
نادر شاه در ھند 

 پتروف: نویسنده 

 دکتر شعبانی: ترجمه 

 233ش  - 84اسفند  -کیھان فرھنگی 

کز و موءسسـات  ، در کنار دیگر سـازمان)مرکز میراث ملل مشرق زمین(فرھنگستان علوم روسیه  ھـا، مرا
ــایل و  ــون، مس ــی مت ــار بررس ــان در ک ــاص، ھمچن ــدافی خ ــا اھ ــی، ب ــران شناس ــی و ای ــرق شناس ش

ست شخصیت ھـا  ایـن بررسـی. ھای تاریخی کشورھای مشرق زمین و به ویژه میھن اسالمی ما ایـران ا
ً از ایــن نظــر ســودمندند کــه پژوھنــدگان، بــا نگــاه از بــیرون، مــا را از کــم و کیــف برآمــدن و برافتــادن  بعضــا

 .سازند ھا آگاه می ھا و پیروزی ھا و نیز از علل جنگھا، شکست سلسله

کاظم، مـورخ » تـاریخ عـالم آرای نـادری«ای از  اثر حاضر، شامل مقدمه، ترجمه و تفسیر گزیده مد  اثـر مح
به «و تحـت عنــوان  1961ی پتروف، محقق روسـی در سـال .نادری است که توسط پ نادر  لشکرکشـی 

ست» مرکز میراث ملل مشرق زمین«، درمجموعه »ھندوستان نار ایـن . صورت انجـام گرفتــه ا پـتروف درک
یش  ترجمه گزیده، با روشی مقایسه ای، اطالعات خوبی درباره تاریخ دولت نادرشاه، از ظھور تـا سـقوط پ

 .گذارد روی ما می

 .ترجمه این اثر را استاد شعبانی در اختیار ما گذاشتند

ظم  ذکر این نکته ضروری است که درنگ آگاھانه و طوالنی پتروف بر زندگینامه و مشاغل متعدد محمـد کا
ین مــورخ اسـت، امــا بـه نـاگزیر بـر حجـم  صیت ا در دستگاه نادری، گرچه در راستای تبییـن حـوادث وشخ
صفحات کیھــان فرھنگـی و رعایـت حوصـله  فزوده اسـت و مــا بـه دلیـل محـدودیت  صفحات مقاله بسیار ا

 .خوانندگان، ناگزیر از حذف قسمتی از این بخش شدیم

خان، مـورخ ایرانـی  رضاقلی. امام قلی، پدر حکمران آینده و شاه ایران، ساکن روستای افشاری کبکان بود
خت  می» الصفای ناصری روضة«عنوان  م در اثر خویش، تحت19در میانه قرن  گوید که شـغل امــام قلــی دو

ھنگام حکومت شاه سلیمان  م و به1688فرزند ارشد او در سال ) 1(نادرقلی . ھای گوسفندی بود پوستین
افشـار . ، ھنگامی که دولت صفوی در سراشیبی سقوط قرار داشت، پابه عرصـه وجـود نھــاد)صفی دوم(

بود بـه اش با آن دست به جوان از زندگی سختی که به واسطه خاستگاه اجتماعی تنـگ آمـد و بـه   گریبان 
سـرعت  در این روزگار درپی درایت، توانایی و نیروی جسمی بـه. خان؛ حاکم ابیورد پیوست خدمت باباعلی

 .ترقی کرد و سرانجام داماد ارباب خود شد

-1722(سلطان حسین فرزند شاه سـلیمان  در این ایام، جنبش تعرضی افغانھای غازایی که در عصر شاه
ھا و جلوس محمودخان  م، و فتح اصفھان توسط افغان1722آغاز شده بود، با پیروزی آنھا در سال ) م1694

 .سرکرده ایشان بر سریر قدرت ایران، پایان یافت

. اش را در آنجا سپری کـرده بـود، کـاری نداشـت سلطه افغانھا با آن بخش از خراسان که نادرقلی، جوانی
بود بول واقـع شـده  ً موردق پـس از مـرگ . لیکن قدرت طھماسب دوم، شاه جدیـد در ایـن سـرزمین ظـاھرا

خت ، نادر دسته)حاکم ابیورد(خان  باباعلی لف را سـازمان داد و بـه تکـاپو پردا در سـال . ای از جوانـان مخت
غیر (م شمار افراد تحت تابعیت وی به دوھزار تن رسید و نادر در تمام منطقه شمال شرق خراسان 1726

خدمت او درآمدند و  دعوت شاه طھماسب، نادر و یارانش به در این سال به. حکمفرمایی داشت) از مشھد
 .را اختیار کرد» قلی طھماسب«نادر لقب تشریفاتی 

نیروھای بسیاری را بسیج کرد و با کمک ایشان توانست شـماری » طھماسب قلی«دو سال و اندی بعد 
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 .ھا را در خراسان سرکوب کند و آن منطقه را دربست مطیع و منقاد خویش سازد از قیام

ند لشـکر کشـید و در نزدیکـی شـھر آنھـا را  -ھای م نادر علیه افغان1729در سال  ابدالی که در ھـرات بود
مدت دو مـاه . ھای غازایی نھاد سپس روی به دشمن اصلی یعنی افغان. تارومار کرد در ھمین سـال و در 

سب  ترتیب، نادر عمالً حکمران تمام ایران در زمان حیات شـاه بدین. کشور را از وجود ایشان پاک کرد طھما
 .شد

آمـیزی را علیـه نیروھــای ترکـی کـه  عملیـات نظـامی موفقیــت) 2(»خـان طھماسـب قلـی« 1730در سـال 
ذکـر  قابل. تصرف خود درآورده بودند، آغام کرد ھای وسیعی ازغرب ایران را به ھا بخش ھنگام ھجوم افغان به

طع،  م نادر مجبور شد برای سرکوبی افغان1731است که در سال  ھا به ھرات لشکر بکشـد و در ایـن مق
کرد شاه ایـن قـرارداد، بھانـه مناسـبی بـرای . طھماسب قرارداد صـلح بسـیار زیانبـاری را بـا ترکـان منعقـد 

قرارداد بـا ترکیــه کـه توسـط شـاه در آگوسـت  م منعقـد 1732سرنگونی طھماسب دوم شد؛ ضمن الغای 
ظامی قزلبـاش را برگـزار کـرد در . گردیده بود، نادر به اصفھان رفت و چند روز بعد جلسه مشورتی سران ن

. ماھه او اتخاذ شد این جلسه، تصمیم الزم برای خلع ید طھماسب و انتقال قدرت به عباس، فرزند ھشت
عھـده  السلطنه، ھدایت دولت را به طراحی این کودتا، عنوان طھماسب قلی را کنار گذاشت وباعنوان نایب

 .گرفت

  ھای بزرگی در عرصه نبرد با ترکان نایل آمد نادر به موفقیت 1733-35ھای  در طی سال

ھای دیپلماتیک بازپس گرفت و روسـیه نیروھــایش را از آن  و بخشی از مناطق نزدیک دریای خزر را با روش
ھبران 1736در فوریه . مناطق بیرون کشید سران نظـامی، دولـتی و ر م نادر در دشت مغـان اجتمــاعی از 

