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چکیده

محمدکاظم مروی(متولد  1133ه .ق ).یکی از تاریخنگاران عصر افشااری

است ک در کتاب عالمآرای نادری ب باازوویی مهامتاری ویگوایهاای
هویت دینی جامع ایرانی اهتمام ورزیده است .ای پگوهش میکوشاد باا

شناخت دیدواه محمدکاظم مروی در موضوع «خودی ا دیگریِ» مذهبی،

تاا ثیر هویاات دیناای و بازتاااب آن را در محتااوا و روش تاااریخنگاااری

عالمآرای نادری بازجوید .ازای رو ،برای تحقّق ای هاد ،،پرساشهاای

زیر مطار اسات :مهامتاری مللها هاای «خاودی ا دیگاریِ» ماذهبی در

تاریخنگاری عاالمآرای ناادری ییتات و ماور در جهات بازشناسای،

 .1شناس دیجیتال (10.22051/hph.2018.12426.1095 :)DOI

 .2دانشجوی دکتری دانشگاه دانشگاه خوارزمی (نویتنده متئول)؛ z_sh_amini@yahoo.com

 .3ابوالهضل رضوی ،دانشیار وروه تاریخ دانشگاه خوارزمی؛ abolfazlrazavi@khu.ac.ir
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تشااصیو و تعری ا

«خااودیِ» مااذهبی از «دیگااریِ» مااذهبی دورة مااورد

پگوهش ،یگون مواجه ای داشت است در پاسخ ب ای پرسشها ،فرضیة

زیر ارائ شده است:

روند تکوی و تحول عناصر «خودی ا دیگری» ماذهبی در تااریخنگااری

عالمآرای نادری ،از رویدادهای داخلی و خارجیِ یندی ت ثیرپاذیر باوده
است .ب ای معنی کا باا تکاوی مکومات افشااری «خاودی اا دیگاریِ»

مااذهبی متا ثر از رویاادادهای داخلاای در یاااریوب تضاااد درون دیناای و

مذهبی با عثمانیِ سانیماذهب و همننای نا اع تادر هاا و تومیاتهاای
معارض داخلی و رتابتهای سیاسی و ارضی معنا ماییاباد و باا توجا با
همتایگی ماکمیت اهلسنت ازبکان و عثمانی« ،دیگری» ماذهبی در ایا

دوره بر بنیان تقابل مذهب اهلسنت «دیگری» و تشیع «خودی» با عثمانی و

ازبکان بوده است .بنابرای  ،نوشتار پایشرو درصادد اسات تاا باا معرفا،،

بررس ،و مطالعة «خودی ا دیگاریِ» ماذهبی در تااریخنگااری عاالمآرای

نادری ازطریق درك مههاوم ،و روشامند وا ارشهاا آن ،با شاناخت
وجوه عمدة میا فکر فرهنگ ،،سیاس ،،اجتماع ،و مذهبی ایا برها

دست یابد.

واژههــایکلیــدی تاااریخنگاااری ،هویاات دیناای ،عااالمآراینااادری،
نادرشاه ،خودی-دیگری.

مقدمه و طرح مسئله

تاریخنگاری عنصری ذهنی و مههومی است کا در هار دوره متناساب باا نیازهاای خاودش
بازتولید میشود تا بتواند با واتعیت زمانة خود کنار بیاید .تاریخنگاری کنش دوسوی ماور
و واتعیت تاریصی است .در هر مت تاریخنگاران تداخل افق کناونی ماور باا افاق وذشات
وجود دارد .در تاریخنگاری هر مور  ،هم عوامل ذهنی(اپیتتمولوژیک) ،کا بار سا پایاة
مذهبشناسی ،فلته شناسی و علمشناسی استوار است ،و هم عوامل عینی(آنتولوژیک) کا
عبارتند از ساختارهای بیرونی ،محیط سیاسی ،جامع شناسی ،طبقاتی ،تاومی ،ملای و ناگادیِ
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بومزیتت بر اندیشة مور ت ثیر میوذارد(مضارتی .)156 -154 :1380 ،هار اساتراتگی بناا
ب ماهیت ،اهدا ،و ایدئولوژی خود بارای تحقاقبصشایدن با تاکتیاکهاایش از اب ارهاای
خاص بهره میویرد(متا زاده )3: 1386 ،بناابرای تااریخنگااری درپای آن اسات شارمی
منضبط ،منتجم و دركشدنی درباره وتایع تاریصی ارائ دهد و دانش تاریخ را از بازوویی
موادث پراکنده ب سمتی هدایت کند تا در خدمت شر و تهتیرِ سروذشتِ جمعای انتاان
در سیر تکاملیاش ترار دهد(رضوی .)24 :1394،برای اساس ،تاریخنگار ایران ،یک ،از
محملهای ،است ک عناصر هویت ،ایران ،را میتوان ب وفور در آن جتتجو کرد .اغلاب
مورخان ایران ،ب خاطر دلبتتگ ،ب تومیت ،ملّیت و دیانت خود ،ساالهاا عمار خاود را
صر ،ثبت افتصارا

مل ،،دین ،،نگاد  ،ادب ،و فرهنگ ِ،وذشت ا ک بدان تعلق دارند،

کردهاند تا آن را ب آیندوان بتپارند .هریند نمیتوان همة آثار تاریخنگار ایران ،را از
نظر شکل و محتوا هویت در یک سطح ترار داد ،اما اغلاب آناان کام و زیااد با ایا
پدیده توج کردهاند (مت زاده .)4 :1389،اما سلالی کا ماردم هار جامعا و یاا هار ملتای
دربارة شناسایی و بازشناسیِ خود مطر میکنند عبار از ای است کا «یا » باودهاناد یاا
«ک » بودهاند و یا «ی » هتتند و از ی جایگاهی برخوردارناد .هویات ،فرایناد پاساخواوییِ
آواهانة هر فرد ،توم یا ملت ب پرسشهایی از ای تبیل میباشد ک از «خودِ» او میشود.
هویت ،در ادراك فرد از «خود» ریش دارد و دارای بنیانی روانشناسان است« .خود» در
فرایند اجتماعیشدن با اتصاذ دو موضعِ «تشصّو/تمای » هم از «دیگری» تمی داده مایشاود
و هم ب طرزی مداوم در پیوند و نتبت با «دیگری» مورد بازشناسی ترار میویرد .در پیوناد
دیالکتیکی میان ذه  ،خود و جامع  ،ب تمای های «خود» با «دیگری» پی برده و ایا تهااو
ها خود منبع شناسایی دو مقولة «خودی» و «دیگری» میشاود (خلیلای .)69- 68 :1382 ،در
خصوص هویت« ،دیگری» نی ب معنای ساخت هویتی است ک هویت «خاود» را در نتابت
و رابط با آن تعری

میکند .وجودِ «خود» وابتت ب وجودِ «دیگری» است و ای «دیگاری»

توسط «خود» برساخت میشود .در واتع «خودی»« ،دیگری» را با عناوان با سااخت هاویتی
برمیسازد و هویتش را در نتبت با آن تعری

میکند بتت ب ای ک انتانها در تقابل با ی

«غیر» یا «دیگری» ترار ورفت باشند ،سلال آنها از «کیتتی» و «ییتتی» و نحوة پاساخواویی
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ایشان بدان متهاو خواهد بود« .انتان و جوامع اساساً از طریق تماس و رویارویی با جواماع
و انتانهای متهاو نتبت ب هویت خویش آواه وشت یا از آن پرسش میکنند .هویت در
صور خاص و ویگهاش ،ن در جریان مدیث نهس و تهحو از هتتیِ خود در ان وا ،بلک
از خالل مواجه با «غیری» در بیرون از میطة هتاتی ماا (فاردی و جمعای) سار برمایآورد.
اصوالً سلال از کیتتی و ییتتی ،بادون «غیاری» متماای از «خاودِ» موجاود نااممک اسات.
انتان تنها در پرتو «دیگری» است ک «خود» میشود و وجودی ویگه یعنی«هویت» ماییاباد
(کنویان .)60 :1385 ،باید وهت ک خود زمانی مطر میشاود کا در مقابال دیگار تارار
ویرد .تا زمانی ک در میا بشر عنصر دیگر وجود نداشت باشد ،شاناخت خاود نیا عملای
نصواهد شد ،برای مثال روز زمانی معنی دارد ک شبی باشد و بنابرای وتتی از هویات بحاث
میشود از تمای و تهااو ساص وهتا مایشود(متا زاده .)74: 1381،بادیهی اسات کا
هویت پدیدهای ثابت و تغییرناپذیر نیتت ،بلکا از آنجاا کا جواماع انتاانی در برخاورد و
تعامل دائم با شرایط و تغییرا محیط طبیعی ،و از سوی دیگر در برخورد و ارتباا متاتمر
با جوامع دیگر هتتند ،لذا فرایند ناشی از تعامال ایا دو در طاول زماان تعیای کننادة نتابیِ
خصوصیا تومی ،اجتماعی و ملی یک جامع یا ب عبار دیگر ،بیاانکننادة ویگوایهاا و
مشصص های مشترك و ب طور خالص هویت جمعی آنهاست(هرمیداسباوناد.)18 :1377،
ب بیان دیگر ،کیتتی و ییتتی ایرانیان در هویتهاای خاانوادوی (نتابی و ساببی) ،تاومی،
تبیل ای ،زبانی(لهج ) ،مذهبی(توأم با تعصب و خراف ) و در سطح سیاسی ب عناوان رعایاا و
مانند آن تعری

