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 چکیده
این اندیشه .  براي نخستین بار توسط نادرشاه افشار در روز تاجگذاري وي اعالم گردید وحدت مذاهب اسالمی ظاهراًۀاندیش

هاي ورود ایالت و طوایف اهل سنت را به   زمینه، اهداف نظامی نادردر کنار شدان مطرح که براساس نیاز و ضرورت زم
او  وارد ارتش ، پس از فتح هرات، اول فعالیت نادرۀهاي طوایف اهل سنت طی ده نخستین گروه.  فراهم آوردويارتش 
ر نبردهاي خارجی و داخلی نادر ایفا اي که د بنابر نقش برجسته این طوایف.  ادامه یافت هم این روند پس از آن.شدند
 اهل سنت در هاي نخستین مورد از نقش ایل .هاي نادر تأثیر گذاردند گیري تصمیمر روي  به نوبه خود ب،نمودند
 امام مذهب ،ابوحنیفه هنگامی که مزار امام.  هجري روي داد1146اري نادر به هنگام محاصره بغداد در سال ذگ سیاست

 امراي نظامی اهل سنت تقاضاي . قرار گرفتحرمتی بیسط برخی از سربازان متعصب شیعی مورد حنفی در کاظمین تو
 بلکه زیارت مزار ابوحنیفه و اعطاي نذورات به ،داد نادر نه تنها دستور جبران خسارات را. دندکر این عمل را تکرار ممانعت از

دومین مورد از نقش ایالت . موفق به اجراي آن شدهجري  1156در سال  گنجانید که هاي زیارتی خود برنامه درهم آن را 
پس از کشته شدن والی منصوب .  روي دادق1155 هاي نادرشاه به هنگام شورش خوارزم در گیري اهل سنت در تصمیم

 سران اوزبک و خوارزمی اهل سنت از شاه خواستند ،آن ایالت  و بروز اغتشاش و هرج و مرج در،شاه بر خوارزمرناد
 . به عنوان والی جدید برگزیند، خان پیشین خوارزم را که به دستور نادر کشته شده بود،خان پسر ایلبارس غازيابوال

 . مذهب، سیاست، نادرشاهایالت اهل سنت شمال شرقی،: ها کلیدواژه
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Abstract 
It seems that the thought of unity of Islamic religions was first announced by Nader Shah on 
his coronation day. This idea which was based upon the needs and necessities of the time as 
well as the military objectives of Nader paved the way for the entrance of Sunni Ilat and 
Ashaier in Nader Shah's army. The earliest groups of Sunni Ilat entered the army during the 
first decade of Nader's activities after he conquered Herat in 1144/1731 and it was continued 
afterwards. These Ilat, who were mainly from north-eastern Iran, played an important role in 
internal and external wars and influenced the decisions of Shah in due course. The first 
influence of Ilat on Nader's decision-makings was when he besieged Baghdad in1146/1733. 
When the shrine of Abu-Hanifah Imam, the leader of Hanafi religion in Kazemein, was 
plundered by Shiite soldiers, the Sunni military commanders asked Nader to stop them. He 
not only ordered to compensate for the losses, but also included in his program the 
pilgrimage of Abu-Hanifah's shrine and giving Nozurat (money) and Hadaya (gifts) to the 
shrine after the last besiege of Baghdad in 1156/1744. The second case of influence was at 
the time of khwarezm rebellion in 1155/1743. After the killing of Aral Ilat governor, and 
disorders that broke out in the province, the Sunni military chiefs of Uzbek and Khwarezm 
pleaded Nader to appoint Abu-Ghazi Khan, the son of the former late Khan of Khwarezm, as 
the new governor. Nader Shah accepted their demand due to their special military services. 
Keywords: North-East Sunni Ilat, Religion, Politics, Nader Shah. 

________________________________________________________ 
 .تاریخ، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی گروه استادیار، شهید بهشتی از دانشگاه دکتراي تاریخ *



The Role of North-East Sunni Ilat 36                                              پژوهشنامۀ علوم انسانی  315 

 مقدمه
ن، طور مشخص از زمان سلجوقیا  سیاسی تاریخ ایران، بهۀحضور ایالت و عشایر در عرص
 جنگاوري و توان باالي نظامی ۀهاي تحرك، روحی ویژگی. موجب بروز جریان مهمی گردید

ایالت، همواره آنان را در قالب ارتش سنتی، به صورت ابزار مهم نظامی در خدمت حکومت 
 زحمت را ها در مواقع صلح و آرامش موجبات از سوي دیگر، همین ویژگی. داد وقت قرار می

داشت تا براي تحت کنترل نگاه داشتن آنان به  آن می ها را بر کومتآورد و ح فراهم می
 .گیري و کوچ اجباري متوسل گردند هایی از قبیل گروگان سیاست

گیري از توان ایالت و عشایر  ، بهرههاي ایلیاتی حکومت افشاریه نیز با داشتن ریشه
.  خود قرار داد محور کار،یابی به اهداف بلندمدت نظامی مختلف کشور را براي دست

گرایی حکومت نادرشاه و اتکاي بسیار وي بر قدرت ایالت به ویژه ایالت  خصوصیت نظامی
اهل سنت شمال شرق ایران فضاي مساعدي را براي رشد و حضور مؤثر ایالت مذکور در 

به ـ این امر با سوءظن روزافزون نادرشاه به ایرانیان شیعی . امور نظامی و سیاسی پدید آورد
 . ن هواداري آنان از صفویان ـ بیش از پیش تقویت گردیدگما

