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  فصلنامه تاريخ اسالم
  شماره اول و دوم، ، دوازدهمسال 

   45 - 46، شماره مسلسل 1390 و تابستانبهار
  
  

  وضعيت سياسي تشيع از اضمحالل صفويه تا كريم خان زند
  

 20/4/90: تاريخ تأييد  27/2/90: تاريخ دريافت

  ∗دكتر حسين ايزدي
   ∗∗پورفاطمه پهلوان

الم به ايران در اشكال و فرق مختلـف در          مذهب تشيع كه از ابتداي ورود اس      
اين سرزمين رواج يافت تا زمان صـفويه و رسـمي شـدن مـذهب تـشيع دوازده       

با ظهور صفويه، زمينه براي انتخاب تـشيع بـه عنـوان            . امامي، رسميت پيدا نكرد   
مذهبي رسمي و مورد حمايت حكومت فراهم شد و به دنبال آن، علمـاي شـيعه           

از زوال  پس. ر و نفوذ سياسي ـ اجتماعي برخوردار شدند از جايگاهي بسيار مؤث
صفويه به دست افاغنه كه پيرو مذهب اهل سنت و جماعت بودند، جايگاه تشيع              

ها، نادر شـاه      افغان چنين، بعد از نابودي     هم. و علماي شيعه بسيار تضعيف گرديد     
هـايي را بـراي مـذهب تـشيع و            برد مقاصد سياسي خود، محـدوديت       براي پيش 

علماي آن ايجاد كرد، اما در زمان كريم خان زند تا حدود زيادي اوضاع تشيع و                
 در واقـع، تـشيع در ايـن دوران دچـار فـراز و نـشيب               . علماي شيعه بهبود يافت   

فاصـله زمـاني بـا شـيعيان و         اين   ها در    چگونگي برخورد حكومت   .شديدي شد 

                                           
 .عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه باقرالعلوم ∗

 .ارشد تاريخ اسالمكارشناس  ∗∗
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ن دوران،  علماي شيعه و وضـعيت سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي تـشيع در ايـ                
  .موضوع مورد بحث اين مقاله است

  
 تشيع، علمـاي شـيعه، افاغنـه، نادرشـاه افـشار، كـريم خـان زنـد،                  :هاي كليدي   واژه
 .عثمانيان

  
  مقدمه

 ادوار تـاريخ    ،ترين ترين و در عين حال بحراني       ويه وارد يكي از حساس    پس از زوال صف   
 دوره زنديه    نادرشاه افشار و   دوران ،ها  يعني دوران حكومت هفت ساله افغان      ؛تشيع در ايران  

 در ايـن  (هاي مسلط و قهـار        تشيع توسط قدرت   ي،در اين دوران بيش از هر زمان      . شويم مي
 در مـضيقه و فـشار قـرار         )باشـند   بيشتر افاغنه و نادرشاه مـي      هاي قهار،  جا منظور از قدرت   

  .  و در آستانه برافتادن از رسميت بودگرفت
 همگـي از مـوانعي بودنـد كـه     ،و تأثيرپذيري از علماي دينيمذهبي بودن جامعه ايران  

 اقـداماتي انجـام داد    او براي غلبه بر اين موانـع        . نادر براي نيل به مقصود با آنها مواجه بود        
در او   . بـود  هـايش    فعاليـت  تـرين  كه سياست مذهبي وي و مبارزه با تشيع رسـمي از مهـم            

عثمانيان واقف شد، دشمني با تـشيع را بـه          به خام بودن خيال غلبه بر       هنگامي كه    ،نهايت
  . فراموشي سپرد

 دولت زند روي كار آمد و بار ديگـر سـرزمين            ، دوره افشار و قاجار    در فاصله كوتاه ميان   
 حكومـت زنـد در   تمركز. داي برخوردار شاز وحدت و امنيت سياسي ـ اجتماعي ويژه ايران 

در ايـن دوران بـه      . عي محول شود  شيراز موجب شد كه به روحانيون وظايف محدود اجتما        
شـد،    ماكن مذهبي مـي   ايلي بودن و تسامح زنديان، توجه و احترام زيادي به شعائر و ا            دليل  

، بـاز    از موقعيت برتري نسبت به دوره افشاريه برخـوردار شـدند           با اين كه  ،  اما عالمان شيعه  
  .هم فاقد قدرت سياسي بودند
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  ها وضعيت سياسي تشيع در هنگام حمله افغان
تـرين   ق كه يكي از مهم    .ه 1135هاي ناشي از آن در سال      صفوي و پيامد  سقوط دولت   

 از زمـان    مقطع، باعث شد كه اين      بوداين پيامدها قتل و مهاجرت علماي شيعه مقيم ايران          
  .تا ظهور دولت قاجاريه دوره فترت ناميده شود

هان پايتخـت    به خـصوص اصـف     ، ايران و  )فترت( هاي نظامي در عصر انتقال     كشمكش
نـوراهللا الهيجـاني، ابوطالـب      مانند موالنـا    آن  و بسياري از ساكنان     نمود   را ويران    صفويان

  1.كرد به جالي وطن را مجبورساعتچي و علي قزويني 
بر اصفهان، ديگر شهرهاي ايران نيز پس از سقوط صـفويه تـا پايـان دوره زنديـه، شـاهد                    عالوه  

در آن دوره افرادي كمابيش مهم، ماننـد محمـدهادي خـان            . هايي به كشور هندوستان بودند      مهاجرت
 ابوالحـسن گلـستانه و      ،حكيم الممالك و فرزندانش محمدرضا و محمدحسين از سادات عليقلي شـيراز           

دو تن از برادرانش از كرمانشاه، ميرزا زين العابدين مرعشي و برخي ديگـر از اعـضاي ايـن خانـدان و                      
داللطيف شوشتري از شوشتر و ابوالفتح سلطان محمـد صـفوي نيـز    مهدي خان بهادر از مشهد، مير عب     

  2.مانند خانواده حكيم الممالك از شيراز به هند مهاجرت كردند
، كشور  عيان و بازرگانان برجسته ايراني    ق تعدادي از شي   1145پس از سقوط صفويان در      

ل پراكنـده   و بنگـا  ،   شهرهاي دهلي، گجرات    در را به مقصد ملتان در پنجاب ترك كردند و        
 شـماري از    ، شـمال هنـد    ي شيعه و ايراني در ايـاالت اوده در        از تأسيس حكومت  پس  . شدند

 ، و از سوي حاكمان شيعه ايراني به اين ايرانيـان مهـاجر            كردندآنان به فيض آباد مهاجرت      
در تـرويج تـشيع در      سزايي  ه   ايرانيان مهاجر در اوده نقش ب      .هاي بزرگ عطا گرديد    منصب

  3.، گجرات و بنگال داشتندهليشمال هند، د

شيعيان و در مضيقه قرار      تعذيب   ،، دوران تحمل فشار   دوران حكومت افغانيان قندهاري   
س به كرمان يورش    ييروم پسر   ، محمود افغان   قمري 1131در سال   . ن شيعه بود  گرفتن آيي 

 وي دستور تغيير اجباري مذهب را صـادر كـرد و مـسلمانان كرمـان را وادار كـرد بـه                    . برد
  و  و مصادره اموال آنها همـراه سـاخت         اين كار را با كشتار مردم      ي،و. مذهب تسنن بگروند  

مي بعد در اثر خـوابي كـه        ك. درنگ اجرا شد و گروهي از مردم به قتل رسيدند          دستورش بي 
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 ، اين طرح را متوقف كرد و در عوض اموال كساني را كه جان بـه در بـرده بودنـد                    ديده بود 
 را به قندهار فرستاد و از مردم كرمان خواست ده هـزار تومـان بـه وي                مصادره كرد و آنها     

 بخـشي از    دباي و به همين منظور مردم را به سه گروه تقسيم كرد كه هر گروه مي               بپردازند
زرتـشتيان  ،   هـزار تومـان    جمسلمانان پن : كردند  ميت  اين مبلغ كالن را به ترتيب زير پرداخ       

  4.يان دوهزار تومانتومان و زرتشت مسلمان شده سه هزار
بـه  هـا    با استفاده از اين نابساماني    هاي گذشته تلخ كام بودند،       زرتشتيان كه از آزار سال    

هـا قـرار     با اين حال خود زرتشتيان نيـز مـورد آزار افغـان           . كردند شهروندان شيعه حمله مي   
يافـت و    ، كـشتارها گـسترش مـي      شـد  گرفتند و هـر چـه زمـان بيـشتري سـپري مـي               مي

  5.شد اي بيشتري وارد ميه خسارت

سـري رفتـار      دست به يك    براي جلب قلوب مردم،     در ابتداي قدرت گيري   افغان  اشرف  
از تظاهرهـاي   .  ولي طولي نكشيد كه سياست مذهبي وي دگرگون گـشت          ،عوام فريبانه زد  

ـ  . توان به جريان دفن شاهزادگان صفوي در قم اشـاره كـرد             وي مي   نـشان دادن    رايوي ب
هاي شاهزادگان صفوي را كه بـه     اجساد و استخوان   ،خود دستور داد با دقت    تعلقات مذهبي   

