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چکیده
منابع تاریخ قاجاریه تصویري متشرع از فتحعلی شاه ،دومین پادشاه قاجار ترسیم نموده اند .حکومت وي بر
بزرگترین مملکت شیعی جهان از یک سو و همجواري ایران با همسایگان پیرو مذهب سننت از سنوي دیگنر،
شناخت سیاست مذهبی وي در قبال اهل تسنن را حائز اهمیت بسیار منیسنازد کنه هند تحقین پنی

رو

میباشد .بررسی منابع تاریخی نشان میدهد سیاست راهبردي سالطین قاجاریه من جمله فتحعلی شاه در قبال
اهل تسنن ،سیاستی بر مبناي تقابل حداقلی ،مداراي مذهبی و تالش براي تحق وحدت اسالمی بنوده اسنت
که میتوان آنرا «سیاست تعاملی» نامید .مصادیقی چون آزادي مذهبی ،امنیت اجتماعی ،عند وجنود رواینات
دال بر درگیري نظامی حکومت با اهل تسنن ،تالش براي متمایل نمنودن سننی منذهبان منناط منرزي بنه
حکومت مرکزي ،نفوذ برخی علماي صوفی سنی در دربار و مراوده اهل سنت با درباریان و علماي شیعه مویند
این معناست .تاثیرپذیري احتمالی از روایات وارده از معصومین(ع) دال بر لزو تعامل و تعای

شیعیان با عامنه

مسلمین ،عد احساس خطر سیاسی یا مذهبی از جانب اهل سنت ،از میان رفتن تدریجی روحیه افراطنی ضند
تسنن در میان شیعیان ،حاکم شدن دیدگاه مجتهدین و برچیده شدن تدریجی مشرب اخبناري در مینان علمنا
شیعه ،جدي شدن خطر استعمار غرب و ضرورت اتحاد اسالمی و جلنوگیري از متماینل شندن سننیان سناکن
مناط مرزي به مهاجرت یا پیوستن به همسایگان سنی مذهب رقیب دولت قاجاریه از مهمتنرین علنل اتخناذ
چنین سیاستی بوده است .روش تحقین در اینن پنژوه  ،توصنیفی -تحلیلنی و روش گنردآوري اطالعنات،
کتابخانهاي است.
كلیدواژهها :اهل تسنن ،سیاست مذهبی ،فتحعلی شاه قاجار ،قاجاریه
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مقدمه

سیاستهاي مذهبی هر پادشاه ،بخ

مهمی از هویت و تاریخ حکومت وي را تشکیل میدهند .در

طول تناریخ اینران و جهنان ،حکنا و پادشناهان در ارتبنار بنا گروههناي دیننی و منذهبی خنا ،
سیاستهاي مخصو

به خود داشتهاند .براي نمونه در تاریخ اینران دوره اسنالمی تیمنور گورکنانی

سنی مذهب و پیرو فقه حنفی توصیف شده است مع ذلک گفته شده است که شهر دمش را بنا شنعار
انتقا اما حسین(ع) از نسل یزید یعنی مرد دمش گشود و یا درباره نادرشاه افشنار اعتقناد بنر اینن
است که در صدد ایجاد وحدت عقیدتی میان پیروان مذاهب اسالمی بود.
فتحعلی شاه (سلطنت از 6464تا  6405ق ).دومین پادشاه رسمی سلسله قاجارینه اسنت کنه مننابع
کالسیک تاریخ صدر قاجاریه چهرهاي کامال متشرع ،حامی مذهب و علما شیعه از وي ارائه میدهند.
این منابعمملو از اقداماتی ست که ادعا شده وي با هد خدمت بنه اسنال عمومنا و منذهب تشنیع
خصوصا انجا داده است .عدهاي از محققین این اعمال را تظاهر و نمای

مذهبی توصیف نموده و در

مقابل عدهاي آن را برآمده از وجود باورهایقوي مذهبی در او دانسته اند.
یکی از مهمترین گروههاي مذهبی در تاریخ ایران دوره اسالمی ،اهل تسنن منیباشنند .از آنجنایی
که حکومتهاي پی

از صفویه عمدتا تسنن را مذهب رسنمی خنود قنرار داده بودنند طبعنا سیاسنت

مذهبی آنان در ارتبار با اهل سنت بر حمایت از آنان و محدود نمودن دیگر فنرق اسنالمی بنه وینژه
شیعیان قرار داشت .اما پس از رسمیت یافتن مذهب جعفري اثنی عشري در عهد شناه اسنماعیل اول
صفوي و ادامه این سیاست تا پایان عهد صفویه و سپس در دوره معاصر ،اهل سنت ایران به تدریج به
صورت یک اقلیت مذهبی در نقار مختلف ایران به حیات اجتماعی خوی

ادامه دادند و همین مسئله،

شناخت سیاست حکومت هایی چون قاجاریه که تشیع را مذهب رسمی خنود قنرار دادنند و حاکمنانی
چون فتحعلی شاه که باورهاي مذهبی در شخصیت آنان پررنگ تر توصیف شنده اسنت در ارتبنار بنا
اهل تسنن حائز اهمیت بسیار میسازد.
 -1درآمدي بر وضعیت اهل تسنن در ایران از صفویه تا ظهور قاجاریه

حکومت صفویان -به ویژه در عهد نخستین سالطین آن -دولتی بود مذهبی که براي نخستین بنار
در تاریخ ایران سعی در فراگیر نمودن مذهب تشیع اثنی عشري در سراسر کشور داشت .از آنجایی کنه
تا قبل ازروي کار آمدن صفویان ،اکثریت حکومتهاي اسالمی حاکم بر ایران ،منذهب سننت (عمندتا
حنفی یا شافعی) را مذهب رسمی حکومت خوی

قرار داده بودند .لذا نخستین پادشناهان صنفوي بنه
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علل تنزل تولید و تجارت ابریشم گیالن در اواخرحکومت صفوي

ویژه شاه اسماعیل اول براي استقرار مذهب جدید در مواردي ،سیاستی بر پاینه تقابنل بنا اهنل سننت
اتخاذ نمودند که منوارد بسیاري از آن در مصادر تاریخ صفنویه موجود است که براي نمننونه میتوان
به دستور شاه اسماعیل اول صفوي( 359تا  395ق ).به گروهی از قزلباشان براي تبري و لعن علننی و
برخورد قاطع با مخالفان این سیاست اشاره

نمود6.

