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چكيده
كتاب تاريﺦ ﺟهانگشاي نادري تأليف ميرزا مهديخان استرآبادي يكي از مهﻢترين منابع تاريﺦنگاري

سلسلﻪاي عصر افشاريﻪ است .نوشتار حاضر بر مبناي روش توصيفي-تحليلي ميكوشد كﻪ از طريق مطالعﻪ
شاخصﻪهاي بينشي و روشي استرآبادي در نگارش تاريﺦ ﺟهانگشاي نادري ،چگونگي بازتاب فضاي سياسي-
اﺟتماعي حيات مورخ را مورد تحليل و بررسي قرار دهد .در قلمرو تاريﺦنگاري و نقد تاريخي توﺟﻪ بﻪ بينش و
روش مورخ امري ضروري است .بينش و روش در تاريﺦنگاري دو مقولﻪ تفكيكناپذير و مرتبط با يكديگرند.
شناخت مورخ و اثر تاريﺦنگارانﻪي او مبناي شناخت زمانﻪ اوست و فهﻢ متون تاريﺦنگارانﻪ در هر عصري مستلزم
شناخت عناصر روشي و بينش حاكﻢ بر متن تاريخي است .در واكاوي بينش استرآبادي در ﺟهانگشا بﻪ گرايش-
ها ،باورها و تمايلات اثرگذار مورخ در چند محور مشيت گرايي ،نخبﻪگرايي ،بينش مذهبي ،اﺟتماعي و انتقادي
پرداختﻪشده است .در بررسي روش استرآبادي در ﺟهانگشا ،مﺆلفﻪهايي كﻪ در مباحث روششناختي مدنظر قرار
ميگيرد ،نظير ويژگيهاي سبكي ،منابع مورداستفاده مورخ و عواملي ازايندست مورد تجزيﻪوتحليل قرارگرفتﻪ
است .دستاوردهاي اين پژوهش نشان ميدهد كﻪ در پيدايي و نگارش تاريﺦ ﺟهانگشاي نادري ،عواملي چون
بافت و موقعيت اﺟتماعي و سياسي حيات استرآبادي و گرايشهاي فردي مﺆلف در كنار ويژگيهاي زباني در
پرتو شرايط و موقعيت زمانﻪ بر بينش و روش تاريﺦنگارانﻪي متون اين عصر تأثير گذارده است.
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ﻣﻘدﻣﻪ
در نقد و بررسي منابع تاريخي يكي از شيوههاي رايج در ارزيابي منابع تاريﺦنگارانﻪ براي آگاهي از
فضاي سياسي-اﺟتماعي حيات مورخ ،تحليل بينش و روش اوست .در بررسي انتقادي متون تاريخي،
ضمن پرهيز از نگرش انتزاعي بﻪ دو مقولﻪ بينش و روش ،نشان دادن شيوههاي اثرگذاري آنان بر
يكديگر ضروري مينمايد .مﺆلفﻪهاي تشكيلدهنده بينش مورخ متفاوتاند .در ميان مﺆلفﻪهاي بينشي
ميتوان از ﺟهانبيني ،باورهاي اعتقادي ،بافت موقعيتي و ارزشهاي اﺟتماعي روزگار مورخ يادكرد .در
مباحث روشي نيز عوامل متعددي نظير سبك نوشتاري رايج زمانﻪي مورخ ،ميزان تحصيلات ،ذوقيات
وي و پايگاه اﺟتماعي او بر نگارش اثر تأثير گذاردهاند .در مقالﻪي حاضر تلاش شده تا از طريق ارتباط
دو مقولﻪ بينشي و روشي در تاريﺦنگاري استرآبادي بﻪعنوان يكي از مورخان شاخص عصر افشاريﻪ بﻪ
چگونگي بازتاب فضاي سياسي-اﺟتماعي روزگار مورخ پرداختﻪ شود .بر اساس اين هدف ،پژوهش
حاضر اين پرسش اساسي را مدنظر قرار داده است كﻪ فضاي سياسي-اﺟتماعي حيات استرآبادي چﻪ
تأثيري در تاريﺦنگاري او داشتﻪ است؟ فرضيﻪ مطرح در پاسﺦ بﻪ سﺆال فوق اين است كﻪ ويژگيهاي
بينشي و روشي استرآبادي اعﻢ از باورها و گرايشهاي فكري او در گزينش رخدادها و تحليل آنها و
ويژگيهاي سبكي وي در نگارش اثرش تأثيرگذار بوده است.
در نقد و بررسي پيشينﻪي پژوهش گفتني است كﻪ در باب بررسي بازتاب فضاي سياسي-
اﺟتماعي حيات استرآبادي با تكيﻪ بر دو مقولﻪ بينش و روش در تاريﺦ ﺟهانگشاي نادري ،پژوهشي
مستقل نگارش نيافتﻪ است .درباره اين موضوع ميتوان بﻪصورت پراكنده و بﻪ شيوه توصيفي در لابﻪلاي
لاي تحقيقات انجامشده درباره تاريﺦ افشاريﻪ مطالبي يافت .در زمينﻪ منابع چاپي ميتوان بﻪ كتاب تاريﺦ
تاريﺦ اﺟتماعي ايران از دكتر رضا شعباني اشاره كرد .نويسنده در قسمت منشيان با نگاهي اﺟمالي ،بﻪ
زندگي استرآبادي و نحوه ورود او بﻪ دستگاه نادر پرداختﻪ است ،اما در اين اثر تحليل ﺟامعي پيرامون
فضايسياسي-اﺟتماعي حيات استرآبادي با تكيﻪ بر بينش و روش او صورت نگرفتﻪ است .نويسنده در
سطور پاياني خود بر خلأ مطالعاتي در آثار تاريﺦنگارانﻪي اين دوره اذعان داشتﻪ و انجام پژوهش در اين
حوزه را از نظرگاههاي ادبي ،سياسي و اﺟتماعي ضروري دانستﻪ است .در ميان تحقيقات ميتوان از
مقالﻪ »خاوري شيرازي و تثبيت مكتب تاريﺦنويسي استرآبادي« از دكتر غلامحسين زرگرينژاد ياد كرد
كﻪ در سال  ١٣٨٠بﻪ چاپ رسيده است .نويسنده ادعاهايي را مبني بر نقش ميرزا در گسترش ساده
نويسي در تاريﺦنگاري دوره افشاريﻪ و تأثير آن بر دوران قاﺟار مطرح كرده است ،اما از موضوع ساده
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نويسي فراتر نرفتﻪ است .مقالﻪ ديگر با عنوان »مهديخان استرآبادي« بﻪ قلﻢ خانﻢ پروين نادر در سال
 ١٣٨٣در كتاب ماه تاريﺦ و ﺟغرافيا در ٥صفحﻪ نگارش يافتﻪ است .در مقالﻪ فوق نويسنده پس از شرح
مختصري از زندگي مﺆلف ،تنها در چند سطر بﻪ ذكر ويژگيهاي تاريﺦنگاري اين اثر پرداختﻪ است ،اما
بحثي پيرامون بازتاب حيات سياسي-اﺟتماعي مورخ مطرح نكرده است .لذا تحقيقات صورت گرفتﻪ در
زمينﻪ تاريﺦنگاري اغلب توصيفي بوده و رويكرد تحليلي و انتقادي در آن كمتر بﻪ چشﻢ ميخورد .با
توﺟﻪ بﻪ خلأ تحقيقاتي در حوزه تاريﺦنگاري افشاريﻪ ،بﻪويژه فقدان پژوهشهايي روشمند مبني بر مباني
تئوريك ،انجام پژوهشهايي در حوزه تاريﺦنگاري اين دوره ضروري مينمايد.
شيوه تبويب تاريخ جهانگشاي نادري
تاريﺦ ﺟهانگشاي نادري در رديف تواريﺦ سلسلﻪاي ،يكي از مفصلترين زندگينامﻪهاي نادرشاه و
منبعي ارزشمند براي شناخت اوضاع سياسي ايران عصر افشاري در خلال سالهاي ١١٤٢ه.ق تا
١١٦٠ه.ق است .كتاب با شرح غلبﻪ افاغنﻪ در دورهي سلطان حسين صفوي آغاز ميشود و سپس با ذكر
روي كار آمدن نادر بﻪ شرح اقدامات وي ﺟهت آزادسازي ايران از شر استيلاي بيگانﻪ ميپردازد.روشي را
كﻪ استرآبادي در تدوين ﺟهانگشاي نادري بﻪ كار گرفتﻪ است از برخي ﺟنبﻪها با ساير آثار تاريخي
همسانيهايي دارد ،لكن با توﺟﻪ بﻪ فضاي فكري و شخصيت مورخ ،شاخصﻪهايي در روش نگارش وي
ديده ميشود كﻪ پرداختن بﻪ آن براي شناخت اين منبع تاريخي و اطلاع از فضاي سياسي-اﺟتماعي
روزگار مورخ ضروري است .همچنين مطالب ﺟهانگشاي نادري بﻪ لحاظ منبعي دستاول مورداستفاده
مورخان ديگر نظير محمدكاظﻢ مروي ،محمدصادق نامي ،ابوالحسن گلستانﻪ ،ابوالحسن كاشاني و
محمدتقي ساروي قرا گرفتﻪ است.
در خصوص نام كتاب بايد اشاره كرد كﻪ اين اثر در فهرست كتابخانﻪها بﻪ نام تاريﺦ نادري
ذكر شده است ،بﻪطوريكﻪ علت اين نامگذاري چندان مشخص نيست .درواقع ميرزا خود بﻪطور مستقيﻢ
نامي براي تأليفش انتخاب نكرده و بعد از او اين اثر بﻪ نام ﺟهانگشاي نادري معروف شد .اين اثر با نام-
هاي مختلف نظير ﺟهانگشاي نادري و نادرنامﻪ نيز خواندهشده است .استرآبادي در يكي از صفحات
آغازين كتاب تعبير »روزنامﻪظفر« را براي اثر خويش آورده است )استرآبادي .(٤٠ :١٣٨٧ ،اين تعبير نيز
با عناوين قبلي بﻪويژه ﺟهانگشاي نادري بيارتباط نيست ،زيرا بﻪطور ضمني همان مفهوم ﺟهانگشايي
را بﻪ ذهن متبادر ميسازد .احتمال ديگري نيز وﺟود دارد كﻪ اين اثر تقليدي از ظفرنامﻪ تيموري اثر

٢٠٢

مجلﻪ پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٢بهار و تابستان ١٣٩٧

شرفالدين علي يزدي باشد .اين احتمال نشان ميدهد كﻪ تيمور و فتوحاتش منبع الهام نادر بودهاند.