شتم قبایل سراسر کشور تشکیل داد و در این اجتماع بود که انتخاب وی شد و ھ صویب   به پادشـاھی ت
 .مارس نادر تاجگذاری کرد

کاری  پرسـتانه و مقاصـد شـخص نـادر در ایـن دوره ده ھـای میھـن ھرگونه اظھارنظری درباره انگیزه سـاله، 
ً در مرزھای پیشین کشـور در پـی . صعب و دشوار است فعالیت او در این مدت، اثبات ھویت ایران را تقریبا

ً  ھا، ترکان و فئودال طور ھمزمان با افغان در راه تحقق این ھدف، نادر برآن شد تا به. داشت ھایی کـه دائمـا
برای مبارزه با خیل نیروھای . درحال عصیان بودند و اشراف قزلباشی که گرد شاه را گرفته بودند، نبرد کند

سی برجسـته قل سیا ھمـان چـیزی کـه البتـه نـادر از آن . ای الزم بـود متخاصم کمی نبوغ نظـامی امـا ع
 .محروم نبود

قراری نظـم در دســتگاه دولتــی  نظر می به به ایجـاد و بر قدرت، ھـدف نـادر  که  رسید پس از جلوس بـر اری
لس و ورشکسـته وقعـی ننھـاد و . معطوف شود اما ھمانند گذشته نادر به تأمین نیازھای فوری مـردم مف

ظامی متوجـه شـد یات ن نادر منبـع . تمام ھم و غم او به تحکیم قدرت شخصی و عمل مـردم ایـران بـرای 
در این زمان، استیال بر قندھار اولویت داشت، شھری کـه . امکانات عظیمی در تکمیل ساختار ارتش بودند

سط مـیرویس در . طور دوجانبه درگیر مبارزه با ایران و ھندوستان بود در مدت دو سده به شغال تو پـس از ا
 .ھای غاران بود سلطه افغان م، این شھر تحت1709سال 

ندھار، اردو زد1736در نوامبر  لی ق ھار سـال بعـد در حوا صره نـادر تـا . م نادر از اصفھان بیرون شد و ب محا
طور ھمزمان بـه سـرکوب  در این ھنگام، بخش اعظم نیروھای ارتش نادری به. طور انجامید به 1738مارس 

نادر قندھار را تسخیر، و فرمان ویـران سـاختن شـھر را . بلوچستان و مناطق ھمجوار قندھار سرگرم بودند
ساخت» نادرآباد«در ھمان نزدیکی شھر . صادر کرد سـپس . را بنا نھاد و ساکنان قندھار را به آنجا منتقل 

پس از این حادثه نـادر . ھای ابدالی از خراسان به مناطق قندھار کوچانیده شدند غازاییان متخاصم و افغان
لشکرکشی مشھور خـود را بـه ) 3(1738ماه می سال  21حدود دوماه در حوالی قندھار اقامت گزید و در 

 .خاتمه یافت 1739این لشکرکشی اواخر سال . صوب ھندوستان آغاز کرد

م نـادر بـه آســیای مرکـزی لشـکر کشــید و بخـارا را مطیــع خـود ســاخت و بــر خانـان خیـوه 1740در سـال 
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مه نـادر بـه.  مستولی شد یق برجسـته نظـامی در کارنا ین نـبرد آخـرین توف قت، ا می در حقی . رود شـمار 
ً تا آخرین لحظات حیات نادر ادامه داشت  حـتی در ) با ترکان در داغستان و غـیره(نبردھای بعدی که تقریبا

 .ھمراه نداشت بھترین شرایط توفیقی به

یاج و تـأمین آن بـرای مــردم  ھای سرسـام ھای استیالجویانه خود، به ھزینه او در ادامه سیاست آوری احت
. گرفت زور از مردم می ھایی شدید مالیات الزم را برای تقویت ارتشی بزرگ به نادر با روش. فرسا بود طاقت

شد روستاھا و شھرھای ایران از سکنه خالی و به ویرانه ھایـی  نـادر بـا اتخـاذ چنیـن سیاسـت. ای تبدیل 
آور نیست  تعجب. حتی نیروی اساسی سازمان نظامی خویش یعنی قبایل کوچنده را علیه خود برانگیخت

در . سرعت مناطقی چنـد را دربرگرفــت شد و به ھا ھرچه بیشتر و بیشتر می که با مرور ھرسال دامه قیام
آذربایجــان . گونــه تحــوالت شــد روی ھــم، دســتخوش ایــن طــور ھمزمــان دو منطقــه روبــه م بــه1747ســال 

شد خان و جانشین نادر عازم مبارزه با بلوچان و سیستانی خان فرزند ابراھیم قلی علی. وسیستان او . ھا 
گیرودار بـود تکــه . که فرمان دریافت ھزارتومان مالیات را اخذ کرده بود، در زمره شورشیان درآمد ین  در ھم

شد و در فتـح. کردان خبوشـان سـربرآوردند کت از مشـھد بـیرون  سرکوب ایـن حر آبـاد نزدیـک  نادر بـرای 
 .دست نزدیکانش کشته شد م به1747اما در شب بیستم ماه ژوئن . خبوشان اردو زد

ھـای  نادری که در آسیا و اروپا به واسطه لشکرکشـی: ترتیب، زندگی این انسان مستبد پایان گرفت بدین
ند اش شھرت یافته بود، اما نتوانست نظام دولتی باثباتی را پـی پیروزمندانه که انتظـار . ریـزی ک ھمـانطور 

ھم پاشـید اش بـه ای نادر پـس از مـرگ فرمانـده رفت، ارتش نیرومند و چند قبیله می ایـران در .  سـرعت از 
مـردم ایـران . مراتب بدتر از آنچه در بیست سال گذشته آن را حس و تجربه کرده بود واقع شد شرایطی به

ھـای عظیـم منتقـل شـده از ھندوسـتان، کـه در آن  از این وضعیت طرفی نبستند وحـتی از خیــل سـرمایه
 . ھنگام به دست کارمندان عالی رتبه دولتی و سران نظامی غارت گردید، سودی نبردند

سله نتوانسـتند . دولت صفوی دو قرن و اندی به حیات خویش ادامه داد یک از شـاھان ایـن سل امـا ھیـچ 
ساله نـادر در  ندگی بیسـت  ھمچون نادر توجه معاصران خویش را در اروپا و آسیا جلب کنند، آن طور که ز

خیره کـرد گان را  عات خـویش منابـع  شـمار شخصـیت. صحنه پرتالطم تاریخ چشـم ھم ھـایی کـه بـا اطال
اند، از حوصله این مقاله بیرون است و به زمان زیادی نیاز دارد ارزشمندی برای تاریخ نادر شاه فراھم آورده

ای از  کنیم و گزیـده در اینجا تنھا به توصیف و بیان اھمیت یک تالیف در تاریخ حیات نادرشاه کفایت می). 4(
ناقص ارایـه  شناسی اندیشه متاسفانه در ادبیات شرق. گردد آن در ترجمه ارایه می ھای مستند بـه طـور 