شایان توجه است که رویه سختگیرانه شاه اسماعیل اول نسبت به سننیان در آغناز خنروا را نبایند
صرفا از منظر مذهبی و دشمنی وي با تسنن که باید از زاوینه سیاسنی نینز نگریسنت .سنیره تمنامی
ف اتحان بر این منوال بوده که در آغاز فتوحات خود خشونت زیاد بروز دهند تا مردمنان دیگنر منناط
رو ،دست از مقاومت بردارند .به تعبیر یکی از محققین «این برخورد شاه ]اسماعیل اول[ براي آن

پی

بود تا در آغاز کار زهر چشمی از مخالفان بگیرد اما در ادامه کار بنه راحتنی پنی
جنب

رفتنه و هیگگوننه

ضد شیعی مسلحانه در ایران برپا نشد ...طبیعی بود که حتی اگر بحن شنیعه و سننی در کنار

نبود ،فردي که بناي تاسیس سلسلهاي را داشت در آن شرایط که مندعیان در شنرق و غنرب فنراوان
بودند نمی توانست بدون بسیاري از این قبیل اقدامات کارش را پنی

ببنرد» 4سیاسنی بنودن چننین

رویهاي هنگامی آشکارتر می شود که بدانیم این خشونت ها نه فقط علیه اهل سنت که علیه هر گنروه
سیاسی مخالف وي حتی شیعه مذهب انجنا منیشند .یکنی از نموننههاي آن مسنئله فرقنه اعنراب
مشعشعیه در حویزه میباشد .این گروه از غالت قائل به الوهیت امیر المومنین علی (ع) بودند و حناکم
آنان یکی از سادات به نا سلطان محسن و پس از وي فرزندش سلطان فیاض بود .این گروه در زمان
خروا اسماعیل به الوهیت سلطان فیاض باور داشتند .از آنجا که بسیاري از صوفیان رکناب اسنماعیل
هم علی رغم مخالفت خود او ،غالی بوده به الوهیت وي قائل بودند لنذا سنلطان فیناض منیتوانسنت
رقیبی سیاسی براي شاه اسماعیل محسوب شود .به همین دلیل شاه اسماعیل فرمان تصر حنویزه و
قتل فیاض و مشعشعیان را صادر

نمود9.

همگنین باید توجه نمود که بسیاري از این سختگیري هاکه با اهدا سیاسی و به دسنت صنوفیان
غالی (قزلباشان) صورت میپذیرفت مورد تایید علما شنیعه نبنود .یکنی از نموننههاي آن را محند
مشهور شیعه ،میرزا حسین نوري طبرسی( متوفی  6945ق ).در کتاب « خاتمه المستدک» و در شنر
احوال «نور الدین أبوالحسن علی بن الحسین بن عبد العالی العاملی» مشهور به «محق ثنانی» نقنل
کرده است.بنا بر این روایت ،محق مذکور در عهد شاه اسماعیل اول و در سال غلبنه وي بنر شنیبک
خان ازبک و فتح هراتدر این شهر بر وي داخل شد .در این دوران «سیف الدین أحمد بنن یحینی بنن
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محمد بن المولى سعد الدین التفتازانی» شیخ االسال شهر هنرات و اناهرا در منذهب تسننن بسنیار
متعصب بود و به همین سبب به دستور شاه اسماعیل به قتل رسید 8.محق ثانی در واکنن

بنه اینن

اقدا  ،زبان به اعتراض گشوده و میگفت « :لو لم یقتل ،ألمکن أن یتم علیه بالحجج والبراهین العقلیه
والنقلیه حقیه مذهب اإلمامیه و بطالن مذهب أهل السنه والجماعه ویردع عنمذهبنه الباطنل و یلنز
بذلک و یسکت و یذعن من إلزامه جمیع أهل ماورا النهر و خراسان بحقینه منذهب الشنیعه االثننی
عشریه و لذلک کان الشیخ المذکور متأسفا دائما » 0:اگر کشته نمی شد ممکن بود به حجج و براهین
عقلیه و نقلیه ،ح بودن مذهب امامیه و بطالن مذهب اهل سننت و جماعنت بنر او تمنا شنود و از
مذهب باطل

باز گردانده شود و به آن ملز شود و سکوت کند و درنتیجه الزا وي جمیع اهل مناورا

النهر و خراسان به ح بودن مذهب شیعه اثنا عشریه خضنوع کننند و بنه خناطر آن ایشنان همیشنه
متاسف بود.
سیاست تقابلی که اسماعیل اول صفوي در قبال اهل تسنن پایه ریزي نمود در طی بی
حاکمیت این خاندان در دوران جانشینان

از دو قرن

نیز  -البته نه با آن شدت اولیه -بنا فنراز و نشنیب هنایی

ادامه یافت و تنها در دوره کوتاه سلطنت شاه اسماعیل دو صفوي( 348تا  340ق ).دگرگون شند بنه
طوري کهوي به حمایتو دلجویی از سنیان پرداخت تا جایی که بسیاري از مورخان وي را سنی مذهب
قلمداد نمودند چنانکهمولف ریاض العلما مینویسد« :السلطان شاه اسمعیل الثانی الصنفوي

السننی»1

() 1و محققی دیگر معتقد است در تسنن وي نمی توان شک کرد 9.این سیاست در برهه هایی چونایا
شاه عباس اول ( 331تا  6594ق ).تا حدودي تعدیل و در دوره هایی چونواپسین پادشاه اینن سلسنله،
شاه سلطان حسین( 6650تا  6690ق).تشدید یافت 4که افاغنه سنی مذهب تابع دولت ایران ،بیشترین
فشار را در این مورد متحمل گشتند 3و شاید به همین علت بود که پی

از خروا علیه دولت صنفوي،

تمامی شیعیان شهر قندهار را قتل عا نمودند 65و پس از فتح اصنفهان بنه سنال  6690ق .و اسنقار
صفویه ،سیاست «تعذیب شیعیان و در مضیقه قرار گرفتن آیین شیعه» 66را به مورد اجرا گذاشنتند تنا
جایی که پیشواي مذهبی احنا که نفوذ معنوي زیادي بر محمود ،رهبر افاغنه داشت با صدور فتوایی
«قتل شیعه و اسیر کردن

را واجب و مال

را مبا و آزار نمودن

را ثواب عظیم»

دانست64.

با شکست و اخراا افاغنه توسط نادرشاه افشار و تسلط وي بر اینران( 6684تنا  6615ق ).سیاسنتی
جدید بر پایه وحدت مذهبی به اجرا درآمد زیرا «به نوعی وحدت مذهبی قائل بود» 69و «به نحنوي در
صدد التقار دیدگاههاي مشترک مذاهب گوناگون با یکدیگر بود و میخواست نوحی وحندت عقیندتی

علل تنزل تولید و تجارت ابریشم گیالن در اواخرحکومت صفوي

در میان مرد پدید بیاورد» و «کوش
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داشت که خل اهلل را معتر به فلسفه سعادت ابنناي ننوع بنر

مبناي اعتقاد به ریشه واحد حیات و تعالیم عالیه خداي یگانه گرداند» .68بر همنین اسناس از شنیعیان
خواست از سب خلفا دست بردارند و به معتقدات اهنل سننت اینران احتنرا گذارنند .60از آن سنو بنا
فرستادن نامهاي به سلطان عثمانی ،عالوه بر تضنمین تنرک سنب و رفن

از جاننب اهنالی اینران،

پیشنهاد به رسمیت شناختن مذهب جعفري اثنا عشري به عنوان مذهب پننجم جهنان اهنل تسننن و
داشتن رکنی در مسجد الحرا را مطر ساخت« :اعلیحضرت شاهنشاهى نیز در ازا این معنى ،ایلگنى
روانه دولت علیّه عثمانى کرده از اعلیحضرت  ...پادشاه اسال پناه رو ابد اللّه بقائه ،طالب پننج مطلنب
شدند:اول اینکه :اهل ایران از عقاید سالفه و سبّ و رف

نکول و مذهب جعفري را که از مذاهب حقّه

است قبول نموده ،قضاه و علما و افندیان کرا رو اذعانکرده آن را خامس مذاهب شمارند.دو اینکه:
چون در کعبه معظمه ارکان اربعه مسجد الحرا بائمّه مذاهب اربعه تعل دارد ،ائمّه مذهب جعفنر در
رکن شافعى با ایشان شریک بوده بعد از ایشان علیحده با اما خود بآیین جعفنري نمناز

گزارنند61.»...

