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مقدمه مترجم





ظهور و افول نادرشاه افشار یکی از پر تب و تاب ترین دوران تاریخ ایران در قرن هجدهم 
پس از سقوط صفویه و فتح اصفهان توسط افغان ها می باشد. او از سن هجده سالگی وارد 
زدوخوردهای نظامی گردید در حایل که از هیچ مقام رمسی برخوردار نبود. در طی دو دهۀ 
بعدی و در حایل که هنوز به چهل سالگی نرسیده بود توانست نه تنها افغان ها را شکست داده 
و از ایران بریون براند بلکه متامی مناطقی را که در نتیجه سقوط صفویه حالت خودخمتاری و 
بعضًا مترد و جداشدن از ایران پیدا کرده بودند را جمدداً حتت انقیاد ایران درآورد. از گرجستان 
در منتهی الیه مشال ایران تا حبرین در جنوب را او به ضرب مششری جمدداً به ایران بازگردانید. 
نادر به معنای واقعی کلمه دارای نبوغ نظامی فوق العاده ای بود. او نه تنها به روس ها و عثماین ها 
شکست های سنگیین وارد ساخت و توانست خبش هایی از قفقاز، ماوراء قفقاز و مناطق غرب 
ایران را که روس ها و عثماین ها متصرف شده بودند را از آنان بازپس گرید بلکه با حتمیل 

شکست سنگنی بر نریوهای هند در سال 1739 وارد دهلی پایتخت آن سرزمنی گردید.
نادر زماین موفق به فتح هند می شود که هنوز پای نظامی انگلیسی ها به آن سرزمنی 
شکست  در  وی  که  نظامی  نقشه های  و  جنگی  مانورهای  تسلیحات،  بود.  نشده  باز 
باشیم  به کار می برد اگر نگفته  روس ها، عثماین ها و فتح هند در اواسط قرن هجدهم 
یب نظری بود، دست کم کم نظری بود و حکایت از استعداد، نبوغ و توان باالی مدرن نظامی 
ایرانیان می کرد. علریغم مهه اینها، زندگی شگفت انگیز و فتوحات نظامی شگفت انگیزتر 
نادر در ایران چندان شناخته شده نیست. به نظر می رسد که در زمینه تاریخ نگاری و 
تشریح حتوالت سیاسی و اجتماعی ایران، ما در جمموع در مهان عصر صفویه مانده امی 
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این خود حکاییت  نداشته امی.  نادر  و عصر  قرن هجدهم  نیمه خنست  به  و خیلی ورود 
است شگفت انگیز که کشوری که در اواسط قرن هجدهم به حلاظ نظامی فراتر از روسیه 
و عثماین رفته و شانه به شانه بریتانیا می سائید، در طی یک قرن بعدی آنچنان افول 
می مناید که نه تنها افغانستان، گرجستان، قفقاز، و خبش هایی از خلیج فارس را از دست 
می دهد بلکه جمبور به تن دادن به قراردادهای مصیبت بار گلستان و ترکمانچای می شود. 
مهچنانکه پریامون مقطع خنست، یعین مقطع قدرمتند بودمان در نیمه اول قرن هجدهم ما 
بعد هم  افول حریت انگری یک قرن  بعدی یعین  خیلی کار نکرده امی، درخصوص مقطع 