تعبير ديگري كﻪ استرآبادي براي نام كتاب خويش برگزيده» ،شگرف« است كﻪ خود مبين تأثير شگرف
رخدادهاي عهد نادر در سرنوشت مردم ايران است.استرآبادي در مقدمﻪ كتابش قبل از ورود بﻪ شرح
رخدادهاي عصر بﻪ بيان هدف خود از نگارش كتاب پرداختﻪ و مينويسد» :غرض از نوشتن اين اوراق
اين است كﻪ بر عالمين روشن شود كﻪ ايران ،چگونﻪ ايران و ممالك بﻪ چﻪ قسﻢ ويران بود و آن
حضرت معمار گونﻪ با عزمي استوار ،ويرانيها را درست كردند و گلهاي اين گلشن افسرده را كﻪ از
هجوم بيگانﻪ لگدكوب حوادث زمان بود بﻪ چﻪ آب و رنگ رساندند«)استرآبادي.(١٦ :١٣٨٧ ،
آنچﻪ از متن فوق برميآيد اينكﻪ اوضاع ايران مقارن استيلاي افاغنﻪ و شرايط نابسامان مردم در آن
ايام در تاريﺦنگاري استرآبادي تأثير گذارده است .سخن وي پيرامون اوضاع آشفتﻪ ايران و آغاز كار نادر،
شاهدي بر اين مدعاست»:بعدازآن كﻪ بزمآراي دوران در عشرت سراي ايران ،ساز ناسازي كوك كرد ،در
هر گوشﻪ ،از مخالف و موالف ،نواها و از هر سر ،چون كاسﻪ تنبور ،صداها برخاستﻪ ،ترك و تاﺟيك،
چنگ آسا ،سينﻪ بﻪ ناخن حسرت خراشيدند؛ و كوچك و بزرگ قانون خرمي ازدستداده ،در دايره
محنت ،كفزنان افسوس گشتند و هر ﺟا قويدستي بود ،سر از گريبان خودسري درآورده ،از آن ﺟملﻪ
محمود سيستاني رايت طغيان برافراشت« )استرآبادي .(٤٠ :١٣٨٧ ،در هنگامﻪي اين شورشها وي نيز
از تلاش نادر براي احضار طوايف افشار ،كردها و ساير ايلات ساكن ابيورد ،دره گز و كلات سخن مي-
گويد .وﺟود چنين شرايطي سبب شده كﻪ مورخ در بخشهاي مختلف اثر خود هر ﺟا كﻪ امكانش وﺟود
داشتﻪ از ظهور نادر چون سرداري لايق و احياكنندهي نام ميهن ياد كرده و بياختيار پيروزيهايش را
ميستايد .گاه از ضرورت وﺟود او براي ثبات دولت ايران و قوام بنيان حكومت بﻪ اعتراف دوست و
دشمن ،سخن گفتﻪ است )استرآبادي .(٢٠٥ :١٣٨٧ ،نشاط و شكرگزاري عامﻪي مردم بﻪ سبب ظهور
نادر نيز در گزارشهاي استرآبادي نشانگر ﺟايگاه وي بﻪعنوان منجي در اذهان مردم آن روزگار است:
»پس كوكبﻪ والا وارد ارض اقدس گشتﻪ مردم ديده اعيان از ادراك طلعت مهر پرورش همديگر را
چشﻢروشني گفتند و وضيع و شريف از شرفاندوزي خدمت فرخنده گوهرش لآلي شكر الهي را بﻪ مثقب
زبان سفتند« )استرآبادي.(٢٠٢ :١٣٨٧ ،
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نثر جهانگشاي نادري
بنا بر نظر مصحح كتاب ،نثر مورداستفاده در تاريﺦ ﺟهانگشاي نادري ،برحسب شغل اصلي نويسنده
يعني دبيري ،نثري است متكلف كﻪ البتﻪ در پيچيدگي بﻪ پاي ديگر كتاب او يعني دره نادره نميرسد،
چراكﻪ برخلاف دره ،در آن لفظ چندان بﻪﺟاي معنا ننشستﻪ و نويسنده بيشتر توﺟﻪ بﻪ مضمون آن داشتﻪ
است ،اما در قسمتهاي مختلف اين اثر واژگان مغولي و تركي فراواني در كنار صنايع لفظي و اشعار
بﻪكاررفتﻪ است )استرآبادي .(١ :١٣٨٧ ،سبك استرآبادي در نقل رخدادها بر اساس گفتﻪهاي مورخ
»رسﻢ اﺟمال و ايجاز« است )استرآبادي .(١٣٨٧:٤٠ ،ايجاز ،ضد اطناب و بﻪ معني كوتاه كردن سخن
است و سخن موﺟز كلامي است كﻪ حداقل الفاظ در آن بﻪ كار رود و معني را بدون ابهام بيان كند تا
باعث ملالت خواننده و يا شنونده نشود )ميرفخرايي .(٥٩ :١٣٨٦ ،شايد بتوان يكي از دلايل اين
اختصارگويي را در بافت موقعيتي زمانﻪ ﺟستجو كرد ،چراكﻪ روش استرآبادي در نگارش بخشهاي آخر
كتاب ازلحاظ صراحت لهجﻪ نسبت بﻪ صفحات آغازين اثر بسيار متفاوت است و بدون شك پس از قتل
نادر نگاشتﻪ شده است )تجليبخش١٧٧ :١٣٤٦ ،؛ قدوسي.(٥١٩ :١٣٨٧ ،درواقع سبك و زبان بﻪكاررفتﻪ
در ﺟهانگشا تلفيقي از شكلهاي مختلف بيان و استفاده از صنايع بديعي است كﻪ در نگارش اثر وي
وﺟود دارد .نثر ﺟهانگشا را ميتوان نمونﻪ آخرين نثر دوره صفويﻪ دانست .استرآبادي مانند مﺆلف عالﻢ-
آراي عباسي از ﺟملات و عباراتي استفاده كرده كﻪ موﺟز و دقيق ميباشد.نمونﻪهايي از اين صنايع بديع
در ستايش مدح آميز نادر شاهدي بر اين مدعاست )استرآبادي.(١٣٨٧:١٣ ،نثر استرآبادي بﻪعنوان يك
منشي درباري كﻪ از اواخر دوران صفويﻪ در مناصب اداري مشغول بوده و پس از تاجگذاري نادر در
دشت مغان بﻪ مقام منشيالممالكي رسيد ،مملو از واژگان و الفاظي است كﻪ در حوزه دبيري بسيار
مورداستفاده قرار ميگيرد .گرچﻪ سبك وي تا حدي ادامﻪ سبك تاريﺦنگاري ادوار پيشين است ،اما اين
روح ادبي حاكﻢ بر روزگار استرآبادي است كﻪ بر تاريﺦنگاري وي تأثير گذارده است.
استرآبادي اثر خود را با خطاب قرار دادن دانايان رموز آگاهي و دقيقﻪيابان حكمتهاي الهي -
كﻪ بﻪاحتمالزياد همان اهل تاريﺦ ميباشند -با مدح نادر آغاز كرده و ظهور وي را بﻪ تأييد ايزد الهي
دانستﻪ است .او در همان آغاز سخن ،در توﺟيﻪ ظهور نادر اشاراتي بﻪ تدبير الهي دارد كﻪ در اوضاع
ﺟهان پريشان و در هنگامﻪي بيدادگري »ستﻢكيشان« فردي را براي التيام قلوب ستمديدگان مبسوط
ث
اليد ميكند )استرآبادي .(١٣٨٧:١٣ ،اين سخن مورخ اشارهاي تلويحي بﻪ حديثي مشهورِ »-إنَّ ال َّل َﻪ َيبْعَ ُ
جدِّدُ لَهَا دِينَهَا« -است كﻪ خداوند در هر سده يك نفر را
ن يُ َ
ل مِائَ ِة َسنَ ٍة مَ ْ
لِهَ ِذ ِه ا ْل ُأمَّ ِة عَلَى َرأْسِ ُك ِّ
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ميفرستد كﻪ وي دين امت را تجديد كند )مطهري.(٧ :١٣٦٨ ،يكي ديگر از ويژگيهاي نثري در تاريﺦ-
نگاري استرآبادي استفاده از آيات در متن كلام مورخ است )استرآبادي.(٣٥٤ ،٥٠ :١٣٨٧ ،وي از اغلب
آيات قرآني در ابتدا يا در حين شرح يك واقعﻪ بﻪنحويكﻪ با مضمون حادثﻪ تطبيق داشتﻪ باشد ،بهره
ميگيرد.آيات و احاديث بﻪ كار گرفتﻪشده گاه آنچنان با معني كلام پيوستگي دارد كﻪ گويي خود
قسمتي از نثر است و اگر آنها را از ميان كلام بردارند ،بﻪكلي رابطﻪ عبارات گسيختﻪ ميشود .با توﺟﻪ بﻪ
بﻪ آيات مورداستفاده در متن اثر ميتوان دريافت كﻪ اغلب آيات درجشده در روايتهاي استرآبادي
مربوط بﻪ شرح فتوحات نادر است كﻪ بﻪنوعي اشاره بﻪ مشروعيت بخشي او دارد.از ديگر ويژگيهاي
نثري ،كاربرد اشعار است كﻪ مورخ با آوردن عبارت »لراقمﻪ« بﻪ آن اشارهكرده است .اشعار مزبور در اثر
استرآبادي متعلق بﻪ خود نويسنده است و در يك مورد كﻪ از اشعار حافظ استفاده كرده ،امانتداري را
بﻪﺟاي آورده و در دو قسمت از اثرش بﻪ آن اشارهكرده است )استرآبادي.(١٨٣ ،١٣٣ :١٣٨٧ ،اغلب اشعار
استرآبادي با روايات منثور هماهنگي كامل دارد .وي مانند مورخان پيشين ،پس از ذكر يك حادثﻪ،
شعري ميآورد كﻪ ﺟاي آن در متن مشخص است .اشعار او در قالبهاي مختلف شعري مانند رباعي،
قطعﻪ و مثنوي است و بيشتر از تكبيتها بهره ميگيرد و خواننده را واميدارد تا با دقت بيشتري متن را
دنبال كند .بﻪ نظر ميرسد هدف استرآبادي از آوردن اشعار الحاقي ،بهره گرفتن از آنها بﻪعنوان تأييدي
بر صحت سخنانش در شرح حوادث روزگار خويش و همچنين در تأييد اعمال مخدومش ،نادرشاه بوده
است .توﺟﻪ بﻪ كاربرد ضربالمثل در شيوه نگارش استرآبادي خالي از لطف نيست .ميرزا امثال را براي
تشبيﻪ و تمثيل در ضمن نثر آورده است و بﻪ اين وسيلﻪ بر وسعت معني و لطافت سخن خود افزوده
است )استرآبادي.(١٠٧ ،٨٧ ،٣٥ :١٣٨٧ ،
ﻣنابع استرآبادي در جهانگشاي نادري
ميرزا مهديخان در هيچ ﺟايي از اثر خود ذكري از مآخذ بﻪ ميان نياورده است ،چراكﻪ قسمت
اعظﻢ مطالب حاصل مشاهدات مﺆلف است .نزديك بودن استرآبادي بﻪ نادر ،نشانگر آن است كﻪ وي
شاهد عيني اكثر وقايع و قضاياي پشتصحنﻪ عصر خود بوده است و از اين حيث روايتهايش اعتبار
مييابد .از سوي ديگر ميرزا ،سمت منشيالممالكي دستگاه نادر را بر عهده داشتﻪ است ،يعني بﻪ تعبير
امروز ،وزير امور خارﺟﻪ ،و ازﺟملﻪ مشاوران نزديك نادر در سفرهاي او بوده است .بﻪويژه كﻪ وي در
مسائل مربوط بﻪ سياست خارﺟي و مكاتبات نادر با پادشاه عثماني شخصاً مسئوليت داشتﻪ است ،لذا از
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اين حيث گزارشهاي مربوط بﻪ اين مسائل در كتاب او دقيقتر است .ﺟولي اسكات ميثمي در كتاب
خويش بحثي با عنوان تاريﺦ و وثاقت مطرح كرده و عنوان ميكند كﻪ تاريﺦ از هر نوع كﻪ باشد براي
آنكﻪ ﺟنبﻪ اقناعي خود را حفظ كند ،بايد موثق و معتبر باشد و در ادامﻪ بحث خويش بﻪ نقل از بيهقي
اظهار ميدارد كﻪ يكي از منابع اطلاعات تاريخي ،گزارشهاي شاهدان عيني است .بنابراين با توﺟﻪ بﻪ
آنچﻪ گفتﻪ شد ،روايات استرآبادي بﻪ دليل اينكﻪ خود شاهد عيني حوادث بوده -و يكي از اركان وثاقت و
اعتبار روايت تاريخي همين نكتﻪ است -ميتوان بﻪ اقوال او در اين زمينﻪ بﻪ ديده اعتبار نگريست .البتﻪ
لازم بﻪ ذكر است كﻪ يكي از اركان وثاقت و اعتبار متون تاريخي ،كتابها و آثار ساير نويسندگان است،
چون هيچكس نميتواند همﻪ رخدادهايي را كﻪ حتي در روزگار خودش رخ ميدهد شاهد باشد ،كتابها
راهنماياني ضروري براي تاريﺦ گذشتﻪ و تاريﺦ معاصر محسوب ميشوند)ميثمي .(٣٥٠ :١٣٩١ ،از بين
وقايع مورداشاره مورخ در ﺟهانگشا ،رخدادهايي چون مناسبات نادر با طهماسب و تغيير سلسلﻪ صفويﻪ بﻪ
افشاريﻪ تا زمان كشتﻪ شدن نادر؛ ازﺟملﻪ وقايعي هستند كﻪ در آنها ميرزا خود شاهد عيني بوده است.
وي در اين حوادث بﻪ مشهودات خود تكيﻪ كرده و آنها را بدون دخالت قوه تخيل بﻪ رشتﻪ تحرير
درآورده است)استرآبادي.(١٣٨٧:١٤،از مباحث مهﻢ در روششناسي استرآبادي كﻪ با بينش او پيوند
خورده ،نحوه استفاده از افعال و صفات در ﺟهانگشاي نادري است .افعال مورداستفاده در اين اثر نﻪتنها
نشانگر توﺟﻪ مورخ بﻪ مقام و موقعيت نادر ،بلكﻪ بر بينش نخبﻪگرايانﻪ وي نيز اشاره دارد .كاربرد افعال
ﺟمع براي نادر شاهدي بر اين مدعاست» :در عالﻢ خود نادر آفاق بودند ،بﻪ نادرقلي بيگ مشهور شدند«
)استرآبادي.(١٢٥ ،١٠٥ ،٣٨ :١٣٨٧ ،كاربرد افعال و ضماير ﺟمع در فرهنگ ايراني نشان بزرگي و هيبت
است .صفات بﻪكاررفتﻪ در ﺟهانگشا در وصف خداوند ،نادر و سپاهيانش در هر صفحﻪ متفاوت است ،كﻪ
اين خود نشان از دقت نظر نويسنده در كاربرد صفات دارد .با نگاهي بﻪ صفات مورخ در وصف نادر در
اثر استرآبادي ميتوان دريافت كﻪ اين واژگان بﻪ مرزهاي سلطﻪ شاه بر ساختار كلان اﺟتماعي در
گفتمان دولت و قدرت )رﺟبلو (١٩ :١٣٨٤ ،در ايران عصر افشاري اشاره دارد.كاربرد صفاتي چون داور،
قهرمانقهر ،شجاعت ،دادخواه در كنار واژگان استعاري مورخ چون »ظلسبحاني« )استرآبادي:١٣٨٧ ،
» (٤٤آيت فتح الهي« )استرآبادي» (١٠٥ :١٣٨٧ ،خليفﻪالرحمان«» ،خلداللﻪملكﻪ«» ،ظل حضرت
سبحان«» ،پادشاه ظل اسلامپناه« )استرآبادي (٣٩٤ :١٣٨٧ ،نشان از مباني فكري نخبﻪگرايانﻪ و تلاش
وي در مشروعيت بخشي بﻪ سلطان دارد .صفات ذكر شده مورخ در مورد سپاه نيز نشان ميدهد كﻪ وي
درصدد نشان دادن عظمت سپاهيان نادر در برابر دشمن بوده است.
