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  فصلنامه تاريخ اسالم
  122 - 107ص ، 26، شماره مسلسل 1385 تابستانسال هفتم، 

  
  

  برگي از پيشينة تالش ايرانيان براي اتحاد مسلمانان
  

  *ابوالفضل عابديني
بـين ايـران و عثمـاني       » مـذهبي «دورة صفويه معمـوالً بـه دورة اخـتالف          

ســتي و از اتحاد،حــسن تفــاهم، دوهــايي بــرگولــي تــاريخ، . معــروف اســت
بعـد از انعقـاد معاهـده    . دهد ديگر نشان مي  با هم را  صميميت دوكشور مسلمان    

هـا از     بين شاه صفي و سلطان مـراد چهـارم، عثمـاني          ) م1639/ ه1049 (ذهاب
كـه  » مذهب«به اين ترتيب، تأثير گذاري عامل       . مخالفت با ايران دست كشيدند    

  .ي تخفيف پيدا كردا يكي از عوامل اختالف بين دوكشور بود، تا اندازه
در دورة افشاريه، نادرشاه چندين سال با عثمـاني جنگيـد، ولـي سـرانجام        

وي بـراي تحقـق     . دريافت كه بايد بين مسلمانان صلح و آشـتي برقـرار گـردد            
را » دينـي نجـف   انجمن  ه «1156بخشيدن به تأليف بين شيعه و سني، در سال          

بال، نجف، حله، بغداد و     تشكيل داد و علماي بزرگ و معروف شيعه و سني كر          
كاظمين در كنار عالماني از ايـران، بخـارا و افغانـستان، در آن مجلـس بـزرگ                  

  . مشورتي شركت كردند
  

  .، اتحاد اسالم، نادرشاه، افشاريه، عثماني، مذهبهصفوي :هاي كليديواژه

                                                 
  .عضو هيأت علمي گروه معارف اسالمي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري تاريخ و * 
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  چشم اندازي بر روابط ايران و عثماني
سماعيل اول و سلطان سليم عثماني بـه      هايي بين شاه ا   در آغاز كار دولت صفوي، تنش     

وجود آمد، ولي به تدريج مناسبات دو كشور ماليم گرديد و سرانجام به دوستي و صميميت                
  .و حسن تفاهم منجر شد

/ ه 962صـلح آماسـيه در      معـروف بـه     (بعد از صلح شاه تهماسب با سـلطان سـليمان           
هـاي شـاه تهماسـب و        نامه گذاشت و لحن  بهبودي  ، روابط ايران و عثماني رو به        )م1555

كـه شـاه تهماسـب بـه        هـايي   هيـأت هاي بعد،   در سال . تر شد سلطان سليمان عثماني نرم   
بهايي به مناسـبت جلـوس سـلطان سـليمان قـانوني،            بود، هداياي گران  فرستاده  استانبول  

 و جانـشيني    م1568/  ه 975اين دوستي تا مرگ سليمان در سال        . تقديم باب عالي كردند   
  .چنان برقرار ماندم همسلطان سليم دو فرزندش

به حساب   »مجاهد في سبيل اهللا   «و  » سلطان غازي « را   2 روم 1شاه تهماسب، خواندگار  
دانـست؛ وي در تـذكرة      و جنگيدن با وي را خالف شرع و فروختن دين به دنيا مي            آورد  مي

رويم، كار ما پـيش  خواندگار به غزا به جانب فرنگ رفته، ما كه به الكاي او            : نويسدخود مي 
به غزاي كفـار رفتـه بـه         چوننخواهد رفت و اگر چنانچه او برادر و فرزند مرا كشته باشد،             

  3».فروشيمرويم و دين را به دنيا نميالكاي او نمي
شاه عباس نيز وقتي از لشكركشي سلطان مراد سوم به اروپا و جنـگ او بـا عيـسويان                   

اي دوستانه و محبت آميز، خطاب بـه وي چنـين           هباخبر شد، اظهار خرسندي نمود و در نام       
اميد كه عن قريب نويد فتح و ظفر به گوش هوش منتظران زاويه دعاگويي رسد               : ... نوشت

خوشـحال  و و كبار بدين مژده مسرت افزاي روح فـزاي مـسرور          صغار  و جميع اين ديار، از      
ا بـين روابـط محبـت و        اند و فيمـ   گردند، چون لشكر اسالم به غزاي كفار فجار مأمور شده         

و اگر فرمان جهـان مطـاع       ... يگانگي به نوعي استوار گشته كه در ميانه جدايي واقع نيست          
بوده باشد، امرا و لشكر قزلباش را كه در سرحد ممالك محروسه واقعند، روانه نمـاييم كـه                  

وسـه  جبه رقابت عسكر نصرت مأثر، خاقان سكندر شأن سـليمان مكـان، بـه غـزا كفـار م                  
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دين قيام نمايند تا ما نيـز از يمـن مرحمـت و اشـفاق پادشـاه                 سه و دفع مشركين بي    منحو
  4...مند گرديمعالميان پناه از ثواب غزا بهره

پنداشـت و    عباس، مخالفان عثمـاني خـود را كـافر نمـي           دهد كه شاه  اين امر نشان مي   
  .دانستغزاي با فرنگيان را به مثابه جهاد با كفار، يك ارزش مي