 و در تابوت    كننددستور محمود كشته شده و در باغ كاخ شاه رها گرديده بودند، جمع آوري               
در بـين راه نيـز      . سپاري به قم حمل كنند     با احترام و تشريفات زياد براي خاك       قرار دهند و  

 به دستور اشـرف در       براي كشتگان خود عزاداري نمايند و       تمام مردم اجازه داشتند با آزادي    
   6.ومان ميان سادات و فقرا تقسيم كردند رحمت مردگان، هزار ترايقم ب

در ايـن   . نـشان داد   در فرمـاني     ها ر و تحقير خود را نسبت به ايراني        تنف اما مدتي بعد او   
ظ نـژادي بـه هفـت گـروه         هاي كشور فرستاده شد، مردم از لحـا        فرمان كه به تمام قسمت    

، شـدند  آخرين گروه محسوب مـي ) شيعيان: ها رافضي(كه ايرانيان بدبخت    . شدند  ميتقسيم  
  7. بيشتر بودزيستند بسيار ام مختلفي كه در ايران مياقو  تمام آنها ازكه جمعيتدر حالي

 سـلطان عثمـاني و فقهـاي         نزد با نگارش نامه و فرستادن سفرايي به باب عالي        اشرف  
را كه نـصيب    » قلع و قمع روافض   «رگ سني آن دولت، افتخار برانداختن مذهب شيعه و          بز

تعلـل و كوتـاهي در      سبب  و ضمن سرزنش تركان به      ا .، به رخ ايشان كشيد    افاغنه شده بود  
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عثماني فرستاد تا با تبليغ مـذهبي و        نظاميان   دعاتي را به ميان      ، كار رافضيان   كردن يكسره
 و نظاميان ترك را براي مبارزه با باقي مانـده           كنندنفوذ  ان ايشان   در مي به بهانه هم كيشي     

  .كه البته در اين راه ناكام ماند 8.ايراني و تهماسب صفوي تحريك نمايندسپاه 
 اغلب از فرقه حنفي مذهب اهل سنت بودند كه كمترين نزديكـي را بـه                 افغانيان غلزه 

 نام داشت و  » آخوند مالزعفران  «ن زمان  در اي  مرتبه ايشان كه    روحاني عالي  .شيعيان دارند 
اسير كردنش را واجب و اموال شيعيان        ، قتل شيعه و   مقتدا و مجتهد مطاع ايشان بود      ،پيشوا

  9.دانست  مي عظيميرا مباح و آزار نمودنش را ثواب
 ماننـد  ، سياسـي  يهاي بهانهها كوشيدند با طرح      ، عثماني با پيروزي غلزائيان سني مذهب    

و به اين ترتيب    . را تحت سلطه خويش درآورند    ان دادن دولت غلزايي، ايران      قانوني نش  غير
  . در برابر دولت غلزايي قرار گرفتدولت عثماني

  : داشت و سجع مهرش عبارت بود ازتسنن مذهب اشرف افغان اصرار بر 
اشرف مطيع فرامين خدا و خاك پاي چهار يار ابوبكر و عمر و عثمان و علي                

   10.رجسته ترين پادشاه روي زمين استدگار ببه اذن پرور. است
، بايد تابعيت ا با اين مشكل روبرو كرد كه اگر او يك سني واقعي است           ر ويله  اين مسئ 

رسد كه اشرف بر آن بـود تـا سـلطنتي مـستقل داشـته         به نظر مي  . ولت عثماني را بپذيرد   د
دربـار عثمـاني    مـذاكره بـه     عنوان نماينده خود بـراي      عبدالعزيز افغاني را به     بنابراين  باشد،  
  11.فرستاد

كردنـد     اشرف در كنار خليفه سني عثماني تأكيد مي        تخالف ها در اين مذاكرات بر      افغان
دانستند و تأكيد داشتند در يـك زمـان بـيش از              ها اين امر را خالف شريعت مي        اما عثماني 

ا بـه سـمت     هـ   بنابراين به سبب عدم توافق بين دو طرف، عثمـاني         . يك خليفه جايز نيست   
خواهنـد بـا از بـين         ها مي   اصفهان لشكركشي كردند و اشرف افغان با اين حيله كه عثماني          

بردن دولت سني مذهب او، دوباره دولت شيعي صفوي را روي كار آورند، با ايـشان مقابلـه                  
  12.كرد و شكستشان داد
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 ،هـا منعقـد شـد، اشـرف بـا دسـت و دل بـازي                 در قراردادي كه ميان اشرف و عثماني      
هـا تـصاحب      و آن چه را كـه افغـان       هاي وسيعي از ايران را به دولت عثماني بخشيد           بخش

تـا   ه 1134ويدادها در فاصله سقوط اصـفهان در        اين ر . ، براي خود نگاه داشت    كرده بودند 
  13.رخ داد ه1142

كـه بـه داليـل      شـد    مردمـي    هـاي   هاي خاص خود و اعتراض      بحران جريان سبب اين  
اوضـاع مملكـت     در واقع . ل بودند  و خواهان استقال   داشتندار قرار   مذهبي و قومي تحت فش    

  .چنان با بحران و تنش مواجه شد كه نجات از آن به آساني ممكن نبود
  

  وضعيت سياسي تشيع در دوره افشاريه
با شكست اشرف از    . ، اوضاع دگرگون شد   ا ظهور نادر در عرصه سياسي ايران      بسرانجام  

 شمـشير  ، با وجود تـرس از ار شد كه مردم اغلب نقاط ايران نادر در جنگ مهماندوست آشك    
بـه  . انـد  كرده، اعتقاد خود را به اين آيين حفظ         ها و دشمني ايشان با مذهب شيعه        غانتيز اف 

، مردم شيراز شروع به طعن و لعن خلفا         سيدن خبر شكست اشرف در مهماندوست     محض ر 
عه پايدارتر از آن است كه با تحكم        شان به مذهب شي   كه اعتقاد نشان دادند   ايشان   14.كردند

نـادر بـر    كومت  ، ح خالف انتظار مردم   اما بر . د آن از بين برو    هاي  يك قوم متعصب و تهديد    
  .براي مذهب شيعه و روحانيان آن بودجديد  يايران آغازگر بحران

محل تولـد و رشـد او در ايـل           اما   15،دانند   را سني مي   ، نادر و خاندانش    مورخان  از برخي
. رايش عميقي داشـت   گانه قزلباش بود كه به مذهب تشيع گ       و در يكي از قبايل هفت     افشار  

باشـد،    بيانگر نوع عقايـد مـذهبي مـي       كه  گذاري افراد و فرزندان يك خانواده         هم چنين نام  
   .بخشدنظريه شيعه بودن نادر را قوت مي

آمد ابيورد در    رئيس ايل افشار در      ،سنين جواني به خدمت بابا علي بيك احمدلو       نادر در   
جمـادي االول   25در  .  را به همسري گرفـت     ش يكي از دختران   و رئيس نگهبانان وي شد و     

چنـد سـال بعـد كـه     . درا رضـاقلي نـام نهـا    ق پسر ارشد وي متولد شد و نـادر او         .ه 1131
 دو پـسر از ايـن       باعلي بيگ را به همسري انتخاب كرد و       ، دختر ديگر با   همسرش فوت كرد  
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  نام او  ،ق.ه 1152بعد از فتح هند در      ( كه به ترتيب آنها را مرتضي قلي         دنهمسر به دنيا آمد   
   16.ها ويژه شيعيان است امام قلي ناميد كه اين نامو ) را به نصراهللا تغيير داد
له رفتارهاي وي را تحـت تـأثير قـرار    ، ولي اين مسئ   بودهم  نادر شيعه   با اين فرض اگر     

دلبستگي چنداني بـه    رورش يافت، اما    شيعه پ ا عقايد   بو در دوران كودكي     ادر واقع   . داد  مين
  اسـت؛   نادر پيرو چه آييني بوده     مشكل است بدانيم كه    . نداشت اي  اصول مذهبي هيچ فرقه   

ير ديـن او تالشـي      ي تغ ي با مذهب تسنن كامالً سياسي بود و       در هم سوي  او  هاي   زيرا انگيزه 
 در مركـز  . عيـت سياسـي بـاالتر     يـابي بـه موق       دست بود براي استيال بر كل جهان اسالم و       

شود و او مانند تيمور تنها مشتاق افزايش اسـتيال           دغدغه مذهبي ديده نمي    ،هاي نادر  انگيزه
  17.بر جهان بود
  :نويسد  مذهبي نادر ميعقيدهدرباره لكهارت 

 شايد در ايـام جـواني بـه مـذهب           . نداشت ي در امور مذهبي نادر هيچ تعصب     
 كه فرمانروا و سياستمدار گشت، مـذهب شـيعه يـا     ولي همين،شيعه اعتقاد داشت  

ر چـه   اگ.آوردسني را فقط و فقط براي پيشرفت در سياست روز باال و پايين مي             
هـم    آن ، بنـا كـرد     براي حرم حضرت رضـا     در ايام سلطنت خويش در طاليي     

خواست پايتخـت دائمـي     جلب توجه علماي شيعه و تزئين مشهد بود كه مي         براي  
  18.وي باشد