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نﻘل روايات در جهانگشاي نادري
استرآبادي نيز در نگارش اثر خود از روش تاريﺦنگاري وقايعنگارانﻪ بهره گرفتﻪ است .چنانكﻪ وي
در بخشهاي مختلف كتاب از خود بﻪعنوان »وقايعنگار و كاتبالحروف« ياد كرده است )استرآبادي،
.(٤٨٥ ، ٣٢٥ ،١ :١٣٨٧
در ذكر وقايع ﺟهانگشاي نادري ،استرآبادي حوادث هرسال را در همان سال بﻪ نگارش درنياورده
است .درواقع همﻪ رويدادهاي مربوط بﻪ يك واقعﻪ را كﻪ در چند سال رخداده ،يكجا ذكر نميكند .در
مواردي بﻪ شروع يك واقعﻪ اشاره داشتﻪ و شرح مفصل آن را در سالي كﻪ واقعﻪ خاتمﻪ يافتﻪ و فرﺟام آن
مشخصشده بﻪتفصيل بيان كرده است .از سوي ديگر تقطيع گزارشها ميتواند نشانگر آن باشد كﻪ
مطالب ﺟهانگشا تدريجي نوشتﻪشده است كﻪ متن ذيل صحت اين مطلب را روشن ميكند» :چون
تسخير قلاع مزبوره بزور بازوي پنجﻪ اقبال بيزوال خسرو دادگر در سال بعد ميسر ميگردد مجاري
حالات اين داستان دلپذير انشاءاللﻪ وحده العزيز ،در ضمن وقايع سال آينده نگاشتﻪ قلﻢ صدق مقال
خواهد شد« )استرآبادي .(٢٤٣ :١٣٨٧ ،با توﺟﻪ بﻪ نقل فوق ميتوان احتمال داد كﻪ وي وقايع هرسال را
بﻪاختصار در همان سال يا سالهاي بعد مينوشتﻪ است و شايد تدوين نهايي اثرش پس از مرگ نادر در
دوران انزواي او صورت گرفتﻪ باشد .بﻪ نظر ميرسد كﻪ او از وقايع هرسال يادداشتهايي برداشتﻪ و بعد
نسبت بﻪ تدوين آنها اقدام كرده است.از ديگر نكات روشي مورخ در بيان ذكر وقايع توﺟﻪ بﻪ ﺟزئيات
زمان وقوع رخداد است بﻪطوريكﻪ وي با آوردن اين قسﻢ از ﺟزئيات ،هدفش درك بهتر مخاطب از
زمان وقوع حادثﻪ بوده است .روش مورخ در ذكر زمان وقايع تاريخي در موارد مختلف متفاوت است:
زمان دقيق رويداد همراه با ماه و سال» :در آخر ماه ﺟماديالثاني توشقان ئيل سنﻪ  ١١٣٥اشرفﺟمعي از افاغنﻪ را با خود هﻢداستان كرده از كنج اعتزال برآمد« )استرآبادي.(٢٦ :١٣٨٧ ،
تأكيد بر زمان خاص :وي در بيان زمان ورود محمود غلجﻪاي بﻪ كرمان مينويسد» :اين واقعﻪپانزده روز قبل از نوروز در ماه ﺟماديالثاني  ١١٣٤اتفاق افتاد« )استرآبادي.(٢٤ :١٣٨٧ ،
ذكر اشارات كلي در بيان حادثﻪ» :صبحگاهان چون توپ اژدردهان افق ،گلولﻪ آتشبار مهر را ازدهن درانداخت ،معلوم شد كﻪ افاغنﻪ ،شب توپخانﻪ را بﻪ محاذي اردوي نصرت قرين آورده مهياي ﺟنگ
گشتﻪاند« )استرآبادي .(١٠٦ :١٣٨٧ ،طرح يك مقدمﻪ قبل از شرح يك واقعﻪ از ديگر فنون نويسندگي
استرآبادي است كﻪ مورخ در مورد هر رويداد ابتدا مقدمﻪاي كوتاه در خصوص آن واقعﻪ ميآورد .وي در
شرح حوادث ،رويكردي بﻪ گذشتﻪ دارد و پيوستگي مطالبش را با وقايع با ذكر عباراتي چون »گزارش آن
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آن واقعﻪ بﻪ طريق حقيقت آنكﻪ« يا »تبيين اين مقال آنكﻪ« )استرآبادي» (٦٩ ،٢١ :١٣٨٧ ،تتمﻪ احوال
گفتﻪ خواهد شد« )استرآبادي» .(٣٤ :١٣٨٧ ،مفصل اين مجمل آنكﻪ« )استرآبادي» ،(٢٧٢ :١٣٨٧ ،بﻪ
نهجي كﻪ سابقاً ذكر يافت«)استرآبادي (٣٧٩ ،١٣٨٧:٣٢٠ ،حفظ كرده و رويداد را بﻪتفصيل شرح مي-
دهد.از ديگر ويژگيهاي روشي در ﺟهانگشا ميتوان بﻪدقت نظر ميرزا در تشريح ﺟزئيات او از
رخدادهاي تاريخي زمانﻪاش اشاره كرد .وي در پارهاي از موارد در ذكر رخدادها بﻪ بيان ﺟزئيات بﻪ
شيوهاي تفصيلي پرداختﻪ ،اين ﺟزئينگري و نگارش ﺟزئيات حوادث بيشتر در مورد شخصيت نادر
تحقق پيداكرده است يعني همان فردي كﻪ محور بحث كتاب ﺟهانگشاي نادري است .ازﺟملﻪ مصاديقي
كﻪ بيانگر اين ويژگي است ميتوان بﻪ شرح روايات مورخ از تولد نادر )استرآبادي ،(٣٨ :١٣٨٧ ،معرفي
ايل قرقلو )استرآبادي ،(٣٧ :١٣٨٧ ،ﺟلوس نادر )استرآبادي ،(٣٠٠ :١٣٨٧ ،ازدواج نادر )استرآبادي،
 ،(٣٠٣ :١٣٨٧فرامين نادري )استرآبادي (٣٨١ :١٣٨٧ ،و طبع او )استرآبادي (٣٧٨ :١٣٨٧ ،اشاره كرد كﻪ
اين امر نشان از گفتمان سلطنت محور و نخبﻪگرايي استرآبادي دارد.
نحوه شخصيتپردازي در جهانگشاي نادري
از ديگر شيوههاي مورداستفاده استرآبادي در تاريﺦنگارياش ،شخصيتپردازي است .مﺆلف در
گزينش و ارائﻪ دادههاي تاريخي از شيوه فضاسازي بهره برده است .ريزبيني در تشريح حوادث ﺟانبي
براي انتقال بهتر مطلب ،نوشتﻪ وي را از انسجامي يكنواخت برخوردار كرده كﻪ اين امر از استقلال قلﻢ
مورخ حكايت دارد .نمونﻪ اين روش در تاريﺦنگاري بيهقي نيز بﻪ چشﻢ ميخورد )بيهقي:١٣٧٥ ،
.(٤٥استرآبادي در ﺟهانگشا مخاطب را پس از توصيف فضائل و خلقيات اشخاص با ويژگيهاي اخلاقي
و رفتاري آنها آشنا ميسازد .دقت عمل وي در شخصيتپردازي تداعي اين نكتﻪ است كﻪ در فضايي
داستاني ،ﺟزئيات حوادث بدون آنكﻪ موﺟب خستگي گردد ،ميتواند سبب ﺟذابيت روايت شود .از سوي
ديگر اين روش در تصويرسازي فضاي دستگاه نادري و آشنايي با اوضاعواحوال عاملان حكومتي و
عملكرد آنها نيز مثمر ثمر است .ازآنجاكﻪ استرآبادي در دستگاه نادر عهدهدار منصب بوده ،آگاهيهاي
او از شخصيت افراد پيش و پس پرده سياست در ذكر رويدادهاي تاريخي قابلستايش بوده كﻪ با
هنرمندي تمام بﻪ تصوير كشيده شده است .وي از بيان احساسات اشخاص نيز غافل نبوده و عملكرد
اطرافيان نادر را بﻪدقت توصيف ميكند .از آن ﺟملﻪ ميتوان بﻪ گزارشهاي مورخ از حالات
شاهطهماسب پس از فتح اصفهان و خروج اشرف از آن شهر ياد كرد» :شاهطهماسب آشفتگي خاطر
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باطن ظاهر كرده از روي طرح ،افسر از سر و مُهر از بغل برآورده بر زمين زد) «...استرآبادي:١٣٨٧ ،
 .(١٢٣وي در ادامﻪ بﻪ نحوي دقيق مراحل سقوط شاهطهماسب را شرح ميدهد .در بيان حالات اشرف
افغان هنگام عزيمت بﻪ اصفهان نيز مينويسد» :بعدازآن كﻪ اشرف كار خود را تباه و روز دولت را سياه
ديد ،ﺟميع توپخانﻪ سلطنت را گذاشتﻪ با دل افگار و خاطر ريش در كمال خذلان و تشويش ،سر خويش
و راه اصفهان در پيش گرفت«)استرآبادي .(٣٤ :١٣٨٧ ،از ديگر نمونﻪهاي شخصيتپردازي نيز ميتوان
بﻪ توصيف ويژگيهاي مدعيان شاهزادگي و ملازمان طايفﻪ بختياري از زبان مورخ اشاره كرد
)استرآبادي .(٣١٠ :١٣٨٧ ،گاه توﺟﻪ او بﻪ ﺟزئيات در بيان توضيح بيشتر در شرح يك شخصيت است كﻪ
در ادبيات فارسي از آن تحت عنوان بدل ياد ميشود .مورخ در قسمتهاي مختلف اثر خود در تشريح
شخصيتها از اين شيوه بهره برده است)استرآبادي.(٣٠٢، ٣٣ ،٢٥ :١٣٨٧ ،
جايگاه سرگﺬشت ناﻣﻪنويﺴي در جهانگشاي نادري
روش سرگذشتنامﻪاي در ايران از پيشينﻪ دراز دامنﻪاي برخوردار است و متوني چون شاهنامﻪ
فردوسي و غرر اخبار ثعالبي نيز بﻪصورت سرگذشت نامﻪ تدوينشدهاند )زرينكوب .(٦٣ :١٣٧٠،درواقع
زندگينامﻪ نويسي پردامنﻪترين شكل روايت تاريخي است كﻪ سهمي مهﻢ در تاريﺦنگاري اسلامي داشتﻪ
داشتﻪ است .ازآنجاكﻪ پردازش همﻪ ابعاد زندگي يك انسان نﻪ ممكن است و نﻪ مطلوب ،سرگذشت نامﻪ
ميكوشد كﻪ ﺟنبﻪهايي از زندگي يك شخصيت را در پرتو توصيف و تحليل بﻪ تصوير بكشد)آبوزرن،
 .(٤٣ :١٣٨٩لذا در پرتو زندگينامﻪ نويسي است كﻪ ميتوان بﻪ فضاي پرورش شخصيتها و تاريخچﻪ
رشد فرد در متن يك فرهنگ پيبرد )ملائيتواني .(١٤٥ :١٣٨٨ ،ميرزا نيز تاريﺦ خود را در قالب يك
سرگذشتنامﻪ بﻪ نگارش درآورده است .مهﻢترين نمود سرگذشتنامﻪنويسي در ﺟهانگشا ،شرح
سرگذشت نادر است .چنانچﻪ كتاب استرآبادي نيز بﻪ نام نادر ،ﺟهانگشاي نادري نامگرفتﻪ است .در
تقسيﻢبندي زندگينامﻪها ،اثر استرآبادي در رديف زندگينامﻪهاي فردي قرار دارد كﻪ دربردارندهي
زندگي يك شخصيت واحد يعني نادر است .وي در اثرش سرگذشت نادر را از تولد تا مرگ با بزرگ-
نمايي بﻪ نگارش درآورده كﻪ از اين حيث نوعي زندگينامﻪي بلند محسوب ميشود .وي در وصف تولد
نادر مينويسد» :و تولد مسعود آن حضرت در يوم شنبﻪ بيست و هشتﻢ شهر محرم سال هزار و صد و
يك هجري ،مطابق تخاقوي ئيل در قلعﻪ دستجرد و دره ﺟز در مكاني كﻪ بالفعل عمارت عاليﻪ در آنجا
احداث و بﻪ مولودخانﻪ اشتهار يافتﻪ ،اتفاق افتاد .و بﻪ اسﻢ ﺟد خود-ندر قلي بيگ -موسوم گرديد و در
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پانزدهسالگي قدم بر معارج رشد گذاشت ،مظهر كارهاي سترگ گشتﻪ ،در عالﻢ خود نادر آفاق بودند ،بﻪ
نادر قلي بيگ مشهور شدند« )استرآبادي .(٣٨ :١٣٨٧ ،از ديگر ﺟنبﻪهاي زندگينامﻪ نويسي در اثر
استرآبادي ميتوان از رخدادهاي مهﻢ رسيدن او بﻪ سلطنت ،تاجگذاري در دشت مغان )استرآبادي،
 ،(٣٠٠ :١٣٨٧ازدواج نادر )استرآبادي ،(٣٠٣ :١٣٨٧ ،فتوحات مهﻢ او با تركمانان )استرآبادي:١٣٨٧ ،
 ،(٩٢افاغنﻪ )استرآبادي ،(١٤٣ ،١١٠ :١٣٨٧ ،تركان عثماني )همان ،(٢١٣ ،١٧٩ ،١٤٥ :حملﻪ بﻪ
هندوستان )استرآبادي (٦٩٩ ،٣٣٤ :١٣٨٧ ،و مرگ نادر )استرآبادي (٤٥٨ :١٣٨٧ ،ياد كرد .درواقع
استرآبادي اثر خود را با مرگ نادر بﻪ پايان ميبرد .شايانذكر است كﻪ در باب لشكركشيهاي نادر
روايتهاي بسياري وﺟود دارد كﻪ شيوه سرگذشتنامﻪنويسي مورخ در آن بﻪ چشﻢ ميخورد كﻪ بﻪ علت
پرهيز از اطالﻪ كلام از ذكر آن خودداري ميشود.
