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چکیده

تاکنون پژوهشهای دامنهداری در زمینه پیدایش ،خیزش و اوزوم مئزامذ مز هر در دور
نادرشا اوشار صورت گروته است؛ اما هنوز زوایای ناگفته بئیاری نشد مورخان و محققزان اسزما
وجود دارد .آنچه مقرر است در این وجیش بررسز شزود ،زاویزهای متفزاوت و ددددزهای پنهزان
برگروته از این پرسش است که روابط م هر ایران و عثمان در دور نادرشا چگونه است؟
نخئتین ورضیهای که به ذهن مترادر م شود ،آن است که نادر با ابداع م هب جعفری تما
م کرد که اوّلاً قممرو ایران را به پیش از دوران صفوی بازگرداند و ثانیاً خود ،مقا برتزرین ازاک
جهان اسما را کئب کند .در این پژوهش ،تصویری کمّ از روابط وکری ز م هر میان ایزران و
عثمان از زمان برگشاری شورای مغان ،و سپس ،مجمع م هر نجف و پس از آن ،صزم نهزای
وی با عثمان مورد بررس و دقت قرار م گیرد .در پایان نیش اثرات شد که هدف نادر از برقراری
این روابط ،رسیدن به توسعهطمر ارض و تردیذ شدن به برترین ااک مئممان بود؛ هرچند وی
به طور کامذ به اهداوش نرسید و در نهایت ،با عثمان کنار آمد.
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بررس در این پژوهش ،متناسب با رو هزای معمزوم تزاریخ  ،توصزیف

ز تحمیمز

واژگان کلیدی

روابط ،نادر ،عثمان  ،مجمع نجف ،م هب جعفری.
مقدمه

دولت صفویه با استفاد از سماح م هب ،به ستیش با رقرا و ممزو الوزوایف روزت؛ نیروهزای
تحت امر خود را در قالب ید وااد مئم نمود و قشلراشان مأمور شنیدن لعن و نفرین و گروتن تررّا
از مرد شدند( .سیوری )58 :0911 ،در این دور  ،م هب به عنوان عامم برای وادت مم ایران
به صحنه آمد؛ ترمیغات شدید م هر صفویان در دوران بیش از  591سام ااکمیت که بزا هزدف
اکومت نمودن م هب و نه م هر کردن اکومزت انجزا مز پز یروت( .شزعران  ،0918 ،ج:0
)051
پس از اممه دمشای های قندهار ز که بهاشترا مرسو  ،اوغانها خواند م شوند ز به ایزران و
بعد از اینکه بر اصفهان مئمط شدند ،دولت عثمان ورصزت را دنیمزت شزمرد و بزه بمزادی کزه
نشدیک مرزهای شرق ا با ایران بود ،اممه خود را آداز نمود؛ سپاهیان عثمان با وتوای م هر
شیخ الاسما استانروم در مناطق متصروه خود ،اقّ به اسارت گروتن مردان و زنان به عماو تممّک
آن نواا را داشتند و به دید مئممان به ساکنان آن مناطق نمز نگریئزتند( .جعفریزان:0953 ،
 )318ترکان عثمان برای دستیاب به کانون ثروت در ایران و تحزت شزعاع قزرار دادن اکومزت
اشرف اوغان ،م خواستند مانع برای استقمام اشرف اوغان در ایران شوند .تزر هزا بزا مشزورت
مفتیان اهذ سنّت ،اشرف را راوض خواندند و با ادعای بازگردادن تخت و تاج ایزران بزه صزااب
اقیق آن (طهماسب) ،در اواخر تابئتان 0093ه.ق جنگ را در جرهه وسیع آداز کردند .اشزرف
اوغان که جموی پیشروی ترکان را بین قشوین و اصفهان گروته بود ،آنان را مزورد اممزات روانز
قرار داد .او چهار مما نشد اامد پاشا ورستاد تا از او بپرسند چرا عش جنگ با همکیشان سزنّ خزود
را دارد «که ااکا و تعزالی اقزه همزان دیانزت را در برانزداختن دولزت شزیعه راوضز پیزروی
م کنند ».در نهایت ،ترمیغات م هر اشرف اوغان موجب شد که بئیاری از سپاهیان کُرد و تر
از جنگ با نیروهای اشرف اوغان امتناع کردند .عد همکاری سپاهیان تر با اسزتفاد از عنصزر
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م هب ،موجب شکئت نیروهای عثمان شد( .همان ،همانجا)
نادر بعد از شکئت اشرف اوغان و اخزراج آنهزا از کشزور ،در نزوروز سزام 0015ه.ق اجتمزاع
بشرگ در دشت مغان ترتیب داد .وی بدین شرط سمونت را قروم کرد که تعصرات شزیع و ضزد
سنّ که از زمان قشلرا معموم گردید بود و به اعتقاد وی موجب تفرقه در عال اسما شد بود،
کنار گ اشته شود .با این شرط ،برخماف میذ رواانیت شیعه که در مجمس ااضر بودند ،تواوق شد
و نادر در آنجا به عنوان پادشا ایران تاجگ اری کرد .ماد تاریخ آن عرارت است از «الخیر و مزا
وقع( ».مرعش  )51 :0919 ،بعض از مخالفان نادر ،این ماد تاریخ را به ایزن صزورت درآوردنزد:
«لاخیر ما و وقع» که باز همان تاریخ است (0015ه.ق) .بعض از شروط پیشنهادی نادر ،چنزین
بود:
ایرانیان ،اعمام سبّ و روض را که شا اسماعیذ اوّم اعما کرد بود ،تر کنند .با پیزروی از
تعالی اما جعفر صادق آیین جعفری را به عنوان رکن پنج اسما بپ یرنزد .پیزروان مز هب
جعفری ،رکن خاص در مکه داشته باشند .همهساله یک تن امیر ااج بزرای سرپرسزت ااجیزان
ایران به اجاز بروند( .استرآبادی501 :0911 ،؛ استرآبادی)833 :0951 ،
نادر در پیا اعما جموس که به عثمان ورستاد ،مضمون شرط صم پایدار با آن دولت را بدان
گونه که در مراس جموس وی مورد تصویب عا واقع شد بود نیش اعما کرد .در این پیزا  ،اعمزا
شد بود که بدون تواوق در این مضمون ،هیچ گونه معاهد ای با عثمان منعقد نخواهد شد؛ ولز
این مضمون در دربار عثمان با قروم تمق نشد و ات در ایران ه مورد رضایت و قروم عممزای
شیعه واقع نگردید.
بدین ترتیب ،محقق م شود که نادرشا  ،پاس خاطر رعایای شیع م هب خزود را بزهسزخت
نگا داشته و صرواً در صدد ایجاد ترتیرات برای قابذ ساختن اعتقادات آنان از طرف تر ها بود
است؛ «ول باید گفت که مجاهدات صمیمانه وی در این زمینزه ،هرگزش در خمزام سزمونتش بزا
توویق قرین نگردید و تر های متعصب برای کاهش که هر دو نیاز بزه روزع مناقشزات مز هر
داشتند ،به هیچ وجه قد ننهادند( ».استرآبادی )115 :0911 ،نادرشا  ،وکزر بزشرو وازدت بزین
م اهب اسمام و خاصه شیعه و سنّ را در کرد و آن را هدف مه سیاس خود قرار داد.
چگونگ و چرای راهررد م کور ،به عنوان مئئمهای که نوشتار ااضر سزع در تریزین آن در
پرتو شرایط ساختاری ااک بر نظا اکومت اوشزاریه و امپراتزوری عثمزان دارد ،در دو مرحز
جداگانه« :رویکرد مئالمتآمیش نادرشا و عرور از کشمکش» و «تما نادرشا بزرای رسزید بزه
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وادت در جهان اسما » ،در کنفرانس نجف بررس م شود و سع دارد ورضزیه زیزر را تریزین و
تفئیر نماید:
هدف نادر از ابداع م هب جعفری ،برطرف نمودن مخاصمات م هر بین مئممانان و رسیدن
به قدرت برتر در جهان اسما .
پیشینه و ضرورت تحقیق