عالوه بر این با صالحدید نادرشاه و سلطان عثمانی ،انجمنی از علما شنیعه و سننی دولتنین اینران و
عثمانی به سال  6609ق .در نجف گردآمده براي حل اختالفات مذهبی ،معاهدهاي منعقد نمودنند کنه
در آن بار دیگر نادرشاه بر وحدت فریقین و تبري از سیره صفویه تاکید نمود من جمله در این معاهنده
از جانب نادر عنوان شد« :در سال نهصد و ش
سب و رف

هجر که شاه اسماعیل صفو خروا نمنود اشناعه

به خلفا ثالثه نمود و این معنى باع اهور فساد و منشنا نهنب امنوال عبناد گردیند و

مور مبغضت و معادات فیمابین اهل اسال شد تا اینکه ...شاهنشاه عالمپناه سریرآرا تخت سلطنت
گشته بنحوی که در فوق قلمى شد در شورا کبرا صحرا مغان از این داعیان استکشا فرموده منا
نیز عرض عقاید اسالمیه خود نموده بودیم .حال نیز که در روضه مقدّسه علیّه علویّه از داعیان مجنددا
استفسار فرمودند ،عقاید اسالمیه داعیان بنهج مسطور است که از رفن

و تبنرّ  ،تبنر میجنوییم و

خلفا راشدین را بترتیب مذکور خلیفه على التحقی حضرت سید المرسلین میدانیم و شنک و شنبهه
نداریم بنحویکه جناب قدوةالعلما االعال شیخ االسال و افندیان عظا دولت علیّه عثمانیّنه تصندی
مذهب جعفر نمودهاند مقلد طریقه آن حضرت و برین عقیده راسخ و ثابتقد میباشیم و آنگه سمت
تحریر یافته مح

خلو

فؤادو صمیم قلب و نقد این مدعى مصفا از شنایبه غن

و قلنب اسنت و

هرگاه خال از ما بظهور رسد از دین بیگانه و مورد غضنب خندا یگاننه و سنخط شاهنشناه زماننه
باشیم ...اما جعفر صادق علیه السال ذریّهرسول اکر و ممدو کل امم و نزد ائمّه ملنل مقبنول و مسنلّم
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است و  ...عقاید اسالمیه اهل ایران صحیح و فرقه مزبور قائل بحقیّت خلفا کرا و از اهل اسال و امّنت
حضرت سید االنا علیه الصلوه و السال میباشند  ...و اختالفى که معتقدین عقاید مسطوره را در فروعنات
با ائمّه مذاهب اربع میباشد منافى و مغایر اسال نیست و اصحاب این اعتقاد از اهل اسال و قتل و نهب و
اسر طرفین که مسلمان و امّت محمّدیه و برادر دینیّهاند بر یکدیگر حرا

است»69.

به نظر میرسد رویه وحدت مذهبی که نادر بنیان نهاد ،هرچند در عمل ناکا مانند ،در دوره کوتناه
سلطنت زندیه( 6619تا  6453ق ).به ویژه دوره فرمنانروایی موسنس آن ،کنریم خنان وکینل الدولنه
( 6619تا  6639ق ).نیز ناخواسته ادامه یافت .به ان قوي ،یکی از عللشآن است کنه زنندیان گرچنه
خود ااهرا شیعه مذهب بودند در امور مذهبی تعصب نداشته در برابر دیگر ادیان عموما و دیگر مذاهب
اسالمی خصوصا متسامح بودند 64کریم خان علی رغم تشنیع اناهري ،پایبنند اصنول شنریعت نبنود
چنانکه روایت شده وي «بناي شرب خمر داشت» 63و چون با علما شنیعه اصنفهان پیرامنون برخنی
احادی وارده مباحثه مینمود با اینکه معتر بود «درس نخوانده» است ،خنود را از مجتهندین اعلنم
میدانست! و هر حدیثی که مطاب میل

نبود غیر معقول و افسانه میپنداشنت تنا جنایی کنه علمنا

معتقد بودند وي برخی اقوال بت پرستان را بر احادی و روایات مقد میدارد .او مدعی بود با پینروان
تمامی ادیان و مذاهب حتی دهري مذهبان نشست و برخاست داشته است .45طبعا پادشاهی بنا چننین
خصوصیات نمی توانست بر پیروان دیگر مذاهب من جمله سنی منذهبان متعصنب و سنختگیر باشند.
شاید به همین علت جان ملکم ،مورخ انگلیسی گزارش میکند« :کریم خان اگرچه بنه تندین مشنهور
بود و همیشه مراعات ااهر شرع مىکرد ولى نه خود زاهد بود و نه بر دیگران سخت

منىگرفنت»46

جانشینان کریم خان نیزبه حمایت از مذهب تشنیع اعتننائی نداشنتند 44بنه اسنتثنا علنی منراد خنان
زند( 6631تا  6633ق ).که روایت شده «روز ورود به اصفهان ،ده هزار تومنان نقند و قنندیل طنالي
مرصع و فرشهاي ممتاز و چهل چراغ بلور که از پی

تدارک نموده بود روانه نجف اشنر و عتبنات

عالیات فرمود و هرگاه نا نامی حضرت امیر مومنان را میشنید اشک

جاري میشد» 49که طبعا این

ارادت ااهري نیز رنگ ضد تسنن نداشته است.مهمتر آنکه هیچ گزارشی مبنی بر تصناد منذهبی بنا
اهل تسنن در دوره زندیه روایت نشده است.
 -2رویه مذهبی فتحعلی شاه قاجار در قبال اهل تسنن

پی

از ورود به بح اصلیالز به تذکر است که گرچنه قاجارینان یکنی از طوائنف قزلباشنیه و از