بينش در تاريخنگاري استرآبادي:
زندگيناﻣﻪ استرآبادي و تأثيرات آن در شكلگيري بينش ﻣورخ
در خصوص تاريﺦ تولد استرآبادي اطلاعات چنداني در دست نيست و در آثار وي نيز ذكري از آن
بﻪ ميان نيامده است )خوانساري (٢٣ :١٣٧٧ ،بيشترين اطلاعات درباره زندگاني ميرزا ،متعلق بﻪ دوران
دبيري اوست ،چنانكﻪ وي از خود بﻪعنوان »وقايعنگار« نام ميبرد .درواقع آنچﻪ منابع ديگر درباره
زندگاني او نگاشتﻪاند ،مربوط بﻪ شغل وي بﻪعنوان وقايعنگار است .چراكﻪ ميرزا در كتابش خود را
محمدمهدي بن محمد استرآبادي معرفي ميكند )استرآبادي .(٤ :١٣٧٨ ،برخي نظير آرنووا اشرافيان،
وي را نظامالدين محمد حاجالحسين صفوي خوانده و مينويسد» :اسﻢ كامل ميرزا مهدي ،نظامالدين
محمد حاج الحسين الصفوي است .او در استرآباد بﻪ دنيا آمد و از اسمش پيداست كﻪ از خاندان صفويان
است« )اشرافيان .(٢٣ :٢٥٣٦ ،شايانذكر است كﻪ با توﺟﻪ بﻪ نظرات نويسندگان متقدم و متأخر در
صحت مطلب فوق ﺟاي بسي ترديد است ،چراكﻪ ميرزا در كتابش نام پدر خود را بﻪصراحت »محمد
نصير استرآبادي« معرفي كرده است )استرآبادي .(١٦ :١٣٨٧ ،همچنين نام نظامالدين در هيچيك از
تذكرهها و منابع بدينصورت ضبط نشده است .دكتر رضا شعباني نيز در نقد نظر پژوهشگران مزبور مي-
مينويسد»:اهل تحقيق شوروي مستندي براي چنان حدس عجيبي ارائﻪ ندادهاند و در اسناد كتابخانﻪ
آصفيﻪ حيدرآباد دكن مجموعﻪاي ذيل شماره  ٥٣٠٦بﻪ نام »نظامالدين محمدهادي الحسيني« ملقب بﻪ
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شاه ميرزا و مخاطب بﻪ ميرزا مهدي خان صفوي ،سال  ١١٣٢ه.ق وﺟود دارد و احتمال ًا اشتباه مﺆلفان
روسي ازآنجا سرچشمﻪ ميگيرد« )شعباني.(١٩ :١٣٦٢ ،
از ميان تذكرههاي بسياري كﻪ در آن نام مهديخان آمده ،نخستين تذكره »رياضالشعرا« تأليف
والﻪ داغستاني است كﻪ در ذيل عنوان »ميرزا مهدي كوكب« مينويسد» :از مستعدان روزگار و
صاحبكمالان والا مقدار بوده در خدمت قهرمان اقران ايران بﻪ سر ميبرد و چند سال قبل از اين ،فرط
محن كز لازم اين زمان افتاده از رنج زندگي آسوده« )والﻪداغستاني .(٤٦٨ :١٣٩١ ،چنانكﻪ از نام
استرآبادي پيداست هر پژوهشگر تاريﺦ ناخودآگاه او را اهل استرآباد ميداند ولي اينكﻪ وي اهل خود
استرآباد بوده و يا متعلق بﻪ يكي از روستاهاي آن منطقﻪ ،كامل ًا آشكار نيست .ولي در تذكرهها بﻪ
استرآبادي بسنده شده است )ذبيحي .(١٤٦ :١٣٤٨ ،برخي از منابع نظير ﺟغرافياي گرگان و دشت)معيني،
 ،(٤١٠ :١٣٤٤ميرزا را استرآبادي الاصل خوانده كﻪ البتﻪ مطالب كتاب مذكور در مورد وطن ميرزا صحيح
بﻪ نظر نميرسد ،چون در هيچيك از منابع مربوط بﻪ دوره افشاريﻪ چنين اشارهاي نشده است .از دوران
كودكي و چگونگي تحصيل ميرزا اطلاع صحيحي در دست نيست ،همينقدر پيداست كﻪ او در استرآباد
بﻪ دنيا آمده و مقدمات علوم را در آنجا و سپس در اصفهان فراگرفت )خوانساري .(٢٦ :١٣٧٧ ،مهدي
خان در دوران ﺟواني بﻪ ادبيات و انشاء و خط تسلط داشت و گاهي هﻢ شعر ميگفت و بﻪ قولي كوكب
تخلص ميكرد )استرآبادي.(١ :١٣٨٧ ،از ديگر منابع كﻪ از لقب »كوكب« بﻪعنوان تخلص ميرزا
يادكردهاند ،ميتوان بﻪ صبح گلشن )صديقهندي ،(٤٨٩ :١٣٩٠ ،خلاصﻪالافكار )تبريزياصفهاني:١٣٤٣ ،
 ،(٢٥٦مجمعالفصحاء )هدايت :١٣٣٦ ،ج (٤٣٩ :٢و الذريعﻪ )آقابزرگ طهراني :١٣٤٨ ،ج (٩٢٤ :٩اشاره
كرد .استوري نيز در ضمن شرححال مختصري از ميرزا ،لقب او را كوكب ذكر كرده است ) Story,
.(1972: 322
آغاز زندگي سياسي
سال ورود استرآبادي بﻪ خدمت شاه سلطان حسين ) ١١٠٥-١١٣٥ه.ق( مشخص نيست ،اما سابقﻪ
خدمات او در مخازن الانشاء و نامﻪهاي متعددي كﻪ بﻪ نام و قلﻢ وي ثبتشده است ،گوياي حفظ مقام
منشيگري در دوران شاه حسين و پسرش طهماسب دوم است)شعباني :١٣٧٣ ،ج.(١٤٥ :٢از ديگر
مشاغل وي ميتوان از باغبان باشيگري شاه سلطان حسين ياد كرد .البتﻪ اين شغل براي ميرزا چندان
ميمنت نداشت و كارش ديري نپاييد ،زيرا در اين زمان افاغنﻪ كﻪ از حدود خراسان گذشتﻪ بودند،
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اصفهان را محاصره و پس از چندي بﻪ تصرف درآوردند )خوانساري .(٢٦ :١٣٧٧ ،بﻪ دستور محمود افغان
گروهي از امرا و اعيان بﻪ قتل رسيدند .خوشبختانﻪ ميرزا كﻪ از اين مهلكﻪ ﺟان سالﻢ بﻪ در برده بود،
مانند اكثر ارباب قلﻢ ،گوشﻪنشيني اختيار كرد )تجليبخش.(١٧٦ :١٣٤٦ ،پس از سقوط اصفهان و در
خلال هشت سال بحران ناشي از تسلط غلزاييان كﻪ با استيلاي نادر بر اصفهان خاتمﻪ يافت ،از
استرآبادي هيچ اطلاعي در دست نيست ،احتمال ًا وي مانند بسياري از كساني كﻪ در دستگاه سلطنت
صفويان مقامي داشتند گوشﻪنشيني اختيار كرده است .پس از ورود نادر بﻪ اصفهان ،استرآبادي عريضﻪ-
اي براي تهنيت بﻪ دارالسلطنﻪ تقديﻢ مواكب نادري داشت و از ﺟانب مردم استرآباد عرض تبريك نمود
)استرآبادي .(٤٢ :١٢٨٢،ظاهراً در صحت انتساب اين عريضﻪ بﻪ استرآبادي ايرادي نيست؛ چراكﻪ هﻢ
سبك انشاء آن با انشاي ميرزا مطابق است و هﻢ اينكﻪ درج نام او رفع هرگونﻪ ترديد ميكند .سال ورود
استرآبادي بﻪ دستگاه حكومت نادرشاه مشخص نيست ،اما هنگاميكﻪ ميرزا عريضﻪ خود را بﻪ نادر ارائﻪ
داد ،وي از استحكام كلام آن دانست كﻪ ميرزا فردي باتجربﻪ و عالﻢ است )تجليبخش:١٣٤٦ ،
.(١٧٦وي پس از ورود بﻪ دستگاه نادري سريع ًا مدارج ترقي را طي كرد و در سال ١١٤٢ه.ق بﻪ منصب
منشيالممالكي منصوب شد و ازآنپس در بسياري از ﺟنگها و سفرها نادر را همراهي كرد و در رديف
سﻪ تن از مشاوران مخصوص نادرشاه قرار گرفت )تهراني.(٥١٣ :١٣٤٩ ،منصب منشيالممالك ،در
دورههاي صفويﻪ تا قاﺟاريﻪ از مناصب مهﻢ بﻪ شمار ميرفت .اين منصب بعدها بﻪ دواتداري ،قلمدان
داري ،منشي حضوري ،وزير رسايل و بالاخره در عصر پهلوي بﻪ رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي
تبديل شد .بﻪطوركلي وي ازلحاظ دانش و بينش شهره خاص و عام بود .منشي الممالك هﻢپايﻪ حكﻢ
صدراعظﻢ نادر را داشت ،كسي كﻪ شب و روز همراه نادر بوده و در ﺟايگاه مشاور او قرار داشت
)باستانيپاريزي.(٣٢٥ :١٣٤٤ ،علاوه بر منشيالممالكي برخي مأموريتهاي سياسي نيز از سوي نادر بﻪ
ميرزا محول ميشد كﻪ اهميت آنها ميتواند نشاندهنده ميزان اعتماد شاه بﻪ او و نيز تواناييهاي
شخص ميرزا باشد ،چنانكﻪ در اوايل سال  ١١٥٨ه.ق كﻪ عثمانيان در ﺟنگ ايروان از نادر شكست
خوردند و درخواست مصالحﻪ نمودند ،مذاكراتي صورت گرفت و ميرزا بﻪعنوان سفير بﻪ دربار عثماني
رفت و در اواخر عمر نادر ،در اﺟراي مأموريتي سياسي بﻪ عثماني اعزام شد .اما بﻪدرستي مشخص نيست
نيست كﻪ ميرزا در اين هيئت چﻪ سمتي داشتﻪ است .نوايي بر اين عقيده است كﻪ شايد مغز متفكر اين
هيئت سياسي ،مهديخان بوده و مصطفيخان شاملو بﻪاصطلاح نقش ظاهري و نمايشي داشتﻪ است
)نوايي١٧٧ :١٣٦٨ ،؛ نصيري .(١٦٤ :١٣٦٤ ،نوايي در تأييد اين مطلب اينگونﻪ اظهار ميدارد كﻪ» :در
ﺟزو اسناد سياسي دولت تركيﻪ سندي است ،از احمد پاشا حاكﻢ زيرك بغداد بﻪ دولت متبوع خود در باب
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اينكﻪ ميرزا را بر مصطفي خان مرﺟح بدانند ،هرچند كﻪ ظاهر ًا عنوان سفارت با مصطفيخان است«
