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تاکنون پژوهش های دامنه داری درباره کنگره تقریب نادرشاه در نجف به
عنوان آخرین کوشش او برای همگرایی بین علمای جهاان االا ص راور
گرفته االت؛ اما هنوز زوایای ناگفته بسیاری نزد تاریخپژوهاان در ایان بااره
وجود دارد .پژوهش پیش رو ،به جایگاه شیخ عبداهلل الساویدی مص 7711ق)
در کنگره نجف و چرایی به نتیجه نرالیدن این کنگره پرداختاه االات .ایان
نوشتار ،با بهرهگیری از روش ورفی ا تحلیلی به این نتیجه رالیده االت کاه
السویدی نماینده احمدپاشا حاکم بغداد ،دارای نگرش الانیی کاه بارای باه
رالمیت شناختن مذهب جعفری در الاا 7711هجاری مماری در هماایش
نجف شرکت کرده بود ،نمایندگی دولت عثماانی را نداشات و هماین امار،
عامل ارلی به نتیجه نرالیدن این کنگره به شمار میرود.

کلیدواژگان :نادرشاه افشار ،عبداهلل السویدی ،خالفت

عماتانی ،کنگتهه نفت ،

هاگهایی مذهبی.
 .1استادیار تاریخ گهوه معارف دانشگاه فههنگیان بوشهه.)h.javadiniya@cfu.ac.ir( :
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.7مقدمه 

هنوز مجال بررسی آسیب های مختلف در زوایای گوناگون و قابل تأملل دوتلا اارلاری
بسیار اسا؛ چنان ک از خالل بیش از یک ده سیطره نادرشاه بر ایلران دربلاره خیل
مسائل مذهبی تقابل با دوتا عثمانی و روحانیون معتقد ب مرروعیا حکوما صفوی ب
عنوان آسیبهای سیاسی و مذهبی دوره ااراری میتوان نام برد.
جنگها و ترکرکری های مداوم نادر اگرچ بعضی از روی ضلرور برملیخاسلا و
مستل م حفظ قلمروِ سنّتی ایران بود اما نظیر ترکرکری ب هند تا حدودی هم گلواه بلر
اهداف جهان گیران او بود .عالوه براین حکوما نادر دچار بحران مرروعیا بود .مقبوتیا
اوّتی حکوما او از جنگاوری و سلحروری برمیخاسا .بااینحال در آن دوره تاریخی ک
مرروعیا صفویان در جامع ایران قلدما دویسلاسلات داشلا و در دل و نهلن ملردم
شللیع مللذهب ریر ل دوانللده بللود حکومللا اارللاری نتوانسللا همسللان بللا آن بنیللان
مرروعیاطلبی محکمی دساوپا کند .نادرشاه اگرچ تا قبل از تاجگذاری بلرای تقویلا
سلطنتش ب مرروعیا خاندان صفوی تمسک جسا اما پس از آن حمایا از صفویان را
منع کرد .با قدر گیری نادرشاه اارار تفکر حاکم بر اندیر عاتمان ایرانی این دوران کل
مرروعیا حکوما را تنها برای صفویان میدانستند از آسیب های جدی نادر برای تثبیا
مرروعیا و مقبوتیا او بود و از همین رو مجبور ب قتل برخی از عاتمان امامیل هلوادار
صفوی در هنگام تصدی قدر در دشا مغان بود .همچنین سیاساهای نظامیگری نادر
باعث شده بود تا وی برای تأمین مخارج نظامیگری خود دسلاانلدازی بل موقوالا را
شروع کند .این تصویری اسا ک در بحث از سیاساهای مذهبی دوران نادرشاه در منابع
ارائ می شود و اتبت درسا و مستند ب اطالعا اراوانی اسا ک در این منابع آمده اسا.
با این حال ب نظر نمی رسد ک واقع سیاساهای مذهبیِ نادر را بلر ایلن اسلات بتلوان
ب خوبی توجی نمود؛ چراک آسیب های اجتماعی جامع ایران ب ویژه در حوزه ملذهب در
آن دوران و قدر داشتن عاتمان دینی مطلبی نبود ک نادر بتواند آن را نادیلده انگلارد و

050

سالبیستودوم،شمارههشتادوهفتم،پاییز0011

بی تردید آسیب ب رگی در سر راه نادر برای اَعمال بیقیدوشرط سیاساهای وی بود؛ زیرا
او حداقل میبایسا در جلب رضایا دساکم بخری از عاتمان سعی مینمود .در هملین
جها تعامل و همسازگری نادر با برخی از عاتمان برجست روزگار در بین اهللسلنّا در
پرتو منابع الحفج القطعیة التفاق الفهق االسالمیة نقلش ابواتبرکلا شلیع عبلدان بلن
حسین بن مرعی بن ناصراتدین اتبغدادی اتسویدی از خاندان سویدی اسلا کل یکلی از
خانواده معروف و خوشنام بغداد میباشد .اوّتین و معروفترین شخصیا این خاندان شلیع
عبدان اتسویدی اسا .وی عاتمی مدقّق ادیب شلاعر و اقیل بلود .در سلال 0014ق در
محل کرخ در غرب بغداد ب دنیا آمد .در شش ساتگی پدر
ن د داییا

را از دسا داد و از آن پس

شیع احمد سویدی ب سر میبرد .از وی قرائا قرآن کریم خطاب اق نحو

و معارای درباره تصوف را اراگراا .در بغداد از اساتیدی همچلون :محملد بلن اسلماعیل
اتقاهری شیع حسین بن نوح اتحمد و شیع سلطان بن نصیر بهلره بلرد .پلس از آن بل
موصل راا .در آنجا علوم عقلی را از علمای حنفی همچون شیع یاسین ااندی و الت ان
ااندی اراگراا و ب بغداد بازگرا .در بغداد در کنار مقبره ابوحنیف و در مدرس مرجانی
تکی شیع عبداتقادر گیالنی تدریس را آغاز کرد.

