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مقدمه
ــال 1110ق. در قبيله ي افشار قرقلو در ناحيه ي دستگرد  نادر در حدود س
ــت باباعلى بيگ كوسـه احمدلو، حاكم  ــا آمد. در نوجواني به خدم به دني
ــرد. وى با دختر  ــب ك ــزد وى موقعيت بااليى كس ــد و در ن ــورد درآم ابي
باباعلى وصلت كرد كه حاصل آن، تولد رضاقلى بود. او براى اولين بار در 
ــال1127ق./1715م. به دربار شاه سلطان حسين رفت تا خبر پيروزى  س
ــاند.  ــاه صفوى برس ــل تركمانان قبيله ي يموت به ش باباعلـى را در مقاب
ــيد و راه براى ارتقاى  ــا ابدالى ها در هرات به قتل رس باباعلـى در نبرد ب
ــت با حمله به اصفهان،  ــد. كمى بعد، محمود افغان توانس نادر فراهم ش
آن جا را محاصره و سپس تسخير كند. شاه سلطان حسين در فرح آباد به 
ــد و تاج سلطنت را بر سر او گذاشت. طهماسب دوم  نزد محمود حاضر ش
ــته بود به قزوين برود، خود را شاه  كه در طول محاصره ي اصفهان توانس
خواند و با ترغيب فتحعلى خان قاجار، سپهساالر وى، تصميم به سركوب 
ــورش ملك محمود سيسـتانى گرفت و با جلب همكارى نادر توانست  ش
ــركوبى ملك محمود، نادر  ــير حركت براى س ــت دهد. در مس او را شكس
ــاند و خود  با همكارى طهماسـب دوم، فتحعلى خان قاجار را به قتل رس
به منصب سپهساالرى رسيد. در سال1141ق./1729م. اشرف، جانشين 

محمود، به فكر مقابله با طهماسب افتاد و به خراسان لشكر كشيد. 
ــت در جنگ مهماندوست و سپس مورچه خورت سپاه اشرف را  نادر توانس
شكست دهد و به حكومت افغان ها در ايران خاتمه دهد. نادر براى مقابله 
ــت عثمان  ــمت غرب حركت كرد. او در اين نبرد توانس با عثمانى ها به س
ــروى  ــت دهد و تا تبريز پيش پاشـا، فرمانده ى آن ها را در همدان شكس
ــورش هرات، نادر به سمت شرق حركت كرد و توانست  كند. به دنبال ش
ــد. طهماسـب دوم در غياب نادر  ــت ابدالى ها خارج نماي ــا را از دس آن ج
ــنگينى شد و طى  ــت س ــد ولى متحمل شكس با عثمانى ها وارد جنگ ش
ــوان را به عثمانى  ــهرهاى تفليس و گنجه و ايروان و گنج ــراردادى ش ق
ــلطنت خلع كرد و فرزند  ــت. نادر به بهانه ي همين امر او را از س واگذاش
ــلطنت رساند. نادر به قصد تصرف بغداد آن جا را  او، عباس سـوم را به س
محاصره كرد ولى از توپال پاشا، سردار عثمانى شكست خورد و به هويزه 
ــت  ــت توپال عثمان را شكس ــينى كرد و بعد از تجديد قوا توانس عقب نش
ــورش  ــاند. او در حين محاصره ي مجدد بغداد، خبر ش دهد و به قتل برس
ــرد. به جنگ محمدخان  محمدخـان بلـوچ، حاكم كهكيلويه را دريافت ك
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ــپس مجددا به قصد تصرف بغداد حركت  ــاند. س رفت و او را به قتل رس
ــد مقابله با نادر اعزام كرد. دو  ــرد. عثمانى نيز عبداهللا كوپرلو را به قص ك
ــرو در نزديكى ايروان به مصاف هم رفتند و در اين نبرد نيز نادر موفق  ني

شد كوپرلو را شكست دهد و به قتل برساند. 
ــال 1148ق. زمينه هاى پادشاهى خود را در دشت مغان فراهم  نادر در س
كرد. وي به قصد تصرف دهلى به سمت مناطق غربى رفت و بعد از فتح 
ــاور و الهور، در نبرد كرنال، محمد شـاه گوركانى را  قندهار و كابل و پيش
شكست داد و دهلى را تصرف كرد. در اين زمان محمدتقى خان شيرازى 

نيز موفق شد بحرين را به قلمرو نادر ضميمه كند. 
ــركوب لزگى ها و گرفتن انتقام قتل برادرش به  ــهد به قصد س نادر از مش
ــكر كشيد. در هنگام عبور از جنگل هاى استرآباد تيرى به سمت  قفقاز لش
ــد و همين امر باعث سوءظن وى به فرزندش، رضاقلى شد.  او شليك ش
ــتور كور كردن رضا قلى را صادر كند. نادر كه  ــد نادر دس اين امر باعث ش
ــته بود مذهب جعفرى را به رسميت بشناسد،  قبال از دولت عثمان خواس
ــد.  ــنهاد مورد قبول واقع نش مجددا آن را مطرح كرد ولى باز هم اين پيش
ــال 1156ق. سـام ميرزا كه خود را فرزند سـلطان حسـين صفوى  در س
ــورش كرد و نصراهللا ميرزا توانست بر وى غلبه  ــيروان ش مى خواند، در ش

كند. 
ــورش هاى ديگرى نيز صورت گرفت: شورش محمدتقى خان شيرازى  ش
كه محمدحسين خان آن را سركوب كرد، شورش محمدحسن خان قاجار 
ــد و شورش فتحعلى خان  ــط بهبود خان سركوب ش ــترآباد كه توس در اس
ــركوبى وى فرستاده  كيانى كه عليقلى خان و طهماسـب خان جالير به س
ــده بودند ولى اين دو نيز با فتحعلى خان همدست شدند. ارتش عثمانى  ش
ــه فرماندهى محمد پاشـا به مواجهه ي نادر آمدند. نـادر در اين نبرد نيز  ب
ــت داد و به دليل اوضاع ناآرام ايران، به عثمانى ها  سپاه عثمانى را شكس
ــوء ظن نادر به محمدقلى خان قرقلـو و برخى از  ــت صلح داد. س درخواس
ــتور قتل آن ها، باعث پيشدستى محمدقلى خان  افسران محافظش و دس

در قتل خود نادر شد. 