حتقیقات ارزنده ای نداشته امی. اال اینکه مهه چیز را بر گردن استعمار انداخته امی.
برخالف ما  که کمتر سنت حتقیقات بکر در حوزۀ حتوالت سیاسی و اجتماعی در میامنان 
رایج است، بررسی و مطالعه گذشته یکی از دملشغویل های جدی حمققنی غریب می باشد. 
مایکل اکسورثی1 منونه چننی حمققی است. او حتصیالت دانشگاهی خود را در رشته تاریخ 
در دانشگاه کمربیج انگلستان در سال 1360 به پایان رسانید و در خبش مطالعایت وزارت 
خارجه آن کشور مشغول به کار شد.خنستنی مأموریت او در کشور آملان قبل از فروپاشی 
بلوک شرق بود. او در خبش مطالعایت سفارت بریتانیا در برلنی عهده دار بررسی و حتقیقات 
اکادمیک پریامون مشکالت و موانع اقتصادی بر سر راه اجیاد احتادیه اروپا بود. سپس چند 
صباحی به خبش ایران وزارت خارجه در لندن منتقل می شود. اما به تدریج در می یابد ک 
روحیه علمی و حتقیقایت اش خیلی با چارچوبه و فضای سیاسی وزارت خارجه مهخواین 
ندارد. به دنبال اشغال عراق او از وزارت خارجه انگلستان کنار کشید و در خبش مطالعات 
خاورمیانه دانشگاه اکستر2  انگلستان مشغول به کار شد. اکسورثی مقاالت بسیاری پریامون 
ایران در مطبوعات و فصلنامه های سیاسی انگلستان به رشته حتریر درآورده و کمتر کسی را 
در حوزه مطالعات خاورمیانه در انگلستان می توان سراغ گرفت که با نام مایکل اکسورثی 
نادر، و فتوحات  به  به کنار، اکسورثی عالقه ویژه ای  ایران  نباشد. حتوالت جاری  آشنا 
نظامی و زندگاین سیاسی وی پیدا می کند. خودش می گوید از دوران دانشجویی در دانشگاه 
کمربیج عالقه زیادی به چهره های نظامی تارخیی ایران باالخص نادرشاه افشار داشته. 
حاصل این عالقه کتایب است که ترمجه آن را در اختیار دارید. این کتاب خنستنی بار در 
سال1386 در انگلستان چاپ شد. در زمستان مهان سال اکسورثی به ایران آمد و در طی 

1- Michael Axwordy
2- Exeter



11  مقدمه مترجم

یک سخنراین در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هتران به معریف کتابش پرداخت. 
به دنبال استقبال اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مسئولنی دانشکده 
از وی دعوت کردند تا در یک گردمهایی به مناسبت بزرگداشت یکی از اساتید دانشکده 
سخنراین مناید. او در آن سخنراین نیز نشان داد که چقدر به حوزه کاری اش که تاریخ 
ایران است تسلط دارد و در عنی حال چقدر به ایران، ایرانیان و فرهنگ و متدن ایران مهر 
می ورزد. او در سال 1387 کتاب "امپراطوری فکر: تاریخ ایران از هخامنشی تا انقالب 
اسالمی" را به رشته حتریر درآورد. استقبال از این کتاب در انگلستان آنقدر زیاد شد که 

انتشارات معروف پلیکانPelican    آن را در قطع جییب جتدیدچاپ منود.
در پاییز 1387 وزارت خارجه انگلستان خامن سایل اکسورثی مهسر آقای آکسورثی را 
که از کارمندان وزارت خارجه می باشد برای پست نفر دومی سفارت انگلستان در هتران به 
وزارت خارجه ایران معریف کند. مسرور از این انتصاب، مایکل آکسوردی تصور می کند که با 
آمدن مهسر و فرزندانشان به هتران او می تواند در ایران به حتقیقاتش درخصوص تاریخ ایران 
بپردازد. اما در میان هبت و ناباوری وی، وزارت خارجه ایران از پذیرش خامن آکسوردی به 
عنوان نفر دوم سفارت بریتانیای در هتران خودداری می کند. هیچوقت هم به درسیت مشخص 
نشد که دلیل خمالفت هتران با این انتصاب چه بود. به هر حال خامن آکسوردی پس از استنکاف 
ایران به مست نفر دومی سفارت انگلستان در هند منصوب می شوند و مایکل اکسورثی هم با 
حسرت به جای هتران راهی دهلی نو می شود. علریغم یب مهری مقامات ایراین نسبت به آقای 
آکسوردی، تالش و تقالهای وی در جهت شناساندن تاریخ و متدن ایران مهچنان ادامه می یابد 
و در هبمن ماه سال 1387 آقای آکسورثی موفق می شود تا پس از تالش و پیگریی های 

فراوان یک مرکز مطالعات ایران در دانشگاه اکستر Exeter تأسیس مناید.
زمحت ترمجه این کتاب برعهده دانشجوی فاضل و فهیم آقای سیدامرینیاکویی بوده و 
بنده هم عنداللزوم و حسب درخواست ایشان اگر چیزی به ذهنم می رسیده و مشارالیه 
راهنمایی می خواستند در خدمتشان بوده ام. اما مهانطور که اشاره داشتم کار ترمجه کاًل بر 
عهده  ایشان بوده است. می ماند تشکر و قدرداین مهیشگی ام از سرکار خامن استال اورشان 
که کار تایپ و تصحیح کتاب را برعهده داشته و مهچون گذشته، با گشاده رویی و ادب 

بارها و بارها تغیریات و اصالحات را اجنام دادند.

