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مذهب نادرشاه
چکیده
حقیقت ماهیّت مذهبی نارشاه افشار یکی از مسائلی است که در مهورد آن پاسهخهها و نظهرا
گوناگونی از سوی منابع همزمان با حیا وی و برخی پژوهشگران متأخر ابراز شهده اسهتب برخهی
منابعِ عموماً اروپایی وی را فردی المذهب و معدودی از منابع داخلی وی را متهم ب کفهر و زندهه
مینمایندب بعضی دیگر نیز وی را ماجراجویی ک در اندیش ی تأسهی

مهذهبی جدیهد بهوده اسهت

معرفی نمودهاندب گرایش نادرشاه ب مذهب تسنن و یا تشهیع نیهز از دیگهر نظهرا مطهر در ایهن
عرص میباشدب همچنانک مشاهده میشود اختالف موجود در این نظرا  ،به گونه ای گسهترده
است ک انجام پژوهشی مستقل را در این زمین میطلبدب در این جستار تالش خواهد شد پاسهیی
بسنده برای این پرسش ب دست داده شودب
کلید واژهها :نادرشاه ،افشاری  ،تشیّع ،تسنّن ،امامان شیع

2

پژوهشنام تاریخ -سال نهم -شماره سی و چهارم

مقدمه
یکی از شیصیتهای برجست ای ک در تاریخ ایرانزمین بسیار نامبُردار است و همواره در کنهار
نامهای بزرگ تاریخ ایرانزمین از وی یاد میشود ،نادرشهاه سرسلسهل ی دودمهان افشهاری اسهتب
دالور مرد کوهستانی و گمنام خراسانی 1ک توانست در پرتو تکاپوهای خستگیناپذیرش نام خود را
ب عنوان آخرین پادشاه بزرگ ایران ،آخرین کشورگشای آسیا 2و سردار جنگاوری که او را برتهر از
سایر سرداران و جنگجویان نامدار تاریخ جهان میشناسند ،3در حافظ ی بشری ثبت نمایهدب بهزرگ
مردی ک :
«ن تنها ایران را از چنگال دشمنان نیرومندش رهایی بیشید ،بلک کشورش را از پستی و ذلّت
نجا داد و ب مقام غرورآمیز نیرومندترین کشور آسیا ارتقاء

دادب»4

از این روی در طول مد هریب ب س هرنی ک از مرگ نادرشاه میگذرد ،کتابها و مقهاال
و پژوهشهای بسیاری پیرامون ابعاد میتله زنهدگی و دوران زمامهدای وی به رشهت ی تحریهر
درآمده استب در این بین ب مقتضای «هر کسی از ظنّ خود شهد یهار مهن» از سهوی نویسهندگان
میتل بست ب نوع نگاه ،میزان عاله  ،اراد و یها تنفّهر و ببب درخصهو

ابعهاد میتله زنهدگی

نادرشاه و حیا سیاسی و اجتماعی ایران در دورهی افشاری اظهارنظرههای گونهاگونی بیهان شهده
استب بیتردید انبوهی آگاهیها و اظهارنظرها اگر چ در بادی امر موجب تسهیل در امهر پهژوهش
می گردد لیکن ب همان میزان نیز سبب پیچیدگی کار و دشواری امهر داوری و انتیهاب بهتهرین و
صحیحترین مطالب میگرددب
یکی از موضوعاتی ک در خصو

زندگی و اهداما نادرشاه افشار حایز اهمیّت ویهژهای اسهت

سیاست دینی وی در طهول دوران حیهاتش مهیباشهدب به گونه ای که تقریبهاً تمهام محققهین و
نویسندگانی ک در ارتباط با نادرشاه مطلبی نوشت اند ب این بحث نیز توج ویهژهای داشهت انهدب در
واهع پژوهشگران این عرص از تاریخ ایران هر یک ب فراخور حال در این زمین بسط مقال دادهاندب
اما نکت ای ک در این بین اغلب پنهان از نظر مانده است ،آیین و مذهب شیص نادرشاه استب چرا
ک اکثر محققین در بحث از سیاست دینی نادر عمومهاً درخصهو
پیش فرضهایی را ب عنوان اصل ثابت پذیرفت اند و سپ
کنشها و واکنشهای وی در عرص ی مذهب نمودهاندب

دیهن و اعتقهادا مهذهبی وی

با توج ب آن اهدام ب تحلیهل رفتهار و
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ب عنوان نمون نویسندهی کتاب نادر صاحبقران بدون هیچ شک و تردیدی نادر را مسلمانی
شیع مذهب و راسخ در عقاید خویش معرفی مینمایدب 5همچنین رسول جعفریان نویسندهی مقال -
ی «نادرشاه و مسأل تقریب» ب صراحت نادر را مسلمانی شیع مذهب ب شمار میآوردب 6در مقابهل
نویسندگانی چون جون

هنوی 7تاجر انگلیسیتباری ک در دوران سلطنت نادرشاه ب هصد تجار

ب ایران سفر نمود ،نادر را فردی پرورشیافت ب آیین تسنن میشناسدب 8در این میان گروهی نیز با
استناد ب اهوال پربازن 9کشیش فرانسویتباری ک در شش ماه آخر عمر نادر سِمَت طبیب اول وی
را داشت است 10مبنی بر عدم اعتقاد نادر ب کیش و آیین خا  ،11یا او را فردی المذهب ب شهمار
میآورند 12و یا ضمن هبول مسلمانی نادر متذکّر میشوند ک ب درستی نمیتهوان عقیهده مهذهبی
نادر ب تشیع و یا تسنن را مشیص نمودب13برخی از پژوهشهگران برجسهت و باسهابق در عرصه ی
تاریخ ایران دوران افشاری نیز در آثار خویش بیشتر ترجیح مهیدهنهد که به جهای ورود به ایهن
مبحث ،سیاست دینی نادر و شیوهی تعامل وی با طبقا مذهبی را مورد مداهّ هرار دهند 14در این
بین برخی نویسندگان نیز ب تشکیک در ماهیّت مذهبی نادرشاه اکتفا نکرده ،وی را متهم ب کفر و
الحاد

مینمایندب15

همین تعدد آراء و نظرا پیرامون ماهیّت دینی و مذهبی نادرشاه ،اهمیّت بررسی این مبحهث را
بیش از پیش نمایان میسازدب چرا ک در پرتو روشن و مشیص شدن پاسخ این پرسش ،بهتر می-
توان ب تعلیل و تحلیل سیاست مذهبی وی پرداختب از این روی در این جستار تالش خواهد شد با
مراجع ب منابع اصیل و همزمان یا نزدیک ب دوران حیا نادرشاه ،پاسیی درخور بهرای پرسهش
فوقالذکر بدست آوردب در این راستا ابتدا تالش خواهد شد مهمتهرین نظهرا مهورد بررسهی ههرار
گرفت و سپ

آنچ ب نظر صحیح میرسد را با ذکر دالیل بیان نمودب

نادرشاه کافر و زندیق
بیتردید اتهام گرایش نادر ب «کفر و زنده » 16ک از سوی میرزامحمهدخلیل مرعشهی صهفوی
مورخ اواخر هرن دوازدهم و اوایل هرن سیزدهم هجری همری /هرن هجدهم میالدی به نادرشهاه
وارد گردیده است را میتوان بیاساسترین نظریّ در خصو

ماهیّت مهذهبی نادرشهاه به شهمار

آوردب چرا ک ن تنها دالیلی ک از سوی وی در این مورد بیان میگردد چندان اعتباری ندارد ،بلک
دلبستگیهای شیصی مرعشی و همچنین شرایط خا ّ زمانی و مکانی ک اههدام به تهألی اثهر
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خویش نموده اسهت ،احتمال ناصحیح و غرض ورزانه بودن هول وی را افزایش میدهدب ب گفت -
ی مرعشی:
«بعد از کشت شدن آن هر دو پادشاه [شاه تهماسب دوم و شاه عباس سوم] و مراجعت از سهفر
هندوستان نظر بکفران نعمتی ک با ولینعمت خود ورزیده بود سودای مفرطی بر مزاج او غلب نمود
بنوعی ک از دین مبین بیگان گشت در اوایل حال ببهان تألی هلوب اههل روم و غیهره بعضهی از
افعال را ک شیوه و شعار شیع میباشد مثل تعهزی داشتهن خام