موسسین سلطنت صفویه و مدعی انتساب به صفویان و پیروي از سنیره آننان بودنند پنس از قبضنه
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سلطنت در بسیاري موارد با آنان در آرا و عملکرد تفاوت داشتند .بنه گفتنه یکنی از محققنین «آننان
ادعاهاي مذهبی نداشتند هرچند بطور آگاهانه یا ناآگناه بسنیاري از تصنوراتی را کنه در دوره سنلطنت
صفویه راجع به قدرت سلطنت وجود داشت به ار برده بودند» 48اما آنگه مسلم به نظر میرسد آننان
هرگز سیاست تسنن ستیزي صفویان بویژه از نوع نخستین سنالطین آن دودمنان را از آننان بنه ار
نبردند بطوري که هیچ روایتی از برخورد موسس این سلسله ،آقا محمد خان قاجار با اهل سنت ،علنی
رغم لشکرکشی ها و جنگ و گریزهاي فراوان وي در سرتاسر ایران براي تاسنیس سنلطنت قاجارینه
گزارش نشده است .در ایا سلطنت طوالنی دومین پادشاه این سلسله ،فتحعلی شناه قاجنار ( 6464تنا
 6405ق ).نیز همین منوال تداو مییابد به گوننهاي کنه دربناره رویهمنداراي منذهبی و همزیسنتی
مسالمت آمیز حکومت فتحعلی شاه و نیز عمو شیعیان با اهل سنت در این عصنر مصنادی متعنددي
وجود دارد که میتوان در مجموع آن را «سیاست تعاملی» از جانب حکومت نا نهاد که در ادامنه بنه
اهم موارد آن اشاره میشود:
 -1-2آزادي مذهبی

روایات متعددیکه نشان از آزادي مذهبی اهل سنت در این عصر دارددر منابع وارد شده است .بنراي
نمونه در تواریخ صدر قاجاریه به موارد فراوانی ازبنا و تعمینر مسناجد شنیعیان بنا دسنتور و حماینت
فتحعلی شاه اشاره رفته که تعمیر مسجد اما حسن عسکري (ع) شهر قم در سفر سال  6468ق .شناه
به این شهر ،40تجدید بنایمسجد بزرگ فیضیه به شکل فعلی آن در سال  6468ق ،41.ساخت مسجد و
مدرسه دار الشفا که در کنار مدرسه فیضیه واقع شده اسنت 49و تکمینل مسنجد جامع(مسنجد شناه)
تهران که بناي آن را آقا محمد خان آغاز کرده بود و ساخت مسجد شاه سمنان بنه سرپرسنتی حناجی
سید حسن 44از جمله این موارد است .این خدمات محدود به شیعیان نبود و ساخت مساجد بنراي اهنل
سنت هم در این دوران رون داشت چنانکه مسجد جامع سنندا که ترکیبی از مسجد و مدرسه است و
بنایی «بسیار ممتاز و عالی» میباشد توسط امان اهلل خان اردالنوالی کردستان و به دسنتور و حماینت
فتحعلی شاه مابین سالهاي  6441تا  6494ق .بنا

گردید43.

مولف کتاب تحفه ناصري بر آزادي مذهبی اهل سنت در داشتن مسجد مستقل و اقامه نماز تاکید و
روایت میکند اهالی سنندا در روزهاي جمعه با آزادي کامل و به طریقه امنا شنافعی در اینن مکنان
نماز برپا میکنند و ازدحا جمعیت نمازگزاران اهل سنت به حدي است کنه «شبسنتان مملنو و تمنا
حجرات و ایوان شرقی و ایوانگههاي جلو حجرات پر میشود باز براي اهل جماعت کافی نیسنت،ناچار
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در موقع حر و برد در میان حیار و خارا از حیار در میان کوچه نمازفریضه میگذارند» 95.نکته مهمتر
آن است که در این مکان ،مدرسه علمیه براي تحصیل طالب اهل سنت هم وجود داشنته و در زمنان
فتحعلی شاه بزرگترین مرکز علمی دینی ایران محسوب میشده است .افزون بر اینکه یک قریه و چند
قطعه باغ هم وقف معیشت طالب اهل سنت شده است« :مدرسهاي که داراي ینک حینار کوچنک و
دوازده حجره و دو غرفه که محل سکونت طالب است ساخته و در زمان حیات و اقتدار خود امنان اهلل
خان]در ایا فتحعلی شاه[ این مدرسه ،دار العلم ایران بوده ...قریه اخلیجان که یک فرسخی شهر است
با چند قطعه باغ ،وقف تعمیر مسجد و معاش طالب نموده ...

»96.

جیمز موریه ،منشی و دبیر سفیر در سفارتخانه انگلیس در تهران هم در وصف شهر بوشهر در اینن
عصر تاکید میکند که اهل سنت همانند شیعیان براي خود مساجد مستقل دارند به طوري که شیعیان
چهار مسجد و سنیان سه مسجد

دارند94.

 -2-2امنیت اجتماعی

عالوه بر آزاديمذهبی ،امنیت اجتماعی جامعه اهل سنت هم در منابع این عصر گزارش شده است.
شاید بهترین شاهد بر این معنا نامهاي از قائم مقا در ایا سلطنت فتحعلی شاه باشد که در آن تصریح
مینماید « :دما و نفوس مسلمانان و شیعیان ،بل جهودان و سنیان هم که رعیت دولت قاهره همایون
شاهنشاهی باشند در امن و امان است» 99.همگنین ارنست اورسول ،6جهانگرد بلژیکی در اینن زمیننه
مینویسد« :ترکمنهاي سنی-از جمله طوایفی که همیشه با ایرانی ها بدرفتاري میکنند-همنه سناله
براي رفتن به مکه از این کشور میگذرند بی آنکه با کوچکترین آزار یا ناراحتی مواجه

شوند»98.

 -3-2عدم وجود روایات دال بر درگیري نظامی

برخال صفویه در منابع کالسیک تاریخ قاجارینه بنه وینژه در عهند اول آن هیگگوننه نشنانی از
درگیري این حکومت با ایرانیان اهل سنت به سبب پیروي آنان از اینن منذهب مشناهده نمنی شنود.
رسول جعفریان از محققین تاریخ تشیع ضمن مصاحبهاي با روزنامه بهار در این بناره عننوان منیدارد:
«در دوره قاجار برخال تصور ،جنگ ها و اختالفات میان شیعه و سنی به حداقل میرسد و ما شناهد
هیچ جنگ مذهبی در داخل نیستیم .در سطح بین المللی عثمانی ها در داخل سرزمین هایشنان و نینز
مرزهاي اروپایی آن قدر مشکل دارند که به فکر جنگ تازه مذهبی نیستند .قاجاریه خودشان بنا اهنل
تسنن رابطه خوبی دارند و هیچ نزاع مذهبی در مناط سنی نشین ایران گزارش نشده است .کردستان
Ernest Orsolle

1
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و مناط شرقی ایران در خالل حکومت قاجاریه تقریباً امن است و هیچ مشکلی میان دولنت و اقلینت
اهل تسنن این مناط وجود