0

نوشتار حاضر میکوشد تا ب تبیین شخصیا و جایگاه عبدان اتسویدی در کنفلرانس
نجف ب عنوان مسئل پژوهش در پرتو شرایط ساختاری حاکم بر نظام حکومتی عثمانی در
قلمرو عراق بپردازد و در دو مبحث جداگان یعنی «رویکرد احمدپاشا واتی بغداد و نادرشاه
اارار» و «شرح حال و جایگاه عبدان اتسویدی در کنگره نجف» بررسی شود.
پیشینهوضرورتتحقیق 

گذار از مرحل ستی ب عنوان یک آسیب اجتماعی و تال

نادر جها همگرایی و وحد

ب جای تقابل و تفریق میتواند تجرب تاریخی مناسبی باشد و در روند مطلوبتر ارتباطا
 .1السویدی ،الحفج القطعیة التفاق الفهق اإلسالمیة ،ص.45
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کرورها در جهان اسالم در شرایط کنونی کمک کند؛ ضمن اینک در سلای خلردورزی و
تعامل سازنده میتوان ب قدر واقعی اسالم رسید.
نوشتار حاضر با توج ب اهمیا هم مانی اهم تاریع و ضرور کارآمدی پژوهشهای
تاریخی با بهرهگیری بیرتر از منابع تاریعنگاری ب زبان عربی و ترکی ب تبیین و تفسیر
موضوع میپردازد.
رو

تحقیق در بررسی حاضر نی همچون عمده پژوهشهلای تلاریخی بلا رویکلرد

توصیفی ل تحلیلی و ب عبارتی رو
اطالعا ک از رو

تبیین ل تفسیر انجام میگیرد .در مرحلل گلردآوری

کتابخان ای استفاده میشود هدف آن اسا کل دادههلای موقلق و

مرتبط با موضوع مورد مطاتع قرار گیرند و با در نظر داشتن گفتمان حاکم بر عصر وقلوع
حوادث بررسی شلوند و در مرحلل تحلیلل دادههلای جملعآوریشلده پلس از تصلفی و
طبق بندی بر اسات مسئل سلؤاال و ارضلیا پلژوهش ملورد تفسلیر و تحلیلل واقلع
میشوند .کامل ترین مقات در این زمین مقات «نادرشاه و مسئل تقریلب» نوشلت رسلول
جعفریان اسا ک در مجل کیهان اندیر (مهر و آبان  ،4731شاانه  ،26صافحه  471تان

 )452ب چاپ رسیده اسا .مقات «نادرشاه و وحد اسلالمی» بل نویسلندگی ابواتفضلل
عابدینی در مجل آیین پژوهش (شاانه  ،446صافحه  )18و مقاتل «عبلدان اتسلویدی و
روایتی سلفی از کنگره تقریب نادرشاه در نجف» در نرری مطاتعا تاریع اسلالم (شاانه

 ،76سنل  ،4782صفحه  55تن  )31هیچ کدام ب طور مبسوط ب این جریان مهلم تلاریخی
یعنی نقش عبدان اتسویدی در کنگره نجف نپرداخت اند.
سیاستمذهبینادرشاه 

پژوهرگران تاکنون نظریا مختلفی ب عنوان آسیب مذهبی درباره مذهب نادرشاه ابلراز
داشت اند .عدهای او را شیع مذهب و برآمده از جامع شیع میداننلد 0و علدهای او را پیلرو
 .1شعبانی« ،سیاس مذهبی نادرشاه» ،مفله وحید ،ش ،11ص.134
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اهلسنّا 0.با این حال راتارهای متفاو نادر قبل و بعد از سلطنا و تا جایی کل منلابع
آن را نکر کردهاند همگی نران می دهد ک وی اگرچ شیع بود اعتقادا عمیق مذهبی
نداشا .ب طور کلی نگاه نادر ب مذهب و وضعیا مذهبی مردم بنلا بلر سیاسلتش بلود.
پ شک نادرشاه در این باره مینویسد:
«دهبنه دین ننده ،اظهنه عقید قطعی کرد بسینه دشواه است .عاد کییار
از کسننی که ادعن شننسنیی عایقی از اسراه او داهند ،مایگویناد کاه او چای
دینی نداهد 6.گنچی آشکنها میگفت« :او خویشتن ها چان قده باره

مایداناد

که برهگن دین ها؛ برا آنکه برهگن دین ،عظات خود ها از برکت این فضایتت
به دست آوهد بودند که جنگجوین شنیستها بودناد .ده ایان صاوهت ،ت اوه
می کرد و بتکه یقین داشت که باه چاان هت اه افرافتیانه کاه ایشان ده سانیه
شاشیر هسید بودند ،او نیر ننیل شد است».

7

هنوی نی در این باره مینویسد:
«ننده ،دالوه چن حضرت عتی

ها بیاهزش مایدانسات و از هفتانه او

انتقند میکرد .آنگن از مردم می ارسید :چرا به جن استاداد از عتی
کاک نایخواچید».

 ،از خادا

1

در تحلیل اوق باید گفا ک منابع داخلی عصر نادرشاه هرگ او را سنّیمذهب خطاب
نکردهاند؛ بلک اراد او را ب حضر علی
 .1هنوی ،زندگی نادرشاه ،ص.96
 .2مهعشی صفوی ،مفاع التواریخ ،ص.15
 .3بازن ،نامههای طبیب نادرشاه ،ص.512
 .5هنوی ،زندگی نادرشاه ،ص.393
 .4قدوسی ،نادرنامه ،ص.946

در زمانهای مختللف گل ار

کلردهانلد؛

5
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چنان ک اگر نادرشاه پس از قدما طوالنی استقرار مذهب تریع در ایران سنّی بود و علی
شیعیان اقدام میکرد ب طور حتم حداقل در یک منبع نکر میشد .ب احتمال زیاد علدم
تعصب او ب تریع و تسام مذهبی او با اهلسنّا ک بر اسات سیاساهای زمانل بلوده
باعث شده عدهای از نویسندگان مانند هنوی و اری ر او را سنّیمذهب ارض کننلد؛ اتبتل
دالیلی در دو کتاب نادرنام و عاتمآرای نادری وجود دارد ک شلیع بلودن وی را قطعلی
میسازد .مؤتف عاتمآرای نادری مینویسد:
«چو از صه ن عقیدت و اخالص و بند تشیع فطرت و اخت انص سرشانه
بود ،مدچوش و خود ها به خنک عجر و نینز افکند  ،ج ین افتینه به تراب آساتن
والیتمآب منلید  ،به شرف زینهت و عت اهبوسای حضارت شان اولیان و ساروه
اوصین ،عتی مرتضی

مشرف گردید».

4

سپس اضاا میکند:
«بعد از تقدیم آداب زینهت و دعن به ق د زینهت ق ر منوّه سید الشهداء ،باه
سو کربال معتّن حرکت کرد و ده زیر ق ّاه مناوّه ماتلّت منلیاد  ،حنجانت تا
ناود و چند عدد قنندیل مکتل به جاواچر الاوا ده آ هو اه مشارفه آوییتاه،
عطنین موفوه به اهبنب استحقنق و سندات و مشنیخ بیشید  ،بعد از دو سه یوم،
عطف عنن مراجعت به صوب داهالسالم بغداد ناود».