آلعبها حضر اباعبداهللالحسین

علی السالم شهید دشت کربال در عشر محرمالحرام و برپاداشتن رسم عید غدیرخم و عیهد نهوروز و
غیره از تمام بالد خود موهوف نموده چادر بیک شاخ افکنده عالنی هدغن نمهود که کسهی ههرآن
نیواند بلک نداشت باشد ،العیاذباهلل من چ اگر هرآن راست میبود این هم اخهتالف در میهان امّهت
جناب رسول خدا واهع نمیشد و شروع بکلما کفر و زنده نموده و احداث ظلم و بیداد بهینهایهت
کرده باین نیز اکتفا ننموده بنا گذاشت ک تمام فره شیع را باید بقتل

رسانیدب»17

از میان تمامی اتهاما وارده از سوی مرعشی ب نادرشاه ک در باال مذکور افتاد ،تنهها مهوردی
ک هابل پذیرش ب نظر میرسد ،موهوف نمودن رسم و سنت تعزیه داری بهرای واهعه ی کهربال و
شهاد امام حسین(ع) است ک از سوی برخی منابع معتبر این عهد نیز تأیید شده است 18و در سایر
موارد ن تنها از سوی منابع معتبر موجود تأیید نمیگردد بلک گهزارشههای متعهدد حهاکی از رد و
ابطال آن وجود داردب ب عنوان نمون در جهانگشای ناادری گهزارشههای متعهددی از برپهایی
ساالن جشن نوروز در دوران حکومت نادرشاه یاد میکندب 19همچنین در فتحنام ای ک نادر پ

از

تصرف هندهار برای برادر خویش ابراهیمخهان ظهیرالدوله فرسهتاده و مهتن آن در جهانگشاای
نادری ضبط شده است ،از آیا هرآن برای شاهد مثال استفاده شهده اسهتب 20براسهاس گهزارش
دیگری نیز نادرشاه در زمان لشکرکشی ب هندوستان متوج شد که نهام تهورا و انجیهل ضهمن
آی ی  48سورهی فتح در هرآن آمده است ،از این روی دستور ترجم ی این هردو کتهاب را صهادر
کردب21

درخصو

دلبستگی و عاله و اراد مرعشی ب خاندان صفوی و بالطبع بغض و کینه ی وی

نسبت ب دشمن ایشان نادر ،همین ب

ک مرعشی از سوی پدر نَسَب ب شاهسلیمان اول صهفوی

میبرد و بدیهی است ک روی خوش ب کسی ک از نظر وی غاصب سلطنت صفوی ب شمار می-
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آمد ،نشان ندهدب اما زمان نگارش کتاب نیز در نوع خود حایز اهمیّت استب چرا ک کتاب مجما
التواریخ تقریباً  47سال پ

از هتل نادرشاه و در زمانی ک در اثر اههداما نابیردانه ی نهادر در

سالهای آخر عمر و همچنین فعالیّتهای تبلیغی سویی ک پ

از مرگ وی علی او صور گرفت

بود ،آن هم در کشور هند 22ب رشت ی تحریر کشیده شده استب یعنهی زمهانی که نه تنهها گهرد
فراموشی بر اهداما ارزشمند نادر پاشیده شهده ،بلک تا حد زیهادی نیهز تنفّههر عمومههی از وی در
بیهن مهردم شکل گرفته بودب 23از این روی و با توجّه ب مهوارد فوقالذکر اظهارا مرعشهی به
هیچ روی هابل پذیرش نیستب
نادرشاه المذهب
اتهام بیهیدی نسبت ب مذهب و عدم اعتقاد ب کیش و آیین خا  ،دیگر نظری اسهت که در
خصو

ماهیّت مذهبی نادر ایراد شده استب 24واضع این نظریّ همچنانک پیشهتر بیهان گردیهد،

پربازن فرانسوی استب بازن در نام هایی ک برای مافوق خویش کشیش روژه 25ارسال نموده است
متذکر میشود ک :
«درباره دین او اظهار عقیده هطعی کردن بسیار دشوار استب عده کثیری از کسانی که ادعهای
شناسایی عمیقی از اسرار او دارند میگویند ک او هیچ دینی نداشت ه گاهی آشکارا میگفت که او
خویشتن را همان هدر بزرگ میداند ک بزرگان دین را ه برای آنک بزرگان دین عظمت خهود را از
برکت این فضیلت ب دست آورده بودند ک جنگیان شایست ای بودند در این صور او تصور مهی-
کرد و بلک یقین داشت ک ب همان رتب پر افتیاری ک ایشان در سای شمشهیر رسهیده بودنهد او
نیز نایل شده

استب»26

گذشت از اینک «عده کثیری» ک منبع آگاهی بازن میباشهند چه کسهانی هسهتند؟ و ادعهای
ایشان مبنی بر «شناسایی عمیق از اسرار» نادر تا چ میزان هابل اعتماد است؟ مسئل ای ک در این
نظریّ پذیرش آن را دشوار میکند عدم اعتقاد نادر شاه ب دین استب زیرا اگر ب واههع او اعتقهادی
ب دین نمیداشت ،تالشهای پیگیر و مستمر وی در راه انجام پهارهای اصهالحا مهذهبی و رفهع
اختالف شیع و سنی هیچ محملی نداشتب 27مگر آنک هول هنوی را بپذیریم ک « :او هصد داشهت
اختالفا مذهبی اتباع خود را از میان بردارد و ظاهراً مذهبی تازه را ک ابداع خهود او بهود معمهول
کندب» 28البت در این مورد نیز صرفنظر از اینک مطلب فوق در هیچ منبع دیگهری به ویهژه منهابع
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فارسی تأیید نشده است ،از لحاظ منطقی و در مقایس با ادعهای عهدم هرگونه اعتقهاد دینهی نهزد
نادرشاه ،متناهض ب نظر میرسدب
درخصو

ادعای هنوی مبنی بر هصد نادر برای ابداع مذهب جدید نیز باید ب این نکت اشهاره

نمود ک در کتاب زندگی نادرشاه تألی این مؤل موارد بسیاری را مهیتهوان برشهمرد که به
هیچروی با واهعیّا تارییی انطباق ندارد و ناشی از عدم رعایت امانت و همچنین مراجع ی هنوی
ب منابع نامعتبر

استب29

اما در این مورد خا

اینگون ب نظر میرسد ک منبع هنوی ،سفرنامه ژان اوتار 30سهیا

فرانسوی باشد ک در سالهای 1149ه 1148هه بق1737/هه1736م از هسهطنطنی و ایهران
دیدن کرده استب 31ب گزارش اوتر در سفرنام ی خویش نادرشاه پ

از بررسی ترجم هایی ک ب

دستور وی از هرآن کریم ،انجیل و تورا ب زبان فارسی صور گرفت بود:
«رمز اسرارآمیز مذهب عیسی را شوخی دانست ،آنچ را که یهودیهان در مهذهب خهود دارنهد
سیره کرد ،در مذهب اسالم هم نارسائیها و ایرادهائی بر محمهد( ) و علهی علیه السهالم را ههم
گوشزد کردب سپ

دستور داد هم این نوشت ها را در صندوهی پنهان کنند ،تا از دست نرود و افزود

اگر عمری باهی باشد ،امیدوار است ک مذهبی خیلی بهتر از آنچ تاکنون شناخت شهده ،به مهردم
ارائ

دهدب»32

در این مورد هم گذشت از اینک مطلب فوق در هیچ یک از دیگر منابع نزدیک به زمهان نهادر
ب ویژه منابع فارسی تأیید نمیشود ،با گزارش دیگری ک اوتر در سفرنام ی خهویش آورده و در آن
متذکر میشود ک « :او [نادرشاه] برای مذهب ایرانیان تعصب داشهت و [ایهن امهر] در برنامه هها و
کامیابیهایش موثر بوده استب» 33تناهض آشکاری دارد و اینگون ب نظر میرسد که همچنهانکه
الکهار  34ایرانشناس شهیر انگلیسی یادآوری نموده بیشی از یادداشتههای اوتهر چنهدان دهیهق
نیستندب35