میشد(مالییتاوانی154:1382،؛ اممادی .)60 :1388،بناابرای در نوشاتار

ماضر وتتی از خودی -دیگری سص ب میان میآید ،غالباً ارتبا و نتبتِ هویتِ ماذهبی و
تاریخنگاری مد نظر است.
ای پگوهش درباره ملله های تشکیلدهندة «خودی -دیگریِ» مذهبی در تااریخنگااری
عالمآرای نادری است .دوره زمانی ای اثر ،همانوونا کا از عناوان آن برمایآیاد ،ایاران
عصر فرمانروایی افشاری است ک ویگویها و شاخص هایی یناد را در خاود دارد :نصتات
آنک عصرِ کشمکش و ستی هجویی میان مدعیان مصتل

بر سرِ دستیابی ب تدر اسات ،و

دیگر ای ک ب تبع بیثباتی سیاسی سبب ب همریصتگی ساختارهای تومی و تبیلا ای و طار

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 9 /

ادعاهای متهاو شده است .بارای اسااس ،ماروی ،زادة محایط پرآشاوب مارو ،و پاروردة
فضای پراضطراب مشهد در آخری روزهای عصر صاهوی و نصتاتی روزهاای تکاپوهاای
نادر است ،عصری ک دوره انحطاا فرهنگای باود و مصصوصااً مارو در ووشاة دورافتاادة
مرزیِ شمال شرق ایران محل تاختوتاز ازبکها و ترکم ها بود .پگوهش ماضر میکوشد
ملله های خود -دیگری در ای عصر و بتتر هویتی آن در کتاب تااریخنگااری عاالمآرای
نادری را بررسی کند .نگارندوان ای پگوهش برآنند تاا ازطریاق مطالعا و بررسا ،اوضااع
مذهبی ،سیاس ،و محیط فرهنگ ،عصر ک مروی در آن میزیتت  ،نصتت ت ثیر شرایط و
اوضاع زمان را بر تهکر و نگرش مذهبی مروی ب بحث بگذارند ،آنگاه با ارزیااب ،وا ارش
وتاایع و رخادادها بیاانشاده ،با بررسا ،سابک و خصوصایا تااریخنویتا ،ماروی و
نتیج ویر از آن بپردازند.
پیشینة پژوهش

دربارة موضوع تحقیق ماضر ،عمده پگوهشها با محوریت عمدتاً سیاسای یاا ادبای ،تااریخ
ای دوره را مورد بررسی ترار دادهاناد و کمتار با ابعااد ماذهبی و مباماث هاویتی عنایات
کردهاند .البت محققانی وجود دارند ک ب صور غیرمتتقیم ب مبامث هویتی -مذهبی نیا
اشاره کردهاند ک در تحقیق ماضر ب صور معنوی از آنان اساتهاده شاده اسات .از جملاة
ای تحقیقا میتوان ب مقالة «تاریخنگاری ایرانی و هویت ایرانای» نوشاتة دکتار اساماعیل
مت زاده اشاره نمود ک عناصر هویتی ایرانی و بحث خودی و دیگری را در تاریخنگااری
ایرانی ب نحو ارزشمندی مورد بررسی ترار داده است .همننای از معادود آثااری کا با
رابطة تاریخنگاری و هویت ایرانی پرداخت س شاماره از فصالنام مطالعاا

ملای (شاماره

 16،15 ،14سال  )1381-2ک توسط مت مضرتی و اسماعیل متا زاده واردآوری و
تدوی شده است ،ازجمل آثاری میباشد ک از جنس و مایة نوشات هاای هویاتشناساانة
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگیِ کلینگر نیتت بلک با تبیینی ج ئینگرانا با بحاث هویات
ایرانی در آثار مورخان دوره اسالمی پرداخت است .البت در ای مجموع هریند ب بحثای
در باب تاریخنگاری عالمآراینادری نپرداخت اما مقاال از منظار تااریخنگااری ایرانای و
هویت ملی از محدود آثاری میباشد ک ارتبا ن دیکتری با ایا بحاث دارد .همننای
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مقال «نادرشاه؛ مشروعیت سلطنت و پادشااهی در تااریخ عاالمآرای ناادری» نوشات (تااکر،
 )1374و مقالة «سیاست مذهبی نادرشاه» نوشت (شعبانی ،بیتا) اشاره نمود ک اشکال اصالی
ای پگوهشها عدم توج ب «خودی -دیگری» مذهبی در تاریخنگاری عصر افشاری اسات.
با توج ب توضیحا فوق میتوان ادعا نمود ک تاکنون با صاور متاتقل هایت کتااب یاا
مقال ای ناظر و معطو ،ب «خودی -دیگری» ماذهبی در تااریخنگااری عاالمآرای ناادری،
نوشت نشده است.
روش و چارچوب مفهومی

روشی ک برای ای تحقیق در نظر ورفت شده است ،روش تحلیال متنای و وهتماانی اسات.

مت ورایی و زمین ورایی ورایشهاای متهااوتی در عرصاة روششناسای هتاتند کا جهات
مطالعة متون تاریصی ب کار برده میشوند .هرمنوتیک مت ورا بر کاافیباودن خاود مات با
عنوان تنها عامل مورد نیاز جهت فهم آن ت کید دارد .در ای شیوه «دستیابی ب انگی ههاا و
نیّا ملل

امری غیرممک و استهاده از اطالعا خارج از مت -یعنی زمین  -امری عبث و

ی بتاا خطااآور محتاوب مایواردد» (ناوذری ودیگاران .)101:1389 ،در تقابال باا ایا
رویکرد ،هرمنوتیک ملل محور ک درپی فهم نیّا ملل

برای درك بهتر مت بود ،رشاد

یشمویری یافت .در ادام ای رویکرد بود ک ترائت زمین ورا ب وجود آمد کا در آن با
غیر از تصد و نیت ملل

ب شرایط ساختاریِ ووناوونی ک زمین ساز شکلویری یک مات

میشود توج میکرد .متدولوژی ترائت زمینا ای ،فهام معناای هار مات را وابتات با فهام
زمین ها و شرایط فکری ،سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی و ...پیرامون مت و نویتندة آن میداناد.
بنا بر ای رویکرد ،فهم اندیش و مت بیرون از زمینة اجتماعی و تااریصی آن ممکا نیتات.
ای بدان معناست ک باید بصشی از مطالع پیرامون فهم مت را صر ،بررسی ای نکت کنایم
ک نویتنده در ی نوع جامع ای درمال نوشت و متقاعاد کاردن باوده و سااختار سیاسای و
اجتماعی جامع در آن زمان در ی وضاعیتی تارار داشات است(اساکینر163 ،109 :1393 ،؛
مرتضوی .)172 :1386 ،بر ای اساس واهی در دورههای تاریصی(موتعیت زمانی و مکاانی)
وهتمان خاصی با استهاده از اب ارهای وهتمانی و غیروهتمانی برتری یافت و هگمونی خاود را
ایجاد مینماید ،بنابرای هر بافت و بتتر تاریصی ،وهتمان خاص خاود را تولیاد کارده و با
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خواننده مت کمک میکند تا از ای زاوی امر واتع اعم از رویداد و مات بنگرد(متا زاده،
 .)28 :1394نوشتار پیشِرو درصادد اسات باا معرفا ،،بررسا ،و مطالعاة عاالمآرای ناادری
ازطریق درك مههوم ،و روشمندِ و ارشها آن ،ب شناخت وجوه عمدة میاا ماذهبی،
سیاس ،و اجتماع ،ای بره دست یابد ،تا باا شاناخت مللا  ،ویگوایهاای شصصایتی او و
زمان ای ک در آن میزیتت ب درك بهتری از «خودی -دیگری» در اندیش وی نائال آیاد.
دادههای ای پگوهش از طریق مراجع ب کتابصان  ،کتب و مقاال جمعآوری شده است.
زندگی و زمانة محمدکاظم مروی

بررس ،و درك ویگویهاا و خصوصایا تااریخنگاار ِ اثار همناون تااریخ عاالمآرای
نادری بدون تردید متتل م شناخت اوضاع سیاس ،و محیط فکر و فرهنگ ،دورها اسات
ک ای کتاب در آن تکوی یافت است .ملل

کتاب خود را مروی وزیر دارالملک مارو و

در جای دیگر وزیر توپصان و جباخان و شترخان و تاطرخان و تورخانا مایناماد (ماروی،
 977/3 :1377و  .)1085وی از «ت لباشهای مرو» و پدرانش از «تاجارهاای ناوامی والیات
تبری » بودهاند ک شاه عباس اول آنها را از تبری ب مرو کوچ داده است (همان.)5 /1،
مروی در سال  1133ه.ق .در مرو از مادری تاتاری ب دنیا آمد .تاریخ تولاد او از آنجاا
برمیآید کا وهتا اسات در ساال  1149ه.ق شاان ده ساال باوده اسات(همان .)651/2،وی
تحصیال خود را در مشهد ادام داد .سال 1143ه.ق .با مملة افغانها با مشاهد و شکتات
ابراهیم خان برادر نادر و کشتار ایرانیها ،او ب اشاره معلّماش عالما میرشامسالادی علای
مازندرانی همراه سایر کودکان مکتبخان و تعدادی از عمل بیلدار ،کشتگان ت لبااش را با
خاك سپردند (همان.)156 -157 /1،
مروی در هیتجای کتاب ناامی از پادرش نیااورده اماا در جاایی از کتاابش آورده کا
پدرش از تدیمیهای سپاه افشار بوده(هماان )670/2،و خادما دیاوانی او از هماان اواخار
دوره صااهوی شااروع شااده اساات .پاادرش در شکتاات سااردار میرشااکار (در ماادود سااال
1129ه.ق ).و بعد از آن در شکتات صاهیتلایخاان سپهتااالر از افغاانهاای ابادالی جا و
سپاهیان ایران بوده و بعدها در لشکرکشی نادر ب هرا (مادود ساال( )1141هماان)99/1،
در سال 1142ه.ق .در نصتتی جنگ نادر با توپال عثمان پاشا (هماان )132/1،و در شاورای
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دشت مغان مضور داشت است .اطالعا مشرو مروی از جریان تاجواذاری ناادر ماصال