مدت پادشاهى نادر و جانشينانش
نادرشاه 1148-1160ق.

عادل شاه 1160ق.
ابراهيم شاه 1161ق.
شاهرخ شاه 1161-1210ق.
نادر ميرزا 1210-1217ق.

درباره ي نويسنده
ــته ي تاريخ در  ــگاهى خود را در رش مايـكل اكسـورثى1 تحصيالت دانش
ــگاه كمبريج پشت سر گذاشت و در بخش مطالعاتى سفارت بريتانيا  دانش
در برلين، عهده دار بررسى و تحقيق آكادميك پيرامون مشكالت و موانع 
ــپس چند صباحى به  ــر راه ايجاد اتحاديه ي اروپا بود. س ــادى بر س اقتص
ــد. به دنبال اشغال عراق، از  بخش ايران وزارت خارجه در لندن منتقل ش
ــتان كنار كشيد و در بخش مطالعات خاورميانه ي  وزارت خارجه ي انگلس

ــگاه اكستر2 مشغول به كار شد. اكسـورثى عالقه ي ويژه اى به نادر  دانش
ــى وى پيدا كرد و نتيجه ي اين عالقه،  و فتوحات نظامى و زندگى سياس
كتاب حاضر است. اين اثر نخستين بار در سال 1386 در انگلستان چاپ 

شد.3 
امپراتورى فكر: تاريخ ايران از هخامنشى تا انقالب اسالمى، نام اثر ديگر 
ــته ي تحرير درآورد.  ــت كه آن را در سال 1387 به رش ــنده اس اين نويس
اكسورثى در بهمن ماه 1387 يك مركز مطالعات ايران در دانشگاه اكستر 

تأسيس كرد.

متن كتاب
ــا عثمانى و روس ها در  ــه به ظهور نادر و جدال وى ب ــنده در ديباچ نويس
ــمال ايران و ازبك ها و تركمن ها در آسياى مركزى و ضرورت  غرب و ش
ــاره به استفاده ي  ــاره دارد. وى پس از اش توجه به تاريخ قرن هجدهم اش
ــير وقايع  انتقادى از منابع، ادعا مى كند كه اين كتاب، نگاهى تازه در تفس
ارائه مى دهد و در رابطه با برخى از موضوعات پراهميت، تحليل جديدى 
ــتانى نمايان  ــى دارد و زندگى نادر را به صورت يك تاريخ داس ــان م را بي

مى كند. 
نويسنده اين استنتاج را كه اين كتاب شاهدى بر قدرت تجاوزگرى سنتى 
ــايگانش باشد، نادرست مى داند. مؤلف در  ايران و يك تهديد براى همس
ــب غنايم آن جا از جمله تخت  ــط نادر و تصاح مقدمه، از فتح دهلى توس
ــخن گفته، سپس  ــكه به نام وى س طاووس و الماس كوه نور و ضرب س
ــزار نفر و  ــدن 20 تا 30 ه ــته ش ــش آمدن فرمان قتل عام و كش ــه پي ب
ــل ماليات گزاف و انعقاد معاهده اى با محمد شـاه كه وى را مجددا  تحمي
ــاره كرده است. نادر در 16 مارس 1739  به حكومت انتصاب مى كرد، اش

هند را به مقصد ايران ترك كرد.
ــقوط صفويه» به حمله ي محمـود افغان و وارد  ــل اول با عنوان «س فص
ــت. تولد نادر احتماًال در 6  ــت پرداخته اس ــدن نادر به عرصه ي سياس ش
ــت 1698 در قبيله ي افشار قرقلو و در ناحيه ي دستگرد بوده است.  آگوس
ــودك بود، فوت كرد. نادر  ــبان بود و هنگامى كه نادر ك پدر وى يك ش
ــت باباعلى بيگ كـوس احمدلـو، حاكم ابيورد  ــالگى به خدم در پانزده س
ــراى اولين بار در  ــب كرد. وى ب ــزد وى موقعيت بااليى كس ــد و ن درآم
ــال 1715 به دربار شاه سلطان حسـين رفت تا خبر پيروزى باباعلى را  س
ــاند. در اين دوره،  ــاه صفوى برس در مقابل تركمانان قبيله ي يموت به ش
ــله ي صفوى دوران افول خود را پشت سر مى گذاشت. شاه سليمان  سلس
ــال 1964 در آستانه ي مرگ، به اطرافيان خود پيشنهاد كرد كه اگر  در س
ــايش و راحتى هستند، حسـين ميرزا و اگر خواهان عظمت و  خواهان آس
ــور هستند، عباس ميرزا را به جانشينى برگزينند. خواجگان كه  جالل كش
خواهان در دست داشتن كنترل قدرت بودند، حسين ميرزا را به پادشاهى 
برگزيدند. نفرت وى از خون ريزى ستودنى بود و همين ويژگى باعث شد 
ــاهى مقتدر، شهرت نيابد. اولين سال هاى سلطنت وى به  به عنوان پادش
ــايى و مشروب خوارى سپرى شد. شاه سـلطان حسين در تابستان  تن آس
1706 رهسپار شهرهاى زيارتى قم و مشهد شد و اين سفر كه حدود يك 
سال به طول انجاميد، باعث صرف هزينه هاى فراوان شد. از طرف ديگر، 
ــى باعث ايجاد  ــمال غرب ــتان، واقع در ش قبايل لزگى در كوه هاى داغس
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مشكالتى شدند و به گرجستان حمله كردند. 
در سمت شرق، گرگين خان كه به عنوان حاكم قندهار استقرار يافته بود، 
ــتاد. توجيه وى در اين امر،  ــت كرد و به اصفهان فرس ميرويس را بازداش
ــد. ميرويـس در اصفهان به ضعف  ــاك بودن ميرويس گزارش ش خطرن
ــاه نفوذ كند. وى اجازه ي سفر حج  ــت در ش دربار صفوى پى برد و توانس
ــت. به مكه رفت و در آن جا فتواى مراجع مذهبى را عليه حكومت  را گرف
ــاند و  ــب كرد. پس از مراجعت به قندهار گرگين را به قتل رس ايران كس
ــت در مقابل حكومت ايران مقاومت كند. وى در سال 1715 فوت  توانس
ــپس برادر وى و پس از او، محمود با قتل عموى خود به رياست  كرد. س
ــه جزو نيروهاى  ــام كردند و باباعلى ك ــيد. ابدالى ها نيز در هرات قي رس
ــته شد و بدين طريق  ــركوب آن ها اعزام شده بود، كش اعزامى جهت س
ــد. درگيرى بين ابدالى ها و غيلزايى ها، به  راه براى ارتقاى نادر فراهم ش
ــد سلطان  ــت ابدالى ها و پيروزى محمود انجاميد. اين امر باعث ش شكس

