چشم مي ينيمصلحت باست. در سراسر كتاب او يك نوع 

ر حالي است كه امروزه مسلم است كه لشكركشي نادر به هند به هر بهانه ظاهري كه بود، هدف د
ميرزا، ماجرا را طوري ديگر  كهيدرصورتاصلي آن دستيابي به خزاين سلطنتي آن كشور بوده است، 

ميرزا هاي سياسي در آن منطقه ياد كرده است. كند و از حمله نادر به هند براي رفع بحرانتوجيه مي
رنگ تصوير كرده است و ها را در آيينه وجود نادر ديده و چهره سرداران را كاملاً بيافتخار همه پيروزي

قليخان قاجار مروي و پير محمدخان سردار هرويرا حذف كرده و از قتل  چون شاهنام دلاوراني  ويژهبه
شار، سركرده نيروهاي خوزستان بيك اف رضايعلسرداراني چون امام ورديخان افشار، حاكم كرمان، و 

توان به حادثه دلخراش شوشتر اشاره مي ). از حوادث ديگر٣٣: ١٣٧٤آورد (مروي، سخني به ميان نمي
). خطاي ديگر ميرزا اين است ٢٣٣: ١٣٨٧كوتاه و ابتر است (استرآبادي،  بارهنيدراكرد كه كلام ميرزا 
انگارد. به اهميت ميدر برابر افاغنه قد علم كرد را بي كه - نواده ميرزا داود متولي- كه قيام سيد احمد 

) ٣٣٢: ١٣٤٤پاريزي، اين سردار پاكباز پنداشت(باستاني رودنبالهگفته مرحوم باستاني پاريزي نادر را بايد 
  ميرزا به او ارجي ننهاده است. كهدرحالي

كند. يكي از موارد وت مياسترآبادي گاه مانند بسياري از مورخان پيشين در مورد علت واقعه سك
سوم است (مرعشي،  عباسشاهدوم و پسرش  طهماسبشاهسكوت وي در نقل حوادث، سرنوشت 

رسد، رضا قلي ميرزا پسر نادرشاه كه در غيبت نادر، ). به نظر مي٤٤٩: ٢: ج١٣٧٤؛ مروي، ٨٤: ١٣٢٨
زگرداندن صفويان به قدرت، جانشين وي در ايران بود، از بيم طغيان طرفداران خاندان صفويه براي با

). همچنين Tucker,2006: 108طهماسب و پسرانش عباس و اسماعيل را به قتل رسانده باشد (
پذير جلوه ميرزا بسياري از حوادث را به شرحي ناتمام بيان كرده و از همين رو بسياري از قضايا را تحمل

). ٣٣٠: ١٣٨٧(استرآبادي،  ايام نادر است حوادث نيتراندوهناكنظير كشتار مردم دهلي كه از  دهد.مي
علت بلواي هندوها به دنبال افزايش شديد قيمت غله صورت گرفت، واقعيتي كه استرآبادي از  آنكهحال

-) و از باب انذار به مخالفان نادر در مورد تعداد كشته٤٢٢: ١٣٣١آورد (لكهارت، آن سخن به ميان نمي

» خرمن زندگاني سي هزار تن خرد و بزرگ شهر شد آتش جهل عوام برق«گويد: شدگان مي
آورد. به دلالت حزين شدگان ايراني سخني به ميان نمي)، ولي از تعداد كشته٣٣١: ١٣٨٧(استرآبادي، 
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). فريزر به نقل از ميرزا تعداد ١٠٥: ١٣٥٠نفر بوده است (حزين:  ٧٠٠اين واقعه  شدگانكشتهتعداد 
). بدين ترتيب گاه استرآبادي بدون ٧٦: ١٣٩٣كرده است (فريزر، تن ضبط  ٤٠٠مقتولين ايراني را 

دهر دون رنگ «كند كه: و ارائه تحليلي تاريخي در آخر به ذكر اين جمله اكتفا مي هاعلتپرداختن به 
  ).٣٣٠: ١٣٨٧(استرآبادي، » فتنه عجيب ريخت و نقش طرقه برانگيخت

علل كور شدن رضاقلي ميرزا است. وي با  از ديگر حوادثي كه استرآبادي مسكوت گذاشته است،
دهد. ) به بحث خود خاتمه مي٣٣١: ١٣٨٧(استرآبادي، » شاهزاده به طهران روانه شد«نوشتن 
). ٨٤٦: ٢: ج١٣٧٤دهد (مروي، مروي به تفصيل تمام كور شدن رضاقلي ميرزا را شرح مي كهدرحالي

افزايد كه ن از سپاهيان نادر منجر شد، ميمروي با ذكر سيلابي كه به كشته شدن شش تا هفت هزار ت
هزار تومان هزينه داشت (استرآبادي،  ٥٠٠حاصل نادر به داغستان براي خزانه مركزي لشكركشي بي