گ ار از مرامه ستیش و تما نادر جهت همگرای و وادت به جای تقابذ و تفریزق ،مز توانزد
تجربه تاریخ مناسر باشد و در روند موموبتر ارتراطات کشزورها در جهزان اسزما در شزرایط
کنون کمک کند؛ ضمن اینکه در سایه خردورزی و تعامذ سازند م توان به قدرت واقع اسزما
رسید.
نوشتار ااضر با توجه به اهمیت ه زمزان وهز تزاریخ و ضزرورت کارآمزدی پزژوهشهزای
تاریخ  ،با بهر گیری بیشتر از منابع تاریخنگاری بزه زبزان عربز و ترکز  ،بزه تریزین و تفئزیر
موضوع م پردازد.
روش تحقیق

در بررس ااضر نیش همچون عمد پژوهشهای تاریخ  ،با رویکرد توصیف ز تحمیمز و بزه
عرارت  ،رو تریین ز تفئیر انجا م گیرد .در مرامه گردآوری اطماعات که از رو کتابخانهای
استفاد م شود ،هدف آن است که داد های موثق و مرترط با موضوعِ مزورد موالعزه بزا در نظزر
داشتن گفتمزان ازاک بزر عصزر وقزوع ازوادی بررسز شزوند و در مرامزه تحمیزذ ،داد هزای
جمعآوریشد پس از تصفیه و طرقهبندی بر اساس مئئمه ،سزؤالات و ورضزیات پزژوهش ،مزورد
تفئیر و تحمیذ قرار م گیرد.
پژوهشهای موجود

ز دانشپژو  ،محمدتق « ،تئام و گ شت دین نادرشا » ،نشریه ورهنگ ایران زمین ،ب جا:
.0981 ،5
ز شعران  ،رضا« ،جهانبین م هر نادرشا » ،مجمزه وایزد ،بز جزا ،550 :نیمزه اوّم آذر
.0913
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آثار بالا ،روی شخص نادرشا  ،م هب شخصز او ،سیاسزت ،تزدابیر و تمایمزات تئزام گونزه
نادرشا تمرکش کرد اند و سع داشتهاند تا نادر را شخص سیاس و مئامحهگزر در امزور مز هر
نشان دهند؛ الرته او را شیعهای معتقد نشان داد اند که چار ای جش در پیش گروتن این سیاستها
نداشته است .این آثار چندان به روابط م هر نادر بزا عثمان هزا توجزه نکزرد انزد و توجزه آنزان
معووف به وضای م هر ایران در دور نادری بود است؛ به عماو  ،منابع ترکز عثمزان را نیزش
ممااظه نکرد اند و هیچکدا به طور مرئوط به این جریان مه تاریخ  ،یعن همگرای و تقریب
در سیاست م هر نادر در کنگر نجف نپرداختهاند.
شروع روابط فکری و مذهبی ایران و عثمانی در دوره نادرشاه
 .1شورای مغان و آغاز رسمی روابط مذهبی نادر و عثمانی

نادر با پیشروت که زیر سایه مشروعیت طهماسب دو صفوی ،بهخصوص در زمینزه نظزام
کئب کرد بود ،بالأخر پرد از سیاسزتهزای دینز خزود پزیش از سزمونت برداشزت .او بزرای
نخئتینبار پس از دو سد اکومت صفویان ،با عثمان ها به گونهای دیگر برخورد کرد که نشزانه
آداز معاممه بر سر برخ مئامذ با عثمان ها بود .وی ط نامهای به اامد پاشا ،عامذ عثمزان در
بغداد ،خاطرنشان کرد که ورمان داد در خورههای نماز نا سه خمیفه اوّم را بزهنیکزوی آورنزد و
دیگر نا عم  را به صورت عم ول المه نیاورند( .ومور 19 :0915 ،؛)tuker. 1994: 167
نادر در شورای که ادمب بشرگان ،رؤسا ،ورماندهان سپا و عقمای مممکت ایران را در آن گرد
آورد بود ،سام 0015ه.ق در صحرای مغان به تخت سمونت جموس کرد .شرط او برای پز یر
پادشاه  ،آن بود که اختماوزات مز هر شزیعه و سزنّ منئزو شزد  ،بزه اتحزاد ترزدیذ گزردد.
(استرآبادی )911-913 :0951 ،و (اعتمادالئمونه ،0911 ،ج )0001 :5ااضران در شورا ه قزوم
دادند که از روض و برامت نئرت به صحابه و خمفای راشدین برکنار باشند؛ در عوض ،ولایت آنهزا
را بپ یرند و از عقاید پیشین که باع ائاسیت اهذ سنّت م شد ،ااتراز نمایند.
نادر پیش از آنکه از ااضران قوم بگیرد ،در ط سخنان تأکید کرد که قاطره مئزممانان بزر
م هب سنّت بود اند و مرد ایران ه پیش از شا اسماعیذ صفوی بر این م هب بود اند .سپس،
شرط کرد اگر پادشاه را بپ یرد ،باید مرد رسو صفویان را کناری نهند که هز مخزالف دیزن
اسما است و ه مایه دشمن با دیگر اهال اسما  .الرته در پایان ،اشار کرد که مشزکم نیئزت
که مرد ایران در امور دین و اعتقادی پیرو جعفر صادق باشزند و ایزن ،برداشزت جدیزدی
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توسط نادر بود به نا م هب جعفری (استرآبادی ،همان( )831 :استرآبادی.)513 :0911 ،
یک از شخصیتهای که در شورا اضور داشت ،سفیر عثمان  ،عم پاشا بزود( .آوری:0953 ،
 )85وی برای انعقاد صم با نادر آمد بود و نادر که م دیزد سزفیر عثمزان بزرای صزم آمزد و
بشرگان ایران ه شرط م کور را برای پادشاه وی پ یروتهاند ،پنج شرط را برای صم با عثمان
در صحرای مغان اعما کرد و به عنوان پادشا ایران وارد م اکر با عثمان شد:
اوّم آنکه چون اهذ ایران از عقاید پیشین برامت جئتهاند و پیزرو مز هب جعفزر صزادق
هئتند و از سوی اهذ سنّت مشتمذ بر چهار ورقهاند ،پس عممای دین عثمان مز هب جعفزری
را به عنوان پنجمین م هب خود بپ یرند؛
دو آنکه یک از رکنهای چهارگانه کعره ،به شیعه مختص گردد تا آنجا نماز گ ارند؛
سو برای ایرانیان ،اع از شیعه یا سنّ  ،هر ساله امیر ااج تعیزین گزردد و همچزون امیزر
اجاج شا و مصر با آنها خو روتاری شود؛
چهار  ،اسرای دو طرف معاوضه شود و به بردگ گروته نشوند؛
پنج  ،در پایتخت دو دولت نمایند ای مئتقر باشد تا روابط دو سویه ائنه باشد.
شروط اوّم ،م هر اند و مومئناً برای نادر اولویزت بیشزتری داشزتهانزد( .اسزترآبادی:0951 ،
( )833-831استرآبادی)511 :0911 ،
نادرشا با مورح کردن این شروط در مقابذ عثمان  ،بزهخصزوص بزا موزرح کزردن مز هب
جعفری ،نقشهای با دو بعد را طراا کرد .0 :بُعد نخئت که مصرف داخم داشزت ،آن بزود کزه
نادر با اعتدام در کما خود م خواست به مرد ایران بفهماند مقصود اصم او از این شروط ،تنهزا
نکوهش آن دسته از رسومات م هر همچون سب و روض است که اصالتاً شیع نرود و توسزط
صفویان به عقاید شیعه عماو شد اند؛  .5بُعد دو آن است که نادر در ارتراط با عثمان هزا نشزان
م داد که ایران ،اصالتاً سنّ اسزت؛ ولز توسزط صزفویان بزه سزوی باطزذ بزرد شزد اسزت.
()tuker.1994: 40
اگرچه ممکن بود نادر با طرح این عقاید جدید شامذ م هب جعفری به عنوان نمودی تزاز از
تشیع ،نگرش منف را از طرف عثمان به جان بخرد ،اما مومئناً با برداشته شدن برخز رسزو ،
وکر م کرد که به عثمان و امت اسما نشدیک خواهد شد و این را راه مومئن برای ارترزاط بزا
دیگر مئممانان م دید )idem.167-168( .نقشه نادر ،بئیار خیر کنند بود؛ اما بایزد دانئزت
که ه از ااوام سنّ های متعصب عثمان خرزر داشزت (لکهزارت )590 :0951 ،و نیزش اطمینزان
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کامذ نداشت که ایران ها سیاست م هر او را بهسرعت بپ یرند و آموز های ضد سنّ صزفویان
را رها سازند؛ اما با این اام ،سع در عمم کردن طرح خود داشت؛ چراکه بهرود روابط بزا دربزار
عثمان  ،در اولویت وکری نادر بود( .هنوی( )019-081 :0911 ،آوری)89 :0953 ،
 .2سفارتهای اوّل و دوم نادر به دربار عثمانی

