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چكیده
درباره پیدایش ،اوج و افول سلسله افشاریه ،پژوهشهایی دامنهدار انجام شده است؛ امذا
هنوز زوایای ناگفته بسیاری نید مورخان و محققذان تذاریخ اسذالم وجذود دارد .در ایذن
پژوهش ،زوایهای متفاوت و دغدغهای پنهذان برگرفتذه از ایذن پرسذش کذه همگرایذی
نادرشاه با اقلیتهای ماهبی چگونه بوده است ،بررسی مذیشذود .نیسذتین فرضذیه آن
است که مصالحه ماهبی واقعی میان اقلیتهای مذاهبی و سذلطنت نذادر در ایذران ،در
سطوح مورد نظر او سودآور بود و ایرانی متحد و استوار را پس از وی تضمین میکرد .او
برای تحقق دفاع از ریم سیاسی و جغرافیایی ایذران و ذل اخذتالفهذای آیینذی ،بذا
اقلیتهای ماهبی از جمله یهودی ،مسیحی و زرتشتی ،تعامل و همسازگری داشته است
که میتواند الگویی نوین از جانب سلطنت در جهان اسالم به شمار آید .بذرای آزمذودن
این فرضیه ،از نظریه هژمونی گرامشی بهره گرفته شذده اسذت .روط بررسذی در ایذن
پژوهش نیی متناسب با روطهای معمول تارییی ،توصیفی ذ تحلیلی است.
واژگان کلیدی :نادرشاه ،همگرایی ،اقلیتهای ماهبی ،ارامنه.

مقدمه

تعدد و تنوا اقوام تشکیل دهند جامعۀ ایرانی به گونهای است که اطهال واژهههای
کثیرالقوم و جامعه چند اقلیتهی بهه ترکیهب جمعیتهی آن ،از واقعیتهی انکارناپهذیر خبهر
میدهد .حضور اقلیتها ی مختلف در کنار یکدیگر و در چارچوب جغرافیهای سیاسهی
واحد ،بیانگر موزاییک اقلیتهای مذهبی مختلف در ایران است.
البته در ابتدا باید اشاره کرد که در دوره لفویه ،روحانیان قدرت خهود را در آزار و
شکنجه پیروان فر و ادیان دیگر به کار میبردند .نتیجهه مسهتقیم آزار و شهکنجهههای
مذهبی ،رنجش اقلیتهای مذهبی زرتشتی ،یهودی و عیسوی و بهویهژه پیهروان تسهنن
بودند که نقش موزاییک بستر جغرافیای اجتماعی ایران را داشتند؛ چنانکه وقتی محمود
افغان به دروازه های کرمان رسید ،زرتشتیان او را یک نجهات دهنهده تلقهی کردنهد .در
الفهان ه پایتخت لفویان ه شدند.
در دوره افشاریه ،هنگامی که جهان اسالم وارث اختالفات فرقهای و مهذهبی اسهت،
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یک بار دیگر نغمه اتحاد اسالم در چهارچوب همسهازگری میهان شهیعه ،سهنی و دیگهر
اقلیتها آن هم از سوی نادرشاه ،برخاست .نادر به طهور کلهی بهه همسهازگری ،بلکهه
یگانگی همه کیشها دلبستگی داشت .اما دربار روابط دولت او با اقلیتههای مهذهبی
ایران نیز دالیلی در دست است که نشان از بزرگواری و سهعه لهدر نهادر دارد .همهان
اندازه که خطری سیاسی در میان نمیبود و افراد مذهبی با واسطه یها بهیواسهطه آلهت
دست قدرتهای بیگانه و عنصر نفوذ تخریبی آنان به شمار نمیآمدند ،تحمّل میشهدند
و گاه مورد شفقت قرار میگرفتند .رفتار او با آبراههام کهاتولیکو

ه خلیفهه ارامنهه در
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نتیجه اقلیتهای زرتشت ی یزد و کرمان به لفو

سراهیان اقوام غلزایی پیوستند و راهی

کلیسای اوچمیادزین ه نموداری کامل از رویکرد تعامل و همسازگری وی با اقلیتهای
مذهبی است که بر مبنای احترام به همه مذاهب و مراعات پیروان آنها شکل گرفته بهود
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مبلغان مذهبی آنان ،نشان میدهد برخورد نادر با اقلیتهای مذهبی ه اعهم از یهودیهان،
ارمنیها و  ...ه دوستانه بوده است.
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(شعبانی .)130/2 ،همچنین یادداشتهای به جا مانده از سیاحان و مأموران خهارجی و