. سازد تا موضوع را براساس امکانات به طور مشروح نقد و بررسی کنیم گردیده و این امر، ما را مجبور می

نی » تاریخ نادری« خان اسـترآبادی مـدت زمـان طوال اثر تاریخ نگار رسمی دربار نادر، میرزا محمـد مھـدی 
ندگی نـادر در . رفت مھمترین مرجع در تاریخ نادرشاه به شمار می ارزش این تالیف در آن است کـه تمـام ز

. آن بازتاب یافته و در این میان، مھمترین حوادث در عرصه زندگی نادر به دقت به تاریخ کشیده شده است
ای صاحب سبک  ھا و القابی که مولف با آنھا ھمچون نویسنده اما چنانچه تمام تشبیھات اضافی، مقایسه

تالیف، مجمـل و خالصـه مـی ین  شـود و بسـیار  و مشھور به خودنمایی پرداخته، جدا کنیم، در آن صورت ا
 . آور خشک و مالل

ً در آغاز دھه پنجاه قرن  میالدی به پایان رسیده، منبـع مھـم دیگـری در تاریـخ  18اثر محمد کاظم که ظاھرا
بارتولـد، عضـو .و.جلد دوم و سوم این اثر در موزه آسـیایی فرھنگسـتان روسـیه توسـط و. حیات نادر است

م چنین معرفی  1919در سال » اخبار فرھنگستان علوم«فرھنگستان شناسایی شد و به طور خالصه در 
 ). 5(گردید 

در یادداشت صاحب اثر، که دانش چندانی نداشته و بر کاغذی سـفید در آغـاز جلـد . متن اثر عنوان ندارد«
سفید . نام گرفته» کتاب نادری«دوم درج شده، این اثر  » نادرنامـه«اما در یادداشت جلد سوم، بر کاغذی 

. »ھر دو جلد این اثر به یک دست و با رعایت تمام اصول خوشنویسی کتابـت گردیـده. خوانده شده است
ژوکفسکی در ھنگام تالیف تک نگاشتی درباره مرو، از وجود این منبـع ..آ.گوید که و بارتولد می.و.در ادامه و
نابعی کـه دربـاره مـرو در : آگاه نبود منبعی که براساس غنای اطالعات حقیقی درباره مرو، نه تنھا تمام م

Page 3 of 11 

3/27/2016file://G:\Web\hosseini\zand\articles-1\6.htm



شاه و از  م نگاشته شده، پشت سر خود می 11قرن  نابع در تـاریخ حکمرانـی نادر گذارد، بلکه مجموعه م
ین . دھـد نگار رسمی این دوره را در ورطه فراموشی قرار مــی جمله مھدی خان تاریخ بارتولـد مقالـه را بـا ا

 : برد کلمات به پایان می

ترین منبع در تاریخ نادرشاه است، به ویژه در صورتی  شک تالیف محمد کاظم، دست بر قضا اساسی  بی«
 . »که بتوانیم جلد اول و ناقص آن را بیابیم

سکو  مدت سی م شرق شنا ھـای شـرقی  موسسـه زبـان(ھا بعد، جلد اول این اثر در کتابخانه موسسه 
 پیدا و به جلد دوم و سوم ملحق شد) الزارف سابق

لل آسـیایی فرھنگسـتان علـوم بـود از . جلـد دوم و سـوم در لنینگـراد در بخـش نسـخ خطـی موسسـه م
قدس سـره نـام » عـالم آرای نـادری«[ نامـه حواشی موجود در جلد اول مشخص شد که مولف اثر خود را 

که از معلومــات  یادداشت -بارتولد خاطر نشان کرده.و.نھاده و در پی آن ھمانطور که و ھای صاحب نسـخه 
 . گردد آنچنانی برخوردار نبوده، عنوان اصلی تالیف محسوب نمی

شاه .و.اعتقاد و تاریخ نادر بارتولد درباره ارزش و جایگاه تالیف محمد کاظم، بـه مثابـه منبعـی اساسـی در 
 ). 6(افشار در اعصار بعد بارھا و بارھا توسط دیگر شرق شناسان تکرار شد

ترین آنھا درباره جنگھا و  ترین اطالعات و غنی حقیقت آن است که تالیف محمد کاظم، نه تنھا شامل عینی
سیاست خارجی نادر است، بلکه از جھت احتوای آن بر حیات درونی مناطق مختلف ایران در عصر نـادری 

عد اتقـان و . قابل اعتماد است الزم به ذکر است که ھیچ یک از پژوھشگران، توصیف کاملی از این اثـر از ب
نامه اساسی محمـد کاظـم  تنھا درک و فھم زندگی. آور اطالعات موجود در آن ارایه نکرده است اعتبار و ره

به مــا مـی» اتوبیوگرافی«براساس اطالعات  ین ارزیابـی  موجود در اثر وی، ایـن امکــان را  به چن دھـد کـه 
 . ای نایل شویم شایسته

طرح . نام محمد کاظم در ھیچ یک از منابع آن دوره ذکر نشده زیرا در عرصه سیاسی و ادبی، شخصــیت م
محمد کاظم در گوشه و کنار اثر، اطالعاتی درباره خودش ارایه نموده، اما ایـن . و قابل اعتباری نبوده است

تا اطالعـاتی کـه » اتوبیوگرافی«اطالعات پراکنده، با ویژگی  به تغزلـی دارد  شتر جن اسـت کـه احتمـاالً بی
 . حاوی حقایق عینی و قابل توجه برای ما باشد

شود در مرو، در خانواده) م1720-1(ه 1133محمد کاظم به سال  ھان گ دانیـم  نمـی. ای دیوانی دیده بـه ج
یم  18ھای سی قرن  پدر او چه کاره بوده، اما روشن است که در سال م در خدمت برادر نـادر یعـنی ابراھ

شاه بـه . خان بود که بعدھا حاکم آذربایجان شد و از اعتماد و محبت وی بھره کافی بـرد لشکرکشـی نادر
ھدی خـان، محمـد علــی خـازن و . ھنـد در منــابع متفـاوت و معاصـر وی، بـه وضـوح آمــده اسـت تالیفـات م

ھای فریزر و ھانوی به زبـان  ایندی و یادداشت -ابوالکریم کشمیری به زبان فارسی و منابع کمپانی اوست
متری . انگلیسی ازجمله این موارد است یت ک منابع اصلی ذکر شده در کنار دیگر منابع درجه دوم، از اھم

کنند و در بسیاری موارد، پیگیری تسلسل حـوادث  به طور دو جانبه یکدیگر را تکمیل می. برخوردار ھستند
رسد، بیان مختصری ازاطالعات کمابیش دقیق درباره  به نظر می. سازند و وقایع را به طور دقیق ممکن می

این لشکرکشی، ضروری است و با ترجمه کتاب محمد کاظم امکان استناد به سایر منابعی کـه اطالعـات 
 . رسد کند، به حداقل می تری را در برخی مواضع بیان می موثق