بين شاه صفي و سلطان مـراد چهـارم         ذهاب  ها، بخصوص بعد از انعقاد معاهده       عثماني
 به اين ترتيب، تأثيرگـذاري عامـل        . از مخالفت با ايران دست برداشتند      5)م1639/ ه 1049(
  .اي تخفيف پيدا كردكه يكي از عوامل اختالف بين دو كشور بود، تا اندازه» مذهب«

او كـه از ناحيـه مرزهـاي     . ي با دولت عثماني داشت    ام نيز روابط دوستانه   شاه عباس دو  
 سـفير   ،در همـين سـفر    . قنـدهار را تـصرف كـرد      ه 1058غربي كشور آسوده بود، در سال       

-داياي بـي  تحف و ه  «اي دوستانه همراه با     نامه) سلطان ابراهيم خواندگار  (سلطان عثماني   
چنـد  «بت آميزي بـا     م ارسال كرد و در عوض، شاه نيز نامة مح         براي شاه عباس دو   » شمار

  6.براي سلطان عثماني فرستاد» قالده فيل كوه شكوه
ابراهيم سلطان كه بعد از سـلطان مـراد بـه سـلطنت روم              «: نويسد مي عباسنامهمؤلف  

سـفير مزبـور در قـزوين بـه         . ت آميز روانه ايران نمـود     ده بود، يوسف آقا را با نامة مود       رسي
 جشن نوروز در تاالر سعادت آباد برگزار بـود و           از قضا مراسم  . شرف پاي بوسي سرافراز شد    

ايلچي مذكور به حضور همايوني رسيده، دستور دادند كه از سفير عثماني پـذيرايي شـاياني                
  7».بشود

) ه1105 - 1077(هاي سلطنت شـاه سـليمان       براساس اطالعات موجود، در تمام سال     
چنـان رعايـت    هم» ذهابهده  معا«صلح و امنيت در مرزهاي ايران و عثماني برقرار بود و            

كوشيدند تا ايران را به دشمني با عثماني وا دارند،           در اين مدت، سفيران اروپايي مي      .شدمي
هدف از سفارت مـا در دربـار        «: نويسدكمپفر در اين خصوص مي    . شدولي ايران حاضر نمي   

هـا كـه    تركايران، بيشتر اين بود كه شاه ايران را وادار به يك لشكركشي مشترك بر ضد                
فقـط  . در بحبوحه صلح، بغداد را از چنگ پدر بزرگش شاه صفي، خارج كرده بودند، بكنـيم               
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وي بـه مـسيحيان    . هاي ما به جايي نرسيد    چون وزير اعظم با اين كار موافق نبود، كوشش        
 هوزير اعظم ب . دادورزيد و به همين دليل به ما جواب رد مي          مي حسادتبه خاطر فتوحاتش    

پذيرفتن تقاضاي شما يعني اقدام شاه به جنگ با عثماني، نه با قـرارداد صـلحي                «: ما گفت 
-ايم، موافقت دارد و نه اوضاع و احوال مـا چنـين اجـازه مـي         كه ما با خواندگار منعقد كرده     

  8».دهد
ترين قرارداد صلح ميان دو كـشور بـود كـه براسـاس آن مرزهـاي                  ، مهم ذهابقرارداد  

هـاي بعـدي، از جملـه قـرارداد صـلح بعـد از                در معاهـده  و   قطعي دو كشور معـين گرديـد      
 9 .شد نادر و نيز در تعيين حدود در دورة ناصرالدين شاه، هميشه به آن استناد مي            هاي    جنگ

م، شاه سليمان   هاي شاه عباس دو     در دوره (د سال،   بااين قرارداد، صلح و آرامش در حدود نو       
در مرزها برقرار بود و سفيراني ميان اصفهان        ميان دو كشور، به ويژه      ) و شاه سلطان حسين   

  . استانبول در رفت و آمد بودندو
آميز شاه سلطان حسين به آخرين سفير عثماني، يعني احمد دري             پيام دوستانه و محبت   

ــدي، حــاكي از ايــن صــفا و  ــشانم  «:  صــميميت اســتافن ســلطان {مــن دعــا گــوي اي
سـته اوقاتـشان را در جنـگ بـا كـافران            غـازي و پيو   خوانـدگار   ايشان پدر در پدر     }عثماني
  10».و دعاي ايشان بر ما واجب عيني است. اند گذرانيده

در دوران سلطنت شاه سلطان حسين، دولت عثماني، ظلم و ستم بر مردم سني مذهب               
هاي خود در اروپا قرارداد و چشم طمـع بـه           اي براي توسعه ارضي و جبران شكست        را بهانه 

 با شكست قطعـي از اتـريش و         ها  ه ترك داد ك   ها نشان مي    ارش زيرا گز  ؛خاك ايران دوخت  
 كه با ضميمه كـردن بخـشي از خـاك           اند بر آنان، به فكر افتاده     11تحميل پيمان پاساروويچ  

افندي به ايران نيـز آن بـود          دليل آمدن دري  . اي جبران كنند    ايران، اين شكست را تا اندازه     
 كند تا بر مبناي آن، دولت عثماني دسـت بـه            كه اوضاع و احوال ايران را از نزديك بررسي        

اين هدف اصلي مأموريت سفير بود، ولي مأموريت وي به اين صورت اعالم شـد               . كار شود 
اي از مـواد پيمـان پاسـاروويچ دربـارة راه             كه او براي فراهم آوردن مقـدمات اجـراي پـاره          