  
  روحانيون شيعه در دوره نادر شاهيت وضع

حانيون نيـز ماننـد     روبه  او   .ن از سياست مذهبي او جدا نبود      و روحاني بارهسياست نادر در  
از ايـشان    در جهت نيل به اهداف خويش     قصد داشت   كه   كرد   توجه مي   تنها زماني  ،هبمذ

و  كـرد  قابلـه مـي  نه نفوذ روحانيون مبه شدت با دام  در غير اين صورت .كنداستفاده ابزاري   
سـو و    از يـك   ه به دولت صفوي    شيعه حانيونرو قلبي او از عالقه  . نمود  مي محدود   ار ايشان

ن دليل از نخستين اقـداماتش   به همي  ،آگاه بود ديگر   يايشان نزد عامه از سو     نفوذ و احترام  
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ـ هـاي    وهلج ترين  از مهم  .روحانيان بود تهديد عوامل قدرت      و عياز رسميت انداختن تش    ن اي
 اشـاره   روحـانيون هاي  هاي مالي و تصرف منابع مهم درآمد       توان به قطع كمك     مي اقدامات

 وقفي بود كه اداره آنها تا آن زمـان          مالك ضبط ا  ،اين زمينه  اقدام نادر در   عمده ترين  .كرد
از آنهـا بـه     ليون تومـان    يو ساالنه درآمدي نزديك به يك م       ن قرار داشت  وروحانيدر دست   
  19.آمد دست مي

بـه منظـور    دسـتور ضـبط اوقـاف را         ،از تاج گذاري وارد قزوين شد     پس  اني كه نادر    زم
در اين گزارش مفصلي  ژان اوتر    20. ارتش خود صادر نمود    ، براي هاي آن دمآهزينه كردن در  

شـيعه    نمايندگان روحانيـان ، شاه براي انجام اين مقصود     كند كه بر اساس آن،      ميه  ئاراباره  
. ال كـرد  ؤ موقوفـات سـ    فـراوان هاي    مصرف درآمد   مصاديق بارهدرنمود و از آنها      را احضار 
  :ندگفتاو  پاسخ  درايشان نيز

متعدد  و مساجد  نگهداري مدارس  ، روحانيون مدها به صرف مواجب   آ در  اين
 دولت در جنگ   دعا براي پيروزي   صداي  مساجدي كه هر لحظه در آنها      .رسدمي

  .و ترقي آن بلند است
  :گويد در پاسخ مي نادر،با شنيدن اين سخن 

زيـرا پنجـاه سـال اسـت كـه           ؛شـود  اي آنها مستجاب نمي   عبه احتمال قوي د   
و بلـواگران تقريبـاً شكـست خـورده،      از متجاوزان  رود و  مملكت رو به زوال مي    

 جويـاني  جنـگ  ،اليق لطف خود دانسته    جويان را  خدا فقط اسلحه جنگ    اكنون هم 
بـدين جهـت     . مـردم فـدا كننـد      كه حاضرند جان خود را بـراي دفـاع از شـرافت           

  21.جويان تعلق داشته باشد هاي روحانيان بايد در حقيقت به جنگدرآمد
بـه نارضـايتي     ،شـد   مـي اين عمل شاه كه ضربه مهلكي به دستگاه روحانيان محسوب           

 مردم و نظاميان را    اعتراض ندبارها خواست ابتدا  آنان در    .گرديد عليه شاه منجر      ايشان عظيم
ـ         ولي به دليل آن    ،انگيزانندعليه شاه بر     كـه   ه علمـايي  چه كه برخي خشم عمومي نسبت ب

  22.وردندادر اين راه موفقيتي به دست ني نامند  مي،بودند شاه سلطان حسين را احاطه كرده
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ميـزان  دليل امكان كم شـدن  به ها را  توده از ضبط اوقاف در ابتدا برخي ،از سوي ديگر  
ات كاسـته   از ماليـ  ديدنـد نـه تنهـا        وقتي مي   به تدريج  ولي ،كرد  راضي مي  ،تحميليماليات  

 23؛شود از اين موضوع ناراضـي شـدند         وارد مي  بيشتري بر ايشان     هاي  سختي بلكه   شود  مين

   :به مردم محول كرد و گفتنيز  را ونمين مخارج دستگاه روحانيأزيرا نادر ت
  24.بايد مصارف او را خود بپردازد خواهداگر كسي مال مي

داد اي بود كه هرگز اجازه نمي     رابطه نادر با روحانيان به گونه      ها،بحث موقوفه گذشته از   
بـراي   ودسـت گيرنـد     در  را    مهم  رعيتي و حتي مذهبي امور     ، عمومي هاي  زمينهايشان در   

عين  م  تكليف براي روحانيان  د كه بو در حقيقت اين او    .كنندخط مشي ترسيم     دولت و مردم  
يا از مجرمي شفاعت    مداخله كند و    هد و ماليي در اوامر صادره       مجت داد  اجازه نمي  كرد و   مي

  25.نمايد
از ميـان   .ميان او و روحانيان حسنه نباشد   كه رابطه   طبيعي بود    ،با توجه به اقدامات نادر    

 هرگـز بـه او پـشت    وبودنـد   ر همه حال مورد وثوق نادر شـاه       دو نفر د  تنها  ن  روحانيان ايرا 
شـد  كبر خراساني بود كه از ياران قديمي نادر محسوب مي         ا مال علي    ين فرد، نخست .نكردند

او  26.كمك كـرد   اشبه او و سياست مذهبي    زندگي شاه افشار صميمانه     در تمامي مراحل     و
  .ه دار بودگري را عهدتا زمان قتل نادر، مالباشي 

 مقـرب نـادر بـود كـه مناصـبي           و ميرزا ابوالقاسم كاشاني، دومين روحاني مورد اعتماد        
هـاي ميـرزا    بـه دليـل حمايـت      .و شيخ االسالمي را برعهـده داشـت        ون صدرالصدور چ  هم

ادر عالقه خاصـي بـه وي پيـدا         ن ،و طرفداران صفويان   قابل تهماسب در م  از نادر  ابوالقاسم
  27. بودكرده
 بـراي    دل خوشـي از وي نداشـتند،       اي بود كه بيشتر روحانياني كـه        گونهاقتدار نادر به     

هـاي مـذهبي      ها، حتي در زمينه     گزير به همراهي با وي در همه زمينه       حفظ ظاهر، خود را نا    
 هم چنـين .  اثر مهر بسياري از علما وجود داشت، در پاي وثيقه نامه مذهبي مغان.ديدند  مي

حانيـان  هب چهارم اسـالم، نماينـدگان رو      ان مذ به عنو پذيرش مذهب جعفري    در مباحثات   
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تنهـا تيـزي شمـشير      و  ي به اين كار نداشتند       هرچند ايشان اعتقاد   كردند، ايران شركت مي  
  .كرد  به استفاده از حربه تقيه مي واداركه ايشان رانادر بود 

 خـود در ايـن      مذهبي نادر و حتي اعمالي كه     هاي    فعاليتبه   گواه عدم اعتماد روحانيان     
كـان  دادند، اين بود كه وقتي ميان مالباشـي ايـران و سـويدي نماينـده تر                 زمينه انجام مي  

ثماني گفت و گوي خصوصي درباره اتحاد مذاهب در جريان بود، روحانيان شيعه بـه ايـن       ع
د در آن نقـش از پـيش تعيـين          بايـ  كردند كه مي    اي نگاه مي    گفت و گو به صورت مضحكه     

  28.اي ايفا كنند شده
فقط شـامل علمـاي   نادر با روحانيان  البته، اين نكته شايسته يادآوري است كه مخالفت  

ان تمام مذاهب اعتقاد چنـداني نداشـت و وجـود ايـشان را      حانيد، بلكه او به رو    شعه نمي شي
روحانيان  براي مثال، زماني ميان      .دانست  تي در بسياري موارد زيان بار مي      ضروري و ح  غير

 آن را به نـادر ارجـاع دادنـد، او رهبـران             واختالفي پيش آمد     ليك در اصفهان  كاتو ارمني و 
  :و گفتن جريمه كرد مذهبي ارامنه را مبلغي كال

 بـه   كننـد و   و فقط فكر مردم را پريشان مـي        كشيشان نيازي به پول ندارند      
 زيرا آن پول را     در صورتي كه احتياج او بيشتر است،      گيرند،  هب پول مي  بهانه مذ 
   29.ساندر قشون مي هاي رف نيازمنديبه مص

.  بيان كـرده بـود      است كه در زمان ضبط اوقاف شيعيان       هايي  ه همان جمل  ها،  هاين جمل 
نظاميان شمـشيرزن   به   جز   ،گروهي هيچ   خواند، ا نادر كه خود را فرزند شمشير مي       بدين معن 

  .تقاد نداشتجو اعتماد و اع  سربازان جنگو
  

  داليل نادر براي اتخاذ سياست مذهبي خويش
 نه وحـدت    ، آن است كه او به نوعي وحدت مذهبي قائل بود           گفتار در اين باره    نخستين

