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چکیده

موضوع این مقاله سیاســت سنیگرایی نادرشاه از ســال  1148تا 1160ق است .به علت حمایت
رسمی حکومت صفویه (1135-907ق) از مذهب شیعه ،اهلسنت در اقلیت قرار گرفته بودند .تهاجم
افغانهای ســنی مذهب به اصفهان و تجاوز ترکان عثمانی به خــاک ایران به بهانههای مذهبی ،باعث
شد نادرشــاه برای حل بحران سیاسی موجود و کاهش اختالف شیعه و سنی ،به فکر تقریب این دو
مذهب برآید .بنابراین از یک سو مذهب شیعه را همسان سایر فرق قرار داده و از سوی دیگر با ایده
تقریب مذهبی و تأسیس مذهب جعفری ،در پی حل اختالفات شیعه و سنی برآمد ،تا نه تنها از بحران
شورشــهای ایاالت سنی نشین جلوگیری کند ،بلکه به اختالفات با عثمانی هم پایان دهد .با این حال
گسیختگی سرزمینی و واگرایی مناطق سنی نشین همچنان وجود داشت و حکومت عثمانی نیز تن به
چنین مصالحه مذهبی نداد .این تحقیق با اســتفاده از منابع کتابخانهای و به روش توصیفی ـ تحلیلی
نگارش يافته است.
کلیدواژهها :نادرشاه ،اندیشه تقریب مذهبی ،اهلسنت ،شیعیان ،سده  12قمری.
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مقدمه
بحران شورشهای ایاالت سنی نشین در سال 1135ق،
منجر به ســقوط پایتخت صفویان به دســت افغانهای
سنی مذهب شــد .این شورشها تنها به دلیل اختالفات
مذهبی و تعصب حکومت علیه ســنیها نبود ،بلکه عدم
تدبیر و ضعــف در اداره این نواحی ،بهانههای مذهبی
را پررنــگ کرد و در اولویت قــرار داد و در نتیجه به
ســرحدی که اغلب هم ســنی نشین
واگرایی ایاالت
ّ
بودند ،دامن زد .از این رو ،هنگامی که نادر به حکومت
رسید ،ســرکوب این شورشها به لحاظ سیاسی و حل
اختالفات مذهبی ،از ضروریات بود .واقعیت اینکه یکی
از مشــکالت همیشگی نادرشاه طی دوران حکومتش
(1160-1148ق) ،واگرایی این ایاالت بود .ســؤال
اصلی این است که نادر براي حل گسیختگی سرزمینی
و تقریب شیعیان و اهلسنت، به چه اقداماتی دست زد؟
محورهایی که نادر دنبال کرد ،تنها راهکارهای او برای
حل این مسئله بود.
از يك سو ،با تکیه بر ابزار سیاست و رویکرد مذهبی
خاص ،طــرفداری از صفویان را منــع کرد و برای
ریشهکن کردن مشروعیت سیاســی آنها ،که از سوی
اندیشــههای سیاسی علمای شــیعه حمایت میشد،
مذهب شــیعه را مورد حمایت رسمی و حکومتی قرار
نداد .هدف وی همسان شمردن این مذهب در کنار سایر
فرق بود .در نتیجه حضور علمای شیعه در عرصههای
سیاســی و اجتماعی کمرنگ شــد .عالوه بر این ،با
اولویت دادن به مســائل سیاسی و نظامی ،مشروعیت
سیاسی خود را بر مبنای جنگاوری و سلحشوری قرار
داد و از مشروعیت دینی فاصله گرفت.
از سوی دیگر ،با هدف آشــتی اهلسنت و شیعیان و
تقریب این دو مذهب ،لعن خلفای راشدین را ممنوع و
برای متخلفان مجازات تعیین کرد .وی با سربازگیری
از ایاالت ســنی نشــین ،در پی متعهد ساختن آنها به
حکومت مرکزی بود ،چنانکه تعداد زیادی از سپاهیان
نادر ،از این ایاالت تأمین شده بودند و در کنار سپاهیان

شیعه خدمت میکردند .همچنین برای کاهش تنش بین
ایران و عثمانی ،ایده مذهب جعفری را پیش کشــید و
آن را تا سال آخر ســلطنتش در دیپلماسی با عثمانی
دنبال کرد.
درباره حکومت ایران در دوره افشاریه ،کتابهای زیادی
نوشته شده اســت .از جمله آثار محققانی چون رضا
شــعبانی و الرنس لکهارت جای تقدیــر دارد ،با این
حال ،در این تحقیقات ،توجه به مســائل سیاســی و
نظامی ،در اولویت است .بازنمایی وضعیت فرهنگی و
مذهبی دوره افشــاریه ،با توجه به منابع ،با محدودیت
بنابراين در این باره ،مطالب منســجم و

همراه اســت،
هدفداری تدوین نشــده اســت .از اين رو ،این مقاله
در نظر دارد ،تا حدودی در بحث سنیگرایی نادرشاه،
مطالب جدیدی ارائه دهد.
رویکرد مذهبی نادرشاه
در توصیــف و تحلیل رویکــرد دینی نادرشــاه ،به
شــاخصههایی پرداخته خواهد شــد کــه در تحلیل
مناســبات او با اهلســنت ،مفید خواهد بــود .این
شــاخصهها عبارتند از .1 :اقدامات مذهبی نادر نظیر
زیــارت مرقدهای مقدس و منع عــزاداری محرم .2
سیاســت او نســبت به مذهب شــیعه و اهلسنت .3
سیاست مذهبی او در قبال عثمانی.
تاکنون محققان نظرات مختلفی درباره مذهب نادرشاه
ابراز داشــتهاند ،عدهای او را شیعه مذهب و برآمده از
جامعه شــیعه میدانند 1و عدهای او را پیرو اهلسنت
میشمارند 2،با این حال رفتارهای متفاوت نادر قبل و
بعد از ســلطنت و تا جایی که منابع آن را ذکر کردهاند،
همگی نشان دهنده این است که وی اگرچه شیعه بود،
اما اعتقادات عمیق مذهبی نداشــته است .به طور کلی
نگاه نادر بــه مذهب و وضعیت مذهبــی مردم ،بنابر
سیاستش بود.
 .1ر.ک :تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه ،ص.1359
 .2زندگی نادرشاه ،ص.69

 .3نامههای طبیب نادرشاه ،ص.42
 .4زندگی نادرشاه ،صص263و.264
 .5نامههای شگفتانگیز کشیشان ژزوئیت ،ص.148