  .رود ذرد، به ايران ميگ زيت بازرگاني ايران  و اتريش كه از درون مرزهاي عثماني ميتران
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جاده ابريشم كه شرق و غرب جهان اسـالم را بـه هـم متـصل                 ها، عثماني   در آن سال  
گذشت، بسته بود و بازرگـاني خـارجي ايـران بـه جـاي راه        كرد و از ايران و عثماني مي        مي

 دماغـه نيـك در جنـوب آفريقـا و           ، خليج فارس  ،ير، از طريق بندرعباس   غنزديك آسياي ص  
  .تري بودند شد كه مسيرهاي طوالني و پرخطر  درياي خزر و روسيه انجام ميگاهي هم از

 و راه بـردارد كرد كه از مزاحمت دسـت      را متعهد مي    ا پيمان صلح پاساروويچ، عثماني    ام
نـشيني    بعـد از شكـست عثمـاني از اتـريش كـه سـرآغاز عقـب               . بازرگاني ايران را بگشايد   

م، پيمـان   1718 ژوئيه   12/ ه1130 شعبان   20ن بود، در    ها از اروپا و مقدمة زوال آنا        عثماني
صلح پاساروويچ ميان عثماني و فاتحان آن جنگ، يعني اتريش و ونيـز بـه امـضا رسـيد و                    

  .شش روز بعد از آن، پيمان بازرگاني ميان اتريش و عثماني امضا شد
ها آن را     كرد و اتريشي     اين پيمان كه آزادي تجارت ايران را تأمين مي         19براساس ماده   

 الزم بود كه دولت ايران از آن مطلع شود و آن را بپذيرد؛              ،ها تحميل كرده بودند     بر عثماني 
. از اين رو، سفير اتريش در استانبول، باب عالي را وادار كرد كه سفيري بـه ايـران بفرسـتد                   

هـم تعهـد خـود را در برابـر     : زد ا يك تير دو نـشان مـي  دولت عثماني با فرستادن سفير ب «
  12 ».داد و هم وضع و حال ايران را براي حملة آيندة خود مي سنجيد اتريش انجام مي

خان، سفير شاه سلطان حسين، در سـال          در ازاي بازديد احمد دري افندي، مرتضي قلي       
به استثناي يك بار، پذيرايي و احترام       موارد  وارد قسطنطنيه شد و در تمام       م،  1721/ه1134

.  را جلـب كـرد    العاده توجـه دامـاد ابـراهيم         مهارتش در شعر، فوق    شد، تسلط او بر ادبيات و     
ابراهام استانيان، نمايندة انگلستان در قسطنطنيه، در گزارشي به وزارت امور خارجـة دولـت       

ميان دو كشور حسن    «: خان را اين طور ذكر كرد        دليل فرستادن مرتضي قلي    13،متبوع خود 
   شورش عظيمـي در ايـران برپـا شـده اسـت،             تفاهم ايجاد كند، مخصوصاً در اين وقت كه       

چنين براي خشنودي باب عالي، اجازة پادشاه ايران را بـراي تجـارت اتبـاع سـلطان در                  هم
كننـد كـه      ها مهرباني مي    ها از آن لحاظ در اين وقت با ترك          ايراني. ايران، ابالغ كرده است   

  14 ».ي بودن او كمك برساندبه علت سن) ها افغان(مبادا سلطان به رهبر شورشيان در ايران 
خان از سلطان اجازه گرفت به ايران باز گردد، ولـي وقتـي بـه                 در ماه بعد، مرتضي قلي    
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  .كشور خود رسيد كه سقوط اصفهان و انقراض سلسلة صفويه، قريب الوقوع بود
اي از افغانان، اصفهان را محاصره كـرد و بـا ايـن                با عده  ه1135محمود افغان در سال     

ز اصفهان با داشتن جمعيت زياد و آب فراوان زاينده رود، در ايـن فـصل مـشكل                  كه دفاع ا  
تـسليم بـه    جـز   خرد او غلبه كرده بود كه         نبود، ولي به قدري ترس بر پادشاه و درباريان بي         

قضا و قدر و اظهار اين عقيده كه كوكب اقبال محمود رو به صعود و زوال خاندان صـفوي                   
افغانان پايتخت را در محاصره گرفتند و چون قـبالً راه           . ندحتمي است، به فكر ديگري نبود     

به زودي قحطي در اصـفهان بـروز كـرد و شـاه سـلطان حـسين                 آذوقه را هم بسته بودند،      
آبـاد    به نزد محمـود در فـرح      ه 1135 محرم سال    12اي نديد جز اين كه در روز جمعه           چاره

م اين مـاه بـه اصـفهان آمـد و در           محمود در چهارده   15 .برود و تاج و تخت را تسليم نمايد       
  .به جاي شاه سلطان حسين به تخت سلطنت ايران جلوس كردستون  چهل

؛ يعني در همان ايامي كه محمود افغان به اصفهان نزديك شده بـود،               ه1134در سال   
عهد دولت را به قزوين فرستادند تا براي كمـك            ميرزا، ولي جمعي از اركان دولت، تهماسب      