فقط بـه    آن هم    طالب وحدت سياسي ميان دو گروه،      او   ، ديگر بيانبه  .  يا اجتماعي  سياسي
هـاي    بلكه در پي وحدتي بود كه تغييراتـي را در ديـدگاه            ،خاطر مصالح سياسي موقت نبود    
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كه وحدت  است  اين در حالي    .  در شيعه به همراه داشته باشد      ، به خصوص  مذهبي دو طرف  
 بلكه قبل از هـر چيـز تغييـر          ات مذهبي به دنبال ندارد،     و سني تغيير   هسياسي دو گروه شيع   

در را معتـدل كننـد، امـا         عقايد خويش    بايددو گروه    نادر بر اين باور بود كه     .  است ها  روحيه
   30.منكر هر گونه گرايش مذهبي شناخته شودبه عنوان خواست  عين حال او نمي

 مشروعيت صفويان را كـه      پشت پرده نادر آن بود تا با حذف تشيع،          مهم يكي از اهداف  
كه ادعـاي سـلطنت كـرد،        نادر پس از آن   در واقع،   . ، زير سؤال ببرد   بودندمبلغ اين مذهب    

 و بـيش از     مند به صـفويان بودنـد        كه سخت عالقه    ذهنيت مردمي بود   ،ترين مشكلش  مهم
دانست كه صفويان با گرايش به تـشيع و           نادر مي . گرفته بودند ايشان انس   دويست سال با    

 كه مبارزه با آن و ريشه كـن         اند  ردهاي ايجاد ك    سك به آن در طي دو قرن در ايران علقه         تم
 تغيير داد تا    اي   گونه كردنش به سادگي امكان ندارد و بايد ريشه و سرچشمه اين تعلق را به             

   31.رابطه مردم شيعه مذهب ايران با آن قطع شود
د دارد كه نادرشاه از آغاز كـار خـود           اعتقا ،كرد نادر  عباس اقبال با نوعي بدبيني به عمل      

خواست ايرانيان مذهب تسنن را قبول نمايند         نسبت به صفويان و قزلباشان بدبين بود و مي        
   32.و بين ايران، تركستان، افغانستان و عثماني اتحاد مذهبي برقرار كند

 سـلطنت از آن خانـدان منتقـل         دبايـ    بـود و مـي     ف شده يضعكه دودمان صفوي     با اين 
 فرماندهان سپاه و سران ايل را احضار كـرد و           ، بزرگان ،از راه مصلحت بيني   اما نادر   د،  ش  مي

انتخـاب  از پـيش    شورا كـه    اعضاي اين    33.در باب سلطنت ايران محفل شورايي ترتيب داد       
دانـستند كـه       زيـرا مـي    را به سـلطنت برگزيننـد؛      جز نادر    ، كسي ، جرأت نكردند  ندشده بود 

  . ي در دست نادر استحكومت واقعي و نيروي نظام
كـه مـذهب شـيعه      ايـن مانند ي به اجراي شرايطشروطنادر پذيرفتن مقام سلطنت را م    

 در رديف چهار مذهب     دباي  بدين ترتيب كه شيعيان     . كرد ، تعديل شود  به طور رسمي  اماميه  
در تحت حمايـت خـاص امـام جعفـر          جعفري را كه    يعني مذهب    ؛سني، مذهب حقه پنجم   

آن از سوي نـادر     از شرايط قبول سلطنت     ديگر  يكي  . ، تشكيل دهند   قرار داشت  صادق
 در ايـران رواج يافتـه بـود،         هبود كه ملت ايران طريقه شيعه را كه به وسيله سلسله صـفوي            
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 اعمال شاه اسماعيل باعث نفاق   او معتقد بود   چرا كه    كنند و به مذاهب قديم برگردند؛     ترك  
   34.ميان مسلمانان شده استو نزاع 
 به شدت دلبستگي سـربازان سـني         نادر، بدون ترديد با اين شروط    كه  داشت  توجه   بايد

 به اندازه كافي سرباز سني در سپاه ايـران  اگر و   ه بود محسوس افزود ميزاني  ارتش ايران به    
   35.كرد خصوص در دشت مغان را پيدا نميه وجود نداشت، نادر هرگز جرأت سني گرايي ب

 بعد از انجمن مغان و حتي پيش از آن بـه            ،ادر را وا داشت   بنابراين يكي از عواملي كه ن     
  سـني؛   سـربازان  حضورمذهب تسنن امتيازاتي بدهد و برخي از شعائر شيعي را از بين ببرد،              

 تشويق آنها به حضور در سـپاه و         راينادر ب . ها در سپاه او بوده است      ها و تركمن   مثل افغان 
   36.مان به زيارت قبر ابوحنيفه شتافت حتي پس از شكست توپال عث،جنگيدن در جبهه

 رهـا وارد سـپاه نـادر شـدند و د            افغـان هم چنين پس از تسخير هرات، گروه زيـادي از           
 جلب نظـر    براينادر  .  از خود فداكاري بسياري نشان دادند      ه 1145محاصره بغداد در سال     

اي از    هعـد بـه دسـت     دهد كـه مقبـره ابوحنيفـه را كـه             اش دستور مي    سربازان سني افغاني  
   37.قزلباشان لشكر نادر ويران شده بود، بازسازي نمايند

گذاشتن شـيعي گـري و نگهداشـتن جانـب اهـل سـنت و               كنارترين هدف نادر از      مهم
، وجود همسايگان سني مذهب در مرزهاي شرقي و         نخستين حقانيت خلفاي    كردنتصديق  

هـا و    با ازبكان، عثمـاني    هاي صفويان  وي به فراست دريافته بود كه جنگ      . غربي ايران بود  
كـه   خواسـت بـدون آن      نـادر مـي    38. مذهبي داشـت   هاي  انيان، ريشه در اختالف   كحتي گور 

 بـدين سـبب در   .هـا پايـان دهـد       به اين اختالف   پيروي از مذهب جعفري را از ميان بردارد       
  .  كه فقاهت جعفري را به آنها بقبوالندكرد سعي  عثمانيدولت  با همكاتب

ه برخورد شيعه با خلفاي     ه انكار شعائري پرداخت كه به نحوي نشان دهند        نادر نه تنها ب   
 و در دشـت      نيز پرداخـت   ار مراسم سوگواري براي امام حسين     ، بلكه به انك   نخست بود 

الـشهدا و مـدفون ارض كـربالي پـربال، ابـا          در خصوص نگرفتن تعزيه سيد    «مغان حكمي   
 انان، ايجـاد نفـاق بـين مـسلم        بـراي جلـوگيري از    و   39.ردكـ صـادر   » عبداهللا الحسين 

   40.كرد سرپيچي كنندگان از اين فرمان را به شدت مجازات مي
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 نيز حـضور داشـت و بـه اطـالع سـلطان             در همان سال در شوراي مغان سفير عثماني       
. اند  د كه نادر به تخت سلطنت نشسته و ايرانيان از مذهب شيعه روي گردانيده             عثماني رسان 
عثمـاني  تانبول رفته بودند، دستور داشتند كه درباره شرايط زير با            كه به اس    نيز سفيران نادر 

  : قرارداد امضا كنند
وسـيله سـلطان    ه   كه اتباع شيعي پيرو آن هستند بايد ب        مذهب امام جعفر صادق   . 1

ي  ركـن پنجمـي بـرا      ، در كعبـه   .2.  پنجمين مذهب سني پذيرفتـه شـود       عثماني به عنوان  
حجـاج ايرانـي را در      اميرالحـاج بايـد      .3.  بنا كنند  هواخواهان مذهب امام جعفر صادق    

   41.همراهي كندمكه 
 هر چه زودتر صلح قطعي ميان ايران و عثماني برقرار گـردد و جنـگ و                 كوشيد   مي نادر

  . كشتار پايان يابد
 بارهني در استانبول انجام شد، در     تي كه ميان نمايندگان ايران و عثما      سرانجام در مذاكرا  

ن  بدون هيچ كوشش خاصي توافق به عمل آمد و قـراردادي ميـا  ، نادرسه شرط پيشنهادي  
   42.امضا گرديد و نادر به عنوان شاه ايران شناخته شدنمايندگان نادر و سلطان عثماني 

 فقه جعفـري را تحـت       كرد  مينادر قصد براندازي مذهب شيعه را نداشت، بلكه او سعي           
 عالي هرگز حاضر نشدند    اما سران باب  .  جزء فرق اسالمي بگنجاند    ،عنوان تخميس مذاهب  

دانستند كه اگر مذهب جعفري را بـه          ها مي  عثمانيپيشنهاد مذهبي وي را قبول كنند؛ زيرا        
  .، ديگر بهانه و دست آويزي براي توسعه طلبي نخواهند داشتبپذيرندعنوان مذهب پنجم 

  
  معاهده نجف 

 سراسر آذربايجان را فـتح      خت و سايش را برقرار سا    در قفقاز نظم و آ     پس از آن كه نادر    
 43.كرد، بزرگان دولت عثماني درصدد برآمدند كه به اخـتالف خـود بـا ايـران پايـان دهنـد          

بزرگان دولت عثماني كه از قبول رسـميت مـذهب شـيعه و دادن ركـن پـنجم سـرباز زده                
 و بودند، فتواي علماي اهل سنت را در نامشروع بودن اين تقاضا به عنوان عدل قرار دادنـد    