 .6ایران در زمان نادرشاه ،ص.388
 .7همان ،ص.268
 .8تاریخ جهانگشاي نادري ،ص.157
 .9تاریخ عالم آرای نادری ،ج ،1صص160و.169
 .10همان ،ج ،2ص.724
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پزشک نادرشــاه در این باره مینویسد« :درباره دین
نادر ،اظهار عقیده قطعی کردن بسیار دشوار است .عده
کثیری از کسانی که ادعای شناسایی عمیقی از اسرار او
دارند ،میگویند که او هیچ دینی ندارد .گاهی آشکارا
میگفت که او خویشــتن را همانقــدر بزرگ میداند
که بــزرگان دین را .برای آنکه بــزرگان دین عظمت
خــود را از برکت این فضیلت به دســت آورده بودند
که جنگجویان شایستهای بودند ،در این صورت تصور
میکرد و بلکه یقین داشت که به همان رتبه پرافتخاری
که ایشان در سایه شمشیر رســیده بودند ،او نیز نائل
3
شده است».
هنــوی نیز در ایــن باره گزارش داده اســت که نادر
دالوریهای حضرت علی(ع) را بیارزش میدانست و
از رفتار او انتقاد میکرد و میگفت« :علی ،ســپاهیان
خود را در بیابانها به حرکت درمیآورد و عده زیادی
از آنها را به سبب تشنگی هالک میکرد ،آنگاه از مردم
میپرسید ،چرا به جای استمداد از علی ،از خدا کمک
نمیخواهید» 4.روایت دیگــری نیز از مبلغان مذهبی
آمده اســت که به نظر نمیرسید نادر هواخواه بزرگی
برای اسالم باشــد «اگرچه مانند بسیاری از ایرانیان،
5
پیرو مذهب علی است».
ی مذهب
منابع داخلی عصر نادرشــاه ،هرگز او را سن 
خطاب نکردهاند ،بلکــه ارادت او به حضرت علی(ع)
را در زمانهای مختلف گــزارش دادهاند .چنانکه اگر
نادرشــاه پس از قدمت طوالنی استقرار مذهب شیعه
ی مذهب بود و علیه مردم شــیعه اقدام
در ایران ،ســن 
میکرد ،به طور حتم حداقل در یک منبع ذکر میشــد.
به احتمال زیاد عدم تعصب او نسبت به تشیع و تسامح
مذهبی او نسبت به اهلســنت که براساس سیاستهای
وقت بود ،باعث شــده اســت عدهای از محققان او را
ســنی مذهب فرض کنند .در گزارشــی آمده است که

نادر بســياري از مباحث دینی را باور نداشت و آنها
را به تمسخر میگرفت .چنانکه از شخصي پرسید كه
آیا در بهشــت جنگ و غلبه بر خصم هست؟ و چون
طــرف جواب منفی داد ،گفت :پس بهشــت چه لذتی
دارد! 6اگرچه ممکن اســت اینگونه روایتها ساختگی
و بیاساس باشد.
به هر حــال نادر معتقد به خدا بوده اســت و همواره
در جنگها و لشکرکشــیها ،خود را آلت دســت جبّار
منتقم میپنداشــت 7،رفتارهای مذهبی او گاه و بیگاه
با یکدیگر متفاوت و متضاد بود .شــاید رفتارهای او
تا قبل از ســلطنت متفاوت با بعد از آن باشد .در سال
تصرف
1142ق هنگامی که نادر توانست اصفهان را از ّ
افغانها نجات دهد ،از ســوی شاه تهماسب دوم ،به این
پاداش دست یافت که اداره امور خراسان و مالیات آن
را در اختیار بگیرد .وی در همین زمان ،دســتور داد
در والیت مزبور ،سکهای به نام «سلطان اقلیم والیت
علی بن موسی الرضا(ع)» زدند 8.ارادت نادر به آستان
مقــدس امام رضا(ع) تا آخر عمر ادامه یافت ،چنانکه
«هرگاه به ارض اقدس میرسید ،به زیارت میرفت»
و برای پیروزی بر دشمنانش ،همیشه نذوراتی به آستان
9
مبارکه میبخشید.
توجه نادرشاه به زیارت امام رضا(ع) ،نذر و بازسازی
و مرمت گنبد و تاالرهای این بنای مقدس ،نشان دهنده
گرایشات شیعی او بود .براساس گزارشهاي محمدکاظم
مروی که شــاهد عینی وضعیت مشــهد بوده اســت،
نادرشــاه در جنگ کرنال بســیار به ائمه اثني عشری
اســتغاثه میکرد و میگریست و برای پیروزی از آنها
استمداد میجست 10.جنگ هند و به دنبال آن خوارزم
و بخارا در سالهای 1153-1151ق ،به پیروزی نادر
ختم شد ،از این رو وقتی به مشهد بازگشت ،بقعه امام
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رضــا(ع) را تعمیر کرد و «قندیل مرصع مینا که طعنه
بــه قبه مینایی مهر و ماه میزد و همچنین قفل طالی
گوهر آیین مرصع بــه جواهر ثمین ترتیب یافته ،نذر
روضه مقدســه رضویه کرده و وضع هریک در مکان
11
موضوع له فرمودند».
در مورد ســایر اماکن مقدس ایران ،گویا فقط شــاه
چــراغ ،نظــر او را جلب کرده اســت .توجه به این
مرقــد در ســال 1144-1143ق رخ داد .وی برای
شکرگزاری از باب شکســت قطعی اشرف افغان در
فارس و متواری کردن او از ایران 1500 ،تومان برای
تعمیر بقعه مقدس شاه چراغ اهدا کرد .عالوه بر این،
بقعه مقدس شهر صفاشهر را نیز مورد توجه قرار داد
12
و  200تومان به آن بقعه هدیه کرد.
مرقدهــای مقدس عتبات عالیــات و نجف نیز مورد
احترام و تکریم نادرشــاه قرار گرفته است .نادر در
خــال جنگهایش با عثمانی ،هــرگاه به این نواحی
میرســید ،هدایا و نذورات فراوانی را به این اماکن
میبخشید .در سال 1145ق در زیارت مرقد حضرت
علی(ع) ،قندیل طالی بزرگی به این آســتانه بخشید
و برای اینکه مورد توجه ســپاهیان سنی مذهبش هم
قــرار گیرد ،قبر ابوحنیفه را نيز زیارت کرد و هدایای
زیــادی از جمله فرش و پول نقــد را تقدیم خادمان
کرد 13.قبرهای ائمه شیعه اثني عشری باری دیگر در
ســال 1156ق ،زمانی که نادر در نبرد با عثمانی بود،
مورد توجه او قرار گرفت .ظاهرا ً بخششهای نادرشاه
به مرقدهاي حضرت علی(ع) و امام حسین(ع) آنقدر
فراوان بوده که محمدکاظم مروي با تفصیل زیاد به آن
پرداخته اســت .این اقدامات شامل طالکاری صحنها
و گنبد مرقد ،نصب جواهرات و نگینهای گرانقیمت
بر ضریح مقدس ،هدیه فرشــهای مرصع و طالکاری
شده و  ...میباشد 14.استرآبادی نیز نه تنها از انتخاب
 .11همان ،ج ،2ص826؛ تاریخ جهانگشاي نادري ،ص.461
 .12روزنامه میرزا محمد ،صص6و.10
 .13همان.
 .14تاریخ عالم آرای نادری ،ج ،3صص924 ،923و.931