نادرشاه سنی مذهب
سوّمین نظریّ درخصو

ماهیّت مذهبی نادرشاه حکایت از سنّیمذهب بودن وی داردب پیش از

بررسی دالیل معتقدین ب این نظر ابتدا بایست است ک از سرچشم ی شیوع آن اطالعی ب دست
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داده شود ب در این پیوند و از بررسی منابع همزمان با حیا نادرشاه این گون ب نظر مهیرسهد که
نیستینبار از سوی جون

هنوی و در کتاب زندگی نادرشاه ،نادر فردی ک «به آئهین تسهنن

پرورش یافت بود» 36معرفی شده استب هنوی در این مورد ،همچون سایر موارد ،ب غیهر از همهان
اشارا کلی اولی ای ک در کتاب خویش ب منابع اثرش نموده است ،ذکر دهیقی از مأخذ کالمهش
نمیکند:
«ضمن اهامتم در ایران ،چندین هص مربوط ب غاصب معروف گردآوری کردم و فرصت یهافتم
ک درباره اخالق و خصوصیا این مرد شگفتانگیز تحقیق کنم؛ و چون شرحی مهنظم و تهارییی
راجع ب زندگی او ب دست نیاوردم ،ب فکر افتادم ک مدارک و اسناد خود را مرتب کهنمب بها وجهود
این ،اگر کتاب دوکلراک 37را در دست نداشتم ،نمیتوانستم تا این اندازه ب آن مطلب
در خصو

بپردازمب»38

کتاب المامی کلراک ک مورد استفادهی هنوی بهوده اسهت یهادآوری ایهن مسهئل

بسیار حایز اهمیّت است ک نیست آنک اصوالً کلراک نویسندهی کتاب «تاریخ ایران پیش از هرن
اخیر» هرگز از هسطنطنی ب ایران نزدیکتر نشده است و تنها با بهرهگیری از اطالعها «مهأموران
سیاسی و کارمندان هنسولگری فرانس ک با وی آشنا بودندب» 39اهدام ب تألی اثهر خهویش نمهوده
استب دوم آنک وهایع کتاب وی ب سال 1142هه بق1730/م خاتم مییابد یعنی زمانی ک نادر
هنوز در رکاب تهماسب دوم و ب عنوان سپهساالر سپاهیان ایران مشغول خدمت بودب از ایهن روی
این کتاب منبع هابل اعتمادی در مورد ماهیت مذهبی نادر نیسهتب البته همچنهانکه دولتشهاهی
مترجم کتاب زندگی نادر شاه یادآور میشود ،هنوی از منابع دیگری نیز در تهألی اثهر خهویش
بهره برده است از جمل :
«کتاب جیمز فریزر 40تحت عنوان «تاریخ نادرشاه ،طهماسبقلیخان سابق و شاه کنونی ایهران»
بود ک برای بار دوم در لندن در سال 1155[ 1742هه بق] ب چاپ رسیده بودب دیگر کتهاب ژان
اوتر تحت عنوان «مسافر در ترکی و ایران» بود ک در پاری
یافت بود ببب همچنین آنچ را ک از ایرانیها شنید یادداشت

در 1161[ 1748هه بق] انتشار

کردب»41

بررسی کتاب تاریخ نادرشاه اثر فریزر و همچنین سفرنامه ژان اوتر مبهیّن ایهن مطلهب
است ک هیچکدام از این دو نویسنده ب هیچ روی هائل ب ماهیّت مذهبی تسنن برای نادر نیستندب
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ب صحت شنیدههای شیصی هنوی نیز چندان نمیتوان مطمئن بود زیرا همانطور ک الکهار در
بررسی خود از کتاب زندگی نادرشاه اثبا نموده است:
«شر وی بسیار از تحقیقا بکر ،ک میبایست حاصل تجربیا شیصی باشد ،بهدور اسهت ببب
کتاب هنوی دارای لغزشهایی است و در ضمن بر مبنهای ههیچ اثهر معتبهر خهاوری ماننهد «تهاریخ
نادری» پیریزی نشده

استب»42

ب این نکت نیز باید توج داشت ک هنوی در بسیاری موارد ،ضمن شر وهایع ،عقاید شیصی
خود ک تا حدودی منبعث از شکست سفر تجاری وی ب ایران بهود را بیهان کهرده اسهتب بررسهی
دهیق این اثر موارد ضد و نقیض متعددی ب ویژه در داوریهای هنوی راجع به نادرشهاه را نمایهان
میسازدب ب عنوان نمون میتوان ب ماجرای نام نوشتن نادرشاه ب محمدشاه گورکانی پادشهاه هنهد
اشاره کرد ک در آن ،ضمن بیان دالیل لشکرکشی خود ب هند ،برای اثبا صهداهت کالمهش به
«علی مرتضی» سوگند یاد میکندب 43بدیهی است این گزارش در تباین کامل با سنیمذهب بهودن
نادرشاه

میباشدب44

اما دالیل معتقدین ب این نظریّ  ،یعنی ماهیّت مذهبی تسنّن برای نادرشاه ،عمومهاً مبتنهی بهر
برخی اهداما وی پ

از تاجگذاری در دشت مغان ب سال 1148هه بق1736/م میباشهدب به

گواه منابع موجود نادرشاه پ

از اینک حاضران در شورای مغان خواهان سلطنت او شدند ،شهرایطی را

برای پذیرش این درخواست معین نمود ک ب گزارش تهاریخ جهانگشای نادری از ایهن ههرار بهوده
است:

«چون مبالغ از حد گذشت حضر ظلّاللّهی فرمودند ک از زمان رحلت حضر سیّدالمرسهلین
و خاتمالنبیّن صلّی علی و آل و سلّم ،چهار خلیف بعد از یکدیگر متکفّل امر خالفت شده ک هنهد و
روم و ترک همگی بر خالفت ایشان هائلند ،و در ایران نیز سابقاً همین مذهب رائج و متداول بهوده
استب خاههان گیتیستان شاهاسماعیل صفوی طیّباهلل ثراه و جعلالجنّ مثواه ،در مبادی حال بنا بر
صال دولت خود ،آن مذهب را متروک و تشیّع را شایع و مسلوک ساخت  ،بعالوه آن سبُّ و رفهض
را ،ک فعل بیهوده و مای مفسده است ،در السن و افواه عوام و اوباش دایهر و جهاری کهرده ،شهرر
شرار بر چیماق زده ،برهمزنی برانگییت و خاک ایران را بیون فتن و فساد آمییتب و مادام ک
این فعل انتشار داشت باشد این مفسده عظمی از میان اهل اسالم رفع نیواههد شهدب هرگهاه اههل
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ایران بسلطنت ما راغب و آسایش خود را طالب باشند این ملت را ،ک میال روی اسالف کهرام و
آروغ عظام نواب همایون ماست ،باید تارک گردندب لیکن چون امام همام جعفربن محمدالباهر علی -
السالم امام بحق ناطق است ،او را سر مذهب خود دانست  ،در فروعا مقلّهد طریقه و اجتههاد آن
حضر
پ

باشندب»45

از اینک شرایط فوق از سوی حاضرین در مجل

مورد پذیرش هرار گرفت ،فرامینی مشهعر

بر موارد فوق ب سراسر هلمرو تحت سیطرهی نادرشاه ارسال گردید ک از جمل آنها:
«رهم دیگر ،در شورای کبرای مغان ب همگی اهل ایران در خصو

نگرفتن تعزیه سیّدشههدا

و مدفهون ارض کهربالی پُر بال اباعبداهللالحسیهن علی السهالم ،که سهابق بهر ایهن از ایهام شهاه
کشورگشا شاهاسماعیل صفوی اشتهار داشت ،و در مملکت ایرانببب حسباالمر جهانگشا ب هدغن و
تاکید موهوف

فرمودندب»46

مصادره و توهی درآمد چشمگیهر اوههاف به نفهع میهارج لشهکریان 47و برخهی برخوردههای
نامهربانان ی نادر با روحانیون و علمای مذهبی 48نیز یکی دیگر از براهین مطر در خصو