6

از دالیل دیگر تریع وی سجع مُهری اسا ک در اوان زمامداری خراسلان و قبلل از
سلطنا در نیل اسناد و مخصوصاً وقفنام ای ک برای آرامگلاه خلود در مرلهد نوشلت
اسا:
 .1مهوی ،عالمآرای نادری ،ص.326
 .2هاان ،ص.321
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«ال اتی اتّا علی السیف اتّا نواتفقار

نادر عصرم ز تطف حق غالم هراوچهار»

0

اگر این نظر را بپذیریم ک نامگذاری ارزندان در بسیاری از موارد ریر در اعتقلادا
مذهبی دارد در این زمین نادر را میتوان یک مسللمان شلیع بل شلما آورد؛ چراکل در
نامگذاری س پسر ارشد خویش (ه نقتی ،مرتضیقتی و امنمقتی) از اسمهایی ک بیرلتر در
بین شیعیان مرسوم بوده استفاده کرده اسا 9.ب عالوه پلس از جللوت نلادر بل تخلا
سلطنا هنگام رسیدن ب ق وین امر کرد ک اوقلاف ایلران را ضلبط کننلد و آنهلا را بل
مصرف قرون خود رسایند و گفا :حقی ک سپاهیانِ من بل گلردن ملردم ایلران دارنلد
ب مراتب بیرتر از حقی اسا ک علمای شیع در این مرحل برای خود قائلاند.

3

ژان اوتر معتقد اسا:
« ط اوقنف به نفع خرانه ماتکت ،بنعث شد که عد ا و ها به سنّیگر
متهم کردند؛ وگرنه و شیعه بود است و گنچی از هو م تحت و برا ها ی
نگه داشتن چاسنیگن سنّیمتچ  ،تظنچر به تسنن میناود؛ وگرنه قت نً شیعه باود.
ط اوقنف به نفع خرانه ماتکت و صرف آ برا خوش یتی مردم ،موج شاد
که ینو گوین ده اینجن و آنجن سینننی ها عتیه نندهشن برانند و بگویند که او از
اوّل ،سنّی بود و بهظنچر اَعانل شیعه ها بهجن میآوهد است .انه ا چم میگفتند
که او متچ نداهد .بعدچن چنین فهاید شد که او بارا ماتچ ایرانیان تع ا
داشته و ده برننمهچن و کنمینبی چنیش مؤثر بود است؛ امن برا متچ سنّی تن آ
زمن اشتی ننی به خرج می داد که بر تیت شنچی جتوس نانید و بهنناها بارا
 .1قدوسی ،نادرنامه ،ص.196
 .2استهآبادی ،جهانگشای نادری ،ص.369
 .3ژان اوته ،سفهنامه ،ص.131
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تسییر و جنگ برا کشوهچن سنّینشین چاسنیه ایرا ده ایش نداشته بنشد».

4

نظر پژوهرگران دانرگاه کمبریج این اسا ک انتخاب مذهب شیع ب عنوان مذهب
رسمی کرور از جانب شاه اسماعیل صفوی (متوای 213ق) و همچنین قرار گراتن آن در
کنار مذاهب اربع از طرف نادرشاه هر دو جنب سیاسی داشت اسا و منظور شاه اسماعیل
از این کار نجا ایران از تصرف عثمانی بود و نادر نی قصد داشا جهان اسالم را ب هم
ن دیک کرده بین آنان اتحاد ایجاد کند 9.نادرشاه نی با ضمیم کلردن ملذهب شلیع بل
مذاهب دیگر می خواسا اختالف شیع و سنّی را از میان برداشت و جهان اسالم را با هم
متحد نماید .شاید نادرشاه بیرتر از عنوان کردن مذهب شیع ب عنلوان پنجملین ملذهب
اسالمی اغراض سیاسی داشت و میخواست در مقابل سالطین عثمانی و امپراتور تیموری
هند مدعی رهبری جهان اسالم شود ک اتبت این کوشش بیحاصل ماند 3.جان الوران

4

نی نظری ن دیک ب مطلب باال ارائ داده و مینویسد:
نادر پیرنهاد می کرد ک مذهب جعفری ب عنوان شاخ پنجم مذهب اسالمی در ایران
و عثمانی شناخت شود .پیرنهاد نادر با توج ب منااع داخلی و خارجی دوتا ایران مطرح
شده بود .تضعیف حمایا مردم از سلسل صفوی جلب حمایا ااغانها ازبکهلا و سلایر
سربازان سنّی مذهب از حکوما خویش با تحکیم موقعیا خود بل عنلوان رهبلر جهلان
اسالم در برابر دو امپراتوری عثمانی در غرب و امپراتوری تیموری در شرق از انگی ههای
 .1هاان.
 .2پتهاوری با هاکاران ،تاریخ کابهیج ،ج ،9ص.235
 .3لابتون ،تاریخ ایهان بعد از اسالم ،ص.439
 .5جان فوران ،متولد 1644م ،استاد جامعهشناسی دانشتگاه کالیفهنیاست  .وی از جامعتهشناستان
مطهح در زمینه انقالبهای اجتااعی در جهان اس ؛ بهویتهه در دهته هشتتاد متیالدی ،تحتوال
سیاسی ت اجتااعی و انقالب ایهان را مورد مطالعه قهار داده اس .
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مهم نادر در ارائ پیرنهاد م بور بود؛ اما طلرح نلادر بلا کرلت شلدن وی بل اراموشلی
سپرده شد.

0

با توج ب این گ ار ها می توان نتیج گراا ک نادرشاه همچون دیگر مسللمانان
در برابر بعضی مناسک مذهبی نظیر زیار عتبا عاتیا
هر بار ک در سفرهای جنگی ا

اروتن بوده اسا .در واقع وی

حداقل دوبار ب عتبا عاتیا ن دیک شد این اماکن را

زیار کرد 9.بنابراین این انگی هها چی ی جلدا از سیاسلا ملذهبی داخللی و خلارجی او
محسوب می شود .سؤاتی ک قابل طرح اسا این اسا ک چرا سیاسلا ملذهبی نلادر در
ایران چندان مورد استقبال قرار نگراا؟ زیرا تغییر مذهب یلک املری تلدریجی اسلا و
نمی توان مردمی را وادار ب پذیر

سریع دگرگونیهای دینی نمود 3.برای هملین شلد

عمل نادر عالق ای ک ایرانیان ب نوامیس ملذهبی خلود پیلدا کلرده بودنلد و نارضلایتی
روحانیون ک نادر درآمد اوقاف را از آنها گرات بود موجب عدم توایق وی شلد 4.نلادر در
طرح وحد