نجف اشرف توســط نادرشاه ،برای برگزاری اجالس
علمای بزرگ شیعه و ســنی ،یاد کرده است ،بلکه با
جزئیات فراوان از توجه نادر به مرقدهای ائمه شیعه،
گزارشــهاي دقیقی ارائه داده است .بنابر گزارش او،
نادرشاه  50هزار تومان خرج مرقد حضرت علی(ع)
کرد .حرمسرای نادری نیز هدایای زیادی به این اماکن
اختصاص دادند .نظیر گوهرشــاد بیگم والده نصراهلل
میــرزا و امام قلی میرزا ،رضیعه ســلطان بیگم دختر
ســلطان حســین و  15. ...همچنین حاجی آقا محمد
رهنانی از جمله هنرمنــدان اصفهان بود که از طرف
نادرشــاه مأمور تذهیب و تعمیر گنبد و صحن مرقد
16
حضرت علی(ع) شد.
با توجه به این گزارشــها ،میتــوان نتیجه گرفت که
نادرشاه همچون ســایر مســلمانان در برابر بعضی
انگیزههــای مذهبی ،نظیر زیــارت عتبات عالیات و
نجف اشرف ،فروتن بوده است .در واقع وی هربار که
در سفرهای جنگی خود ـ حداقل دوبار ـ به عتبات
عالیات نزدیک شد ،این اماکن را زیارت کرد .بنابراين
این انگیزهها چیزی جدا از سیاست مذهبی داخلی و
خارجی او محسوب میشود.
یکی دیگر از اقدامات نادرشاه ،منع عزاداری مرسوم
محرم بود .جالب اینکه تنها یک منبع داخلی،
روزهای ّ
چنین رخدادی را ذکر کرده است .در مجمع التواریخ
آمده اســت« :نادر پس از مراجعــت از هند ،از دین
بیگانــه و در اوایل حال به بهانــه تألیف قلوب اهل
روم و غیره ،بعضی از افعال که شــیوه و شعار شیعه
میباشد ،مثل تعزیه داشــتن خامس آلعبا در عشر
محرم الحرام ،برپا داشتن رسم عید غدیر و عید نوروز
و  ...از تمام بالد قلمرو خود موقوف نموده ،چادر به
یک شــاخ افکنده ،عالنیه قدغن نمود که کسی قرآن
نخواند ،بلکه نداشــته باشد؛ چرا که اگر قرآن راست
بود ،این همه اختالف در میان امت جناب رسول خدا
 .15تاریخ جهانگشاي نادري ،ص.395
 .16گلشن مراد ،ص.134

 .17مجمع التواریخ ،ص.84
 .18زندگی نادرشاه ،صص157و.233
 .19حکومت نادرشاه افشار ،ص.61

سیاست نادرشاه نسبت به مذهب شیعه
نادرشــاه تا قبل از ســلطنت ،هیچگونه اقدامی علیه
شیعیان یا مذهب شیعه نکرده بود .داستان بیتوجهی
او به جامعه و عالمان شیعه ،مربوط به شورای دشت
 .20نامههای شگفتانگیز کشیشان ژزوئیت ،ص.142
 .21حکومت نادرشاه افشار ،صص60و.61

37

اندیشه تقریب شیعه و سنی :سیاست سنیگرایی نادرشاه

واقع نمیشد و شروع به کلمات کفر و زندقه نموده و
احداث ظلم و بیداد بینهایــت کرده ،به این نیز اکتفا
ننموده ،بنا گذاشت که تمام فرقههای شیعه را باید به
قتل رســانید» 17.قابل توجه است که مرعشی صفوی
کتاب مجمع التواریخ را در هند نگاشــته و خود او،
شــاهد عینی کردارهای مذهبی نادر در ایران نبوده
است .منابع او ،شنیدهها و نوشتههای دیگران است ،از
این رو ،اشتباهاتی هم دارد.
محرم
همچنين هنوی گزارش داده اســت که نادر در ّ
سال 1152-1151ق (به احتمال زیاد در سفر هند)،
دســتور داد کسی مراسم عاشورا را برگزار نکند...« :
با این حال عدهای از سربازان در خارج از اردوگاه،
بر ســر و ســینه کوبیدند و زاری کردند ،اما به علت
نافرمانی ،ســخت تنبیه شدند» 18.معلوم نیست هنوی
منبــع این گزارش را از کجا آورده اســت .عالوه بر
این ،فلور که تحقیقات نســبت ًا ارزشمندی با تکیه بر
گزارشهاي هلندیهای مقیم ایران آن دوره ،انجام داده
است ،نیز مینویســد« :وی به عالمان گفت :اگر این
مردم به واســطه اعتقاد به ایــن دو تن که به زحمت
در دوران عمر خودشان کاری انجام دادهاند ،آمادهاند
سرهای خود را خونین و بدنهایشان را آزرده سازند
و کارهایــی از این دســت کنند ،من میترســم که
اگــر بمیرم ،برای خاطر این همه کاری که برایشــان
کردهام ،خودکشــی کنند» 19.به هر حال ،گزارشهای
سفرنامهنویســان قابل تردید است .همچنين ،عاقالنه
نیست که بپنداریم نادرشــاه طی یک فرمان رسمی،
دســتور منع عزاداری را داده باشــد؛ زيرا او ً
ال؛ باید
منابع درباری آن را به عنوان دســتور شــاه روایت
محرم در بطن فرهنگ مردمی،
میکردند ،ثاني ًا؛ مراسم ّ
ریشه داشــت و گمان نمیرود که نادر خواسته باشد
آن را ریشــهکن کند و انقالب توده مردم را به وجود