به ھنـد  1738ماه می سال  21ھمانطور که در باال گفته شد، نادر در تاریخ  از قنـدھار بـرای لشکرکشـی 
چنانچه پیش از حرکت به قندھار عزم راسخی برای لشکرکشی بـه ھنـد در ذھــن نـادر شـکل . خارج شد

ھا قبل  از مدت. نگرفته بود، به ھنگام محاصره شھر، این نیت به طور قطعی در جسم و جان او قوت گرفت
ھای ارتش وسیع خود احتیاج داشت و البته ایران ویران و ورشکسـته  ھایی برای تقویت بنیان نادر به روش

ستان ثروتمنـد . توانست به این نیاز ، پاسخ دھد نمی ً اطالعـات جاسوسـان کـه گـاه و بیگـاه از ھندو ضمنا
امپراطوری مغوالن بـزرگ در . آمیز خواھد بود رسید، نادر را متقاعد ساخت که این لشکرکشی موفقیت می
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 ُ کرده » محمد شاه«وضعیت انحطاط کامل قرار داشت سریر حکمرانـی دھلـی جلــوس  ناتوان و ناالیق بـر 
ندترین فئــودال. بود له  ارکان اصلی دولت مغوالن بزرگ یعـنی قدرتم فرمانـده کـل » خـان دوران«ھـا، از جم

حاکم) حـاکم دکـن(نیروھای مغولی، قمرالدین نخست وزیر، نظـام الملـک  خان  ارتبـاط » اوده«و سـعادت 
لت بـود ای با یکدیگر داشتند و به تنھا چیزی که نمی خصمانه پارچگی دو ھـر . اندیشیدند وحدت و حفظ یک

می چند که در خزائن سرشار مغوالن و صندوق حکمرانان مناطق ثروت ھداری  ما  ھای بسـیاری نگ شـد، ا
 . کرد و توان رزمی کافی نداشت ارتش مواجب خود را دریافت نمی

تـا . رغم شرایط مساعد به وجود آمده، نادر احتیاط کامل را مرعی داشت و در آغاز عملیات تاخیر کرد علی
می ندھار، نـادر از محمـد شـاه درخواسـت  پس از  کرد مسـیر حرکـت افغـان قبل از محاصـره ق ھـایی کـه 

داد امــا در عمــل اقدامـی  محمد شـاه وعــده مـی.  فروپاشی دولتشان در ایران به ھند گریختند، سد سازد
ما محمـد شـاه  1737بھار سال . کرد نمی لی شـد ا ین درخواسـتی عــازم دھ با چن م محمد خان ترکمان 

21. مغول در مدت یکسال پاسخی نداد و حتی از مرخص کردن محمـد خـان، سـفیر نـادر خـودداری ورزیـد
که جوابـی ) 7 (1738آوریل  ھر چنـد  م نادر به محمد خان پیغام داد که بـه زمـره ملـتزمین رکـاب بپیونـدد، 

نادر پس از آنکه از تحکیم نظم به وجود آورده توسط خود در قندھار اطمینان یافت، به . دریافت نکرده است
شد. سوی ھند لشکر راند سـاکنان کابـل بـه زودی . در میانه ماه ژوئن شھر غزنین بدون مقاومت تسلیم 

 ). 8(ام ژوئن مقاومت کرد و سپس فتح شد  تابعیت پذیرفتند، اما پادگان شھر تا سی

دھند و نه او  در کابل بود که نادر پیغامی را از محمد خان ترکمان دریافت کرد مبنی بر این که نه پاسخ می
. ای به نزد محمد شاه فرستاد نادر یساول دیوان و تنی چند از کابلیان را به ھمراه نامه. کنند را مرخص می

نه قدامات منافقا نادر تنھـا  ای در روابـط دوسـتانه احسـاس مــی  در این نامه، تاکید شده بـود کـه ا شـود و 
اما ھنگامی که نماینده نادر به جالل آباد رسید، به دستور حاکم . ھا را به مجازات برساند خواھد افغان می

 . ھا روانه پیشاور شدند جالل آباد کشته شد و افغان

از آنجایی که در این منطقه خواروبار الزم برای ارتش مھیا نبــود، نـادر بـه . نادر چھل روز در کابل اقامت کرد
قرار داشـت لشـکر کشـید و » چاریکار«ای  سوی مناطق غنی، پرآذوقه و علیق منطقه که در شمال کابل 

نادر بیست و دو روز در این منطقه بـه سـر . این که باالتفاق انقیاد قبایل ساکن در آن منطقه را عملی کند
صره.  برد و سپس عازم گندمک شد به عقبـه نیروھـای ھنـدی نادر، مانور محا صورت داد و  که از  ای را  ای 

 . کردند رسید و به آسانی پیشاور را فتح کرد گذرگاه خیبر دفاع می

برای متوقـف  تمام تالش. م ارتش نادری روانه الھور شد 1739ابتدای ژانویه  ھای زکریاخـان؛ حـاکم الھـور 
وی تلفات سنگینی را تحمل کرد و نیروھای بسیاری به کمک : ساختن پیشروی ارتش ایران، ناموفق ماند

م زکریاخان که از آمدن نیروھای تقویتی از مرکز ناامید شده بود، تسـلیم  1739در پایان ژانویه . او شتافتند
مادگی بـرای تثبیـت  نادر در الھور بود که متوجه شد محمدشاه در فکر جمع. نادر شد آوری نیرو و کسـب آ

نادر دوباره پیامی برای محمدشاه فرستاد و تکرار کرد که به روابط دوستانه احـترام . موقعیت خویش است
 .است -ھا افغان -گذارد و عزم وی در مجازات دشمن مشترکشان می

شد و شـانزدھم در ) 9(ششم فوریه شد کـه . بود» سـرحد«نادر از الھـور بـیرون  جا، نـادر متوجـه  در این
. محمدشــاه بـا ارتـش سیصــدھزارنفری، دو ھــزار فیـل و ســه ھـزار تـوپ در قرارگــاه تقویـتی کرنــال اسـت

نادر نیروی شش . علیمردان از یک طرف داخل اردوگاه ھندیان شد و در طرف دیگر، جنگل انبوه قرار داشت
شد، ھـر روز  کـرد و  کیلومـتر حرکـت مـی 40-25ھزار نفری را به جلو فرستاد و خود به تدریج نزدیک کرنال 

نادر در دو . آوری اطالعات درباه حریف خـود بـود تمام این مدت مشغول جمع عصـر بیسـت و سـوم فوریـه، 
خان حـاکم اوده بـا نیرویـی بـه ) کیلومتر12حدود (فرسخی  شد ســعادت  اردوگاه ھندیان بـود کـه متوجـه 
بـه نـادر ) 10(صبح بیست و چھارم فوریـه. ھزارنفر و توپچانه به کمک محمدشاه شتافته است30استعداد 

یه سـعادت  اطالع دادند که سعادت خان از مسیر غیرمستقیم به محمدشاه رسیده، نیروھای اعزامی عل
 .وی را غارت کردند و اسیران بسیاری به اسارت گرفتند خان، بنه