حسين به وى لقب حسين قلى خان اعطا كند. (ص67) 
از طرف ديگر برخى سخت گيرى هاى مذهبى كه به اقليت هاى مسيحى 
ــمانان سنى مذهب مى شد، باعث ايجاد نارضايتى و وقوع  و يهودى و ملس
ــورش هايى شد. در شيروان در واكنش به قتل پيشوايان مذهبى سنى،  ش
ــربازان قبيله ي لزگى، حاكم شيعى شهر و  ــى رخ داد و با يارى س شورش

هزاران تن از شيعيان قتل عام شدند. 
ــت يابد. ملـك محمود  ــت به كرمان دس ــال 1719 محمـود توانس در س
ــعه داد. محمود در  ــمال شرقى توس سيسـتانى نيز قدرت خويش را در ش
ــپس اصفهان حركت كرد و در نزديكى  ــمت يزد و س ــال 1921 به س س
روستاى گلناباد در 18 مايلى شمال شرقى اصفهان توقف كرد. در نبردى 
كه بين نيروهاى شاه سلطان حسين و محمود به وقوع پيوست، نيروهاى 
ــتن انسجام شكست خوردند. محمود  صفوى به دليل متحد نبودن و نداش

به سمت فرح آباد پيشروى كرد و از مارس تا اكتبر 1722 (8 ماه) اصفهان 
را محاصره كرد. در روز 23 اكتبر، شـاه سـلطان حسـين به فرح آباد نزد 
ــليم خود به او، تاج سلطنت را بر روى عمامه ي  محمود رفت و ضمن تس

پادشاه جديد قرار داد. (ص84)
نويسنده در فصل دوم با عنوان «طهماسب قلى  خان» به همراهى نادر با 
طهماسب دوم پرداخته است. با تسخير اصفهان، نادر به تكاپو افتاد تا به 
ــتحكام قدرت خويش در ابيورد بپردازد. او آن جا را در دست گرفت، به  اس
ــهد يورش برد و آماده ي مقابله با ملك محمود سيسـتانى شد. هنگام  مش
محاصره ي اصفهان، طهماسب دوم، فرزند شاه سلطان حسين به بيرون 
ــهر فرستاده شد تا نيرويى جهت مقابله با افاغنه جمع آورى كند. وى  از ش
ابتدا به قزوين و سپس به آذربايجان و مازندران رفت. او در نوامبر 1722 
ــردار وى، او  ــاه اعالم كرد و در مازندران فتحعلى خان قاجار، س خود را ش
ــان و جنگ با ملك محمـود ترغيب كرد و  ــمت خراس را به حركت به س
همكارى نادر را نيز در اين امر جلب كردند. آن ها توانستند نيروهاى ملك 
ــهد را به تصرف خود دربياورند. در مارس  ــت دهند و مش محمود را شكس
ــركوبى  1727 ملك محمود و برادرزاده اش را اعدام كردند. نادر قبل از س
ملك محمود، فتحعلى خان را به بهانه ي ارسال پيغامى به ملك محمود به 
قتل رساند. از طرف ديگر، عثمانى از غرب و روسيه از شمال قسمت هايى 
ــيم ايران امضا  ــغال كردند و حتى معاهده اى مبنى بر تقس از ايران را اش
كردند. در اين هنگام محمود در اصفهان بسيارى از شاهزادگان و بزرگان 

را كشت و خود نيز در 25 آوريل 1725 مرد و يا كشته شد. 
ــت.  ــا افغان ها» اختصاص داده اس ــوم را به «جنگ ب ــنده فصل س نويس
ــدت گرفت و بر سر  ــهد، تنش ميان نادر و طهماسـب ش پس از فتح مش
ــرات، دچار اختالف  ــا حمله به افغان هاى ابدالى ه ــازى اصفهان ي آزادس
ــدند. نادر مدتى را در شرق به نبرد با ابدالى ها پرداخت و آن ها را وادار  ش
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به عقب نشينى به سمت هرات كرد. در نوامبر 1828 به همراه طهماسب 
ــترداد  ــتاد و خواهان اس ــه مازندران رفت و نماينده اى نزد روس ها فرس ب
ــد. وى پس از آماده كردن سپاهيان خود به سمت هرات لشكر  گيالن ش
كشيد. قشون دو طرف در كفركال در حدود 50 مايلى غرب هرات با هم 
مواجه شدند ولى پس از چند روز مصالحه كردند و بسيارى از ابدالى ها به 