آورد .به احتمــال زیاد ،عقیده او ایــن بوده که این
عزاداری را بیفایده میدانســته و شاید آن را در هند
برای سربازان قزلباش منع کرده است که میخواستند
مراسم عاشــورا را برگزار کنند .کشیشان ژزوئیت نیز
در نامههای خود گزارش دادهاند« :نادر رسمیترین
تشــریفات این مذهب را منع کرده اســت .در طرز
تجددی به وجود آورده اســت ،لعن کردن
اذان گفتن ّ
را منع و برای آن تنبیه قرار داده اســت .در زمان او
شراب به راحتی خرید و فروش میشد» 20.در نتیجه
میتوان گفت که نادرشــاه به مراسم عاشورا بیتوجه
بوده است .شاید همین عدم توجه حکومت به عناصر
فرهنگی ـ مذهبی مردم شــیعه مذهب جامعه ،باعث
چنین اعتقادی شده است .البته این واقعیت داشت که
شدت مراسم و اعیاد مذهب
صفویان شیعه مذهب ،به ّ
شــیعه را مورد احترام و تکریم قرار میدادند و نادر
درست مقابل آنها حرکت میکرد .او از هر چیزی که
خصوصیات حکومت صفوی را زنده میکرد ،دوری
میجست.
عــدم اعتقادات عمیــق مذهبی نــادر ،در افراط در
نوشــیدن الکل نیــز قابل فهم اســت .ظاهرا ً وی در
اواخــر حکومتش ،حداقل از حمله هنــد به بعد ،به
شدت درگیر شورشهای داخلی شد ،در همین زمان،
ّ
شــدت به الکل گرايید و به سپاهیانش نیز اجازه
به
ّ
نوشیدن شراب را داده بود 21.اگر به گزارش هلندیان
اعتماد کنیم ،باید تذکر داد که نوشیدن شراب سالطین
اسالمی ،چیز تازهای نبود که نادرشاه آن را باب کرده
باشد.
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مغان و بعد از آن اســت .نادرشــاه در خالل شرایط
ســلطنتش ،نه تنها حمایت از خاندان شــیعه مذهب
صفــوی ،بلکه لعن و نفرین خلفای راشــدین را منع
کرد .این دو شــرط ،اساس و بنیان نظریاتی است که
درباره سیاست نادر نسبت به مذهب شیعه ارائه شده
اســت .به هر حال ،در شورای دشــت مغان ،این دو
شرط ،سیاست مذهبی نادر را روشن ساخت .مذهب
جعفری مد نظر نادر ،مانند مذهب شیعه صفویان ،تند و
یکجانبه نبود .منع لعن خلفای راشدین نیز به منظور
رفع اختالف شیعه و سنی ارائه شده است .این عمل،
نماد خصلتهای مذهبی دوران اولیه تاریخ صفویان بود
که باید برطرف میشــد .جالب اینکه شرایط مذهبی
نادر ،مخالفت عمومی مــردم را به همراه نیاورد ،در
جدی از طرفداری
حالی که برکناری صفویان و منع ّ
آنها ،ناراحت کنندهتر به نظر میرســید .در واقع ،در
مرکز اهداف و انگیزههای نادر ،هیچ دغدغه مذهبیای
وجود نداشت ،بلکه دغدغه بزرگ او ،منع حمایت از
صفویان ،آن هم به دلیل تحکیم سلطنتش بود.
بنابر تحلیل هنوی ،نادرشــاه میخواســت همچون
صفویان ،مبدع مذهب نوینی باشد 22.با این حال ،به نظر
نگارنده ،نادرشاه میدانست که به دلیل خلع صفویه ،با
مشکل مشروعیت مواجه خواهد شد ،بنابراین با منع و
فسخ عناصر اصلی شیعی که زمانی صفویه بزرگترین
حامی آن محســوب میشدند ،سنتهای مشروعیت را
دگرگون کرد .کشتن مالباشی حامی صفوی در دشت
مغان ،نماد پایان یافتن مشروعیت سابق بود .بنابراين،
نادرشــاه خود را بینیاز از بنیان مشروعیت صفویان
ميدانست .دغدغه اصلی او ،مسائل سیاسی و نظامی
بود.
در واقع ،نادرشاه ،صفویان را مسبّب اختالف مسلمانان
شیعی و سنی میدانست .از این رو ،در پی حذف این
بدعت بود .وی قصد نداشت مذهب شیعه مردم ایران
را با ســرکوب و آزار رساندن تغییر دهد ،بلکه اصو ً
ال
 .22زندگی نادرشاه ،ص.263

دارای اعتقادات عمیق مذهبی نبود .تضعیف بدعتهای
صفویان ،نظیر آنچه در باال آمد ،به معنای دشــمنی با
تشــیّع نبود ،بلكه به معنای قلع بنیان این سلسله بود.
نادر به غیر این چند مورد که قطع ًا هم میتوانســت
نقاط جنگ سنی و شیعی باشد ،کاری به مذهب مردم
نداشت .هیچ گزارشی مبنی بر مخالفت مذهبی او علیه
مردم شــیعه ایران ،وجود ندارد .همچنين تمام مفهوم
مذهب شــیعه در قالب لعن خلفای راشدین و مسئله
اذان و عید غدیر جمع نمیشد .نادرشاه فقط بر روی
همین موارد اصرار کرد؛ زيرا اینها را بدعت شــیعیان
غالی صفوی نژاد میدانســت که باعث شــده بودند
مرزبندی دقیقی بین مذهب ســنی و شیعه در ایران به
وجود بیاید.

سنت
سیاست نادرشاه نسبت به مذهب اهل
با تشــکیل دولت صفوی که بر مبنای محور مذهب
شیعه  12امامی بنیان نهاده شده بود ،مناسبات دولت
با سنیها متفاوت با گذشته شد .شاه اسماعیل با اعالم
رسمی مذهب تشیّع در ســال 907ق ،با دو همسایه
سنی مذهب؛ یعنی ازبکان در شرق و عثمانی در غرب
مواجه شــد .در این زمان ،علمای شیعه با تقویت و
تبلیغ مذهب و تدوین مکتب و رســائل شیعی ،زمینه
اســتحکام بنیان مذهبی را در داخل کشور به وجود
آوردند.
همچنين علمای شیعه زیادی به ایران مهاجرت کردند
و مســائل جدیدی را در قلمرو اندیشه سیاسی پدید
آوردنــد .در پی فعالیتهای نهاد دین و دولت در دوره
صفویه ،دولت و جامعهای پدیدار شــد که سیاســت
مذهبی خاصی داشت .از این رو ،هرچه از عمر دولت
صفوی گذشت ،تشیّع در میان مردم ایران عمق بیشتری
پیدا کرد 23و از لحاظ دینی ،مشروعیت بسزایی را برای
بانیان ترویج آن به ارمغان آورد .اما بهانه تجاوزهاي
 .23عالوه بر ترویج دانش دینی از ســوی علمــا ،برگزاری آیینها و
مراســم مخصوص مذهب شیعه در شهرها ،نظیر جشنهای میالد ائمه،
جشن اعیاد نظیر غدیر و قربان و مراسم عزاداری عاشورا و . ...

« .24چگونگی رسمیت یافتن تشیّع توسط صفویان و پیامدهای آن»،
ص.17
 .25تاریخ عالم آرای نادری ،ج ،3ص.975

 .26همان ،ج ،3ص.980
 .27همان ،ج ،3صص.982-980
 .28همان ،ج ،3ص.983
 .29همان.
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سیاســی در مرزها فراهم شد .هرچند هجوم ازبکان
و حملههــاي عثمانیها در شــرق و غرب ،جنبههای
سیاسی داشت ،اما مسئله مذهبی بر آن حمل میشد.
براي مثال در پاسخی که علمای اهلسنت ماوراءالنهر
به اعتراض علمای شیعه در خراسان نسبت به اعمال
عبداهلل خان ازبک در قتل عام مردم مشهد داده بودند،
به صراحت آمده اســت که شیعه با اصرار در سب و
لعن سه خلیفه اول ،شأن مسلمانی خویش را از دست
داده اســت و از این رو برای پادشاهان سنی مذهب،
اقامه جنگ با آنها و قتل عام و غارت اموالشان کام ً
ال
مشروع اســت 24.عده زیادی از ساکنان شمال شرقی
خراســان ،نیز در پی همین فتواها ،اسیر ازبکان شده
بودند که بعد از فتح این نواحی به دســت نادرشــاه،
آزاد شــدند 25.خود همین فتواها در بسیج نیرو بسیار
تأثیرگذار بود ،علمای شــیعه در حکومت صفوی نیز
از همین روش برای رویارویی با دشمنان بهره گرفتند.
اما نادرشاه رویه دیگری را در پیش گرفت .رویکرد
اصلی او نسبت به ســنيها ،در شورای دشت مغان ،با
اعالم شرایط سلطنتش در سال 1148ق ،مشخص و
واضح شــد .وی در آن زمان ،عنوان کرد« :از زمان
رحلت حضــرت پیغمبر(ص) ،چهــار خلیفه بعد از
متصدی امر خالفت شــدهاند که هند ،روم و
یکدیگر
ّ
ترکســتان همگی به خالفت ایشان قائلند و در ایران
هم ســابق ًا همین مذهب رایــج و متداول بود .خاقان
مرحوم شاه اســماعیل صفوی ،در مبادی حال برای
صــاح دولت خود ،آن مذهــب را متروک و مذهب
تشیّع را شایع و مسلوک ساخته ،به عالوه آن سب و
رفض را که فعل بیهوده و مایه مفاسد است ،در السنه
و افواه عوام و اوباش دایر و جاری کرد ،شر شرارت
به چخماق دو برهمزنی برانگیخت و خاک ایران را به
خون فتنه و فساد آمیخت و مادام که این فعل مذموم
انتشار داشته باشد ،این مفسده از میان اهل اسالم رفع