ـ مؤلـف   .هـا بيـاورد    اصفهان، سپاهياني فراهم كند و به جنـگ افغـان       به پدر و نجات    ده زب
را بيـرون آورنـد و      مصلحت را در آن ديدند كه يكـي از شـاهزادگان            «: نويسد   مي التواريخ

ي روانه كنند كه شايد جمعيتي نموده، از بيـرون توانـد بـر              توليعهد نمايند و در خفيه به سم      
  16 »...سر افغان آمد

اي از افغانان را به دفع تهماسب ميـرزا بـه قـزوين         تسخير اصفهان، عده  محمود پس از    
فرستاد و تهماسب ميرزا اين شهر را ترك كرد و به اميد يافتن يار و ياور بـه سـمت تبريـز                      

در آمدنـد، امـا پـس از        مردم قزوين در ابتدا با فرستادگان محمود از در تسليم           . رهسپار شد 
  17 .تند و تنها اندكي از آن جماعت به اصفهان گريختندزمان كوتاهي، اكثر ايشان را كش

آوري سپاه به تبريز، اردبيل و مازندران سفر كرد و نـشان داد               تهماسب ميرزا براي جمع   
ها كه بر اغلب نواحي ايران مسلط شـده بودنـد، جلـوگيري               روي افغان   تواند از پيش    كه نمي 

ماري از قبايل عشايري تـركمن بـه        در اين منطقه، ش   . كند، وي ناگزير به خراسان گريخت     
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رهبـر  . وي ملحـق شـدند    بـه    خـان و افـشارها        رهبري قجرها و تحت فرماندهي فتحعلـي      
ها را از ايران بيرون راند و تهماسب ميـرزا را تحـت حمايـت                 افشارها، يعني نادر قلي، افغان    

  18.نشاند م بر تخت پادشاهي 1730/ ه1143خود در 
كه از هشت سال پيش در امور كشور پديد آمده بـود، بـا              اي    هبدين ترتيب، اخالل عمد   

 مند ارتش مجاهد ايران و به فرماندهي يكي از فرزندان شايسته ملـك، مرتفـع  دست قدرت 
 يرشد و تهماسب كه تقريباً هشت سال پس از فرار از اصفهان وارد اين شهر شـد، بـر سـر                    

  19 .شاهي متمكن گرديد
لـي كـه بـا      بنادر قلي طبق پيمان ق    . ي نشست شاه تهماسب در اصفهان به تخت موروث      

 بعد از تصرف عـراق و فـارس و بازگردانـدن            كرد  قرر مي كه م تهماسب در مشهد بسته بود      
و اوالد وي   ) نادر(هاي خراسان، كرمان و مازندران به تهماسب قلي           آرامش به كشور، ايالت   

ز هـرات در     چـون هنـو    ؛حضور شاه مرخص شد و بـه خراسـان بازگـشت           از   20واگذار شود، 
ين زحـ . شاه تهماسب دوباره در اصفهان بـه عـيش و نـوش روي آورد   . ها بود   تصرف افغان 

  :گذران سروده است الهيجي يك دوبيتي در وصف شاه تهماسب خوش
  »خاست و زمستي بيكران چه خواهد    خاست     چه بر خواهد  گران  زمي شاها «  
  21»پيداست كزين ميان چه برخواهد خاست         مست و جهان خراب و دشمن پس و پيش هش« 

ي شاه تهماسب و شكـست وي از عثمـاني و نيـز             ها  لياقتي و خوش گذراني     به دليل بي  
بستن قراردادي ننگين با عثماني، نادرقلي تصميم گرفت با تبـاني اركـان دولـت، وي را از                  

  لـه  ب معظـم  بعـد از آنكـه نـواب كاميـا        ... «: نويـسد   مستوفي مي . سلطنت ايران عزل كند   
در عمارت باغ هزار جريب به خلوت رفته با خواص اركان دولـت مـشغول بـه                 } تهماسب{

صـدايي و در    ه در هـر سـوي        كـ  شرب ولهو و لعب و انواع فسوق درايام و اوقـات چنينـي            
دماغي هوايي و در هر سازي نوايي بود، سه روز متـوالي در خلوتكـده، مـست و مـدهوش                    

  22.» خروش بودمشغول به لهو و لعب و جوش و
به صالحديد سران قزلباش، وي از سلطنت ايران خلع و پسر خردسالش، عباس ميـرزا،               

 م بـه پادشـاهي ايـران      1732/  ه1145سـنة االول     ربيـع  17به تـاريخ    } شاه عباس ثالث  {
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  23 .انتخاب شد
  

  جلوس نادر بر تخت سلطنت ايران و پيشنهاد اتحاد جهان اسالم
وي . مغـان ترتيـب داد    اع بزرگي از سران كشور در دشـت         ، اجتم  ه1148نادر در نوروز    

هاي شيعي كه از زمان قزلباش معمول گرديده          بدين شرط، سلطنت را قبول كرد كه تعصب       
برخالف نظـر  . بود و به اعتقاد وي، موجب تفرقه در عالم اسالم شده بود، كنار گذاشته شود   

افقت شد و نـادر در آن جـا بـه           روحانيون شيعه كه در مجلس حاضر بودند، با اين شرط مو          
ماده تـاريخ آن عبـارت اسـت از         .  تاج گذاري كرد   ه1148 شوال   24عنوان پادشاه ايران در     

الخير «:  بعضي از مخالفان نادر، اين تاريخ را به اين صورت در آوردند            24.»الخير فيما وقع  «
  .كه همان تاريخ است» فيما وقع