پس از اتما شورای مغان ،هیئت سفارت نادر به سرکردگ عردالراق زنگنه به همرا شزروط
پنچگانه او ،به سوی دربار عثمان ارکت کردند .به سام . 0013ق هیئت به استانروم رسزیدند و
باب م اکر را گشزودند( .اسزترآبادی( )111-833 :0951 ،اعتمادالئزمونه ،0911 ،ج )0001 :5در
این هیئت ،عماو بر عردالراق خان ،میرزا ابوالقاس کاش و مما عم اکرر مماباش خراسان اضزور
داشتند و عم پاشا به همرا آنها روانه استانروم گشت( .استرآبادی )918-511 :0911 ،نادرشا در
نامها به سموان محمود که با امد و ستایش پروردگار و رسوم خدا آدزاز مز شزود ،بزا القزاب
پُرطموراق از جممه «خاد ارمین شریفین» سموان محمود اوّم را مورد خواب قرار م دهد .وی
شا اسماعیذ اوّم را بان و باع نفاق و بدعت در میان اهذ اسما معرو م کند و دربزار اهزذ
سنّت م نویئد :ما جماعت اهذ سنّت از پیروی آن سرور بهر برد ای .
وی سپس عثمانیان را به بازگشت ایرانیان به م هب تئنن و تزر طریزق بزدعت صزفویان
بشارت م دهد:
له ا این خیرخوا  ،همگ سادات رویع الدرجات و عمما و وضمای کثیر الررکات و بشرگان ایمات
و خوانین قرایذ مهمه در دشت مغان جمع آوری و به ایشزان بزر دلیزذ و برهزان ازق را ازال و
خاطرنشان کردی  .همگ قمراَ و لئاناَ قروم و اذعان و تر آثزار بزدع و ترعیزت سزنّت اضزرت
رسوم خیرالانا عمیه نمود  ،به ممااظه اینکه این بنای خیر محفزو مانزد و تغییزر و ترزدیذ در
ارکان را نیابد ،تر متابعت صفوی و این نیازمند درگاه را به پادشاه ایزران اختیزار نمودنزد.
(دوترنامه همایون ،ج)911-919 :1
نادرشا در این نامه ،از عرارات بهر برد است که از نظزر اهزذ سزنّت بزهوضزوح و آشزکارا
م توانئت به رجعت ایرانیان شیعه به م هب سنّت تمق شود و چنانچه بدون تعصب به این نامه
توجه م شد ،اختماوات م هر میان ایران و عثمان م توانئت بر طزرف شزود .همچنزین ،بزین
مئممانان همگرای بر پایه م هب وااد ایجاد م شد .جهزان اسزما کزه امزروز شزاهد واگرایز
همهجانره است ،به عمت عد توجه به وادت و همئازگری م باشد.
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نادرشا نامه دیگری به سید محمد پاشا ،صدر اعظ  ،نوشته و عماو بر تکرار مضزامین قرمز ،
به مشروعیت سمونت خود اشار م کند .از یک سو ،بر این تأکید م کند که در ایران نیش سمونت
همانند عثمان و گورکانیان هند «موروث ایذ جمیذ ترکمان است» و از سوی دیگر ،خود را بان
بازگرداندن ایرانیان به م هب اهذ سنّت و راوع سب و لعن از ایرانیزان معروز مز کنزد .سزپس،
شرایط خود را برای تحکی مران صم میان ایران و عثمان برم شمارد.
سموان محمود اوّم ،اسماعیذ اوندی (رمیس الکتاب) ،مصوف اوندی و محمدرادب اوندی را
بززرای مزز اکر بززا نماینززدگان نادرشزززا بززه اسززتانروم وززرا خوانززدsabhi,1198: ( .
 )90/rağib,2003: 12همچنین ،دولت عثمان برای م اکر بزا نماینزدگان نادرشزا اضزور
برخ از شخصیتهای عمم و م هر عثمان را لاز م دانئت .ازاینرو ،لیمز اونزدی (قاضز
عئکر آناتول ) و عردالمه اوندی را جهت م اکرات به کا محئنزاد  ،یک از قصزرهای معزروف
استانروم ،دعوت کرد)semdani zade,1976: 62( .
در کا م کور ،شش جمئه مختمف بین هیئتهای طروین منعقد گشزت .در خمزام جمئزات،
م اکر کنندگان عثمان اظهار کردند :بح به رسمیت شناختن م هب جعفری و تخصیص رکنز
در مئجد الحرا به پیروان این م هب ،از امور شرعیه است و باید وعماً کنار نهاد شودrağib ( .
)pasa,Aynı: 59
م اکرات با سخنران عردالراق خان آداز شزد کزه بزاب مزواد پیشزنهادی نادرشزا در مزورد
تخصیص رکن در کعره بزرای پیزروان مز هب جعفزری بزود .اسزماعیذ اونزدی ،رمزیس هیئزت
م اکر کنند عثمان  ،در این خصوص جواب داد« :تردید و محز ور شزرع وجزود دارد؛ زیزرا در
زمانهای سالفه که واطمیون و قراموه شیعهم هب تولیت ارمین و شزریفین داشزتند ،از اظهزار
م هب و آیین شا در کنار کعره عاجش بودند .ل ا اگر این ماد مورد قروم و پ یر ما هز باشزد،
امکان اجرا نخواهد یاوت و موجب وتنه عظی خواهد شد».
عردالراق خان عنوان کرد :با توجه به محاذیر شرع  ،آیا پیروان م هب جعفری م توانند نماز
انفرادی یا با یک از م اهب اربعه اقامه کنند؟ اسماعیذ اوندی پاسخ داد :در این مورد ،محز وری
وجود ندارد)rağib pasa,2003: 215( .
 .3دیپلماسی در خصوص مذهب جعفری و تخصیص رکنی در مکه