نخواهد شــد .هرگاه اهالی ایران به سلطنت ما راغب
و آســایش خود را طالب باشند ،باید این ملت را که
مخالف مذهب اســاف کرام عظام نواب همایون ما
اســت تارک و به مذهب اهلسنت و جماعت سالک
شــوند .لیکن چون حضرت امام جعفر صادق(ع) از
ذریه رســول اکرم(ص) و ممــدوح امم و طریقه اهل
ایران به مذهب آن حضرت آشناست ،او را سرمذهب
خود شــناخته ،در فروعات مق ّلد طریقه و اجتهاد آن
26
حضرت باشند».
ظاهرا ً نادرشاه پس از اعالم عمومی ،از همه حاضران
دشت مغان ،تع ّهد گرفت و دســتوری را در رابطه با
حقانیت خلفای نخستین و فعل نادرست شاه اسماعیل
اول ،صــادر کرد 27و در اين باره ،از علمای طراز اول
«عالمه العلمایی مجتهد الزامانی مالعلی مالباشــی و
باقی علمای کرام که در رکاب ظفر انتساب حاضر ،و
مقتبس انوار خدمت فیض بودند ،در مجلس و خلوت
استعالم کرد و همگی تصدیق کردند که همگی رفض
و بدع و اختالف ،ناشــی از فتنهانگیزی شاه اسماعیل
بوده و  28.»...در همین زمان ،بنابر دستور نادر ،سب و
رفض ممنوع شد ،تا «خطبای گرام و نقبای عظام ،در
رئوس منابر اســامی سامی و مناقب و محامد خلفای
گرامی را مذکور و جاری ساخته و در تحریر و تقریر
نام ایشــان را به ترضی یاد نماینــد» .همچنين نادر
ميگويد كه میرزا محمدعلی صدرالممالک محروسه
را «بــه اقطار ممالــک خاقانی روانــه فرمودیم که
مضامین حکم همایون را به همگی دور و نزدیک القا
و ایشان نیز به سمع قبول و اذعان اصغا نموده ،تخلف
از مدلــول آن را موجب عذاب الهی و مورد غضب و
29
سخط شاهنشاهی دانند».
بنابر بر گزارشــهای محمدکاظم مروي ،نادرشــاه در
این فرمان ،نظر خود درباره اهلســنت را به صراحت
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ارائه کرده است .اهداف نادر میتواند بسیار باشد ،اما
براســاس مستندات تاریخی ،هرگز به معنای رسمیت
دادن به مذهب تســنن و لغو مذهب تشــیّع نیست.
برخالف حکومت صفویه ،حکومت و دستگاه اداری
ی یا شیعه حمایت رسمی نکرد،
نادرشاه ،از مذهب سن 
بنابراین وی تنهــا به دنبال تعریف جدیدی از مذهب
بود (مذهب جعفری) که با احترام به اهلسنت و شیعه،
مایــه اختالف را از میان بــردارد و حتی در رابطه با
ی مذهب ،مفيد باشد.
همسایگان سن 
نادرشــاه هم به زیارت امام رضا(ع) میرفت و بوسه
بر مرقد مقدس ايشــان میزد و یا در سال 1156ق،
به زیارت نجف رفت و «به خدام و ارباب اســتحقاق
اماکن شــریفه ثلثه ائمه اربعه علیهــم االف التحیه و
ابوحنیفــه یک الف به صیغه نــذر و جوایز از خزانه
30
عامره خراسان احســان عطا و مرحمت فرمودند»
و هم به اماکن مقدس اهلســنت احتــرام میگزارد،
تا مورد مقبولیت ســربازان ســنی خود باشد و بنابر
عقیدهاش ،مایه اختالفی را که شاه اسماعیل اول خلق
کرده بود ،از بین ببرد .اجراي چنین سیاستی ،به معنای
از مقام انداختن قطع و رسمیت مذهب تشیّع ،و به تبع
آن ،بیاهمیتی به علمای شیعه بود .مس ّلم ًا مشروعیت
بخشی صفویان نیز کمرنگ میشد ،اما آیا نادر به این
اهداف دست یافت؟ روشن است که نادر برای کسب
سنت نشد؛
مشروعیت سیاسی ،متکی به شیعیان و اهل 
زيرا بیان مشروعیت او ،زور و جنگاوری بود.
ســایر منابع هم از فرمان کامل نادرشــاه در ســال
1149ق یــاد کردهاند« :عالیجاها صــدر عالیقدر و
حکام و مجتهدیــن و علمای دارالســلطنه اصفهان
بــه الطاف ملوکانه مباهی بــوده ،بدانند که اوقاتی که
رایت ظفرآیت در صحرای مغان برپا بود ،در مجالس
متعدده قرار بر این شــد ،که چــون طریقه حنفی و
جعفری ،موافق آنچه از اســاف به ما رسیده است،
متحد بوده [و] خلفا راشدین رضی اهلل عنهم را خلیفه