مشهودا پدر است 1.مروی در ای باره مینویتد :در هنگام ورود خود و پدرش ب مضاور
نادر شاه ،ب وی امر شد ک در دفترخان خدمت کند اما یون مروی آرزوی منصب یتاولی

داشت است وری نادر شاه ای منصب را «ایت تُوماقدور» 2تصور کرده است اما در نهایات
مروی مدتی ب ای منصب اشتغال داشت است (همان .)652/2،در مورد ماذهب ماروی بایاد
وهت ک وی فردی مذهبی و متعقد و باایمان بود و ای را از الب الی نوشت هاایش مایتاوان
پیبرد .وی همواره آرزوی زیار مرتد امام ساوم را داشات و ینای ماینویتاد« :الهای با
مرمت محمد و آلمحمد(ص) ،ک جمیع متالمانان و آرزوکشاان آن روضاة جناتنشاان،
خصوصاً ملل

ای اوراق را ک پیوست در آرزوی عتباة علّیا سیدالشاهدا مایباشاد ،با آن

شر ،عظمی مشر ،ورداند» (مروی 435 /1،و .)279
تاریخ عالمآرا؛ ساختار و محتوا

دربارة منابع نگارش مروی در عالم آرای نادری باید وهت وی بعضی رویدادها را ب یشام

خود دیده و یا از اطرا ،و جوانب با تحقیاق آن پرداختا و با میا ان خارد سانجیده و در

کتابش آورده است(مروی .)3 /1 ،بعضی از مطالب را از شاهدان وتایع شنیده و ناام راویاان

را ذکر کرده و در بعضی موارد با ای ک منبع خبر ذکر نشده اماا یاون سارداران و ساپاهیان
مروی بازیگران صحن بودهاند ،میتوان ارزش روایت را مدس زد .بنابرای از میاث ارزشِ

 .1بتیاری از نویتندوان از جمل مروی ،اساترآبادی در جهانگشاای ناادری و محماد متاتوفی شاورای دشات مغاان و
انتصاب نادر را یکطرف منعکس مینمایند و سعی میکنند ک ب سلطنت رسیدن وی را کامالً طبیعی و بدون هیتوونا

مصالهتی جلاوه داده و نشاان دهناد .متاتوفی در ایا بااره ماینویتاد .. .« :هما دسات اطاعات بار ساین تباول وذاشات

رضانامجا ب خطو و امهاار خاود نوشات ساجل با ساجال تماامی وردانیاده ،ملقا اطاعات و بنادوی در واوش

کشیده(»...متتوفی )166 :1375 ،اما واتعیت ای بود در جلت کتانی از جمل از علما مصالهت کردند ک با اعمال فشاار

تهدید و متی تتل روب رو شدند .محمدعلی م ی مینویتد ...« :یک دو کس را ب بهان ب تتل آورده اساباب و ادوا

سیاست جلوه ور ساخت و در آن مجمع مهیب سصنان سپاهیان ماذکور شاد و یاون ممهاد باود جمعای از مصصوصاان

سص های یاکران بر زبان راندند و از مردم مشور میخواست ک مناسب پادشاهی کیتت و مصلحت در ییتات
مردم دریافتند و ب مقتضای مقام زبان بروشادند» (م ی .)118 :1332،

 .2یعنی :یتاولی سگراندن است.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 13 /

شواهد ارائ شده ،مروی دو عامل را مبناا کاارخود در ارزیااب ،تارار داده اسات :نصتات،
صحّت شواهد و دیگر نقل کامل شواهد ،تا بدی وسیل از صاحت کامال مطالاب مطمائ

شاود .دربااره ماوادث ،کا خااود شااهدش نباوده ،مبناا را باار اظهاارا «راویاان یاا راویااان

صدقآثار و ماضران معرکة کارزار نقاب از ر بیان بدی سان وشاودهاناد» (هماان)88/ 1،
وذاشت است .در ای مورد ک مروی عالوه بر استهاده از منابع اطالعات ،مذکور در نگارش

تاریصش از پارها کتب معاصر خاود نیا اساتهاده کارده اسات ،اطاالع ینادان ،در دسات
نیتت .مروی ب جای توضیح در خصوص ای موضوع ،از اشتغاالتش در امور مهام دیاوانی
و دینی سص میووید ک ای خود شااید نشااندهنادة تغییاری در «تابلیاتهاای» ضاروری

تاریخ نویتی از سده ههدهم/یازدهم ب بعد است .با ای وص  ،سبکی ک مروی از آن بهره

ورفت شباهتهای بتیاری با مبیبالتّا یر دارد کا خاود بیاانگر آشانایی ماروی باا ایا اثار
مربو ب اوایل دوره صهوی است (کویی  .)155:1387،وی ذوقِ بیان عجایاب را داشات و

در ای راه با پشتکار ،کنجکاو  ،دتت و تالش ختتگ،ناپاذیر ،زماان زیااد را با کتاب

اطالعا و اخبار ،و ارشها عینا ،و اشاصاص ثقا و ماورد اعتمااد صار ،کارده اسات
(آوری .)17 :1387 ،اما با وجود ای باید ب انتقاد برخی از خرافا و اساطیر و افتاان هاای،
پرداخت ک مروی ضمیمة کار خود کرده است .مواردی مانند شنیدن صادای کشاتگان در

کافرتلع (مروی )102-101/ 1،و داستان غار بیرجناد (هماان ،)208-206 ،پالخادا آفاری

(همان )52،و یاه سمرتند (همان ،)1113-1111 /3 ،دیدن اژدهاا توساط ناادر ،دساتیاابی
نادر ب ونج تیمور ووروان و ت می ه ین های لشکرکشی بر ضد اشر ،افغاان از محال آن

ونج (همان )16-15-14 :1،و پیدا شدن زنجیری از دوره شاهعبااس در کناار دجلا  ،کا باا

همان زنجیر پلی بر روی رودخان زدند(،همان )267 ،1،از ای دست هتتند.

درباره نثر کتاب هم باید وهت ک یون مروی یک کارمند سادة دفتاری و ماالی باوده،

کتاب خود را ب زبان ساده و محاورهای آن روزی نوشت است و امید دارد ک عبارا سادة

بیتکلّهان اش مورد پتند عامة اهل روزوار و صامبان خرد و دانایی ترار ورفت و اور ساهواً

خطایی در نگارش داشت است مردم زبان با اعتاراض نگشاایند (هماان .)3/1،نثار ماروی از

هنرمندی های ادیبان عاری اسات .او از مجموعا لغاا بالنتاب محادودی اساتهاده کارده و
یون عمر خود را در کارهای دیوانی وذرانیده و فارسی را از نام هاا و فرماانهاای دیاوانی
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آموخت بود ،کار او از نظر لغا و اصطالما دیوانی غنی اسات(همان ،1،مقدما مللا ،

 .)50وی با وجود ای ک شاعر نبوده ب تقلید سایر تاریخنویتان ک اشعاری در البا الی نثار

خود میآوردند ،اشعاری را ساخت و در کتابش آورده است .ب نظر میرسد ماروی از شاعر

برای درك معانی و موادث تاریصی بهره ورفت است .مطالع و بررسی مضامی موجاود در

عالمآرای نادری ای تصاور را کا مللا

یااریوب ،در تااریخنگاار اش مادنظر داشات ،

تقویت میکند .زیرا در ای یاریوب مضامی و اندیشا هاای ،کا دربرویرنادة ارزشهاا

اخالت ،،متئولیتها مکومت ،و شر و بتط موادث و رخدادها میباشد ،ونجانده شاده

است.

مروی از ای ک بیشتر اوتا عمرش ب اغوای نهس و ب تحریک هواپرستی از اکتتااب

علوم بازمانده اظهار ت س

و پشیمانی میکند و میووید بعاد از کتاب انادك مهاارتی در

علوم ،تصمیم ب نوشت کتاب تاریصی کا خاالی از عباارا منشایان و اساتعارا مترساالن
باشد ،کرده است (همان.)3/1 ،

اما مروی هد ،خود را از نگارش عالمآرای نادری ذکر اموال سلطنت نادرشااه ،ذکار

فتر و آشوبی ک در آستان ب تدر رسایدن ناادر سرتاسار ایاران را فراورفتا باود و تهیاة

شگر،نام ای از اتاداما ناادر شااه در سا جلاد بیاان مایکناد(همان .)4/1،بناا با نوشاتة

خودش ،در جلد اول ب وتایع و اموال و کیهیت نادر از زمان تولد و روزوار جوانی تا زمان
لشکرکشی و بیرونراندن کلی مصالهان از ایران ،در جلد دوم ب ایام سلطنت و ضارب ساک

و خطب و تتصیر ممالک سند و هندوستان و ترکتتان و روس و آالن و داغتتان پرداختا و

در جلد سوم ب بیان اموری مانند مقدما تتصیر ممالک روم و تغییر رفتار ناادر مایپاردازد
(همان.)884/3 ،

از محتوا عالمآرای نادری ینی استنبا میشود ک ملل  ،کتااب را با دساتور و یاا

خواستة هیتکس ننوشت و درضم بیان موادث یادآور میشود ک خصیصة اصل ،کتاابش
بازووکردن مطالب ،است ک دیگاران از آن اطالعا ،ندارناد و یاا اوار در جریاان آن تارار

دارند ،نمیخواهند آن را فاش نمایند .البت ای مت ها را باید با نگاهی انتقادی خواند و متماً