خدمت طهماسب درآمدند. 
ــپاهيان و سربازان و  ــه ي آرايش س ــنده چند صفحه اى را به مقايس نويس
شيوه هاى درگيرى در ايران و اروپا و توجه نادر به امر تجهيز قوا و فراهم 
آوردن ارتش كارآمد اختصاص داده است. در آوريل 1725 اشرف جانشين 
ــغالى به استانبول  ــترداد مناطق اش ــد و نماينده اى را جهت اس محمود ش
فرستاد كه نتيجه ای در بر نداشت. در پائيز 1726 احمد پاشا، حاكم بغداد 
به سمت اصفهان پيشروى كرد ولى در مواجه با نيروهاى اشرف موفقيتى 

به دست نياورد و به بغداد عقب نشينى كرد.
ــال 1729 اشرف به فكر مقابله با طهماسب افتاد. بنابراين به سمت  در س
ــان لشكر كشيد. نادر نيز جهت مقابله با نيروهاى اشرف به سبزوار  خراس
ــدند. نادر توانست  ــت با هم روبه رو ش عزيمت كرد. دو نيرو در مهماندوس
اشـرف را شكست دهد و وادار به عقب نشينى نمايد. دو نيرو بار ديگر در 
مورچه خورت در نزديكى اصفهان به مصاف هم رفتند. اين بار نيز اشرف 
ــت خورد و به سمت اصفهان و سپس شيراز عقب نشينى كرد. نادر  شكس

به اصفهان وارد شد و پس از مدتى طهماسب نيز به وى پيوست.
ــت. طهماسـب در قبال دادن  عنوان فصل چهارم «جنگ با عثمانى» اس
ــق اخذ ماليات به نـادر، او را به  ــرقى و ح ــمالى و ش اختيار قلمروهاى ش
ــت  ــيراز حمله كرد و توانس مقابله با اشـراف وادار كرد. بنابراين وى به ش
ــير كند. اشرف به قندهار  ــيارى از افغان ها را اس ــت دهد و بس او را شكس
ــط حسـين، برادر محمود به  ــينى كرد و در نهايت در آن جا توس عقب نش
ــا، بازپس گيرى مناطق غربى ايران از  ــيد. پس از غلبه بر افغان ه قتل رس
ــيراز به سمت  ــد. بنابراين نادر در 8 مارس 1730 از ش عثمانى مطرح ش
ــت عثمانى ها خارج كرد و پس  غرب حركت كرد. او ابتدا نهاوند را از دس
ــت خورده ي عثمانى شهر  از جنگ دو نيرو در نزديكى مالير، حاكم شكس
ــمت كرمانشاه رفت و  همدان را ترك كرد و به بغداد گريخت. نادر به س
ــمت آذربايجان حركت كرد و  ــت گرفت. سپس به س آن جا را نيز به دس

موفق شد تبريز را تصاحب كند. 
ــرق حركت كرد. وقتى نادر  ــمت ش ــورش هرات، نادر به س به دنبال ش
ــينى كرده بودند. وى در  ــيد، قبايل ابدالى از آن جا عقب نش به مشهد رس
مشهد سياست اسكان قبايل را در پيش گرفت. سپس براى تصرف هرات 

حركت كرد و توانست آن جا را از دست ابدالى ها خارج كند.
شاه طهماسب در غياب نادر به قصد استرداد ايروان و گرجستان به سمت 
ــت خورد و به  ــرد ولى در مقابل نيروهاى عثمانى شكس ــرب حركت ك غ
ــپس همدان عقب نشينى كرد. در آن جا نيز از نيروهاى عثمانى  تبريز و س
شكست خورد و به اصفهان برگشت. عثمانى كه تبريز را مجددا متصرف 
ــده بودند به همدان و ساير مناطقى كه در سال 1730 به دست آورده  ش

بود، دست يافت.
ــاهى  ــتن طهماسـب از پادش فصل پنجم با عنوان «كودتا» به كنار گذاش
ــت طهماسب از  ــت. پس از شكس ــيني عباس سـوم پرداخته اس و جانش
عثمانى، وى تن به معاهده اى داد كه طى آن تبريز و همدان و كرمانشاه 
ــتان،  ــد و در عوض، مالكيت آن ها بر گرجس ــه وى باز پس داده مى ش ب

نادرشاه افشار

 نادر در سال 1148ق. زمينه هاى پادشاهى خود را در دشت مغان فراهم 
 كرد. وي به قصد تصرف دهلى به سمت مناطق غربى رفت و بعد
 از فتح قندهار و كابل و پيشاور و الهور، در نبرد كرنال، محمد شاه
 گوركانى را شكست داد و دهلى را تصرف كرد. در اين زمان محمدتقى
خان شيرازى نيز موفق شد بحرين را به قلمرو نادر ضميمه كند
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ــميت شناخته مى شد. نادر  ــتان و ساير مناطق شمالى ارس به رس ارمنس
پس از اطالع از اين معاهده، از هرات به مشهد بازگشت و نزد طهماسب 
ــان رفت. اكثر وزراى طهماسـب را بركنار و دارايى هاى آن ها را  در اصفه
مصادره كرد. نادر به همراه طهماسـب از قشونى كه در هزار جريب بود، 
ــن مجلل دعوت كرد. بعد از اين كه  ــپس او را به يك جش ــان ديد و س س
ــد، او را به جمعيت نماياند و گفت  طهماسـب از نوشيدن شراب مست ش
ــب نيست و پسر نوپاى  ــخصى براى ادامه ى حكومت مناس كه چنين ش
طهماسب را با عنوان شاه عباس سوم بر تخت سلطنت نشاند. خود مقام 
ــلطنه و وزيراعظم را عهده دار شد و طهماسب خان جالير را نيز  نايب الس