سیدالمرســلین(ص) میدانســتهاند ،من بعد االیام،
اســامی هریک از خلفا اربعه که ذکر کرده شــود ،با
تعظیم تمام ذکر کنند ،به عــاوه در بعضی از اضالع
ممالک ما ،برخالف اهلســنت ،در اذان و اقامه لفظ
علــی ولی اهلل را بر طریقه شــیعه ذکر میکنند و این
فقره مخالفت اهلسنت اســت و منافی قراری است
که معمول اســاف بوده ،گذشــته از این بر تمام اهل
عالم هویدا اســت که امیرالمومنین اسداهلل الغالب(ع)
برگزیده و ممدوح و محبوب خداوند متعال اســت و
به واسطه شــهادت مخلوق ،بر جایگاه و رتبت او در
درگاه احدیت نخواهد افــزود و به حذف این الفاظ
هم چیزی از فروغ بدر قدر او نخواهد کاســت ،ذکر
ایــن عبارت موجب اختالف و بغض و عداوت مابین
سنت است ،که هردو در متابعت شریعت
اهلتشــیّع و 
مطهره سیدالمرســلین(ص) شریکند و خالف رضای
پیغمبــر(ص) و امیرالمومنین(ع) به عمل خواهد آمد،
لهذا به مجرد اطالع از مدلول این فرمان عالی ،به تمام
مسلمین ،از اعالی و ادانی ،بزرگ و کوچک و مؤذنین
شهرها و توابع اطراف و اکناف باید اعالم شود ،که از
امروز به بعد این عبارت که خالف طریقه اهلســنت
اســت ،ذکر نشود و نیز در میان حکام معلوم است که
در مجالس ،بعد از فاتحــه و تکبیر ،دعای دوام عمر
پادشــاه و ولینعمت را مینمایند ،از آنجا که این نحو
تعظیم بیهوده و بیمعنی اســت ،مخصوص ًا امر و مقرر
میفرمايیــم که خوانین صاحب طبــل و علم در این
مواقع حمد نعمای پادشــاه حقیقی را به زبان بیاورند.
عمــوم رعایا و برایا ،اطاعت این احکام و اوامر را بر
عهده شناسند ،هرکس از آن تخلف ورزد ،مورد غضب
31
شاهنشاهی خواهد گردید».
به گفتــه فریزر ،این فرمان باعث شــادی عدهای از
اهالی سنی مذهب ایران شد .موارد مورد تأکید در این
دستورالعمل عبارتند از :یکی دانستن مذهب حنفی و
جعفــری به لحاظ صحت و احتــرام ،منع از نفرین و

 .30تاریخ جهانگشاي نادري ،ص.395

 .31تاریخ نادرشاه افشار ،صص84و.85

لعن خلفای راشــدین ،حذف عبارت علی ولی اهلل از
اذان به سبب مشکل سازی در بین مسلمانان شیعه و
ســنی، و ادای احترام به حضرت علی(ع) و خلفای
راشــدین همراه باهم در منبــر .در نتیجه میبینیم که
همســویی ایران با اسالم سنی ،در خارج از مرزهای
ایران نیز اهمیّت داشــت و چون صفویان را مســبّب
اختالف مسلمانان شیعی و سنی میدانست ،از این رو،
در پی حذف این بدعت بود.
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گسیختگی سرزمینی :سربازگیری از مناطق
سنی نشین
با رسمی شدن تشیّع ،مناطق و سرزمینهایی که اهلسنت
بودنــد ،در اقلیت قرار گرفتند .بنابراین میتوان روال
گسیختگی ســرزمین در ایران را از این طریق دنبال
کرد .اگر نواحی شــیعه بــر دور محور مرکزی دولت
شــیعه میچرخید ،نیروی واگــرای از دولت مرکزی
میبایست در نواحی سنی نشین به وجود آمده باشد.
اقوام و نژادهای گوناگون با مذاهب تشــیّع و تسنن
در نواحی مختلف ایران ســکونت داشتند .بلوچها در
جنوب شــرقی ،ترکمنها در شمال شــرقی ،ترکها در
شــمال غربي ،کردها در غرب و عربها در جنوب و
جنوب غربی ،اکثرا ً مذهب تســنن داشتند .مهم اینکه
ادامه همین اقوام در خاک و سرزمینهای مجاور ایران،
به کلی مذهب تســنن داشتند .بنابراین نیروی کششی
بین داخل و خارج همواره وجود داشــته اســت .از
این رو ،سیاســت حکومتها در جهتدهی این اقوام،
بسیار مهم بوده است .در روال تاریخی ایران ،هرگاه
حکومت در لوای قدرت مرکزی بوده ،توانسته است
به لحاظ سرزمینی یکپارچگی را حفظ کند ،ولی اگر
حکومت قدرتمند نبوده ،مسائل گسیختگی سرزمینی
پیش آمده و شورشــهای متناوبــی در این نواحی به
وقوع ميپیوســته اســت؛ زيرا مهمترین شرط ایجاد
فرایند توســعه و حفظ وحدت و انسجام سرزمینی،
وجود امنیت و ثبات اســت و هــرگاه حکومت فاقد

آن بوده ،وحدت ســرزمینی و یکپارچگی نیز تهدید
میشده اســت .به هر حال ،با شــروع زوال قدرت
مرکزی ،حکومتهای محلــی و ایالتی خود را مختار
میدانند و در پی آن ،تشدید واگرایی و گسستگی رخ
میدهد .شــاید یکی از دالیل اتخاذ سیاست نادرشاه
نسبت به اهلسنت که همواره در نواحی مرزی اکثریت
را دارا بودند ،همین مســئله باشد؛ زيرا درست و پس
از مرگ وی ،مناطق مختلف ایران دچار واگرایی شد
و مهمتریــن آن هرات و کابل و نواحی افغان نشــین
ی مذهب بود که نادر برای یکپارچه ساختن آنها به
سن 
خاک ایران ،زحمت زیادی را در قالب لشکرکشیهای
پرهزینه صرف کرد.
زمانی که نادر به قدرت رسید ،بخشهای سنی نشین از
بزرگترین مسائل مورد توجه او بود ،مرزهای ایران
از طرف غرب و شــرق مورد هجوم افغانها و ترکان
سنی مذهب قرار گرفته بود .همین بحران شورشهای
سنیها در اواخر دولت صفوی (نظیر افغانهای غلزایی
و ابدالــی ،بلوچهای کرمان ،گرجســتان و  )...باعث
سقوط اصفهان شــده بود .بنابراین میتواند در اخذ
سیاست مذهبی نادرشاه نسبت به اهلتسنن تأثیرگذار
بوده باشــد .به خصوص اینکه قبایل بزرگ سنی در
آن نواحی ســاکن بودند و او با اخذ چنین سیاســتی
میتوانســت بزرگان آنها را به خــود جلب کند .با
نگاهی به فعالیتها و لشکرکشــیهای نظامی نادرشاه،
میتوان به این نتیجه رسید که همواره فرایند پیوستگی
ســرزمینی ،مبتنی بر قدرت نظامی بوده است و چون
نواحی سنی نشین مستعد شورش علیه دولت مرکزی
بودند ،نادر بايد تعامل گرمتری نسبت به دوره صفویه
با آنها برقرار میکرد.
آیا راهکار مشــارکت دادن آنها در سپاه ،میتوانست
این تعامل را تقویت کند؟ و آیا انتخاب حاکمی سنی
مذهب از پرنفوذان محلی نواحی سنی نشین که مطیع
دولت مرکزی هم باشد ،میتوانست از شورشهای این
نواحی جلوگیری کند؟ به هر حال ،دولت مرکزی در
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بعضی نواحی ،نظیر داغســتان و خوارزم که از لحاظ
نژادی جزء ایرانیان هم نبودند ،مدام درگیر بود و حفظ
و نگهداری این مناطق ،پول و هزینه زیاد میطلبید و
سرچشــمه خطرات بالقوه از داخل و خارج به شمار
سرحدات
میرفت و نادرشاه میبایست به طریقی این
ّ
را کنترل میکرد.
گرایش نادر به تسنن و یا به نوعی تسامح مذهبی او
نسبت به اهلســنت، مانع از درگیریها و واگرایی این
نواحی نشد ،بلکه براساس مستندات تاریخی ،باز هم
در این نواحی به جنگ پرداخت و حتی مشکالتش با
عثمانی نیز ادامه داشت .البته سیاست تسامح مذهبی
نادر نسبت به اهلسنت، تا حدودی هم از دشمنیاش
با علمای شــیعه که مشروعیت بخش و حامی دولت
صفوی بودند ،برمیخاست.
تکیه نادر بر ســپاهیان به عنوان رکن مهم مشروعیت
بخشــی او ،نیاز مبرم او بود .او نیاز به سربازان بیشتر
داشت و از سویی چندان هم به سربازان قزلباش اعتماد
نداشت .بنابراین نه تنها میتوانست بر کمیّت سپاهش
بیافزاید ،بلکه با تســخیر مناطق مختلف میتوانست
نیروی جنگی آن نواحی را جذب ســپاه خود کرده و
سردســته آنها را فرمانده خود آن گروه قرار دهد .از
این رو ،تا زمانی که فرمانده ســربازان ازبک ،افغانی،
تــرک یا هندی وفادار به نادر میماند ،ســربازان او
نیز مطیع نادر باقی میماندند .سیاست مذهبی نادر تا
شورای دشت مغان ،آنچنان واضح نبود ،وی در سال
1142ق ،با ســپاه اشرف افغان روبهرو شد و با امان
دادن به افغانها ،عدهای را جذب سپاه خود کرد 32.بعد
از شکســت نهایی او نیز از روی سیاست با سربازان
افغانی روبهرو شــد .به گفته فسایی ،خیلی از افغانها
کشته شدند ،اما هرکســی را که صاحب رتبه بود ،به
اصفهان برد 33و وارد سپاه کرد ،ولی كسانی که تسلیم
نشــدند ،گریختند و در بیابانها از تشنگی و گرسنگی
 .32تاریخ ایران در عصر افشاریه ،ج ،1ص.141
 .33فارسنامه ناصری ،ج ،1ص.514