)نوايي.(١٧٨ :١٣٦٨ ،پس از چندي در صحراي مغان ،پس از تاجگذاري نادرشاه ،استرآبادي بﻪ علتي
نامعلوم از مقام منشيالممالكي عزل گرديد .نادرشاه منصب وي را بﻪ ميرزا مﺆمنخان تفويض كرد .ميرزا
ازآنپس بﻪ شغل وقايعنگاري پرداخت )لكهارت.(٢٤ :١٣٣١ ،
استرآبادي در بغداد بود كﻪ نادرشاه بﻪ قتل رسيد )استرآبادي ،(٤١٧ :١٣٨٧ ،طول اقامت وي در
بغداد مشخص نيست ،اما سخن رضا قليخان هدايت ) ١٢١٥-١٢٨٨ه.ق(از همراهي ﺟدش حاﺟي
محمد خان بيات ،با ميرزا مهديخان بﻪ مكﻪ و بازگشت آنان بﻪ مازندران حكايت دارد )هدايت:١٣٣٩ ،
 .(٣١٨درحاليكﻪ مﺆلف تاريﺦ گيتيگشا تصريح ميكند كﻪ مهدي خان منشي از بغداد مراﺟعت و
مصطفيخان شاملو در بغداد ماند )موسوياصفهاني .(٣٢ :١٣١٧ ،تقدير چنين بود كﻪ هنگام قتل نادر او
بﻪ مأموريت دوري عزيمت كند تا از تعرض مدعيان سلطنت در امان باشد )بامداد .(١٧١ :١٣٤٧ ،با توﺟﻪ
بﻪ نزديكي استرآبادي بﻪ نادر ،ميتوان حدس زد كﻪ وي ناگزير بود پس از مرگ شاه مدتها از انظار
دور بماند .از همين رو از باقي ايام زندگاني وي اطلاعي در دست نيست و احتمال ًا در اواخر عمر خود
زندگي دشواري داشتﻪ است .برخي بر اين عقيدهاند كﻪ او از بغداد بﻪ كرمانشاه و از كرمانشاه بﻪ مشهد
رفت و بﻪ قول ديگر عازم تبريز شد و بقيﻪ عمر خود را بﻪ گوشﻪنشيني گذراند ،اما چرا استرآبادي بﻪﺟاي
اصفهان يا محل تولد خود –استرآباد-بﻪ تبريز رفت؟ شايد علت نرفتن او بﻪ استرآباد ،ناشي از قدرت
يافتن قاﺟاريﻪ در آن منطقﻪ بوده است .همچنين وي در قضيﻪ قتل فتحعليخان قاﺟار و ﺟانبداري او از
نادر ،عملكرد خود را در علت قتل خان قاﺟار مﺆثر دانستﻪ است)استرآبادي .(٥٨ :١٣٨٧ ،در مورد عدم
بازگشتش بﻪ اصفهان هﻢ ميتوان حدس زد كﻪ از قدرت گرفتن زنديﻪ و ظهور خان زند در آن منطقﻪ
ناشي شده باشد.متأسفانﻪ اين انزوا پرده ابهامي بﻪ روي زندگي او افكنده است .ميرزا پس از مأموريت
ناموفق خود در سمت سفارت قسطنطنيﻪ ازآنپس در گمنامي بﻪ سر برد و بﻪ خدمت هيچيك از
پادشاهان افشار درنيامد )تجليبخش .(١٧٧ :١٣٤٦ ،بنا بر قول مﺆلف خلاصﻪالافكار»چونكﻪ خبر قتل آن
قهرمان ﺟهان انتشار يافت باعث مراﺟعت گرديد ،گويند كﻪ ديگر بﻪ شغلي نپرداخت و بﻪ خانﻪنشيني
گذرانيد« )تبريزياصفهاني.(٥٦ :١٣٤٣ ،
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اعتﻘادات ،باورها و گرايشهاي فكري استرآبادي
يكي از عوامل تأثيرگذار بر انديشﻪ نويسنده ،باورها و گرايشهاي فكري است .بﻪطوريكﻪ ميتوان
با شناخت تعلقات و تمايلات ديني مورخ ،نوع اثرگذاري اين علايق را در تحليل ،تعليل و سرانجام
قضاوتهاي وي بازﺟستﻪ و اثرگذاري آن را در روش تاريﺦنگاري او براي بازتاب فضاي سياسي-
اﺟتماعي روزگار مورخ تبيين نمود .درباره اعتقادات مذهبي استرآبادي بﻪطور آشكار اطلاعي در اختيار
نيست .اشارات او در متن ﺟهانگشا نيز حاكي از احترام وي بﻪ دو مذهب تشيع و تسنن است .از محتواي
اثر چنين برميآيد كﻪ او براي خلفاي راشدين احترام قائل بوده و آنان را بﻪ خاطر فضايلشان مدح و ثنا
گفتﻪ است و در ادامﻪ نامشان از عنوان »رضياللﻪعنﻪ« و»عليهﻢ رضواناللﻪ اﺟمعين« استفاده كرده
است .اين در حالي است كﻪ براي امام علي )ع( نيز »رضياللﻪعنﻪ« و »ارضاه« را بﻪ كار ميبرد .بﻪ نظر
ميرسد كﻪ اينگونﻪ خطاب كردن افراد نامبرده از سوي مورخ تحت تأثير رويكرد نادر در سياست مذهبي
او و سخنان ايراد شده وي در باب اين سياست در دشت مغان بوده است .اما آنچﻪ قابلتوﺟﻪ است،
ارادت آشكار او بﻪ پيامبر)ص( و ائمﻪ است .او در وصف آنان از عباراتي بهره ميگيرد كﻪ نمايانگر
گرايش او بﻪ تشيع است .وي پس از نام رسول بﻪ شيوه اهل سنت عنوان »صل اللﻪ عليﻪ والسلﻢ« را
بﻪكاربرده است ،اما در انتهاي كتاب ،اثرش را با تعبير »قائﻢ آل محمد صلياللﻪ عليﻪ و آلﻪ« بﻪ پايان
ميبرد ،كﻪ اين نوع صلوات در ميان شيعيان ستوده است .آوردن واژگاني چون»سيدالمرسلين« و»خاتﻢ-
النبيين« براي پيامبر )ص( ،عنوان »اسداللﻪالغالب«» ،مظهرالعجايب و مظهر الغرايب«)استرآبادي،
» ،(٤٢٨: ١٣٨٧غالب كل غالب«)استرآبادي (١٨٣ :١٣٨٧ ،در وصف امام علي )ع( ،ذكر عنوان »ثامن
ائمﻪ هدا و ضامن كافﻪ غربا« ،وصف »روضﻪ رضيﻪ رضويﻪ«»،مشهد مقدس« )استرآبادي،(٢١ :١٣٨٧ ،
»مشهد معلي« )استرآبادي (٣٣ :١٣٨٧ ،در وصف آستانﻪ امام رضا )ع( )استرآبادي ،(٤٦٨ :١٣٨٧ ،ذكر
» آستانﻪ مقدسﻪ عليﻪ علويﻪ و عتبﻪ بهيﻪ غرويﻪ« و »مشهدين شريفين« و»زاويﻪ مقدسﻪ كاظمين
عليهماالسلام«» ،كربلاي معلي« )استرآبادي (٢٢٣ :١٣٨٧ ،در وصف بارگاه امامان در نجف و كربلا
)استرآبادي (٤٢٦ :١٣٨٧ ،و آوردن عباراتي نظير »يونس نبي« )استرآبادي» ،(٤٢٥ :١٣٨٧ ،ماه مبارك
رمضان« )استرآبادي» ،(٤٢٦ :١٣٨٧ ،شب بيست و سيﻢ ماه مبارك رمضان«) ،استرآبادي،٢٥ :١٣٨٧ ،
(٢١٨و شرح نذورات نادر بﻪ »روضات ائمﻪ« شاهدي بر اين مدعاست .استرآبادي همچنين پايان اثرش
را با درود بر حضرت محمد و خاندان ايشان بﻪ پايان برده و مينويسد» :بﻪ محمد و آلﻪ الامجاد ،تمت
الكتاب بعون الملك الوهاب بﻪ تاريﺦ شهر صفر المظفر سنﻪ ) «١١٧١استرآبادي.(٤٧٠ :١٣٨٧ ،
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با دقت در متن ﺟهانگشا ميتوان دريافت كﻪ بسياري از روايتهاي استرآبادي در باب دو مذهب
تشيع و تسنن دو پهلو است .ميرزا در عين ارادتهاي خود بﻪ شيعﻪ در برخورد با موضوعاتي كﻪ ﺟنبﻪ
مذهبي داشت دو رويﻪ در پيشگرفتﻪ است .بﻪگونﻪاي كﻪ گاه دوگانگي زبان او در باب دو مذهب تشيع و
تسنن سبب ايجاد ترديدهايي در مورد مذهب مورخ شده است .كلام استرآبادي در مورد سياست مذهبي
نادر مقارن ﺟلوس وي و نگارش وثيقﻪنامﻪ ،شاهدي بر اين مدعاست .مورخ در »شرح ﺟلوس همايون«،
»در بيان وقايع سال ١١٥٣ه.ق« و در »تسويد شرح وثيقﻪنامﻪ« مباحث مربوط بﻪ اركان دولت نادري و
شرايط نادر براي پذيرش سلطنت را بارها مورد تأكيد قرار داده است كﻪ ازايندست ميتوان بﻪ
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
درخواست وي از ملت ايران در برگشت بﻪ مذهب اهل سنت اشاره كرد.ازآنجاكﻪ تكرار واژگان و عبارات
از شاخصﻪهاي مهﻢ در تحليل گفتمان است ،توﺟﻪ بﻪ روايات استرآبادي در اين زمينﻪ ضروري مينمايد.
استرآبادي در گزارشهاي خود در روز ﺟلوس نادر در فرماني خطاب بﻪ بيگلربيگان عظام ،سادات
عاليمقام ،علما و اهالي شرع در شوراي مغان از شاه اسماعيل بﻪعنوان باني تفرقﻪ و »دو بر هﻢ زن«
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
عنوان ميكند .اما در باب مذهب تشيع سخنش را اينگونﻪ بﻪ پايان ميبرد كﻪ چون امام ﺟعفر صادق)ع(
ذريﻪ رسول اكرم و ممدوح امت بوده و اهل ايران بﻪ مذهب آن حضرت آشنا هستند ،ايشان را پيرو
مذهب خود شناختﻪ و تنها در فروعات مقلد طريقﻪ آن حضرت باشند )استرآبادي،٢٩٧-٢٩٦ :١٣٨٧ ،
٤١٥؛  .(٤٣٠-٤٢٨شايد بتوان همين اندازه توﺟﻪ بﻪ مذهب ﺟعفري از سوي مورخ را اينگونﻪ توﺟيﻪ كرد
كﻪ اغلب پيشوايان اهل سنت از شاگردان امام صادق )ع( بودند و در محضر ايشان كسب فيض كردهاند.