جمئه با اضور هیئت ایران و هیئت م اکر کنند عثمان و شیخ الاسما های عثمان در قصر
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محئنزاد تشکیذ شد .ضمن ابراز خوشحال از تواوق بر سه ماد از مزواد پیشزنهادی نادرشزا ،
تما کردند که عردالراق خان را به قروم و امضای این سه ماد و انصزراف از مزواد مربزوط بزه
رسمیت شناختن م هب جعفری و تخصیص رکن به پیروان ایزن مز هب در کعرزه ،وادار نماینزد.
آنان باز ه تأکید م کردند که در باب پ یر این دو ماد  ،مح ور شرع و سیاس وجود دارد و
کاری از عمما و سموان ساخته نیئت .عردالراق خان در پاسخ ،ضمن تأکید مجدد بزر بزه نتیجزه
رساندن این مواد گفت که در این باب ،مأمور است و مع ور .عردالراق خان برای تحکی موضزع
خود اظهار داشت که نادرشا پیش از اعشا سفیر به عثمان  ،در خصوص م هب جعفزری و رکزن
در مکه از عممای ایران استفتا کرد است .عممای ایران متفق الکما اعما کردند که در خصزوص
این مواد ،هیچ گونه مح ور شرع وجود ندارد .ازاینرو ،قادر نیئت در شرایط صم نامزه دخزذ و
تصرو انجا دهد .عردالراق خان پیشنهاد کرد که دولت عثمان نمایند ای تا الاختیار و بمندپایه
از طرف سموان برای تعدیذ و توضی مواد صم نامه نشد نزادر بفرسزتدAynı,Aynı: 224-( .
)226
در مجمس شش  ،م اکرات بزا اضزور هیئزت ایرانز و عثمزان برگزشار شزد .رمزیس هیئزت
م اکر کنند عثمان به عردالراق خان اعما کرد که پیرو م اکرات مجمس پنج  ،سموان عثمان
در اام تدوین عهدنامه برای تأیید و تصدیق مواد سهگانه است کزه در آن القزاب مزورد خوزاب
برای نادرشا اوشونتر از القاب پادشاهان صفوی خواهد بود .وی از عردالراق خان درخواست کرد
که از اصرار در باب دو ماد دیگر ،دست بردارد و معاذیر طزرف عثمزان را مزد نظزر قزرار دهزد.
عردالراق خان بار دیگر در خصوص م هب جعفری و تخصیص رکن در مکزه سزمب مئزئولیت
کرد و اظهار داشت دولت عثمزان سزفیری معزادم سزفیر ایزران و یکز از روازانیون واضزذ و
عال مقا را برای توضی معاذیر و مشکمات به دربار نادرشا اعشا نماید .همچنین ،در این مجمس
عردالراق خان بعض از عرارات پیشنویس عهدنامزه را تغییزر و تعزدیذ کزرد .ایزن مجمزس ،بزا
خواندن واتحه به پایان رسید)Aynı,Aynı:226-227( .
مجمس هفت و هشت با اند تأخیر ،یعن با واصمه زمان یک روز آداز شد .رادب پاشزا کزه
گشار هشتگانه م اکرات را ارامه م دهد ،در شروع جمئه ،عرزدالراق خزان در مزورد خزدمات
نادرشا در خصوص روع کدورت و خصومت میان اهذ اسما  ،موالر بیان کزرد و امیزدوار بزود از
این پس ،پادشا اسما  ،خاد ارمین و شریفین ،دولت ایزران را شزعرهای از دولزت عمّیزه بدانزد و
همچون شا تاتار ،شا ما را نیش در ردیف مخمصان صداقتپیشه قرار دهد .سپس ،صدر الممالزک
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دست به دعا برداشت و برای دوا عمر دولت پادشزا عثمزان و نادرشزا دعزا نمزود .پزس از او،
صااب اوندی برای روع اختماف دولتین ،دعا کزرد و آیزات از قزرآن خوانزد و جمئزه خزت شزد.
()Aynı,Aynı: 229-230
نادرشا وقت که دید دولت عثمان دو شرط اوّم را نپ یروتزه ،دگربزار هیئزت سزفارت را بزه
سرکردگ عمیمردان خان بیگمربیگ لرستان ویم همرا سفیران عثمزان بزه اسزتانروم ورسزتاد.
(اسززترآبادی911 :0911 ،؛ اعتمادالئززمونه ،0911 ،ج )0005 :5نززادر در ایززن سززفارت ،هززدایای
گرانرهای ه ورستاد تا عشّت خود و نمایندگانش را در چش کارگشاران عثمان جمو گزر سزازد و
قدرت خویش را نمایان کند .در این سفارت نیش هیئت ایران به تکرار شروط و تقاضزای مز هر
نادر پرداختند .عاقرت امر پس از م اکرات ب نتیجه ،معمو شد که آمدوروت سفیران ایزران ،بزرای
نمایندگان عثمان بازی کودکانهای است و نهایتاً پنجگانه شدن م اهب و دادن رکزن در کعرزه را
نپ یروتند( .استرآبادی )115-111 :0951 ،در سام . 0081ق نیش هیئت از عثمان به خدمت نادر
آمد و اعما کردند محمود اوّم از قروم دو شرط م کور استنکاف کرد اسزت( .اسزترابادی:0911 ،
 )910ندای اتحادخواه و اذ مشکمات م هر توسط نادر ،به سموان عثمان رسید بود .محمود
اوّم برای نادر تشویقنامهای ورستاد؛ اما ع رخواه او از نپ یروتن م هب مورد درخواسزت نزادر،
نکتهای قابذ تأمذ داشت و آن اینکه عممای عثمان با وتواها و رسالههای تکفیری خود ،وضزای
را ایجاد کرد بودند که هرگونه کوتاه در مرارز با ایرانیان از سوی اکا عثمان  ،م توانئت به
قیمت از دسزت روزتن تزاج و تخزت آنهزا تمزا شزود .ایزن ائاسزیت ،چنزان بزود کزه هرگزا
صدراعظ های عثمان در جنگ با ایرانیان شکئت م خوردند ،در نتیجه وشار اوکار عمزوم کزه
گا به شور تردیذ م شد ،ووراً از مقامشان عشم و یا ات اعدا مز شزدند؛ چنانکزه پزس از
1
شکئتهای سرداران عثمان از نادر (تهماسبقم خان) در سام 0019ه.ق که به قیزا پاترونزا
خمیذ انجامید ،عممای استانروم اامد سو را از سمونت خمع کردند و برادرزاد ا محمزود اوّم را
بر تخت نشاندند؛ اما همین اوکار عموم  ،در مواجهه با شکئت سرداران تر در برابر اروپاییزان
مئیح ائاسیت چندان نشان نم داد )Abdi,2011: 18( .همچنین ،ایزن اوکزار عمزوم ،
ااصذ بیش از دویئت سام تکفیر ،اوترا و ترمیغات ضزدّ شزیع عممزای عثمزان بزود .ازایزنرو،
سموان عثمان به خماف تمایذ به صم  ،اقیقتاً اریف ائاسیت اوکار عموم و عممای عثمزان