مردند 34.بنابراين میبینیم کــه نادر از همان ابتدا که
هنوز در مقام سپهساالری و نایب السلطنگی بود ،به
فکر تجهیز سپاهش با نیروهای زبده بود.
وی در زمینه سربازگیری موفقیت شایانی کسب کرد.
ســربازان سنی مذهب افغانی ،ازبک و ترک توانستند
در یک سپاه یکپارچه ،در کنار شیعه مذهبان خدمت
کنند و مواجب بگیرند .نادرشاه در نبردهای متعدد در
هرات ،قندهار و کابل ،توانست جمع زیادی از افغانها
را وارد سپاه کند 35.براي مثال توانست عبدالغنی خان
الکوزائی و دستهجاتش را وارد سپاه خود کند كه او را
به عنوان رئیس قبایل ابدالی انتخاب کرد و  12هزار
افغان را زیر دســت او قرار داد 36.بعدها نیز به علت
توانايي او ،دسته  20هزار نفری سربازان آذربایجانی،
تحــت رهبری او قرار گرفتنــد 37.احمد خان ابدالی
فرمانده برجسته افغان نیز در همین نبردها به نادرشاه
38
پیوست و مصدر پیروزیها و رشادتهای فراوان شد.
هم او بود که پس از شنیدن خبر قتل نادرشاه در سال
1160ق ،به قندهار بازگشت و سربازان افغان تحت
درانی ،حکومت
لــوای او قرار گرفتند و او با لقــب ّ
39
درانیها را تشکیل داد.
ّ
تصرف ماوراءالنهر و نواحی آن ســوی جیحون،
در ّ
نیز  20هزار نفر از ســواران ترکمن و ازبک ســاکن
بخارا و سمرقند ،وارد ســپاه شدند و فرماندهی آنها
در اختیار فرزند حکیم آتالیــق وزیر ،از فرماندهان
همان نواحی ،قرار گرفت 40.به گفته محمدكاظم مروي
در ســال 1153ق 40 ،هزار نفر از سربازان ترک و
ازبک سنی مذهب به ســپاه نادر پیوستند 41.نادرشاه
تصرف این نواحــی ،حاکمی محلی و
حتــی پس از ّ
 .34همان.
 .35افغانستان در مسیر تاریخ ،صص.336-329
 .36همان ،ص.347
 .37تاریخ عالم آرای نادری ،ج ،2صص.840-837
 .38همان.
 .39کریم خان زند ،ص.4
 .40تاریخ عالم آرای نادری ،ج ،2ص.818
 .41همان ،ج ،2صص546و.547

 .42همان ،ج ،2ص.816
 .43نامههای طبیب نادرشاه ،ص.18
 .44تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه ،ص.302
 .45تاریخ عالم آرای نادری ،ج ،3صص887و.888
 .46کریم خان زند ،ص.4

 .47افغانستان در مسیر تاریخ ،ص.354
 .48تاریخ عالم آرای نادری ،ج ،2ص.672
 .49تاریخ پانصد ساله خوزستان ،ص.78
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ســنی مذهب از میان خود مردم ،به حکومت انتخاب
میکرد ،چنانکه پس از شکســت ایلبارس خان ،نه
تنها ازبکان را نواخت و به سپاهیگری درآورد ،بلکه
42
طاهرخان را به حکومت خوارزم رساند.
در نواحی داغســتان لزگیهای ســنی مذهب ساکن
بودند ،جالب اینکه نادر با همین ســپاه سنی ـ شیعه
به جنگ ســنیها رفت .به گفته پــادري بازن که در
سال 1155ق ،همراه نادرشــاه بوده است ،سپاه نادر
43
را بیشتر ازبکان ،تاتاران و افغانها تشکیل میدادند.
بنابراين سیاست دوره افشاریه ،غالب بر همه چیز بود،
چنانکه لزگیهای داغســتان با هر نوع آیین مذهبی،
میبایست مطیع حکومت میبودند وگرنه مورد هجوم
ی با سنی،
سپاه نادرشــاه قرار میگرفتند .جنگ سن 
زیاد اتفاق میافتاد و مســائل مذهبی در حاشیه قرار
میگرفت ،با اين حال ،اردوگاههای سربازان نادر در
خراسان ،قفقازیه ،کرمانشاه ،فارس و قندهار گسترده
بود 44و ســنی مذهبان با نژادهــای گوناگون ،در آن
مشــغول خدمت بودند .بنابر گفته محمدکاظم مروی،
غازیان ســپاه عبارت بودند از« :غازیان افشار ،اکراد
خبوشانی و خراسانی ،شاملوهای هراتی ،هزاره جات
جمشــیدی و تایمنی و کل اویما قات ،غازیان ابدالی
و غلزایی ،لزگــی و قندهاری ،غازیان بلوچ ،طوایف
بختیاری ،الری ،ترکان شیروانی و ایروانی ،و سربازان
45
کابلی و هندی ملتانی و .»...
پس از قتل نادرشاه ،سربازان سنی مذهب خوارزمی،
به ایرانیان پشــت کرده و به خاک خود بازگشــتند.
عدهای از ســپاهیان افغانی و ازبک ،به دســتههای
غالب پیوستند که ابراهیم خان افشار ،بزرگترین آنها
را در اختیار داشــت .عدهاي دیگر نیز با فرماندهان
افغانی خود ،به تاراج و راهزنی مشغول شدند 46.دسته