درواقع يكي از مهﻢترين اهداف پشت پرده نادر و مورخ او از بيان اين مباحث آن بود كﻪ با حذف
تشيع ،مشروعيت صفويان را -كﻪ خود را مروج اين مذهب ميدانستند -زير سﺆال ببرند .زيرا كﻪ مشكل
اصلي نادر پس از ادعاي سلطنت ،ذهنيت مردمي بود كﻪ سخت علاقﻪمند صفويان بودند و نادر مي-
بايست ابتدا وﺟهﻪ دولت صفوي را تضعيف كند تا بتواند سلطنت خود را توﺟيﻪ نمايد .از سوي ديگر نادر
خود را با اسماعيل صفوي مقايسﻪ ميكرد و خويش را چون اسماعيل بنيانگذار سلسلﻪ ﺟديدي ميديد،
لذا از اين حيث ميكوشيد تا در هر وثيقﻪاي او را بدنام كند )ﺟعفريان .(١٤٨-١٤٧ :١٣٧٤ ،نادر براي
يادآوري مردم بﻪ دين آباء و اﺟدادي خويش ،بﻪ مذهب »اسلاف كرام و اروغ عظام نواب همايون« خود
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اشاره ميكند و در نظر دارد يك نوع تداعي در ذهن توده ايجاد كند .همچنين او قصد داشت آينده
سلطنت خود را تأمين كند و زمينﻪ وحدتي را كﻪ امروزه نيز پس از گذشت دو سده و نيﻢ در مرحلﻪ اميد
ممالك اسلامي است ،آماده نگﻪ دارد )شعباني.(١٠ :١٣٤٩ ،طرح اين مطلب و نگاه اﺟمالي بﻪ ابعاد
مختلف سياست مذهبي نادر و آنچﻪ از نظر اين پژوهش اهميت دارد ،انعكاس اين مسئلﻪ در تاريﺦنگاري
عصر افشاري است .از سوي ديگر ميتوان دريافت كﻪ اغلب موضوعات مربوط بﻪ دين و علما در
مواردي موردتوﺟﻪ مورخ قرارگرفتﻪ كﻪ بﻪنوعي با سلطنت نادر ارتباط داشتﻪ است .با توﺟﻪ بﻪ روايتهاي
مورخ ميتوان دريافت كﻪ اوضاع فكري و مذهبي ﺟامعﻪ در زمان او و انديشﻪ و انتظارات نادر از وي
ميتوانست بر انديشﻪ تاريﺦنگاري استرآبادي تأثير گذارد .بﻪطوريكﻪ در گزارشهاي خود ﺟانبدارانﻪ
سخن گفتﻪ و گاه از تشيع و گاه از تسنن دفاع كرده است و گاه سعي داشتﻪ اين سياست مذهبي نادر را
در ﺟهت ايجاد تعادل در ﺟامعﻪ و پايﻪاي براي اصلاحات اﺟتماعي قلمداد كند.اين در حالي است كﻪ دو
رسالﻪ با عناوين »رسالﻪ غديريﻪ« و »زوال آفتاب نبوت« از مورخ در دست است كﻪ در آنها با تكيﻪ بر
منابع معتبر شيعي بﻪ شكلي افراطي تشيع خود را بﻪ نمايش گذاشتﻪ است.وي در رسالﻪ غديريﻪ پس از
ستايش امام علي )ع( از شايستگي امير مﺆمنان براي ﺟانشيني پيامبر )ص( سخن رانده و از مخالفين با
عناويني چون »رؤساي اهل نفاق«» ،گروه بيدين«» ،دشمنان دودمان سيدالمرسلين«» ،طبقﻪ
ظالﻪ«»،منكران وحدانيت الهي« و »ﺟماعت مردوده« ياد كرده و نام چهارده نفر از دشمنان دودمان
نبوي را بﻪ ترتيب ذكر ميكند)ميراث اسلامي ايران .(١٣٧٤:٣١١ ،استرآبادي مخالفت خليفﻪ عمر را در
برابر مسئلﻪ غدير و موضع رسول)ص( اينگونﻪ شرح ميدهد كﻪ» :عمر را استماع اين كلام آتشناك
ساختﻪ چون اخگري نيمﻪسوختﻪ با دلي از نايره كفر و نفاق سوزان متوﺟﻪ حضرت رسالت شده و كلمات
تامات نبوي كﻪ عين مقاصد رباني است بﻪ ﺟملگي از حيز اطاعت خارج ساختﻪ« ،حالي كﻪ »حضرت
رسالت باوﺟود علﻢ بﻪ مواد حيلﻪ و خديعﻪ آن طايفﻪ بﻪ دوافع آن نپرداختﻪ و بﻪ سپر صبر متترس گشتﻪ«
)ميراث اسلامي ايران .(٣٢١ :١٣٧٤ ،وي در آخرين سطر از رسالﻪ خود از عذاب اين طايفﻪ سخن رانده و
مينويسد» :حشرهﻢ اللﻪ زمره المشركين و عذبهﻢ عذابا لايعذب احدا بمثلﻪ من الاولين و الاخرين«
)ميراث اسلامي ايران .(٣٢٣ :١٣٧٤ ،در رسالﻪ زوال آفتاب نبوت نيز مورخ پس از برشمردن صفات
رسول)ص( ،از خلقت پيامبر)ص( بﻪعنوان مظهر تجليات الهي ياد كرده و سپس بﻪ شرح مباحث درباره
رحلت ايشان پرداختﻪ است )ميراث اسلامي ايران.(٣٢٦ :١٣٧٤ ،
علاقﻪ مذهبي مورخ بﻪ صفويﻪ نيز در اثرش بﻪصورت متناقض تجلي كرده است .گرچﻪ در شرح
ﺟلوس نادر و بيان سياست مذهبي،استرآبادي از اسماعيل صفوي بﻪعنوان خروج كننده از دين اسلام نام
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ميبرد ،اما از برخي افراد اين سلسلﻪ ازﺟملﻪ شاهطهماسب و شاه سلطان حسين و خاندان سلطنت با
احترام ياد كرده است )استرآبادي.(٢٥٢ :١٣٨٧ ،
تأﻣلي در بينش تاريخي استرآبادي -بينش سلطنتﻣحور و نخبﻪگرايانﻪ
توماس كارلايل،مورخ انگليسي بر اين باور است كﻪ تاريﺦ عبارت است از احوال قهرمانان.وي كﻪ
بر ﺟاذبﻪ شخصي قهرمان و توانايي او در برانگيختن كيش قهرمان پرستي تودههاي مردم تأكيد دارد،
قهرمان را شرط لازم و كافي براي وقوع حوادث و مجري ﺟريانهاي واقعي تاريخي قلمداد ميكند
)كارلايل٦٥ :١٣٦٧ ،؛ ادواردز.(١٧٢ :١٣٧٥ ،
استرآبادي گويا بنا بر اقتضائات زمانﻪ ،چنين گرايشي داشتﻪ است .ﺟرياني كﻪ پس از تجربﻪ
نابساماني سقوط صفويان و ناامني ناشي از حضور افغانها ،نادر را الگو ميداند و تمام حوادث را بﻪ
عملكرد او نسبت ميدهد .از ديدگاه اين ﺟريان اگر نادر نبود ،رويدادهايي كﻪ بﻪ وحدت ارضي ايران
انجاميد ،بﻪ وقوع نميپيوست .وي خود در مقدمﻪ كتابش ،در ذكر ظهور شخصيت نادر و آنچﻪ موﺟب
نگارش ﺟهانگشا شد تصريح ميكند كﻪ اگر نادر نبود ايران ،ويران بود)استرآبادي .(٤ :١٣٨٧ ،با يك
چنين ديدگاهي ،ﺟاي تعجب نيست كﻪ در قسمتهاي مختلف اثر خود همواره نادر را آفريننده و منشأ
اصلي فتوحات ميداند)استرآبادي.(٥٢ :١٣٨٧ ،
گفتمان شاخص در ﺟهانگشا توﺟﻪ بﻪ مسائل سياسي و نظامي است .توﺟﻪ بﻪ اصطلاحات نظامي،
بزرگنمايي سپاه و روايتهاي او از فنون ﺟنگي نادر با چنان وضوحي نوشتﻪشدهاند كﻪ ميتوان روند
حقيقي ﺟنگها را بازسازي كرد)استرآبادي .(٤٦٢ ،٧٣ :١٣٨٧ ،استرآبادي همچنين نادر را با صفاتي
چون سرور گردنفراز ،غضنفر صولت و شير غرانستوده و از برتري او در نبردهايش ياد كرده است.مورخ
در پيروزيهاي سپاه ،مقدم بر همﻪ دلايل ،كاميابيها را نتيجﻪ تدبير نادرشاه ميداند .او در شرح اغلب
رخدادهاي تاريخي نظير حملﻪ نادر بﻪ قندهار ،شكست اشرف در ﺟنگ سر دره خوار )استرآبادي:١٣٨٧ ،
 (٢٨٧ ،١١٧و سركوبي تركمانان استرآباد )استرآبادي (١٩ :١٣٨٧ ،از تاكتيكهاي نظامي نادر بﻪعنوان
فرمانده تراز اول ميدان سخن گفتﻪ است.
گرايش نخبﻪگرايانﻪ استرآبادي سبب شده است كﻪ در پس هر پيروزي نادر ،قدرت او را ستايش
كند و باعث بزرگنمايي شخصيت و عملكرد نادر شود .استرآبادي بﻪ هنگام اشاره بﻪ مقام ظلاللهي نادر
و سپاه پيروز او در تصرف قندهار ،از نادر بﻪعنوان شخصيتي ياد كرده است كﻪ گويي براي فرمانروايي
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ساختﻪشده بود .وي در وصف قدرت نادر مينويسد» :يكﻪتاز ميدان دلاوري و طنطعﻪ پرداز معركﻪ
سروري ،اعليحضرت ظلاللهي مانند شير غران بر قلب آن گروه زد .هنگاميكﻪ سياست شاملش بﻪ
ظبط رسوم حزم پردازد ،كسي قدم از ﺟاي خويش نتواند برداشت .در شام كين ،چون منع آتشافروزي
كند ،برق را قدرت چقماق زدن نيست و وقت شبگير چون بﻪ خاموشي فرمان دهد ،صبح را ﺟرأت نفس
كشيدن ،ني« )استرآبادي .(١٠٦ :١٣٨٧ ،درواقع استرآبادي ازﺟملﻪ مورخاني است كﻪ در تاريﺦنگاري
خود در تداوم انديشﻪ ايرانشهري و مشروعيت بخشي بﻪ پادشاه بﻪ مفاهيمي چون فره ايزدي و انديشﻪ
ظلاللهي اشارهكرده است .از نظر او نادر ﺟانشين خدا بر روي زمين و سلطنت او موهبتي الهي از سوي
خداوند است .عباراتي ازايندست نشاندهنده نگرش نويسنده در ﺟهت مشروعيت بخشيدن بﻪ سلطنت و
و مقام پادشاه است .مورخ نﻪتنها خود از قدرت نادر سخن گفتﻪ ،بلكﻪ از زبان حال سپاهيان و گاه از زبان
دشمن نيز سخن بﻪ ميان آورده است .در حملﻪ دوم نادر بﻪ بغداد سپاهيان او متفقالقول اظهار اطاعت
كرده و قول ﺟانسپاري ميدهند )استرآبادي.(٢٣٩ :١٣٨٧ ،با آنچﻪ گذشت ميتوان دريافت كﻪ
استرآبادي در اكثر موارد از ﺟنگهايي نامبرده و بﻪتفصيل آن ميپردازد كﻪ پيروزي از آن شاه و سپاه
نادر است كﻪ در اينجا ميتوان بﻪ گرايشها و ﺟانبداري خاص مﺆلف نيز پيبرد .بينش نخبﻪگرايانﻪ
مورخ آنجا بﻪ اوج ميرسد كﻪ بﻪ هنگام اتمام اثرش براي بقاي دولت نادري دعا كرده و مينويسد:
»انشاءاللﻪ تعالي سالهاي بسيار سرير سلطنت موروثي بﻪ ذات بيهمال اين منظور الطاف ملك منان و
چشﻢوچراغ دودمان سلاطين زمان ،مزين بوده ،از آفات روزگار در امان و اين دولت بﻪ فيروزي و عدل و
احسان بﻪ زمان قائﻢ آل محمد صلياللﻪ عليﻪ و آلﻪ متصل و ﺟاودان باد« )استرآبادي.(٤٧٠ :١٣٨٧ ،مورخ
قدرت نادر را در قالب عباراتي منظوم نيز چنين توصيف ميكند:
كﻪ نامش زبان در دهن سوختي
چنان آفتاب ،آتش افروختي
اگر سوي آب آمدي ،سوختي
سمندر كزان آتش افروختي
)استرآبادي.(٢٢٧ :١٣٨٧ ،
بينش علي و انتﻘادي در جهانگشاي نادري
منظور از بينش علي و نگرش انتقادي در تاريﺦنگاري ،همان رويكرد انتقادي مورخ در بررسي
ناكارآمدي ساختارها و رفتارهاي سياسي و اﺟتماعي صاحبان قدرت است؛ اعﻢ از سلطان و ساير عوامل
حكومتي بﻪمنظور ارائﻪ الگويي مطلوب و گاه براي اعلان اعتراض و مخالفت خود نسبت بﻪ اعمال
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ظالمانﻪ آنان و ثبت و ضبط آن براي آيندگان .وﺟﻪ علي بودن آن نيز بﻪ معناي تعمق در علت رخدادهاي
رخدادهاي تاريخي است )كالينگوود .(٥٦ :١٣٨٩ ،استرآبادي نيز در اثر خود كوشيده است تا روند وقايع
را با توﺟﻪ بﻪ اصل عليت تبيين كند .در باب ديدگاه نقادانﻪ شايانذكر است كﻪ در تاريﺦنگاريِ وي تنها
ميتوان موارد معدودي را نشان داد كﻪ چنين نگرشي در آن بﻪكاررفتﻪ كﻪ مورخ در اين موارد از نقد
غيرمستقيﻢ بهره برده است .شايد يكي از دلايل آن را بتوان در گفتمان سلطنتمحور مورخ در اثرش
ﺟستجو كرد .از آن نمونﻪ ميتوان بﻪ گزارشهاي استرآبادي در شرح حملات نادر در خراسان اشاره كرد.