وابستگی حکومت افشاریه به ایالت و عشایر اهل سنت شمال شرق ایران از یک سو و 
اي گردید  حضور برجسته ایالت مذکور در ارتش نادري از سوي دیگر مجموعاً منجر به معادله

هاي آنان نیز مورد  یران، خواستهکه طی آن، با افزایش قدرت ایالت اهل سنت شمال شرق ا
گیري خود نشان  اي که در تصمیم العاده  و نادرشاه به رغم استبداد فوق؛توجه قرار گرفت

 .  در دو مورد مشخص مذهبی و سیاسی به انتظارات آنان پاسخ گفت،داد می
له  روابط نادرشاه با ایالت صورت گرفته است، به این مسأةدر تحقیقاتی که تاکنون دربار

این مقاله درصدد طرح و بررسی تأثیر ایالت اهل سنت شمال . طور خاص توجه نشده است به
 و با این هدف در پی پاسخ به این ؛هاي مشخص نادرشاه است گیري شرق ایران در تصمیم

هاي نادرشاه  گیري سؤال اصلی است که نقش ایالت اهل سنت شمال شرق ایران در تصمیم
  چه بوده است؟در امور مذهبی و سیاسی

ل اجتماعی یک دوره در یک یگونه که تمام مسا  اصلی بر آن است که همانۀفرضی
رابطه تعاملی با یکدیگر قرار دارند، طبیعی است که ایالت مذکور نیز به دلیل جایگاه 

اند، نقش مؤثري در تصمیمات این سردار بزرگ ایفا  خاصی که در نبردهاي نادرشاه داشته
 .اند کرده
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 صادر ق1148در دشت مغان در سال   که هنگام تاجگذاري ويه نادرشاۀتین بیانینخس
 نادرشاه از یک . سیاست مذهبی ایران بودةنوینی دربار ها و آراي پیدایش اندیشه  حاکی از،شد
 و از سوي دیگر ؛ مذاهب شیعه و سنیة صفوي دربارۀ با رد و طرد موضع و عملکرد سلسل،سو

رات جدیدي را  آراء و نظ، سابقۀاوت ساختن حکومت خود از سلسلبا احساس نیاز به متف
 لزوم اجراي وحدت مذاهب اسالمی ۀاي در باب نظری  مقدمه و زمینهمطرح کرد که مجموعاً

  .گردید
 صفوي که اساس حکومت خود را بر مذهب شیعه بنا نهاده و با استفاده از لۀسلس

 ،نسجام و یکپارچگی میان نیروهاي هوادار خودتوانمندي و قدرت درونی این مذهب در ایجاد ا
 با رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه نوعی وحدت ،به اریکه قدرت دنیوي دست یافته بود

خود را ـ به ویژه اسماعیل اول ـ  پادشاهان این سلسله .پدید آورد مذهبی را در سراسر کشور
عی قدرت مافوق بشري امامت و پیشواي دینی جامعه مطرح ساختند و مد به عنوان مظهر

 به تدریج ؛کردند  اینان با این گونه تظاهرات اساس دستگاه حکومت خود را تقویت می.شدند
سنی و هاي عقیدتی  موجب ترویج نوعی خرافات و آراء مذهبی افراطی در خصوص تفاوت

هاي سیاسی و نظامی خود در داخل کشور و نیز در   فعالیتشیعه شدند و آن را دست مایۀ
اي   چهره،ترتیب این به . قرار دادند،هاي عثمانی هاي شرقی و غربی به ویژه در برابر تركمرز

گرفت و به تمام  خدمت دستگاه سیاسی صفویان قرار وجود آمد که در جدید از مذهب شیعه به
هاي مکرر و متمادي  تضادهاي سیاسی و نظامی صفویان با دولت عثمانی که به جنگ

  .خشید رنگ مذهبی ب،انجامید
 ، از سوي دیگر،تبلیغات شدید مذهبی در طول حکومت دویست و اندي سال صفویان

 از .هاي اجتماعی و سیاسی گردید موجب تقویت حضور عناصر ایرانی روحانی شیعی در عرصه
هاي   عناصر افراطی این قشر را نیز به صحنه فعالیت سیاسی کشاند که بر تفاوت،آن جمله

آوردند   آن را به خدمت تحکیم روحانیت درباري در،کید ورزیدهأعقیدتی سنی و شیعه ت
آمیز   اجراي اعمال تعصببه صفوي ۀاین وضعیت در اواخر عمر سلسل) 191 :1359 شعبانی(

 جماعت اهل سنت در داخل و در مرزهاي شرقی کشور ، برضدالنفس پادشاهان ضعیفمذهبی 
 در کنار ،گونه تحریکات مذهبی  این.د انجامی،هاي مذهبی داخل ایران اقلیتبرضد و نیز 

 و سقوط این سلسله ها  افغانۀ سرانجام به حمل، ارتش کشور پدید آمده بودۀضعفی که در بدن
  .منجر گشت
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 به ویژه در ، کشورمتعددجویی رفع مشکالت  با این شرایط بود که نادر افشار در چاره
 به این نتیجه رسید ،اسالم را داشتندهاي عثمانی که ادعاي خالفت بر جهان  ارتباط با ترك

ها   به شیعیان تسکین بخشید و آنبتنسهاي سنی را   دیرینه تركۀچه ممکن است کین که آن
 پایان دادن به اختالفات مذهبی دو ، خود نسبت به ایران بیرون آوردۀرا از موضع خصمان