ندارد»90

باید دقت نمود که درگیري هایی که میان حکومت قاجارینه بنا

ساکنان مناط سنی نشین همگون سیستان و بلوچستان و افغانستان و یا کردسنتان در اینن عهند در
برخی مصادر گزارش شده است را نباید صرفا بنا دیند منذهبی نگریسنت و آننرا جننگ شنیعه-سننی
دانست.بلکه علت آن فی المثل نافرمانی و یا شورشی است علیه حکومت مرکزي کنه اتفاقنا در ینک
منطقه سنی نشین رخ داده است چنانکه اگر در یک منطقه شیعه نشین هم رخ میداد،برخورد حکومت
با آن به همان صورت و قهرآمیز بود .چنانکه منابع تاریخی بلوچستان نیز از اختال منذهبی صنحبت
نمی کنند و محققان بلوچستان پژوه امروزي هم بیشتر مشکالت بلوچستان در دوره قاجنار را ناشنی از
مالیات گیري و مشکالت سیاسی میدانند و به دعواها و اختالفات شیعه و سنی اشنارهاي ندارنند .لنذا
دامن زدن به این گزارشهاي پراکنده و تالش براي القا وجود مظالم حکومت بر اقلیت اهل تسنن در
این عصررا نمی توان براي آن ارزش علمی و تاریخی قائل شند .در اینجنا بنه ذکنر نموننهاي از اینن
گزارش ها میپردازیم:
«در اوائل دولت خاقان خلد آرامگاهفتحعلی شناه در سننه  6460ق... .ابنراهیم خنان اهینر الدولنه
...والی والیت کرمان گردید.در سال سو از حکومت ،ابوالقاسم خنان گنروس را...بنه حکومنت بنم و
نرماشیر فرستاد.او بعد از دو سال با جمعی از سواره و پیاده از راه کرمان ریک تا حوالی بمپنور رفتنه از
بعضی دهات و ایالت آنجا شتر و گوسفند زیادي با پنجاه شصت نفر دختر و پسر غارت و اسنیر کنرده
به شهر کرمان خدمت اهیر الدوله

فرستاد»91.

در صورتی که به سیاق این روایت تاریخی توجه نشود میتوان مغرضانه دست به تدلیس زده چنین
برداشت کرد که فتحعلی شاه و گماشتگان وي ،سکنه بمپور را به سبب پیروي از مذهب سنت ،کافر و
مال و ناموس آنان را حالل میدانسته اند! حنال به دو گننزاره قبل و بعد این روایت تنوجه میکننیم:
«بعد از غروب دولت زندیه و طلوع سلطنت قاجاریه در زمان سلطنت خاقان شنهید بنه طرین سناب
مکران،هر قصبه از آن در تحت حکم رئیسی از مرد خود بود و همگنین در اوائل دولت خاقنان خلند
آرامگاه ،فتحعلی شاه انار اهلل برهانه» ...و «سال بعد که سننه  6445ق .بنود ابنراهیم خنان بنار دیگنر
ابوالقاسم خان را مامور تسخیر بلوچستان فرمود...

»99.

چنانکه مالحظه میشود لشکرکشی ابوالقاسم خان به منطقه بمپور بدین سبب بوده که تا آن زمنان
هنوز به قلمرو قاجاریه منضم نشده و مستقل اداره میشد و هد آن تنها فتح منطقه بلوچستان بنوده
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است و نه جنگی مذهبی علیه ساکنان آن و چنه بسنا در فنتح مشنابه منناط شنیعه نشین،خشنونت
شدیدتري هم بکار رفته باشد.
نیز وارد شده است که «جمعی از سواران منصور و سربازان غازي بنه دشنمن شنکاري و ترکتنازي
مامور شدند و ساحات ملک طوس مصر اجساد و رووس گشت ،روساي سنی در بند شندند و اسنراي
شیعه از بند جستند 94.» ...باز هم ااهر روایت نشان میدهند نظامینان قاجنار بنه قبائنل اهنل سننت
خراسان حمله ور شده و روساي آنان را دستگیر و خود آن ها را کشتار نموده اند .حال آنکه علت اینن
امر ،تعرض قبائل ترکمان به والیت خراسان و ایجاد ناامنی در آن بوده که قبل از جملنه فنوق النذکر
بیان گردیده است« :چنانکه در این اوقات ،آالمانان ترکمان دست تعرض بنه عنرض و منال خراسنان
گشوده بودند و اکثار فساد در اقصار بالد نموده...

»93.

 -4-2سیاست مدارا با هدف متمایل نمودن اهل سنت به دستگاه حاكم

به استناد برخی روایات ،حکومت با هد متمایل نمودن مرد مناط مرزي سنی نشنین (همگنون
افغانستان) به قبول تابعیت شاه قاجار ،سیاست مدارا با اهل سنت و احترا به آننان را در پنی

گرفتنه

بود .از جمله در دوران حکومت شاهزاده محمد ولی میرزا بر خراسان و در سال  6444ق.فردي به ننا
صوفی اسال که از بزرگان فرقه نقشبندیه و ااهرا حنفی مذهب بود و مریندان بسنیاري در هنرات و
خراسان داشت،با فیروز الدین میرزا ،حاکم هرات همدست شده و عز تسخیر شنهر مشنهد را داشنتند.
پس از درگرفتن جنگ و در نهایت شکست افاغنه و فرار آنان به سوي هرات ،لشکریان قاجار تنا سنه
فرسخی هرات به تعقیب فراریان پرداختند و قزلباشان لشکر قاجار به محالت و دهکدههاي آن مناط
حمله برده و تعداد زیادي از زنان سنی را به اسارت گرفتند اما «اسحاق خان چون بر حسب حکم قضنا
نفاذ شهزاده جاللت نهاد،بر این سپاه سرور و بر امیران قبائل و سرخیالن لشکر سر بودهمگی اسنرا را
به لطایف الحیل بنابر مقتضاي وقت و طریقه دولت خواهی و تغلب جذب قلوب اهالی آن صفحات بنه
این دولت جاوید سمات ،غزاالن شیعه و افغان را از چنگ پلنگان قزلباش ثیبا و ابکنارا گرفتنه ،مطلن
العنان ساخت و به دلجویی ادانی و اعالی آن سرزمین از شیعه و سنی

پرداخت»85.

همگنین در سال  6440ق .و در اثناي جنگهاي دوره اول ایران و روسیه ،هنگامی کنه پینر قلنی
خان قاجار از سرداران ایران ،عدهاي از اسیران را به درگاه عبناس مینرزا آورد«نائنب السنلطنه فرمنود
اسیران سنی و شیعه را حاجی محمد خان از لشکریان گرفته ،باز جاي
 -5-2نفوذ علماي صوفی اهل سنت در دربار

فرستاد»86.
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شواهد تاریخی نشان میدهد در این دوران ،علما سنی مذهب صوفی در دربار فتحعلنی شناه رخننه
کرده بودند و قصد داشتند به استناد آیه  03از سوره نسا و طب باور اهل سنت ،شاه را مصداق «اولنو
االمر» بخوانند .چنانکه یکی از مورخین رسمی دربار ،فتحعلی شاه را «اولو االمر معظم» میداند 84.که
خود شاهدي بر این معناست .این مسئله تا جایی پی

رفت که مینرزاي قمنی کنه روابنط نزدینک و

حسنهاي هم با شاه داشته است درباره آن احساس خطنر نمنود و نسنبت بنه آن اعتنراض کنرده و در
نامهاي که حدود یک سال پی

از وفات خود در سال  6495ق .به شاه نوشته استمی گوید« :بنه هنر

حال من نمی دانم چه خاک بر سر کنم .یک جا میشنو که میخواهند لقب اولو االمر به شاه بگذارند
که مذهب اهل سنت است و خال مذهب شیعه است و اهل سنت به آن فخر کنند که پادشاه شنیعه
تابع ما شد » .وي سپس خاطر نشان میسازد « :به اتفاق شنیعه منراد از اولنو االمنر ،ائمنه طناهرین
صلوات اهلل علیهم اجمعین میباشند و اخبار و احادیثی که در تفسیر این آیه وارد شده بر این مطلب ،از
حد بیرون است

»89.