با منابع رتیب یا مکمل انطباق داد .ب تعبیر یکی از محققان «نبایاد در تااریخنویتای ایرانای-
اسالمی ،دنباال وا ارش مقیقات مطلاق یاا وا ارشهاای کاامالً انتقاادی از وضاع موجاود
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وشت»(مت زاده )501 :1382 ،اما نمیتوان شصصیت و توان ای مورخان را ب کلی انکاار

کرد زیرا نصتت مراتب وابتاتگی مورخاان برمتاب آزادیهاای سیاسای و اساتقالل فکار
مور و تدر سلطان متهاو بوده است .سپس بصاش مهمای از آوااهی و شاناخت ماا از

وذشت از طریق همی آثار ماصل شده است .بناابرای در کتااب عاالمآرای ناادری ،مانناد

بتیاری از منابع آن دوره ،رویهمرفت در ای مد ن سنجش تاریصی در کار بود ،نا نقاد

و ارزشیابی و ن نتیج ویری تاریصی ،وتایعی را بدون ارتبا علت و معلول سرهم میکردند
از ذکر وتاایع بتایاری (خاواه از راه مصالحتاندیشای ،خاواه از تارس و با سابب نااایمنی

اجتماعی و خواه از جهت عدم درك معنی واتعیا ) یشام مایپوشایدند (مضارتی:1380،

.)23

سیاست مذهبیِ نادر از نگاه مروی

افشااری وارث دورهای باود کا در آن دیا و دولات با هام آمیصتا بودناد .رواج بعضاای
تعصبا شیعی در دوره صهوی باعث رویگردانی مردم سنیماذهب از آرماانهاای صاهوی
شد .از ای رو نادر ناو یر ب اتصاذ سیاستهای مذهبی جدیادی بود(شاعبانی.)266 :1369 ،
نصتتی بیانیة نادر ک هنگام تاجوذاری وی در دشات مغاان در ساال1148ه.ق صاادر شاد،
ماکی از پیدایش اندیش ها و آرای نوینی دربارة سیاست مذهبی ایران بود .وی از یک ساو،
با پیشکشیدن موضع و عملکرد سلتلة صهوی دربارة مذاهب شیع و سنی ،و از سوی دیگر
با امتاس نیاز ب متهاو ساخت مکومت خود از سلتالة ساابق ،آراء و نظارا جدیادی را
مطر کرد ک مجموعاً مقدم و زمین ای برای نظریة ل وم اجرای وماد ماذاهب اساالمی
وردید.
بنابرای نادر در روز تاجوذاری با بیان ای نکت کا تعصابا ماذهبی صاهویان با ویاگه
«سب و رفض» خلهای راشدی  ،عامل جنگهای مکرر و خونبارِ پیشی میان دو کشور ایران
و عثمانی بوده است ،اظهار کرد ک با استمرار نکتة فوق« ،ای مهتده عظیم میان اهل اساالم
رفع نصواهد شد»(مروی .)269/ 1،ب همی دلیل در شاروطی کا بارای تباول تااج و تصات
سلطنت برای مردم ایران مطر نمود ،تركنمودن رویة سابق را ب عنوان اولای شار خاود
ونجاند .وی همننی در شار دیگار از آنهاا خواسات از تعاالیم اماام جعهرصاادق(ع) نیا
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پیروی کنند(همان) .همننی از تضا  ،علما و افنادیان عثماانی خواسات آیای جعهاری را
خامسِ مذاهب یهاروان بشمارند و رکنی از ارکان یهاروانة کعب را ب شایعیان اختصااص
دهند (مروی.)270/1 ،
ب ای ترتیب ،وی با کنار زدن ویگویهای خاصی ک صهویان بار یهارة ماذهب شایع

بتت  1و در نتیج همواره یادِ خود را نی در اذهان تاودة ماردم ماالزم ایا ماذهب وردانیاده
بودند ،سعی کرد هم فضایی را برای تنهس سلتلة تازهت سایس خاود ایجااد نمایاد تاا در تاا

زمان تاجوذاری خود از هر فرصتی برای ریش ک کردنِ دستگاه ریشا دار صاهوی از ذها

مردم بهره ویرد(متتوفی )172،175: 1375و هم با ایجاد شرایطی مناسب ،اعتقادا رعایای

شیعی خود را برای تركها تابل تباول ساازد .البتا ایا تاالشهاا در هار دو بدعاد سیاسای و
مذهبی هیتواه با موفقیت همراه نبود ،زیرا مدعیان دروغی تدر تاا پایاان مکومات ناادر

ب نام صهویان میتوانتتند ه اران نهر را ب دور خود ورد آورند .همننی سرسصتی تارك-

ها متی پس از شورای مذهبی نج  2در عدم پذیرش خواستهای نادر ،نشان های برجتاتة

ای ناکامی بود .با ای هم ب نظر میرسد ک ای برای نصتتی باار در تااریخ ایاران باود کا

اندیشة ومد مذاهب اسالمی مطر وردید؛ اوری ای اندیش خود ناشی از ضارور هاا

و نیازهای زمان بود و تحرکا نظامی فاوقالعااده و دائمای نادرشااه ایا شاائب را در ذها

ایجاد میکرد ک او ب آن همنون اب اری برای تحقق اهدا ،نظامیِ جااهطلباناة خاود مای-

نگرد (الکهار  .)612 :1375،سیاست تتامح مذهبیِ نادر در دهة دوم فعالیتهاای وی ،نا

فقط مذاهب اهلسنت ،بلک زرتشتیان و ی یدیان را نیا شاامل وردیاد .هماة ایا ماوارد در

کنارِ تالشهای ناموفق وی برای ایجاد دینی جدید ک مجموع محتنا تمام ادیان الهای را
داشت و برتر از هماة آنهاا باشاد(کشامیری 112-11: 1947؛ الکهاار 615-612: 1375،؛

 .1افراطیوری و رواج اندیش های غالیان مهمتری ویگویهای مذهب شیع در دوره صهوی باوده اسات (.رك میشال
م اوی ،پیدایش دولت صهوی)

 .2آخری و مهمتری اتدام نادر در راستای طر ومد اسالمی ،برپایی وردهمایی مدود ههتاد ت از علمای ماذاهب
اسالمی از ایران ،افغانتتان ،ماوراءالنهر و بی النهری در سال 1156ه ق ،در نج

میباشد .نتیجة ای وردهماایی کا باا

هد ،مل و فصل اختالفا مذهبی منعقد وردید و در نوع خود تجرب ای کمنظیر ب شمار میآیاد ،انتشاار بیانیا ای با
امضاء علماء ماضر در وردهمایی راجع ب اتحاد مذاهب اسالمی بود ک مشهور ب وثیقة نج

میباشد.
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مرعشیصهوی  )84 :1362ای باور را ب وجود میآورد ک وی مقیقتااً با وماد وجاود

ادیان الهی معتقد باود .ماروی در عاالمآرای ناادری بار ایا نکتا ت کیاد دارد و یاون وی
خانواده نادر را هم ب شد مذهبی میداند و مینویتد رضاتلیمیرزا ،صبح تا شام ب زیار

امام رضا(ع) مشغول بود(همان .)239 ،نادر در شورای دشات مغاان ،شارطی را بارای ماردم

میوذارد و آن ترك سب و رفض خلهای راشدی بود .نادر ای عمال را کا از زماان شااه
اسماعیل اول در ایران رایج شده بود ،عمل بیهوده و مایا فتااد مایداناد کا جا شارار ،

ریصت خون متلمانان و فتاد نتیج دیگری برای دنیای اسالم نداشت اسات(مروی.)980/3،
پیشنهاد نادر با توج با مناافع داخلای و خاارجی دولات ایاران مطار شاده باود .تضاعی

ممایت مردم از سلتل شیعیمذهب صهوی ،جلاب ممایات افغاانهاا ،ازباکهاا با عناوان

«دیگری» و سایر سربازان سنیمذهب از مکومت خویش ،تحکیم موتعیت «خود» ب عناوان

رهبر جهاان اساالم در برابار دو امپراتاوری همتاایة عثماانی در غارب و امپراتاوری مغاولی
هندوستان در شرق از انگی ههای نادر بود(فوران .)133 :1377 ،وی برای ای کار دو هاد،

سیاسی را دنبال میکرد :وی میدید ک تعقیب سنّیها در عصر صهوی موجب و بهاناة تیاام
و سرکشی آنان در مناطق مصتل

از جمل در بلویتتان ،کردساتان ،آذربایجاان ،داغتاتان،

افغانتتان ،ترکمنتتان ،نوامیجنوبی و خلیجفارس شده و همننی مداخل عثماانی و خاان-

نشی های ازبک در امور ایران را باعث شده است .وی با ای کار در تالش بود تاا هام نظار
ب روان سنی افغان و دیگر اتوام را ب خود جلب کرده و هام از نهاوذ روماانیون شایع  ،کا

تکی واه توی صهویان مصلوع بودند ،بکاهد ،ای اتدام نادر مهمتری علل رنجش و بیا اری

ایرانیان از وی شده بود .در عالمآرا بر مقانیت پادشاه زمان و برو یدهشدن ناادر با ارادهی

الهی ت کید میشود و ممایات از سیاسات ماذهبی ناادر از ویگوایهاای آن اسات .با ویاگه

کماهمیتشمردن یا نادیدهورفت نتب و عدم اتصال مکمران ب منبعای مشاروعیتبصاش،
نشاندهندهی شکلویری رویکردی جدید در ای اثر است.
مروی در توصی

