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چکیده
موضوع اين مقاله سياســت سنی گرايی نادرشاه از ســال 1148 تا 1160ق است. به علت حمايت 
رسمی حكومت صفويه )907-1135ق( از مذهب شيعه، اهل سنت در اقليت قرار گرفته بودند. تهاجم 
افغانهای ســنی مذهب به اصفهان و تجاوز تركان عثمانی به خــاك ايران به بهانه های مذهبی، باعث 
شد نادرشــاه برای حل بحران سياسی موجود و كاهش اختالف شيعه و سنی، به فكر تقريب اين دو 
مذهب برآيد. بنابراين از يک سو مذهب شيعه را همسان ساير فرق قرار داده و از سوی ديگر با ايده 
تقريب مذهبی و تأسيس مذهب جعفری، در پی حل اختالفات شيعه و سنی برآمد، تا نه تنها از بحران 
شورشــهای اياالت سنی نشين جلوگيری كند، بلكه به اختالفات با عثمانی هم پايان دهد. با اين حال 
گسيختگی سرزمينی و واگرايی مناطق سنی نشين همچنان وجود داشت و حكومت عثمانی نيز تن به 
چنين مصالحه مذهبی نداد. اين تحقيق با اســتفاده از منابع كتابخانه ای و به روش توصيفی ـ تحليلی 

نگارش يافته است.

کلیدواژه ها: نادرشاه، اندیشه تقریب مذهبی، اهل سنت، شیعیان، سده 12 قمری.

انديشه تقريب شیعه و سنی: سیاست 
سنی گرايی نادرشاه

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 41/ پاییز 1394

صص 45-33

33

شاه
در

 نا
يی

گرا
نی 

 س
ت

اس
سي

ی: 
سن

 و 
عه

شي
ب 

ري
تق

ه 
ش

دي
ان



مقدمه
بحران شورشهای اياالت سنی نشين در سال 1135ق، 
منجر به ســقوط پايتخت صفويان به دســت افغانهای 
سنی مذهب شــد. اين شورشها تنها به دليل اختالفات 
مذهبی و تعصب حكومت عليه ســنيها نبود، بلكه عدم 
تدبير و ضعــف در اداره اين نواحی، بهانه های مذهبی 
را پررنــگ كرد و در اولويت قــرار داد و در نتيجه به 
واگرايی اياالت ســرحّدی كه اغلب هم ســنی نشين 
بودند، دامن زد. از اين رو، هنگامی كه نادر به حكومت 
رسيد، ســركوب اين شورشها به لحاظ سياسی و حل 
اختالفات مذهبی، از ضروريات بود. واقعيت اينكه يكی 
از مشــكالت هميشگی نادرشاه طی دوران حكومتش 
بود. ســؤال  اياالت  اين  )1148-1160ق(، واگرايی 
اصلی اين است كه نادر براي حل گسيختگی سرزمينی 
و تقريب شيعيان و اهل سنت،   به چه اقداماتی دست زد؟ 
محورهايی كه نادر دنبال كرد، تنها راهكارهای او برای 

حل اين مسئله بود.
از يك سو، با تكيه بر ابزار سياست و رويكرد مذهبی 
خاص، طــرف داری از صفويان را منــع كرد و برای 
ريشه كن كردن مشروعيت سياســی آنها، كه از سوی 
انديشــه های سياسی علمای شــيعه حمايت می شد، 
مذهب شــيعه را مورد حمايت رسمی و حكومتی قرار 
نداد. هدف وی همسان شمردن اين مذهب در كنار ساير 
فرق بود. در نتيجه حضور علمای شيعه در عرصه های 
سياســی و اجتماعی كم رنگ شــد. عالوه بر اين، با 
اولويت دادن به مســائل سياسی و نظامی، مشروعيت 
سياسی خود را بر مبنای جنگاوری و سلحشوری قرار 

داد و از مشروعيت دينی فاصله گرفت.
از سوی ديگر، با هدف آشــتی اهل سنت   و شيعيان و 
تقريب اين دو مذهب، لعن خلفای راشدين را ممنوع و 
برای متخلفان مجازات تعيين كرد. وی با سربازگيری 
از اياالت ســنی نشــين، در پی متعهد ساختن آنها به 
حكومت مركزی بود، چنان كه تعداد زيادی از سپاهيان 
نادر، از اين اياالت تأمين شده بودند و در كنار سپاهيان 

شيعه خدمت می كردند. همچنين برای كاهش تنش بين 
ايران و عثمانی، ايده مذهب جعفری را پيش كشــيد و 
آن را تا سال آخر ســلطنتش در ديپلماسی با عثمانی 

دنبال كرد.
درباره حكومت ايران در دوره افشاريه، كتابهای زيادی 
نوشته شده اســت. از جمله آثار محققانی چون رضا 
شــعبانی و الرنس لكهارت جای تقديــر دارد، با اين 
حال، در اين تحقيقات، توجه به مســائل سياســی و 
نظامی، در اولويت است. بازنمايی وضعيت فرهنگی و 
مذهبی دوره افشــاريه، با توجه به منابع، با محدوديت 
همراه اســت، بنابراين   در اين باره، مطالب منســجم و 
هدف داری تدوين نشــده اســت. از اين رو، اين مقاله 
در نظر دارد، تا حدودی در بحث سنی گرايی نادرشاه، 

مطالب جديدی ارائه دهد.

رویکرد مذهبی نادرشاه
در توصيــف و تحليل رويكــرد دينی نادرشــاه، به 
شــاخصه هايی پرداخته خواهد شــد كــه در تحليل 
مناســبات او با اهل ســنت، مفيد خواهد بــود. اين 
شــاخصه ها عبارتند از: 1. اقدامات مذهبی نادر نظير 
زيــارت مرقدهای مقدس و منع عــزاداری محرم 2. 
سياســت او نســبت به مذهب شــيعه و اهل سنت   3. 

سياست مذهبی او در قبال عثمانی.
تاكنون محققان نظرات مختلفی درباره مذهب نادرشاه 
ابراز داشــته اند، عده ای او را شيعه مذهب و برآمده از 
جامعه شــيعه می دانند1 و عده ای او را پيرو اهل سنت   
می شمارند،2 با اين حال رفتارهای متفاوت نادر قبل و 
بعد از ســلطنت و تا جايی كه منابع آن را ذكر كرده اند، 
همگی نشان دهنده اين است كه وی اگرچه شيعه بود، 
اما اعتقادات عميق مذهبی نداشــته است. به طور كلی 
نگاه نادر بــه مذهب و وضعيت مذهبــی مردم، بنابر 

سياستش بود.