)، اما استرآبادي تنها با اشاره به سيلاب، در مورد به هدر رفتن خزانه و كشته شدن ٨٣٣: ٢: ج١٣٨٧
  . بندديفرومسربازان لب 
انديشي در رويدادهايي كه به زيان نادر و گرايي و مصلحتدي تحت تأثير نخبهاسترآبا درواقع

تقيه  نوعيبهرسد كه استرآبادي خود را ملزم كند. به نظر ميمستلزم نقد اعمال اوست، سكوت اختيار مي
هاي شخصي از اوضاع سياسي و دانسته و بخشي از اجتنابش از ارائه داوري، ذكر عقايد و تحليلمي

  تدار نادر بوده است.اق
نمايد اينكه توجه به مذهب تشيع و نقش علما كه يك نكته ديگر كه توجه به آن ضروري مي

كنار گذارده شده و گزارش  جهانگشادهد، در بخش مهمي را در متون تاريخي دوره صفويه تشكيل مي
ترآبادي پس از ذكر نظامي وي پرداخته است. اس يهايريدرگوقايع بيشتر به توصيف اعمال نادر و 

)، ٢٧٠: ١٣٨٧اعلان رسمي حكومت او بود (استرآبادي،  منزلهبهنادر در شوراي مغان كه  گانهپنجشروط 
كه  روزشبانهپس از چهار «مروي  حيتصربه كهدرحاليگويد، از علماء سخن نمي كيچيهاز مخالفت 

گفته بود كه: هر كس قصد سلسله صفويه  مخالفتي ابراز نداشته، ميرزا ابوالحسن ملاباشي در چادر خود
بينش محتاطانه  درواقع). ٤٤٦: ٢: ج١٣٧٤(مروي » نمايد نتايج آن در عرصه عالم نخواهد ماند

قرار  موردانتقاداسترآبادي سبب شده كه بسياري از مورخان زبان به انتقاد از وي گشوده و ديدگاه او را 
  ). ٣٢٣: ١٣٤٤پاريزي، دهند(باستاني
زمانه  واحوالاوضاعهاي استرآبادي در حق نادر را در توجه به ستايش يبرا هيتوجتوان تنها شايد ب

انگيزه خويش را از نوشتن  كههنگاميدر  مسئلهي افاغنه جستجو كرد، چنانكه خود نيز بر اين و غلبه
شود كه  غرض از نوشتن اين اوراق اين است كه بر عالمين روشن«كتابش بيان نموده، اشاره دارد: 
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ها را ايران، چگونه ايران و ممالك به چه قسم ويران بود و آن حضرت معمارگونه با عزمي استوار، ويراني
). مسلم است كسي كه بنا به اظهار خودش در ايام شاه سلطان ٤: ١٣٨٧(استرآبادي، » را درست كردند

سرداري لايق  عنوانبهدر مملكت بوده،با ظهور نا بارتأسفو همواره نگران اوضاع  حضورداشتهحسين 
كند. اين نكته را نبايد فراموش هاي او اجتناب ميستايد و از ذكر ناكاميهايش را مياختيار پيروزيبي

كردند، از خود اختياري نداشتند و جرئت نمي وقتچيهالممالك كرد كه در زمان نادر ملاباشي و منشي
ز طرفي هر يك از دولتمردان آن روز با يكديگر رقابت خواست كاري انجام دهند. اجز آنچه نادرشاه مي

داشتند و از گزند يكديگر در امان نبودند و هنرشان اين بود كه علاوه بر حفظ روابط خود با نادر، 
خويشتن را نيز از گزند رقيبان حفظ كنند. چنانكه همكار ديرين ميرزا، حسنعليخان معيرالممالك، از افراد 

 هامدتگران همراه شد و پس از برافتادن شاه با دشمنان وي ساخت و با توطئه بوقلمون صفتي بود كه
توان گفت كه بيشتر معتمدان پيرامون نادر ). به جرأت مي١٤١: ١٣٧٣بود (شعباني،  هاآننيز مشاور 

 در زمان وقوع حادثه قتل نادر در محل حضور رزاياگر متوان قضاوت كرد كه مي نيقيبهطلب بودند. جاه
شد، چنانكه غير ازمعيرالممالك، نديمان نادر هر كه را يافتند، كشتند (بازن، داشت بدون شك كشته مي

٥٨: ١٣٤٠.(  
وي مدت  كهنيهمنبايد چندان آسان انگاشت و  يچنانآنكار استرآبادي را در موقعيت  هرحالبه

ت جاي تعمق بسيار دارد هجده سال با مردي خودكامه رفيق سفر و حضر و گرمابه و گلستان بوده اس
يازد و از مفهوم اين بيت ). اگر ميرزا پس از كشته شدن نادر به ذكر حقايقي دست مي٥تا: (كسروي، بي
» ديدي كه خون ناحق پروانه شمع را، چندان امان نداد كه شب را سحر كند«كند كه استفاده مي

ا مدعيان سلطنت درگير شود، بلكه قصدش خواسته بعد از نادرشاه برساند كه نميسلامت نفس او را مي
  اين بوده كه چند روز بقيه عمر را به تكميل آثارش خويش بپردازد.