وي اعمالي چون قتل و عام ،كور كردن ،قطع گوش و بيني و ساخت كلﻪ مناره از بيگناهان را از
عادتهاي هميشگي نادر عنوان كرده كﻪ تمام اوقات خود را بر آن صرف ميكرده است )استرآبادي،
 .(٤٦٠ :١٣٨٧ذكر واژه »بيگناهان« در روايت مورخ بر ديدگاه نقادانﻪ وي اشاره دارد .او همچنين در
شرح واقعﻪ هندوستان پس از ذكر وضعيت شهر و نحوه برخورد سپاهيان نادر اشاره ميكند كﻪ در اين
نبرد خشك و تر بﻪ پاي هﻢ سوختند و صغير و كبير از دم تيغ گذشتند و برق خرمن زندگي سي هزار
نفس از خورد و بزرگ شهر خاموش شد )استرآبادي .(٣٥٩ :١٣٨٧ ،گاه در روايتهاي استرآبادي نوعي
درهﻢآميختگي بينش انتقادي و اﺟتماعي بﻪ چشﻢ ميخورد .نظير گزارشهاي وي درباره اوضاع
اﺟتماعي ايران در ماﺟراي محاصره اصفهان.او در اين روايت ،وضعيت مردم را با ديدي نقادانﻪ بﻪ تصوير
كشيده است» :شمار زيادي از مردم از گرسنگي ﺟان داده و دلهاي مردم در حسرت دانﻪاي گندم
سينﻪچاك بود .بزرگان نيز براي رفع گرسنگي خود در بازارها اطفال خوردسال را دزديده ،ذبح كرده و
ميخوردند« )استرآبادي .(٢٥ :١٣٨٧ ،از ديگر موضوعات اﺟتماعي موردتوﺟﻪ استرآبادي پرداختن بﻪ
مباحثي چون قحطي و بيماري در اين دوره است .وي يكي از دلايل قحطي مردم خراسان را بﻪ سبب
قحط و غلايي ميداند كﻪ بعد از مرگ نادر در خراسان شدت يافتﻪ بود .او با ديدي نقادانﻪ و در غالب
شعر وضعيت توده مردم را بﻪ تصوير ميكشد )استرآبادي.(٤٦٥ :١٣٨٧ ،
در باب نظريﻪ عليت در تاريﺦنگاري استرآبادي بايد گفت كﻪ وي در آثارش بﻪ توﺟيﻪ حوادث مي-
پردازد و علت هر حادثﻪ را بيان ميكند .وي در علل سقوط صفويﻪ از عواملي چون سبكمغزي
كارگزاران ،سسترأيي ،طمعورزي و در نظر داشتن منافع مصلحت بﻪعنوان اسباب شكست از سوي
اركان اين دولت سخن گفتﻪ است )استرآبادي .(٨٧ :١٣٨٧ ،درواقع مورخ در قسمتهايي از اثر خويش
تنها بﻪ نقل صرف وقايع نپرداختﻪ ،بلكﻪ بﻪ تحليل روابط علت و معلولي رخدادها توﺟﻪ نموده و آن را با
عباراتي چون »منظور اينكﻪ« تحليل ميكند .او پس از شرح اقدامات بيرحمانﻪ علي قليخان مقارن
سلطنت ،از محصور كردن شاهرخ ميرزاي چهاردهسالﻪ خبر ميدهد و علت اين امر را از سوي وي با
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عبارت »منظور اينكﻪ« بيان داشتﻪ و مينويسد» :منظور اينكﻪ،اگر در پادشاهي اقتدار يابد شاهزاده را
برطرف و اگر اهل ايران سلطنت او را اعتباري ندانند ،طالب اولاد خاقان مغفور باشند ،شاهزاده را ﺟالس
سرير عز و شرف سازد« )استرآبادي.(٤٦٣ :١٣٨٧ ،
گاه در تشريح عوامل مﺆثر در رفتار نادر ،بينش علي و نگرش انتقادي مورخ درهﻢتنيده شده است،
بﻪگونﻪاي كﻪ در كنار بينش علي و نقادانﻪ خود در برابر عوامل دولتي زبان بﻪ اعتراض گشوده و رفتار
نادر را حق ﺟلوه داده است )استرآبادي.(٤٦٠ :١٣٨٧ ،از سوي ديگر استرآبادي مورخي خردگراست كﻪ از
ديدگاه او كفران نعمت مردم در برابر ولينعمتشان را بدعاقبتي دانستﻪ و آن را سبب اصلي نابودي مي-
داند .وي خاطرنشان ميكند كﻪ عليقليخان بعد از قتل و عام تمام اولاد نادر ،ديده مروت فروبست و
نصراللﻪ ميرزا و امام قلي ميرزا را از ديده بصيرت كور كرد و شاهزاده اعظﻢ –رضا قلي ميرزا -را از دم
تيغ گذراند و بر آن بيگناهان كﻪ »نهال نورستﻪ چمن سلطنت بودند« رحﻢ نكرد )استرآبادي:١٣٨٧ ،
 .(٤٦٢مورخ حتي در واقعﻪ قتل نادر بﻪ اسامي قاتلين نيز اشاره داشتﻪ و با اندوهي پنهان سعي در تشريح
اين حادثﻪ داشتﻪ است )استرآبادي.(٤٦١ :١٣٨٧ ،
استرآبادي در مسببين قتل نادر گويا بيش از همﻪ عليقلي را مسئول دانستﻪ ،چراكﻪ در صفحات
پاياني اثرش تا ﺟايي كﻪ ممكن بوده است تير تيز زبان خود را متوﺟﻪ او ساختﻪ و مينويسد» :ﺟواهر
خانﻪ نادري را از كلات حملونقل مشهد مقدس نموده ،دست اسراف گشوده؛ بيموقع و بيمصرف بﻪ
وضيع و شريف افشانده ،نقره خام را بﻪ بهاي شلغﻢ پختﻪ و گوهر شاهوار را بﻪﺟاي سفال و سنگ بﻪ
خرج داد و خود بﻪ عيش پرداخت« )استرآبادي .(٤٦٤ :١٣٨٧ ،در پاپان سخنش نيز بﻪ سرنوشت شوم
سلطنت علي شاه اشارهكرده و گويي قصد او از آوردن اين مطلب عاقبت عملكرد ناسپاسي وي بﻪ ولي-
نعمت كﻪ همانا گريختن علي شاه و برادرانش و كور شدن آنها بود را بﻪ مخاطب گوشزد كرده است.
همچنين از موارد فوق ميتوان فهميد كﻪ مورخ در تمام قسمتهاي كتاب خود ،عملكرد نادر را
موردانتقاد قرار نداده و تنها معدودي از اعمال نادر را آنهﻢ بﻪطور غيرمستقيﻢ و گذرا موردنقد قرار داده
است كﻪ اين خود بار ديگر بر گفتمان سلطنت محور اشاره دارد.
بينش ﻣشيتگرايانﻪ
ديدگاه مﺆلف در باب مسئلﻪ مشيت الهي و تقديرگرايي ،بُعد ديگري از بينش هستي شناسانﻪ وي را
تشكيل ميدهد .از نظر برخي از مورخان اسلامي تاريﺦ مظهر اراده الهي است .در پژوهشهاي تاريخي
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نيز هدف تنها بررسي رخداد تاريخي نيست ،بلكﻪ شناخت ،منظري است كﻪ نويسنده از وراي آن ،رويداد
را ديده و بﻪ رشتﻪ تحرير درآورده است .لذا ازﺟملﻪ عوامل تأثيرگذار در اين زمينﻪ ،ديدگاه اعتقادي
نويسنده است .چراكﻪ نوع نگرش مورخ بﻪ هستي ،تعلقات و تمايلات مذهبي او در نوع تحليل و تعليل و
قضاوتهاي وي در گزينش روايات تاريخي مﺆثر است .لذا در اين مقالﻪ نگارنده ميكوشد با شناخت
ديدگاه تقديرگرايانﻪ مورخ ،بازتاب آن را در محتواي تاريﺦنگاري او تبيين و تحليل نمايد.
بينش شريعتمدارانﻪ ميرزا مهﻢترين عامل در شكلدهي نگرش هستي شناسانﻪ اوست .كاربرد
صفات مورخ در وصف پروردگار نشانگر اعتراف او بﻪ وﺟود برتر هستي است .استرآبادي در تمامي
رخدادهاي تاريخي ،كلام خود را با توكل بر ايزد يكتا شروع كرده است )استرآبادي.(١٣٨ :١٣٨٧ ،درواقع
تقديرگرايي استرآبادي متكي بر بينش ديني وي ،ميراث تفكر مشيتگرايانﻪ قرون پيشين است كﻪ در
محتواي تاريﺦنگاري وي نيز تداوميافتﻪ است .ميرزا بﻪرغﻢ اينكﻪ در اغلب موارد علت قضيﻪ را بيان مي-
كند ،در بسياري از موارد مشيت پروردگار را نيز در كنار آن يادآور ميشود .وي در تبيين دلايل سقوط
صفويﻪ خواست پروردگار را مﺆثر دانستﻪ و با استناد بﻪ آيﻪ » َي ْفعَلُ ال َّلﻪُ مَا يَشَا ُء ِبقُدْرَتِﻪِ َو َيحْ ُكﻢُ مَا يُ ِري ُد
ِبعِزَّتِﻪِ« علت زوال صفويﻪ را تحليل كرده است .او در ادامﻪ ﺟمع عواملي چون گرانﺟاني ،سختدلي و
سسترأيي در اركان دولت را زمينﻪساز سقوط اين سلسلﻪ دانستﻪ است )استرآبادي ،(٨٧ :١٣٨٧ ،اما ركن
اصلي اين انديشﻪ در بينش مورخ همان پذيرش خداوند بﻪعنوان مسببالاسباب است )استرآبادي:١٣٨٧ ،
 .(٥٥همچنين در چارچوب انديشﻪ مشيتگرايانﻪي مورخ علاوه بر مشيت ايزدي ،حكﻢ قضا نيز سببساز
اتفاقات است.بﻪطوريكﻪ وي در شرح نبرد با لزگيﻪ از نقش قضاياي الهي و نزول برف و صاعقﻪ و تلف
شدن  ٢٠٠نفر از ﺟنگجويان سخن گفتﻪ است )استرآبادي.(٤٠٤ :١٣٨٧ ،درواقع تقديرگرا بودن ميرزا
يكي از عناصر مهﻢ بينش اعتقادي اوست كﻪ در تاريﺦنگاري او بﻪكرات ديده ميشود ،ولي با توﺟﻪ
بﻪﺟايگاههاي كاربرد اين انديشﻪ نبايد از اين نكتﻪ غفلت نمود كﻪ گاه در مواردي اين بينش اعتقادي
بﻪصورت يك سپر براي محفوظ ماندن از مشكلات و براي ترس از مجازات حاكميت بﻪكاربرده شده
است .از سوي ديگر در بيان آشفتگيهاي دوران اواخر نادري اين سكوت ميرزا بﻪ نظر ميرسد كﻪ علاوه
بر تقديرگرا بودنش ،مقداري احتياط سياسي او را بﻪ نمايش ميگذارد.
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احتياط و ﻣصلحتانديشي
استرآبادي بﻪعنوان يكي از مشاوران نزديك نادر شريك در تصميمات او بوده و كتابش درواقع يك
تاريﺦ رسمي است و بﻪاحتمالزياد تا نادر زنده بوده هرچﻪ مينوشتﻪ آن را بﻪ سمع و نظر نادر ميرسانده
است .در سراسر كتاب او يك نوع مصلحت بيني درباره نادر بﻪ چشﻢ ميخورد)اشرافيان .(٥ :٢٥٣٦ ،اين
در حالي است كﻪ امروزه مسلﻢ است كﻪ لشكركشي نادر بﻪ هند بﻪ هر بهانﻪ ظاهري كﻪ بود ،هدف
اصلي آن دستيابي بﻪ خزاين سلطنتي آن كشور بوده است ،درصورتيكﻪ ميرزا ،ماﺟرا را طوري ديگر
توﺟيﻪ ميكند و از حملﻪ نادر بﻪ هند براي رفع بحرانهاي سياسي در آن منطقﻪ ياد كرده است .ميرزا
افتخار همﻪ پيروزيها را در آيينﻪ وﺟود نادر ديده و چهره سرداران را كاملاً بيرنگ تصوير كرده است و
بﻪويژه نام دلاوراني چون شاه قليخان قاﺟار مروي و پير محمدخان سردار هرويرا حذف كرده و از قتل
سرداراني چون امام ورديخان افشار ،حاكﻢ كرمان ،و عليرضا بيك افشار ،سركرده نيروهاي خوزستان
سخني بﻪ ميان نميآورد )مروي .(٣٣ :١٣٧٤ ،از حوادث ديگر ميتوان بﻪ حادثﻪ دلخراش شوشتر اشاره
كرد كﻪ كلام ميرزا دراينباره كوتاه و ابتر است )استرآبادي .(٢٣٣ :١٣٨٧ ،خطاي ديگر ميرزا اين است
كﻪ قيام سيد احمد -نواده ميرزا داود متولي -كﻪ در برابر افاغنﻪ قد علﻢ كرد را بياهميت ميانگارد .بﻪ
گفتﻪ مرحوم باستاني پاريزي نادر را بايد دنبالﻪرو اين سردار پاكباز پنداشت)باستانيپاريزي(٣٣٢ :١٣٤٤ ،
درحاليكﻪ ميرزا بﻪ او ارﺟي ننهاده است.