1. ر.ك: تاريخ اجتماعی ايران در عصر افشاريه، ص1359.
2. زندگی نادرشاه، ص69.
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پزشك نادرشــاه در اين باره می نويسد: »درباره دين 
نادر، اظهار عقيده قطعی كردن بسيار دشوار است. عده 
كثيری از كسانی كه ادعای شناسايی عميقی از اسرار او 
دارند، می گويند كه او هيچ دينی ندارد. گاهی آشكارا 
می گفت كه او خويشــتن را همان قــدر بزرگ می داند 
كه بــزرگان دين را. برای آنكه بــزرگان دين عظمت 
خــود را از بركت اين فضيلت به دســت آورده بودند 
كه جنگجويان شايسته ای بودند، در اين صورت تصور 
می كرد و بلكه يقين داشت كه به همان رتبه پرافتخاری 
كه ايشان در سايه شمشير رســيده بودند، او نيز نائل 

شده است«.3
هنــوی نيز در ايــن باره گزارش داده اســت كه نادر 
دالوريهای حضرت علی)ع( را بی ارزش می دانست و 
از رفتار او انتقاد می كرد و می گفت: »علی، ســپاهيان 
خود را در بيابانها به حركت درمی آورد و عده زيادی 
از آنها را به سبب تشنگی هالك می كرد، آن گاه از مردم 
می پرسيد، چرا به جای استمداد از علی، از خدا كمك 
نمی خواهيد«.4 روايت ديگــری نيز از مبلغان مذهبی 
آمده اســت كه به نظر نمی رسيد نادر هواخواه بزرگی 
برای اسالم باشــد »اگرچه مانند بسياری از ايرانيان، 

پيرو مذهب علی است«.5
منابع داخلی عصر نادرشــاه، هرگز او را سنی  مذهب 
خطاب نكرده اند، بلكــه ارادت او به حضرت علی)ع( 
را در زمانهای مختلف گــزارش داده اند. چنان كه اگر 
نادرشــاه پس از قدمت طوالنی استقرار مذهب شيعه 
در ايران، ســنی  مذهب بود و عليه مردم شــيعه اقدام 
می كرد، به طور حتم حداقل در يك منبع ذكر می شــد. 
به احتمال زياد عدم تعصب او نسبت به تشيع و تسامح 
مذهبی او نسبت به اهل ســنت   كه براساس سياستهای 
وقت بود، باعث شــده اســت عده ای از محققان او را 
ســنی مذهب فرض كنند. در گزارشــی آمده است كه 

3. نامه های طبيب نادرشاه، ص42.
4. زندگی نادرشاه، صص263و264.

5. نامه های شگفت انگيز كشيشان ژزوئيت، ص148.

نادر بســياري از مباحث دينی را باور نداشت و آنها 
را به تمسخر می گرفت. چنان كه از شخصي پرسيد كه 
آيا در بهشــت جنگ و غلبه بر خصم هست؟ و چون 
طــرف جواب منفی داد، گفت: پس بهشــت چه لذتی 
دارد!6 اگرچه ممكن اســت اين گونه روايتها ساختگی 

و بی اساس باشد.
به هر حــال نادر معتقد به خدا بوده اســت و همواره 
در جنگها و لشكركشــيها، خود را آلت دســت جبّار 
منتقم می پنداشــت،7 رفتارهای مذهبی او گاه و بيگاه 
با يكديگر متفاوت و متضاد بود. شــايد رفتارهای او 
تا قبل از ســلطنت متفاوت با بعد از آن باشد. در سال 
1142ق هنگامی كه نادر توانست اصفهان را از تصّرف 
افغانها نجات دهد، از ســوی شاه تهماسب دوم، به اين 
پاداش دست يافت كه اداره امور خراسان و ماليات آن 
را در اختيار بگيرد. وی در همين زمان، دســتور داد 
در واليت مزبور، سكه ای به نام »سلطان اقليم واليت 
علی بن موسی الرضا)ع(« زدند.8 ارادت نادر به آستان 
مقــدس امام رضا)ع( تا آخر عمر ادامه يافت، چنان كه 
»هرگاه به ارض اقدس می رسيد، به زيارت می رفت« 
و برای پيروزی بر دشمنانش، هميشه نذوراتی به آستان 

مباركه می بخشيد.9
توجه نادرشاه به زيارت امام رضا)ع(، نذر و بازسازی 
و مرمت گنبد و تاالرهای اين بنای مقدس، نشان دهنده 
گرايشات شيعی او بود. براساس گزارشهاي محمدكاظم 
مروی كه شــاهد عينی وضعيت مشــهد بوده اســت، 
نادرشــاه در جنگ كرنال بســيار به ائمه اثني عشری 
اســتغاثه می كرد و می گريست و برای پيروزی از آنها 
استمداد می جست.10 جنگ هند و به دنبال آن خوارزم 
و بخارا در سالهای 1151-1153ق، به پيروزی نادر 
ختم شد، از اين رو وقتی به مشهد بازگشت، بقعه امام 

6. ايران در زمان نادرشاه، ص388.
7. همان، ص268.

8. تاريخ جهانگشاي نادري، ص157.
9. تاريخ عالم آرای نادری، ج1، صص160و169.

10. همان، ج2، ص724.
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رضــا)ع( را تعمير كرد و »قنديل مرصع مينا كه طعنه 
بــه قبه مينايی مهر و ماه می زد و همچنين قفل طالی 
گوهر آيين مرصع بــه جواهر ثمين ترتيب يافته، نذر 
روضه مقدســه رضويه كرده و وضع هريك در مكان 

موضوع له فرمودند«.11
در مورد ســاير اماكن مقدس ايران، گويا فقط شــاه 
چــراغ، نظــر او را جلب كرده اســت. توجه به اين 
مرقــد در ســال 1143-1144ق رخ داد. وی برای 
شكرگزاری از باب شكســت قطعی اشرف افغان در 
فارس و متواری كردن او از ايران، 1500 تومان برای 
تعمير بقعه مقدس شاه چراغ اهدا كرد. عالوه بر اين، 
بقعه مقدس شهر صفاشهر را نيز مورد توجه قرار داد 

و 200 تومان به آن بقعه هديه كرد.12
مرقدهــای مقدس عتبات عاليــات و نجف نيز مورد 
احترام و تكريم نادرشــاه قرار گرفته است. نادر در 
خــالل جنگهايش با عثمانی، هــرگاه به اين نواحی 
می رســيد، هدايا و نذورات فراوانی را به اين اماكن 
می بخشيد. در سال 1145ق در زيارت مرقد حضرت 
علی)ع(، قنديل طالی بزرگی به اين آســتانه بخشيد 
و برای اينكه مورد توجه ســپاهيان سنی  مذهبش هم 
قــرار گيرد، قبر ابوحنيفه را نيز زيارت كرد و هدايای 
زيــادی از جمله فرش و پول نقــد را تقديم خادمان 
كرد.13 قبرهای ائمه شيعه اثني عشری باری ديگر در 
ســال 1156ق، زمانی كه نادر در نبرد با عثمانی بود، 
مورد توجه او قرار گرفت. ظاهراً بخششهای نادرشاه 
به مرقدهاي حضرت علی)ع( و امام حسين)ع( آن قدر 
فراوان بوده كه محمدكاظم مروي با تفصيل زياد به آن 
پرداخته اســت. اين اقدامات شامل طالكاری صحنها 
و گنبد مرقد، نصب جواهرات و نگينهای گران قيمت 
بر ضريح مقدس، هديه فرشــهای مرصع و طالكاری 
شده و ... می باشد.14 استرآبادی نيز نه تنها از انتخاب 

11. همان، ج2، ص826؛ تاريخ جهانگشاي نادري، ص461.
12. روزنامه ميرزا محمد، صص6و10.