 .کشور است
 که تعصبات مذهبی صفویان به ویژه با بیان این نکته  بنابراین نادر شاه در روز تاجگذاري

»پیشین میان دو رهاي مکرر و خونبا  عامل جنگ، نخستین راشدینۀ سه خلیف » و رفضسب 
این مفسده عظمی از   «، فوقۀکه با استمرار نکت  اظهار کرد،کشور ایران و عثمانی بوده است

لیل در شروطی که به همین د) 269 :1377 استرابادي ( »میان اهل اسالم رفع نخواهد شد
 سابق را به ۀ ترك نمودن روی،براي قبول تاج و تخت سلطنت براي مردم ایران مطرح نمود

ها خواست با پیروي از   وي همچنین در شرط دیگر از آن.عنوان اولین شرط خود گنجانید
وط  نادرشاه در شر.)همان(این امام همام را سر مذهب خود بدانند ) ع(تعالیم امام جعفر صادق 

 انصراف مردم ایران را از عقاید ، جنگ با عثمانی طرح کردۀدیگري که براي قبول مصالح
 علما و افندیان عثمانی خواست آیین جعفري را ،پیشین اعالم داشت و در مقابل از قضات

 کعبه را به شیعیان اختصاص ۀخامس مذاهب چهارگانه بشمارند و رکنی از ارکان چهارگان
  .)270 :همان(دهند 
هاي خاصی که صفویان بر چهرة مذهب شیعه   نادرشاه با کنار زدن ویژگی،ترتیب این به

 ،مردم مالزم این مذهب گردانیده بودندة اذهان تود بسته و در نتیجه همواره یاد خود را نیز در
نادر تا زمان (سیس خود ایجاد نماید أ تازه تۀسعی کرد هم فضایی را براي تنفس سلسل

صفوي از ذهن مردم  دار کن کردن دستگاه ریشه  از هر فرصتی براي ریشهتاجگذاري خود
 اعتقادات ، و در عین حال با ایجاد شرایطی مناسب)157 ـ 2: 1375  مستوفی.بهره گرفته بود

ها در هر دو بعد   هرچند این تالش.ها قابل قبول سازد رعایاي شیعی خود را براي ترك
 حضور مدعیان دروغین قدرت که تا پایان ؛ همراه نبودگاه با موفقیت سیاسی و مذهبی هیچ

عموم منابع این (توانستند هزاران نفر را به دور خود گرد آورند  حکومت نادر به نام صفویان می
و نیز سرسختی ) 66 ـ 7 :1369 کنند براي نمونه نگاه کنید به طهرانی دوره از اینان یاد می

یید و تصدیق أر این شورا شروط مذکور مورد تد(ها حتی پس از شوراي مذهبی نجف  ترك
 ،هاي نادرشاه  در عدم پذیرش خواسته،)ها را انجام ندادند گاه آن ها هیچ  ولی ترك،قرار گرفت
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 رسد که این براي نخستین بار در  با این همه به نظر می. این ناکامی بودۀبرجست هاي نشانه
 اگرچه خود ناشی از ؛مطرح گردید وحدت مذاهب اسالمی ۀتاریخ ایران بود که اندیش

العاده و دائمی نادرشاه این شائبه را  ها و نیازهاي زمان بود و با تحرکات نظامی فوق ضرورت
کرد که او به آن همچون ابزاري براي تحقق اهداف نظامی جاه طلبانۀ خود  ذهن ایجاد می در
 دوم ۀنادرشاه در دهاین سیاست تسامح و تساهل مذهبی ) 612 :1375 الکهارت(نگرد  می

 همۀ این . نه فقط مذاهب اهل سنت که سایر ادیان الهی را نیز شامل گردید،هاي وي فعالیت
هاي ناموفق وي براي ایجاد دینی جدید که مجموع محسنات تمام ادیان  موارد در کنار تالش

  مرعشی صفوي؛112 ـ 111 :1947 کشمیري(ها باشد  الهی را داشته و برتر از همۀ آن
 به آورد که وي حقیقتاً وجود می  این باور را به)615 ـ 612: 1375  الکهارت؛84 :1362

  .وحدت وجود ادیان الهی معتقد بود
 ، توجه شودبه آن مهم دیگري که شایسته است پیش از ورود به بحث اصلی مقاله ۀنکت

وجه  ه هیچ ب، برخالف حکومت سلف خود، این حکومت.ساختار نظامی حکومت افشاریه است
 این حکومت که بر آمدة حوادث و جریانات بزرگ داخلی ، برعکس.یک حکومت مذهبی نبود

 .گر است  بیش از هر چیز یک حکومت نظامی،و خارجی ایران پس از سقوط اصفهان بود
که شخصیت و عملکرد نادر پرورده و معلول شرایط زیست محیطی و اوضاع زمان رشد  چنان
ترین عناصر   مهم»اهل شمشیر« افراد نظامی یا به اصطالح  طبیعتاً،تاري در چنین ساخ.او بود

 . شوند حکومتی آن محسوب می
هاي ناشی از این شرایط در   دول همسایه و ناامنیةآمیز و تهاجمات گسترد اوضاع اغتشاش

 طبیعی است که . به عملیات مدبرانه وسیع نظامی نیاز داشت، پس از سقوط اصفهانةدور
 مکرر و متعدد نادر بیش از هر چیز به نیروي انسانی زبده و جنگجو نیاز داشت که هاي جنگ

ها در میان ایالت و   این ویژگی.از مهارت و توان و شکیبایی باالي نظامی برخوردار باشند
 بر ، نادر که خود نیز یک مرد ایلیاتی بود.خورد عشایر بیش از هر قشر دیگر جامعه به چشم می