موضوع از این قرار بود کـه . نبرد کرنال طوری آغاز شد که نادر انتظار آن را داشت، با تعرض نیروھای ھندی
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جه شـد، بنـه نیروھـای وی توسـط 24روز  فوریه، سعادت خان کـه در اردوگـاه محمدشـاه مسـتقر بـود متو
به نیروھـایش را صـادر . قزلباشان غارت شده سعادت خان ناگھان به خشم آمد و دستور حملـه ھمـه جان

ناع و تنھــا . کرد جرای دسـتور امت لیکن نیروھای وی که از مسیر طوالنی خسته و وامانده شده بودند؛ از ا
احتیـاطی سـعادت خـان در کمیـن محاصـره  آسا به دلیل بی در یک حمله برق. حدود ھزار نفر حرکت کردند

شتافت خان دوران نیز، بـا شـمار انـدکی از نیروھـایش بـه کمـک سـعادت. افتاد و سپس اسیر شد . خـان 
می شـد که .  نیروھای خان دوران ھم، متحمل خسارت شدند و خود وی تا سرحد مرگ زخ ظام الملـک  ن

مک بــه خـان دوران، از  جبھه چپ ارتش ھند را فرماندھی می شاه بـرای ک کرد، علی رغـم دسـتور محمد
بدین ترتیب، در این نبرد تنھا بخش کوچکی از تمام نیروھای ھندی شرکت داشتند . جای خود تکان نخورد

وگوھـایی را  گفتنی است که محمدشاه گفت. آمد و براین اساس، پیروزی نادرشاه قطعی به حساب نمی
فوریه محمدشاه به اختیار خود خدمت نادر رسـید و پـس از آن بـه 26. الملک با نادر صورت دارد توسط نظام

اقدامات صورت گرفته توسط نادر برای محاصره اردوگاه مستحکم محمدشاه نتیجـه . اردوگاه خود، بازگشت
توانستند آذوقه و مایحتاج خود را بیرون از حلقه محاصره تھیه کنند، گرسنگی  نیروھای ھندی که نمی. داد

نادرشاه که به خوبی از این وضعیت آگاه بـود ،قصـد آن نداشــت کـه بـه دریافـت . سختی را متحمل شدند
مدتی، دوبـاره . الملـک قــرار گذاشـته بـود غرامت و خروج از ھند راضی شود، آن طور کـه بـا نظـام پـس از 

نه اردوگـاه . محمدشاه را به نزد خویش خواند و او را در قرارگاه کل، دستگیر کـرد خود را روا نـادر سـربازان 
 .بدین ترتیب، مقاومت ارتش ھند فروپاشید. ھندیان ساخت تا توپخانه را جدا کنند

روز بعــد، . نــادر از کرنــال بــیرون شــد و ھجــدھم ھمـان مــاه، نزدیــک دھلــی، اردو زد) 11(دوازدھــم مــارس
در ھنگامه ضیافت بـا . محمدشاه را آزاد کرد تا مقدمات دیدار را آماده سازد و بیستم مارس وارد شھر شد

قرارداد و موافقتنامـه کرنـال، محمدشـاه را پادشـاه  شکوھی که محمدشاه برگزارکرد، نادر گفت که طبق 
، به واسطه شکرگزاری از این رفتـار »مھدی خان«بنابرقول مورخ رسمی فارسی نویس . شناسد ھند می

 .کش کرد ھای دولتی را به نادر پیش نادر بود، که محمدشاه تمام خزائین پادشاھی و سرمایه

ھنگامی که دو عید سال نو و قربان متقارن شـد، در تمـام مسـاجد دھلــی ) 12(صبح بیست و یکم مارس
شورش در خالل ھمان روز، ھیچ نشـانه. به نام نادر خطبه خواندند کن . ھـای مردمـی دیـده نشـد ای از  لی

عصر ھمان روز، براساس نارضایتی عمومی و درپی درگیری ساکنان دھلی با سربازان ایرانی که در شھر 
شھامت  رواج شایعه. نظمی شھر را فرا گرفت سکنی گزیده بودند، بی جرأت و  ای در مورد مرگ نـادر، بـر 

در برخی مناطق مرکزی شھر به واقع قیام جدی علیه نیروھای نادر آغاز شد و حدود سـه . ھندیان بیفزود
شب ھنگام، نادر از این موضوع اطالع یافت، اما سرکوب قیام مردمی را به روز . ھزار قزلباش کشته شدند

مارس، نیروھای قزلباش مناطق شورشی را محاصـره کردنـد و بـه کشـتار 22صبح روز . بعد موکول ساخت
گامی کـه محمدشـاه از . بدون استثنای ساکنان و غارت اموال پرداختند این ماجرا تا غروب ادامه یافت، ھن
ھدی خـان، سـی ھـزار ھنـدی کشـته شـدند. نادر متوقف ساختن عملیات را درخواست کرد . بنابر قـول م
یی سـاکنان مطلــع شـدند روزھای بعد، نیروھای ایرانی از حجم سرمایه . ھای دولتی مصادره شـده و دارا

به شـمش  براین اساس برای تسریع در جابه ھای پـرحجم و اشـیای نقـره را  جایی این اموال بود کـه طال
 .میلیون روپیه ھندی نبود700ھای مصادراتی و طالھای گران قیمت، کمتر از  پول. تبدیل کردند

نادر شاه ضیافت با شکوھی در دھلی ترتیب داد و تاج شاھی را بر سر محمدشاه ) 13(دوازدھم ماه می
ند، . نھاد قه ھ بنا بر قول مھدی خان، درپی این امر، محمدشاه از نادر درخواست کرد که تملک تمـام منط

 .ھند غربی از کشمیر تا مصب ھند در اقیانوس را در ید قدرت خود بگیرد

کرد و 57پس از یک اقامت ) 14(شانزدھم می  بل را آغـاز  روزه در دھلی، نادر مسیر برگشت به سوی کا
 .در این مسیر، شھر الھور ده میلیون روپیه جریمه شد. دوم دسامبر، آنجا بود

پیش از این، نادر به خدایارخان حاکم سند دستور داد که در کابل حضور یابد، اما خـدایارخان از اجـرای ایـن 
ھم ژانویـه . سوی سند لشکرکشی کند لذا نادر تصمیم گرفت به. دستور امتناع ورزید نـادر از ) 15(م1740ن

ند. کابل بیرون آمد فرود آورد سر تسـلیم  امـا . تمام حکمرانـان مسـیر حرکـت لشـکر نـادر بـدون درگـیری، 
بی. پنھان شد»  عمرکوت«خدایارخان در قلعه  تا آن قلعـه کـه در صـحرایی  نادر  آب و  او براین باور بود، که 
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سید. آید علف، در جنوب قرار داشت جلو نمی . اما بیست و ھفتم فوریه، نادر به نزدیکی قلعـه عمرکـوت ر
با . میلیون روپیه پرداخـت کـرد ناچار تسلیم شد و غرامتی به مبلغ ده خدایارخان به می، نـادر  چھـارم مــاه 