استرآبادي گاه مانند بسياري از مورخان پيشين در مورد علت واقعﻪ سكوت ميكند .يكي از موارد
سكوت وي در نقل حوادث ،سرنوشت شاهطهماسب دوم و پسرش شاهعباس سوم است )مرعشي،
٨٤ :١٣٢٨؛ مروي :١٣٧٤ ،ج .(٤٤٩ :٢بﻪ نظر ميرسد ،رضا قلي ميرزا پسر نادرشاه كﻪ در غيبت نادر،
ﺟانشين وي در ايران بود ،از بيﻢ طغيان طرفداران خاندان صفويﻪ براي بازگرداندن صفويان بﻪ قدرت،
طهماسب و پسرانش عباس و اسماعيل را بﻪ قتل رسانده باشد ) .(Tucker,2006: 108همچنين
ميرزا بسياري از حوادث را بﻪ شرحي ناتمام بيان كرده و از همين رو بسياري از قضايا را تحملپذير ﺟلوه
ميدهد .نظير كشتار مردم دهلي كﻪ از اندوهناكترين حوادث ايام نادر است )استرآبادي.(٣٣٠ :١٣٨٧ ،
حالآنكﻪ علت بلواي هندوها بﻪ دنبال افزايش شديد قيمت غلﻪ صورت گرفت ،واقعيتي كﻪ استرآبادي از
آن سخن بﻪ ميان نميآورد )لكهارت (٤٢٢ :١٣٣١ ،و از باب انذار بﻪ مخالفان نادر در مورد تعداد كشتﻪ-
شدگان ميگويد» :آتش ﺟهل عوام برق خرمن زندگاني سي هزار تن خرد و بزرگ شهر شد«
)استرآبادي ،(٣٣١ :١٣٨٧ ،ولي از تعداد كشتﻪشدگان ايراني سخني بﻪ ميان نميآورد .بﻪ دلالت حزين
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تعداد كشتﻪشدگان اين واقعﻪ  ٧٠٠نفر بوده است )حزين .(١٠٥ :١٣٥٠ :فريزر بﻪ نقل از ميرزا تعداد
مقتولين ايراني را  ٤٠٠تن ضبط كرده است )فريزر .(٧٦ :١٣٩٣ ،بدين ترتيب گاه استرآبادي بدون
پرداختن بﻪ علتها و ارائﻪ تحليلي تاريخي در آخر بﻪ ذكر اين ﺟملﻪ اكتفا ميكند كﻪ» :دهر دون رنگ
فتنﻪ عجيب ريخت و نقش طرقﻪ برانگيخت« )استرآبادي.(٣٣٠ :١٣٨٧ ،
از ديگر حوادثي كﻪ استرآبادي مسكوت گذاشتﻪ است ،علل كور شدن رضاقلي ميرزا است .وي با
نوشتن »شاهزاده بﻪ طهران روانﻪ شد« )استرآبادي (٣٣١ :١٣٨٧ ،بﻪ بحث خود خاتمﻪ ميدهد.
درحاليكﻪ مروي بﻪ تفصيل تمام كور شدن رضاقلي ميرزا را شرح ميدهد )مروي :١٣٧٤ ،ج.(٨٤٦ :٢
مروي با ذكر سيلابي كﻪ بﻪ كشتﻪ شدن شش تا هفت هزار تن از سپاهيان نادر منجر شد ،ميافزايد كﻪ
لشكركشي بيحاصل نادر بﻪ داغستان براي خزانﻪ مركزي  ٥٠٠هزار تومان هزينﻪ داشت )استرآبادي،
 :١٣٨٧ج ،(٨٣٣ :٢اما استرآبادي تنها با اشاره بﻪ سيلاب ،در مورد بﻪ هدر رفتن خزانﻪ و كشتﻪ شدن
سربازان لب فروميبندد.
درواقع استرآبادي تحت تأثير نخبﻪگرايي و مصلحتانديشي در رويدادهايي كﻪ بﻪ زيان نادر و
مستلزم نقد اعمال اوست ،سكوت اختيار ميكند .بﻪ نظر ميرسد كﻪ استرآبادي خود را ملزم بﻪنوعي تقيﻪ
ميدانستﻪ و بخشي از اﺟتنابش از ارائﻪ داوري ،ذكر عقايد و تحليلهاي شخصي از اوضاع سياسي و
اقتدار نادر بوده است.
يك نكتﻪ ديگر كﻪ توﺟﻪ بﻪ آن ضروري مينمايد اينكﻪ توﺟﻪ بﻪ مذهب تشيع و نقش علما كﻪ
بخش مهمي را در متون تاريخي دوره صفويﻪ تشكيل ميدهد ،در ﺟهانگشا كنار گذارده شده و گزارش
وقايع بيشتر بﻪ توصيف اعمال نادر و درگيريهاي نظامي وي پرداختﻪ است .استرآبادي پس از ذكر
شروط پنجگانﻪ نادر در شوراي مغان كﻪ بﻪمنزلﻪ اعلان رسمي حكومت او بود )استرآبادي،(٢٧٠ :١٣٨٧ ،
از مخالفت هيچيك از علماء سخن نميگويد ،درحاليكﻪ بﻪتصريح مروي »پس از چهار شبانﻪروز كﻪ
مخالفتي ابراز نداشتﻪ ،ميرزا ابوالحسن ملاباشي در چادر خود گفتﻪ بود كﻪ :هر كس قصد سلسلﻪ صفويﻪ
نمايد نتايج آن در عرصﻪ عالﻢ نخواهد ماند« )مروي  :١٣٧٤ج .(٤٤٦ :٢درواقع بينش محتاطانﻪ
استرآبادي سبب شده كﻪ بسياري از مورخان زبان بﻪ انتقاد از وي گشوده و ديدگاه او را موردانتقاد قرار
دهند)باستانيپاريزي.(٣٢٣ :١٣٤٤ ،
شايد بتوان تنها توﺟيﻪ براي ستايشهاي استرآبادي در حق نادر را در توﺟﻪ بﻪ اوضاعواحوال زمانﻪ
و غلبﻪي افاغنﻪ ﺟستجو كرد ،چنانكﻪ خود نيز بر اين مسئلﻪ در هنگاميكﻪ انگيزه خويش را از نوشتن
كتابش بيان نموده ،اشاره دارد» :غرض از نوشتن اين اوراق اين است كﻪ بر عالمين روشن شود كﻪ

بازتاب فضاي سياسي-اﺟتماعي حيات استرآبادي در تاريﺦ ﺟهانگشاي نادري

٢٢٣

ايران ،چگونﻪ ايران و ممالك بﻪ چﻪ قسﻢ ويران بود و آن حضرت معمارگونﻪ با عزمي استوار ،ويرانيها را
را درست كردند« )استرآبادي .(٤ :١٣٨٧ ،مسلﻢ است كسي كﻪ بنا بﻪ اظهار خودش در ايام شاه سلطان
حسين حضورداشتﻪ و همواره نگران اوضاع تأسفبار مملكت بوده،با ظهور نادر بﻪعنوان سرداري لايق
بياختيار پيروزيهايش را ميستايد و از ذكر ناكاميهاي او اﺟتناب ميكند .اين نكتﻪ را نبايد فراموش
كرد كﻪ در زمان نادر ملاباشي و منشيالممالك هيچوقت از خود اختياري نداشتند و ﺟرئت نميكردند،
ﺟز آنچﻪ نادرشاه ميخواست كاري انجام دهند .از طرفي هر يك از دولتمردان آن روز با يكديگر رقابت
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
بوقلمون صفتي بود كﻪ با توطئﻪگران همراه شد و پس از برافتادن شاه با دشمنان وي ساخت و مدتها
نيز مشاور آنها بود )شعباني .(١٤١ :١٣٧٣ ،بﻪ ﺟرأت ميتوان گفت كﻪ بيشتر معتمدان پيرامون نادر
ﺟاهطلب بودند .بﻪيقين ميتوان قضاوت كرد كﻪ اگر ميرزا در زمان وقوع حادثﻪ قتل نادر در محل حضور
داشت بدون شك كشتﻪ ميشد ،چنانكﻪ غير ازمعيرالممالك ،نديمان نادر هر كﻪ را يافتند ،كشتند )بازن،
.(٥٨ :١٣٤٠
بﻪهرحال كار استرآبادي را در موقعيت آنچناني نبايد چندان آسان انگاشت و همينكﻪ وي مدت
هجده سال با مردي خودكامﻪ رفيق سفر و حضر و گرمابﻪ و گلستان بوده است ﺟاي تعمق بسيار دارد
)كسروي ،بيتا .(٥ :اگر ميرزا پس از كشتﻪ شدن نادر بﻪ ذكر حقايقي دست مييازد و از مفهوم اين بيت
استفاده ميكند كﻪ »ديدي كﻪ خون ناحق پروانﻪ شمع را ،چندان امان نداد كﻪ شب را سحر كند«
سلامت نفس او را ميرساند كﻪ نميخواستﻪ بعد از نادرشاه با مدعيان سلطنت درگير شود ،بلكﻪ قصدش
اين بوده كﻪ چند روز بقيﻪ عمر را بﻪ تكميل آثارش خويش بپردازد.
نتيجﻪ
ازﺟملﻪ عوامل مهﻢ در نگارش متون تاريﺦنگارانﻪ و اطلاع از فضاي سياسي-اﺟتماعي حيات مورخ،
توﺟﻪ بﻪ دو مقولﻪ بينش و روش نويسندگان در هر عصر است .مورخان در هر عصري بﻪعنوان ثبت-
كنندگان تاريﺦ ،انسانهايي در ظرف زمان و مكان خود و پروردهاي از اين دو عاملاند .آنها بر اساس
دانش ﺟامعﻪ و معرفت شخصي خود و با زبان و ادبيات عصر خويش بﻪ نگارش تاريﺦ پرداختﻪ و متوني
تاريﺦنگارانﻪ را ايجاد كردهاند .يكي از متون شاخص تاريﺦنگارانﻪي عصر افشاريﻪ كﻪ بﻪ بازتاب فضاي
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سياسي-اﺟتماعي حيات مﺆلف در پرتو مباحث بينشي و روشي او پرداختﻪ ،تاريﺦ ﺟهانگشاي نادري است
كﻪ بﻪ روش تاريﺦنگاري سلسلﻪاي نگارش يافتﻪ است .از نظر روشي مﺆلف در اثر خويش متن ساده و
مصنوع را بﻪتناوب بكار گرفتﻪ و از سبك بينابين استفاده كرده است بﻪطوريكﻪ اين دوگانگي سبكي در
اثر استرآبادي بﻪوضوح نمايان است .استفاده از سبك بينابين در تاريﺦنگاري ميرزا با اوضاع زمانﻪ مورخ
نيز پيوندي ناگسستني دارد .سبك نگارش ﺟهانگشا بين نثر متكلف با عبارات و تركيبات پيچيده اعﻢ از
كاربرد آيات قرآني ،احاديث ،اشعار ،تركيبات عربي ،تركي و مغولي و نثر مرسل عامﻪفهﻢ و ساده در
نوسان است .نويسنده آنجا كﻪ سخن از مدح نادر و پيروزيهاي اوست ،زباني تكلف آميز توأم با پيرايﻪ-
هاي ادبي بﻪ كار ميبرد ،اما در نقل حوادث تاريخي نثري ساده را در پيش ميگيرد .از ديگر شاخصﻪ-
هاي روشي در اثر استرآبادي ميتوان بﻪ نحوه استفاده مورخ از روش وقايع نگارانﻪ در نقل روايات ،شيوه
بيان زمان وقوع رخداد ،توصيف اماكن و توﺟﻪ بﻪ ﺟايگاه شخصيتپردازي ،سرگذشتنامﻪنويسي در اثر
وي اشاره كرد.
از ديدگاه بينشي ،استرآبادي در نگارش ﺟهانگشا متأثر از فضاي سياسي عصر خويش بوده است.
قسمت اعظﻢ اين اثر تاريخي بﻪ مسائل سياسي و نظامي اختصاص دارد و بﻪ علت توﺟﻪ بيشازاندازه
وي بﻪ تاريﺦ سياسي ،صبغﻪ گزارش سياسي در آن غالب است .قسمت اعظﻢ مطالب كتاب حاصل
مشاهدات مﺆلف است كﻪ از اين حيث روايتهاي وي اعتبار مييابد .در بينش فكري استرآبادي
سلطنت ،وديعﻪاي الهي و سلطان ظلاللﻪ فيالارض بوده كﻪ در كانون تاريﺦنگاري وي قرارگرفتﻪ و
ﺟامعﻪ با تمام زواياي آن ،پيرامون سلطنت ،روايتشده است .چنانكﻪ وي يكي از انگيزههاي قوي تاريﺦ-
نگاري در اثرش را تقرب بﻪ سلطان ذكر كرده است .البتﻪ توﺟﻪ بﻪ مناصب اداري مورخ نيز در انگيزه وي
براي نگارش تاريﺦ و تحليل او از مسائل سياسي بيتأثير نبوده است .بﻪطوريكﻪ تأثير اين ويژگي بر
بينش مورخ ميتوانستﻪ بﻪ شكل بروز تمايلات نخبﻪگرايانﻪ در نگارش رخدادها اثرگذار باشد .لذا از اين
حيث در تاريﺦنگاري ميرزا سيطره تاريﺦ سياسي با نگرش نخبﻪگرايي است ،تا ﺟايي كﻪ استرآبادي
تحت تأثير اين نخبﻪگرايي و مصلحتانديشي در اغلب رويدادهايي كﻪ بﻪ زيان نادر و مستلزم نقد اعمال
اوست ،سكوت اختيار كرده است .وي همچنين در تبيين ،تحليل و تعليل حوادث تاريخي بﻪ مشيت الهي
معتقد بوده و در كنار تقدير الهي بﻪ نقش اراده و تدبير انسان در شكلگيري حوادث باور داشتﻪ است .او
در اين زمينﻪ گاه بﻪ تحليل و تعليل رويدادها و وقايع دستزده و درمجموع تفكر مشيتگرايانﻪ براثر وي
حاكﻢ است.
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