 .1پاترونا خلیل ،رهبر شورشی در 1143ق در عثمانی ،دوره سلطنت احمد سوم.
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نرود )rağib pasa,2003:249( .تاکر اشار م کنزد[ :ایزن کزار ،بزه خزاطر مصزال دولزت
عثمان بود؛ چراکه عممای عثمان هرگش نم توانئتند م هب شیعه را به هزر نزا و صزورت کزه
باشد ،جشء م اهب سنّ قروم کنند و اینجا ،سموان ناچار بود)tuker.1194: 168-169( .
میرزا مهدی خان به نکتزهای ظریزف اشزار کزرد کزه در پایزان مز اکرات سزفارت دو در
استانروم ،سموانمحمود چون با مقاومت و عد مواوقت اوندیان مواجه گشت ،ناگشیر شزد سزخن
آنها را بپ یرد و م هب جعفری را مخالف اهذ سنّت بداند( .استرآبادی)119 :0951 ،
 .4جوابیه نادر به محمود اوّل و اقدامات دیگر او

نادر هنگامی که دید محمود اوّل به پیروو ا اننردیاع مامرانی ضاا را او را رول
نمینماید ،جوابی ضهدیدآمیز و مغوورانه بوا و نوشت .او در این نامه ضأکید میکند که
پیش ا سلسله صفو  ،سلاطینی در ایرواع حکومرت مریکودنرد کره هرد ردره و هرد
لموویی بیش ا صرفویاع داشردندو و ری در دوراع صرفو  ،چره ا رروچ چره ا شرو ،
ضکههایی ا خاک ایواع جدا شد .و ضلویحاً اشاره میکند که جانشین ضیمرور اسرت و در
صدد احیا لموو و است .سپس ،ضهدید میکند اگو شووط شورا مغاع ول نشرود،
با ضمام دره به سو مامانی خواهد ضاختو هماع طور که به هند و ماوراء ا نهو ضاخدره
است .حا ا که سلطاع مامانی نپذیونده که بوا صلاح میاع مسلماناع شرووط را بپرذیود،
پس ،نادر ناگزیو به سو مدصوناه مامرانی مریضرا د( .اسردوآباد )713-711 :1711 ،
نادر سپس بوا آنکه دوباره دل مامانیها را به دسرت آورد ،حکمری جدیرد را در ایرواع
صادر کودو اینکه اگو کسی در لمروو او بره سروّ و رنرد ا ردام کنرد ،مجرا اه گرودد.
(امدمادا سلطنه)1131 :1731 ،
بدین گونه ،طی نومانی شدید ا لحن به همگی و اه ،حکام و رؤسا و همه ایوانیراع ،ا
دربند فاا ضا پیشاور ،دسردور داد ضرا بنیراع رنرد و سرو را کره اسرمامیب صرفو برا
نفسانیاه آع را موسوم گودانید ،ایب کنند که اصرا داً خلفرا برا هرد مشرکلی نداشردند و
هوکس خواهاع اماع ا مجا اه است ،در خط هها و مجا س خلفا راشدین را بهنیکویی
یاد کند( .اسدواباد  ،هماع )713-713 :اما با هد مامانیها دو شوط مورد ضاا ا نادر
را پذیوا نشد و به او پیشنهاد شد که ضاا اهایی دیگو به جا آنها داشده باشرد( .همراع:
 )783نادر همچنین با نوماع نو ا ذکو ،به همگی اهب ایواع دسدور داد ضا ضعزیه و مراضد
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بوا امام حسین بوگزار ننمایند و ضمامی این رسوم را ممنوع و ردرن املرام نمرودو
ا ده به صوره مخفیانه مودم این مواسد را بوگزار میکودندو اما چنداع کمکی بره رول
مذهو ا طوف مامانی نمیکود( .موو  ،1731 ،ج )283 :7امرا نرادر برا هرد دسرت ا
ضاا ا پذیوش مذهو جعفو بونمیداشت و هو بار خاطو نشاع میکرود ا برین رنردن
اخدلاناه مذه ی ،به اصلاح روابط مامانی و ایواع خواهد انجامیدو گوچه نادر امید داشرت
صلح بو وار شود ،اما نمیضوانست ا سو مینهایی کره مامرانی در دوره صرفو ا ایرواع
جدا کوده ،چشد بپوشد( .آور )37 :1782 ،
بنابواین ،سؤا ی که مطوح میشود ،این است که چوا سیاست مرذه ی نرادر در ایرواع
چنداع مورد اسدا ال وار نگونت؟ نادر پیشنهاد ضغییو مذهو داده بودو امرا بایرد ا رانه
کود که ضغییواه مذه ی ،امو ضدریجی است و نمیضواع مودم را وادار به پذیوش سروی
دگوگونیها دینی نمود( .شع انی )1117-1113 :1712 ،بوا همین شده ممب نادر،
ملا ها که ایوانیاع به نوامیس مذه ی خود پیدا کوده بودند و نار رایدی روحرانیوع کره
نادر درآمد او اف را ا آنها گونده بود ،موجو مدم ضونیر شرد( .همراع )1117 :نرادر در
طوح وحده ،راه را بیش ا پیش در بوابو روحانیوع مسدود میکود و به ضصاحو ارا ری
مو ونه که سهد مهمری در مخرارج یومیره روحرانیوع داشرت ،میپوداخرت( .جعفویراع،
 )832 :1782همچنین ،مشکب دیگو نادر آع بود که بدوع هیچگونه پیشینه کار ملمی و
نوهنگی در مینه امو وحده مسلماناع ،این مسئله را مطوح میکود( .هماع )878 :بوا
کسانی که طوفدار صفویاع بودند ،ا داماه نادر به منز ه خووج ا دیرن ضلاری مریشرد.
(هماع )871 :در ضحلیب باید گفت سیاست مذه ی نادر در موض رن اخدلاف ،به جنر
و سدیز ض دیب شدو یوا به دن ا ه مدم پذیوش مذهو جعفو ا طوف مامانی ،بار دیگرو
شعله جن ایواع و مامانی شرعلهور شرد و پیروو نمرامی نرادر در ن رود میردانی ،بره
ضشکیب مجم مذه ی نجف منجو شدو به م اره دیگو ،راه ود نمامی ،به دیپلماسی نادر
کمک کود.
مجمع مذهبی نجف