به عنوان حاكم جديد شهر منصوب كرد.
ــپس به سمت  ــلطنتى را به قزوين منتقل كرد و س نادر بقيه ي خاندان س
ــاه را پس از مقاومتى كوتاه به دست آورد و ذهاب را  غرب رفت. كرمانش
از دست عثمانى ها خارج كرد و سپس به محاصره ي شهر بغداد پرداخت. 
ــتانبول توپال عثمان با 80 هزار نيرو و 60 اراده توپ جهت  ــمت اس از س
ــد. نادر پس از مستقر  ــت محاصره ي بغداد اعزام ش مقابله با نادر و شكس
ــى محمدخان بلـوچ، جهت تداوم  ــرو به فرمانده ــردن دوازده هزار ني ك
ــت. پس از مواجه  ــه مقابله با توپال عثمانى رف ــره ي بغداد، خود ب محاص
شدن دو نيرو، نادر مجبور به عقب نشينى به هويزه شد و محمدخان بلوچ 

نيز از محاصره ي بغداد دست كشيد و از مهلكه گريخت.
فصل ششم با عنوان «نادرشاه» به كنار گذاشتن عباس سوم و به شاهى 
ــت. نـادر آماده ي مقابله ي مجدد با توپال عثمان  رسيدن نادر پرداخته اس
ــد و به حاكمان لرستان، كرمانشاه و همدان امر كرد كه ملزومات وى  ش
ــتادن نيروهاى كمكى به حكام  را تأمين كنند و اوامرى نيز مبنى بر فرس
خراسان، هرات، سيستان و فارس و كهكيلويه فرستاد. نادر سپاهيان خود 
را در 2 اكتبر 1733 از همدان به مقصد كركوك حركت داد. در نبردى كه 
رخ داد، نادر موفق شد توپال عثمان را شكست دهد و او را به قتل برساند. 
ــپس به قصد محاصره ي بغداد حركت كرد. احمد پاشـا، حاكم بغداد  او س
ــت. نتيجه ي گفت وگويى كه صورت  اعالم كرد كه مايل به گفت وگو اس
گرفت، انعقاد قراردادى بود كه احمد پاشا به موجب آن قلمروهاى تحت 
ــه ايرانيان نيز اجازه ي زيارت عتبات عاليات  ــرف را تخليه مى كرد و ب تص
ــد. حكومت عثمانى اين معاهده را نپذيرفت و عبداهللا  در عراق داده مى ش
ــرقى اعزام كرد. نادر به سمت شيراز  كوپرلو را براى تقويت به آناتولى ش
به راه افتاد تا شورش محمد خان بلوچ را سركوب كند. محمدخان توانست 
ــد. بعد از آوردن به  ــير ش از مقابل نادر بگريزد ولى در نهايت در كيش اس

اصفهان او را نابينا كردند و كمى بعد جان سپرد. 
ــيراز، به اصفهان  نـادر پس از انتصاب تقى خان شـيرازى به حكمرانى ش
ــتند جهت جلب  ــمالى ايران حضور داش ــت. روس ها كه در مناطق ش رف
ــمال  حمايت نادر در مواجهه با عثمانى قبول كردند نيروهاى خود را از ش
ــازى  ــورش محمدخان، براى آزادس ايران خارج كنند. نادر پس از دفع ش
ــماخى را تصرف كرد و  ــرد. او ش ــى ايران حركت ك ــمال غرب مناطق ش
سپس گنجه را در محاصره گرفت. با طوالنى شدن محاصره ي گنجه، با 
ــپاهى جهت ادامه ي محاصره، آن جا را به سمت ايروان ترك  گذاشتن س
كرد. نبرد نادر و كوپرلو در نزديكى ايروان آغاز شد. نادر موفق شد كوپرلو 
را شكست دهد و به قتل برساند. با اين پيروزى، نيروهايى كه در گنجه و 
تفليس بودند تسليم شدند. نادر مدتى را صرف تعقيب سرخاى و قبيله ي 
ــپس  ــت دهد. س ــت به طول كامل آن ها را شكس لزگى كرد ولى نتوانس
ــد و به بزرگان و  ــمت دشت مغان رهسپار ش ــتان به س از كوه هاى داغس
حكمرانان نيز دستور داد تا در آن جا حاضر شوند. در يك مجلس ظاهرى 
ــورت  ــاهزادگان صفوى مش ــاهى يكى از ش كه در آن در خصوص پادش
ــرايطى فراهم كرد. مراسم  ــاهى خود را با طرح ش ــد، اسباب پادش مى ش
تاجگذارى در 8 مارس 1736 برگزار شد و سپس در 14 آوريل 1736 به 
ــمت قزوين حركت كرد. وقتى سفير عثمانى به حضور وى رسيد، او از  س
عثمانى خواست كه مذهب جعفرى را به عنوان فرقه ي پنجم به رسميت 

بشناسند. او سعى داشت مذهب تسنن را جايگزين تشيع كند. 
ــت و به فتح دهلى  ــوى دروازه هاى دهلى» عنوان فصل هفتم اس «به س
ــركوب  ــس از صلح با عثمانى به س ــاص دارد. نادر پ ــط نادر اختص توس
ــها در جنوب ايران پرداخت و توانست شورش على مراد بختيارى را  شورش
سركوب كند. كمى پس از ورود به اصفهان، به سمت قندهار حركت كرد 
ــت آن جا را پس از مدتى محاصره تسخير كند. او حسين سلطان  و توانس
ــته  ــتاد. نادر كه قبال از دربار دهلى خواس حاكم آن جا را به مازندران فرس
بود افغان هاى فرارى را به آن جا راه ندهد، به بهانه ي همين مسأله در 21 
ــمت دهلى حركت كرد. او در مسير خود كابل، پيشاور و  مى 1738 به س
الهور را نيز تصرف كرد. محمد شاه نيروهاى خود را جهت مقابله با نادر 
در 75 مايلى شمال دهلى در كرنال جمع آورد. نادر موفق شد در اين نبرد 