13. همان.
14. تاريخ عالم آرای نادری، ج3، صص923، 924و931.

نجف اشرف توســط نادرشاه، برای برگزاری اجالس 
علمای بزرگ شيعه و ســنی ، ياد كرده است، بلكه با 
جزئيات فراوان از توجه نادر به مرقدهای ائمه شيعه، 
گزارشــهاي دقيقی ارائه داده است. بنابر گزارش او، 
نادرشاه 50 هزار تومان خرج مرقد حضرت علی)ع( 
كرد. حرم سرای نادری نيز هدايای زيادی به اين اماكن 
اختصاص دادند. نظير گوهرشــاد بيگم والده نصراهلل 
ميــرزا و امام قلی ميرزا، رضيعه ســلطان بيگم دختر 
ســلطان حســين و ... .15 همچنين حاجی آقا محمد 
رهنانی از جمله هنرمنــدان اصفهان بود كه از طرف 
نادرشــاه مأمور تذهيب و تعمير گنبد و صحن مرقد 

حضرت علی)ع( شد.16
با توجه به اين گزارشــها، می تــوان نتيجه گرفت كه 
نادرشاه همچون ســاير مســلمانان در برابر بعضی 
انگيزه هــای مذهبی، نظير زيــارت عتبات عاليات و 
نجف اشرف، فروتن بوده است. در واقع وی هربار كه 
در سفرهای جنگی خود ـ حداقل دوبار ـ به عتبات 
عاليات نزديك شد، اين اماكن را زيارت كرد. بنابراين   
اين انگيزه ها چيزی جدا از سياست مذهبی داخلی و 

خارجی او محسوب می شود.
يكی ديگر از اقدامات نادرشاه، منع عزاداری مرسوم 
روزهای محّرم بود. جالب اينكه تنها يك منبع داخلی، 
چنين رخدادی را ذكر كرده است. در مجمع التواريخ 
آمده اســت: »نادر پس از مراجعــت از هند، از دين 
بيگانــه و در اوايل حال به بهانــه تأليف قلوب اهل 
روم و غيره، بعضی از افعال كه شــيوه و شعار شيعه 
می باشد، مثل تعزيه داشــتن خامس آل عبا در عشر 
محرم الحرام، برپا داشتن رسم عيد غدير و عيد نوروز 
و ... از تمام بالد قلمرو خود موقوف نموده، چادر به 
يك شــاخ افكنده، عالنيه قدغن نمود كه كسی قرآن 
نخواند، بلكه نداشــته باشد؛ چرا كه اگر قرآن راست 
بود، اين همه اختالف در ميان امت جناب رسول خدا 

15. تاريخ جهانگشاي نادري، ص395.
16. گلشن مراد، ص134.
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واقع نمی شد و شروع به كلمات كفر و زندقه نموده و 
احداث ظلم و بيداد بی نهايــت كرده، به اين نيز اكتفا 
ننموده، بنا گذاشت كه تمام فرقه های شيعه را بايد به 
قتل رســانيد«.17 قابل توجه است كه مرعشی صفوی 
كتاب مجمع التواريخ را در هند نگاشــته و خود او، 
شــاهد عينی كردارهای مذهبی نادر در ايران نبوده 
است. منابع او، شنيده ها و نوشته های ديگران است، از 

اين رو، اشتباهاتی هم دارد.
همچنين هنوی گزارش داده اســت كه نادر در محّرم 
سال 1151-1152ق )به احتمال زياد در سفر هند(، 
دســتور داد كسی مراسم عاشورا را برگزار نكند: »... 
با اين حال عده ای از سربازان در خارج از اردوگاه، 
بر ســر و ســينه كوبيدند و زاری كردند، اما به علت 
نافرمانی، ســخت تنبيه شدند«.18 معلوم نيست هنوی 
منبــع اين گزارش را از كجا آورده اســت. عالوه بر 
اين، فلور كه تحقيقات نســبتًا ارزشمندی با تكيه بر 
گزارشهاي هلنديهای مقيم ايران آن دوره، انجام داده 
است، نيز می نويســد: »وی به عالمان گفت: اگر اين 
مردم به واســطه اعتقاد به ايــن دو تن كه به زحمت 
در دوران عمر خودشان كاری انجام داده اند، آماده اند 
سرهای خود را خونين و بدنهايشان را آزرده سازند 
و كارهايــی از اين دســت كنند، من می ترســم كه 
اگــر بميرم، برای خاطر اين همه كاری كه برايشــان 
كرده ام، خودكشــی كنند«.19 به هر حال، گزارشهای 
سفرنامه نويســان قابل ترديد است. همچنين، عاقالنه 
نيست كه بپنداريم نادرشــاه طی يك فرمان رسمی، 
دســتور منع عزاداری را داده باشــد؛ زيرا اواًل؛ بايد 
منابع درباری آن را به عنوان دســتور شــاه روايت 
می كردند، ثانيًا؛ مراسم محّرم در بطن فرهنگ مردمی، 
ريشه داشــت و گمان نمی رود كه نادر خواسته باشد 
آن را ريشــه كن كند و انقالب توده مردم را به وجود 

17. مجمع التواريخ، ص84.
18. زندگی نادرشاه، صص157و233.
19. حكومت نادرشاه افشار، ص61.

آورد. به احتمــال زياد، عقيده او ايــن بوده كه اين 
عزاداری را بی فايده می دانســته و شايد آن را در هند 
برای سربازان قزلباش منع كرده است كه می خواستند 
مراسم عاشــورا را برگزار كنند. كشيشان ژزوئيت نيز 
در نامه های خود گزارش داده اند: »نادر رسمی ترين 
تشــريفات اين مذهب را منع كرده اســت. در طرز 
اذان گفتن تجّددی به وجود آورده اســت، لعن كردن 
را منع و برای آن تنبيه قرار داده اســت. در زمان او 
شراب به راحتی خريد و فروش می شد«.20 در نتيجه 
می توان گفت كه نادرشــاه به مراسم عاشورا بی توجه 
بوده است. شايد همين عدم توجه حكومت به عناصر 
فرهنگی ـ مذهبی مردم شــيعه مذهب جامعه، باعث 
چنين اعتقادی شده است. البته اين واقعيت داشت كه 
صفويان شيعه مذهب، به شّدت مراسم و اعياد مذهب 
شــيعه را مورد احترام و تكريم قرار می دادند و نادر 
درست مقابل آنها حركت می كرد. او از هر چيزی كه 
خصوصيات حكومت صفوی را زنده می كرد، دوری 

می جست.
عــدم اعتقادات عميــق مذهبی نــادر، در افراط در 
نوشــيدن الكل نيــز قابل فهم اســت. ظاهراً وی در 
اواخــر حكومتش، حداقل از حمله هنــد به بعد، به 
شّدت درگير شورشهای داخلی شد، در همين زمان، 
به شــّدت به الكل گراييد و به سپاهيانش نيز اجازه 
نوشيدن شراب را داده بود.21 اگر به گزارش هلنديان 
اعتماد كنيم، بايد تذكر داد كه نوشيدن شراب سالطين 
اسالمی، چيز تازه ای نبود كه نادرشاه آن را باب كرده 

باشد.