 )16.(تمام نیروھایش به قندھار رسید

گزیده انتخابی از اثر محمدکاظم بـرای چـاپ بـا ترجمـه روسـی، کـه بـه لشکرکشـی نـادر بـه ھندوسـتان 
شـود، ھماننــد سـایر  چه نقایص این اثر محسوب می آن. اختصاص دارد، نقایص و دستاوردھای خود را دارد

می. میان نیاورد توان از آن سخنی به ھای این منبع است و می بخش کنیـم،  تنھا به ذکر این نکته بسـنده 
بود. ای و خیالی دارد که برخی اطالعات درباره ھندوستان، حالت افسانه امـا ایـن . محمدکاظم، نظـامی ن

. ترتیب، بسیاری از اجزای نبرد را از قلـم انـداخت بخش از اثر را، براساس اقوال نظامیان تکمیل کرد و بدین
نه عنوان یک رجل نظامی ترسیم نموده، بـه وجود، تصویری که از نادر به با این که مــی گو خواھـد  ای اسـت 

مه ھرقدم از این نبرد بـا اندیشـه. چیز در حال ترقی است بگوید ھمه شد جانبـه، برنامــه ای ھ یچ . ریـزی  ھ
ــع ــدون جم ــتی ب ــذیرفت حرک ــورت نپ ــی ص ــی و جاسوس ــات مخف ــف، . آوری اطالع ــا حری ــاس ب ــر تم در ھ

چه بـا . آمد حساب می برای آنھا یک اصل ضروری به» زبان«شدند که دانستن  جاسوسانی اعزام می چنان
شد، نادر موانع را دور  موانع غیرقابل عبور از نوع تنگه خیبر یا گذرگاه حفاظت شده از طریق رود برخورد می

جایی سریع نیروھـا،  ھا با جابه این نوع موفقیت. یافت زد و به ناگاه در عقبه نیروھای دشمن حضور می می
ندازان پیـاده. شد تضمین می ً شامل سواران و حتی تیرا ھنگـام حرکـت بـر  ای بـود تکـه بـه این ارتش تقریبا
قررات  تمام این ارتش با اراده واحد نادر اداره می. نشستند اسب می یا نقـض م شـد و ھرگونـه نافرمـانی 

حل و  ھایی از این نمونه. دنبال داشت نظامی، مجازات مرگ را در اسرع وقت به گونه اعمال زور در تمام مرا
ای تصویر شده  گونه درمجموع، حیات نیروھای قزلباش به. شود مراتب دیده می توصیف لشکرکشی نادر به

 .شود که در آثار ھیچیک از موءلفان عصر نادر دیده نمی

فرد محسوب است، یـا اطالعـات دیگـر معاصـران را  در تمام این اثر، اطالعات محمدکاظم، منبعی منحصربه
از آنجایی که برای اثبات این مدعا در متن چاپ شـده شـواھد کـافی وجـود دارد، در اینجـا . کند تکمیل می

 .سازد این استنادات درحقیقت ارزش واقعی این منبع را ھویدا می. کنیم تنھا به چندمورد استناد می

سفیر و مکاتبـه بـا  مھدی خان؛ مورخ رسمی دربار نادرشاه در چندجا از اثر خویش اطالعاتی دربـاره اعـزام 
دھد و سعی دارد خواننده را متقاعد سازد که نیت اصلی پادشاه وی، تنھا و تنھـا  دست می محمدشاه به

غیر از اھـداف دوسـتانه در ذھـن نـادر خطـور نمــی تالش برای مجازات افغـان یچ ھـدفی  . کـرد ھا بـود و ھ
شد و  ندھار در ذھــن نـادر شـکوفا  برعکس، محمدکاظم مدعی است که عزم استیال بر ھند، درواقع در ق

باره بازگشـت . را در اثر خود عنوان کرده اسـت رک و راست، آن ست کـه اطالعــاتی در بع ا تنھـا در ایـن من
صیف طھماسـب ماوراءالنھر، تو باره  رضاقلی میرزا از  خـان جالیـر بـه بھانـه عبـور از آمودریـا و اطالعــاتی در

شــاھی و جانشــین دیــده  مناســبت انتصــاب رضــاقلی مــیرزا بــه عنــوان وارث تخــت شــجاعت و دالوری بــه
ای کامل  عملیات محاصره تنگه خیبر توسط نیروھای جلودار تحت فرماندھی شخص نادر به گونه. شود می

شگفت. شـود توصیف گردیده که در ھیچجای دیگری دیـده نمـی انگـیز دربـاره منزلـت  چنانچـه در داسـتان 
زیـرا شـرایط . شود، در این مورد ھیــچ عنصـر غیرواقعـی وجـود نـدارد خان، عناصر رمانتیک دیده می سعادت

ای بـود کـه بـه ظھـور ایـن قبیـل عناصـر ماجراجـو  گونه م به18اجتماعی در ایران و ھندوستان، در آغاز قرن 
پس از بازگشت از دھلـی بـه . کنیم که شخص نادر ھم، این مسیر را طی کرد یادآوری می. کرد کمک می

شرکت کابل، نادر دستور داد تا پول کننـدگان در ایـن لشکرکشـی  ھای غارت شده و اشیای گرانبھــا را بـه 
دھـد کـه قـرار اسـت بـه ھـر  دسـت مـی شده و مقدار آنھا به ھای تاراج موءلف، توصیفی از سرمایه. بدھند

 .شود نظامی بدھند، یعنی آن چیزی که در ھیچیک از منابع دیده نمی

ھت بـرای مـا اھمیـت  ین ج ھا از ا عات، آن صرفنظر ازویژگی ساختگی و جعلی آشکار دربرخی از ایـن اطال
می ند دارند که به تمایالت حاکم بر مجامع امیرنشین آن دوره اشاره  کس از مضـمون  فـی. کن المثـل، ھیچ

امـا محمـدکاظم بـه . مذاکرات نادر با رضاقلی میرزا در خلوت قبل از اعزام وی به خراسان اطالعی نداشت
دھد، بویژه آن بخش از اوامر، که در ھنگام جنگ براساس مشورت با پیران و  تفصیل از اوامر نادر اطالع می

گرفتن قدرت، بلکه  در اینجا، بازتابی از تالش نیروھای مرکزگریز کشور نه برای پس. رھبران قبایل عمل کند
محض مراجعت به ایـران  تغییر زننده در سیرت اخالقی نادر به. شود برای نفوذ در امور دولتی مشاھده می
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ً یک نفر به سحر جادوگران منتسب می بنی. کند را ظاھرا غان دکـن م قول م کاری  بـر ایـن داستانی از  کـه 
کنند تا نادر بر مردم ایران خشمناک شود، ایران را ویران سازد و درنھایت به دسـت یکــی از زیردسـتان  می

توصیف لشکرکشی بـه ھندوسـتان در جلـد  .گونه توصیفات است ای بارز از این خویش کشته شود، نمونه
این قسمت در متـن . گیرد دوم اثر محمدکاظم با برخی اضافاتی که مرتبط با لشکرکشی نیست پایان می