دیگری از افغانهای سنی ،با فرماندهان خود نور محمد
47
غلجایی و احمد خان ابدالی ،به قندهار بازگشتند.
سربازان ســنی مذهب نادرشاه ،در نبردهای مختلف،
علیه همکیشان خویش جنگیدند .سنی مذهبان ساکن
ایران ،نظیر الرها و عربها ،نیز گاه و بیگاه با مخالفان
دولت مرکزی همدســت میشــدند ،بنابراین صرف ًا
مســائل مذهبی موجب مشکالت سیاسی نبود ،بلكه
ســوء مدیریت ،ظلم ،اجحاف ،عدم امنیت اجتماعی،
اســتقالل طلبی ایلــی و عدم تابعیــت از دولت ،نيز
در رخداد شورشــها دخیل بود .براي مثال لزگیهای
داغســتان ،متمایل به همنژادان و همکیشــان خود و
استقالل منطقه خود بودند و کمتر مطیع دولت مرکزی
میشدند ،اما دســتاویزهای مذهبی بهانه آنها میشد،
چنانکه هنگامی که ابراهیم خــان ظهیرالدوله برادر
نادرشــاه برای مطیع کردن آنها به آنجا لشکر کشید،
لزگیها به سرخاب و اوسمی بزرگ «نواحی تبرسران
قاصد فرســتادند که ،در این وقت عساکر قزلباش بد
معاش به سرداری ابراهیم خان برادر نادر صاحبقران
وارد نواحی داغســتان گردیده ،باید به جهت خاطر
ایلیت و دین و [مخالفت بــا] مذهب امامیه وارد این
وال گشــته و اعانت و یگانگی را بــه عرصه ظهور
رسانند» 48.بنابراین برخالف دوره صفویه که علمای
شیعه در این نواحی ســختگیریهای فراوان داشتند،
نه تضعیف علمای شــیعه و نه گرایش نادرشــاه به
اهلسنت ،هیچکدام نتوانســت جلوی استقاللطلبی
لزگیهای داغستان را بگیرد.
در شــورش محمد خان بلوچ نیز ،قبایل سنی مذهب
نواحی خوزســتان ،در کنار ســایر مخالفــان به او
پیوســتند 49،احمد خان الری نیز به او پیوســت ،اما
سربازان سنی نادرشاه با همین مخالفان سنی به جنگ
پرداختند و مســائل مذهبی در آن دخیل نبود .عالوه
بــر این ،با وجود گرایش نادر به اهلســنت ،اعراب
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سال یازدهم
شماره -41پاییز 1394

سنی مذهب بنیلحم ،صرف ًا به دالیل سیاسی ،حاضر
نشدند در ســال 1146-1145ق در جنگ بصره به
نادر نیرو و کمک برســانند 50.آنچه گویا است اینکه
همواره مسائل سیاسی و نظامی ارجحیت داشته است،
اما نتیجه را واقعیات تاریخی مشخص میکند.
ممنوع کردن ســب و رفض ،تأسیس مذهب جعفری
و تضعیف علمای شــیعه و بیتوجهی به شیعیان و در
قبال آن توجه به اهلســنت ،از لحاظ سیاسی ،ثمره
چندانی برای نادر نداشت .به این دلیل که نواحی سنی
نشین همواره به صورت نیروی واگرا از حکومت باقی
ماندند و نادرشــاه لشکرکشیهای متناوبی به خوارزم،
هرات ،قندهار و داغســتان داشــت .به گفته فسایی،
«نادر به دلیل رجحانی که به مذهب اهلســنت داده
بود ،دل مردم ایران را از خود برگردانید و به کســانی
که معتقد به مذهب شیعه بودند ،اعتمادی نداشت ،بلکه
از جمیــع اهالی ایران ،ایمن نبــود و اعتمادش را بر
افغانان و ترکمنان گماشــت و امــرای این دو طایفه،
نزد وی کمال احترام را داشــتند» 51.به احتمال زیاد،
این گرایش میبایست بیشتر به هدف تضعیف فضای
شیعه بوده باشــد ،تا بر این اساس ،به اقتدار علمای
شــیعه که هوادار حکومت صفوی بودند ،ضربه بزند
و از ریشهدار بودن مشروعیت دینی صفویان بکاهد.
نتیجهگيري
نادرشاه از سال  1148تا 1160ق بر ایران حکومت
کرد و برخالف پادشــاهان صفوی ،نه مذهب شــیعه
را مــورد حمایت قرار داد و نه مذهب اهلســنت را
رســمیت داد .عالوه بر این ،رفتارهــای مذهبی او
بازتاب دهنــده عدم اعتقادات عمیــق او به مذهب
شــیعه بود .مســ ّلم ًا منع حمایت از صفویان ،با این
مســئله در ارتباط بود که اندیشههای سیاسی علمای
شیعه ،حکومت صفوی را مشروع میدانستند .بنابراين
 .50نادرشاه ،ص.93
 .51فارسنامه ناصری ،ج ،1ص.581

بیتوجهی به علمای شیعه و جلوگیری از حضور آنها
در عرصههای سیاسی ،یکی از اولین اقدامات او بود.
مسئله مهم دیگر ،بحران شورشهای ایاالت سنی نشین
در دهههای آخر حکومت صفــوی بود که منجر به
سقوط مملکت شده بود .واگرایی این مناطق به نسبت
شــدت اقتدار حکومت مرکزی ،متغیر بود ،اما خطر
ّ
بالقوه آن همیشــه وجود داشــت .همچنین جنگهای
متناوب ایران و عثمانی نیز در شــکل اختالفات دو
مملکت شــیعه و ســنی نمود پیدا میکرد که دغدغه
اصلی حکومت مردان ایران بود .در نتیجه ،نادرشــاه
با این هدف که ایده مذهب جعفری بتواند از تعصبات
صفوی گونه تشــیّع بکاهد ،به عثمانی پیشنهاد آشتی
مذهبی داد .با این حال ،وجود مســائل فرامذهبی در
سیاســت تجاوزطلبانه عثمانی ،یک امر مســ ّلم بود.
همچنیــن منع لعن خلفای راشــدین ،ذکر نام آنها بر
منابر ،سربازگیری از مناطق ســنی نشین ،الطاف او
به اهلســنت و زیارت مقابر مقدس آنها ،نتوانســت
از واگرایی این مناطــق جلوگیری کند؛ زيرا انفصال
سرحدی ،از دو قرن پیش،
مذهبی و نژادی در ایاالت
ّ
جریان آرامی را طی کرده بود که در ســدههاي  12و
 13قمري ،به انفصال سرزمینی نزدیک شد.

کتابنامه
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