  . سنت را به او اطالع دهنداهل دو قاضي را نزد نادر فرستادند تا فتواي علماي 
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برآشفت و جوابي دو پهلو به دربـار  بر ايشان سفرا در دربند به حضور نادر رسيدند و نادر       
در نجـف  هـا  ممالك عثماني شد، اما پس از ارعاب عثمـاني عثماني نوشت و عازم حمله به    

بعد از مقدمه تاريخي در اين صورت مجلس مواد         و   ون تشكيل داد  معي بزرگ از روحاني   جم
 شـيعيان   ، كه به جاي تقاضاي ركن پنجم در مكـه          تجديد كرد   با اين تفاوت    را ميثاق مغان 

 ضاي سابق انجمن مغـان در ايـن مجلـس         اع. خواهند با ركن شافعي شريك شوند       فقط مي 
اق بـه    عـر  ل و آثار متبرعه شاه اسماعيل تأييد كردند و علماي         بازگشت خود را از عقايد باط     

بـه حقانيـت سـه    كه و مذهب ايرانيان را نمودند   اقرار   امامت حضرت امام جعفر صادق    
 علماي ماوراءالنهر هم اشخاصي     44.، تصديق كردند  خليفه نخستين اسالم ايمان آورده بودند     

 و فروع مذهب جعفري را موافق اسـالم         تند، كافر شناخ  كردند  را كه بر ضد ايرانيان قيام مي      
   45.اعالم كردند

  
  ع و تسننيانجمن كردان و ناكامي نادر در وحدت تش

. نجف را بـه پادشـاه عثمـاني داد        هدنامه   ع 1157آقا از طرف احمد پاشا در اسفند        محمد
 قبول پيشنهادهاي مذهبي نادر را مخـالف بـا شـئون            چند عثمانيان مايل به صلح بودند،     هر
 بارةولي در . دانستند و به همين علت از تصويب عهدنامه خودداري كردند           ت عثماني مي  دول

 بدين ترتيب نـادر پـس از آن         46. نكردند نظراظهاربه طور صريح    لزوم شروع جنگ با ايران      
 وحدت  يههمه جنگ و ستيز با تركان به سبب تعصب شديد دو ملت ايران و عثماني از نظر                

   48. بسته شده 1160ح ميان دو كشور در دهم محرم ه صلمعاهدو  47.مذهب چشم پوشيد
ست با فـشار  خوا مي هاي مذهبي نادر اين بود كه او فعاليتعدم پيشرفت يكي از داليل   

 اما در سوي ديگر دولت عثمـاني حاضـر بـه    ، وحدت ايجاد كند،   تشيع و تسنن   مياننظامي  
گونـه پيـشينه علمـي و     هـيچ ديگر اين بود كه نادر بدون       دليل   49.بودترين نرمشي ن   كوچك

كـه بـا شمـشير      تصور ايـن  با   كرد   اين مسئله را مطرح      ،فرهنگي در زمينه وحدت مسلمانان    
كه جامعه آن روز ايران قادر به درك اين مباني نبود            در حالي  .تواند به مقاصد خود برسد      مي

ت اش در مـذهب تـشيع دسـ       از عقيـده گذشـته    توانست در مدت كوتاه سلطنت نادر       و نمي 
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 و اين خود واكنشي منفي را در جامعه براي پذيرش            به ناچار، متوسل به زور شد      نادر. بردارد
   50.كرد هاي مذهبي او ايجاد مي خواسته
اي را بـه      كه تشيع تعـديل شـده      شاه در اين  هاي نادر   ه هر حال شكست قطعي كوشش     ب

گـاه مانـدگاري بـه       پاي ،پيكر اصلي اسالم پيوند دهد، نشانگر اين است كه تـشيع در ايـران             
گرفت تا تشيع كـه از       ها بر اساس سازش ساختگي صورت مي        اين كوشش . دست آورده بود  

از نـو   دانست،    يده راستين و باطن دين مي      خود را تنها پاسدار و وارث عق       امامانطريق  
اي    مانند رابطـه   ،گذاري شود و رابطه آن با مكاتب چهارگانه تسنن         به نام مكتب جعفري نام    

يـد ايـن طـرح      ملداد شود كه حكومت عثمـاني از تأي       ن مكاتب پيشتر با هم داشتند، ق      كه اي 
اي گذرا اهميت چنداني نيافـت،        واقعهچون  حمله نادرشاه به پايگاه تشيع كه       . خودداري كرد 

كـه نفـي     آنان با اين   .شديدتري را به نفع علما برانگيخت     واكنش  زمان،  خواه ناخواه در اين     
   51.دادند مي به حيات خود ادامه ،دند، به عنوان گروه مذهبي ملتبلد و تهيدست شده بو

سـرانجام نيـز در فـتح آبـاد         . طـول كـشيد   ) ه1160 تا   1148(سلطنت نادر، دوازده سال   
قوچان به دست چند تن از اميران قاجار و افشار در سراپرده اش به قتـل رسـيد و بـه ايـن                       

   52.ترتيب سلسله افشاريه پايان يافت
  

  ي تشيع در دوره زنديهوضعيت سياس
اي بود كه مؤسـس آن كـريم          اي كه نادرشاه به وجود آورده بود، سلسله         جانشين سلسله 

 1179اي شجاع و مردم دار از سرداران گمنام خود نـادر بـود كـه در سـال                     خان زند، لرزاده  
  . همه دشمنانش را مغلوب كرد و سلسله زنديه را تأسيس نمود

ن مورخـان و وقـايع      خان زند كمتر اختالف نظـري ميـا       مذهبي كريم   در مورد سياست    
 ي كـه او فـرد   معتقدنـد همه وقايع نگاران معاصر كـريم خـان  .  وجود دارد نگاران اين دوره  

كند كه   اما اين امر به هيچ وجه ثابت نمي        ، عشري بود  مسلمان و معتقد به مذهب شيعه اثنا      
 كـريم    عدم تقيد  ،رجان ملكم س. بوده است كامالً مؤمن و مقيد به اصول شرعي         وي فردي 

 را به اصول شرعي به دليل روحيه تسامح گرايانه وي در همه امور از جمله مذهب                 خان زند 



 
 
 
  
 

  
  
  

  ع از اضمحالل صفويه تا كريم خان زندوضعيت سياسي تشي
 

 
 
 
 

22 

  :نويسد داند و مي مي
 اما سخت رو و سخت      ،كريم خان رعايت لوازم مذهب به احسن وجه نمودي         

  53.گير نبودي

رها برعهده يكـي     شه هاي  ه سرپرستي هر يك از محل     در دوران حكومت كريم خان زند     
كه معموالً عهده دار انجام مراسم مذهبي هفتگـي و سـنتي            داشت  از روحانيون محلي قرار     

. محلـه تغييـر داد  دوازده  بـه  محلـه از نـوزده   شيراز را هاي هكريم خان تعداد محل 54.نيز بود 
اعتقاد بر اين بود كه هر محله اي تحت حمايت يكي از دوازده امـام قـرار دارد كـه ماننـد                      

   55.كنند ميمراقبت عمل جا فرشته نگهباني از آن 
 توجه و عنايـت خاصـي       هدايه و سوگواري حضرت سيدالش    هم چنين به مراسم تعز    

تـا روز    ، با توجه به فرا رسيدن مـاه محـرم         بار كه قصد لشكر كشي داشت       حتي يك . اشتد
ري و  و بـه مراسـم سـوگوا   توقف كرد  ي در باغ  حضرت سيدالشهدا  راي احترام عاشورا ب 

   56.تعزيه داري اقدام نمود
در  ، به عنوان نمونـه   رفت ت مشاهد شريفه و اماكن متبركه مي      در مواقع مقتضي به زيار    

  :اين باره آمده است
البتول مـشغول و    ول و به لوازم زيارت آستانه بضعهة         المؤمنين قم نز   به بلدة 

ساير ارباب  هاي خطير نذور از سركار فيض مدار به خدمت آستانه مشرفه و              مبلغ
   57.استحقاق وصول يافت

گـشت بـه    هنگامي كه از سركوبي اسماعيل خان فيلي در لرستان به شيراز باز مـي             نيز  
 هم چنين، هنگامي كه پس از شكست        58.حرمت ماه رمضان يك ماه در شوشتر اقامت كرد        

از در  قيب او بـه سـمت شـير        شنيد كه آزاد خان در تع      در شيراز پناه گرفته بود و      از آزاد خان  
 عهد و پيمان بـستند كـه بـا          ند و ، با گروهي از بزرگان به زيارت شاهچراغ رفت        حركت است 

مـاه محاصـره،    چهـارده پـس از  كـه   صادق خان 59. و از نفاق دوري جويند   هم متحد شوند  
 هـاي مـساجد را بـا خطبـه اثنـا          دسته   توصيه كريم خان دستور داد گل      بصره را فتح كرد به    
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  60.ها را با نام و القاب شاهي تزئين كنندكهعشري و اذان جعفري و س
 قبور عرفا و    ، تكايا ، خود نسبت به تعمير و ساخت مساجد       شكريم خان در زمان حكومت    

توان به ساخت مسجد وكيـل       ثار وي مي  داشت كه از آ    مياولياي الهي همت خاصي مبذول      
 بودنـد كـه     هفت تنـان دراويـشي     61.كردو تعمير و مرمت قبور چهل تن و هفت تن اشاره            