محمد شاه را شكست دهد و در 20 مارس وارد دهلى شود.
ــت كه در آن به سوء ظن  ــتم كتاب اس «نابودى ايران» عنوان فصل هش
ــگام اقامت نادر در  ــت. هن نـادر به رضا قلى و نابينا كردن او پرداخته اس
دهلى، عاملى باعث شد تا قتل عام هنديان پيش آيد و حدود 30000 نفر 

شاه سليمان در سال 1964 در آستانه ي مرگ، به اطرافيان خود پيشنهاد 
كرد كه اگر خواهان آسايش و راحتى هستند، حسين ميرزا و اگر خواهان 
عظمت و جالل كشور هستند، عباس ميرزا را به جانشينى برگزينند. 
خواجگان كه خواهان در دست داشتن كنترل قدرت بودند، حسين ميرزا را 
به پادشاهى برگزيدند
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ــتند. نادر پس از دو ماه اقامت در دهلى در 16 مى 1739  از دم تيغ گذش
ــپس هرات رفت و به رضا قلى فرمان  آن جا را ترك كرد. او به كابل و س
داد تا جهت مالقات وى به هرات بيايد. رضا قلى كه طهماسب و عباس 
و اسماعيل را به قتل رسانده بود و برخى از افرادى كه از طرف نادر براى 
ــده بودند بركنار كرده بود، با تأخير به حضور نادر  ــاوره او منصوب ش مش
ــپس از آن جا به سمت  ــلطنت خلع كرد و س ــيد. نادر او را از نيابت س رس
مشهد عزيمت كرد. او پس از بازگشت از هند، به ماوراءالنهر حمله كرد و 
ــد. نادر به فكر ايجاد نيروى دريايى افتاد و توانست  خوارزم را متصرف ش
كشتى هايى جهت اين امر تدارك ببينند. او در 14 مارس 1741 مشهد را 
ــركوب شورش لزگى ها به سمت داغستان ترك كرد. در حين  به قصد س
ــمت نادر گلوله اى شليك كرد و  عبور از جنگل هاى مازندران فردى به س
اين امر باعث مظنون شدن وى به پسرش، رضاقلى شد. نادر پس از ورود 
به تهران به او دستور داد در آن جا بماند و اختيار درآمدهاى اين استان را 
به او داد و عده اى را مأمور كرد تا او را تحت نظر داشته باشند. جنگ بين 
ــيدن سرماى زودرس  نادر و لزگى ها با موفقيت پيش رفت ولى با فرا رس
ــينى كرد. در آن جا سفير عثمانى به نزد  ــتان به سمت دربند عقب نش زمس
وى آمد و نادر مجددا از سلطان عثمانى خواست تا پيشنهاد مذهب پنجم 
را بپذيرد. او سپس دستور داد رضاقلى، نصراهللا و امام قلى به نزد وى عازم 
شوند. پس از ورود آن ها دستور داد چشمان رضاقلى را از كاسه درآوردند. 

اين قضيه بعدها باعث تألم ذهنى و روحى نادر شد.
ــركوب شورش ها  ــان» به س ــر انس فصل نهم با عنوان «برج هايى از س
ــده  ــخير نش ــت. كانون مقاومت لزگى ها هم چنان تس اختصاص يافته اس
ــى ماند. نادر تصميم گرفت به بغداد حمله كند. او به مريوان رفت. در  باق
آن جا اردو زد و براى يك جنگ جديد خود را آماده كرد. او بعد از تصرف 
ــوك، موصل را محاصره كرد ولى مقاومت آن جا و وارد كردن تلفات  كرك
ــينى و ارائه ى پيشنهاد صلح به عثمانى  به نادر، وى را مجبور به عقب نش
ــراى زيارت اماكن  ــواره نظام محافظ ب ــپس با تعداد محدودى س كرد. س
ــد. نادر در آن جا مجددا  ــپار ش مقدس، به كاظمين و كربال و نجف رهس
ــلطان عثمانى پى گيرى كرد و  ــنهاد مذهب جعفرى را از س پذيرش پيش
ــخ در نزديكى مرز ايران و عثمانى مستقر  ــيدن پاس ــربازانش را تا رس س
كرد ولى گزارش شورش ها از ايران او را وادار به عزيمت به همدان كرد. 
چند شورش در داغستان و شيروان به رهبرى مدعى تاج و تخت صفوى، 
ــد و نصراهللا ميرزا توانست بر آن ها غلبه كند. شورش  سـام ميرزا آغاز ش
ــترآباد توسط محمدحسن خان قاجار رخ داد ولى به زودى  ديگرى در اس

ــهر صورت گرفت. در شيراز نيز  ــيعى در ش ــركوب شد و قتل عام وس س
ــى به رهبرى تقى خان شـيرازى به وقوع پيوست. ارتش سلطنتى  شورش
اين شهر را پس از حدود چهار ماه و نيم مقاومت، تسخير كرد و تقى خان 
ــد. يك چشم او را به دستور نادر نابينا  ــتگير و به اصفهان فرستاده ش دس
ــه حكمرانى كابل  ــن همه، نادر او را ب ــتادند. با اي ــد و نزد وى فرس كردن