صادق زیباکالم
فروردین 1388





دیـبـاچه





داستان زندگی نادر منحین تکان دهنده ای است از شروعی مبهم، تا توطئه ای یب رمحانه، 
قساوت  استیصال،  ارعاب،  تا خطا،  احنراف؛  و سپس  ثروت  و  نظامی، جالل  موفقیت 
ددمنشانه، جنون و در هنایت مرگ، آن هم در مکان و زماین که برای اکثر خوانندگان 
با  به عنوان سرداری گمنام  اول قرن هجدهم  که در ربع  نادر  مبهم است.  کاماًل  غریب 
تباری ناشناخته آغاز کرد، ایران را از اشغال افاغنه جنات داد، ترکان عثماین را از کشور 
بریون راند، با زیرکی و مهارت روس ها را نیز از خاک ایران اخراج کرد، قلمروهای 
عثماین را مورد تعرض قرار داد و آهنا را در سرزمنی خویش مغلوب کرد، خود را شاه 
خواند، به افغان ها در سرزمنی مادری شان محله کرد و آهنا را جمددًا شکست داد، سپس 
به هندوستان لشکر کشید و بر دهلی دست یافت. قبل از بازگشت جمدد به غرب کشور 
و چریه شدن دوباره بر عثماین ها به آسیای مرکزی وارد شد و ازبک ها و ترکمن ها را 
به اطاعت خویش درآورد. ارتش نادر در اوایل دهه 1740 احتماالً قوی ترین نریوی 
نظامی در جهان حمسوب می شد و در کادر فرماندهی او افسراین پدید آمدند که بعدها 
توانستند ایاالت مستقلی را در افغانستان و گرجستان اجیاد کنند. اما نادر پس از دهلی 
افول کرد. او بیمار شد و به آزمندی وسواس گونه، دیوانگی و قساوت مبتال گردید و در 

هنایت توسط سرداران خویش به قتل رسید.
اگر نادری ظهور منی کرد، ایران به سرنوشت هلستان در قرن هجدهم دچار می شد و 
به طور کامل یا جزیی میان مهسایگان خویش ـ افغان ها، روس ها و ترکان عثماین ـ 



 16 ایران در عصر نادر

تقسیم می شد. زماین که نادر در عرصه سیاسی ظهور یافت، ایران تا حد زیادی میان 
مهسایگانش تقسیم شده بود. اگر مهسایگان توفیق می یافتند که این کشور را کاماًل در 
دست گریند، مناسبات قدرت میان امپراطوری عثماین، روسیه، آسیای مرکزی، افغانستان 

و هند در دهه ها و قرون بعدی کاماًل متفاوت می شد. 
استیالی نادر بر دهلی، کمپاین بریتانیایی هند شرقی را متوجه ساخت که دولت مغول 
در هندوستان ضعیف می باشد و توسعه عملیات شرکت در این منطقه در مقیاسی وسیع و 
پرسود و با مهکاری رهربان حملی هندو امکان پذیر است. اگر نادر ظهور منی کرد سیطره 
بریتانیایی ها احتماالً دیرتر و در شکلی متفاوت تر متجلی می شد و شاید هرگز تأثریات 

جهاین عمده ای به ارمغان منی آورد. 
داستان زندگی نادر پرتالطم است. از جنبه های جذاب و تکان دهنده این داستان که 
بگذرمی با شگفیت عظیمی مواجه می شومی و آن این که نادر در خارج از ایران چهره آشنا 
و مشهوری نیست.1 واقعًا چرا چننی است؟ حداقل از دیدگاه بریتانیایی، به نظر می رسد 
که این امر ریشه در سنت ممتد تاریخ نویسی ویکتوریایی داشته باشد. حیت هنگامی که 
برنامه کار  براساس  تغیری می دهیم، غالبًا هنوز  یا  الگوهای ویکتوریایی را رد کرده  ما 
ویکتوریایی عمل می کنیم و به نظر می رسد که مطالیب که چندان با این برنامه مهخواین 