 -6-2مراوده اهل سنت با سران ،درباریان و علماي شیعه

عالوه بر شخص شاه ،بزرگان سیاسی و درباري و علما هم در این عصنر بنا اهنل سننت منراوده و
مباحثه علمی داشته اند .جعفریان در ضمن مصاحبهاي که پیشتر از آن یاد شد عنوان میدارد« :شناهد
هستیم که بسیاري از علما و گروههاي اهل تسنن روابط خوبی با حکومت مرکزي دارنند و بنه دیندار
ولیعهدهاي قاجاریه در تبریز رفته و روابط خوبی
جیمز موریه در کتاب خاطرات خوی

دارند»88.

از فردي به نا «محمد چینی» ننا منیبنرد کنه در منذهب

سنت متعصب بوده است .وي پس از ورود به تهران در مننزل «محمند حسنین خنان منروي» کنه از
بزرگان دربار و نزدیکان به شخص شاه بود مهمان شد و به هیچ وجه مورد اعتراض شاه یا علمنا قنرار
نگرفت .وي دائما به مدارس دینی میرفت و با علما شیعه مباحثه مذهبی
در پایان این بخ

داشت80.

یادآوري میشود معدود روایاتی نینز در مصنادر تناریخ قاجارینه بنه وینژه عهند

ناصري یافت میشوند کهدال بر وجود اختالفات و عناد میان پیروان فریقین و برگزاري برخی مراسنم
و اعیاد و تالیف برخی آثار متضمن اهانت به مقدسات اهل سنت از سوي عوا شیعه در دوران پی

از

سلطنت ناصرالدین شاه قاجار (سلطنت از  6418تا  6969ق ).و از میان رفتن این اختالفنات و قندغن
شدن چنین مراسم و تالیفاتی در عهد ناصري و براي نخستین بار میباشند .براي نمونه مولنف کتناب
المآثر و اآلثار در تاریخ سلطنت ناصرالدین شاه روایت میکند« :اختالفی را که شیعه با اهنل سننت در
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مسئله امامت دارند جهال فریقین من القدیم دست آویز شرارت و فساد و سرمایه عداوت و عناد ساخته
ش عصاي امت کرده اند و ح تعالی داناست که این تفری جماعت و القا خصومت تنا چنه حند از
قوت و شوکت اسال بکاسته و اعال کلمه ح و حرکت لوا حنیفیه بیضا را راه بربسته است .پادشناه
اسال پناه]ناصر الدین شاه قاجار[ سورت این شجار بشکست و ریشه این نقار برکنند...ایننک منذاهب
جعفري و حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی که به مثابه اخوه خمنس انند از صنلب مبنارک اسنال بنا
یکدیگر در کمال الفت و التیا در میآمیزند و ارتبار و اختالر میورزند

81.»...

همی ن مورخ در جاي دیگر از دستور اکید ناصرالدین شاه مبنی بر نهی شدید برخی شیعیان از سب و
توهین به رموز اهل تسنن یاد کرده گزارش میکند« :همانا از عهد سالطین صفویه انار اهلل براهینهم،
جهال ایران حسب العاده در نگارش و زبان چون به خلیفنههنا سنهگاننه منىرسنیدند راه بنىادبنى
مىسپردند و نا بزرگان به زشتى مىبردند و در مواقع وفیات ایشان جشن ها عظیم مىساختند  ...و
این معنى منشا خصومتى فاش و معاداتى فاح

با اهل سنت و جماعت گردینده جامعنه اسنالمیه را

یکباره بر هم زده بود ،هرساله در موسم حج و اوقات زیارت بقاع بقینع و حنایر شنریف و ارض غنر
زادها اهلل کرامه ،بر حاضرین حجاز و یثرب و عراق از مرد ایران هرگونه توهین وارد مىآمند و هکنذا
تجار مملکت عجم و مسافران آن پیوسته عرضه مهالک و مخاطرات بودند...بار پادشناه اسنال پنناه
ایران این افاعیل جاهالنه را از قلمرو خوی

برانداخت و بر بنده نگارنده قندغن سنخت فرمنود تنا در

کتب و سایر مطبوعات نیک به هوش باشم اگر از کتاب ،لعنى و سبى نسبت به صحابه کبنار مشنهود
افتد مؤاخذه شدید کنم و کتابها محجر ساز  .اکنون از سالها است که  ...مطبوعات از سخنان ناسنزاوار
و کلمات زشت ناشایست پاک شده

است»89.

مورخی دیگر نیز ضمن گزارش مشابهی از تندروي برخی جهال در امر تبنري در ادوار ماقبنل دوره
ناصري و قدغن شدن آن در این دوره مینویسد« :برائت جویی از دشنمنان خانندان رسنالت و اینقندر
تظاهر عمومی در این کار چون به عده زیادي از مسلمانان ...بر میخنورد ،شناید قندري زینادي بنود و
موقو شدن این رسم از کارهاي خوب پنجاه ساله اخیر است ...حاال به احترا سنایر همندینان خنود،
عید نهم ربیع االول را ترک گفته

ایم»84.

داللت التزامی (داللت غیر مستقیم) روایت اول بر آن است از آنجایی که ناصر الدین شاه ،نخسنتین
فرد از سلسله قاجاریه بود که موف به محق نمودن وحدت اسالمی گردید لذا در ادوار قبل من جمله
عهد فتحعلی شاه ،دشمنی و درگیري مذهبی میان پینروان فنریقین اسنتمرار داشنته و احتمناال سنبب
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مظالمی علیه اهل سنت ایران شده است .مع ذلک وجود عبنارت «جهنال فنریقین» نشنان منیدهند
اختالفات مذهبی میان توده مرد بوده و حکومت فتحعلی شاه در آن نقشی نداشته اسنت .بنه همنین
ترتیب ،داللت التزامی روایتهاي دو و سو نیز بر آن است که در ادوار ماقبل عهد ناصري من جمله
ایا فتحعلی شاه ،برخی عوا از شیعیان در گفتار و نوشتار بنه مقدسنات اهنل تسننن تنوهین و ینا بنا
برگزاري برخی جشن ها ،موجبات رنج

برادران دینی خود را فراهم مینمودند که باز هم تاکید اینن

گزارش ها بر انجا چنین اعمالی از جانب «جهال» است و نه شخص شناه ینا دربنار .از طنر دیگنر
شکی نیست که همواره بخ