سنّی-

بودن نادرشاه میباشدب
مجموع ی موارد فوق عمدهترین دالیل مطر شده از سوی معتقدین ب نظریّ ی سنیمهذهب
بودن نادرشاه میباشدب در این بین نکت ی مهمی ک از سوی این گروه مغفول مانده است ،سیاست
مذهبی نادرشاه و برخی الزاما پیشآمده در زمان وی میباشدب ب عنوان مثال همچنانک شهعبانی
ب درستی متذکر میشود:
«اگر تغییرا عظیم پایان عصر صفوی پیش نمیآمد ،و اگر هم حتی شیصهی چهون نهادر به
ظهور نمیرسید و داعی های جدید سیاست مذهبی خویش را به میهان نمهیآورد ،بهاز هیهام مهردم
سنیمذهب ایران دگرگونیهایی را در نظام روحانی عصر صفههوی ضهروری مهیسهاخت و وجهوب
هماهنگیها و همکاریهای بیشتر را در میان اهل تسنن و تشیّع مدلل

میداشتب»49

در واهع نادر ب عنوان کسی ک «جهدّیترین و صهریحترین پیشهنهادها را بهرای ایجهاد توافهق
مذهبی میان مذهب سنی و شیعی مطر کرده استب» 50ب هیچروی در اندیش ی از بین بهردن یها
ضرب زدن ب مذهب تشیع نبوده استب بلک بیش از هر چیهز در پهی اسهتحکام جایگهاه خهویش و

10

پژوهشنام تاریخ -سال نهم -شماره سی و چهارم

همچنین تحکیم پای های هدر سلسل ی افشاری در تقابل خاطره صفویان و همچنین رویارویی با
همسایگان غربی ایران یعنی عثمانیان بوده است:
«نادرشاه با کنار زدن ویژگیهای خاصی ک صفویان بر چهره مذهب شهیع بسهت و در نتیجه
همواره یاد خود را نیز در اذهان توده مردم مالزم این مذهب گردانیده بودند ،سعی کرد هم فضهایی
را برای تنف

سلسل تازه تأسی

خود ایحاد نماید ببب و در عین حال بها ایجهاد شهرایطی مناسهب،

اعتقادا رعایای شیعی خود را برای ترکها هابل هبول

سازدب»51

در ارتباط با ممنوعیت سبُّ و رفض و همچنین عزاداری حضر سیدالشههدا(ع) در مهاه محهرم
باید ب این نکته توجه داشهت که ایهن موضهوع از سهوی منهابع ههم زمهان و معتبهری چهون
جهانگشای نادری تالی میرزامحمدمهدی خان منشی استرآبادی و یا زبدة التاواریخ تهألی
محمدمحسن مستوفی تأیید نمیشودب حتی فردی چون حزین الهیجی علیرغم تمهام دلبسهتگی-
هایش ب خاندان صفوی که در اثهر وی مشههود اسهت و همچنهین نویسهندگان متهأخری چهون
رضاهلیخهان ههدایت مول تاریخ روضه الصفای ناصری هیهچ اشهارهای ب آن نمیکنندب امّا
باز هم با استناد ب اعتبارِ هول محمدکاظم مروی مول عالم آرای نادری ،این مسهئل از سهوی
بسیاری از پژوهشگران پذیرفت شده استب لیکن توج ب این نکت ضروری است که به گهزارش
خود محمدکاظم مروی گویا درخصو

اجرای این فرمان چندان سهیتگیری صهور نمهیگرفته

است چرا ک :
«[ب طور] میفی شیعیان و موالیهان در تعزیه داری اههدام داشهتند ،و در اکثهر بهالد جمعهی از
توکاپیشگان ب نهج سابق ماتمداری و تعزی داری

مینمودندب»52

در مبحث مصادرهی درآمد اوهاف از سوی نادرشاه و صرف آن برای میارج مبتال ب سپاه ،نیهز
توج ب این نکت ضروری است ک :
«اگر در نظر بگیریم ک ب عصر صفویان کمتر ملک ارزشمندی در ایران بود ک از آن سالطین
صفوی نبود و بعد هم ب نوعی وه خا

تبدیل نشده بود ببب در هضی اوهاف ،مطالب دیگری هم

در میان بود و یک نوع سوء استفادههایی نیز ه پ

از حمل افغانان و سوزاندهشدن دفاتر اوهاف به

دست آنان ه ب وسیل عدهای از رهب نویسان ب عمل میآمد ک نادر از آنها آگاهی

داشتب»53
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از این روی با عنایت ب موارد باال شاید بتوان تاحدودی عملکرد نادرشاه را در آن شهرایط ویهژه
ک نیازمند برخورداری از سپاهی مجهز و آماده و هدرتمند بود ،توجی نمودب
همچنین در خصو

نوع تعامل نادر با روحانیون و علمای دینی باید ب این مسئل توج داشت

ک وی اصوالً در تعامل با هم ارکان هدر اجتماعی و سیاسی در وهل ی نیسهت در پهی اثبها
برتری و سیطرهی خویش بود و در وهل ی دوم فقط تا زمانی به سهایر مصهادر ههدر سیاسهی و
اجتماعی توج می کرد و ب اصطال آنان را داخل در بازی میگرفت ک در خدمت مصالح سیاسی
وی هرار داشتند در غیر این صور بیتردید از نظر افکنده

میشدندب54

نادرشاه شیعه مذهب
مشهورترین و معتبرترین نظر در مورد ماهیّت مذهبی نهادر که مهورد وثهوق اکثهر محققهان و
نویسندگان زندگی نام ی نادرشاه هرارگرفت است ،حاکی از شیع بودن وی میباشدب در ادام تالش
خواهد شد با تکی بر شواهد و گزارشهای موجود و مأخوذ از منابع همزمان و یا نزدیک ب دورهی
زندگی نادرشاه ب آن پرداخت و اعتبار آن مشیص گرددب
ب گواه منابع معتبر تارییی موجود ،نادرشاه «از ایهل هرهلهو [هرخلهو] و هرهلهو اویمهاهی از نهوع
افشار» 55بودب ایل و هبیل ی افشار نیز جزء آن دست از ایال هزلباشی است ک در زمان شاهعبهاس
اول صفوی ب منظور دفع تهاجما ازبکان ب سرحدا شمال شرهی ایران ،از حدود آذربایجان به
نواحی شمالی خراسان و منطق ابیورد کوچ داده شدندب 56با عنایت ب اینک ایهل افشهار به عنهوان
یکی از هفت طایف ای ک در برآمدن صفویان شیع مذهب ب سلطنت شرکت جست و در استحکام
هدر این خاندان نقش بسزایی داشت است57؛ بالطبع در صورتی ک افشهارها به مهذهبی غیهر از
تشیع اعتقاد داشتند ب هیچروی در نظام ارزشی و مناسبا سیاسی صهفویان جایگهاهی به دسهت
نمیآوردندب در تأیید این مطلب گزارشی از محمدکاظم مروی در اختیار اسهت که یکهی از دالیهل
کوچاندن ایال هزلباش از حدود آذربایجهان به شهمال خراسهان را سهرکوب و از میهان برداشهتن
«اعادی میذول العاهب ک خار راه طریق شیعیان و مسلمانان بودند» 58بر میشماردب بدیهی ب نظر
میرسد ک در چنین محیط و شرایطی نادر نیز بر سنّت مذهبی ایل و هبیل ی خویش استمرار یابدب
اگر این نظر را بپذیریم ک نامگذاری فرزندان در بسهیاری مهوارد ریشه در اعتقهادا مهذهبی
داردب 59در این زمین نادر را میتوان یک مسلمان شیعی ب شمار آوردب چرا ک در نهام گهذاری سه
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پسر ارشد خویش یعنی رضاهلی ،مرتضیهلی 60و امامقلی از اسامی ک بیشتر در بین شیعیان مرسوم
بوده استفاده کرده استب برادر نادرشاه نیز تقریباً بر همین نهج عمل نموده و فرزندان ذکور خهود را
علیهلی و محمدعلی 61نامیده بودب از این روی میتوان این شیوهی نامگذاری ک در ایهن خانهدان
مرسوم بوده است را دلیل دیگری بر تشیع نادرشاه ب شمار آوردب
ب غیر از دو مورد فوق ،بررسی زندگی نادر و اهداما وی در طول حیا  ،پیش از رسهیدن به
پادشاهی و یا دورانی ک بر سریر سلطنت تکی زده بود ،شواهد متعددی را ب دسهت مهیدههد که
جملگی بر اعتقاد نادر ب مذهب تشیّع و تالش وی در بزرگداشت و تکریم امامان شیع تأکید می-
نمایدب در ادام برخی از مهمترین اهداما نادر در این زمین ب عنوان نمون ذکر خواهد شدب
ب گزارش استرآبادی در تعقیب افغانها ،زمانی ک نادر ب شیراز رسید یکی از اهداما مهم وی
بازسازی و مرمت بقع ی شاهچراغ مدفن احمدبن موسیالکاظم برادر ارشهد امهام رضها(ع) و انجهام
برخی نذورا و وهفیّا برای آن استب 62همچنین پ