منصوب كرد. 
ــلطنت صفويه به نام صفى ميرزا در قارص سر برآورد. نادر  مدعى ديگر س
ــرون از آن جا اردو زد ولى به زودى  ــمت قارص حركت كرد و در بي به س
ــت كشيد، به سمت دربند رفت و پس از مدتى برخورد با  از محاصره دس
لزگى ها، به سمت جنوب غربى عقب نشست. پس از اطالع از لشكركشى 
ــتون موصل  ــى به فرماندهى محمد پاشـا، نصراهللا را به مقابله س عثمان
ــتون قارص رفت. نصراهللا و نادر توانستند  ــتاد و خود به مقابله با س فرس
ــانند.  ــيارى از آن ها را به قتل برس ــر نيروهاى عثمانى غلبه كنند و بس ب
ــنهاد كرد كه از خواسته هاى مذهبى  ــپس نادر به سلطان عثمانى پيش س
ــتيابى به بغداد، بصره، نجف،  ــود صرف نظر مى كند و در عوض به دس خ
ــتان عثمانى و وان بينديشد. او سپس به اصفهان رفت و با  كربال، كردس

سخت گيرى به اخذ ماليات پرداخت. 
ــهد رفت. هنگامى كه نادر در مشهد بود، شورش ديگرى  در ادامه به مش
در سيستان توسط فتحعلى خان كيانى به وقوع پيوست. نادر پس از توقف 
ــهد و بازديد از كالت، ابيورد و دره گز به سمت غرب حركت  كوتاه در مش
ــير تهران- قزوين، سفير سلطان عثمانى به حضور نادر رسيد  كرد. در مس
ــيد كه مطابق  ــپتامبر 1746 به امضا رس ــده اى در 4 س ــا معاه و در آن ج

خواسته هاى سلطان عثمانى بود. نادر مجددا به سمت اصفهان رفت.
ــه نقطه اول»، به  ــت ب ــن فصل كتاب فصل دهم با عنوان «بازگش آخري
ــت.  ــط صالح خان و محمدخان پرداخته اس ــان كار نادر و قتل او توس پاي
ــفتگى روحى او را بدتر كرد. ناآرامى و شورش ها  بيمارى جسمى نادر آش
ــان سيستان،  ــهد رفت. رهبر شورش ــترش بود. او به مش نيز در حال گس
فتحعلى خان كيانى دستگير شده بود ولى فرد ديگرى، رهبرى شورش را 
ــت گرفته بود. نادر، على قلى و طهماسـب خان جالير را براى دفع  در دس
شورش به سيستان اعزام كرد ولى آن ها عليه نادر با يكديگر متحد شدند. 
ــاوت زد و به زور از مردم ماليات گرفت.  ــهد نيز دست به قس نادر در مش
سوءظن او نسبت به كشيكچى باشى، محمدقلى خان قرقلو بيش تر شد و 
به احمدخان ابدالى دستور داد محمدقلى خان و برخى افسران محافظش 
ــتگير كند. افسران محافظ و محمد قلى خان از اين امر باخبر شدند  را دس

 با مرگ نادر آشوب همه جا را فراگرفت. احمد خان ابدالى به قندهار رفت و خود 
 را اولين شاه افغانستان خواند. على قلى كالت را تصرف كرد. نصراهللا، امام قلى
 و رضاقلى به قتل رسيدند و على قلى عنوان عادل شاه را بر خود نهاد و بر
 تخت نشست. پس از يك سال على قلى توسط برادرش، ابراهيم خلع شد و هر
دو كمى بعد توسط ساير مدعيان قدرت كشته شدند
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ــدن به  ــد. صالح خـان و محمدخـان قاجار با وارد ش ــتى كردن و پيشدس
حرمسراى نادر او را به قتل رساندند. 

ــت. احمد خان ابدالـى به قندهار  ــوب همه جا را فراگرف ــا مرگ نادر آش ب
رفت و خود را اولين شاه افغانستان خواند. على قلى كالت را تصرف كرد. 
نصراهللا، امام قلى و رضاقلى به قتل رسيدند و على قلى عنوان عادل شاه را 
بر خود نهاد و بر تخت نشست. پس از يك سال على قلى توسط برادرش، 
ــاير مدعيان قدرت كشته  ــط س ــد و هر دو كمى بعد توس ابراهيم خلع ش
ــدند. گروهى از افسران و اشراف، شاهرخ را بر تخت سلطنت نشاندند.  ش
ــعه  پس از مدتى كريم خان زند قدرت خود را در مناطق غربى ايران توس
ــپس آغامحمد خان قاجار در سال 1796 خود را شاه ناميد و  بخشيد و س

سلسله ى جديدى را بنيان نهاد.
در مدت پادشاهى نادر، وى افغان ها را از ايران بيرون راند، مرزهاى سابق 
ــلط  ايران را احيا كرد و نظامى بنيان نهاد كه از دهلى تا بغداد قدرت مس
بود. او حداقل در بيست جنگ بزرگ شركت كرد كه در تمام آن ها به جز 
ــت. با در نظر گرفتن موفقيت هاى  ــت سر گذاش يك مورد با موفقيت پش
ــى او، كاميابى نادر در تاريخ ايران بى نظير است. پيروزى هاى نادر  سياس
ــاى ايران را به عنوان يك ملت تضمين كرد اما حكومت وى خرابى و  بق

رنج و محنت هاى زيادى را نيز به ايران تحميل كرد.