مهمی از اختالفات میان شیعه و سنی که در چنین روایت هایی گزارش

شده است نه از نوع درگیري میان پیروان که از گونه گفتگوي علمی میان علما فریقین اسنت کنه در
دوره وحدت هم به طور طبیعی جریان دارد و نمی توان آن را از گونه عناد مینان منذاهب دانسنت .در
واقع میتوان چنین نتیجه گرفت که فتحعلی شاه وار برخی رسو غلنط و تفرقنه انگینز از ادوار گذشنته
تاریخی به ویژه عهد صفویه بود که گرچه براي از میان برداشتن آن ها اقدامی ننمنود و موضنعی انفعنالی
داشت اما از دامن زدن به آن هم اجتناب نمود و طبعا نمی توان آن را مصداق سیاست تقابل با اهل تسننن
دانست .ضمن آن که تاکید میگردد که این دالالت و استنباطات در حد احتمال باقی میماند و در قیناس
با روایات مذکوره درباره تعامل حکومت فتحعلی شاه با اهل سنت قابل اعتنا نمی باشد.
 -3.انگیزههاي فتحعلی شاه قاجار از اتخاذ رویه تعاملی با اهل تسنن

مهمترین انگیزههاي احتمالیفتحعلی شاه به روي آوردن به سیاست تعاملی وهمزیستی مسالمت آمیز با
اهل تسنن را میتوان به شکل زیر خالصه نمود:
 -6-9بر خال سیره تسنن ستیزي افراطی برخی شیوخ سلسله طریقت صفویه چنون شنیخ جنیند و
شیخ حیدر  -جد و پدر شاه اسماعیل اول  ، -قزلباشان نخستین و برخی پادشاهان صفوي که برآمنده
از قرائتی غلوآمیز از نحوه رفتار شیعیان با مخالفین بود و مولف کتاب انقنالب االسنال تحنت عننوان
«طریقه حیدریه» به مواردي از آن اشاره میکند ،83روایات وارده از ائمنه معصنومین (ع) بنر تعامنل و
تعای

شیعیان با اهل تسنن و حفظ احترا آنان در عین حفظ اصول مکتب خوی

تاکیند دارنند منن

جمله اما صادق (ع) در این باره میفرمایند« :اشهدوا جنائزهم وعودوا مرضناهم وأدوا حقنوقهم فن ن
الرجل منکم ،إذا ورع فی دینه وصدق الحدی وأدي األمانه وحسن خلقه مع الناس قیل  :هذا جعفري.
فیسرنی ذلک ویدخل علی منه السرور و قیل  :هذا أدب جعفر 05:» ...در تشییع جننازه آن هنا شنرکت
کنید و از مری

هایشان عیادت کنید و حقوق آن ها را تادیه نمایید پس اگر یکی از شنما در دینن
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ورع داشت و احادی ما را تصدی کرد و امانات را تادیه نمنننود و اخالق

با عامه را نینک کننننرد

میگویند این جعفري است .پس آن ،مرا مسرور میسازد و از آن ،سرور بنر منن داخنل منیشنننود و
میگویند این است ادب جعفر.
از آنجایی که فتحعلی شاه در منابع ،پادشاهی متدین و پایبند شریعت توصیف و از سویی بنر روابنط
حسنه وي با علما شیعه تاکید فراوان شده و بنا به قولی «در حمایت از فقهنا و علما ،دسنت کمنی از
شاه سلطان حسین صفوي نداشت و مجتهدان و علماي شیعه در نزد او محتر بودند و نهایت احترا و
محبت را به طایفه علما داشت» 06،محتمال این نگاه اصیل شیعی بر حسن رفتار وي بنا اهنل تسننن
تاثیر گذار بوده است.
 -4-9در آغاز ایا سلطنت قاجاریه ،اهل سنت داراي اکثریت یا قدرت سیاسی و نظامی نبودند ینا بنه
از دو قرن حکومت صفویه به حاکمینت شنیعیان و اقلینت

تعبیري کر و فري نداشتند بلکه بر اثر بی

بودن خود و اکثریت آنان گردن نهاده بودند و به عنوان یک اقلیت مذهبی از درگیري با حکومت شیعه
خودداري می کردند .در مقابل حکومت قاجاریه هم آنان را به عنوان یک اقلینت مسنلمان غینر شنیعه
پذیرفت و با آنان طری مسالمت پیمود زیرا از جانب آنان خطري احساس نمی کرد .این در حالی ست
که فتحعلی شاه هنگامی که از ناحیه صوفیان حتی با گرای
اثر دستگاه تبلیغاتی و افزای

شیعی  -همانند فرقه نعمت اللهیه  -بنر

سریع پیروان و مریدان آنان احساس خطر کرد ،همان برخنورد شندیدي

که صفویه در آغاز کار علیه اهل سنت در پی

گرفت علیه متصوفه اعمال نمود.

 -9-9قاجاران اگرچه خود یکی از طوائف هفتگانه قزلباشان در عهد صفویه بودنند امنا هماننند دیگنر
صوفیان قزلباش به تدریج و به ویژه پس از اجراي سیاست تصو ستیزي صفویان ،قندرت سیاسنی و
تعصب شیعی خود را از دست دادند به طوري که پس از رسیدن به قدرت از تعصب ضد تسنن در آنان
تقریبا اثري یافت نمی شد به گونهاي که در مصادر تاریخی صدر قاجاریه هیگگونه اخباري مبننی بنر
برخورد فتحعلی شاه با سنیان یافت نمی شود .جان ملکم فرستاده دولنت انگلسنتان در اینران دربناره
تغییر نگاه حکومت و مرد ایران نسبت به اهل سنت در دوره فتحعلی شاه مینویسد« :در این اوقنات
ایرانیان مانند ساب ]عهد صفویه[ در مذهب متعصب نیستند نه بهسبب اینکه چنانکه گمان شده است
ترقى و تربیت یافتهاند بلکه حرارت آت

پی

فرونشست .اهالى سنت را کافر نمىدانند .گویند ایشنان

مسلم اند اما بهجهت قبول خالفت خلفنا جنور و غاصنبین حقنوق آل رسنول( ) ایشنان را منؤمن
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نمىتوان گفت لکن در خطا مستهلک مىدانند» 04مصادی ذکر شده درباره تعامل شاه با اهنل تسننن
نیز همگی گواه و موید همین معناست.
 -8-9از جمله تحوالت مذهبی که در عهد قاجاریه مشاهده میشود برچیده شندن تندریجی مشنرب
اخباري  -که در عهد صفویه گسترش چشمگیري داشت -و حاکم شدن دیدگاه مجتهدین و اصنولیین
است .درباره تفاوت مبانی فقهی این دو مشرب اقوال مختلفی مطر است من جملنه گفتنه شنده «در
حالی که اصولیان بر حجیت عقل پاي میفشردند از این سو اخباریان ،مالزمه عقل و شنرع را منردود
دانسته بر استباطی متصلب از احکا اسال که هیچ گونه انعطافی متناسب بنا زمنان و مکنان نداشنت
تاکید میورزیدند» 09از جمله پیامدهاي پذیرفتن حجیت عقل در استبار احکا  ،اجتهاد و نق

زمان و

مکان در آن ،ابتنا احکا بر اساس مصلحت و قابلیت انعطا پذیري احکا بر اساس شنرایط خواهند
بود 08همین دیدگاه اصولی نسبت به روایات من جمله اخبار وارده درباره اهنل تسننن سنبب منیشند
مجتهدین و حتی اخباریان معتدل ،اهل سننت را مسنلمان بداننند و ارتبنار بنا آن هنا را الز و جنائز
بشمارند چنانکه وقتی داوود پاشا والی بغداد که در مذهب تسنن متعصب بود و گرای