هاي   به موقع از این قشر در سراسر فعالیتةها به خوبی واقف بود و در استفاد این توانمندي
هاي وي به خوبی ثابت کرد که حل معضالت   تجربه.گاه تردید به خود راه نداد نظامی هیچ

گیري از   بنابراین با بهره. منسجم و منضبط میسر نیست،متعدد کشور جز با داشتن ارتش قوي
هاي پی در پی را نصیب ایران   پیروزي،هاي نظامی الترین مناصب و ردهها در با ترین شایسته

 فعالیت ایالت مختلف را در ۀ از سوي دیگر عرص، این اعتناي بسیار به ایالت و عشایر.نمود
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 از .سراسر کشور گشود و باالترین امتیازات اجتماعی به قشر نظامیان و سربازان تعلق گرفت
 نادر که . خراسان برخاستندۀترین آنان از خط ترین و مهم فعال ،میان ایالت و عشایر ایران

داد و آنان را به   بیشتري میاهمیت به ایالت این ناحیه ،خود نیز از این خطه برخاسته بود
روست که این   شاید از این.آورد  خود در نظر میةعنوان پشتیبان و حامی فداکار و سرسپرد

  .)196 :1359 شعبانی ( نام نهادند»عصر خراسانی«دوره را 
 ولی ؛ شیعی مذهب بودند،کار گماشته  اکثر ایالت به، فعالیت نظامی نادرۀدر نخستین ده

 ایالت سنی ،هاي شمال شرقی ایران به تدریج با فتوحات جدید و گسترش قلمرو در بخش
 توجه دست آوردن اعتماد و مذهب جدیدي به انحاء گوناگون به ارتش نادر ملحق شدند و با به

 در واقع از .زیادي گرفتند  جاي ایالت شیعی را تا حد،نادر و ابراز شجاعت و دالوري بسیار
 به ، اهمیت و اعتناي بیشتري به ایالت اهل سنت شمال شرق،زمان جلوس نادرشاه به بعد

طور مستمر افواجی از این طوایف به ارتش  ههاي مختلف افغان صورت گرفت و ب ویژه تیره
 مذکور را به ۀهاي ورود ایالت اهل سنت ناحی چه زمینه ترتیب آن این به .ه شدندنادر اضاف

 یکی نیاز شدید نادر به داشتن ارتشی : بود معلول دو عامل برجسته،ارتش نادر هموار کرد
هاي نوین در باب رفع   و دیگري پدید آمدن اندیشه؛ظامی ويمد براي تحقق اهداف ناکار

ع و تسنن و اعتناء به پیروان سنی مذهب کشور این دو عامل با اختالفات مذهبی میان تشی
 . حکومت وي شدندةرسان نادر در دور  یاري،تعامل و کمک به یکدیگر

توان   می،ردپاي حضور سربازان ایلیاتی اهل سنت شمال شرقی ایران را در ارتش نادري
 ، مرکز افغانان ابدالی،ت در این سال هرا. در منابع یافتق1144طور برجسته از حدود سال  به

 ، ده ماهه سرانجام فتح گردید و در پی آنةپس از یک دوره کشمکش چندین ساله و محاصر
دالوري و ) 198 :1374 مروي(عموم طوایف ابدالی افغان مطیع و منقاد سردار خراسانی شدند 

 ،بودندهایی که تا این سال نسبت به نادر ابراز کرده   دشمنیۀسرسختی ابدالیان با هم
ل کاري سخت و پرتالش قرار یانگیز بود و این فرمانده نظامی را که در اوا چشمگیر و شگفت

مبنی ) 290 :1375 رسد که نظر الکهارت به نظر می( مصمم به استفاده از آنان ساخت ،داشت
 براي سرکوبی ،خواند ها را غیرایرانی می بر استفاده از ایالت اهل سنت که وي به اشتباه آن

کومت خود بر  ناراحتی نادر از شیعیان و ستمی که در دهۀ دوم ح.یرانیان شیعی درست نباشدا
 به دلیل عدم پذیرش حکومت افشار نزد آنان و طرفداري ایشان از  عمدتاً،آنان روا داشت

 کثیري از ةبنابراین عد) هاي مختلف ضدافشاري بود صفویان به صورت پیوستن به شورش
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 ۀ ابدالی را نیز به حوم60000لی را به قواي خویش ملحق ساخت و تعداد ابداةجنگجویان زبد
ها را تحت کنترل خود داشته و هم به جمعیت  مشهد، نیشابور و دامغان منتقل کرد تا هم آن

عالوه بر این . ایالت سلحشور خراسان به عنوان منبع سربازان بعدي خود اضافه کرده باشد
ماعات هزاره و جمشیدي و نیز راورتی و قبچاق و نیز دو  همچنین سه هزار نفر از ج،گروه

مروي ( به ارتش خود ملحق ساخت ، یا سرباز»مالزم« را به عنوان ها هزار نفر از تایمنی
1374: 198(.  