از آنکه نهادر موفهق شهد اشهرف افغهان و

سپاهیانش را شکست داده و اصفهان را از تصرف آنان خارج سهازد؛ شهاهتهماسهب دوم صهفوی در
سال  1142هه بق1730/م با حمایت نادر بار دیگر ب عنوان پادشاه سلسل ی صفوی بهر تیهت
سلطنت تکی زدب از این روی ب پاس مجاهد های نهادر و براسهاس موافقهت هبلهی حکومهت بهر
«جمیع ممالک خراسان از هندهار الی پل کبری  ،ک رأسالحد عهراق و خراسهان اسهت ،بضهمیم
مازندران و یزد و کرمان و سیستان» ب نادر واگذار گردیدب 63نادر نیز در نیستین اهدام فرمان داد تا
«در والیا مزبوره سک بنام نامی سلطان اهلیم والیت و ارتضاء علیبن موسیالرضا ،علی التحی و الثنا
زدندب» 64بر اساس اسناد و همچنین نمون های موجود ،بر روی این سک بیت شعر زیر نقر شده بود:

از خراسان سک بر زر شد ب توفیق خدا

نصر و امداد شاه دین علی موسیالرضا 65و بر

پشت آن عبار «ال ال اال اهلل ،محمد رسول اهلل ،علی ولی اهلل» نوشت شده

بودب66

نمون ی دیگر از اعتقاد و باور عمیق نادر ب تشهیع ،آن ههم پهیش از رسهیدن به پادشهاهی در
جریان فتح هرا ب سال 1144هه بق1732/م میباشدب ب گزارش محمدکاظم مروی نادر پ
از آنک موفق شد افغانان ابدالی ک هرا را متصرف شده بودند ب صهور کامهل شکسهت داده و
منهزم نماید در بازگشت ب مشهد:

بهار93

13

مذهب نادرشاه

«فرمود ک  :در حین [حرکت] رایا جاه و جالل ب صوب دارالسلطنة هرا  ،با خود عهد نموده
بودیم ک بعد از تسییر آنجا گلدست باالی سر مبارک را و ایوان امیر علیشیر را ب تنکة طال زیهب
و زینت و آرایش داده ،شعشع هو دین اثنا عشری یوم بیوم در تزاید شده ،ببب و حسن اراد ایهن
غالم عقید فرجام شاید بر کحل هدوم زوّارین امام مشرهین و مغربین ظاهر و الیهح گردیهده ببب و
روسرخی دنیا و تحصیل عقبی ب عمل

آیدب»67

در همین زمان ب دستور نادر مجموع ی اهداما عمرانی گستردهای در حهرم مطههر حضهر
رضا(ع) ب ظهور رسید ک از جمل میتوان ب احهداث سهقاخان  ،68طالکهاری ایهوان امیهر علیشهیر
نوایی ،69ساخت منارهای بر ایوان عباسی 70در مقابل منارهی هبلی و طالکاری هر دوی آنها ،احداث
نهر آب و هدایت آن ب سمت سقاخان  71و ببب اشاره

نمودب72

همزمان با اجرای برنام های عمرانی در حرم مطهر امام رضا(ع) نادر دسهتور احهداث آرامگهاهی
برای خویش در فاصل ای اندک از حرم مطهر را صادر نمودب 73آنچ در خصو

این بنا بیش از هر

چیز حایز اهمیت میباشد وهفنام ی آن مهیباشهد که به دسهتور نهادر شهاه تنظهیم شهده اسهتب
خوشبیتان اصل این وهفنام در کتابیان ی مرکزی آستان هدس رضوی ب جای مانده و مفهاد آن
دلیلی محکم بر باور عمیق نادرشاه ب تشیع میباشدب 74در ادام ب برخی از مهمتهرین مهوارد ایهن
وهفنام اشاره خواهد شدب
در متن وهفنام پ

از مقدم ی ادیبان ی آن در حمد و ثنا و سپاس حضر حق جلّ و عال ،ب

هنگام بیان صفا واه یعنی نادرشاه افشار چنین آمده است:
«بندگان فلک شأن هضا فرمان عظمت و جالل توأمان فاتح ابواب فتح و ظفر و مروج مذهب حهق
اثنی عشر ببب غالم با اخال

در ادام پ

آل علی و بنده خا

نبی و ولی حامی بالد شیع و شیعیان

ببب»75

از تعیین حدود موهوفا ب ذکر مصادیق مصرف آن پرداخت شده که درآن بهین

نیستین مورد آن از لحاظ نمود باورهای شیعی در نزد واه  ،جلب توج میکند:
«در سقاخان واهع در وسط صحن عتیق حضر رضا علی السالم بدین نحو ک دو نفر بسهقائی
اشتغال داشت و در پنج ماه گرمی هوا یخ خریداری و در آنجا مصرف و نیز روشهنایی آنجها تهأمین
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شود ،در ایام عاشورا هند و عرق بیدمشک و تیم ریحان خریداری و شربت تهی و بزوار و متردّدین
بدهندب»76

نکت ی بسیار شایان توج دیگری ک از مفاد این وهفنام مستفاد میشهود و از ریشه دار بهودن
باورهای شیعی در خانوادهی نادر حکایت میکند این است ک بر اساس بند دوم مصهادیق مصهرف
درآمد موهوف  ،ظاهراً پدر و مادر و پدر ِهمسر نادر یعنی باباعلیبیک کوس احمدلو در صهحن حهرم
امام رضا(ع) و مقابل پنجرهی فوالد دفن شده بودندب «مبلغی صرف خیهرا مقبهره بابهاعلیبیه

و

والدین خود ک در نزدیک پنجره فوالد مدفونند گرددب» 77بیتردید دفن اموا در اماکن مقدسه ی
شیع معنایی جز باور ب تشیع در نزد مدفون و خانوادهی وی نداردب
و آخرین نکت در ارتباط با این وهفنام سجع مهر نادر است ک برگوش ی پایین وهفنامه درج
شده و متن آن عبار است از:
«ال فتی اال علی ال سی اال ذوالفقار نادرِعصرم ز لط حق غالم هشت و

چهار»78

ک می توان آن را مدرکی مستدل دال بر شیع بودن نادر دانستب
گذشت از این اهداما ک خود ب نیکی نمایشگر اعتقاد نادر ب تشیّع و یا در نگاه بدبینان تظاهر
ب پاسداشت امامان شیع است ،برخی موارد دیگر نیز از میان مکاتبا یا فرامین نادر ب دست می-
آید ک نمود دیگری از باورهای شیعی وی میباشدب
ب عنوان مثال در جریان شکست شاهتهماسب دوم از عثمانیهان و اشهغال بیشهی از سهرحدا
غربی ایرانزمین ب وسیل ی آنان ،وهتی سلطان عثمانی خواستار تأیید هرارداد صلح بین دو کشور از
سوی نادر شده بود ،79وی ضمن رد این درخواست ،طی فرمانی به جمیهع امهرا و حکّهام والیها ،
دالیل خود را در اینخصو