راه را بیش از پیش در برابر روحانیون مسلدود ملیکلرد و تصلاحب اراضلی

موقوا ک سهم مهمی در مخارج یومی روحانیون داشا در همین جها بود 5.همچنین
مرکل دیگر نادر آن بود ک بدون هیچ گون پیرین کار علمی و ارهنگلی در زمینل املر
وحد مسلمانان این مسئل را مطرح کرد 6.برای کسلانی کل طرالدار صلفویان بودنلد
 .1جان فوران ،مقاوم شکننده تاریخ تحوال اجتااعی ایهان از صتفویه تتا ستا هتای پت
انقالب ،ص.113
 .2فهیزر ،تاریخ نادرشاه افشار ،ص.121
 .3شعبانی ،تاریخ اجتااعی ایهان در عصه افشاریه ،ص.1153-1152
 .5هاان ،ص.1153
 .4جعفهیان ،سیاس و فههنگ روزگار صفوی ،ص.126
 .9هاان ،ص.131

از
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آس 

اقداما نادر ب من ت خروج از دین تلقی میشلد 0.در نتیجل سیاسلا ملذهبی نلادر در
عوض راع اختالف تبدیل ب جنگ و ستی شد؛ زیرا ب دنبات عدم پذیر

مذهب جعفری

از طرف عثمانی بار دیگر شعل جنگ ایران و عثمانی شعل ور شد و پیروزی نظامی نادر در
نبرد میدانی منجر ب ترکیل مجمع مذهبی نجف شد؛ 9ب عبار دیگر راهبرد نظامی ب
دیپلماسی نادر کمک کرد .برپایی کنگره نجف پاسخی اسا ب تفرّق و واگرایلی ملذهبی
در جهان اسالم و نادرشاه بر اسات راهبرد سیاسا ملذهبی خلویش آسلیبهلای جهلان
اسالم را درسا ترخیص داد .وی برای حل این معضل سیاسی ل مذهبی برپایی کنگلره
نجف با مرارکا عبدان اتسویدی نماینده احمدپاشا و روحانیون دیگر ارق را پیرنهاد داد.
مجمعمذهبینجف 

ب پیرنهاد نادرشاه کنگره نجف با هلدف تقریلب بلین ملذاهب اسلالمی و بل رسلمیا
شناختن مذهب شیع جعفری در سال 0056ق در یکی از رواقهای مرقد امیلر مؤمنلان
علی

و با حضور علمای شیع و سنّی ترکیل شد .در ایلن کنگلره عاتملان مرلهوری

مانند عبدان اتسویدی نماینده دوتا عثمانی و سید نصران حائری خطیب و امام جماعا
نجف حضور داشتند .کنگره در مد چهار روز برگ ار شد.

3

شیع عبدان اتسویدی (متواای 0660م) شیع اإلسالم ب رگ بغداد در حوزه عثمانی در

انجمن دینی نجف در کتاب معروف خود ب نام الحفج القطعیة التفاق الفهق االستالمیة
ک صور جلس انجمن اسا ب بیان چگونگی ترکیل کنگلره و گفتملان حلاکم بلر آن
میپردازد.
 .1هاان ،ص.135
 .2استهآبادی ،جهانگشای نادری ،ص.354
 .3هاان ،ص.266
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عبداهللالسویدی 

شیع عبدان اتسویدی ک شرح حال وی در مقدم اشار راا دارای قدر اجتملاعی و
علمی در میان حلق علمای مورد احترام دربار احمدپاشا بود .وی در تحوال سیاسی بغداد
بسیار نقش مؤقر داشا .پس از آن ب حج راا .در مدین کتب سلتّ را خوانلد و پلس از
آن ب بغداد بازگرا و آقار گوناگونی را نوشا .اتسویدی در سال 0064ق در بغداد واا
کرد و در قبرستان کرخ دان شد.

0

جایگاهعبداهللالسویدیدرکنفرانسنجف 

پس از آنک نادرشاه عدهای از سپاهیان را ب تصرف نجلف و کلربال و حلل ارسلتاد و آن
نقاط را ب سهوتا ب تصرف درآورد خود نی کرکوک و موصل را ات نمود .محمدآغا کل
از جانب احمدپاشا ب دربار عثمانی رات بود ن د نادرشاه آمد و اظهار داشا :سلطان بل او
گفت اسا ک احمدپاشا حاکم بغداد در مذاکره و انجام صل با نادرشاه ملأنون و مختلار
اسا 9.در تحلیل مطلب اخیر برپایی کنفرانس نجف متأقر از قدر برتر نظامی نادر یا ب
عبار دیگر قدر نظامی نادر ب قدر دیپلماسی او کمک کرد و دوتا عثمانی ب ناچلار
از درِ صل درآمد.
هنگامی ک نادرشاه همراه با عده ای از علمای ایران و ااغان ب بغداد آمدند وی ابتلدا
مرقدهای مطهر ائم

را در کاظمین زیار کرد .سپس بل وسلیل قلایقهلایی کل

احمدپاشا تدارک دیده بود ب زیلار قبلر ابوحنیفل رالا و روز دیگلر از راه حلل علازم
نجف شد.
1. Alaettin.ozer.vekayiname.nader sah der mezahib.tezi yonetem:stanbul:
1990.s11.
 .2استهآبادی ،جهانگشای نادری ،ص.316

021
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آس 

نادرشاه در نجف ب احمدپاشا کل ملردی بلا تلدبیر و مکلار بلود پیغلام ارسلتاد کل
ااضلترین و عاتم ترین سنّی بغداد را در رأت هیئتی از علمای سنّی برای بررسی موضوع
اختالاا مذهبی ایرانیان و اهلسنّا و راع آن ب نجف بفرستد.

0

احمدپاشا از عبدان اتسویدی درخواسا کلرد تلا در رأت هیئلا علملای اهللسلنّا
عثمانی برای مذاکرا مباحثا مذهبی در باب مذهب جعفری ب نجف برود .احمدپاشا در
گفا وگو با عبدان اتسویدی ب او مأموریا داد ک در بطالن ملذهب شلیع سلعی واالر
نماید؛ اما از سوی دیگر نگران غلب علمی علمای ایرانی ب ویژه مال علیاکبلر بلر شلیع
عبدان اتسویدی بود .او این نگرانی را در حضور عبدان اتسویدی ب زبان آورد؛ اما سویدی
ب احمدپاشا اطمینان داد ک از پسِ علمای ایلران بلر خواهلد آملد 9.اتسلویدی ملذاکرا