سیاست نادرشاه نسبت به مذهب شیعه
نادرشــاه تا قبل از ســلطنت، هيچ گونه اقدامی عليه 
شيعيان يا مذهب شيعه نكرده بود. داستان بی توجهی 
او به جامعه و عالمان شيعه، مربوط به شورای دشت 

20. نامه های شگفت انگيز كشيشان ژزوئيت، ص142.
21. حكومت نادرشاه افشار، صص60و61.
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مغان و بعد از آن اســت. نادرشــاه در خالل شرايط 
ســلطنتش، نه تنها حمايت از خاندان شــيعه مذهب 
صفــوی، بلكه لعن و نفرين خلفای راشــدين را منع 
كرد. اين دو شــرط، اساس و بنيان نظرياتی است كه 
درباره سياست نادر نسبت به مذهب شيعه ارائه شده 
اســت. به هر حال، در شورای دشــت مغان، اين دو 
شرط، سياست مذهبی نادر را روشن ساخت. مذهب 
جعفری مد نظر نادر، مانند مذهب شيعه صفويان، تند و 
يك جانبه نبود. منع لعن خلفای راشدين نيز به منظور 
رفع اختالف شيعه و سنی  ارائه شده است. اين عمل، 
نماد خصلتهای مذهبی دوران اوليه تاريخ صفويان بود 
كه بايد برطرف می شــد. جالب اينكه شرايط مذهبی 
نادر، مخالفت عمومی مــردم را به همراه نياورد، در 
حالی كه بركناری صفويان و منع جّدی از طرف داری 
آنها، ناراحت كننده تر به نظر می رســيد. در واقع، در 
مركز اهداف و انگيزه های نادر، هيچ دغدغه مذهبی ای 
وجود نداشت، بلكه دغدغه بزرگ او، منع حمايت از 

صفويان، آن هم به دليل تحكيم سلطنتش بود.
بنابر تحليل هنوی، نادرشــاه می خواســت همچون 
صفويان، مبدع مذهب نوينی باشد.22 با اين حال، به نظر 
نگارنده، نادرشاه می دانست كه به دليل خلع صفويه، با 
مشكل مشروعيت مواجه خواهد شد، بنابراين با منع و 
فسخ عناصر اصلی شيعی كه زمانی صفويه بزرگ ترين 
حامی آن محســوب می شدند، سنتهای مشروعيت را 
دگرگون كرد. كشتن مالباشی حامی صفوی در دشت 
مغان، نماد پايان يافتن مشروعيت سابق بود. بنابراين، 
نادرشــاه خود را بی نياز از بنيان مشروعيت صفويان 
مي دانست. دغدغه اصلی او، مسائل سياسی و نظامی 

بود.
در واقع، نادرشاه، صفويان را مسبّب اختالف مسلمانان 
شيعی و سنی  می دانست. از اين رو، در پی حذف اين 
بدعت بود. وی قصد نداشت مذهب شيعه مردم ايران 
را با ســركوب و آزار رساندن تغيير دهد، بلكه اصواًل 

22. زندگی نادرشاه، ص263.

دارای اعتقادات عميق مذهبی نبود. تضعيف بدعتهای 
صفويان، نظير آنچه در باال آمد، به معنای دشــمنی با 
تشــيّع نبود، بلكه به معنای قلع بنيان اين سلسله بود. 
نادر به غير اين چند مورد كه قطعًا هم می توانســت 
نقاط جنگ سنی  و شيعی باشد، كاری به مذهب مردم 
نداشت. هيچ گزارشی مبنی بر مخالفت مذهبی او عليه 
مردم شــيعه ايران، وجود ندارد. همچنين تمام مفهوم 
مذهب شــيعه در قالب لعن خلفای راشدين و مسئله 
اذان و عيد غدير جمع نمی شد. نادرشاه فقط بر روی 
همين موارد اصرار كرد؛ زيرا اينها را بدعت شــيعيان 
غالی صفوی نژاد می دانســت كه باعث شــده بودند 
مرزبندی دقيقی بين مذهب ســنی  و شيعه در ايران به 

وجود بيايد.

سیاست نادرشاه نسبت به مذهب اهل سنت  
با تشــكيل دولت صفوی كه بر مبنای محور مذهب 
شيعه 12 امامی بنيان نهاده شده بود، مناسبات دولت 
با سنيها متفاوت با گذشته شد. شاه اسماعيل با اعالم 
رسمی مذهب تشيّع در ســال 907ق، با دو همسايه 
سنی  مذهب؛ يعنی ازبكان در شرق و عثمانی در غرب 
مواجه شــد. در اين زمان، علمای شيعه با تقويت و 
تبليغ مذهب و تدوين مكتب و رســائل شيعی، زمينه 
اســتحكام بنيان مذهبی را در داخل كشور به وجود 

آوردند.
همچنين علمای شيعه زيادی به ايران مهاجرت كردند 
و مســائل جديدی را در قلمرو انديشه سياسی پديد 
آوردنــد. در پی فعاليتهای نهاد دين و دولت در دوره 
صفويه، دولت و جامعه ای پديدار شــد كه سياســت 
مذهبی خاصی داشت. از اين رو، هرچه از عمر دولت 
صفوی گذشت، تشيّع در ميان مردم ايران عمق بيشتری 
پيدا كرد23 و از لحاظ دينی، مشروعيت بسزايی را برای 
بانيان ترويج آن به ارمغان آورد. اما بهانه تجاوزهاي 

23. عالوه بر ترويج دانش دينی از ســوی علمــا، برگزاری آيينها و 
مراســم مخصوص مذهب شيعه در شهرها، نظير جشنهای ميالد ائمه، 

جشن اعياد نظير غدير و قربان و مراسم عزاداری عاشورا و ... .
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سياســی در مرزها فراهم شد. هرچند هجوم ازبكان 
و حمله هــاي عثمانيها در شــرق و غرب، جنبه های 
سياسی داشت، اما مسئله مذهبی بر آن حمل می شد. 
براي مثال در پاسخی كه علمای اهل سنت ماوراءالنهر 
به اعتراض علمای شيعه در خراسان نسبت به اعمال 
عبداهلل خان ازبك در قتل عام مردم مشهد داده بودند، 
به صراحت آمده اســت كه شيعه با اصرار در سب و 
لعن سه خليفه اول، شأن مسلمانی خويش را از دست 
داده اســت و از اين رو برای پادشاهان سنی  مذهب، 
اقامه جنگ با آنها و قتل عام و غارت اموالشان كاماًل 
مشروع اســت.24 عده زيادی از ساكنان شمال شرقی 
خراســان، نيز در پی همين فتواها، اسير ازبكان شده 
بودند كه بعد از فتح اين نواحی به دســت نادرشــاه، 
آزاد شــدند.25 خود همين فتواها در بسيج نيرو بسيار 
تأثيرگذار بود، علمای شــيعه در حكومت صفوی نيز 
از همين روش برای رويارويی با دشمنان بهره گرفتند.
اما نادرشاه رويه ديگری را در پيش گرفت. رويكرد 
اصلی او نسبت به ســنيها، در شورای دشت مغان، با 
اعالم شرايط سلطنتش در سال 1148ق، مشخص و 
واضح شــد. وی در آن زمان، عنوان كرد: »از زمان 
رحلت حضــرت پيغمبر)ص(، چهــار خليفه بعد از 
يكديگر متصّدی امر خالفت شــده اند كه هند، روم و 
تركســتان همگی به خالفت ايشان قائلند و در ايران 
هم ســابقًا همين مذهب رايــج و متداول بود. خاقان 
مرحوم شاه اســماعيل صفوی، در مبادی حال برای 
صــالح دولت خود، آن مذهــب را متروك و مذهب 
تشيّع را شايع و مسلوك ساخته، به عالوه آن سب و 
رفض را كه فعل بيهوده و مايه مفاسد است، در السنه 
و افواه عوام و اوباش داير و جاری كرد، شر شرارت 
به چخماق دو برهم زنی برانگيخت و خاك ايران را به 
خون فتنه و فساد آميخت و مادام كه اين فعل مذموم 
انتشار داشته باشد، اين مفسده از ميان اهل اسالم رفع 