جنگهایی ک نادر در تنگنا ترار میویرد و در برابر دشم امتااس

ناتوانی میکند ،مینویتد :نادر روی نیاز ب درواه خدا میآورد و با خااك مایافتاد و با

مناجا و استغاث میپردازد و پیروزی را از خدا میخواهد و بعد دوبااره مملا را شاروع و

پیروز میشود .ای مناجا و راز و نیاز نادر با خدا را در تمام جناگهاایی کا باا شکتات
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مواج میشود ،در کتابش میآورد (مروی .)396،724 ،330 ،262 ،نادر شب تبل از هجاوم
ب هندوستان ،ب راز و نیاز با خدا پرداختا و باا دیادة اشاکبار و خاونی از دروااه خداوناد،
طلب فتح و نصر میکند(مروی .)719 / 3،مروی معتقد است ک نادر پیاروزی و تصار،

بغداد را مدیون ت ییدا امامان شیع نوامی سامرا ،کوف و کربالست ،بناابرای بالفاصال با

زیار سامرا رفت و از امام کاظم(ع) استمداد همت و طلب فتح و نصر را خواساتار شاده
و طلاااب آمااارزش و مغهااار کااارده ،ناااذورا فروانااای را بااارای ایاا امااااک در نظااار

ورفت(مروی.)265 ،267/1،

عالمآرای نادری و خودیِ مذهبی

عنصر هویت ایرانی ن د مروی ب ویگویها ،صها  ،القاب و کردارها و کارویگههای پادشاه
و نی بنیاد مقانیت او برمیوردد ک وی آنها را از درون واژواان ایاران باساتان پایجاویی

میکند .او در و ارش و روایت خود از تاریخ با نگرش رسمی ب تاریخ تحوال میکوشد

ب مهاهیم و معانی تاریصی مرتبط با رسالتی هویتمدار ب منظور آواهیبصشی تمرک کناد.
وی محور ای روایت هویتی ا دینی را در پادشاه میداند اما میکوشد روایتای ایرانای از آن

ترسیم کند .او پادشاه را ب انواع صها  ،ک نمودار شکلویریهای آغاازی هویات ایرانای

است ،معرفی میکند و از نادر با القابی همنون امیر صامبقران ،امیر نامدار ،نرهشایرِ دوران،
نهنگ دریاای شاجاعت ،پادشااه بنادهناواز ،پادشااه عاالمپنااه ،ختارو ویتایساتان ،ختارو

بلندمکان ،خترو ممالکستان ،خترو عدیمالمثال ،دارای زمان ،خترو بلندتادر واالمکاان،

نادرِ عرب و عجم ،پادشاه سکندرسریر و خترو عالمویر ،جمشیدجم ...یاد مایکناد(مروی
 .)11 ،889 ،689 ،636 ،485 ،343 ،342 ،324 ،140 ،139 ،83 ،35 ،15در انتقااال پادشاااهی

از صهویان ب نادر(پس از مرگ شاه عباس سوم( در تامات بازووکننادة ناوعی واتاعبینای و

شرایط عینی جامع همراه با ستایش از اتداما نادر ب عنوان ماکم ایاران ظااهر مایشاود و

هنگام ذکر پادشاهان صهوی با القاب «رضوانمکان و جنتمکان»(همان )30/1،بیشاتر بارای

مهظ ظواهر امر و نوعی توج تشریهاتی است .ب نظر میرسد روایت مروی را نیا بتاوان در

یاریوب فلتهة سیاسی ک در مطلع)تلتی الملک م تشاء وتن ع الملک مم تشاء) با آن
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پرداخت است ارزیابی کرد .وی همننی در مقدم ی جلد دوم ،آغاز پادشاهی نادر را مانناد

«تراوش ابرِ مطیرِ مرممت الی ال» میداند.

مروی از نیروهای ایرانی و ت لباشان ک نماد «خودی» مذهبی و هویات دینای هتاتند با

عنوان «لشکر اسالم» یاد مایکناد و باا القاابی ماذهبی همناون ،معکتار فیروزاثار ،غازیاان
بهرامصولت ،غالمان میدر کرّار ،غازیان شیرویر ،مجاهدان دلیر ،بهاادران ت لبااش ،غازیاان
دی و غالمان امیرالملمنی  ،ساپاه تیاماتآشاوب ،ساپاه تیامات ،غازیاان ظهرنشاانِ ت لبااش،

هگبران ت لباش ،سپاه ستارهشمار ،سپاه ظهرشعار (ماروی-،347،311،190،179،143،82،54،
701 ،493، 488،487و )...آنها را میستاید .توصای

ماروی از «خاودیِ» ماذهبی و هویات

دینی بر مدار شصو ماکم استوار اسات .وی در زماانی کا سراسار ایاران غارق در فتنا و
آشوب است ظهور نادر را «تدم جالد و شجاعت» توصی

میکند «ک داد هار مظلاومی

را از ظالمی استرداد  ...و هر ویرانی را آباد و هر بیمکانی را مکانی دهد( »....ماروی،ج- :1

 .)52مروی دولت نادر را ب عنوان هویت دینی و ستون «خودیِ» ماذهبیِ متصال با الطاا،
الهی ،خدادادی و اَبَدمدار(همان ،ج )491 :2میداند ک غیرتابل شکتت اسات و «دیگاریِ»

مذهبی را دشمنان ایران و نادر میداند ک همگی در مقابل او مغلاوب مایوردناد(همان/1 ،

 .)151مروی برای پادشاهان نظر کیمیایی و برای نادر تدر الهی تائل شده اسات زیارا کا

توانتت جادوور دَکَنی را در میان جمعیت انبوهی تشصیو دهد (همان.)764 /2 ،

مروی تعصبی شدید ب (ایرانیها) ب عناوان مامیاان «خاودیِ» ماذهبی دارد و با همای

علت از اتوام دیگرِ ساک ایران ،ک ب نوعی «دیگریِ» مذهبی هتتند ،ب طن و اساته اء ناام

ماایباارد .از جملا اعااراب را مااوشخااوار و باایشاالوار (همااان269،و ،)1173بصاااراییهااا را

تنباکوکش (مروی ،)783 /2،هندیها را زاغانسیاه یا بنگابخاوار و تاتارهاا را طایهاة بای-
مرو (همان )68،معرفی میکند .همننی محمدخان بلوچ را «ابل طرار پوچ»(« ،)348نادان

سهی »()349و «ابل طرار تباهکار»( )365و محبتخان بلوچ را «یلغوز کالغ»( )496میناماد.
در موارد متعدد در از افغانها ب عنوان «طایهة بیعاتبت»« ،طایهة ختران عاتبت»« ،جماعات

تب کار»« ،مهتدان بدکیش و بدووهران بدانادیش»« ،جماعات ضاال » (،110 ،93 ،117 ،27
)190یاد میکند و اکراد را با عناوینی مانند «طایهة بیبنیاد»« ،طایه تباه روزوار»« ،بادنهاد» و

«جماعت اشرار» معرفی کرده و اضاف میکند« :جمعیت اکراد مانند جمعیت شیاطی بادنهاد
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ساعت ب ساعت اف ون میوردد»(همان .)106 ،104 ،103 ،74 ،60،و یا مردم بلخ را «طایها

مهمانکش» و «بلصیان پرشاپش» مایناماد(همان .)1133،در واتاع مللا

نتابت با بعضای

والیا و شهرهای ایران ک نادر را ب عنوان «خاودیِ» ماذهبی یااری دادهاناد تعصاب دارد.

ازجمل خراسانیها را ب عنوان سپاه وفادار ب نادر از دیگر سپاهیان برتار مایشامارد (هماان:
 .)619 ،310 ،308اتداما خش و غیرتابل باور نادر را میستاید و روشهای ایجاد رعب و
ومشت ،شکنج  ،کورکردن ،کشت  ،غار و مصادره اموال ،رمامنکاردن با زن و بنا و

ویرانکردن خان و زندوی مصالهان و متی زیردستان و بتاتگان آنهاا توساط وی را توجیا

میکند .از جمل تتل و کشتار زنان و اطهال و تجااوز با ناوامیس ماردم هاوی ه و شوشاتر را

ب علت اتحاد با محمدخان بلوچ -توسط سپاه نادر بیمحاباا با تصاویر مایکشاد (هماان، )343،344و در نهایت تتلعام سپاه محمدخان بلوچ را ،ک «دیگریِ» مذهبی و نماد کهاار و

مشرکی تصور میکند ،با آب و تاب بیان میکند (هماان .)347،در واتاع ماروی با جناگ

بی نادر و محمدخان بلوچ صبغ مذهبی میدهد و خان بلوچ را کهار و مشارك مایناماد و
علت سرکوب وی توسط نادر را کهرخان بلوچ جلوه میدهد .ای ناوع وهتاار با وفاور در

سراسر کتاب عالمآرا نادری ب یشم مایخاورد کا ماهیات دیادواه نویتانده را در ماورد
«خودی ا دیگریِ» مذهبی روشا مایساازد .ماروی تتاال و خاونریا ی دشامنان را فاتح و

خالصی یک ملت از شرّ ظلم و کهر و آمدن آنان ب آغوش اسالم ،ک برایشاان عادالت و

رعایت متاوا میآورد ،تلقی میکند .او مکومت نادر و مدود آن را سارزمی ایماان یاا

همان داراالیمان میبیند و سایر ممالک و والیا خارج از آن را بالد کهر یا سرزمی کهاار

میپندارد .مروی نادر را شکتتناپذیر و همواره در تمام جنگها با وجود تلّت ساپاه وی و
کثر ساپاه دشام پیاروز جناگ مایداناد (هماان .)14/1،او باا اساتناد با آیا تارآن کا

میفرماید« :کم ما فئا تلیلا غلبات فئا کثیاره» نیروهاای ناادری را شکتاتناپاذیر مای-
داند(همان.)94،110،592 ،

هریند در برخی موارد دیده میشود ک مروی ب نقد و ذکار معایاب خاودی در مقابال

دیگری میپردازد ،وی با ای روش در بینش تااریخنگاراناة خاویش ساعی در بیاان معایاب
خودی در جهت پیراست ناسودمندیهای تاریصی آن همت میومارد و میتوان وهت کا