ايرانيان اعمـال سـب و رفـض را كـه شـاه             «:بعضي از شروط پيشنهادي وي چنين بود      
 آئـين   )ع(با پيروي از تعاليم امـام جعفـر صـادق         . اسماعيل اول، اعالم كرده بود، ترك كنند      

پيروان مذهب جعفري ركن خاصي در مكـه   . جعفري را به عنوان ركن پنجم اسالم بپذيرند       
  25 »...مير حاج براي سرپرستي حجاج ايران به حجاز بروندته باشند، همه ساله يك تن اداش

 پايدار بـا آن دولـت         كه به عثماني فرستاد، مضمون شرط صلح       26در پيام اعالم جلوس     
در . بدان گونه كه در مراسم جلوس وي به تأييد و تصويب عموم رسيده بود، اعالم كـرد                را  

ـ             اي بـا عثمـاني منعقـد         ه معاهـده  پيام آمده بود كه بدون توافق در اين مضمون، هـيچ گون
نخواهد شد، ولي اين مضمون در دربار عثماني پذيرفته نشد و حتـي در ايـران هـم علمـاء                    

  .شيعه با آن موافقت نكردند
مذهب جعفري و   (اعيان دولت روميه دو مورد از شروط را         «: نويسد   مي دره نادره مؤلف  

والـي  » مصطفي پاشـا  «االمقام  مخالف شرع دانسته قبول نكردند و وزير و       ) تخصيص ركن 
موصل را با دو نفر از علماي اعالم براي عرض تبريك سلطنت به درگاه نـادري ارسـال و                   

  27 »...سپهر مثال گشتندبه اتمام رسيده بود، سفرا وارد آستان » قندهار«هنگامي كه كار 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

115 26ه مسلسل ، شمار1385 تابستان          سال هفتم، 

را نادر در آن مقطع، انديشة بزرگ لزوم وحدت بين مذاهب اسالمي را درك كـرد و آن                  
ولـي بايـد    «: نويـسد    مي تاريخ اجتماعي ايران  مؤلف  . از اهداف مهم سياسي خود قرار داد      

گفت كه مجاهدات صميمانة وي در اين زمينه، هرگز در خالل مدت سلطنتش بـا توفيـق                 
ها براي كاهش اختالفات ميان دو ملت همسايه كه هر دو نيـاز بـه                 قرين نگرديد و عثماني   

  28 ».د، به هيچ وجه قدم پيش ننهادندرفع مناقشات مذهبي داشتن
نـادر  . هاي خـونين بودنـد    به اين ترتيب، ايران و عثماني طي چندين سال، درگير جنگ          

 بار به بغداد حمله كرد و هر بار يك مشكل داخلـي كـار او را در فـتح آن شـهر ناتمـام          هس
 جنـگ،  كـرد بعـد از يـك عمـر     نادر كه احساس مي .گذاشت و وي ناچار به ايران بازگشت   
مـذهبي او را    پيـشنهادهاي   هـا     دانـست كـه عثمـاني       خسته و پير و بيمار شده است و مـي         

تواند با نيروي شمشير حرف خود را به كرسي نشاند، بعـد از               نخواهند پذيرفت و او هم نمي     
نادرشاه براي عملي كردن     29.آخرين پيروزي بزرگ در بغداد، واپسين تصميم خود را گرفت         

بـه زيـارت عتبـات شـتافت و در نجـف اشـرف                ه1156سني، در سال    تأليف بين شيعه و     
مجلسي با حضور علماي بزرگ دو فرقه ترتيب داد؛ در واقـع، نزديـك بـه ده سـال بعـد از                  

اين امر از امور نادر و جالـب در         . مجلس سياسي دشت مغان، مجلس مذهبي نجف برپا شد        
  .ر توجيه مذاهب صورت گرفتتاريخ خاورميانه بود كه به منظوتاريخ جهان، به خصوص 

  
  )وثيقه نامة اتجاد جهان اسالم(انجمن ديني نجف 

نادرشاه اين بار تصميم گرفت از آن دو شرط كه انگيزة ده سال جنـگ و كـشتار شـده                    
  .آبرو به صلح قطعي و پايدار با عثماني برسدبود، در عين پيروزي، چشم بپوشد و با حفظ 

احمد پاشا به گرمي از موكب شاه استقبال كرد و           «:نويسد   مي تاريخ جهانگشا نويسندة  
چون از دربار عثماني نيز مأذون شده بود كه به نوعي به توافق مذهبي با ايران نايـل آيـد،                    

ـ «بن حسين معـروف بـه   ... االسالم عبدا   نمايندة مذهبي خود شيخ    مفتـي بـزرگ   » ويديس
ان، مشهد، بخارا، بلخ، هـرات و  كاظمين، ساوه، اصفه  نجف  عثماني را براي مذاكره با علماء       
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مال علي اكبر مالباشـي     « در اين انجمن، نمايندگان اصلي ايران        30 ».قندهار موظف داشت  
خ رسمي نادرشاه، يعني ميـرزا مهـدي خـان،           مور 31 ».و ميرزا مهدي خان استرآبادي بودند     

يد در انجمـن رسـان     حاضـر    قاطبـه علمـاي   وثيقه نامه را مرقوم داشت و به مهر و امـضاي            
  : در بخشي از وثيقه نامه چنين آمده است.)ه1156شوال (