شدند که ضامن رفتار مناسب خاندان و  هایی محسوب می سربازان مذکور در حکم گروگان
  تحت سکونت طایفهۀمت مرکزي در منطق حکوۀطوایف خود و موجب حفظ نظم و سلط

مد و مبارز ایالت که در ا این سیاست یعنی تأمین نیروهاي ارتش از میان جوانان کار.بودند
 به ویژه در مورد طوایف مختلف ،آمد  با جدیت به اجرا دره فعالیت نظامی نادرشاۀتمام دو ده

 ،  مرکز افغانان غلجایی،رندهاپس از فتح ق. افغان و ایالت سنی شمال شرق ایران انجام شد
ها   غلجایی، طوالنی مدت پانزده ماهه صورت گرفتة نیز که طی محاصرق1150در سال 
 نادرشاه ، به دلیل همین میزان باالي پایداريسرسختی بسیار تسلیم شدند و دقیقاًپس از 

د نادرشاه رسد که سیاست مذهبی جدی  به نظر می.مند به الحاق آنان به ارتش خود شد هعالق
ثیر داشت و تعداد زیادي از أها ت هاي شیعه و سنی در ایجاد اعتماد در افغان در رفع خصومت

  .)86 :1359 شعبانی(آنان به سپاه افشاري پیوستند 
 به دلیل غیرتمندي و شجاعت وافري که در میدان نبرد از خود افغان عموماً البته ایالت

 اینان با .شمار آیند به از نیروهاي ویژه ارتش هر حکمرانیهمواره  توانستند  می،دادند بروز می
 تا پاي مرگ در ،بستند میان خود می) 309 :1362 مالکم(طالق  عهد محکمی که به نام زن

 مشکالت در نتری  ها و بحرانی ترین گره  به همین دلیل سخت.دادند ها پایداري نشان می جنگ
 و فرارودپس از لشکرکشی به . شد  و حل میدست این طوایف گشوده  بههنبردهاي نادرشا

و  ؛ خوارزم که مسکن طوایف مختلف اوزبک و خوارزمی بودتسلط بر بخارا و خصوصاً
سرباز از  چشمگیري  تعداد، از افغانان ساکن علیاي اتک،همچنین به هنگام بازگشت از هند

ام ارتش افشاري افزوده ترتیب بر تنوع اقو این به و )96 ـ 94 :1359 شعبانی(آنان گرفته شد 
 . شد می

 حاکی از توجه ویژه و سخاوت طبع وي نسبت به قشر سرباز ،روایات منابع معاصر نادرشاه
اند با دست گشاده  را که به او خدمت کرده و خوب رفتار نموده« سربازانی ، به روایت فریزر.بود
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 بر تقسیم ر شخصاًبا دقت نظر و توجه بسیا) 250 :1339 فریزر(کرد  می» غریق احسان
داد که صاحب منصبان به  کرد و اجازه نمی مواجب و لباس و سالح سربازان رسیدگی می

 به سربازان حقوق )251 ـ 250: همان(از سرباز بگیرند » رسوم و تعارف«وجه دیناري  هیچ
با مقرري « حاکی از برابري حقوق یک سرباز ، کشیشان کارملیتهاي  گزارش.داد خوب می

 » تومان5/12هم ساالنه   غذا و لباس دو کشیش آنۀها به اضاف ري اقامتگاه کارملیتنگاهدا
نادر ). 44 :1381ارباب (نویسد   یک سرباز را یک تومان میۀ همین منبع حقوق ماهان.بود

گونه فشاري بر اقشار جامعه حتی  مین نیازهاي مالی جنگ و سربازانش از تحمیل هیچأبراي ت
  .)همان(ی ابا نداشت هاي خارج بر کمپانی

هاي دیگر   خواسته،طبیعی است که با وجود چنین شرایط مناسبی براي سربازان ایلیاتی
به تناسب جایگاه ایالت نزد  نیز مورد توجه قرار گیرد و آنان از جمله در امور مذهبی و سیاسی

 در سطور پیش طور که  همان. نقش تعیین کننده داشته باشدههاي نادرشا نادر در سیاستگذاري
 امور مذهبی گرچه در زمان تاجگذاري اعالم ةهاي نوین نادر دربار  اندیشه،توضیح داده شد

هاي پیش از  هاي نادر در سال هایی از سوابق آن را در عملکرد و سیاست  ولی بارقه؛گردید
 ،باره دو منبع منحصر به فرد و موثق عصر افشاري  در این.توان یافت تاجگذاري نیز می

  .نهند  اطالعات ذیقیمتی را در اختیار پژوهشگر می،آراي نادري جهانگشاي نادري و عالم
 نادر به بغداد اتفاق ۀملبا ح ، مذهبی در نخستین دورۀبارزترین مورد از اثرگذاري در زمین

سو لشکر کشید و به آن  هنگامی که سردار افشار به قصد تصرف بغداد ق1146 سال .افتاد
رسانی به  هاي کمک  به منظور مسدود نمودن راه،صره خود گرفتشهر را به محا

 ، نیروهایی را به سامرا، بغداد و همچنین تسلط و کنترل بر شهرهاي اطرافشدگان هصرامح
 اردوي خود را نیز در سران تپه در کاظمین ، در عین حال. نجف اشرف و کربال فرستاد،حله

 ) 195 :1377 اديبآاستر(واقع در دو فرسخی بغداد قرار داد 
این . رفت) ع(نادر پس از چندي با خواص و معتمدان خویش به زیارت مزار متبرك امام کاظم 

به . طور کلی حاکی از توجه یک سردار ایرانی شیعی به انجام امور مهم مذهبی و زیارتی بود عمل به
آن نواحی و نصب ویژه که نادر نیز همچون پادشاهان سابق به دادن صدقات و خیرات به فقراي 

هاي ابریشمی و نمدهاي کرمانی به  هاي طال بر باالي روضه منوره و همچنین اهداي فرش قندیل
همچنین دستور صادر شد که تا زمان توقف وي .  درون صحن اهتمام ورزیدهاي بیوتات و مهمانخانه