کنفرانس نجف را در قاتب صور جلس در کتاب معروف خلود یعنلی الحفتج القطعیتة
التفاق الفهق االسالمیة آورده اسا.
عبدان اتسویدی در بیساودوم شوال ب اتفاق سایر همراهلان راه نجلف را در پلیش
گراا .پس از دو روز هنگامی ک سویدی ب ن دیکی نجف رسید نادرشلاه بل احتلرام او
اوجی از سربازان را ب استقبال وی ارستاد .همچنین همراه این عده سپاهی اسبی چابک
با زین و یراق عاتی نی برای آوردن سویدی ب اردو پیش ارستاد .عبداتکریم بیگ ارمانده
اعظم سپاه نادر ب همراه نُ نفر از اعیان و صاحبمنصبان نادر پس از خوشلامدگویی بل
شیع عبدان سویدی بعضی از صاحبمنصبان را ب سویدی معرای کرد .سویدی را همان
روز پس از آموز

ترریفا باریابی ب حضور نادرشاه بردند .نادرشاه پس از خوشامدگویی

و تعاراا معمول با گفتن اینک «در مماتک ما ترکستانیها و ااغانیهایی زندگی میکنند
 .1هاان ،ص.391
 .2السویدی ،وقایعنامه نادرشاه در مذاهب شیعه جعفهیه ،شااره  ،2539بهگ.11
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ک ایرانیها را کاار خطاب میکنند» از او تقاضا نمود ک ب عنوان یک مصل بیطلرف
اختالف مذهبی را از میان بردارد و جریان را ب احمدپاشا گ ار

دهد.

0

اتسویدی در مسیر خیم مالباشی با مالحم ه ااغانی از مفتیان ااغان همراه شد و از او
درباره عقاید ایرانیان پرسش کرد تا خود را برای جواب آماده سازد .مالحم ه ب او هرلدار
داد ک شاه ناظرانی در جلس مباحث خواهد داشا .ازاینرو اوتلیتلر اسلا کل سلویدی
چندان مخاتف عقاید ایرانیان سخن نگوید .سرانجام این دو ب خیم مالباشی رسیدند.

9

در مجلس مناظرهای ک ترکیل شد ابتدا نادرشاه گفا :ب نام خدای تبارک و تعاتی و
برای سعاد مسلمانان و برقراری صل و جلوگیری از جنگ جلس را ااتتاح میکنیم .نادر
اضاا کرد در این جلس ک در جوار حرم مطهر حضلر عللی

ملیباشلد ب رگلان و

عاتمان مسلمان گرد هم آمدند تا اختالف موجود بلین مسللمانان را برطلرف نماینلد؛ ملا
مذهب جعفری را ارائ میدهیم ک مسلّماً حضر علی

اگر از حنبل ماتلک و شلااعی

باالتر نباشد از آنها کمتر نیسا .عثملانیهلا در ملذهب سلنّا بل چهلار دسلت تقسلیم
میگردند؛ ما ایرانیان دست پنجم را ترکیل میدهیم.

3

نادرشاه پس از نکر مقدم تاریخی در این مجلس مواد میثلاق مغلان را در معاهلدای
تجدید کرد؛ با این تفاو ک ب جای تقاضای نصب رکن پنجم در مک

4

نکلر کلرد کل

شیعیان اقط می خواهند با رکن شااعی شریک شوند .اعضای سابق انجمن مغان در ایلن
مجلس بازگرا خود را از عقاید باطل و آقار متبرع شاه اسماعیل تایید کردند.

5

 .1هاان ،بهگ 19-6؛ هاو ،الحفج القطعیة التفاق فهق االسالمیة ،ص.11-11
 .2هاو ،الحفج القطعیة التفاق فهق االسالمیة ،ص.12
 .3قدوسی ،نادرنامه ،ص.311
 .5سلیایان ،فههنگنامه مهدوی  ،ص :259رکن در لغ  ،به معنای جانتب و ناحیته یتی یتز است .
ههیی از هار زاویه کعبه را یی رکن مینامند .نادر ،تقاضای رکن پنفم در کنار رکن شافعیان را ناود.
 .4استهآبادی ،جهانگشای نادری ،ص.329
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ریاسا انجمن بر عهده عبدان اتسویدی گذاشت شد .ب نقل از وی  61نفر از عاتمان
دینی در مذاهب مختلف از شیع و سنّی کربال نجف حل بغداد کاظمین و علمای بلع
بخارا توران و ایران در این جلس شرکا کردند.

0

در مجلس مناظره ای ک ترکیل شد اتسویدی را در صدر مجلس نرلاندند .مالباشلی
ب عاد پارسیان دو زانو و بقول سویدی چلون شلاگردی در برابلر اسلتاد قلرار گرالا.
سویدی میگوید:
مالباشی ک همراه شش تن از علمای بخارا ب نجف آمده بود آغاز ب سخن کرد و از
سویدی پرسید درباره حدیث شریف من تا ک در آن پیلامبر

بل حضلر عللی

ارموده اسا ک « :أن منّی بانزلة هتارون متن موستی الّتا انته النبتی بعتدی» چل
می گویید؟ آیا این حدیث درسا اسا؟ سویدی پاسلع داد کل حلدیث مرلهوری اسلا.
مالبا شی بار دیگر سؤال کرد ک آیلا منظلور و مفهلوم ایلن حلدیث شلریف بلر خالالا
علی

دالتا نمیکند؟ زیرا در این حلدیث پیلامبر

حضر علی

تملام من تلا هلارون را بلرای

قائل شده اسا؛ مگر نبو ک او خاتم اتنبیین بود .سویدی پاسع داد ک

اوّالً این حدیث ب نصّ جلی قابا نرده و شماری از علمای برجست اسالم دربلاره ایلن
حدیث اختالف نظر دارند و برخی آن را از احادیث ضعیف میشمارند .بعضی از علما آن را
حدیث «حسن» برخی نی حدیث صحی میدانند .بنابراین نمیتوان از آن خالاا عللی
را استنباط کرد .مالباشی گفا :اما این تنها دتیل ما برای خالاا علی

نیسا؛ 9بلکل

دتیل ما ارموده رسول خداسا ک « :سلاوا علی علیّ بامهه الاؤمنین؛ یعنی علی

را ب

نام «امیراتمؤمنین» بخوانید و ب او بدین عنوان سالم کنید .دتیل دیگر ملا حلدیث طلائر
اسا ک شما هر دوی آنها را مجعول میدانید.