وی با شناخت عنصر دیگری تا مدودی ب دنبالِ دادن راهکار است برای برکشایدن خاودی
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در مقابل دیگری .وی با ای اب ار درصدد یافت راه برونرفت از ایا بحاران و ناکارآمادی
نیروی خودی است و مشاهده میشود ک وی در بیان دردها ب دنبال درماان هام هتات .در

اندیش وی ب منظاور اجتنااب از فارورفت در ورطاة ناابودی شاناخت «دیگاری» از اهادا،

اصلیِ خود است ،ب عنوان مثال اشاره وی با نظام ساپاه عثماانی و باینظمایهاای ساپاهیان
ایراناای ازجملاا در جنااگ تااارص و ونجاا از موضااعی انتقااادی و دلتااوزان صااور

میویرد(همان )390،اما ناالن و غمگی است یون ب علت همی بینظمیِ سپاهیان ایران در
جریان محاصرة ونج  ،ک ب مد زیاادی طاول کشاید ،تعاداد زیاادی از نیروهاای ایرانای

شهید شدند (همان .)382،در ادامة محاصرة تلعة ونج  ،نادر ب انتقااد از نیروهاای خاودی و
تعری

از نیروهاای عثماانی در کاار مراسات و تلعا داری مایپاردازد و اخاالص و اراد

نیروهای عثمانی را ب پادشاه عثمانی میستاید ک بارای پادشااهی کا از اساتانبول تاا ونجا

ششماه متافت دارد ب میدان آمده و ای وون جانفشانی میکنناد (هماان .)286-287 ،در
مقابل ینی نیروهایی ،سپاهیان ایرانی ترار داشتند ک ب محاض دور شادن پادشااه ،تنبلای و

کاهلی نشان میدادند و فقط ب فکرِ جمعکردن غنایم بوده و هیت انگی ة دیگاری نداشاتند.

وی ای خودیهای ب ظاهر مذهبی را مورد انتقاد ترار میدهاد و باا صاهاتی مانناد بصیال و

متود ،خائ  ،بدذا و بداصاالت از آنهاا ناام مایبارد (هماان )312 ،284،311،و در جاای

دیگاار از آنهااا باااا صااها « :کوتاا اندیشااان و ماساادان بااایاندیشاا و خوشاااامدوویان

بیتوش »(همان )753،یاد میکند .وی در جایجاای کتااب از لشاکرهای عاراق ،خراساان،
آذربایجان ،لرستان ،کهگیلوی  ،مرو ،فارس ،کرمانشاهان ...انتقاد میکناد کا نشاان از عادم

اتحاد و یکپاریگی در ایران و نداشت یک ساپاه واماد دارد (هماان،888 ،339 ،336 ،26 ،

 .)1062ینانک در محاصرة تارص نی  ،ب رغم ای ک پاشایان عثماانی از شکتات ونجا و
ایروان خبردار بودند ،وفاداری پاشا ب سلطان عثمانی در مادی باود کا علایرغام تنگناای

شدید تدارکاتیِ ناشی از محاصره ،از نادر میخواهد ک تا زمان اعاده پاساخِ ناماة سالطان و

تعیی تکلی  ،ب آنان اجازه دهاد ،بعاد هر یا سالطان وهتا باشاد هماان را خواهناد کارد

(همان .)403 ،برای ملل

ای می ان وفاداری در میان نیروهای «دیگری» در مقابل نیروهاای

«خودی» ،ک هیت تعلق خاطری ندارند ،جای تعجب است .سرانجام ماکماان محلای زماانی
ک صالح برتارار مایشاود ،از ناادر مایخواهناد طباق تراردادهاای دوره صاهوی ،همنناان
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تحتالحمای عثمانی باشند ک در ای جا نادر ب مرزهای دوره صهوی اشاره میکناد کا در

آن دوره از ایروان و ونج تا بغداد در میط ،تصر ،ایران بوده و اظهاار مایدارد کا خاناة

سیصد سالة ت لباش را ب بیگان نمیدهایم(1هماان .)405،وی باا بیاان اخبااری یاون جناگ
تارص و ونج ای می ان وفاداری در میان نیروها «دیگری» در مقابل نیروهای «خاودی» کا

هیت تعلق خاطری ندارند را ب نقد میکشد .متی مروی بعد از کور کردن رضاتلی میرزا با

دست نادر ،با ظرافت خاصی «خودی» را ب دلیل سکو مورد انتقاد ترار داده کا دیانات و

مروّ در طایه ایرانی وجود ندارد(همان .)853،با توج ب نگرش مروی ،مشاهده مایشاود

ک خود نی متناسب با زمان دیار دوروونی میشود و رنگ و صبغة زمان ب خود میویارد

اما با ای وص  ،بنیادهای خودی در اندیشة وی تغییرناپذیر است زیرا بنیادها ،واتعیاتهاا و

مقیقتهای هتتی محتوب میشوند و مقیقت نی متکثر نیتت ،بلک اماری واماد و ثابات
است(مت زاده .)74 :1381 ،با وجود ای  ،با توج ب نگرش ت ییدورایانة او نتبت ب نادر و
نیروهای خودی ،نمیتوان صرفاً تاریخنگاری او را از نوع انتقادی و آسیبشناسان دانتت.
عالمآرای نادری و دیگریِ مذهبی

در عبار پردازیها و لهاف نویتای و اساتعارههاای موجاود در عاالمآرای ناادری با خاوبی
میتوان ب نکت سانجی و باریاکبینای ماروی پای بارد .او ضام توصای

اوضااع ماذهبی،

سیاسی ،اجتماعی ماکم بر ایران ،اطالعا بتیار ارزشامندی در زمینا «خاودی -دیگاریِ»

مذهبی در اختیار مصاطب میوذارد .ای مهم بار اهمیات کتااب وی مایاف ایاد .در جناگ
کرکوك نیروهای عثمانی «دیگری» را ب سپاه ی ید و نیروهای ایرانای «خاودی» را با ساپاه
امام متی (ع) تشبی میکند .ای ک سپاه عثمانی مانند «کوفیان بیوفا و شامیان دغا» ،آب را
بر آن امام متدود کرده بودند ،تاا آب با نیروهاای ایرانای نرساد(مروی )305،مکایات از
استهاده از استعاره و تشبی برای تمیی و تشصیو خودیِ مذهبی از دیگریِ ماذهبی در عاالم
آرای نادری دارد .از نظر مروی دیگریِ مذهبی هرواه باا میال و رغبات با آرماان نادرشااه
ورایش پیدا کند در دایره خودیِ مذهبی ترار می ویرد؛ ازجمل اعراب سنّیمذهب والیات

 .1ای نگرش نادر تبل از تاجوذاری وی در دشت مغان و زمان مشروعیتپذیری صهویان از طار ،ناادر ،و در زماانی
بود ک برای تصر ،تلعة تارص ،ونج و ورجتتان لشکرکشی کرده بود.
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عربتتان ،یون رفتار باع ّ و مرمت نادر با امام اهلسنت را متوج شدند ،هم باا رضاایت
خاطر ب نیروهای وی پیوستند(همان.)269/1 ،
از دیدواه مروی جنگ نادر با نوامی مرزی ایران ،اوری جنب سیاسی داشت و هاد،
مهظ تلمرو و یکپاریگی ایران بود ،اما در واتع هد ،مقابلا باا دیگاریِ ماذهبی هام باود،
اکثر مرزنشینان اعم از افغانهاا ،بلاوچهاا ،کردهاا ،عاربهاا ،ناوامی بنادر و ورمیتارا و
خلیجفارس ،دارای سنصیت مذهبی با مکومت مرک ی نبودند ،بنابرای سرکشی ماردم ایا
مناطق ،جدای از نافرمانی سیاسی ،جنب نافرمانی از نامیة دیگاریِ ماذهبی داشات .از ایا رو
نیروهای نادرشاه را در سرکوب عبادالملم خاان ازباک لشاکر اساالم(خودی) و نیروهاای
ازبک را «مصذولالعاتب » (دیگری) نامیده ک سدّ راه آیای شایعیان و متالمانان بودناد ،لاذا
نادر آنها را از صهحة روزوار محاو کارده اسات (هماان .)5-1،درعای ماال ماروی هنگاام
درویرشدن نیروهای متصاصم افغان(دیگری) با سپاه نادر(خودی) ،ب متئلة تقدیر هم اعتقاد
شدید دارد .وی بیماری محمود افغان را ناشای از معجا ه ائما معصاومی و کراماا بااط
اوالد شیخ صهیالدی میداند(همان )31،ک باعث مرگ محمود افغان ب واسطة دعای فنای
شبان روزی وی توسط مردم و ب تدر رسایدن اشار ،بارادرزادهاش شاد (هماان .)32،وی
همواره خواست ک دفع تمام بالها را ب امامان شیع نتبت دهد و اراد خاود را با آنهاا با
ای روش نشان دهد.
از فحوای کالم و شیوة بیان مروی ،مایتاوان با وارایشهاای ماذهبی او پای بارد .وی

نبردهای نادر با اکراد ی یدی(1ای دی) را نبرد بی اسالم و کهر و نبرد بی «خودی ا دیگری»
و ادامة جنگها با عثمانی دانتت است و مینویتد« :یکی از طوایهی ک نادر ینادی باار با
دفع فتنة آنها رفات ،اکاراد ی یادی و طوایا

بلبااس» 2بودناد(همان.)870،253-252،142،

 .1خود ی یدیان نی معتقدند ک اصل و ریش آنان ایرانی هتت .نظار با شاباهت برخای از اصاول عقایاد آناان باا دیا

زرتشت ،اصل آنها زرتشتی بوده است و کتانی ک ای دیادواه را دارناد ،معتقدناد کا ناام ی یدیا از واژهی فارسای
ی دان یا ای د مشتق شده است (.برای اطالعا بیشتر در مورد ای دیها ب کتاب محمد تونجی مراجع شود).