نادرشاه دوباره سعی کود ضا ضاا ا خود را به مامانی با و اند .بره همرین جهرت ،در
سال  . 1133گودهماییا در موا ضشکیب داد ضا اخدلانراه شریعه و سرنّی را موضفر
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سا د و این ،اساسیضوین دم او در طول پادشاهیاش بوا سا ش مذه ی با مامانی بود.
(شع انی)18 :1733 ،
و دی بدین سال نادر با سپاهیانش وارد موا شد ،به همواه خود جم ابرب ضروجهی
ا ملما ایواع ،هند انغانسداع ،بخارا و ماوراء ا نهو را آورد ضرا در انجمنری در ضعامرب برا
ملما موا به خصومت بین شیعه و سنّی پایراع دهنرد( .مروو  ،1731 ،ج )287 :7در
این حال ،نادر ا احمد پاشا ،وا ی بغداد خواست ضا صحت مذهو جعفو را بپرذیود .و
نیز شخصی به نام «م دا لهبنحسین ا سوید ا شانعی» را به منواع نماینده خرود بروا
بحث با ایوانیاع در مورد جایگاه مذهو شیعه و اینکه چوا باطب شموده میشود و یا چره
د ایلی م نی بو صحت آع دارند ،اندخاچ کود .سوید نیز که ابدردا نمریپرذیونت ،بروا
دن ش هاه شیعه ول کود( .ا سوید  )1-3 :1737 ،با أخوه وار شرد در شروال سرال
 . 1133ملما دو طوف در نجف گود هرد آینرد و بره م احاره و گفرتوگو بپودا نرد.
(اسدوآباد 788 :1711 ،و موو  ،هماع ،همانجا) پیش ا آنکه مجم ضشکیب شود ،نرادر
در خفا با سوید دیدار کود و کاملاً ا نیت خود بوا انعااد این شرورا پروده بوداشرت و
گفت« :در لموو که من پادشاه آع هسدد ،دو سو مین وجود دارند به نرام ضوکسرداع و
انغاع که اها ی آنها چوع سنّیاند ،به ایوانیاع نس ت کفو میدهند و کفو ،امرو ناشایسردی
است و این سزاوار نیست که در لموو من مدها ا خل  ،مدها دیگو را کرانو و ملحرد
بخوانند .حال ضو به نمایندگی ا من هو آنچه کفو در آیین ایوانیاع میبینی ،برودار و هرو
سه این گووهها (ایوانی ،انغاع و اها ی ضوکسداع) را اضحاد بخش و بو آع شراهد براش». ...
چناعکه ا نیت نادر معلوم است ،و بو آع بوده ضا با ضشرکیب شرورا نجرف برین اض راع
شیعه و سنّی خود اضحاد ایجاد نماید( .سوید  ،هماع11-13 :و  )tuker.idem:171در
حا ی که ضاریخنگاراع وابسده به نادر ،هدف او ا ضشکیب چنین مجمعی را صرویحاً اضحراد
مذهو در میاع اهب اسلام (اسدوآباد  )781 :1711 ،یا مصرا حه برین مسرلماناع ،مردم
ضجاو به سو مینها مسلماناع و آرامش در بین آنها ذکو نمودهاند کره نردا اضحراد برا
مامانی و مسلماناع ،خارج ا لموو نادر است( .موو  ،1731 ،ج )281-287 :7سروید
پس ا آنکه نیت نادر را دانست ،نهمید که نخواهد ندوانسرت همره مروارد اخدلرانی برین
شیعه و سنّی را ا میاع بوداردو چواکه چنداع ا م اداه و رسروم شریعیاع ایرواع اطلراع
نداشت .ا ده پیش ا مجم  ،سوید با ملیاک و ملاباشی هد مناظوها داشت که بحث-
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هایی چوع :انضب بودع ملی بو امو خلانرت ،حکرد شریعه در مرورد صرحابه پرس ا
پیغم و ،ا دواج ممو با ام کلاوم بنت ملی و صحت احادیث اهب سنّت نزد شیعه،
در آع مطوح گشت( .سوید  ،هماع )18-13 :با أخوه شورا در یرو چرادر در نزدیکری
ویح ملی در نجف آرا شد .در این مجم  ،هفداد ضن ا مفدیاع ایوانی کره بره جرز
یکی همگی شیعه بودند ،به ملاوه هفت ضن ا مفدیاع ماوراء ا نهو و هفت ضرن ا مفدیراع
سنّی انغانی حضور یاندند .بحثها اصلی که در این شورا بین اهب سنّت و شیعه وجود
داشت ،شامب :مسئله سوّ شیخین ،مدعه ،نضیلت ملی بو دیگو خلفا و ماام صرحابه
در نگاه شیعه بود که را اً ملیاک و ملاباشی این مسائب را به صروف اینکره رول دارد و
ضأکید بو اینکه مودم ایواع داخب در ملّت اسلاماند ،حب مینمرود .و چنردین برار رول
کود که سوّ شیخین در میاع ایوانیاع بوداشده شده یا پذیونت که مدعره ،حروام اسرت و
صحابه پیام و همگی مادل بودهاند .در پایاع هد پرذیونت کره انضرب صرحابه بعرد ا
پیام و ،ابوبکو بود و ملی چهارمین خلیفه مسلماناع پس ا ابوبکو ،ممو و مامراع
است( .هماع ،هماع )33-18 :ضأکید اصلی ملما سنّی بو رو سروّ شریخین برود کره
چندین بار ا ملاباشی پوسیده شد و پس ا چندین برار رول او ،نهایدراً آنهرا پذیوندنرد
ایوانیاع داخب در ملت اسلام هسدند (هماع ،هماع )31-33 :و اینکه نمیضوانند دانرش و
نضب جعفو صاد  را منکو گودند .پس ،شیعه میضواند ا مذهو ایشاع ضالید نمایرد.
سپس ،ضوان شد که در لموو نادر و مامرانی ،در خط ره مسراجد نرام خلفرا راشردین
آورده شده و نام هو دو سلطاع با دما بوا آنها آورده شودو ا ده ابددا نرام محمرود آورده
شود( .جعفویاع ،هماع )217 :در پایاع مجم  ،بیانیها ضوسط «مفدی رکاچ آ ا حسین»
وائت شد و در پایاع مدن آع ،با هد کسانی که خلفرا را سروّ نماینرد ،ضهدیرد شردند و
مال ،نو ند ،ناموس و جانشاع حلال شموده شد( .سوید  ،هماع  )37-33:نوا ها مهرد
این نامه ،به شوح ذیب است:
 .1خلفا اربعه ،یکی پس ا دیگرو بره خلانرت رسریدند و سرعی در وحرده امرت
داشدندو
 .3مدّهها مدید مسلماناع وحده داشدند ضا جلوس اسمامیب صفو بو سرویو کره
رسوم باطلی چوع سوّ و رند را شای کود و بامث جن اهب سنّت با شیعه شدو
 .7نادرشاه با شوط محو سوّ و رنرد ا رسروم مرودم ایرواع ،رول و ایرت خلفرا
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راشدین در مغاع پادشاه ایواع شدو
 .1مذهو جعفو که مورد امدااد اها ی ایواع است ،هیچ مشکلی جزء سروّ و رنرد
ندارد و اهب سنّت آع را میپذیوند.
به عماو  ،جمع عممای ااضر در مجمع ،بر امری خاص مهر تأیید زدند؛ عممای شزیعه ایزران،
اقانیت خمفای راشدین را تأیید و از روض برامت جئتند؛ عممای عراق ،جعفر صادق را نزواد
پیامرر و شخص واثق و عال دانئتند و عقید مرد ایران را صحی و موابق اسما شمردند؛
عممای ماوراء النهر و اوغان نیش تأیید نمودند که مردمان ایران جشء اهذ اسما اند و هرکه بزر آنهزا
دشمن باشد و بر ایشان بتازد ،خارج از اسما است( .استرآبادی)931-955 :0911 ،
مه ترین وراز این بیانیه ،تکرار مواد و شروط پنجگانهای است که نادر آنها را شرط صحت بزا
دولت عثمان مورح کرد بود؛ اما در بیانیه نجف به جای تقاضای رکزن خزامس در کعرزه بزرای
شیعیان که شرط دو در مغان بود ،تقاضا شد که در رکن با اهذ م هب شزاوع شزریک باشزند.
(مینورسک  )31 :5891 ،پس از قرامت این بیانیه ،اهذ سزنّت دزرق در سزرور و شزادی شزدند و
جشن به پا کردند( .سویدی ،همان )51 :سپاهیان نادر ه که اکثراً سنّ بودند ،بئزیار خوشزحام
شدند و به این صورت ،وواداری آنها بیشتر شد؛ یعن نادر م توانئت با اتکا به ووای آنها ،استقرار
خاندانش بر سمونت را تثریت نماید و اتّ وی را در بار جا طمر در مورد مرزها مومئنتر کنزد.
(وریشر )581 :0951 ،بماواصمه ،نمایند ای از طرف نادر به نا «سزید نصزرالمهبزنائزین جعفزری
امام » به سوی شریف مکه «شریف مئعود» ارسام گشت و اامذ خرر تواوق بود که در مجمع
نجف بین نادر و اامدپاشا صورت گروته بود؛ الرته نادر نامههای ه بزرای شزریف مکزه و شزیخ
ار مدینه نگاشت و از آن دو تقاضا کرد تا موابق بیانیه شورای نجف ،امام به عنوان پنجمزین
اما در مئجد الحرا و ار مدینه بر مرنای عقید شیعه نماز بگ ارد .سید نصرالمه بر شریف مکه
وارد شد؛ اما شریف منتظر ماند تا تأیید این امر ،از استانروم برسد( .جعفریان ،همان)311-319 :
نتیجه برگشاری مجمع ،چیشی جشء تهدید شیعیان ایران در بزار هزر نزوع روتزار ضزد سزنّ ،
ممنوعیت سبّ و روض که جشء شعامر م هر شزیعه محئزوب مز شزود و نیزش اعتزراض شزدید
بئیاری از مرد و عمما به اعمامیه نجف نرود و هدف نادر از این مجمع اداقذ م تواند عرزارت از
چهار مورد ذیذ باشد:
اوم ،هماهنگ م هر مرد ایران با اهال آسیای مرکشی؛
دو  ،تواوق با عثمان که قدرتمندترین دولت سنّ بود؛
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سو  ،برداشتن مرزهای م هر ؛
چهار  ،تغییر و تجدید نظر در ترکیب م هر آناتول شرق برای رسیدن به موامع خود .
الرته به دیر از این اهداف که سویه خارج دارند ،اتماً او تما م کرد در داخذ از زیزر یزو
عممای شیعه به طوم کامذ رها شود)Garthwait.idem: 511( .
صلح نهایی با عثمانی