ندارند، مورد توجه قرار منی گریند. 
رویکرد نسنجیده ویکتوریایی نسبت به ایران و به طور کلی شرق این بوده است که شرقیان 
به طور اصالح ناپذیری منفعل و مطیع، فاسد و فرومایه و مستعد استعمار و آبادسازی از خارج 
می باشند. فرمانروایی نریومند و کارآمد که با قساوت عمل می کند، مهخواین چنداین با این 
تصویر ندارد، لذا مورد غفلت قرار می گرید.2موفقیت های نظامی نادر در هندوستان می توانست 
عظمت کالیو و سایر استعمارگران را خمدوش کند و شبهایت پریامون برتری ذایت ارتش های 

غریب بیفکند، لذا نادر در تاریخ هند چندان مورد توجه قرار نگرفت. 

1- آخرین کتابی که به زبان انگلیسی پیرامون نادر به رشته تحریر در آمد، تحقیق لورنس الکهارت در 1938 است. این کتاب 

به همراه کار بعدی الکهارت، سقوط سلسله صفویه همچنان ارزشمند می باشد زیرا که الکهارت در این کتب، مجموعه 

فراوانی از منابع دست اول را ارائه کرده است. پس از آن مطالعاتی توسط آرنوا و رضا شعبانی و به ویژه گزارش پرتآوری در 

تاریخ کمربیج ایران جلد هفتم و همچنین چند مقاله پر اهمیت توسط ارنست توکر، این مقوله را بسط داده اند.

2- البته هامنطور که در فصل هشتم خواهیم دید، نادر در قرن هجدهم در جوامع غربی چهره ای شناخته شده بود 

و گزارش های متنوعی اعم از مثبت و منفی پیرامون او وجود داشت. حتی قبل از فتح دهلی مطالب مکرری پیرامون 

نادر در مطبوعات اروپایی به چاپ می رسید و پس از دهلی، به متام زبان های مهم اروپایی، شامر کثیری کتاب درباره او 

نگاشته شد.
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بر اثر کوتاهی های تاریخ نگاری در عهد ویکتوریا آوازه نادر فرصیت را از دست داد. 
نامیده  تاریخ  بزرگ  مردان  قباًل  که  را  افرادی  اروپایی ها  دیگر  استالنی  و  هیتلر  از   پس 
می شدند به عنوان اجداد قرن نوزدمهی خویش ارج منی هنند.3 اما ما منی توانیم این افراد را 
در نظر نگریمی. این یک مشکل است. ما به دلیل یب تفاویت آهنا نسبت به رنج  آدمی آزرده 
می شومی ویل منی توانیم ذکاوت، توامنندی و موفقیت های چشمگری مرداین چون اسکندر و 
ناپلئون را حتسنی نکنیم. حیت اگر سعی کنیم که فریفته این افراد نشومی مسحور می شومی که 
چگونه این ویژگی های شگفت سراجنام در بسیاری از موارد این مردان بزرگ را از درون 
متالشی کرد. رویدادهای خشونت بار حکومت نادر، خمصوصًا هنگامی که به پایان نزدیک 
می شود و در زماین که او یک هیوالی ستمگر شد قلب هر انساین را به درد می آورد، ویل 
دوران های سخت، افرادی خشن پدید می آورند و اشتباه است که ما این افراد را براساس 
استانداردهای زمان ها و مکان های آسوده تری بسنجیم. هیچ یک از معاصران نادر به این 
پلکان  از  نادر  نکردند. مهان گونه که یک مورخ منصف تر پریامون صعود  موضوع توجه 
قدرت نوشت، نادر سلطنیت را تصاحب کرد که دالوری خودش آن را جنات داده بود و 

هیچ فرد ضعیف تری قادر به این کار نبود.
روسو زماین این گونه نوشت که برای فهم درست یک کتاب، ضروری است که فرد در 
ابتدای مطالعه کتاب و تا زماین که کاماًل استدالل کتاب را دریابد هرگونه انتقادی را به کنار 
بگذارد و انسان تنها در پایان می تواند یک داوری درست داشته باشد. من تالش کرده ام در 