 .نماینددر آن حدود، هر شب مقدار پنج خروار برنج پخت نموده، به خدمه و فقرا اطعام 
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 ، از نگاه برخی از سربازان ظاهراً،این عنایت و توجه نادر براي زیارت مزار یک امام شیعی
اي شد تا   دستمایه و بهانه،که همچنان از تعصبات پیشین میراث عصر صفوي برخوردار بودند

هل  مذهب اۀ یکی از چهار شاخ،امام حنفی »امام ابوحنیفه«تاراج اموال مزار  حرمتی و به بی
 امام هفتم شیعی در کاظمین این فرصت ة همجواري مزار امام ابوحنیفه با مقبر.سنت بپردازند

 :1374 مروي(داد  »خردان بدحوصله رجاله و بی«یا به قول محمد کاظم  را به سربازان مذکور
268(.  

 افاغنه و هزاره و ۀطایف« جمعی از فرماندهان نظامی اهل سنت که از ،قضایا در پی این
که «حرمتی نزد نادر شکایت بردند و خواستند   این بیةبودند دربار) همان ( »تایمنی و کوکالن

 روزگار و دلشکسته و ةزد  ما را خجل،احدي متعرض مرقد مطهر پیشرو اهل تسنن نگردیده
  .)همان(» اعتبار ننمایند بی

طایفه «هاي  توصیف محمدکاظم مروي از این دسته امراي نظامی اهل سنت با واژه
 به ویژه در مورد .حاکی از جایگاه خاص و ویژه آنان نزد نادر بود »خدمتگزار و جانسپار

 با تکیه بر ، افغان که از جمله افراد گروه مذکور بودۀفرمانده نظامی طایف »خان غنی«
ها از  هاي مکرري که در جنگ نماید که به دلیل دالوري وي استدالل می »خدمات شایسته«

 افغان ۀبغداد که اگر طایف) پل( آن طرف جسر ۀ در محاربخصوصاً، ازانش نشان دادخود و سرب
 سالمت ، هیچ یک از سربازان ایرانی،کردند در مقابل سربازان احمد پاشاي بغداد مقاومت نمی

 خود »برخودرایی و خوددانی«رغم خصلت تکیه  به بنابراین نادر. رسیدند به ساحل نجات نمی
آمد و احدي از مقربان و نزدیکان  فرمود همان به عمل می رش خطور میچه به خاط آن«که 

 ،عالوه  به.به خواسته آنان توجه کرد ،)219 :1383 طهرانی (»زدن نداشت یاراي دم
 کشورگشایی و نیز انسجام نیروهاي ناهمگون و نامتجانس به ۀهاي کشورداري و روی ظرافت

نمود تا نادر براي ایجاد امیدواري و  ی آنان اقتضا میبرداري حداکثر از توان رزمندگ منظور بهره
  خصوصاً. به تقاضاي ایشان پاسخ مثبت دهد،دلگرمی در میان این دسته از سربازان خود

 امور مذهبی ۀهاي نوینی بود که در عرص  مصداقی عملی از اندیشه،که انجام این خواسته آن
  .گیري و نضج بود در نادر در حال شکل

 دستور داد ابتدا چند نفر نسقچیان که ،در پاسخ به تقاضاي امراي اهل سنتبنابراین 
 براي محافظت بر سر مزار ،شدند مأموران ویژه براي برقراري انضباط در اردو محسوب می

یک از سربازان  سپس مقرر نمود که هیچ) 196 :1377 باديآاستر(ردند کامام ابوحنیفه حاضر 
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 باید براي طواف و زیارت و دعا  ورود این سربازان شیعی صرفاً.سو عبور ننماید به آنقزلباش 
ه و ایجاد دلگرمی بیشتر در میان ایالت اهل  شد نادر سپس براي جبران خسارات وارد.باشد

 به طوري ؛ نیز به مزار امام مذکور اهدا نمایند »فروش و قنادیل« فرمان داد ،سنت ارتش خود
مراتب بهتر از روز ه  پس از تزیین و آراستگی ب »مام اعظم اۀ متبرکه و دخمۀ شریفةمقبر«که 

ثیر این عملکرد در والیات اطراف به حدي بود که به أ ت.)268 :1374 مروي(اول آن گردید 
 م سکنۀ آن ملک ه،گوشزد خاص و عام والیت عربستان و آن دیار گردید«قول محمدکاظم 

 »وق اطاعت و بندگی به گردن خود گرفته ط،به امیدواري تمام وارد درگاه جهانگشا گردیده
  .)269 :همان(گشتند  باز می

هاي نادر به حدي  شرق ایران در ارتش و روند جنگ  نقش و تأثیر ایالت اهل سنت شمال
 زیارت ،که بار دیگر به محاصره بغداد پرداخت بود که وي را بر آن داشت تا ده سال بعد نیز

 :1377 باديآاستر(اطهار شیعی بگنجاند   زیارت قبور ائمهۀناممزار امام ابوحنیفه را نیز در بر
 در کاظمین نیز ، شیعیامامانبه عالوه به هنگام دادن هدایا و نذورات نقدي به مزار ) 387
 به عنوان نذر و جوایز به خدام و افراد مستحق قبور امام  »یک الف پنج هزار تومان« مبلغ

  .)395 :همان(ا کند و امام ابوحنیفه اهد) ع(موسی کاظم 
اهل سنت شمال شرق ایران در  هاي ایالت ثیر خواستهأ دیگر از تۀمورد برجست