به عتبه بوسي فائز و مـشرف گرديدنـد، جمعـي از       {در اين وقت كه در نجف اشرف        ... 
و كربالي معلي و حلّه و توابع بغداد را در حوزة گفتگو حاضر ساخته، مجـدداً                } علماء نجف 

ر مـذهب اسـالم هيچگونـه قـصوري و       للّـه الحمـد د    : پيوست كه به عزّ نفاذ    اوامر همايون   
انـد، بـا يكـديگر مجلـس محـاوره و             ، علماء كرام كه در عالم اسـالم       ... واقع نيست    ريفتو

و شـبهات   شـكوك   والي  } گـل {مذاكره را آراسته، مشرب عـزب ملّـت محمـودي  را از              
اد است، اختيـار    دستصفيه كرده، آنچه زالل حق و ارشاد و ماء معين صفوت عالي صواب و               

  .32...ايندنم
  :نويسد مياقبال آشتياني در اين زمينه 

به عتبات عاليات رسيده و به زيارت اماكن مـشرفه در كـربال،             ه 1156نادر در شوال    ... 
سـپس علمـاي شـيعه و    . جف و كاظمين رفت و قبر ابوحنيفه را نيز در بغداد زيـارت كـرد          ن

 بخـارا و    ، علمـاي ايـران    سني كربال و حلّه و بغداد و كاظميـه را در نجـف خواسـت تـا بـا                  
گو كنند و مـوارد اخـتالف بـين اهـل دو              افغانستان كه به همراه آورده بود، بنشينند و گفت        

اين مذاكرات كه حـسب االمـر نادرشـاه و در اردوي او در نجـف                . مذهب را برطرف سازند   
اي بـه     خاتمه يافت و در آن باب وثيقـه نامـه         . ق .ه1156 شوال سال    24جريان داشت، در    

 جهانگـشاي نـادري    و   دره نـادره  نشاي ميرزا مهدي خان منشي الممالك نادر، مؤلـف          ا
  .33... و علماي فريقين آن را مهر كردندنوشته شد

ايـن  ( او داشت،    و خاندان جليلة  ) ع(ارداتي كه نادرشاه به حضرت علي      با همة خلوص و   
 براي تعمير ، تـزيين  وياهتمام هاي رسمي او و نيز از    مراسلهعبارات  توان از     حقيقت را مي  

هم چنين احتـرام او بـه مـذهب         و  ) ع(و تذهيب مرقد آن امام همام و ساير ائمه معصومين         
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، از آن مجلس بزرگ مذهبي خواست تا براي وحدت و همـدلي در ميـان                )جعفري، دريافت 
شيعيان، سب خلفاي راشدين را ترك كنند و اولياي عامه هم اجازه دهند مذهب              مسلمانان،  

با اين كه علماي فريقين، اين دعـوت        . در رديف مذاهب اربعه اهل سنت قرار گيرد       جعفري  
  .عالي پذيرفتند، ولي در عمل به جايي نرسيدمختلط را در آن مجلس 

كوشش خود را مصروف اتحاد جهان اسالم كرد و با فروتنـي تمـام،              آري نادرشاه همة    
. ن نيـت و گذشـت وي بـود        ايـن نـشانة حـس     . خود را برادر كوچك سلطان عثماني خوانـد       

شاهنشاه قهار و فاتحي، مثل نادر، در حالي كه به قول خودش به جاي چهار شاه نشسته و                  
 و نيـز در همـان زمـان         در آن واحد پادشاه ايران، افغانستان، تركـستان و هندوسـتان بـود            

، »حـسن نيـت   «دهد كه جـز       بخشي از خاك عثماني را در اشغال خود داشت، دستوري مي          
  .وان از آن تعبير ديگري كردت نمي

ويدي، شيخ االسالم بزرگ عثمـاني در انجمـن دينـي نجـف، در كتـاب                س... شيخ عبدا 
 كه صـورت جلـسه همـان انجمـن          القطعيه التفاق الفرق االسالميه   الحجج   ف خود   معرو

نادرشـاه بعـد از خاتمـه انجمـن         ... «: نويـسد   است، با تصريح به اين حسن نظر نادرشاه مي        
خواهم ترا پيش احمـد پاشـا حـاكم           مي: جف و اتحاد علماء جهان اسالم، بمن گفت       ديني ن 

دانم كه او منتظر شماست  ولي دوست دارم فـردا را بمـاني، زيـرا دسـتور                   بغداد بفرستم مي  
دادم فردا نماز جمعه در مسجد جامع كوفه برگزار گردد و مقرر كـردم اسـم صـحابه را بـه                     

 و برادر بزرگوارم خواندگار سلطان عثماني را با القاب حسنه،           ترتيب در باالي منبر ذكر كنند     
تر يعني مرا با حداقل القاب، دعا كنند، زيرا برادر            قبل از من دعا كنند و سپس برادر كوچك        

 سـپس بـه مـن       34 »...كوچكتر الزم و واجب است كه برادر بزرگتر را توقير و تكريم نمايـد             
تـر و برتـر اسـت، زيـرا وي سـلطان فرزنـد                بزرگدر حقيقت سلطان عثماني از من       : فرمود