بیان نمودب بررسی مفاد این نام نمایهانگر عقایهد و باورههای شهیعی

استب نادر در این فرمان ابتدا پیروزیها و سرافرازیههای خهویش در نبردههای متعهدد را ناشهی از
«عنایا ایزد داور جل شأن العزیز و یمن تولّای خاندان أئم اثنیعشر علیهمالسالم» 80دانست و در
ادام ضمن اینک تلویحاً میالفان خود را تهدید ب سرکوبی مینماید متذکر میشود ک :
«از آنجا ک سر پنج شوق طواف روض مالیک مطاف امیرالمومنین و مهوالی متّقهین ،غالهب
کل علیبن ابیطالب علی السالم ،گریبانگیر دل و ضمیر حقانیّت گزین استببب انشهااهلل بعهد از عیهد
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سعید فطر بهمعنانی جنود غیبی و همرکابی تأییدا الریبی ،از خدمت سلطان اهلیم والیهت و ارتضهاء،
علیبن موسیالرضا علی التّحی و الثنا ،مرخص گشت  ،با جنود پرخاشجوی هوی چنه
خوی فیروز جن  ،بدون تأمل و درن

کوچ بر کوچ عازم کعب مقصود خواهیم

و عسهاکر هژبهر

شدب»81

همچنین در نوبتی دیگر و در پاسخ ب نام ی منظوم احمدپاشا حاکم بغداد ک در آن نادر فردی
بیاصل و نصب و ناتوان خوانده شده است ،ابیاتی دیده می شود ک بیانگر اعتقادا شیعی است :
بود یهاور مهن امهام رضها

ب نامش برافراختم این لوا

مدد گر کند شاه دلدل سوار

ک از آل عثمان برآرم دمار

ببب
من از هو صاحب ذوالفقار

گرفتم خراج از ش زنگبهار

ببب
زلط سهپههر مه ارتضههی

فدای علیابن

موسیالرضا82

بعدها در دورانی ک نادر ب عنوان پادشاه ایران زمین بر سریر سهلطنت تکیه زد و به فراخهور
الزاما و شرایط روز ،سیاست مذهبی جدید خهود را در پهیش گرفهت و کوشهید تها اصهالحاتی در
مذهب ایرانیان بوجود آورد ،83اگر چ تا حدودی نسبت ب رعایای شیعی خود سیتگیریهایی را در
پیش گرفت ،اما ب هیچروی از عقاید و باورهای شیعی خود کنارهگیری نکرد یا آنچنان که برخهی
پنداشت اند درصدد ضرب زدن ب تشیع برنیامدب 84برعک

وی همواره میکوشید تا با تکریم امامان

شیع  ،پاس خاطر رعایای شیعی خویش را نگاه داشت باشدب
یکی از مواردی ک ب کرّا و در منابع میتل از آن یاد شده و در زمرهی مسهائلی اسهت که
میتوان از آن ب عنوان برهانی بر عقاید شیعی نادر یاد کرد ،ادای احترام وی به امامهان شهیع از
طریق زیار مراهد و آرامگاههای ایشان استب
«گرچ در سفر اول منظور اهدس آن بود ،ک بعد از فتح بغهداد توفیهق زیهار نجه اشهرف و
کربالی معلّی را دریابند ،ولی آن سعاد میسّر نگشت بود ،در این وهت ک این امهر فیصهل یافهت
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بالفاصل عازم زیار امامین همامین کاظمین علیهماالسهالم شهده ،و از آنجها از راه حلّه بهادراک
طواف مشهدین شریفین نج اشرف و کربالی معلّی فایز گشت

»85

«رایا جهانگشا از منزل خرماتو عازم سرّ من رای گشت  ،شرفاندوز زیهار آن مکهان فهیض
بنیان

شده»86

معموالً در جریان این سفرهای زیارتی انجام برنام ها و اهداما عمرانی و همچنین ادای نذر و
نیاز و برهراری پارهای وهفیا جزیی از برنام های همیشگی نادرشاه بوده اسهتب چهرا که در ایهن
زمین گزارشهای متعددی در منابع این دوران دیده میشودب
« چون حضر صاحبقران ببب عزم طواف [درگاه] مالیک مطاف سرور شهدا و شههید کهربال در
خاطر خطیر همایون سر زده ،با جمعی از سرداران سپاه و توفیقیافتگان آن درگاه ،عنان عزیمت ب
صوب آن مکان اهدس و بلده مقدس معطوف فرمودب
و بعد از وصول ب آن مشهد عنبرسا و مرهد جنتآسا شرایط زیار را چنانک بایهد و شهاید به
عمل آورده ،روی نیاز بدان تربت با رتبت سوده ،با چشم اشکبار و دل غمگسار ب زبان نیاز عهرض
حاجا ساز کرده ،از روحانیت مطهرة اباعبداهللالحسین و آن نور دیهده سهید کهونین و سهایر شههدا
استمداد نمودب و از بار انعام و نذور و [عطایا] مطایای امانی و آمال مجاوران و خدام آن عتبه علیّهة
عالیمقام را گرانبار ساخت  ،همگنان را ب صال عاطفت نوازش فرمودب
و از اجناس نفیس و گالبتون مکلل ب جواهر ،هبرپوشی ترتیب داده ،و در صندوق تربت بهشت
رتبت پوشانید ،و سطو و جدار و ارکان و دور و دایرة آن هبة عرش نشان را ب پهردهههای مهنقش
بدایع آثار و رشت های مروارید آبدار زینت داده ،چهارده هندیل طالی تمام عیار ،مدور ب جهواهرا
از هبیل دان های زمرد و یاهو و الماس و زبرجد بدان نصب نمهود[ ،که ] هریهک چهون آفتهاب و
سهیل یمانی بر سپهر آن هبة نورانی چون بروج دوازدهگانة آسمانی هرار میبودب و چهار هبة طال ب
دور مرهد با صفا نصب ،و ساحت آن روضة خلدآیین را از فروش ابریشمی چون بهشت برین مهزین
ساختب و منارهها ک پیرامن آن عتبة سدره مرتب هریک از پادشاهان ایران ساخت بودند ،ب مژگان
اخال

رُفت  ،همگی را ب فرشهای گوناگون و زیورهای از عقل بیرون بیاراستب
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ببب و دو شب از روی اخال

و اعتقاد تمام و خضوع و خشوع از اول شب تا طلوع صبح در سهر

مرهد آن سرور ب سر برده  ،ببب
و بعد از ادای مراسم اخال  ،عنان ابلق گیتیستانی چون خورشید آسهمانی ،به صهوب خطهة
شریفة نج اشرف معطوف گردانیدب و روی نیاز ب آستان شاه چارهساز و عتب هبل مرتبة شاه اولیها
و مقتدای اهل دوسرا امامالمشارق و المغارب اسداهللالغالب علیبن ابیطالب( ) سوده ،ب اَهدام نیاز
و اخال

مراسم طواف آن روض مالیک مطاف را ب جای آورده ،ببب

و در دل نذرورا هصد مینمود ک  :هرگاه لط الهی شامل حال سپاه من گرددب گنبد گهردون
رفعت امام همام [را] ب تنکة طال گرفت  ،روشنیبیش خورشهید و مهاه گهردانم ب ببب و چههار عهدد
هندیل مدور ب جواهر ،چون چهار رکن عالم ب ارکان آن روضة جنّت ارم هرار داد

ب»87

«در اواخر شوال [1152هه بق1740/م] وارد ارض اهدس و شرفاندوز طواف آستان مالیهک
مطاف پادشاه کشور والیت و امامت و ارتضاء سلطان ابوالحسن علیبن موسیالرضها علیه و علهی
آبائ التحی و الثنا گشتند چون بعد از فتح هندوستان ،هندیل مرصع ضیاء ،ک بر هبة ضهیایی مههر و
ماه طعن میزد ،و همچنین بعد از فتح و تسییر ترکستان ،هفهل طهالی گهوهر آگهین مرصهع ،که
بجواهر ثمین ترتیب یافت بود ،نذر روضة رضیّة مقدسة رضوی کرده بودنهد ،وضهع ههر یهک را در
مکان موضوع ل