رابطه با این مرد فوق العاده، چننی روشی را به کار گریم. 
مهچنان منابع جدیدی پریامون تاریخ ایران در قرن هجدهم در حال رخ منودن است. 
اطالعات  آشکارسازی  مشغول  مشخصًا  توکر  ارنست  و  صفت گل  منصور  فلور،  ویلیام 
جدید مهم و بررسی امهیت آهنا می باشند، به گونه ای که باعث توسعه ادراک ما از وقایع و 
شکل گریی جهت گریی های جدید می شود. انبوه اطالعات منتشر شده از پرونده های کمپاین 
هلندی هندشرقی نیز که در سال های اخری توسط ویلیام فلور ترمجه و منتشر شده است 
دارای امهیت وافری است. کتاب دیگری که دارای امهیت فوق العاده و سزاوار بررسی های 
عمیق تر است، تاریخ باسیل واتاتز است. زماین تصور می شد که این اثر از بنی رفته است. 
من برخی از قسمت های این اثر را برای اولنی بار در این کتاب مورد استفاده و بررسی 

3-استالین پیرامون نادرشاه مطالعه می کرد و او را تحسین می منود و از او با عنوان معلم یاد می کرد. رابرت رسویس نشان 

داده است که چگونه زنجیره نامطبوعی از تحسین بین مستبدان و ستمگران تاریخ وجود دارد. صدام حسین نیز ظاهراً 

کتابخانه بزرگی از کتب مربوط به استالین داشت
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قرار داده ام. بررسی اطالعات منتشر نشده در آرشیوهای روسی نیز احتماالً تفسری راجیی 
را که پریامون روابط نادر با روسیه و حوادث قفقاز وجود دارد، دستخوش دگرگوین 
می کند. زماین که نوبت تفسری اطالعات می رسد، احساس من این است که جنگ های 
خارج از اروپا در این مقطع زماین به طور ناقصی ادراک شده و نیاز به بررسی های دقیق 
و مشروح از آن نوعی که توسط جوس گومانز اجنام شد، وجود دارد. زمان تولد نادر و 
جزییات دوران کودکی او هنوز نامشخص و نیازمند مطالعات بیشتر است. عالوه بر این 
ضروری است که منابع و اطالعایت که در پرونده های عثماین سابق وجود دارند نیز مورد 
وارسی قرار گریند. برخالف مقاطع دیگر تارخیی که دانشمندان، اطالعات و داده های 
تارخیی مشاهبی را به طور نوآورانه تری تفسری و بازفهمی می کنند، در رابطه با تاریخ 

ایران در قرن هجدهم خأل عظیمی برای اجنام کارهای بنیادی وجود دارد. 
من سعی کرده ام تا اطالعات و داده هایی را که پریامون زندگی نادر وجود دارد با 
دقت و موشکایف بررسی کنم. اما عالوه بر مطالیب که مستقیمًا حقیقت را منعکس می کند، 
تعداد زیادی روایت و داستان در منابعی که اصالت آهنا کم و بیش حمل تردید است وجود 
دارد. این داستان ها می توانند مفید واقع گردند، هر چند احتمال این که روزی صحت آهنا 
اثبات شود ناچیز است. این روایات حیت زماین که اعتبارشان بسیار ناچیز است و کمی 
بیش از افسانه اند، باز هم برداشت ها و تصورات معاصران نادر را نسبت به او و دورانش 
به منایش می گذارند. اگرچه می توانیم این منابع را مورد استفاده قرار ندهیم و رواییت 
یب پریایه از نادر ارایه کنیم ویل من ترجیح داده ام که از این روایت ها نیز هبره  گریم. برخی 
مواقع نسبت به آهنا آگاهی داده ام و فرصیت اجیاد کرده ام تا خوانندگان خود به قضاوت 
دست بزنند. هر روایت تارخیی زاویه خاص خود را دارد و من تالش کرده ام با رویکردی 
انتقادی منابع را مورد بررسی قرار دهم و از تفسری بیش از حد انگیزه های نویسندگان 
قرن هجدمهی نیز پرهیز کرده ام. این مقطع زماین از تاریخ ایران پیشا استعماری است 
و بسیاری از نگرش ها و مفاهیم که رویکرد امروزه ما به خاورمیانه را شکل داده برای 
آن دوران کاماًل نامناسب و غریتارخیی خواهد بود. اولویت  من این بوده است که حیت 
در منابع مورد سوءظن نیز به دنبال نکات ارزمشند باشم، نه این که آهنا را حتت عنوان 