 .ترجمه حذف شده است

درباره خروج نادر از قنـدھار «: شود، جایی که مطلع آن چنین است رو آغاز می88ترجمه این بخش از برگ 
ماوراءالنھر . »با ھدف استیال برھندوستان 98برگ (پس از آن دو فصل درباره رفتار رضاقلی میرزا در بلخ و 

شھر )رو 125 -پشت کـه ) پشـت128 -رو125بـرگ (، و فصلی درباره بازگشت غازیان به مرو، ساکنان این 
بارس بـه 2سپس . گویا ارتباطی با موضوع این لشکرکشی ندارد، حذف شده است فصل درباره حملـه ایل

حذف شـده. حذف شده) رو143 -رو136برگ (خراسان  گر  نوال، چھـار فصـل دی فصـل : النھایه بر ھمیــن م
باری در )پشـت 178 -پشـت 149بـرگ (خان در آذربایجان  درباره عملکرد ابراھیم سیدن اخ صل دربـاره ر ، ف

باره شـورش بلوچـان  و فصـلی) رو180: پشـت178بـرگ (خـان بـه نـادر  مرگ ابراھیم 185 -رو 180بـرگ (در
 .سپس بدون وقفه فصول مھمی درباره رفتار نادر در ھندوسند تا بازگشت به قندھار آمده است). پشت

پرآب و . در این ترجمه تالش شده تا حد امکان بیشترین دقت مرعی گردد یژه در حفـظ سـبک  این دقت بو
 .شود، بخصوص آنجایی که نیل بدین ھدف با ابزار زبان روسی میسر باشد رنگ نسخه اصلی ظاھر می

. شک محمد کاظم در سبک و در تنظیم مطالب اثر، مھدی خان را الگو و سرمشق خود قرار داده است بی
البته، نباید طرح این نتیجه کمترین تعجب را . شود این مھم با کوچکترین مقایسه بین این دو اثر آشکار می

در ما به وجود آورد، زیرا در دوره فقر نیروھای ادبی که در ایران عصر صفویان متأخر و نادر مشاھده کردیم، 
ندان . شد مھدی خان، ستاره رتبه اول شناخته می شایان ذکر است که سبک پر طمطراق تاریخ نادری چ

می بر ھمین ترتیب، فرمان: جدید نیست شاھی صــادر  مدارکی کـه از دبیرخانـه  شـد مکتـوب  ھا و سـایر 
ید جلـوه  تعمیم این سبک در مطالب تاریخی) 17(گردید می فت، جد ای که پیشتر به زبان ساده نگـارش یا
 )18.(نمود می

با ارائـه توصـیفی مغلـق از پدیـده ند تـألیف مھـدی خـان  ھـای  بسیاری از فصول در اثر محمد کـاظم، ھمان
محمد کاظم نیز ھمچون مھدی خـان، نـادر را . شود، مثال فرارسیدن بھار یا طلوع خورشید طبیعی آغاز می

و » پیروزمند«و ارتش او را » مخزن عدل«، دربار او را »ارباب کل عالم«و » گیر سلطان عالم«، »سایه خدا«
صاحبقران مـی. خواند می» فاتح عالم« ھاده و نـادر را  قدم جلوتـر ن ھم،  صفات  : نامـد محمد کاظم از این 

در مجمـوع، . یعنی کسی که در لحظه نزدیکی دو سیاره خوشبخت در یک برج فلکی متولـد شـده اســت
محمــد کــاظم روایــت خــود را بــا صــفات، مجــازات، اســتعارات، کنایــات، مبالغــات و ســایر صــنایع ادبــی زیبــا 

یر . آمیز، حتی بر مھدی خان ارجحیت دارد ھای مبالغه ای که براساس فراوانی زیبایی سازد، به گونه می غ
فـدا کـردن «، »برجسـته فلـک«: گیرد، مثل از عبارات معمولی که در سبک فارسی مورد استفاده قرار می

سیدن فـرش «، »سر به باد فنا موارد» )پادشـاه(سرافراز شدن به بو کاظم بـرای مصـور . و سـایر  محمـد 
ھم ممکـن  نمودن توصیف خود به دنبال القاب و مبالغاتی می گردد که فھم آن برای یک اروپایی دو آتشـه 

سرھای  االفالک تکیه می خیمه شاھی بر فلک: نیست تم ریشـه دارد،  سمان ھف زند، سریرشـاھی در آ
ظایر آن بریده در جوی خون شنا می نون ھمـه جانبـه . کردند، از تن کشتگان کوھی بر آمد و ن مام ایـن ف ت

 .ایم ایم و در برخی موارد آن را تفسیر کرده سخت را با مشقت تمام در ترجمه حفظ کرده

ھی  13سنت مورخان فارسی در زیباسازی آثار خود با شعر، از قرن  م آغـاز و ایـن سـنت گـاه تقویـت و گا
تواریخ«، و در عصـر صـفویان موءلـف »حبیب السیر«م، خواند میر؛ موءلف  16در قرن . تضعیف شد » لب ال

باط قابـل ذکـر ھسـتند سماعیل اول بـوده، در ایـن ارت خان نـیز، . یعنی یحیی قزوینی، که معاصر ا مھـدی 
 با شعر مصور ساخته است) مثال توصیف نبردھا(ھایی از اثر خویش یعنی تاریخ نادری را  بخش

محمد کاظم برای جاندار کردن روایت در بسیاری موارد به اشعاری روی آورده، که موزون و با رعایـت تمـام 
شکل مثنـوی و در بحـر متقـارب صـورت گرفتـه. اند اصول شعر فارسی سروده شده ضع ترجیحـا در  . این و
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شعار  شتر مـوارد بـه ایـن ا شد، در بی کر  مطلبی که درباره پیچیدگی سبک نگارش محمد کاظم در بـاال ذ
 .مربوط است

خی اشـعار محمـد کـاظم خـود را مخاطــب قـرار داده و از . بـوده» عاصف«تخلص محمد کاظم  در پایـان، بر
 :گوید در یک جا می. موقعیت ناگوار خویش لب به شکایت گشوده و امیدش را تنھا به خدا بسته است

 من عاصفم و چیزی ندارم

 ی تنھاست امیدم تنھا به یگانه

 :گوید نچنین می: به بھانه تغییر سرنوشت

 بر این روزگار عذار تکیه مکن برادر

 که طبیعت او خیانت و زھر است

 کار روزگار ھمه مکر است و دروغ

 ھمه دروغ است و نیرنگ

مه  ھر چند که اشعار محمد کاظم، مواد تاریخی ارزشمندی به دست نمی دھـد، امــا حفـظ آنھــا را در ترج
شمار . ضروری دانستیم و در حفظ آنھا نھایت دقت را مرعی داشتیم نیز  ھر چنـد کـه ارایـه آن نـوع وزن و 

ظیر بحـر متقـارب در  اضافه می. ھجاھا که در متن اصلی موجود بود، کاری دشوار است که وزنـی ن کنیـم 
 .اوزان شعر روسی وجود دارد