  35!سلطان است ولي من به دنيا آمدم نه پدرم سلطان بود نه جدم
شايد منظور نادرشاه اين بود كه غرور و خودخواهي سلطان عثماني كه جاه طلبي خـود                

ار نامه كـ  داد، ارضا شود و در راه اجراي اين قطع  را بر منافع و مصالح مسلمانان ترجيح  مي       
  . شكني نكند
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  هانوشتپي

 .لقب سالطين عثماني بود» خواندگار« . 1
 .، دولت عثماني است»روم«منظور از . 2
 .21ص ) ق1343برلن، چاپخانه كاوياني،  (تذكره شاه تهماسبشاه تهماسب،  . 3
 ،5ج ) 1352ن، تهران، انتشارات دانشگاه تهرا (زندگاني شاه عباس اولفلسفي، ... نصرا . 4
 .8ص 

تهـران، انتـشارات    (، به كوشش بهـروز گـودرزي         التواريخ ةزبدمحمد حسين مستوفي،    . 5
 .106ص) 1375دانشگاه تهران، 

، بـه كوشـش محمـد نـادر        دستور شـهرياران  محمد ابراهيم بن زين العابدين نـصيري،         . 6
 .142ص ) 1373تهران، بنياد موقوفات افشار، (نصيري مقدم 

اراك، كتابفروشـي   (، به تـصحيح ابـراهيم دهگـان         عباسنامهطاهر وحيد قزويني،    محمد   . 7
 .45ص ) 1329داودي ، 

 خـوارزمي تهران، انتشارات   (، ترجمة كيكاوس جهانداري     سفرنامه كمپفر انگلبر كمپفر،    . 8
  .85ص ) 1350
تهـران،   (هـاي ايـران     سـفارتنامه ؛ محمد امـين ريـاحي،       50، ص   پيشينوحيد قزويني،    .9

  . 45ص ) 1368تشارات توس، ان
 .همان . 10
ضبط تركي عثماني براي نـام محلـي شـهر          » پاساروفچه« passarowitz= پاساروويچ   . 11

است كه در حـدود شـصت كيلـومتري جنـوب شـرقي بلگـراد         )  (pozare VaC»پژا رواك«
 -1718/ ه1126 - 1130(عهدنامه پاساروفچه پس از جنگ عثماني با جمهوري ونيـز           . قرارداد
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در شهر پاساروفچه منعقد شد و بر طبـق         ) م1716 / 1718 / 1128 – 1130(و اتريش   ) م1714

؛ شـهناز رازپـوش     49همـان، ص    : ك. ر .از دسـت داد   را  هـاي بـسياري       آن باب عالي سـرزمين    
  .426 ـ 420، ص 5ج) 1379 المعارف، ةبنياد دايرتهران، (، دانشنامه جهان اسالم» پاساروفچه«

، ترجمـة   انقراض سلسله صفويه و ايام استيالي افاغنـه در ايـران          كهارت،  الرنس ال  . 12
، پيـشين ؛ ريـاحي،    187ص  ) 1380تهران، انتشارات علمي و فرهنگـي،       (اسماعيل  دولتشاهي،    

 .51ص 
 .189، ص پيشينالرنس الكهارت،  . 13
  . همان. 14
 .132، ص پيشينمستوفي،  . 15
اقبال آشتياني  عباس  ، به اهتمام     التواريخ مجمع؛ محمد خليل مرعشي،     139، ص   همان . 16

 .57، ص )1361هوري و سنايي  طتهران، كتابخانه (
 .143 ـ 142، ص پيشينمستوفي،  . 17
، ترجمـة محمـود     تاريخ امپراطوري عثمـاني و تركيـه جديـد        . شاو. جي. استانفورد . 18

 .413ص ) 1370مشهد، آستان قدس رضوي، (رمضان زاده 
 .155ص ، پيشينمستوفي،  . 19
تهـران،  (، به تصحيح علي دوانـي       ينتاريخ و سفرنامة حز   الهيجي،  ين  حزمحمد علي    . 20

 .155، ص پيشين؛ مستوفي، 204ص ) 1357مركز انتشارات انقالب اسالمي، 
 .204، ص پيشينالهيجي، حزين  . 21
 .158، ص پيشينمستوفي،  . 22
 .همان . 23
 .83، ص پيشينمرعشي،  . 24
تهـران،  (، بـه اهتمـام عبـداهللا انـوار          جهانگشاي نـادري  آبادي،     استر ميرزا مهدي خان،   . 25

تهـران، علمـي و     (، به اهتمام جعفر شهيدي      دره نادره ؛ همو،   210ص  ) 1341انجمن آثار ملي،    
 بـه اهتمـام رضـا شـعباني         ،حديث نادرشاهي ؛ محمد شفيع تهراني،     599ص  ) 1366فرهنگي،  
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 .14ص ) 1349تهران، بنياد فرهنگ ايران (

دشـت مغـان را بـا    ) وثيقـه  (، عـين سـند     مجلـه اطاعـات ماهانـه     فلسفي در   ... نصرا . 26
ابراهام گاتوغي خليفة ارامنه كاتوليك كه خـود وي شخـصاً در آن مراسـم حـضور                 توضيحات  

، ش اطالعات ماهانـه  ،»چگونه نادرقلي نادرشاه شد؟ «فلسفي،  ... نصرا: ك.ر. داشته آورده است  
 .14 ـ 4، ص 2، س 1328، بهمن 11