كردند و يكي پس از ديگري در همين مكـان          ساليان دراز در جوار آرامگاه حافظ زندگي مي       
 و  مرمت شد اي   تور كريم خان به صورت آبرومندانه     قبرهاي اين هفت تن به دس     . درگذشتند

 ساخته شد كـه بـراي اسـتراحت و سـكونت            كانخانه در آن م    عمارتي زيبا به سبك ديوان    
  62.شدستفاده ميرهگذران از آن ا
، شـد و مـسيحيان    دارا رفتار مي   م  با در عهد كريم خان با پيروان اديان ديگر       هم چنين،   

-يهوديان و زرتشتيان از آرامش خاصي برخوردار بودند و زندگي را در عصر وي مغتنم مـي              
  63.شمردند

 و  تـر از ديگـران بـود        رسد، در ميان حاكمان زند، علي مردان خـان مـذهبي            به نظر مي  
امي حضرت  نام ن  « به طوري كه هرگاه      داد،   نشان مي  عليالص خاصي به حضرت     اخ

 مبلغي سنگين براي تعمير     ،ه1197 وي در    64.شد شنيد، اشكش جاري مي     اميرمؤمنان را مي  
چـه مبلغـي     چنـان  كـه  كربال و كاظمين فرستاد و مقـرر كـرد       ،و مرمت بقاع متبركه نجف    

دباقر بهبهاني كه آن روزهـا در كـربال مـستقر           محم ديد مال  اضافه آمد با مشورت و صواب     
   65.بود به مصرف برسد

ديگر جانشينان كريم خان زند اعتنايي به حمايت از تشيع و علماي آن دوره نداشـتند و          
در ايـن    66.سادات پيـر و محتـرم يزدخواسـت بـود         زكي خان زند مسئول قتل يكي از         حتي
ا اخـتالف و منازعـه   و در سـاير شـهره  شـد  هاي مذهبي به شيراز محدود مي      فعاليت زمان،
گذاشت، ايـن وضـع   هاي مذهبي باقي نمي ، افشار و قاجار فرصتي براي فعاليتهاي زند  ايل

   .داشتتا تأسيس سلسله قاجار ادامه 
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  وضعيت روحانيون شيعه در دوره كريم خان زند
 كـه بـا      بـسيار كمـي    فاصلهبه سبب   كرد   كه كريم خان بر آن فرمانروايي مي      اي   جامعه

هـاي    تا جـايي كـه سياسـت       متأثر از شيوه و سبك آن دوره بود       ، بسيار   دوره صفوي داشت  
در اين سـاختار    . خاص مذهبي نادر نيز نتوانسته بود تغييري در ساختار كلي آن ايجاد نمايد            

 از اين رو كريم خـان بـه دليـل اعتقـاد و              .شد  خاص و برجسته داده مي     يبه روحانيان نقش  
 ارادتـي كـه از اعتقـاد وي نـشأت            عالقـه و   ، اين قشر و نيـز ميـل       ا مردم ب  ارتباط گسترده 

 خاص داشت و در عـين       ي توجه و عنايت    شيعه به علما و روحانيون پاك و وارسته       گرفت مي
 امرار معاش و تن در   ، اين عنوان و مسند راهي براي توجيه رفاه        ، نسبت به برخي كه با     حال

 و گاه  كردند، بسيار سخت گير بود       مي و سياسي باز  هاي سخت اجتماعي     ندادن به مسئوليت  
  67.رفتاز قراردادن مقرري براي طالب علوم ديني طفره مي

 از نيـروي آنـان در       كـرد   نيان زمان خود داشت و سعي مي      به روحا با وجود ارادتي كه     او  
  ضـمن انجـام    ، معتقد بود كه ايـن طبقـه بهتـر اسـت           جهت انجام امور نهايت بهره را ببرد      

اي باشند تا از اين طريق امـرار         داراي شغل و پيشه    هاي مذهبي خويش    ف و مسئوليت  تكالي

اي شـغل، كـسب و       دار  و امامان  6 بود كه همه پيامبران     معتقد كنند؛ زيرا او  معاش  
  .اند اي بوده حرفه

ر مناصـب   دا كريم خان ناچار بود بـراي كـساني كـه در حكومـت او عهـده                با اين همه  
 مانند  او براي افرادي،  . ، حقوق و مواجب خاصي معين نمايد      ورتشرعي بودند به حسب ضر    

 شـيخ   ، امـام جمعـه    ، قاضـي عـسكر    ، در شـهر ري    متولي آستانه حـضرت عبـدالعظيم     
  68.د كررمقرمستمري و شرعيه مواجب  فيصل بان امور  نايب صدر و، صدر،االسالم
من پـذيرفتن   ، كـريم خـان ضـ      آيـد  مطالعه متون تاريخي اين دوره برمي      گونه كه از   آن

- تا جايي كه مي     علما در عصر او بر عهده داشتند، مانند نادر شاه          هاي خاصي كه   مسئوليت
د بـود يكـي از      معتقزيرا   ؛كرد  آنان در امور حكومتي جلوگيري مي      توانست از دخالت و نفوذ    

  69.ل كشوري بوده استداليل سقوط سلسله صفويه دخالت اين قشر در مسائ
 شـيخ   برعهـده ، منصب امامـت جمعـه شـهر         تي كريم خان بود   راز كه مقرّ حكوم   در شي 
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 70» واسطه فضل و ديانتش بـه وي ارادت داشـت          كريم خان به  «بدالنبي شيرازي بود كه     ع

 بـود كـه گـاه       انـدازه ارادت كريم خان به برخي از علما و عرفاي بزرگ عهد خود تا بـدان                
   71.پذيرفت  و شفاعت آنان را در امور مهم ميدخالت
از جملـه، وقتـي كـه       .  داشت كه اين موارد بسيار محدود و معـدود بودنـد           توجه بايداما  

، آن عـالي    و بهبهان طرح محاصره انداخته بود     اردوي همايون به عزم تسخير كوه گيلويه        «
به رسم شفاعت از شهر بهبهـان بـه اردوي سـعادت بنيـان           ) مال محمدباقر بهبهاني  (جناب  

حضرت خاقان مغفـور    . لي آن واليت گرديد   ات اها آمده در خدمت خاقاني طالب عفو تقصير      
   72.» او از سر گناهان مردم آنجا گذشت، حسب االستدعايمقدم آن جناب را گرامي داشته

 و حتي رهبـر      بودند سر بر تافته  خان  اين در حالي بود كه مردم بهبهان از اطاعت كريم           
   كرد، نه تنهـا     ه تمكين مي  برا دعوت    هاي كريم خان كه او      و نامه   تشورشيان به اتمام حج

 سـفير و فرسـتاده او را بـه نفـت آغـشته و            ، شرارت آميـز   يقداما بلكه در    ،وقعي ننهاده بود  
  73.سوزانده بود

وعيت سياسـي الزم     كه فاقد مشر   ن زند از همان آغاز كار     كريم خا كه  شايد بتوان گفت    
ن و علماي مـذهبي     توانست پشتيباني روحانيا   كه مي ت خويش بود، با اين    براي ادامه حكوم  

  .را در جهت تأييد خود جلب كند، اما هرگز در صدد اين امر برنيامد
 قدرت را داشتند كه شاه و فرمـانروا را  ، اينهاي گذشته  علماي روحاني همواره در دوره    

 بـا   ن معرفـي كننـد، امـا در ايـن زمـان            خدا در زمي    نظر مردم، نايب امام غايب و خليفه       در
 صرف آن براي امور نظـامي       ور تعديل حقوق مالي آنان در امور وقف و        اقدامات نادر به منظ   

  74. كاهش يافته بود نسبت به دوره صفويه، قدرت روحانيونو لشكري
 رسـتم   .كـرد   توصيه و نصيحت روحانيان توجه مـي       كريم خان در مواردي به     هم چنين 

  :سدنوي در اين باره ميالتواريخ 
 از اعيان اصفهان و نيز ميـل و مـنش           برخي يك بار كريم خان بنا به توصيه        
 - شـد  كه به عقد شرعي او درآورده مـي        –خويش هر شب را با يك دختر باكره         
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ن چـو .  را عطا و او را مرخص مي فرمـود سپس مهريه و صداقش برد و به سر مي  
، علماي اصفهان به ديدنش رفته او را از اين حركـت            اين كار به حد كثرت رسيد     

خجلـت  وكيل از اين عمل بد دست برداشت و از ايشان كمال           . ناپسند منع نمودند  
  75.و انفعال يافته و عذر خواست

  
  كريم خان و مذهب تشيع 

 در  ايران ،سمي كردن مذهب اثنا عشري    رلت صفويه در    دوگيري اصولي     به سبب جهت  
در حقيقـت كـريم خـان كـه         . دوره كريم خان زند كماكان ماهيت شيعي خود را حفظ كرد          

 نقش مهمي در تداوم مذهب تشيع در         عشر بود،  يعه و معتقد به واليت ائمه اثنا      مسلماني ش 
  : عهده داشته استايران پس از نادرشاه به شرح زير بر