 بار مسأله صرفاً  هرچند این.هاي نادر به هنگام بروز شورش خوارزم رخ داد گزاري سیاست
به تکمیل فتوحات خود در ،  پس از بازگشت از هند،ق1153 نادرشاه در سال .سیاسی بود

که با   در نتیجه این لشکرکشی بسیار سخت.داخت و از جمله به خوارزم لشکر کشید پرفرارود
 اما وي سپس به جرم تجاوزات و . خان خوارزم تسلیم شد، ایلبارس،پایان یافت موفقیت

ها و اسارت بسیاري   به خراسان داشت و کشتار و خرابی،حمالتی که در غیاب نادرشاه در هند
در پی .  محکوم به مرگ گردید،یز عدم تمایل به ابراز اطاعت از نادرشاهن را به بار آورده بود و

 نام وي را 378 :1377 باديآ استر؛819 :1374 مروي(» خان ابوالغازي« فرزند خردسالش ،آن
 گزارش محمدکاظم به دلیل حضور مستقیم وي در مراحل بعدي .کند ابوالمحمدخان ذکر می
 شاه افشار .ان محترمانه به مشهد مقدس فرستاده شدبه عنوان گروگ) این قضیه مرجح است

را که از نوادگان محمدخان چنگیزي و از خدمتگزاران وي » طاهرخان«فردي به نام  سپس
) 257 :1383  طهرانی؛818 :1374 مروي( به عنوان والی جدید خوارزم منصوب نمود ،بود

از خروج نادرشاه و درگیر  چندي پس .حکومت طاهرخان بیش از پنج ماه به طول نیانجامید



                                             Human Sciences  نت شمال شرقی ایراننقش ایالت اهل س 

 

45 306 

ها به  ها و تاتارهاي آرال و قزاق  ازبکۀ خبر شورش و حمل،وي در جنگ داغستان شدن
 جمعی از طوایف ازبک آرالی که در سمت شمال خوارزم و متصل به .خوارزم منتشر گردید

خته گری  از آن نواحی،قزاق سکونت داشتند و پیش از این به هنگام حضور نادرشاه در خوارزم
 طی . به خوارزم حمله بردند،جسته  اکنون از دوري و اشتغال نادرشاه در داغستان سود،بودند

 طاهرخان به همراه طرفدارانش به قصاص خون ایلبارس خان به قتل رسیدند ،این حمله
تحت سلطه و کنترل طوایف شورشی در   خیوه مرکز حکومت طاهرخانۀو قلع ) 864 :همان(

  .آمد
ها،  س نیروي کافی از خراسانیأمیرزا در ر  شید با فرستادن فرزندش نصرالهنادرشاه کو

هرچند پیش از رسیدن این ) 368 :1377 باديآاستر(بار دیگر بر آن مملکت مسلط گردد 
دلیل بروز اختالف میان خود و همچنین قحطی و غال، خوارزم را ه قوا، طوایف شورشی ب

حضور سربازان و . در مرو به تدارك لشکرکشی پرداختترك گفته بودند، ولی نصراهللا میرزا 
آرتق « قحطی و غال بود، با تدبیر به موقع ةنیروهاي جدید در خوارزم که تشدید کنند

) 864 :1374 مروي(از جمله سرکردگان » آرتق«. آمیز حل شد اي مسالمت به گونه» آرالی
برقراري مجدد نظم و آرامش معتبر و صاحب اختیار هشتاد هزار خانوار آرالی بود که در 

 پیشکش و ۀوي به همراه چند تن از سرگردگان معتبر با ارائ. تالش بسیاري کرد بود
هدایاي بسیار در مرو به حضور نصراله میرزا رسید و زیرکانه و خردمندانه پیشنهاد کرد به 

ود خ بیشتر اهالی و نیز جاي لشکرکشی به خوارزم و تشدید قحطی و غال که موجب آزار
سربازان افشاري خواهد شد، شخصی از معتمدان خویش را به فرمانروایی خوارزم برگزیند 

  .)865 :همان(
با اطالع و مشورت و  بایستی  می،دورترین نقاط  حتی مربوط به، امورۀکه هم به دلیل آن

 .باره نیز با وي مشورت شد  در این؛ صورت پذیرد،در هر جا که بود صالحدید نادرشاه آن هم
چهارده  پسر» خان ابوالغازي «،صالح بر این قرار گرفت که براي جلوگیري از شورش مکرر

 به عنوان ،شد الحفظ نگاه داشته می خان را که در این هنگام در مشهد تحت ایلبارس ۀسال
حکمران جدید خوارزم انتخاب و تعیین شود و ارتق آرالی نیز به دلیل خردمندي به منصب 

. )همان( برگزیده شود ،شد گفته می»  آتالیق وایناق،لفظ و عبارت تورانی«ه وزارت اعظم که ب
هاي   پادشاهی و خلعتۀمیرزا بردند و با خلعت و جیق  خان را به مرو نزد نصراله ابوالغازي

  . خوارزم نمودندۀچشمگیر روان
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خان  والغازي طوایف آن دیار از ابۀتوان از میزان استقبالی که کلی درستی این تصمیم را می
 محمدکاظم وزیر مرو که در آن هنگام در اردوي نصراله میرزا حضور . درك کرد،نمودند
سکان آن دیار از صغار تا کبار به «دهد  باره ارائه می  اطالعات موثق و معتبري در این،داشت