 .602، ص ي نادرياجهانگشميرزا مهدي خان،  . 27
 سـازمان   ،تهـران (،  تاريخ اجتماعي ايران در عـصر افـشاريه و زنديـه          رضا شعباني،    . 28
 .39ص ) 1377سمت، 
) 1382شيراز، توحيـد،    (، ترجمه سيد عبدالرضا بالدي      نادرشاههنري مورتيمر دوراند،     . 29

 .293ص 
 .300، ص جهانگشاتاريخ ميرزا مهدي خان،  . 30
 .همان . 31
عـالم آراي   محمـدكاظم مـروي،     ؛  300، ص   جهانگـشاي نـادري   متن وثيقه نامـه در       . 32
؛ شـيخ   984، ص   3ج  ) 1374تهـران، انتـشارات علمـي،       (به اهتمام محمد امين رياحي      ؛  نادري
ه      النفحة«سويدي در دو كتاب خود      ... عبدا ه في الرحلـه المكيـه   «و  »  المسكي الحجـج القطعيـ 

 .»التّفاق الفرق االسالميه
 .استآورده ، به طور كامل 46، ص 6، ش مجله يادگارعباس اقبال آشتياني در  . 33
 سـعادت،  مطبعـة مصر،  (،  الحجج القطعيه التفاق الفرق االسالميه    سويدي،  ... شيخ عبدا . 34
 .25ص  )1323

  .همان . 35
  
  

  منابع
مـشهد،  (ترجمـة محمـود رمـضان زاده،    ، تاريخ امپراطوري عثمـاني  شاو،  . استانفورد، جي  -

 ).1370آستان قدس رضوي، 
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تهـران، انجمـن    (انـوار   ... ، به اهتمام عبدا   جهانگشاي نادري ستر آبادي، ميرزا مهدي خان،      ا -

 ).1341آثار ملي، 
تهران، شركت سهامي   (، به اهتمام جعفر شهيدي،      دره نادره   ـــــــــــــــــــــــــــ ،    -

  ).1366علمي و فرهنگي، 
  .6، مجله يادگار، ش »وثيقه نامة اتحاد نادري«اقبال آشتياني، عباس؛  -
تهران، مركز  (، به تصحيح علي دواني      ينحزتاريخ و سفرنامة    ين الهيجي، محمد علي،     حز -

  ).1357انتشارات انقالب اسالمي، 
ـ   تهران،  (،  5، ج دانشنامه جهان اسالم  ،  »پاساروفچه«رازپوش، شهناز،    - ره المعـارف،   بنيـاد دائ

1379.(  
  ).1368تهران، انتشارات توس،  (هاي ايران سفارتنامهرياحي، محمدامين ،  -
مـصر، مطبعـه     (الحجج القطعيه التفاق الفرق االسـالميه     بن حسين،   ... سويدي، شيخ عبدا   -

  ). ق1323سعادت، 
  ). ق1343برلن، چاپخانه كاوياني،  (تذكره شاه تهماسبشاه تهماسب،  -
تهـران، سـازمان سـمت،       (تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه و زنديه       ي، رضا،   شعبان -

1377.(  
تهـران، بنيـاد   (، بـه اهتمـام رضـا شـعباني        نادرشاهيحديث  ،  )وارد(شفيع تهراني، محمـد      -

  ).1349فرهنگ ايران، 
  ).1353تهران، انتشارات دانشگاه تهران، (، 5، ج زندگاني شاه عباس اولفلسفي، نصراهللا،  -
 ، بهمـن 11، ش   مجله اطالعـات ماهانـه    ،  »چگونه نادرقلي نادرشاه شـد؟    «ــــ ،   ـــــــــ -

1328.  
تهران، انتـشارات خـوارزمي ،      (، ترجمه كيكاوس جهانداري     سفرنامه كمپفر ، انگلبر،   كمپفر -

1350.(  
تيفان ، ترجمة عبدالحسين سـپنتا و اسـ       وقايع خود و نادر شاه ايران     گاتوغي، ابراهام كرتي،     -

  ).1347اصفهان، انتشارات وحيد، (هاناينان 
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، ترجمـه   انقراض سلسله صـفويه و ايـام اسـتيالي افاغنـه در ايـران             الرنس، الكهارت،    -

  ).1380تهران، انتشارات علمي و فرهنگي ، (اسماعيل دولتشاهي 
تهـران،  (، به اهتمـام عبـاس اقبـال آشـتياني           مجمع التواريخ مرعشي صفوي، محمد خليل،      -
  ).1361، سنائيهوري طتابخانه ك

تهـران، انتـشارات    (، به اهتمام محمد امـين ريـاحي         عالم آراي نادري  مروي، محمد كاظم،     -
  ).1374علمي، 

تهـران، انتـشارات    (، بـه كوشـش بهـروز گـودرزي          زبده التواريخ مستوفي، محمد حسين،     -
  ).1375دانشگاه تهران، 

شـيراز، انتـشارات  نويـد،       (يد عبدالرضا بـالدي     ، ترجمه س  نادرشاهمورتمير دوراند، هنري،     -
1382.(  

، به كوشش محمد نادر نـصيري       دستور شهر ياران   ،العابدين  نصيري، محمد ابراهيم بن زين     -
  ).1373تهران، بنياد موقوفات افشار، (مقدم 