فرمودندب»88
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نتیجه گیری
ب غیر از آنچ در این میتصر ب شیوهی نمون ذکر گردید ،موارد و شواهد متعدد دیگهری نیهز
میتوان بیان نمود ک جملگی حکایت از شیع بودن نادر مینمایدب 89امّا آنچ که بایسهت ی توجه
است ،این مطلب مهم و ظری میباشد ک نادرشاه نیز ،همانند اغلب مردان عرص ی سیاست ،نه
تنها مذهب ک حتی پیوندهای خونی و نسبی نیز در عرص ی عمل سیاسی برای وی صرفاً وسیل -
ای رسیدن ب اهداف غاییاش ب شمار میآمدب 90از این روی نادرشاه تا زمانی حاضر بود ب تکهریم
مذهب تشیع بپردازد و پاس خاطر رعایای شیعی خویش را نگاه دارد ک ایهن مسهئل موجهب بهروز
خللی در راه رسیدن ب اهداف وی نباشدب به همهین دلیهل علهیرغهم اینکه خهود در وهفنامه ی
آرامگاهش مبلغی را معین میکند تا «در ایام عاشورا هند و عرق بیدمشک و تیم ریحان خریهداری
و شربت تهی و بزوار و متردّدین بدهندب» 91هنگامی ک پ

از فتح دهلی در جریان مراسم جشهن

ازدواج فرزندش نصراهللمیرزا ،شاهد برگزاری مراسم سوگواری برای امام حسین(ع) از سوی گروههی
از سپاهیان هزلباش خویش است ،ب منظور پیشگیری از بروز اختالف در بین سپاهیان سنی و شیع
خویش و تضعی توان لشکریانش با مرتکبین این امر برخوردی شدید و سبعان