24. »چگونگی رسميت يافتن تشيّع توسط صفويان و پيامدهای آن«، 
ص17.

25. تاريخ عالم آرای نادری، ج3، ص975.

نخواهد شــد. هرگاه اهالی ايران به سلطنت ما راغب 
و آســايش خود را طالب باشند، بايد اين ملت را كه 
مخالف مذهب اســالف كرام عظام نواب همايون ما 
اســت تارك و به مذهب اهل سنت   و جماعت سالك 
شــوند. ليكن چون حضرت امام جعفر صادق)ع( از 
ذريه رســول اكرم)ص( و ممــدوح امم و طريقه اهل 
ايران به مذهب آن حضرت آشناست، او را سرمذهب 
خود شــناخته، در فروعات مقّلد طريقه و اجتهاد آن 

حضرت باشند«.26
ظاهراً نادرشاه پس از اعالم عمومی، از همه حاضران 
دشت مغان، تعّهد گرفت و دســتوری را در رابطه با 
حقانيت خلفای نخستين و فعل نادرست شاه اسماعيل 
اول، صــادر كرد27 و در اين باره، از علمای طراز اول 
»عالمه العلمايی مجتهد الزامانی مالعلی مالباشــی و 
باقی علمای كرام كه در ركاب ظفر انتساب حاضر، و 
مقتبس انوار خدمت فيض بودند، در مجلس و خلوت 
استعالم كرد و همگی تصديق كردند كه همگی رفض 
و بدع و اختالف، ناشــی از فتنه انگيزی شاه اسماعيل 
بوده و ...«.28 در همين 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 مذكور و جاری ساخته و در تحرير و تقرير 
نام ايشــان را به ترضی ياد نماينــد«. همچنين نادر 
ميرزا محمدعلی صدرالممالك محروسه  كه  مي گويد 
را »بــه اقطار ممالــك خاقانی روانــه فرموديم كه 
مضامين حكم همايون را به همگی دور و نزديك القا 
و ايشان نيز به سمع قبول و اذعان اصغا نموده، تخلف 
از مدلــول آن را موجب عذاب الهی و مورد غضب و 

سخط شاهنشاهی دانند«.29
بنابر بر گزارشــهای محمدكاظم مروي، نادرشــاه در 
اين فرمان، نظر خود درباره اهل ســنت را به صراحت 

26. همان، ج3، ص980.
27. همان، ج3، صص982-980.

28. همان، ج3، ص983.
29. همان.
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ارائه كرده است. اهداف نادر می تواند بسيار باشد، اما 
براســاس مستندات تاريخی، هرگز به معنای رسميت 
دادن به مذهب تســنن و لغو مذهب تشــيّع نيست. 
برخالف حكومت صفويه، حكومت و دستگاه اداری 
نادرشاه، از مذهب سنی  يا شيعه حمايت رسمی نكرد، 
بنابراين وی تنهــا به دنبال تعريف جديدی از مذهب 
بود )مذهب جعفری( كه با احترام به اهل سنت و شيعه، 
مايــه اختالف را از ميان بــردارد و حتی در رابطه با 

همسايگان سنی  مذهب، مفيد باشد.
نادرشــاه هم به زيارت امام رضا)ع( می رفت و بوسه 
بر مرقد مقدس ايشــان می زد و يا در سال 1156ق، 
به زيارت نجف رفت و »به خدام و ارباب اســتحقاق 
اماكن شــريفه ثلثه ائمه اربعه عليهــم االف التحيه و 
ابوحنيفــه يك الف به صيغه نــذر و جوايز از خزانه 
عامره خراسان احســان عطا و مرحمت فرمودند«30 
و هم به اماكن مقدس اهل ســنت   احتــرام می گزارد، 
تا مورد مقبوليت ســربازان ســنی  خود باشد و بنابر 
عقيده اش، مايه اختالفی را كه شاه اسماعيل اول خلق 
كرده بود، از بين ببرد. اجراي چنين سياستی، به معنای 
از مقام انداختن قطع و رسميت مذهب تشيّع، و به تبع 
آن، بی اهميتی به علمای شيعه بود. مسّلمًا مشروعيت 
بخشی صفويان نيز كم رنگ می شد، اما آيا نادر به اين 
اهداف دست يافت؟ روشن است كه نادر برای كسب 
مشروعيت سياسی، متكی به شيعيان و اهل سنت   نشد؛ 

زيرا بيان مشروعيت او، زور و جنگاوری بود.
ســاير منابع هم از فرمان كامل نادرشــاه در ســال 
1149ق يــاد كرده اند: »عاليجاها صــدر عاليقدر و 
حكام و مجتهديــن و علمای دارالســلطنه اصفهان 
بــه الطاف ملوكانه مباهی بــوده، بدانند كه اوقاتی كه 
رايت ظفرآيت در صحرای مغان برپا بود، در مجالس 
متعدده قرار بر اين شــد، كه چــون طريقه حنفی و 
جعفری، موافق آنچه از اســالف به ما رسيده است، 
متحد بوده ]و[ خلفا راشدين رضی اهلل عنهم را خليفه 

30. تاريخ جهانگشاي نادري، ص395.