روایات داستاین مغرضانه یا کورکورانه مردود بشمارم. 
اگر نادرشاه موفقیت های نظامی خود را حتکیم می کرد و ارتش و دولیت قوی برای 
یکپارچگی  تنها  نه  او  نریومند  که سلسله  بود  بر جای می گذاشت، ممکن  پسران خود 
سرزمیین ایران را حفظ کند بلکه توسعه اقتصادی و اداری درون زا نیز اجیاد کند مشابه 



19  دیباچه

توسعه  دولت ها  میان  نظامی  رقابت های  آن  در  که  زماین  مقطع  مهان  در  اروپا  جتربه 
درازمدت این قاره را برانگیخت. حیت فراتر از این نیز کاماًل قابل تصور است که یک 
ایران احیا شده و پویا در خأل بر جای مانده از قدرت های نسبتًا ضعیف مغول و عثماین 
گسترش می یافت و می توانست حتت رهربی سلسله ای که به دنبال زدودن اختالفات 
مذهیب بنی شیعه و سین است، از افول نسیب اسالم در مقابل غرب که امروزه بسیار حمل 
حبث و نظر است جلوگریی کند. این کتاب عالوه بر تبینی این که چگونه این حتوالت 

می توانست روی دهد تبینی می کند که چرا این گونه نشد. 
در خنستنی سال های قرن بیست و یکم، قندهار، کابل، جنف، بصره، موصل و کرکوک 
مهگی جمددًا پرآوازه شده اند. این امر خود بر امهیت این منطقه و تاریخ آن تأکید می کند. 
ایران امروز، دقیقًا مانند دوران نادر چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر فکری در مرکزیت 
منطقه قرار دارد. اگر این کتاب بتواند افراد را نسبت به نادر و تاریخ ایران به شوق آورد، 
در واقع مفید بوده است. این کتاب به دنبال آن نیست که متام جزییات و مطالب جدیدی 
را که پس از بیوگرایف لورنس الکهارت پریامون نادر آشکار شده  در برگرید - با این 
حال اکثر این اطالعات جدید را شامل شده و نگاهی تازه در تفسری وقایع ارایه می دهد 
و در رابطه با برخی از موضوعات پرامهیت حتلیل جدیدی را بیان می دارد. هدف این 
کتاب بیشتر آن است که به صورت یک تاریخ داستاین، زندگی نادر را برای خوانندگان 
تاریخ  و  هشتم  هنری  زندگی  مانند  ایران  تاریخ  و  نادر  زندگی  کند.  منایان  امروزی 
امپراطور های کلودین به مهگی ما تعلق دارد. داستان زندگی نادر مانند داستان  مکبث 
یا ریچارد سوم هم جذاب است و هم تکان دهنده. این داستان می تواند فهم و ادراک ما 

را غین تر کرده توسعه خبشد.
هنگامی که به ارتباط نادر با جهان مدرن می پردازمی یک نکته مهم را باید در نظر 
را  کتاب  این  است  می کنند ممکن  تلقی  را یک هتدید  ایران  امروزه  که  افرادی  داشت. 
شاهدی بر این مدعا به حساب آورند که ایران به طور سنیت یک قدرت متجاوز بوده 
و مهواره برای مهسایگان خویش یک هتدید حمسوب می شده است. با این حال چننی 
استنتاجی کاماًل نادرست است. نادر در تاریخ ایران از آن رو کاماًل برجسته است که 
هنجارهای دوران قبل و بعد از او کاماًل متفاوت بودند. نادر هم در مقیاس و هم در 
سرشت استثنایی بود. ممکن است عده ای به قساوت هایی که در این کتاب ذکر شده استناد 
کنند و بگویند که این قساوت ها مشخصه منحصر به فرد ایران، اسالم، خاورمیانه، استبداد 
شرقی و یا هر چیز دیگری است.این نظر نیز کاماًل خطا است. مهان گونه که انسان ها در 