ارزيابى كتاب
ــى وى  كتاب ايران در عصر نادر به زندگى نادر از آغاز فعاليت هاى سياس
ــنده در اين اثر از منابع  ــت. نويس ــاهى و قتل او پرداخته اس تا پايان پادش
مختلف و معتبر تاريخى استفاده كرده و به جنبه هاى سياسى زندگى نادر 
ــعى كرده تا آن را به صورت تاريخ  و فتوحات او پرداخته و در اين راه س
ــتانى ارائه كند. همان طور كه اشاره شد، نويسنده بر جنبه ي سياسى  داس
زندگى نادر تأكيد بيش ترى داشته و به جنگ ها و فتوحات نظامى او بيش 
از ساير موارد مثل امور فرهنگى و اقتصادى توجه نشان داده است. البته با 
توجه به عنوانى كه براى اين اثر انتخاب كرده؛  شمشير ايران: نادر شاه از 
جنگجوى قبيله اى تا مسند پادشاهى، چنين تأكيدى دور از انتظار نيست. 
ــى وقايع و تحليل آن ها پرداخته  ــتى به بررس ــنده به درس با اين كه نويس
ــت نكرده و در  ــجام محتوايى متن را رعاي ــوارد انس ــى در برخى از م ول
ــت، به  ــى ها و جنگ هاى نادر اس ــه لشكركش ــه مربوط ب ــى ك فصل هاي
توصيف ويژگى هاى ظاهرى و شخصيتى نادر و يا موارد ديگر كه ارتباط 
چندانى با مبحث مورد نظر ندارد، پرداخته است. به عنوان نمونه در فصل 
ــوم، جنگ با افغان ها، ضمن پرداختن به لشكركشى نادر به هرات، به  س
ــيوه هاى درگيرى در ايران و  ــه ي آرايش سپاهيان و سربازان و ش مقايس
ــى را به توجه نادر به امر تجهيز قوا و فراهم آوردن  اروپا پرداخته و بخش
ــپس به ادامه ي بحث پرداخته است. در  ارتش كارآمد اختصاص داده و س
ــث در مورد جايگزين كردن  ــل پنجم نيز با عنوان كودتا، هنگام بح فص
شـاه عباس سـوم به جاى طهماسـب، به توصيف ويژگى هاى نادر و در 
فصل نهم، هنگام درگيرى هاى نادر جهت سركوب شورش ها، به توصيف 
اردوى نادر پرداخته كه اين امر نمى تواند چندان با بحث مربوط به كودتا 

و برج هايى از سر انسان مرتبط باشد.
ــت. عنوان اصلى  ــفانه ترجمه ي خوبى از اين اثر صورت نگرفته اس متأس

 The Sword of ،ــاره شده ــت نيز اش اين كتاب همان طور كه در پى نوش
 Persia:  Nader Shah, From Tribal Warrior to Conquering
Tyrant است و ترجمه ي صحيح آن چيزى غير از «ايران در عصر نادر» 
ــت. با اين ترجمه، عنوان كتاب بسيارى از مفاهيم خود را در خصوص  اس
محتوا از دست خواهد داد. عالوه بر اين، ترجمه ي اثر ساده و روان نيست 

و بيش تر موارد، ترجمه ي تحت اللفظى در متن غلبه كرده است. 
ــتفاده در هر يك از موارد  ــنده ى اثر، منابع مورد اس با وجود اين كه نويس
ــته و پى نوشتى را نيز به اين امر اختصاص داده، در متن  متن را بيان داش
ترجمه شده اثرى از اين منابع و ارجاعات مشاهده نمى كنيم و اين موضوع 

از طرف مترجم و يا ناشر مورد توجه قرار نگرفته است.
ــى  ــتى به فارس در ترجمه ي صورت گرفته، اصطالحات و اعالم به درس
ــب آن ها همان طور كه در منابع تاريخى  ــده و شكل مناس برگردانده نش
ــت. به عنوان نمونه،  ــود، مطابقت داده نشده اس ــى مشاهده مى ش فارس
ــده  ــاهده نش واژه ي «دارگازين» (ص129) به اين صورت در منابع مش
ــتاهاى توابع  ــت كه از روس ــق آن «درگزين» اس ــورت دقي ــت و ص اس
ــتان همدان است. يا آن جا كه صحبت از افغان هاى غلجايى مى شود  اس
(ص64)، اين اصطالح به صورت «غيلزائى» آورده شده است و با اين كه 
ــى» در منابع تاريخى  ــورت «غلزه، غلجه، غليجائى، غلجان ــه ص آن را ب
ــزو موارد منحصر به فرد ترجمه ي  ــم، ولى به صورت غيلزائى، ج مى بيني

اين كتاب است. 
ــامى خاص، موارد ديگرى نيز مشاهده مى شود؛ مثل كرنال و  در مورد اس

شماخى كه به صورت «كارنال» و «شاماخى» ترجمه شده است. 
ــاى متن نيز كم  ــاص كه بگذريم، تعداد غلط ه ــم هاى خ از ترجمه ي اس
ــاى «ايرانيان» (صفحات  ــف «يرانيان» به ج ــت. در صفحات مختل نيس
ــوء مديريت» (ص71)،  ــت» به جاى «س ــو مديري 65، 186، 187)، «س
ــاى «ايرانى» (ص77)، «بدون ين» به جاى  «توپچى هاى يرانى» به ج
«اين» (ص77)، «اين اوليه نشانه» به جاى «اولين» (ص157)، و «پس 
ــاره  ــان» به جاى «ورود» (ص245) از موارد اندك قابل اش از ورد ايراني

است.
ــد؛  ــوارد ضرورى به نظر مى رس ــيارى از م ــن نيز در بس ــتارى مت ويراس
ــلمانان»  ــب مبنى بر اين كه مس ــل: «فتوايى را از مراجع مذهبى كس مث
... (ص65)، «آنها پس از شكست رسوا ايرانيان در جنگ با» ...(ص66)، 
ــغول بپردازند.» (ص249)، «از تهديدات او و عدم  «تقويت قواى برج مش

اعتمادش نادر مشاهده كرد.» (ص249) و...

پى نوشت
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