االيام،  بعد  من  می دانســته اند،  سيدالمرســلين)ص( 
اســامی هريك از خلفا اربعه كه ذكر كرده شــود، با 
تعظيم تمام ذكر كنند، به عــالوه در بعضی از اضالع 
ممالك ما، برخالف اهل ســنت  ، در اذان و اقامه لفظ 
علــی ولی اهلل را بر طريقه شــيعه ذكر می كنند و اين 
فقره مخالفت اهل سنت   اســت و منافی قراری است 
كه معمول اســالف بوده، گذشــته از اين بر تمام اهل 
عالم هويدا اســت كه اميرالمومنين اسداهلل الغالب)ع( 
برگزيده و ممدوح و محبوب خداوند متعال اســت و 
به واسطه شــهادت مخلوق، بر جايگاه و رتبت او در 
درگاه احديت نخواهد افــزود و به حذف اين الفاظ 
هم چيزی از فروغ بدر قدر او نخواهد كاســت، ذكر 
ايــن عبارت موجب اختالف و بغض و عداوت مابين 
اهل تشــيّع و سنت   است، كه هردو در متابعت شريعت 
مطهره سيدالمرســلين)ص( شريكند و خالف رضای 
پيغمبــر)ص( و اميرالمومنين)ع( به عمل خواهد آمد، 
لهذا به مجرد اطالع از مدلول اين فرمان عالی، به تمام 
مسلمين، از اعالی و ادانی، بزرگ و كوچك و مؤذنين 
شهرها و توابع اطراف و اكناف بايد اعالم شود، كه از 
امروز به بعد اين عبارت كه خالف طريقه اهل ســنت 
اســت، ذكر نشود و نيز در ميان حكام معلوم است كه 
در مجالس، بعد از فاتحــه و تكبير، دعای دوام عمر 
پادشــاه و ولی نعمت را می نمايند، از آنجا كه اين نحو 
تعظيم بيهوده و بی معنی اســت، مخصوصًا امر و مقرر 
می فرماييــم كه خوانين صاحب طبــل و علم در اين 
مواقع حمد نعمای پادشــاه حقيقی را به زبان بياورند. 
عمــوم رعايا و برايا، اطاعت اين احكام و اوامر را بر 
عهده شناسند، هركس از آن تخلف ورزد، مورد غضب 

شاهنشاهی خواهد گرديد«.31
به گفتــه فريزر، اين فرمان باعث شــادی عده ای از 
اهالی سنی مذهب ايران شد. موارد مورد تأكيد در اين 
دستورالعمل عبارتند از: يكی دانستن مذهب حنفی و 
جعفــری به لحاظ صحت و احتــرام، منع از نفرين و 

31. تاريخ نادرشاه افشار، صص84و85.
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لعن خلفای راشــدين، حذف عبارت علی ولی اهلل از 
اذان به سبب مشكل سازی در بين مسلمانان شيعه و 
ســنی،  و ادای احترام به حضرت علی)ع( و خلفای 
راشــدين همراه باهم در منبــر. در نتيجه می بينيم كه 
همســويی ايران با اسالم سنی ، در خارج از مرزهای 
ايران نيز اهميّت داشــت و چون صفويان را مســبّب 
اختالف مسلمانان شيعی و سنی  می دانست، از اين رو، 

در پی حذف اين بدعت بود.

مناطق  از  سربازگیری  سرزمینی:  گسیختگی 
سنی نشین

با رسمی شدن تشيّع، مناطق و سرزمينهايی كه اهل سنت 
بودنــد، در اقليت قرار گرفتند. بنابراين می توان روال 
گسيختگی ســرزمين در ايران را از اين طريق دنبال 
كرد. اگر نواحی شــيعه بــر دور محور مركزی دولت 
شــيعه می چرخيد، نيروی واگــرای از دولت مركزی 
می بايست در نواحی سنی نشين به وجود آمده باشد. 
اقوام و نژادهای گوناگون با مذاهب تشــيّع و تسنن 
در نواحی مختلف ايران ســكونت داشتند. بلوچها در 
جنوب شــرقی، تركمنها در شمال شــرقی، تركها در 
شــمال غربي، كردها در غرب و عربها در جنوب و 
جنوب غربی، اكثراً مذهب تســنن داشتند. مهم اينكه 
ادامه همين اقوام در خاك و سرزمينهای مجاور ايران، 
به كلی مذهب تســنن داشتند. بنابراين نيروی كششی 
بين داخل و خارج همواره وجود داشــته اســت. از 
اين رو، سياســت حكومتها در جهت دهی اين اقوام، 
بسيار مهم بوده است. در روال تاريخی ايران، هرگاه 
حكومت در لوای قدرت مركزی بوده، توانسته است 
به لحاظ سرزمينی يكپارچگی را حفظ كند، ولی اگر 
حكومت قدرتمند نبوده، مسائل گسيختگی سرزمينی 
پيش آمده و شورشــهای متناوبــی در اين نواحی به 
وقوع مي پيوســته اســت؛ زيرا مهم ترين شرط ايجاد 
فرايند توســعه و حفظ وحدت و انسجام سرزمينی، 
وجود امنيت و ثبات اســت و هــرگاه حكومت فاقد 

آن بوده، وحدت ســرزمينی و يكپارچگی نيز تهديد 
می شده اســت. به هر حال، با شــروع زوال قدرت 
مركزی، حكومتهای محلــی و ايالتی خود را مختار 
می دانند و در پی آن، تشديد واگرايی و گسستگی رخ 
می دهد. شــايد يكی از داليل اتخاذ سياست نادرشاه 
نسبت به اهل سنت كه همواره در نواحی مرزی اكثريت 
را دارا بودند، همين مســئله باشد؛ زيرا درست و پس 
از مرگ وی، مناطق مختلف ايران دچار واگرايی شد 
و مهم تريــن آن هرات و كابل و نواحی افغان نشــين 
سنی  مذهب بود كه نادر برای يكپارچه ساختن آنها به 
خاك ايران، زحمت زيادی را در قالب لشكركشيهای 

پرهزينه صرف كرد.
زمانی كه نادر به قدرت رسيد، بخشهای سنی نشين از 
بزرگ ترين مسائل مورد توجه او بود، مرزهای ايران 
از طرف غرب و شــرق مورد هجوم افغانها و تركان 
سنی مذهب قرار گرفته بود. همين بحران شورشهای 
سنيها در اواخر دولت صفوی )نظير افغانهای غلزايی 
و ابدالــی، بلوچهای كرمان، گرجســتان و ...( باعث 
سقوط اصفهان شــده بود. بنابراين می تواند در اخذ 
سياست مذهبی نادرشاه نسبت به اهل تسنن تأثيرگذار 
بوده باشــد. به خصوص اينكه قبايل بزرگ سنی  در 
آن نواحی ســاكن بودند و او با اخذ چنين سياســتی 
می توانســت بزرگان آنها را به خــود جلب كند. با 
نگاهی به فعاليتها و لشكركشــيهای نظامی نادرشاه، 
می توان به اين نتيجه رسيد كه همواره فرايند پيوستگی 
ســرزمينی، مبتنی بر قدرت نظامی بوده است و چون 
نواحی سنی نشين مستعد شورش عليه دولت مركزی 
بودند، نادر بايد تعامل گرم تری نسبت به دوره صفويه 

با آنها برقرار می كرد.
آيا راهكار مشــاركت دادن آنها در سپاه، می توانست 
اين تعامل را تقويت كند؟ و آيا انتخاب حاكمی سنی 
مذهب از پرنفوذان محلی نواحی سنی نشين كه مطيع 
دولت مركزی هم باشد، می توانست از شورشهای اين 
نواحی جلوگيری كند؟ به هر حال، دولت مركزی در 
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بعضی نواحی، نظير داغســتان و خوارزم كه از لحاظ 
نژادی جزء ايرانيان هم نبودند، مدام درگير بود و حفظ 
و نگهداری اين مناطق، پول و هزينه زياد می طلبيد و 
سرچشــمه خطرات بالقوه از داخل و خارج به شمار 
می رفت و نادرشاه می بايست به طريقی اين سرحّدات 