 .2ایلبلباس ک مرکب از اتحادی ای از یند طایه ب رگ کُرد بوده در شمال غربی ایران و شمال شرتی عراق ساکونت
داشت و مکام آن را با عنوان موروثی مَ ن شناخت میشدند از طوای

منگاور ،ماامش ،پیاران ،زودی و بالاک تشاکیل

شده و در اطرا ،رودخانا الویا و در بصاش علیاای رود زاب اتامات داشات اناد .نویتانده شارفنام آنهاا را در شامار
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جنگ نادر با ی یدیها عالوه بر ای ک برای دفع دشم خارجی صور ورفات ،جناگ باا
دیگریِ مذهبی هم باود .وی جمعیات ی یادیهاا را زیااده از مادّ مایداناد و آنهاا را «تاوم
خاکتار»« ،طایهة نابکار»« ،طایه مصذولالعاتب »« ،طایهة بدسگال»« ،وروه شیاطی خصالتان»،
«طایه بیعاتبت ضالّ » مینامد (همان .)459،ملل

مینویتد در جنگی ک میاان دو واروه

درورفت در نهایت غازیان اسالم پیروز شدند و تعداد زیادی از ی یدیها ک همان دیگاریِ
مذهبی هتتند کشت و اسرای آنها نی ب تتل رسیدند .مروی ای جنگ را جهاد علی کهاار و
طایهة شیطانپرستان و کشتگان خودیِ مذهبی ای پیکارها را شهید(همان )897/3،و اسارای
دیگریِ مذهبی را اسیر سرپنجة تقدیر و زنان پریرختاار ،اماوال و غناائم دشام را نصایب
نامداران ایران میداند(همان.)898 ،
مروی جنگ افغانها با ایرانیها را نی جنبة مذهبی داده و هریند ب طاور متاتقیم با آن
اشاره نکرده ،اما از محاورا طرفی در می جنگ ،ک در عالمآرای ناادری بازتااب یافتا
است ،ینی برمیآید کا نیروهاای افغاانی با ایا جناگ ،با عناوان جناگ ماذهبی نگااه
میکردند و از یهار یار[خلهایراشدی ] خالفت نشان دفع شرّ ت لباش را خواستار بودناد تاا
روسرخی دنیا و عاتبت را ب دست آوردناد ،و مصاالح باا ت لباشاان کا آنهاا را «جماعات
اثنیعشری غیرمذهبی» مینامیدند ،غیرتابل بصشش میدانتاتند(همان .)188-191،البتا ایا
دیدواه در مورد ایرانیها هام صادق مایکارد .ایرانایهاا نیا افغاانهاا را «جماعات ضاال »
(همان )190،میدانتتند.
یکی از وروههای مذهبیِ دیگری ک در دورة ناادر مرتاب سرکشای کارده و هار دفعا
نیروهای وی را ب خود مشغول و در نهایات از درِ اطاعات وارد مایشادند ،فرتاة اساماعیلی
طوای

رودژکی آورده است و نوشت است ک عشیر رودژکی از بیتت و یهار تبیل اکراد تشکیل شده است ک ب دو

فرت تقتیم شده است کا دوازده فرتا آن را بلباسای و دوازده فرتا آن را تاوالیس خوانادهاناد و نوشات کا بلبااس و

توالیس دو تری است از ترای والیت مکاری و ب روایتی نام دو عشیره است از طوای

بابان (بدلیتی)467 :1377،

اما واسیلی نیکتی در کتاب کرد و کردستان مکریها و بلباسها را از یک ریش مشاترك مایداناد و معتقاد اسات کا

یی ی ب ج دو شاخ یک عشیر وامد نیتتند و عنوان کرده است ک بلباسهاا نیا مانناد مکاریهاا باا عشایر ببا

خویشاوندی دارند و ب لهج وامدی سص میوویند .بلباسها عشر بتیار نیرومندی هتتند ک تقتیما ج ء ایشاان

در ایران شامل منگور ،پیران ،مامش و اجاق کهیدری میباشد (واسیلی.)357 :1366 ،
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بودند ک در نوامی بندر و ورمتیرا  ،هاوی ه ،شوشاتر و کرماان ساکونت داشاتند و البتا
مصالهت آنها با مکومت مرک ی ،بیشتر جنبة مذهبی داشت تا سیاسی .ماکمان هام هار باار
آنها را تتل و غاار و بارای تنبیا جریما ای سانگی مایکردناد(همان.)125،250 -124 ،
مروی ،از آنها با عناوان «طایها جهّاال بایبااك»(هماان« )283 ،طایهاة بادکردار»« ،طایهاة
بیعاتبت» و «نمکب مرامان» (همان )360،357 ،359،نام میبرد ،و آنها را کافر ،بایدیا و
مرتد مینامد (همان .)359،رهبار اساماعیلیة کرماان ،شایخ میرسیدمتای ناام باود و ماروی
مریدان وی را «شیطانخصلت» و«طایهة بیعصمت»« ،اهل مالمده» مایناماد .بناابر مطالاب
مروی در عالمآرای نادری ،اسماعیلی ماال و خا ای بتایاری از ناوامی اممادآباد ،هناد و
متقط و بصره و یم برای شیخ میرسیدمتی آورده بودند .ای رهبر اساماعیلیماذهب نیا
ب عنوان دیگریِ مذهبی از تغییر رفتار نادر بینصیب نماند و نادر دستور داد ک یشمهاایش
را کور و اموالش را ضبط کنند(همان.)1182 ،
از موارد «دیگری مذهبی» زرتشتیان کرمان بود .توضیح آنک در اواخر عصار صاهوی،
زرتشتیان کرمان از پیامدهای سیاست دینی نامناسب مکومت مرک ی در زماان شااهسالطان
متی و سصتویری و تعصب متولًیان شریعت مرک ی و تشریوری رومانیون صاهوی و
وتوع هرجومرج ب ستوه آمده ،در ماجرای هجوم محمود افغان ب شهر کرماان ،با محماود
افغان پیوستند (طباطبایی .)41 :1381،نادر شاه نی با مشاهده ای وضاعیت با کرماان لشاکر
کشید ،در نتیج تعداد زیادی از زرتشتیان از ترس غضب نادر ب والیت نیماروز در سیتاتان
فرار کردند ک نادر نی عدهای را برای تعقیب آنها فرستاد .عدهای هم کا در کرماان ماناده
بودند ،ب زورِ شمشیرِ نادر از آنها مالیا مطالب شد (مروی.)1183 -1182/ 3 ،
نتیجهگیری

در یک ارزیابی کلی میتاوان دیا و ماذهب مشاترك را از عناصار ساازندة یاک ملات و

تمای دهندة میان «خودی -دیگریِ» مذهبی دانتت و کارکرد هویتبصشی و انتاجامدهنادة
آن را در همة دیدواههای نظریِ معطو ،ب موزه هویتهای ملای ،مهام شامرد .تجربا در
دوران تدیم و جدید نشان میدهد مذهب از عناصر اساسی میباشد ک جوامع انتانی ب آن
امتاس تعلق و وفاداری دارند .در ایران ،آواهی جمعی و امتاس تعلق ب ماذهب در هماة
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دورههای تاریصی مورد توج بوده است .بادون تردیاد پاس از اساتصالص ایاران با وسایلة
نادرشاه از نیروهای معارض و مهاجم خودی و بیگانا  ،و بصشایدن آراماش و امنیات بادان،
مهمتری متئل ای ک در برابر وی وجود داشت  ،امر مهم مذهب بوده است .یا باا مالمظاة
اهمیتی ک مذهب در طی تارنهاا در میاا اجتمااعی ماردم ایاران داشات  ،با خصاوص باا
ت کیدی ک تبالً سلتلة صهوی با انتصاب مذهب شیع بر آن اف وده و باالطبع باا ایجااد یاک
مکومت خاص مذهبی ،زمین های اختال ،و کشمکشهاای فراوانای را ایجااد کارده باود،
ای متئل از هر میث ضروری مینمود ک نادر ترکیبی پایدار و مطمئ بارای اتهااقِ عقیادة
مردم فال ایاران پیشانهاد نمایاد .بارای اسااس ،روناد تکاوی و تحاول عناصار «خاودی ا
دیگری» مذهبی در تاریخنگاری عالمآرای نادری ،از برخی رویدادهای داخلای و خاارجی
ت ثیرپذیر بوده است .با توج ب همجواری مکومتهاای اهالسانت باا ماکمیات ایاران ،از
جمل ازبکان و عثمانیها« ،دیگریِ» مذهبی در ای دوره بار بنیااد تقابال ماذهب اهالسانت
«دیگری» و تشیع و شار شاجاعتهاای فرمانادهان ایرانای «خاودی» در میاادی جناگ باا
عثمانی ،همننی جنگ و جهاد با مصالهان ،وروهها و تومیاتهاای مصاال

داخلای اساتوار

شده بود .وری تاریخ عالمآرای نادری از جهتی ادام سنت تاریخنگاری پیشی ایاران باود
اما بازتاب ملله های هویتی در آن نی بتیار پررنگ اسات .طای ایا ساالهاا ،مورخاان در
رابط با «دیگریِ» سیاسی ب بازشناسی هویت «خود» پرداختا اناد و هریناد رویکردهاایی از
وهتگو تا ستی را مورد ت مال تارار دادناد ،اماا طارز تلقای و تعریا