نادر که از شورای مغان به بعد ادوداً د سام به قروم شروط خود ،بهخصوص م هب جعفری
و رکن کعره ،از سوی دولت عثمان اصرار کرد بود و چندین بار با ارسام سزفرای خزود پز یر
آنها را از سموان محمود اوّم خواستار شد بود ،پس از آنکه دید به هیچ وجه نتوانئته اتّ ذر ای
رضایت دولت عثمان را جمب نماید و همچنان بین دو دولت جنگ است ،در نهایزت ،از تقاضزای
خود عقبنشین کرد تا را صم هموارتر شود( .مروی ،همان ،ج )0051 :9بزدین صزورت ،او بزه
سام . 0085ق نامهای به سموان عثمان نگاشت و به همرا صرف نظر از شروط شورای مغزان،
از او تقاضای صم و دوست نمود( .استرابادی )101 :0951 ،از سوی دیگر ،نمایند نزادر کزه بزه
سوی ارمین شریفین روته بود و از سام . 0081ق در مکه معوذ ماند بود ،به سزام . 0085ق
به استانروم ااضار گشت و در آنجا مقتوم شد؛ الرته سید نصرالمه مدت را در اسزتانروم در ازرس
م گ رانید؛ اما به رجب این سام ،گردن زد شد .به عماو  ،شریف مکه ه بزرای آنکزه ووزاداری
خود را به سموان اعما کند ،دستور به سبّ و روض رواوض داد( .جعفریان ،همان)358-311 :
پس از آنکه محمود اوّم دانئت نادرشا از خواستههای م هر خود کامماً چش پوشید است،
شخص به نا «نظیف اوندی» را برای امر صم به خزدمت نزادر ورسزتاد( .مزروی ،همزان ،ج:9
 )0050-0051بالأخر  ،به سام . 0011ق ،یعن اواخر عمر نادرشزا  ،بزین دولتزین صزم نامزهای
نگاشته شد؛ به این مقدمه که نادر به عنوان پادشا ایران ،چندین بار بر دو خواسته خود پاوشزاری
کرد و سفرای به سوی سموان عثمان ورستاد مرن بر قروم مز هب جعفزری و تعیزین رکزن در
کعره برای اهال این م هب؛ اما مزورد پز یر واقزع نگشزت .در ادامزه قزرارداد آمزد یکز از
سرزمینهای عراق یا آذرباریجان که پیش از صفویان در اختیار ایران بود  ،به صورت صم آمیش از
طرف عثمان به ایران عماو گردد( .استرآبادی ،همان )101-108 :اساس این عهدنامه ،بر مرنای
عهدنامهای بود که در زمان سموان مراد چهار با شا صزف بئزته شزد( .همزان )101 :در ایزن
عهدنامه که به «معاهد زهاب» معروف است ،ادود مرزی ایران و عثمان از طزرف آذربایجزان و
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بغداد مشخص شد؛ طرف شرق بغداد و خود بغداد ،به عثمان ها واگ ار گشزت و در آذربایجزان از
اد قمعههای قتور ،ماکو و معاذ برد به درب برای عثمان بود( .خزواجگ اصزفهان 511 :0915 ،؛
اصفهان  )550-518 :0955 ،صم نادر با عثمان ها ،یک شرط داشزت مرنز بزر افزح صزم  ،و
شامذ سه ماد بود که عرارت است از:
 .0اجاج ایران و توران نراید در را اذیت شد و در امنیت کامذ سفر کنند؛ امرای بین را ه
به امنیت آنها همت گمارند؛
 .5نمایند ای از دو طرف در دو کشور باشد تا به ااوام سیاس بین دو دولزت مزودت کامزذ
عوا کند به مدت دو سام؛
 .9اسیران ،مرادله گشته و همچون برد خریدوورو نشوند؛ چنزانکزه در مزوارد صزم نامزه
ممااظه م شود هیچیک از هدفهای نادرشا در زمینزه مز هر در مقابزذ عثمزان بزه کرسز
ننشئت و اتّ قروم نشد که امیر ااج برای شیعیان ایران در نظر گروته شود و تنها به تزأمین
امنیت خشک و خال اجاج ایران بئند شد و ایزن ،م توانزد نشزانه برتزری عثمزان در روابزط
وکری و ورهنگ بر نادرشا قممداد گردد( .استرآبادی ،همان )105 :نادر در روابزط مز هر ا در
قرام دولت عثمان  ،با دو جرهه م هر درگیر بزود؛ او ابتزدا بایزد مزرد ایزران را وادار بزه قرزوم
تغییرات در زمینه م هر م کرد و سپس ،تغییر شرایط در رابوه با عثمان را به آنها مت کر مز -
شد .بعد ه مشکم بشروتر داشت و آن ،اینکه دولت عثمان بهراات پیشنهادهای م هر او را
قروم نم نمود؛ چراکه گروتار تعصب عممای خود بود( .شعران  )0015 :0913 ،الرته عثمان مکرراً
با پیشنهادهای م هر اتحادگرایانه نادر روبهرو گشت که هدف آنها نهایتاً به اعاد قممزرو ایزران
پیش از صفویان با اممه نادر به شرق قممرو عثمان خت م شد( .مینورسک  ،همان )051 :وی با
پیشنهاد دادن م هب جعفری که جمو ای خاص از تشیع بود ،به دنرام سازگاری اکومت خزود بزا
عامه اهذ اسما ارکت کرد تا بتواند در میان جهان اسما برخماف صفویان مقرولیت داشته باشزد.
( )tuker.idem:179از سوی دیگر ،وار از مئامذ م هر  ،نادر اساساً برای آنکزه خزود را در
اد و انداز ورمانروای جهان به مئممانان خارج از قممرو معرو نماید ،طوری روتار مز کزرد
که سنّ ها را ج ب نماید .در مقابذ سنّ ها نشان داد که او با سموان عثمزان بزه عنزوان خمیفزه
دشمن ندارد و در مقابذ شیعیان م خواست به آنها بقرولاند که تر مخاصمه با عثمان  ،اشکال
ندارد )Garthwaitr.idem:511( .اگرچه اوکار م هر نادرشا ه برای عممای شیعه ایزران
و ه برای عممای عثمان عجیب بود و تضمین ه چنانکه دید شزد ،بزرای وصزوم بزه آنهزا
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وجود نداشت ،اما دستک پایهای شد برای صم با عثمان ؛ همان چیشی که نزادر وراتزر از آنکزه
بخواهد ایران را به م هب سنّت بگرواند یا قدرت عممای شیعه را در آن تضعیف نماید ،بزه دنرزام
آن بود .الرته وقت پیشنهادهای م هر نادر به گو سموان عثمان یا وزیر او رسزید و نزادر بزر
آنها اصرار نمود ،مومئناً صمح که بین دو دولت امضا م شد ،به همرا اسزترداد سزرزمینهزای
بود که از ایران جدا شد بود( .شاو)558-551 :0953 ،
نتیجه