 عنوان ظاهري شاهي داشت    كه شاه اسماعيل سوم را كه تنها      ن پس از اين   كريم خا . 1
 شـعر بـر روي سـكه        ايـن .  زد به نام دوازده امام   ه  و خطب در قلعه آباده جاي داد، سكه       

  :هاي وي حك شده است
  آفتاب و ماه، زر و سيم در جهان شد 

  76الزماناز سكه امام بحق صاحب 
هايي كه در اواخر عمر كريم خان و پس از فتح بصره ضرب گرديـد،                 ه از آخرين سك   .2
كه اشاره به ظهـور      77زنم تا صاحبش پيدا شود    سكه بر زر مي   : اي داراي اين سجع بود     سكه

  .دارد ]عج[مهدي حضرت 
امي و القـاب گرامـي حـضرت        به نام ن  خطبه و سكه    « : پس از فتح بصره دستور داد     . 3

  78.»عشريه بلند آوازه و تازه ساختند ائمه اثنا
، كـريم خـان طـي        بصره، مير مهنا را به قتل رسانيد        هنگامي كه سليمان پاشا حاكم     .4
  :تاب آميز خطاب به او نوشتاي عنامه

ايد كه در اين وقت ايران       ناهوشيار اگر چنين دانسته     بي تجربه   اي مرد خام و   
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 سلطاني را كه ما مطاع خـود قـرار           است و شاه اسماعيل واالجاه خليفه      بي پادشاه 
دانيـد،  باشيم وارث ملك صفويه نمي    واالجاه مي ايم و ما اهل ايران مطيع آن          ادهد

 اعظم معظم عـالم و      الطاعةي الحقيقة ما شهنشاه واجب ا     ف. ايد اشتباه عظيمي كرده  
 و امـم    ميـع فـرق   ئف و قبائل و شـعوب و اولـي االمـر ج           صاحب الزمان همه طوا   

دانيم و ملوك اسالم را قائدين عـساكر         را مي  حضرت ابوالقاسم محمد مهدي   
واالجـاه شـاه    . دانـيم نصرت مظاهر آن سلطان بزرگوار و آن خاقان كامگـار مـي           

 خداداد ايران صاحب منـصب ولـي عهـدي           سلطاني در اين دولت    اسماعيل خليفه 
است و اين مخلص آل پيغمبر و اين كمتـرين غـالم خواجـه قنبـر وكيـل الدولـه                    

   79.صاحب اختيار دولت ايران
هـاي خـود      را بر روي سكه   ] عج[رار زيادي داشت تا نام مبارك امام زمان       كريم خان اص  

ـ  » يـاكريم «هـا لفـظ     ضرب كند، و به همين سبب در يك طرف سكه          ر روي ديگـر آن     و ب
 تا مـدعي    اين امر برخي از مورخان غربي را به اشتباه انداخته         . حك شد » ياصاحب الزمان «

اي به سليمان پاشا كـه مـذهب          كه وي در نامه    آن حال 80.استشوند او ادعاي امامت كرده      
 غـالم حـضرت اميرالمـؤمنين علـي ابـن           ، خـود را غـالم خواجـه قنبـر         اهل سنت داشـت   

  .كه ادعاي امامت داشته باشدبه آن چه رسد ،داند مي ابيطالب
اعراب طايفه  توان در عفو و بخشش شورش        را مي  ارادت كريم خان به مذهب تشيع        .5
كه كريم خان سدي    پس از آن   .مان مشاهده كرد  به رهبري شيخ سل    كعب در خوزستان  بني  

ر صلح و سازش    يخ سلمان از د    ش .پرداختخته بود، خراب كرد و به تعقيب او         را كه شيخ سا   
ميرزا محمدعلي صدرالممالك   . روز رسولي از جانب شيخ سلمان آمد       پس از دو سه      درآمد و 

ه و چون طايفـ دازند رپ مبلغي به رسم ماليات به خزانه عامره ب         كه هرسال  را شفيع خود نمود   
   81.، مسئول آنان مقبول گرديدبني كعب شيعه اثنا عشريه بودند

خود به شادگان نشان داد كه عفو و گذشـتش بـه             ي دوم  كريم خان در لشكر كش     ،البته
عقيده و اعتقاد طايفـه او بـه         نه به سبب     اني وي از تعقيب شيخ سلمان بوده است       دليل ناتو 
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شود اعراب شيعه      حاضر مي   در اين زمان والي بغداد كه از سردمداران اهل سنت بود،           .تشيع
بعه و رعيت او نيـز      ت) شادگان( فالحيه كه در آن زمان به دليل استقرارشان در          بني كعب را  
   .پذيرد را مي شدند، سركوب كند و كريم خان اين امر محسوب مي

اعراب بنـي   « كه  يم خان به عفو وي به دليل اين       محمدصادق نامي كه در سفر اول كر      
 ،جا هيچ توجيهي نـدارد كند، در اين اشاره مي82»كعب اقرار به واليت جناب حيدري داشتند     

متفاوت را اتخاذ كرده اسـت نـه          روش ه بپذيرد كريم خان از روي سياست اين دو        كجز اين 
  .اعتقاد ديني و شيعيبر مبناي عاليق و 

هـاي   بود كه نمادها و نمونه     اندازه اعتقاد مردم به تشيع تا بدان        ، در زمان كريم خان    .6
مـام نقـل    يبور بـا تعجـب و حيـرت ت         مانند كارستن ن   ،اين گرايش را برخي سياحان خارجي     

توان دريافت كه كريم خان از اعتقاد عظيم و عميق مردم به اهـل         از اين نكته مي    .كنند مي
ري از ايـن اعتقـاد       به خوبي آگاه بود و سعي و اهتمام خاصي در جهت بهره بـردا              بيت

  83.داشت مبذول مي
 خان به مذهب شيعه بود كه باعث شد تا قبايل عرب شيعه اطراف بـصره را         اعتقاد كريم 

بر ديگر قبايل سني برتري دهد و با تكيه بر آنها راه را بر نيروي عثماني كه قـصد تـصرف          
  84.بصره را داشت سد نمايد

خواست كه راه را بـر لـشكر        از مشايخ اعراب شيعه     اي از شيخ حمود      در نامه كريم خان   
يـت در    در نها  .كمكي بغداد كه به سوي بصره در حركت بود، سد كند و با وي مقابله نمايد               

 سپاه بغداد نتوانست راه بصره را در پيش گيرد و به بغداد عقب نشست               ،اثر تدبير كريم خان   
 .ره بود به دست سپاه زند فتح شدو بصره كه در محاص

  
  گيرينتيجه

ها در دوران تسلطشان بر       آن .هاي سني بر ايران حاكم شدند      ، افغان پس از زوال صفويه   
 داشـتند و در نهايـت نيـز ايـران و تـشيع را بـه چـالش               شيعيانرا با    بدترين رفتارها    ،ايران
پارچه  ها را از ايران بيرون راند و ايران يك          افغان ه1148كه نادرشاه در سال     ندند تا اي  انكش
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 چرا كه   فوذ علماي دين در كار حكومت نبود؛      در دوران وي خبري از حكومت شيعه و ن        . شد
نـادر  . كـرد   و مبلغان شيعه بد رفتاري مي       با علما  بندي به دين نداشت و     نادر هيچ گونه پاي   

 نام مذهب جعفري به چهار مذهب سنت، اخـتالف      افزودن مذهب شيعه با   كرد با    تالش مي 
 بيشتر سياسـي    ، مذهب پنجم  از طرح  وي   هدف. را از ميان بردارد   ميان اسالم شيعه و سني      

ند، مدعي رهبـري جهـان      وري مغولي ه  خواست در برابر سالطين عثماني و امپرات        بود و مي  
  .نتيجه ماند اين تالش او بياسالم شود كه 

 ايـن امـر     . زيادي پيدا نكرد و آرزوهاي وي بر باد رفـت          ان نادر طرفدار  سياست مذهبي  
 از  پـس  تشيع   ،وجود در اين عصر   هاي م   نشان دهنده اين واقعيت است كه علي رغم چالش        
پس از نادرشاه، سلسله زنديه حكومت      . تصفويه نيز در ايران پايگاه ماندگار و محكمي داش        

شـيخ  . ها روزنه كوچكي براي فعاليت علماي ديـن بـاز شـد           و در زمان آن   را به دست گرفت     
افتتـاح   دوبـاره    محاكم شرع را  نيز  كريم خان زند منصوب شد و او        با فرمان   االسالم شيراز   

مـا حـداقل نـشان    لي محـدود بـود، ا   حيطه كار علما و محاكم شرع خي ،در دوره زنديه  . دكر
 و علما و مبلغان مـذهب شـيعه از احتـرام و            شيعه است  ي حكومت ،داد كه حكومت زنديه    مي

  .اعتبار برخوردار هستند
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 ترجمـه   هجوم افغان و زوال دولـت صـفوي،       ؛ جونس هنوي،    70، ص   1388روزنه،  : اول، تهران 

 .96، ص 1367انتشارات يزدان، : اسماعيل دولتشاهي، تهران

  . 233 -232 ص همان،. 6
، 2537اميركبيـر،   :  ترجمه مشفق همـداني، چـاپ دوم، تهـران         نادرشاه، الرنس لكهارت،    .7
، تـصحيح مـريم     )يادداشتهاي كشيش لهـستاني عـصر صـفوي        (سفرنامه؛ كروسينسكي،   260ص