3

 .1السویدی ،الحفج القطعیة التفاق فهق االسالمیة ،ص.14
2. tuker.ernest.nader ahahs qust for legitimacy post-safavid iran.
univerdity press of florida.2006.p75.
 .3السویدی ،الحفج القطعیة التفاق فهق االسالمیة ،ص.19
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مالباشی سپس آی « فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا
وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَفْعَلْ لَعْنَ َ اللَّهِ عَلَی الْکاذِبِینَ » را ک ب آی مباهل مرهور اسا
قرائا کرد .سویدی پرسید ک این آی از سوره آل عمران را چگون ب عنوان دتیل ب کلار
می بری؟ مالباشی پاسع داد :هنگامی ک مسیحیان نجران ک ب مدین آمده بودند پیامبر
را انکار کردند پیامبر آنان را ب مباهل دعو کرد و از جانب خود علی

ااطم حسن

و حسین را انتخاب کرد .پس مسلّماً اینها ااضل از کل اصحاب بودند .بل هملین دتیلل
پیامبر آنها را انتخاب کرد .سویدی در مقابل استدالل کرد ک این انتخاب ناشلی از حلبّ
اطری و ناتی انسان ب اوالد و خویراوندان اسا .بنابراین نمیتوانلد دتیلل اضلل تقلدم
برای خالاا باشد.

0

سویدی و مالباشی در ادام ب بحث در خصوص س خلیف نخسا پرداختند .سویدی
بر مسئل اعتقاد شیع ب ارتداد این س تن ب دتیل خودداری از بیعلا بلا حضلر عللی
اشاره کرد و ادام داد :اگر چنین بود چرا حضر علی دختر

امکلثوم را بل نکلاح عملر

داد .مالباشی گفا :علی

در این کار مجبور و مکروه بود .سویدی گفا :تعجب اسلا

شما شیعیان درباره علی

منقصتی را قائل هستید کل پسلاتلرین ملردم علرب بلدان

توجهی ندارد؛ تا چ رسد ب بنیهاشم ک از ب رگان عرب و در ب رگواری و اهمیا حسلب
و نسب مرهور آااق و در جوانمردی و غیر عربلی بلیماننلد هسلتند .گذشلت از ایلن
پسا ترین انسان عربی حاضر اسا جان خود را تسلیم کند؛ وتلی حاضلر نیسلا نلاموت
خویش را ب باد دهد .اینک چگون معتقدید ک علی

با آنک دالوری پُردل و شیر طایف

بنیهاشم و اسدان ای اتمرارق و اتمغارب اسا دختر

امکلثوم را با اکراه بل همسلری

عمر درآورد و حال آنک چنین منقصتی را نمیتوان ب ارومای ترین ملرد عربلی منسلوب
ساخا؟ مالباشی پاسع داد :ممکن اسا زن جنّی ای بل صلور امکلثلوم در آملده و بل
 .1هاو ،وقایعنامه نادرشاه در مذاهب شیعه جعفهیه ،بهگ .29
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همسری عمر نام د گردیده باشد .سویدی گفا :این اکر از نسلبا اکلراه بلدتر اسلا و
هرگاه چنین موضوعی را تجوی کنیم و ات چنلین بلابی نملاییم بایسلتی همل درهلای
شریعا را مسدود سازیم.

0

سویدی پرسید :عقیده شما درباره مادر محمد حنفی چیسا؟ مالباشی پاسع داد :ملادر
وی زنی از مردم بنیحنفی بود .سویدی پرسید :آیا نامبرده از اسیران آن طایف بوده یا غیر
آن؟ مالباشی پاسع داد :از این موضوع اطالعی ندارم .سویدی در اینجا اضاا میکند کل
مالباشی ب دروغ اظهار بیاطالعی کرد و در همان مجلس یکی از علملا پاسلع داد :آری
مادر محمد حنفی از اسیران قبیل حنفی بلوده اسلا .سلویدی گفلا :چگونل عللی
می توانسا زن کنی اسیری را ب عنوان همسری خود برگ یلد و هرگلاه چنلان باشلد کل
اعتراف کردید علی

امامی جابر بوده و ارمان امام جابر ناالذ نخواهلد بلود .مالباشلی

پاسع داد :میتوان گفا :علی

جوری (ستمی) روا نداشلت بلکل کسلان او وی را بل

همسری او درآورده اند .سویدی گفا :این پاسعِ بی دتیل پذیرات نیسا .مباحث را بدینجا
خاتم دادند.

9

جریان مباحثا در مجلس مذاکره با ج ئیا و کلیا

بل نلادر انتقلال داده ملیشلد.

نادرشاه دستور داد مجلس دیگری با حضور علمای ااغان ماوراءاتنهر و بیش از هفتاد تن از
علمای شیع ایران ترکیل شود؛ تا مواردی ک اهلسنّا ب جهلا آن شلیعیان را تکفیلر
می کنند مرخص شده و راع و رجوع شود .از جمل علمای ب رگی ک از سرتاسر ایران ب
 .1هاو ،الحفج القطعیة التفاق فهق االسالمیة ،ص26؛
Ari .saim.i.mahmut-nadir sah donememlerinde sinni-sii diyaligu.
doktora tezi.harran universitesi soyal bilimler enstitusu.sanliurfa,
1999, p78.
 .2سویدی ،الحفج القطعیة التفاق فهق االسالمیة ،ص.31
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این مجلس دعو شده بودند میتوان از :حسین مفتی رکاب مالمحمد املام الهیجلان
آقاشریف مفتی مرهد امام رضا میرزا برهان قاضی شروان شیع حسین مفتی ارومی امام
جمع اصفهان حاج سید محمدمهدی حاج محمد زکی مفتی کرمانراه شیع محمد مفتی
شیراز میرزا اسدان مفتی تبری مالطاتب مفتی مازندران و محمد صلادق مفتلی خلخلال
نام برد.

0

مالباشی از سویدی و دیگر علمای سنّی پرسید ک علمای شما ما شیعیان را بل چل
سبب تکفیر می کنید؟ حال آنک ابوحنیف گفت اسا ک اهل قبل را نمیتوان تکفیر کلرد؛
اما علمای متأخر شما همواره ما را تکفیر کردهانلد .هلادی بحراتعللوم بخلارایی (متوالای
0909ق) پاسع داد :ب دتیل اینک شیخین را دشنام میدهیلد شلما را تکفیلر ملیکنلیم.
مالباشی پاسع گفا :ما سبّ شیخین را ترک گفتیم .ب تمام والیا ایران ارسلتاده شلده
ک این قبیل اعمال را ترک کنند .هادی بحراتعلوم از این نرمش و صل جلویی مالباشلی
جری تر شد و گفا ک مطابق اق ابوحنیف توب کسی ک شیخین را سب کنلد پذیراتل
نیسا .چون ایرانیان پیش از این شیخین را سب میگفتند و در حال حاضر این عملل را
مرتفع کردهاند توب آنها پذیرات نمیشود.
در این میان مالحم ه ااغان ب بحث وارد شد و مسئل را با استداللهای خاصّ خلود
ایصل داد .هم علمای سنّی ب اتفاق ایرانیان شیع را در زمره اهل اسالم قلرار دادنلد و
این موضوع نی حل و اصل شد.