را كنترل می كرد.
گرايش نادر به تسنن و يا به نوعی تسامح مذهبی او 
نسبت به اهل ســنت،   مانع از درگيريها و واگرايی اين 
نواحی نشد، بلكه براساس مستندات تاريخی، باز هم 
در اين نواحی به جنگ پرداخت و حتی مشكالتش با 
عثمانی نيز ادامه داشت. البته سياست تسامح مذهبی 
نادر نسبت به اهل سنت،   تا حدودی هم از دشمنی اش 
با علمای شــيعه كه مشروعيت بخش و حامی دولت 

صفوی بودند، برمی خاست.
تكيه نادر بر ســپاهيان به عنوان ركن مهم مشروعيت 
بخشــی او، نياز مبرم او بود. او نياز به سربازان بيشتر 
داشت و از سويی چندان هم به سربازان قزلباش اعتماد 
نداشت. بنابراين نه تنها می توانست بر كميّت سپاهش 
بيافزايد، بلكه با تســخير مناطق مختلف می توانست 
نيروی جنگی آن نواحی را جذب ســپاه خود كرده و 
سردســته آنها را فرمانده خود آن گروه قرار دهد. از 
اين رو، تا زمانی كه فرمانده ســربازان ازبك، افغانی، 
تــرك يا هندی وفادار به نادر می ماند، ســربازان او 
نيز مطيع نادر باقی می ماندند. سياست مذهبی نادر تا 
شورای دشت مغان، آن چنان واضح نبود، وی در سال 
1142ق، با ســپاه اشرف افغان روبه رو شد و با امان 
دادن به افغانها، عده ای را جذب سپاه خود كرد.32 بعد 
از شكســت نهايی او نيز از روی سياست با سربازان 
افغانی روبه رو شــد. به گفته فسايی، خيلی از افغانها 
كشته شدند، اما هركســی را كه صاحب رتبه بود، به 
اصفهان برد33 و وارد سپاه كرد، ولی كسانی كه تسليم 
نشــدند، گريختند و در بيابانها از تشنگی و گرسنگی 

32. تاريخ ايران در عصر افشاريه، ج1، ص141.
33. فارسنامه ناصری، ج1، ص514.

مردند.34 بنابراين   می بينيم كــه نادر از همان ابتدا كه 
هنوز در مقام سپهساالری و نايب السلطنگی بود، به 

فكر تجهيز سپاهش با نيروهای زبده بود.
وی در زمينه سربازگيری موفقيت شايانی كسب كرد. 
ســربازان سنی مذهب افغانی، ازبك و ترك توانستند 
در يك سپاه يكپارچه، در كنار شيعه مذهبان خدمت 
كنند و مواجب بگيرند. نادرشاه در نبردهای متعدد در 
هرات، قندهار و كابل، توانست جمع زيادی از افغانها 
را وارد سپاه كند.35 براي مثال توانست عبدالغنی خان 
الكوزائی و دسته جاتش را وارد سپاه خود كند كه او را 
به عنوان رئيس قبايل ابدالی انتخاب كرد و 12 هزار 
افغان را زير دســت او قرار داد.36 بعدها نيز به علت 
توانايي او، دسته 20 هزار نفری سربازان آذربايجانی، 
تحــت رهبری او قرار گرفتنــد.37 احمد خان ابدالی 
فرمانده برجسته افغان نيز در همين نبردها به نادرشاه 
پيوست و مصدر پيروزيها و رشادتهای فراوان شد.38 
هم او بود كه پس از شنيدن خبر قتل نادرشاه در سال 
1160ق، به قندهار بازگشت و سربازان افغان تحت 
لــوای او قرار گرفتند و او با لقــب دّرانی، حكومت 

دّرانيها را تشكيل داد.39
در تصّرف ماوراءالنهر و نواحی آن ســوی جيحون، 
نيز 20 هزار نفر از ســواران تركمن و ازبك ســاكن 
بخارا و سمرقند، وارد ســپاه شدند و فرماندهی آنها 
در اختيار فرزند حكيم آتاليــق وزير، از فرماندهان 
همان نواحی، قرار گرفت.40 به گفته محمدكاظم مروي 
در ســال 1153ق، 40 هزار نفر از سربازان ترك و 
ازبك سنی مذهب به ســپاه نادر پيوستند.41 نادرشاه 
حتــی پس از تصّرف اين نواحــی، حاكمی محلی و 

34. همان.
35. افغانستان در مسير تاريخ، صص336-329.

36. همان، ص347.
37. تاريخ عالم آرای نادری، ج2، صص840-837.

38. همان.
39. كريم خان زند، ص4.

40. تاريخ عالم آرای نادری، ج2، ص818.
41. همان، ج2، صص546و547.
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ســنی مذهب از ميان خود مردم، به حكومت انتخاب 
می كرد، چنان كه پس از شكســت ايلبارس خان، نه 
تنها ازبكان را نواخت و به سپاهيگری درآورد، بلكه 

طاهرخان را به حكومت خوارزم رساند.42
در نواحی داغســتان لزگيهای ســنی مذهب ساكن 
بودند، جالب اينكه نادر با همين ســپاه سنی  ـ شيعه 
به جنگ ســنيها رفت. به گفته پــادري بازن كه در 
سال 1155ق، همراه نادرشــاه بوده است، سپاه نادر 
را بيشتر ازبكان، تاتاران و افغانها تشكيل می دادند.43 
بنابراين   سياست دوره افشاريه، غالب بر همه چيز بود، 
چنان كه لزگيهای داغســتان با هر نوع آيين مذهبی، 
می بايست مطيع حكومت می بودند وگرنه مورد هجوم 
سپاه نادرشــاه قرار می گرفتند. جنگ سنی  با سنی،  
زياد اتفاق می افتاد و مســائل مذهبی در حاشيه قرار 
می گرفت، با اين حال، اردوگاههای سربازان نادر در 
خراسان، قفقازيه، كرمانشاه، فارس و قندهار گسترده 
بود44 و ســنی مذهبان با نژادهــای گوناگون، در آن 
مشــغول خدمت بودند. بنابر گفته محمدكاظم مروی، 
غازيان ســپاه عبارت بودند از: »غازيان افشار، اكراد 
خبوشانی و خراسانی، شاملوهای هراتی، هزاره جات 
جمشــيدی و تايمنی و كل اويما قات، غازيان ابدالی 
و غلزايی، لزگــی و قندهاری، غازيان بلوچ، طوايف 
بختياری، الری، تركان شيروانی و ايروانی، و سربازان 

كابلی و هندی ملتانی و ...«.45
پس از قتل نادرشاه، سربازان سنی مذهب خوارزمی، 
به ايرانيان پشــت كرده و به خاك خود بازگشــتند. 
عده ای از ســپاهيان افغانی و ازبك، به دســته های 
غالب پيوستند كه ابراهيم خان افشار، بزرگ ترين آنها 
را در اختيار داشــت. عده اي ديگر نيز با فرماندهان 
افغانی خود، به تاراج و راهزنی مشغول شدند.46 دسته 

42. همان، ج2، ص816.
43. نامه های طبيب نادرشاه، ص18.