. رسد شخص موءلف، سواد آنچنانی نداشته و البته برای یک دیوانی سواد آنچنانی نیـاز نبـوده به نظر می
موزش در سـن  سالگی آغاز مـی 7-6در عھد مورد نظر، آموزش کودک در سن  13-12شـد و ایـن دوره از آ

ضی شـود، بقیـه آمـوزش را در شـغل  چنانچه نوجوان نمی. رسید سالگی به پایان می خواست فقیه یـا قا
یی . کرد خود از طریق تماس با افراد عالم کسب می محمد کاظم تقریبا تمام دوره در مرو خـدمت کـرد، جا

یل کنـد، بی از ) 19(که نتوانست به طور شایسته، نقایص موجود در تحصیالت خـود را تکم عات خو او اطال
سغد اسـت مثال نمی: جغرافیا نداشت شغر و  سند ھمجـوار کا زبـان نوشـتاری او آلـوده بـه . دانست کـه 

حل«مثـال واژه : عادات و اخالق محلی بود بـه کـار » زمـان«که بیــانگر مکــان خاصـی اسـت در معـنی » م
قدس » کیوان«سیاره . برد و بالعکس را به کار می» آن«ضمیر اشاره » او«به جای ضمیر شخصی . برد می

شود در نزد موءلفان، سمبل توصیف موضوع  که در کشورھای جنوبی در افق باالی دیده می[ م. زحل سره
)بر فراز ھسـتی(»  کیھان پو«به ھنگام توصیف ارتش قدرتمند نادری، نویسنده به جای . رفیع و بلند است
عنی اسـت» کیوان پو«، در تمام تألیف  مورد بخصـوص مــی. را به کار بـرده کـه فاقـد م تـوان  البتـه در ایـن 

 .نویسنده را مقصر دانست

سطر  ھر  ھمچنین اشتباھات امالیی کاتب فراوان است و البته برخی از این اشـتباھات در حواشـی زیـر 
انتثاب به جای انتساب، برخواسته به جـای : شمریم برخی از این اغالط فاحش را برمی: خاطرنشان شده

قاط . خاسته، مزکور به جای مذکور، ذکریا به جای زکریا شومی در بیشـتر ن صامت خی الف ممدوده قبل از 
به : کاتب در چنین مواردی اغلب را به جای ا به کار برده: شود تلفظ می»  ا«ایران ھمچون  مثال گروه بدون 

بار تولد مبنی بر این که تمام تألیف با یک دسـته نوشـته . و.توان با نظر و بدین ترتیب نمی. جای گروه بدان
برای ایـن  گمان نمی) 20.(شده، موافقت کرد رود که اصل و نوع خط به کار رفته در متن اثر، مـالک کـافی 

ھش  قضاوت باشد، زیرا در ھر نوع دستخط بویژه در نوع شرقی آن، ویژگی ھای فردی خط افراد مختلف کا
در ھر حال، براسـاس اصـول خطنویسـی . در حل این مشکل، نقش اساسی برعھده امالء است. یابد می

شده در مـورد لشکرکشـی (در نسخه توصیف شده، یعنی جلد دوم از اثر محمد کاظم  که بخـش ترجمـه 
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مع . انـد دو نویسنده شـرکت داشـته) نادر به ھند از آن اقتباس شده صل بویـژه در کتابـت درسـت ج ایـن ا
شده -کشـته -مثال سـرکرده: برخی واژگان مشھود است : بنـده کـه در خـالل صـفحات بسـیاری نوشـته 

سپس بـه صـورت صـحیح ایـن واژه بنـده -گان کشته -گان سرکرده -ھـا جانشـین شـده، سـرکردگان گـان و 
 .بندگان و غیره -کشتگان

کم بسـامد یـا غیرھماننــد، از  عالم  خاص، اصــطالحات شـرقی و ا گارش اسـامی  تن ترجمـه بـرای ن در م
یات شـرقی . آ. کراچکفسکی و آ. یو. ایم که توسط ی سیستمی بھره گرفته روماسکویچ در انتشـارات ادب

 .برای چنین مواردی تھیه و به کار گرفته شد

 پتروف . پ. ی

 : پی نوشت

1- L. lockhart، Nadir shah...، P،81، FA.7. 

 .L. Lockhart، Nadir shah .. P.81، Fn7: خواند ھم می» نادرعلی«در این زمان، نادر خود را -2

در ادامــه مھــدی خــان  (191، ص 1265خــان منشــی، کتــاب تــاریخ جھانگشــای نــادری، بمــبی،  مھــدی-3
 ).آید می

L. lockhartm Nadir.) ک.ر(الکھارت، فھرست مفصل منابع را در اثر وسیع خود درباره نـادر آورده اسـت -4
shah... 

سی فرھنگسـتان علــوم روسـیه  موسسـه شـرق. 3و 2بارتولد، نسخه تالیف محمد کـاظم ج . و.و -5 شنا
D034) 927-929صص ) 1919، سال 6دوره . اخبار فرھنگستان علوم روسیه . 

شــرق شناسـی «مجموعـه (دربـاره ج اول اثـر محمــد کـاظم : مـاکالی -میکلوخـا.د.ن: ک.بـرای مثـال ر -6
مقــاالتی در تــاریخ مناســبات : پتروشفســکی. پ. ، ی 13ص ). م 1948لنینگــراد،  -، مســکو5ج » روســیه

-میکلوخـا. د.ن. 41، ص 1949لنینگـراد، . میـالدی 19تا آغاز ق  16فئودالی در آذربایجان و ارمنستان در ق 
-، مســکو6ھــای علمــی موسســه شــرق شناســی ج  یادداشــت(» عــالم آرای نــادری«نســخه : مــاکالی
. م.ل. اسـترویوا. و.ل. پتروشفسـکی. پ.ی. باکوبفسکی. ی.آ.پیکولفسکایا. و.ن. 176ص ) 1953. لنینگراد

 . 302 -3، ص  1958م، لنینگراد،  18تاریخ ایران از روزگار باستان تا پایان ق . بلنیتسکی

 . 190مھدی خان، ص  -7

 . ھمان -8

 .198مھدی خان، ص -9

 .200ھمان، ص -10

 .203ھمان، ص -11

 .205ھمان، ص -12

 .208ھمان، ص -13
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 ھمان  -14

 0211ھمان ،ص -15

 0215ھمان ،ص -16

، 1957» شناسی روسـیه شرق«ی پتروف، فرمان شاه سلطان حسین به و ختانگ ششم . پ: ک. ر -17
 .»127-8، صص 4ش 

 .است» تاریخ وصاف«تنھا استثنای این بحث  -18

خود مـی -19 مـاکالی، نسـخه  -میکلوخـا. د. ن: ک. ر(نالـد  شخص محمد کاظم در اثرش از ضعف علمـی 
 ).130درباره جلد اول اثر محمد کاظم، ص  -184عالم آرای نادری، ص 

ماکالی . د. به بـاور ن. بار تولد در مورد جلد دوم و سوم این عقیده را داشـت. و. و -20 نسـخه (میکلوخـا 
 تمام سه جلد این اثر با یک دست کتابت شده) 181عالم آرای نادری ص 
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