9

 .1هاان ،ص11و66؛ هاو ،وقایعنامه نادرشاه در مذاهب شیعه ،بهگ.32

 .2هاو ،الحفج القطعیة التفاق فهق االسالمیة ،ص21-21؛ هاو ،وقایعنامته نادرشتاه در متذاهب
شیعه ،بهگهای34-35؛
Tuker, ibid, p 68.
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سرانجام در بیسا وچهارم شوال ب پایان رسلید و نتلایج آن بل

اطالع نادرشاه رسانده شد .نادرشاه دستور داد در این خصوص وقیق ای تهی شود .نگار
وقیق ب عهده میرزا مهدی خان استرابادی مورخ گذاشت شد .این وقیق ابتلدا بلا حضلور
علمای شیع والیا ایران علمای سنّی ااغان و ماوراءاتنهر در آستان مقدت نجف اشرف
قرائا شد .سپس سوادهایی متعددی از وقیق ب والیلا و شلهرهای مماتلک محروسل
ایران ارسال شد 0.متن وقیق ب شرح نیل اسا:
نکاتی ک مورد تصدیق علما قرار گراا از این قرار میباشند:
 .0اهاتی ایران از اعتقادا گذشت خلویش بلازمیگردنلد و ملذهب جعفلری را قبلول
میکنند و علمای عثمانی نی این مذهب را ب عنوان مذهب پنجم قبول میکنند.
 .9در کعب پیروان مذهب جعفری ب شااعیها اضاا میشوند و پس از آنها در رکلن
شااعی طبق اصول خودشان نماز ب پا میدارند.
 .3هرسات از طرف ایران امیراتحاج تعیین میشود و همانند امیراتحلاجِ شلام و مصلر
باید با احترام کعب را زیار کند و دوتا عثمانی هم باید پس از امیراتحاج مصر و شام ب
امیراتحاجِ ایران اعتبار قائل شود.
 .4اسرای دو طرف ب طور رایگان باید آزاد شوند و خریدوارو

آنان ممنوع شود.

 .5هر دو طرف یک کنسول تعیین کنند ک در پایتخاهای هم ساکن شوند و ب امور
کرورشان رسیدگی کنند.

9

همچنین بر اسات مصلوبا ایلن جلسل پلس از آن ایرانیلان از ملذهبی کل شلاه
اسماعیل ب وجود آورده بود باز میگرتند و ب س خلیف ابتدایی مسللمانان بایلد احتلرام
می گذاشتند .نکت قابل تأمل در پایان کنفرانس نجف ایلن بلود کل حاضلران ایرانلی در
 .1مهوی ،عالمآرای نادری ،ج ،3ص.615
 .2آرشیو نخس وزیهی تهکیه ،خط هاایون ،بهگ.62
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کنفرانس یا ب دتیل ترت از نادر و یا قبول واقعیا بدعاگذاری صفوی از شیع صلفوی
تبری جستند و وقیق نام نادری را امضا کردند .مهلمتلرین و قابلل توجل تلرین قسلما
مصوباب (نتایجِ) این جلس آن بود ک علمای سنّیِ مناطق مختلف ب نادرشاه حق دادند و
حرف او را قبول کردند و مذهب جعفری را ب عنوان مذهبِ برحلق قبلول نمونلد و تأییلد
کردند 0.این وقیق ابتدا با حضلور علملای شلیع والیلا ایلران علملای سلنّی ااغلان و
ماوراء اتنهر در آستان مقدت نجف اشرف قرائا شد .سپس صورتی از آن وقیق تهی شلد
و ب والیا و شهرهای مملکا ایران ارسال گردید.

9

شرح مذاکرا مذهبی این گردهمایی ک با هدایا نادر ب صدور وقیقل نجلف منجلر
شد توسط سویدی ک ب درخواسا پادشاه اارار از سوی احمدپاشا حاکم بغداد ب نجف

اع ام شد و در گردهمایی شرکا جست بود در دو اقر وی یعنی الحفج القطعیة التفتاق
الفهق االسالمیة و النفحة الاسکیة فی الهحلة الاکیة آورده شلده اسلا .سلؤاتی کل در
اینجا پیش می آید این اسا ک عبدان اتسویدی در این کنفرانس نماینده دوتا عثملانی
و دیدگاه های آن بود؟ یا نماینده احمدپاشا واتی بغداد بود؟ این چنین برداشا میشود کل
احمدپاشا او را ب مذاکره با نادر ارستاد تا بتواند در برابر حملال نظلامی نلادر تلدارکا
نظامی مهیا کند و با این کار زمانی را تلف نماید و زملان بخلرد .علالوه بلر اینهلا خلود
اتسویدی نی می گوید ک از طرف احمدپاشا ب همراه گروهی جهلا ملذاکره بلا نادرشلاه
ارستاده شد .بنابراین میتوان نتیج گراا ک اتسویدی نماینده دیدگاههای دوتا عثمانی
نبود و صرااً نماینده احمدپاشا بود .احتمال دارد دتیل ب نتیج نرسیدن مذاکرا نی همین
باشد .از سوی دیگر شاید بتوان گفا ضعف دیپلماسی نادر در ب نتیج نرسیدن مذاکرا
م ید بر علا باشد.
1. Abdürrahman Ateş.a.g.e.s.138-139.
 .2مهوی ،عالمآرای نادری ،ج ،3ص.615
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همچنین دستوری ک از طرف دوتا عثمانی ب احمدپاشا ارستاده شلده بلود و در آن
نکر شده بود ک دو درخواسا اوّتی نادر ل ک نکر آن راا ل ب دتیلل مسلائل ملذهبی و
سیاسی قابل قبول نیستند و باید رد شوند .چنین استنباط میشود ک دتیل اصلی ب نتیج
نرسیدن طرح نادر مخاتفا دوتا عثمانی و شیع اإلسالمهای دربار عثمانی بود.
ضمن اینک از دو نام سلطان محمود اوّل (متواای 0654م) بل شلریف مکل کل در
بایگانی نخسا وزیری ترکی موجود اسا چنین برمیآید ک سلطان عثمانی در پاسع بل
استعالم شریف مک عنوان کرده ک شورای نجف را ب رسمیا نمیشناسلد .ایرانیلان بل
حیل و تقی متوسل شدهاند و هیچ راه شرعی برای تصدیق ملذهب جعفلری کل ملذهب
روااض اسا وجود ندارد .بنابراین الزم اسا ک «آن س نفر اتن اقلر را کل حاملل آن
اوراق (وقیق ) هستند توقیف کنید و ب امیر حاج تحویل دهید.