44. تاريخ اجتماعی ايران در عصر افشاريه، ص302.
45. تاريخ عالم آرای نادری، ج3، صص887و888.

46. كريم خان زند، ص4.

ديگری از افغانهای سنی،  با فرماندهان خود نور محمد 
غلجايی و احمد خان ابدالی، به قندهار بازگشتند.47

سربازان ســنی مذهب نادرشاه، در نبردهای مختلف، 
عليه هم كيشان خويش جنگيدند. سنی مذهبان ساكن 
ايران، نظير الرها و عربها، نيز گاه و بيگاه با مخالفان 
بنابراين صرفًا  دولت مركزی همدســت می شــدند، 
مســائل مذهبی موجب مشكالت سياسی نبود، بلكه 
ســوء مديريت، ظلم، اجحاف، عدم امنيت اجتماعی، 
اســتقالل طلبی ايلــی و عدم تابعيــت از دولت، نيز 
در رخداد شورشــها دخيل بود. براي مثال لزگيهای 
داغســتان، متمايل به هم نژادان و هم كيشــان خود و 
استقالل منطقه خود بودند و كمتر مطيع دولت مركزی 
می شدند، اما دســتاويزهای مذهبی بهانه آنها می شد، 
چنان كه هنگامی كه ابراهيم خــان ظهيرالدوله برادر 
نادرشــاه برای مطيع كردن آنها به آنجا لشكر كشيد، 
لزگيها به سرخاب و اوسمی بزرگ »نواحی تبرسران 
قاصد فرســتادند كه، در اين وقت عساكر قزلباش بد 
معاش به سرداری ابراهيم خان برادر نادر صاحبقران 
وارد نواحی داغســتان گرديده، بايد به جهت خاطر 
ايليت و دين و ]مخالفت بــا[ مذهب اماميه وارد اين 
وال گشــته و اعانت و يگانگی را بــه عرصه ظهور 
رسانند«.48 بنابراين برخالف دوره صفويه كه علمای 
شيعه در اين نواحی ســخت گيريهای فراوان داشتند، 
نه تضعيف علمای شــيعه و نه گرايش نادرشــاه به 
استقالل طلبی  جلوی  نتوانســت  هيچ كدام  اهل سنت، 

لزگيهای داغستان را بگيرد.
در شــورش محمد خان بلوچ نيز، قبايل سنی مذهب 
نواحی خوزســتان، در كنار ســاير مخالفــان به او 
پيوســتند،49 احمد خان الری نيز به او پيوســت، اما 
سربازان سنی  نادرشاه با همين مخالفان سنی  به جنگ 
پرداختند و مســائل مذهبی در آن دخيل نبود. عالوه 
بــر اين، با وجود گرايش نادر به اهل ســنت  ، اعراب 

47. افغانستان در مسير تاريخ، ص354.
48. تاريخ عالم آرای نادری، ج2، ص672.

49. تاريخ پانصد ساله خوزستان، ص78.
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سنی مذهب بنی لحم، صرفًا به داليل سياسی، حاضر 
نشدند در ســال 1145-1146ق در جنگ بصره به 
نادر نيرو و كمك برســانند.50 آنچه گويا است اينكه 
همواره مسائل سياسی و نظامی ارجحيت داشته است، 

اما نتيجه را واقعيات تاريخی مشخص می كند.
ممنوع كردن ســب و رفض، تأسيس مذهب جعفری 
و تضعيف علمای شــيعه و بی توجهی به شيعيان و در 
قبال آن توجه به اهل ســنت  ، از لحاظ سياسی، ثمره 
چندانی برای نادر نداشت. به اين دليل كه نواحی سنی 
نشين همواره به صورت نيروی واگرا از حكومت باقی 
ماندند و نادرشــاه لشكركشيهای متناوبی به خوارزم، 
هرات، قندهار و داغســتان داشــت. به گفته فسايی، 
»نادر به دليل رجحانی كه به مذهب اهل ســنت داده 
بود، دل مردم ايران را از خود برگردانيد و به كســانی 
كه معتقد به مذهب شيعه بودند، اعتمادی نداشت، بلكه 
از جميــع اهالی ايران، ايمن نبــود و اعتمادش را بر 
افغانان و تركمنان گماشــت و امــرای اين دو طايفه، 
نزد وی كمال احترام را داشــتند«.51 به احتمال زياد، 
اين گرايش می بايست بيشتر به هدف تضعيف فضای 
شيعه بوده باشــد، تا بر اين اساس، به اقتدار علمای 
شــيعه كه هوادار حكومت صفوی بودند، ضربه بزند 
و از ريشه دار بودن مشروعيت دينی صفويان بكاهد.

نتیجه گیري
نادرشاه از سال 1148 تا 1160ق بر ايران حكومت 
كرد و برخالف پادشــاهان صفوی، نه مذهب شــيعه 
را مــورد حمايت قرار داد و نه مذهب اهل ســنت   را 
رســميت داد. عالوه بر اين، رفتارهــای مذهبی او 
بازتاب دهنــده عدم اعتقادات عميــق او به مذهب 
شــيعه بود. مســّلمًا منع حمايت از صفويان، با اين 
مســئله در ارتباط بود كه انديشه های سياسی علمای 
شيعه، حكومت صفوی را مشروع می دانستند. بنابراين   

50. نادرشاه، ص93.
51. فارسنامه ناصری، ج1، ص581.

بی توجهی به علمای شيعه و جلوگيری از حضور آنها 
در عرصه های سياسی، يكی از اولين اقدامات او بود. 
مسئله مهم ديگر، بحران شورشهای اياالت سنی نشين 
در دهه های آخر حكومت صفــوی بود كه منجر به 
سقوط مملكت شده بود. واگرايی اين مناطق به نسبت 
شــّدت اقتدار حكومت مركزی، متغير بود، اما خطر 
بالقوه آن هميشــه وجود داشــت. همچنين جنگهای 
متناوب ايران و عثمانی نيز در شــكل اختالفات دو 
مملكت شــيعه و ســنی  نمود پيدا می كرد كه دغدغه 
اصلی حكومت مردان ايران بود. در نتيجه، نادرشــاه 
با اين هدف كه ايده مذهب جعفری بتواند از تعصبات 
صفوی گونه تشــيّع بكاهد، به عثمانی پيشنهاد آشتی 
مذهبی داد. با اين حال، وجود مســائل فرامذهبی در 
سياســت تجاوزطلبانه عثمانی، يك امر مســّلم بود. 
همچنيــن منع لعن خلفای راشــدين، ذكر نام آنها بر 
منابر، سربازگيری از مناطق ســنی نشين، الطاف او 
به اهل ســنت   و زيارت مقابر مقدس آنها، نتوانســت 
از واگرايی اين مناطــق جلوگيری كند؛ زيرا انفصال 
مذهبی و نژادی در اياالت سرحّدی، از دو قرن پيش، 
جريان آرامی را طی كرده بود كه در ســده هاي 12 و 

13 قمري، به انفصال سرزمينی نزديك شد.
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