  
  نتيجه 
اجتماعي حيات مورخ، - نگارانه و اطلاع از فضاي سياسيعوامل مهم در نگارش متون تاريخ ازجمله

- ثبت عنوانبهعصري  توجه به دو مقوله بينش و روش نويسندگان در هر عصر است. مورخان در هر

اساس  بر هاآناند. اي از اين دو عاملهايي در ظرف زمان و مكان خود و پروردهكنندگان تاريخ، انسان
دانش جامعه و معرفت شخصي خود و با زبان و ادبيات عصر خويش به نگارش تاريخ پرداخته و متوني 

ي عصر افشاريه كه به بازتاب فضاي نگارانهاند. يكي از متون شاخص تاريخنگارانه را ايجاد كردهتاريخ
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است  جهانگشاي نادري، تاريخ پرداخته اجتماعي حيات مؤلف در پرتو مباحث بينشي و روشي او- سياسي
اي نگارش يافته است. از نظر روشي مؤلف در اثر خويش متن ساده و نگاري سلسلهكه به روش تاريخ

اين دوگانگي سبكي در  كهطوريبهاستفاده كرده است  نينابيسبك ب از بكار گرفته و تناوببهمصنوع را 
نگاري ميرزا با اوضاع زمانه مورخ در تاريخ نينابيسبك بنمايان است. استفاده از  وضوحبهاثر استرآبادي 

بين نثر متكلف با عبارات و تركيبات پيچيده اعم از  جهانگشانيز پيوندي ناگسستني دارد. سبك نگارش 
و ساده در  فهمعامهقرآني، احاديث، اشعار، تركيبات عربي، تركي و مغولي و نثر مرسل  كاربرد آيات

- توأم با پيرايه زيتكلف آمهاي اوست، زباني نوسان است. نويسنده آنجا كه سخن از مدح نادر و پيروزي

- ر شاخصهگيرد. از ديگبرد، اما در نقل حوادث تاريخي نثري ساده را در پيش ميبه كار ميهاي ادبي 

توان به نحوه استفاده مورخ از روش وقايع نگارانه در نقل روايات، شيوه هاي روشي در اثر استرآبادي مي
نويسي در اثر نامهپردازي، سرگذشتشخصيت گاهيبه جابيان زمان وقوع رخداد، توصيف اماكن و توجه 

  وي اشاره كرد.
ر از فضاي سياسي عصر خويش بوده است. متأث جهانگشااز ديدگاه بينشي، استرآبادي در نگارش 

 ازاندازهشيببه علت توجه  قسمت اعظم اين اثر تاريخي به مسائل سياسي و نظامي اختصاص دارد و
وي به تاريخ سياسي، صبغه گزارش سياسي در آن غالب است. قسمت اعظم مطالب كتاب حاصل 

بد. در بينش فكري استرآبادي ياهاي وي اعتبار ميمشاهدات مؤلف است كه از اين حيث روايت
و  قرارگرفتهنگاري وي الارض بوده كه در كانون تاريخالله فياي الهي و سلطان ظلسلطنت، وديعه

- هاي قوي تاريخاست. چنانكه وي يكي از انگيزه شدهتيرواجامعه با تمام زواياي آن، پيرامون سلطنت، 

لبته توجه به مناصب اداري مورخ نيز در انگيزه وي نگاري در اثرش را تقرب به سلطان ذكر كرده است. ا
تأثير اين ويژگي بر  كهطوريبهتأثير نبوده است. براي نگارش تاريخ و تحليل او از مسائل سياسي بي

گذار باشد. لذا از اين گرايانه در نگارش رخدادها اثرتوانسته به شكل بروز تمايلات نخبهبينش مورخ مي
گرايي است، تا جايي كه استرآبادي ميرزا سيطره تاريخ سياسي با نگرش نخبهنگاري حيث در تاريخ

انديشي در اغلب رويدادهايي كه به زيان نادر و مستلزم نقد اعمال گرايي و مصلحتتحت تأثير اين نخبه
اوست، سكوت اختيار كرده است. وي همچنين در تبيين، تحليل و تعليل حوادث تاريخي به مشيت الهي 

گيري حوادث باور داشته است. او بوده و در كنار تقدير الهي به نقش اراده و تدبير انسان در شكل معتقد
وي  براثرگرايانه تفكر مشيت درمجموعو  زدهدستدر اين زمينه گاه به تحليل و تعليل رويدادها و وقايع 

  حاكم است.   
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