0

از آنجا ک نادر از ارامین مخفیان درباره عثمانی ب احمدشاه مبنی بر اغفال نادرشلاه و
برقراری صل مصلحتی با او تا رسیدن قوای امدادی از استانبول اطلالع نداشلا پلس از
امضای توااقنام بصره را ک تحا محاصره قوای ایرانلی بلود و در آسلتان سلقوط قلرار
داشا ب عثمانی ها واگذاشا و قوایش را از کرکوک اربیل و دیگر شهرهای عراق تخلی
کرد و خود از طریق کرمانراه ب همدان عقب نرسا.

9

نتیجه 

نادرشاه اارار شخصیا باهو

تی بین و مصلحا گرا بود .پژوهرگران تاکنون نظریلا

مختلفی ب عنوان آسیب مذهبی دربلاره ملذهب نادرشلاه ابلراز داشلت انلد .علدهای او را
شیع مذهب و برآمده از جامع شیع میدانند و عدهای او را پیرو اهلسنّا .بلا ایلن حلال
 .1آرشیو نخس وزیهی تهکیه ،دفتهنامه هاایون ،ج 6 ،3و .1
 .2مینورسکی ،تاریخچه نادرشاه ،ص36؛ استهآبادی ،جهانگشای نادری ،ص.364
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راتارهای متفاو نادر قبل و بعد از سلطنا و تا جایی ک منابع آن را نکر کردهاند همگی
نران می دهد ک وی اگرچ شیع بود اعتقادا عمیق مذهبی نداشا .ب طور کلی نگاه
نادر ب مذهب و وضعیا مذهبی مردم بنا بر سیاستش بود .نادرشاه و مراورانش تحلیلل
واقعبینان ای درباره جامع ایران داشتند و درک واقعبینان از مسائل قومی ل مذهبی ایلران
داشت مرکال پیش رو را میشناختند .ب همین جهلا بلا توجل بل قلدر و برتلری
نظامی در حوزه عراق ب سلطان محمود اوّل پیرنهاد برپایی کنگلره نجلف را داد .هلدف
نادر در کنگره نجف این بود ک ب نمایندگان و هواداران دوتا عثمانی نرلان دهنلد کل
دوتا ایران پس از اجالت مغان ب حکوما سنّی تبدیل شده اسا؛ اما تمام این اقداما
در نگاه عبدان اتسویدی ب مثاب تقی رایلج در میلان شلیعیان قلملداد شلد و همچنلین
اتسویدی عاتمی دینی ک میکوشید وظیف احیا و حراسا از دین اسالم را ب عهده داشت
باشد در واقع داعی بازگرا ب مبانی اصیل و آموزه سلف جلوه کرد.
مهمترین و قابل توج ترین قسما مصوبا (نتایجِ) این جلسل آن بلود کل علملای
سنّیِ مناطق مختلف ب نادرشاه حق دادند و حرف او را قبول کردند و مذهب جعفری را ب
عنوان مذهب برحق قبول و تأیید نمودند .نکت قابل تأمل دیگر از برآیند ایلن مقاتل آن
ا سا ک عبدان اتسویدی نماینده احمدپاشا واتی بغداد بود؛ ن نماینده دوتلا عثملانی .بلا
توج ب بررسی متون تاریخی در دوره مورد بحث هیچگون نام نگلاری از طلرف دوتلا
عثمانی برای اعطای نمایندگی دوتا عثمانی ب اتسویدی متصور نیسا .ب هملین دتیلل
نرا کنگره نجف نتیج ای دربرنداشا.
نظر نگارنده بر این ایده استوار اسا ک اهتمام و تدبیر نادرشاه در برداشتن اختالف در
بین مسلمانان موضعی ارزشمند اسا؛ ب ویژه آنک وی ااقد اطالعا دقیق دینی بلوده و
از منظر اجتماعی ب این بحران نگریست اسا و تال

داشت تا ارصاهای برتر نظلامی

و سیاسی خود را با شرایط مطلوب اجتماعی و تمدنی معاوض نماید .تال های پیدرپی او
در یک همبستگی و حداقل هم یستی میان مسلمانان را نمیتوان نادیده گراا؛ زیرا نلادر
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طیّ دو مرحل و ب طور جدی یادآور و خواستار اجرای ایلن طلرح شلد .نلادر در مجللس
شورای مغان و ب عنوان زمین برکندن اختالاا مذهبی این اکر را ب صلور یکلی از
شروط پذیر

پادشاهی ارائ کرد؛ بدین عنوان ک اهاتی ایران از خصوما با مذهب تسنن

دسا برداشت تا زمین ساز یک نوع اتحاد برای دیگر مسلمانان غیرشیع باشد و سپس این
موضوع در شورای مذهبی نجف در یک مجمع ب رگِ علملای شلیع و سلنّیِ کرلورهای
مسلمان ب صور چندجانب مطرح شد و مورد تصویب قرار گراا؛ اندیرل ای کل هنلوز
حتی بعد از ب سرانجام نرسیدنش تازگی و نو بودن آن پابرجاسا و ب جایی نرسیدن آن
از ارزشش نخواهد کاسا؛ بلک هنوز کاربرد سیاسی دارد.
تنظیم وقیق نام نجف در چندین قلرن پلیش نرلان ملیدهلد کل اوّالً بسلیاری از
اختالاا مسلمانان غیراصوتی اسا و در یک گفاوگوی صادقان امکان حلل آن وجلود
دارد .قانیاً این وقیق نام سندی اسا ک تنظیم شده و در تاریع ب یادگار مانلده اسلا و
ای کا

ب آن عمل میشد .امروزه اختالاا بیمعنا و پوچ کار خود را کرده کرورهای

اسللالمی تج یل شللده امللا اسللالم تجربل تلللع اسللتعمار و سلللط بیگانل را چرللیده
سرزمین های اسالمی ب اشغال متجاوزان درآمده و قبل اوّل مسلمانان ملورد بلیاحتراملی
قرار گرات دسیس و توطئ ها در جها تج ی و تضعیف هرچ بیرتر کرورها و ملاهای
مسلمان در جریان اسا و هنوز تعصبا کورکورانل تحلا عنلوان باورهلای ملذهبی در
گوش و کنار بعضی از کرورهای اسالمی مسائل بغرنج میآاریند.
در دوره معاصر نی اندیر وحد مورد توج جوامع اهلسنّا و شیع واقع شده اسلا
ک در بین مکاتبا آیاان بروجردی و شیع شلتو مفتی اعظم مصر ب صدور اعالمیل
تقریب و ب رسمیا شناخت شدن مذهب شیع ب عنوان پنجمین مذهب اسالم از طلرف
األزهر منجر شد.
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