خان  رس در آن روز رعایا و برایاي آن دیار یاد ایلبا،استقبال شاهزاده واالگهر خود برون آمده
لف نتایج تاجگذاري ؤ همین م.)866 :همان(» نمودند اختیاري می  بسیار و نوحه بیۀ گری،کرده

در اندك فرصتی امور آن والیت «دارد که  خان را در این جمله به خوبی بیان می ابوالغازي
  .)همان(» بهتر از اول انتظام یافته و رفاهیت و وفور نعمت آن زیاده از اول گردید

نادرشاه به لحاظ دخالت در   در واقع حاکی از عدم موفقیت سیاست پیشین،صمیماین ت
خون   بر دو اصل خویشاوندي و زیرا جوامع ایلی که اصوالً.امور داخلی ایالت و طوایف بود

حاکمیت  انگارند و  هر فرد غیرایلی را براي حکومت بر خود بیگانه و خارجی می،مبتنی هستند
 امراي خود به حدي است که ممکن است به ةبستگی ایالت به خانواد وا.پذیرند وي را نمی
 مالکم(اي کوچک از خانواده خان ایل رضایت دهند و با او بیعت کنند  حتی به بچه قول مالکم

  .که در این مورد نیز چنین کردند چنان) 307 :1362
 هم حضور تعداد  باز،چه نادرشاه را وادار به اتخاذ و یا قبول این سیاست نمود اما آن

به سبب «خان   میرزا مهديۀ به نوشت. خوارزم در ارتش وي بودۀچشمگیري از طوایف ازبکی
 خوارزم در رکاب نصرت انتساب مشغول خدمتگزاري و سالک ۀهزار نفر از ازبکی که پنج این

» مراعات حقوق خدمته  از دربار شوکت مدار خاقانی ب،سپاري بودند طریق سربازي و جان
بار نیز  به احتمال زیاد بعید نیست که این) 378 :1377 باديآاستر( تصمیمی گرفته شد چنین

 وي ،خان  براي انتصاب پسر ایلبارسهامراي نظامی ازبک خوارزم با تقاضاي مستقیم از نادرشا
  ).92 ـ 91: 1356 مینورسکی(را وادار به اتخاذ چنین تصمیمی کرده باشند 

 سیاسی ۀدر زمین  بیشتر،درشاه به طوایف اهل سنت ارتش خوداگرچه در این مورد توجه نا
 اندیشه وحدت ۀپشتوان  از، وي در پذیرش این خواستهة با این همه بخشی از انگیز،بود

  . دادن به مذهب اهل سنت برخوردار بوداهمیتاسالمی و 
که ایالت اهل سنت شمال شرق ایران به دلیل نقش مهمی که در   کالم اینۀنتیج
هاي  گزاري از نفوذ قابل توجهی در سیاست ،کردند هاي داخلی و خارجی نادرشاه ایفا می جنگ

وجود اتحاد و   این امر تا حد زیادي مدیون.نادرشاه در امور مربوط به خودشان برخوردار بودند
 .تعصبات مذهبی در ایالت مذکور بود
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 گیري نتیجه
 همواره از جایگاه ،ها رتش سنتی حکومتایالت و عشایر ایران به دلیل حضور چشمگیر در ا

گراي  حکومت نادرشاه افشار نیز به دلیل ساختار نظامی.  برخوردار بودندنامکااي نزد ح  برجسته
 به گمان هواداري آنان از ـطور کلی  اعتمادي نسبت به ایرانیان شیعی به  و بی؛خود از یک سو

مهارت و تبحر . ال شرق ایران قرار داد اتکاي ارتش خود را بر ایالت اهل سنت شمـصفویان 
هاي  جنگ.  رویکرد نادرشاه به آنان بودنخستینخاص ایالت مذکور در جنگاوري عامل 

مستمر و وسیع نادرشاه در داخل و خارج کشور نیازمند تأمین نیروهاي انسانی بسیار بود و 
ابل اعتماد و  همواره بخش عمده نیروهاي ق،ایالت و عشایر اهل سنت شمال شرق ایران

 .دادند کارآمد شاه را در ارتش وي تشکیل می
این رابطه دو سویه فضاي مساعدي را براي ایالت مذکور فراهم آورد تا در دو مورد 

هاي خود را مطرح سازند و شاه را به رغم استبداد رأي  مشخص مذهبی و سیاسی، خواسته
 .گیري نمایند  وادار به تغییر در تصمیم،العاده فوق

 ، حنفی اهل سنت توسط سربازان شیعی ایرانۀتک حرمت مزار ابوحنیفه امام شاخه
دار نمود و آنان باتوجه به جایگاه  احساسات مذهبی ایالت اهل سنت شمال شرق را جریحه

 بلکه با ،آن داشتند تا نه تنها مانع هتک حرمت گردد  خود در نبردهاي نادرشاه، وي را برةویژ
 .، زیارت مزار امام مذکور را نیز در برنامه زیارت قبر عتبات بگنجانده شدجبران خسارت وارد

 تعیین ۀ هم ایالت مذکور نادرشاه را وادار ساختند تا در زمین،مورد مشخص سیاسییک در 
فردي براي حکومت خوارزم، مجموعه شرایط به هم پیچیده شامل تعصبات ایالت به قبول 

اي را در تصمیم خود لحاظ گرداند و با  نطقهفردي از جنس خودشان و مقتضیات خاص م
 ایالت مذکور در ارتش خود، به انتصاب فرزند حکمران مقتول ةتوجه به نقش و جمعیت عمد

  .خوارزم فرمان دهد
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