مینمایدب92
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نادری ،تهران :انتشارا دستان215 ،1377 ،ب
 -3همان142 ،ب
 -4همان215 ،ب
 -5توحدی (کانیمال) ،کلیماهلل ،نادر صاحبقران نادرشاه بر مبنای اسناد خطی ،سنندج :نشر ژیار،1384 ،
903ب
 -6جعفریان ،رسول« ،نادر شاه و مسأل تقریب» ،مجل کیهان اندیش  ،مهر و آبان  ،1374شمارهی ، 62
144ب
7
- Jonas Hanaway
 -8هنوی ،جون  ،زندگی نادرشاه ،ترجم ی اسماعیل دولتشاهی ،تهران :بنگاه ترجم و نشر کتاب،
157 ،1346ب
9
- Pére Bazin
 -10الکهار  ،همان160 ،ب
 -11بازن فرانسوی ،پادری ،نام های طبیب نادرشاه ،ترجم ی علیاصغر حریری ،ب کوشش بدرالدین
یغمایی ،بیجا :انتشارا شرق42 ،1385 ،ب
 -12اشرفیان ،ک ،زب آرونوا ،م ،ر ،دولت نادرشاه ،ترجم ی حمید امین [مومنی] ،تهران :انتشارا شبگیر،
155؛ برای آگاهی از اشتباها و نقایص فراوان این کتاب بنگرید ب  :شعبانی،
 2536شاهنشاهی،
رضا« ،نقدی بر کتاب دولت نادرشاه افشار» ،ضمیم مجل دانشکده ادبیا و علوم انسانی دانشگاه مشهد،
1362ب
13ه الکهار  ،همان 611 ،ب
 -14شعبانی ،رضا ،میتصر تاریخ ایران در دورههای افشاری و زندی  ،تهران :نشر سین ،1378 ،صص
336-324؛ برای آگاهی از نمون های دیگر این شیوه بنگرید ب  :عابدینی ،ابوالفضل« ،اتحاد جهان اسالم
(در دوره صفوی و افشاری )» ،نام تاریخ پژوهان ،شمارهی  ،12زمستان 78-92 ،1386؛ فتحاهللپور،
پرویز« ،تشیع در دوره نادرشاه افشار» ،مجل شیع شناسی ،شمارهی  ،16زمستان 57-96 ،1385ب
 -15مرعشی صفوی ،میرزامحمدخلیل ،مجمع التواریخ در تاریخ انقراض صفوی و وهایع بعد تا سال
 1207هجری همری ،بتصحیح و اهتمام عباس اهبال ،تهران :انتشارا کتابیان ی سنایی و کتابیان ی
طهوری 84 ،1362 ،ب
 -16همانب
 -17همانب
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 -18مروی وزیر مرو ،محمدکاظم ،عالم آرای نادری ،ب تصحیح محمدامین ریاحی ،تهران :نشر علم،
 ،1369ج 982 ،3ب
 -19استرآبادی ،میرزا مهدیخان ،جهانگشای نادری ،باهتمام سیدعبداهلل انوار ،تهران :انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی 287 ،1377 ،و  300و  376و  401و  406و 413ب
 -20همان303 ،ب
 -21هدوسی ،محمدحسین ،نادرنام  ،بیجا :انتشارا انجمن آثار ملی500 ،1339 ،ب
 -22بیگمان فتح هند توسط نادر ،در آن مقطع تارییی خاطرهی ناخوشایندی در اذهان هندیان ب جای
گذاشت بودب
 -23پیرنیا ،حسن؛ اهبال ،عباس ،تاریخ ایران ،تهران :انتشارا بهزاد875 ،1388 ،ب
 -24اشرفیان؛ آرونوا ،همان155 ،ب
25
- Pére Roger
 -26بازن فرانسوی ،همان42 ،ب
 -27برای آگاهی بیشتر بنگرید ب  :جعفریان ،همان138-156 ،ب
 -28هنوی ،همان263 ،ب
 -29در ادام با ذکر مصادیق ب گون ای مفصل بحث خواهد شدب
30
- Jean Otter
 -31البت هنوی در این خصو اشارهای نمیکند اما از آنجا ک یکی از منابع هنوی همین سفرنام ی
اوتر بوده است این احتمال تقویت میشودب
 -32اوتر ،ژان ،سفرنام ژان اوتر ،ترجم ی علی اهبالی ،تهران :انتشارا جاویدان231 ،1363 ،ب
 -33همان131 ،ب
34
- L. Lockhart
 -35الکهار  ،همان 658 ،ب
 -36هنوی ،همان157 ،ب
37
- L. A. de la Mamye - Clairac
 -38همان2 ،ب
 -39الکهار  ،همان 660 ،ب
40
- James Fraser
 -41هنوی ،همان3 ،ب
 -42الکهار  ،همان 662-663 ،ب
 -43هنوی ،همان190 ،ب
 -44برای نقد مفصلتر کتاب زندگی نادرشاه اثر جون هنوی بنگرید ب  :مقدم ی اسماعیل افشار نادری
بر :همان119-126 ،ب
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 -45استرآبادی ،همان269 ،؛ برای آگاهی از شر میتصر وهایع مربوط ب شورای دشت مغان و سایر
شروط نادر برای پذیرش سلطنت بنگرید ب  :مینورسکی ،و ،تارییچ نادرشاه ،ترجم ی رشید یاسمی،
تهران :مطبع ی مجل 54-57 ،1313 ،ب
 -46مروی وزیر مرو ،همان ،ج  982 ،3؛ نویسندهی کتاب حکومت نادرشاه ب روایت منابع هلندی با
استناد ب منابع خود شرحی در این زمین آورده است ک از سوی هیچ منبع دیگری تایید نمیشودب بنگرید
ب  :فلور ،ویلم ،حکومت نادرشاه ،ترجم ی ابوالقاسم سری ،تهران :انتشارا توس 61 ،1368 ،ب
 -47فریزر ،جیم  ،تاریخ نادرشاه ،ترجم ی ناصرالملک ،کرمانشاهان :مطبع ی مبارک شرافت احمدی،
89؛ الرودی ،نوراهلل ،نادر پسر شمشیر ،تهران :شرکت مطالعا و نشر کتاب
 1327هجری همری،
پارس 104 ،1388 ،ب
 -48شعبانی ،همان326 ،1378 ،ب
 -49همان325 ،ب
 -50جعفریان ،همان141 ،ب
 -51ادریسی آریمی ،مهری« ،نقش ایال اهل سنت شمال شرهی ایران در تصمیما مذهبی -سیاسی
نادر شاه» ،مجل پژوهشنام دانشکده ادبیا و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ،شمارهی  ،52زمستان
38 ،1385ب
 -52مروی وزیر مرو ،همان ،ج 982 ،3ب
 -53شعبانی ،همان330-331 ،1378 ،ب
 -54همان328 ،ب
 -55استرآبادی ،همان26 ،ب
 -56مروی وزیر مرو ،همان ،ج 4 ،1؛ در خصو نسب نادر از سوی برخی محققین نظرا دیگری
نیز مطر شده است ک چندان با اسناد و منابع معتبر تارییی منطبق نیستب برای نمون بنگرید ب  :توحدی
(کانیمال) ،همان48-58 ،ب
 -57پژوهش در دانشگاه کمبریج ،تاریخ ایران دوره صفویان ،ترجم ی یعقوب آژند ،تهران :انتشارا جامی،
33 ،1380ب
 -58مروی وزیر مرو ،همان ،ج 5 ،1ب
 -59پژوهش در دانشگاه کمبریج ،همان13 ،ب
 -60ب گزارش عالم آرای نادری نام این فرزند «در سفر هندهار از عالما نصر و پیروزی ب نصراببب
میرزا» تغییر یافتب بنگرید ب  :مروی وزیر مرو ،همان ،ج 14 ،1ب
 -61این پسر نیز پ از هتل پدرش در نبرد با طوای لزگی داغستان ب دستور نادر ب ابراهیمخان ملقب
گردیدب برای آگاهی از شر ماجرا بنگرید ب  :استرآبادی ،همان396 ،ب
 -62همان114 ،ب
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 -63همان،
 -64همانب
 -65نویسندهی نامعلوم ،حدیث نادرشاهی ،تصحیح و تحشی و تعلیقا از رضا شعبانی ،تهران :انتشارا
دانشگاه ملی ایران 2536 ،شاهنشاهی12 ،ب
 -66برای مشاهدهی تصویر این سک مراجع کنید ب  :صابرمقدم ،فرامرز ،تجلّی امام رضا(ع) در میراث
فرهنگی ،مشهد :اداره کل آموزش ،انتشارا و تولیدا فرهنگی -با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی
خراسان41-42 ،1383 ،ب
 -67مروی وزیر مرو ،همان ،ج 202 ،1؛ میرزا مهدیخان این اهداما را مربوط ب واهع ی تسییر
مشهد توسط نادر میداندب برای مقایس بنگرید ب  :استرآبادی ،همان 62 ،ب
 -68این سقاخان در حقیقت حوضی از سن مرمر سفید بود ک ب دستور نادر از هرا ب مشهد حمل
گردیده و در میان صحن حرم امام رضا(ع) جانمایی شده «ک سقایان کوثر طلبان در آنجا نشست  ،و جام آب
ب مردم داده» در این خصو بنگرید ب  :مروی وزیر مرو ،همان ،ج 202 ،1ب
 -69امیرعلیشیر نوایی وزیر کاردان شاهرخ تیموری بود ک خدما هابل توجهی ب آستان هدس رضوی و
شهر مشهد نمودب از آن جمل ایوان جنوبی صحن عتیق ک هماکنون هم ب ایوان امیر علیشیرنوایی معروف
است و همچنین نیمی از صحن عتیق و آب نهر خیابان از کارهای اوستب برای آگاهی بیشتر بنگرید ب :
ماهوان ،احمد ،تاریخ مشهد الرضاعلی السالم ،مشهد :انتشارا ماهوان142 ،1388 ،ب
 -70جالیر ،ذوالفقار ،فتوحا ایرانیان ب فرماندهی نادرشاه افشار ،مشهد :انتشارا سین گستر،1385 ،
729ب
 -71حزین ،محمدبن ابیطالب ،تاریخ حزین شامل اواخر صفوی  -فتن افغان سلطنت نادرشاه و احوال
جمعی از بزرگان ،اصفهان :کتابفروشی تأیید119 ،1332 ،ب
 -72خوشبیتان تعدادی از کتیب های نصب شده از زمان نادرشاه همچنان در مجموع ی حرم مطهر
رضوی باهی مانده ک بررسی مفاد آن نکا جالبی در تأیید تشیّع نادرشاه ب دست میدهدب در این زمین
بنگرید ب  :نقدی کدکنی ،رضا« ،موهوفا نادرشاه و علیشاه افشار در مشهد مقدس» ،مجل وه میراث
جاویدان ،تابستان  ،1383شمارهی 87 ،46ه 86ب
 -73حزین ،محمد بن ابیطالب ،تاریخ حزین119 ،؛ مروی وزیر مرو ،محمدکاظم ،عالم آرای نادری ،ج
204 ،1ب
 -74از آنجا ک متأسفان امکان بررسی اصل وهفنام ب هیچ روی میسّر نگردید از تصویر و متن آن ک
توسط هدوسی و در کتاب نادرنام ضبط شده بود بهرهبرداری شدب
 -75هدوسی ،همان656-657 ،ب
 -76همان658 ،ب
 -77همانب
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 -78همان659 ،ب
 -79برای شر بیشتر بنگرید ب  :سردادور ،ابوتراب ،تاریخ نظامی و سیاسی دوران نادرشاه افشار ،تهران:
انتشارا ستاد بزرگ ارتشتاران337-343 ،1354 ،ب
 -80استرآبادی ،همان175 ،ب
 -81همان177 ،ب
 -82نویسندهی نامعلوم ،حدیث نادرشاهی120-121 ،ب
 -83برای آگاهی از برخی الزاما نادر و همچنین اهداما اصالحی وی در بعد مذهب بنگرید ب  :ادریسی
آریمی ،مهری« :نقش ایال اهل سنت شمال شرهی ایران در تصمیما مذهبی -سیاسی نادر شاه»؛
جعفریان ،رسول« ،نادر شاه و مسأل تقریب»ب
 -84نویسندگان کتاب تاریخ تحوال سیاسی ایران ب شیوهای نادرست ک ناشی از عدم دهّت علمی است
ماجرای هتل میرزاابوالحسن مالباشی ب دستور نادرشاه در جریان شورای دشت مغان را ناشی از میالفت
این روحانی با سیاست مذهبی نادر دانست اند و در نتیج از آن رخداد دشمنی نادر با مذهب تشیع را استنباط
کردهاندب در این زمین بنگرید ب  :نجفی ،موسیب فقی حقانی ،موسی ،تاریخ تحوال سیاسی ایران بررسی
مولف های حاکمیت مدنی و تکوین دولت-ملت در گستره هویت ملی ایران ،تهران :موسس ی مطالعا
70؛ حال آنک ب گزارش محمدکاظم مروی ،میرازابوالحسن مالباشی
تاریخ معاصر ایران،1383 ،
بدلیل اینک از برکناری و خلع صفویان از پادشاهی ابراز نارضایتی کرده بود ب هتل رسید و این هتل چندان
ارتباطی ب سیاست مذهبی نادر نداشت و اصوالً هیچ ذکری از میالفت روحانی مورد اشاره با سیاست
مذهبی نادر در میان نیامده استب برای بررسی بیشتر مراجع کنید ب  :مروی وزیر مرو ،محمدکاظم ،عالم
آرای نادری ،ج 455 ،2ب
 -85استرآبادی ،همان222 ،ب
 -86همان221 ،ب
 -87مروی وزیر مرو ،همان ،ج 276 ،1ه 274ب
 -88استرآبادی ،همان360 ،ب
 -89مستوفی ،محمدمحسن ،زبدهالتواریخ ،ب کوشش بهروز گودرزی ،تهران ،بنیاد موهوفا دکتر محمود
183؛ هدایت ،رضاهلیخان ،تاریخ روض الصفای ناصری ،تصحیح و تحشی
افشار یزدی،1375 ،
جمشید کیانفر ،تهران :انتشارا اساطیر ،1380 ،جلد هشتم7026 ،ه 7025ب
 -90کورشدن رضاهلیمیرزا ب دستور نادرشاه تنها نمون ای از شد عمل نادر در برخورد با کسانی است
ک ممکن بود روزی ب عنوان مانعی بر سر راه وی هرار گیرندب برای آگاهی از شر این واهع بنگرید ب :
توحدی (کانیمال) ،کلیم اهلل ،نادر صاحبقران 786 ،ه 777ب
 -91هدوسی ،همان 658 ،ب
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 -92شعبانی ،رضا« ،سیاست مذهبی نادرشاه افشار» ،مجل وحید ،شمارهی  ،81شهریور ،1349
1144-1143ب