 .71-70، ص1363توس، : ميراحمدي، چاپ اول، تهران
:  چـاپ اول، تهـران     هـاي افـشاريه و زنديـه،      همختصر تاريخ ايـران در دور      رضا شعباني،    .8

 .29، ص1، ج1378انتشارات سخن، 

: ، تـصحيح و تحـشيه مـشيري، تهـران         )رستم التواريخ  (رستم الحكما  محمدهاشم آصف،    .9
 .188، ص1348تابان، 
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 .255ص، 1377انتشارات علمي و فرهنگي،  ،پيشين جونس هنوي، .10
ه ق، 1193دارالطباعـه العـامر،   :  اسـتانبول گلشن معـارف،   محمدسعيد افندي فرائضچي،     .11

 .1288ص 
 .257-256 صپيشين، جونس هنوي، .12
  . 1239 ـ 1238 ص پيشين، محمدسعيد افندي فرائضچي، .13
 به اهتمام عباس اقبال آشـتياني،       روزنامه ميرزا محمد كالنتر فارس،     ميرزا محمد كالنتر،     .14
 .4، ص 1362كتابخانه طهوري و سنائي،: بي جا
 .163 ص پيشين،جونس هنوي،  .15
ص ،  1368دنياي كتـاب،    : جابيتاريخ جهانگشاي نادري،     ميرزا مهدي خان استرآبادي،      .16

  .31 صپيشين، لكهارت، ؛39 -38

 .229-228 صپيشين، مايكل اكسورثي، .17

 نادر شاه، شامل پيراسته و كوتاه شده دره نـادري، سـفرنامه حـزين و سـخنراني دكتـر                    .18
 .192، ص1357انتشارات بنياد، : سوم، تهرانلكهارت، چاپ 

 ترجمه احمد امين، چـاپ دوم، شـبگير،         دولت نادرشاه افشار،  : زوم، آرنوا . اشرافيان، ك . 19
 .72، 1536: تهران

رشـيد  : ترجمـه يخ ادبيات ايران از آغاز عهد صوفيه تا زمـان حاضـر،             تارادوارد براون،    .20
  .142، ص 1345: انياسمي، چاپ سوم، انتشارات ابن سينا، تهر

 ترجمـه   ،)عـصر نادرشـاه   (سفرنامه  ژان اوتر،   ./ 132-131 ص   پيشين،اشرافيان و آرنوا،     .21
 .138-137، ص 1366سازمان انتشارات جاويدان، : جا دكتر علي اقبالي، چاپ دوم، بي

 .132 ص همان،اشرافيان و آرنوا،  .22
 .62م، ص 1867نا،  بي:  هند ترجمه شيخ محمد اصفهاني،تاريخ ايران،سرجان ملكم،  .23
 .269، ص 1 جپيشين،شعباني،  .24
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 .188 ص همان،رضا شعباني،  .25
 .197 ص همان، .26
 .199 ص همان، .27
 .134 صپيشين،اشرافيان و آرنوا،  .28
  .262 ص پيشين،جونس هنوي،  .29
  .19، ص 1375نشر الهادي، :  چاپ اول، قممقاالت تاريخي،رسول جعفريان، . 30
  . 30 ـ 29  صهمان،. 31
  . 44-43، ص 6، شماره4 جمجله يادگار، وثيقه نادري،عباس اقبال آشتياني، . 32
انجمـن  :  به اهتمام دكتر جعفر شـهيدي، تهـران        دره نادره، ميرزا مهدي خان استرآبادي،     . 33

  . 347 ص تاريخ جهانگشاي نادري،؛ همو، 740، ص 1341آثار ملي، 
ه كوشش محمدامين رياحي، تهران، نـشر علـم،          ب عالم آراي نادري،  محمدكاظم مروي،   . 34
 اسناد و مكاتبات تاريخي ايـران در دوره افـشاريه،      ؛ محمد رضا نصيري،     982 -981، ص   1369
  . 82، ص 1364جهاد دانشگاهي، : گيالن
 ترجمه سيد محمـد تقـي فخـر داعـي گيالنـي، چـاپ             تاريخ ايران، سرپرسي سايكس،   . 35

  . 372 ، ص1370دنياي كتاب، : پنجم، تهران
  . 416، ص 1ج  پيشين،محمدكاظم مروي، . 36
  . 415 ص همان،. 37
  . 415 ص همان،. 38
  . 982-981، ص 3 جپيشين، محمدكاظم مروي، .39
  . 158 ص پيشين،جونس هنوي، . 40
  . 157 ص پيشين،ر، آرنوا، .ز، اشرافيان و م. ك. 41
  . 158 ص همان،. 42
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  . 756 ص ين،پيشميرزا مهدي خان استرآبادي، دره نادره، . 43
، ص  3 ج پيشين،؛ محمد كاظم مروي،     270 ص   پيشين،همو، تاريخ جهانگشاي نادري،     . 44

984-986 .  
  . 388 -387 ص همان،ميرزا مهدي خان استرآبادي، . 45
  . 309 ـ 308 ص پيشين،الرنس لكهارت، . 46
؛ 174، ص   1368تـوس،   :  چـاپ اول، تهـران     هاي ايـران،    سفارتنامهمحمدامين رياحي،   . 47

  .412 ص پيشين،حمد سعيد افندي فرائضچي، م
  . 416 -415ص پيشين،  تاريخ جهانگشاي ناري،ميرزا مهدي خان استرآبادي، . 48
  . 34 ص پيشين،رسول جعفريان، . 49
  . 37-36 ص همان،. 50
، ترجمـه ابوالقاسـم     )نقـش علمـا در دوره قاجاريـه       ( دين و دولت در ايران    حامد الگار،   . 51

  . 62ص  ،1369توس، : سري، چاپ دوم، تهران
  .760-759 ص پيشين، ميرزا مهدي خان استرآبادي، دره نادره، .52
 .پيشين سرجان ملكم، .53

مؤسسه انتشارات :  تهرانتاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند، غالمرضا ورهرام،  .54

  .113، ص1366معين، 

: محـسن جاويـدان، تهـران      ترجمـه    مشاهدات سفر از بنگال به ايـران،       ، ويليام فرانكلين  .55
 .57، ص1358انتشارات دانشگاه تهران، 

بي :  تحرير و تحشيه عزيزاهللا بيات، تهران      تاريخ گيتي گشا،   محمدصادق نامي اصفهاني،     .56
 .75تا، ص
 .78 صهمان، .57
، 1369زرين،  :  به اهتمام غالمرضا طباطبائي مجد، تهران      گلشن مراد،  ابوالحسن غفاري،    .58
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 .253ص

، 1344ابن سـينا،    :  به اهتمام مدرس رضوي، تهران     مجمل التواريخ، ين گلستانه،    محمدام .59

 .315ص

، 1363طهـوري، :  به اهتمام صـمد موحـد، تهـران        تحفة العالم،  ميرعبداللطيف شوشتري،    .60

 .136ص

 .180 ـ 113 ص،پيشين غالمرضاورهرام، .61
 .237، ص1بي تا، ج:  تهرانفارسنامه ناصري، حاج ميرزا حسن فسائي، .62
 .89 صپيشين، ويليام فرانكلين، .63

 .224، ص1 ج،پيشين ميرزا حسن فسائي، .64
 .660-658 ص،پيشين ابوالحسن غفاري، .65
 .319 ص ن،پيشي ويليام فرانكلين، .66
 .نهما .67

 .309 ص پيشين، محمدهاشم آصف، .68

 .393 ص همان، .69
صدري افـشار، چـاپ دوم،       به اهتمام غالمحسين     مĤثر سلطانيه،  عبدالرزاق بيگ دنبلي،     .70
 .186، ص 1، ج1351ابن سينا، : تهران

 .215 ص پيشين، ميرزا حسن فسايي، .71
  .388 ص پيشين، ابوالحسن غفاري، .72
 .71 ص همان، .73
  .232 صپيشين، الرنس لكهارت، .74

 .322 ص پيشين، محمدهاشم آصف، .75
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 .371  صپيشين،محمد هاشم آصف،  ؛460 ص پيشين، محمدامين گلستانه، .76

 قـود العواقيـه،   نتـاريخ ال  به نقل از عباس عـزاوي،       ( 120 ص   پيشين، غالمرضا ورهرام،    .77
 .176 ق، ص 1377، )نا بي: بغداد

 .136 ص پيشين،؛ ميرعبداللطيف شوشتري، 351 ص پيشين، ابوالحسن غفاري، .78

  .399 ص پيشين، محمدهاشم آصف، .79
 ترجمـه    جانشينان كـريم خـان زنـد،       -ديهتاريخ زن  ابن عبدالكريم بن عليرضا شيرازي،       .80

 .207، ص 1365نشر گسترده، : غالمرضا ورهرام، تهران
  .215، ص 1 جپيشين، ميرزا حسن فسايي، .81

  .135 ص پيشين، محمدصادق نامي اصفهاني، .82
 .189، ص 1354انتشارات توكا، :  ترجمه پرويز رجبي، تهرانسفرنامه، كاريستن نيبور، .83
 .201 ص همان، .84