ضد شیعی قوي

داشت در سال  6494ق .در جنگی با نیروهاي ایرانی شکست خوردبراي فرار از مجازات ،شیخ موسنی
نجفی از مجتهدین بزرگ عراق را شفیع قرار داد و او نیز پذیرفت 00.که اینن پنذیرش در واقنع ننوعی
اقدا عملی براي تحق وحدت اسالمی محسوب میشد .این در حالی ست کنه اخباريهناي افراطنی
همگون میرزا محمد نی شابوري که مهمترین نماینده این جرینان در عصنر فتحعلنی شناه بنود چننین
دیدگاهی را نپذیرفته با اهانت به اهل سنت و حتی مجتهدین شیعه ،در میان خود شنیعیان هنم ایجناد
اختال مینمودند 01.میرزا محمد نیشابوري که «افراطیترین فرد در گروه اخباریان» 09.بود به واسطه
تکفیر وي توسط علما به دربار فتحعلی شاه پناهنده شد و از وي درخواست نمود مذهب مجتهندین را
منسوخ و اخباري گري را در ایران رواا دهد .شاه نیز علی رغم حمایت اولیه اش ،پس از مندتی از وي
روي گردانده به عتبات عراق تبعیدش نمود 04و به این ترتیب به تضعیف جریان اخباري کمکی شنایان
نمود  .حاکم شدن مذهب اصولیین از یک سو و روابط حسنه شناه بنا مجتهندین و تاثیرپنذیري وي از
مواضع آنان از سوي دیگر نمی تواند بر دیدگاه شاه نسبت به اهل تسنن و اتخناذ سیاسنت تعناملی در
قبال آنان بی تاثیر بوده باشد.
 -0-9اهور و بروز تفکر مالصدرا درباره اهل سنت در عهد قاجاریه در تغییر دیدگاه شیعیان نسبت به
این اقلیت موثر بوده است .وي اهل سنت را جاهل قاصر میدانست حال آنکه بسیاري از علما قندیم
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حتی با دیدگاه تعاملی ،آنان را جاهل مقصر میدانستند 03.پیشتر به گنزارش ملکنم دربناره اینن تغیینر
دیدگاه نیز اشاره رفت .گسترش چنین تفکري در ایران به ان قوي بر دیدگاه و موضع دستگاه حناکم
و شخص شاه نیز در قبال اهل سنت موثر بوده است.
 -1-9نفوذ استعمار غرب و جدي شدن خطر آن براي کشورهاي اسالمی بنه وینژه اینران کنه فنرق
مختلفه اسالمی در آن یافت میشدند ،ضرورت اتحاد اسالمی و کنار گذاشتن اختالفات مذهبی بنراي
رویارویی با خطر استعمار غرب را بی

از پی

جدي میساخت .این معنا نخست در آثار فکري علما و

روشنفکران تجلی نمود و به تدریج در عامه مرد نیز تسري یافت .متصور است که چنین تفکنري بنر
دربار و شخص شاه نیز تاثیر گذار بوده باشد.
 -9-9مشغول شدن دستگاه حاکم از سویی به بحرانهاي سیاسی داخلی همانند شورشهاي قاجاریان
مدعی سلطنت و از دیگر سوي به جنگهاي طنوالنی دوره اول( 6464تنا  6444ق ).و دو ( 6486تنا
 6489ق ).با امپراطوري روسیه تزاري ،مجالی براي برخورد سیاسی یا نظامی احتمالی بنا گنروه هنایی
که خطري براي حکومت وقت نداشتند من جمله اهل سنت ،باقی نمی گذاشت.
 -4-9اتخاذ سیاست تقابلی با اهل تسنن که عمدتا در سرحدات مجاور همسنایگان سننی منذهب بنه
ویژه دولت مقتدر عثمانی ساکن بودند میتوانست سبب انزجار از دستگاه حاکم و مهاجرت ینا متماینل
شدن به پیوستن به این همسایگان و زمینه ساز جدایی این مناط از ایران گردد .پیشنتر بنه سیاسنت
فتحعلی شاه در مدارا با اهل تسنن مناط مرزي با هد متمایل نمنودن آننان بنه حکومنت مرکنزي
اشاره شد.
نتیجه گیري

منابع تاریخی رسمی قاجاریه چهرهاي متشرع و متعصب بر مذهب تشنیع از فتحعلنی شناه دومنین
پادشاه سلسله قاجاریه ترسیم کرده اند و از این رو مطالعنه سیاسنت منذهبی وي دربناره اهنل تسننن
می تواند اهمیتی خا

داشته باشد .بررسی منابع اصنلی تناریخ صندر قاجارینه و نینز کتنب تنراجم و

سفرنامههاي اروپاییان نشان میدهند رویه مذهبی فتحعلی شاه قاجار نسبت به اهل سننت و جماعنت
رویهاي بر پایه مداراي مذهبی و همزیستی م سالمت آمینز مینان فنریقین بنوده اسنت کنه مصنادیقی
چونآزادي مذهبی،امنیت اجتماعی،عد وجود روایات دال بر درگیري نظامی حکومت با اهل تسنن،رویه
مدارا با سنیان با هد متمایل نمودن آنان به دستگاه حاکم،نفوذ علماي صوفی اهل سنت در دربنار و
سرانجاممراوده اهل سنت با درباریان و علماي شیعه موید این معنا ست .تاثیرپنذیري احتمنالی شناه از
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روایات وارده از ائمه (ع) دال بر لزو تعامل و تعای
سیاسی یا مذهبی از جانب سنیان ،کاه

699

شیعیان با عامنه مسنلمین ،عند احسناس خطنر

تدریجی تعصب افراطی ضد تسننن در قزلباشنان از جملنه

قاجاریان بر اثر سیاست صوفی ست یزي و مننزوي سناختن قزلباشنیه کنه از عهند صنفوي آغناز شنده
بود،حاکم شدن مشرب اصولی و برچیده شدن تدریجی دیدگاه اخباریین کنه قائنل بنه کفنر مخنالفین
بودند،ضرورت اتحاد مذاهب اسالمی جهت رویارویی با خطر استعمار غرب ،مشغول شدن حکومت بنه
درگیريهاي داخلی با مدعیان سلطنت و نیز دو دوره جنگ بزرگ با امپراطوري روسیه و جلنوگیري از
متمایل شدن سنیان ساکن مناط مرزي به مهاجرت یا پیوستن به همسنایگان سننی منذهب رقینب
دولت قاجاریه من جمله دولت مقتدر عثمانیرا میتوان از مهمترین انگیزههاي روي آوردن فتحعلی شاه
به اتخاذ چنین رویهاي ذکر کرد .بر پایه دادههاي مذکور میتوان چننین نتیجنه گرفنت کنه سیاسنت
فتحعلی شاه قاجار در قبال اهل تسنن در ایران ،سیاستی تعاملی بوده است.
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