از عنصار «دیگاری» و

«خودی» ماذهبی را باا توجا با رویادادهای زمانا تغییار دادناد .با عناوان نمونا جایگااه
«دیگری» در ایران عصر افشاری با دیگری در ایران دوره زندی و تاجاری متهاو است .در

ای دوره «خودی» مذهبی در ایران از ساخت تبیل ای ،تومیتها ،زباانهاا و خاردهفرهناگ-
های مصتل

ت ثیرپذیر بود .همننی مههوم «دیگری» مت ثر از روابط صاهوی ا عثماانی اسات

ک ادعای جغرافیایی و ارضی و همننی تومی و تبیل ای عثمانی تحات لاوای ماذهب تارار
دارد .بنابرای  ،از نگاه مروی در دوره افشاری  ،مذهب شیع ب عنوان مهمتاری عامال تعیای
«خودی» مذهبی از دیگری مذهبی دارای کارکردهای زیر است:
 .1ایجاد ومد مذهبی در سراسر کشور
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 .2تشاب ساازی و تمای بصشای با عناوان یاک عنصار هویاتبصاش بارای تماای میاان
«خودی ا دیگری» در مقابل همتایگان.
 .3برعهدهورفت نقش اساسی در تمای میان «خودی ا دیگاری» در برابار تادر سانی
مذهب عثمانی ،ازبکان ،افغانها.
در اندیش مروی ،نادر ب عنوان ماکم مهمتری نماد و مافظ «خودیِ» مذهبی در مقابال
«دیگریِ» مذهبی است .در دیدواه مروی« ،دیگریِ» مذهبی میتواند در وطا یاا خاارج از
وط باشد .واژههای متعددی در تمام صهحا عاالمآرای ناادری با یشام مایخاورد کا
بیانگر همی طرز فکر ملل

در تمیی و تعری

«خودی» مذهبی از «دیگری» مذهبی اسات؛

ازجمل  :شهاد  ،جهاد ،مجاهادان ،لشاکر اساالم ،غازیاان ،ساپاه اساالم ،مملکات اساالم و
پادشاه مجاهاد .همننای واژههاایی یاون کهار و ایماان ،ماق و باطال ،دارالصالفاة کهار و
دارالصالفة اسالم و سپاه کهاار نشاانگر ماریم ،تقابال فکاری و وجاوه تماای بای «خاودیِ»
مذهبی و «دیگریِ» مذهبی است.
منابع و مآخذ
 آدمیت ،فریدون (« .)1346انحطا تاریخنگاری در ایران» .مجلة سخن .دوره ههادهم.
فروری  ،شماره یک.

 آوری ،پیتر ( .)1387در تاریخ افشـاریا از مجموعا تااریخ ایاران کمباریج ،ترجما
مرتضی ثاتبفر ،تهران :انتشار جامی.

 اممدی ،ممید (« .)1382هویت ملی در وتترة تاریخ» .فصلنامة مطالعات ملـی .ساال
یهارم .شماره .1

 .)1388( _____ بنیادهای هویت ملی ایرانی ،چارچوب نظری هویت ملـی
شهروندمحور .تهران :انتشارا پگوهشکدة مطالعا فرهنگی و اجتماعی.

 اسکینر ،کوئنتی ( .)1393بینشهای علـم سیاسـت .ترجماة فریبارز مجیادی .تهاران:
فرهنگ جاوید.

 بدلیتی ،شر،خاان ( .)1377شرفنامه .با اهتماام والدیمیار زرناو .،تهاران :انتشاارا
اساطیر.
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 تاجیک ،محمدرضا( .)1382تجربهبازی سیاسی در میا ایرانیا  .تهران :نشر نی.
 تاکر ،ارنتت(« .)1374نادرشاه مشروعیت سلطنت و پادشاهی در تاریخ عالمآرای نادری
نوشت محمدکاظم مروی» .ترجمة منصور صهتول .کتاب نخل .س.2ش2و .3تابتتان

و پایی .

 تونجی ،محماد ( .)1380یزیدیا یا شیطا پرستا  .ترجماة امتاان مقادس .تهاران:
عطائی.
 جعهریان ،رسول (« .)1379سیر تحول تاریصی هویت ملی در ایران از اسالم تا ب اماروز».
فصلنامه مطالعات ملی .سال دوم .شماره .5

 م ی  ،محمدعلی ( )1332تاریخ حزین ،اصههان :کتابهروشی ت یید اصههان.
 مت زاده ،اسماعیل (« .)1382اندیشة مشیتالهی در تاریخنگاری اسالمی مطالع موردی

تاریخ جهانگشای جوینی» .مجموعه مقاالت دانش تاریخ و تاریخنگاری اسالمی
ب کوشش مت مضرتی .تم :بوستان کتاب

 متا زاده ،اساماعیل و منیاگه صادری(پایی و زمتاتان )1394یارخش وهتماانی و

خوانشهای ایرانیِ تیام خیابانی ،دو فصلنامة علمی ـ پژوهشـی تـاریخنگـری و

تاریخنگاری دانشگاه الزهرا)س( .ساال بیتات و پانجم .دورة جدیاد .شامارة .16
پیاپی .101ص.55-25

 مت زاده ،اسماعیل( .)1386تحلیـل محتـوای عطعنامـههـای دورة انقـالبااز

شهریور تا 22بهمن  .)1357مجل جامع شناسی ایاران .دوره هشاتم .شاماره  .2ص-3

.38

« .)1389( _____ تاریخنگاری ایرانی و هویت ایرانای» .کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.
شماره .144ص.9-2

« .)1381( _____ وهتمان هویت ملی در تاریخنگاری کتروی» .فصـلنامة مطالعـات
ملی .سال یهارم .شماره .14ص.97-59

 مضرتی ،مت ( .)1380تأمالتی در علم تاریخ و تاریخنگاری اسالمی ،ب اهتماام
مت مضرتی .تهران :نقش جهان.
 خلیلی ،محت (« .)1382اخبار ناصری و مظهری در باب مقایقافضل؛ بررسی مقایتا ای
مشکلة هویت در تاریخنگاری تاجاری » .فصلنامه مطالعات ملی .سال یهارم .شماره.2
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 رضوی ،ابوالهضال ( .)1394درآمدی بر تاریخنگـاری ایرانـی-اسـالمی .تهاران:
انتشارا پگوهشگاه فرهنگ و اندیش اسالمی.

 شعبانی ،رضا ( .)1369تاریخ اجتماعی ایرا  .ج .1تهران :انتشارا نوی .

( _____ بیتا)« .سیاست مذهبی نادرشااه» .مجلـة وحیـد .ساال ههاتم و نهام .شاماره
.1156-1133

 طباطبایی ،جواد ( .)1381سقوط اصفها بـه روایـت کروسینسـکی .تهاران :نگااه
معاصر.

 فریا ر ،جیما (1332ه ق) .تــاریخ نادرشــاه افشــار ،ترجماة ابوالقاساام ناصاارالملک.
تصحیح و نشر علیمحمد مجیدالدول .

 فوران ،جان ( .)1377مقاومـتشـکننده تـاریخ تحـوالت اجتمـاعی ایـرا از
صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمی ،ترجما امماد تادی  .تهاران :خادمان

فرهنگی رسا.

 کاظمزاده ایرانشهر ،متی ( .)1335تجلیات روح ایرانی .ج .3تهران :اتبال.

 کنویان ،متی ( .)1385تطـورات گفتمـا هـای هـویتی ایـرا
کنکاش با تجدّد و مابعد تجدّد ،تهران ،نشر نی.

ایرانـی در

 کشمیری ،عبدالکریم ( .)1947بیا واعع سرگذشـت احـوال نادرشـاه .تصاحیح
داکرکی بینتیم .پاکتتان :نشر اداره تحقیقا پاکتتان .دانشگاه پنجاب.

 کویی  ،شعل آلیتایا ( .)1387تاریخنویسی در روزگار فرمـانروایی شـاه عبـاس
صفوی .ترجم منصور صهتول .تهران :انتشارا دانشگاه تهران.

 الکهار  ،الرناس ( .)1375نادرشاه آخرین کشورگشای آسـیا ،تهاران :انتشاارا
دستان.

 مرتضوی ،خدایار (« .)1386تبیی روششناسی اندیشة سیاسی از منظر کوئنتی اساکینر»،
پژوهشنامه علوم سیاسی .شماره اول .زمتتان.

 مرعشیصهوی ،میرزا محمادخلیل( .)1362مجمـعالتـواریخ .تصاحیح عبااس اتباال-
آشتیانی .تهران .کتابصانة سنایی طهوری.

 مروی ،محمدکاظم ( .)1374عالمآرای نادری ،تصحیح و مقدم محمادامی ریاامی.
تهران 3 :ج .نشر علمی.
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 متتوفی ،محمدمحت ( .)1375زبدهالتواریخ .ب کوشش بهروز واودرزی .تهاران :بنیااد
موتوفا دکتر محمود افشار.

 مالییتوانی ،علیرضاا (« .)1382هویات ایرانای در تااریخنگااری ملاکزاده» .فصـلنامه
مطالعات ملی .سال یهارم .شماره .2

 نوذری ،متاینعلی و مجیاد پورخاداتلی(« .)1389روششناسای مطالعاة اندیشاة سیاسای:

متدولوژی کوئنتی اساکینر» ،فصـلنامه تخصصـی علـوم سیاسـی .شاماره یاازدهم.

تابتتان.

 نیکیتی  ،واسیلی ( .)1366کُرد و کُردستا  .ترجما محماد تاضای .تهاران :انتشاارا
نیلوفر.

 هرمیداسباوند ،داود (« .)1377یاالشهاای بارونمارزی و هویات ایرانای» .اطالعـات
سیاسی ـ اعتصادی .خرداد و تیر ،ش.130-129