پژوهش حا و ،در مورد «روابط نکو و مذه ی ایرواع و مامرانی در دوره نادرشراه»
ساماع یانت و در ماام پوداخدن به کیفیت این روابرط در ایرن دوره برین ایرن دو دو رت
بوآمد.
در این پژوهش ،سعی نگارنده بو آع بوده ضا با ضاسید سیو این روابط بره چهرار بوهره
محور و اسدفاده ا مناب اصلی دوره نادرشاه ،ضا حد امکراع شرمایی هوچنرد کوچرک و
نا ص ا این روابط را نمایاع سا د.
نادر در ابددا پادشاهی خود ،در شورا ک روا مغراع ضغییرو اساسری نسر ت بره
پادشاهاع صفو در خصوص ارض اط با مامانی پدید آورد .یکری ا مهردضروین ابعراد آع،
ضعویف مذهو شیعه به معنایی جدید بود کره ضوسرط نرادر مطروح مریشرد و اصرطلاحاً
«مذهو جعفو » نام داشرت .مطراب ضعویرف جدیرد ،شریعه برا حفرق ضالیرد ا جعفرو
صاد (ع) ،در امدااداه و نووع دین خود باید مااید را کره صرفویاع بره ضشری اصریب
انزوده بودند ،همچوع سو خلفا و صحابه و رند را ضوک بگویند .نادر با ارائه این ضفسریو
نوین ،پس ا دو و نید سده رواج ضشی در ایواع به واسطه صفویاع ،میخواست بوخری ا
ساخدارها را ضغییو دهد و یکی ا آع ساخدارها ،ضغییو رویکود مذه ی حکومدی ایوانری در
ماابب مامانی به منواع بزرگضوین دو ت اسلامی در آع هنگام و نماینرده سیاسری اهرب
ضسنن در جهاع اسلام بود.
مدما این پزوهش ،آع است که نادر پس ا شرورا ک روا مغراع و ارائره مرذهو
جعفو ضلاش کود ضا اوّ اً لموو ایواع را به دوراع ضیمور با گودانرد و اانیراً پرس ا کسرو
مشوومیت در میاع مسلماناع ،خود را به منواع بزرگضوین نومانووا جهاع اسلام معونی
نماید.
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با د ت بو مناب نارسی موبوط بره دوره نادرشراه ،نامرهها و مکاض راه نرادر برا دربرار
مامررانی و سررلطاع محمررود اوّل و داخررب کررودع آاررار محاارراع بوجسررده معاصررو در
ندیجهگیو ها ،معلوم شد که نادر با ماونشینی ا سیاستها صرفویاع در مرورد اهرب
سنّت و در ال دو ت مامانی ،بو آع بود ضا مشوومیت حکومت خود را به گونرها دیگرو
ضوسید کند و آع ،این بود که با سنّی نشاع دادع خود ،حاکمیت و مودم خود به سرلطاع
و دو دموداع مامانی ضلاش کند ضا مودماع ساکن در مو ها ایواع و مامانی ،بهخصروص
ساکناع آناضو ی شو ی و شمال موا که اکاواً سنّی بودند ،با او احساس روی ری نکننرد و
او بدواند با ادما ما کیت لموو ضیمور و بره گمراع خرودش ارلرو ملروک ضوکمانیره آع
سو مینها را به خاک ایواع ا انه کند .ا ده سعی او بو آع بود ضا با پرذیوش مشروومیت
مذهو ایوانیاع ا سو مامانیها ،صلحی را منعاد کند ضا به حکد وراارت و ا ضیمرور،
به صوره مسا متآمیز ،موا و آناضو ی شو ی به خاک ایواع ملاوه شود.
ا سو دیگو ،چوع در دوره صرفو همیشره سرلاطین ایرواع و اض راع آنراع ضوسرط
مامانیها ملحد ،بدمتگذار و به ض آع ،مهدور ا دم املام میشدند و اصا داً «مسرلماناع
سنّیمذهو ،چه در شو جهاع اسلام و چه در روچ آع ،ا سیاستِ گویرز ا موکرز آنراع
شدیداً» بیزار بودند .نادر با نمایاع ساخدن سناریو اضحاد بین مسلماناع ،ضلاش کود ضا به
مامانیها و اض اع آع با و اند که در امور مذه ی و سیاسی مسلماناع ،دارا ناشری مهرد
است و در این مسئله ،خود را رودررو سلطاع محمود وار داد که خلیفه اهب ضسرنن
در آع هنگام به حساچ میآمد .در ندیجه ،هردطروا و هردپایره او روار مریگونرت کره
خواسدار وحده ا خلیفه مامانی بود.
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