بنابراین در دوره نادر ،فضای تساهل و تسامح ،برای فعالیت تمام اقشار اجتماعی ،از
جمله سایر اقلیتهای مذهبی که تقریباً در اکثر مناطق مختلف ایران به لورت پراکنهده
بودند ،فرلتی فراهم آورد و با توجه به تخصص و کاراییشان از آنهان در بخهشههای
مختلف سیاسی و نظامی ،در منالب اجرایی در دربار و دیوان استفاده کردند.
چگونگی رویکرد نادر در تعامل و همسهازگری بها اقلیهتههای مهذهبی بهه عنهوان
مسئلهای که نوشتار حاضر در پی تبیین آن د ر پرتو شهرایط سهاختاری حهاکم بهر نظهام
حکومتی افشاریه است .در مبحثی جداگانه ،رویکرد مسالمتآمیز نهادر بها اقلیهتههای
زرتشتی ،ارامنه ،یهودی و اقوام اکراد یزیدی و بانیان بررسی میشود و سعی بر آن است
که فرضیه زیر ،تبیین و تفسیر شود.
رویکرد تعاملگونه نادر با اقلیتها بر مبنای احترام به همۀ مذاهب ،در پرتو شهرایط
این مسئله نیازمند پژوهشی جداگانه است.
چارچوب مفهومی

انطبا نظریه هژمونی( 1تفو و برتری) با سیاست نادرشهاه در بههرهگیهری از تهوان
ویژگی نظامی گری حکومت نادرشاه و اتکای شدید وی بر قدرت اقلیهتههای مهذهبی
ایران ،فضای ی مساعد برای رشد هژمونی نادر در امور نظامی و سیاسی پدید آورد.
در اواخر دوره لفویه ،جامعه ایرانی طعمه تعصبات دولهتمهردان لهفوی شهد کهه
نتوانستند قدرت هژمونی منطقهای ایجاد کنند .از اینرو غلزاییهای قندهار ه کهه جهزو
 .1نظریه هژمونی ایده آنتونیو گرامشی در سال 1897م در ایتالیا مطرح شد .وی هژمونی را رهبری و چیرگی در
زمینههای گوناگون ،بهویژه سیاسی و نظامی می داند.از دید او ،هژمونی هم میتواند مشروعیت داشته باشهد و
هم میتواند بر پایه تنش اعمال شود .هژمونی ،مفهومی است که همگرایی و همسازگری را نشان میدهد و در
واقع برای حاکم از طریق همگرایی و همسازگری فارغ از اعمال شاقه و زور ،حهاکم احسها قدرتمنهدی و
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هژمونی میکند .هژمونی به وضعیتی اشاره دارد که در آن ،ائتالفی موقت از برخی گروههای اجتمهاعی بهرای
کمک به حاکمیت شکل میگیرد .هژمونی فرد حاکم از طریق تعامل با گروهها و اقلیتها بهه دسهت مهیآیهد.
گرامشی می افزاید :قدرت هژمونیک دقیقاً به این دلیل به رضایت اکثریت تحت سلطه نیاز دارد (نک :فیهوری،
جوزپه31- 30 ،؛ دورینگ.)390 ،

همگرایی نادرشاه افشار با اقلیتهای مذهبی

نظامی اقلیتهای مذهبی برای دستیابی به اهدا

بلندمدت نظامی ،قابل تبیهین اسهت.
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زمانی خاص برای رسیدن به اهدا

بلندمدت سیاسی که این امر محقهق نشهد .چرایهی

مستعمرهنشینان مرشدزادگان اردبیلی بودند و به اشتباه مرسوم ،افغان خوانده میشوند ه
با استفاده از عنصر مذهب ،با آگاهی دقیهق از سهاختار سیاسهی و جمعیتهی ،نارضهایتی
اقلیت های مذهبی در ایران و با گرفتن فتوا از مفتی اعظم مکه ،برای نهابودی پادشهاهان
لفوی و شیعیان رافضی به ایران لشکرکشی کردند.
اقوام غلزایی با کمک اقلیتهای دینی مقیم نواحی شر و مرکز ایهران ،بهر الهفهان
ه پایتخت سلسله لفویان ه دست یافتند .در این برهه از زمان ،نادر توانست با اسهتفاده
از چتر هژمونی ایدئولوژی ،حمایت طهماسب لفوی کهه همچنهان در اذههان مهردم از
مشروعیتی قوی برای حکومت برخوردار بود ،با لالبت شخصی خهویش و تعامهل بها
اقلیتها که بیشتر در سراه وی حضور داشتند ،اقوام غلزایی را که بها تحقیهر ایرانهیهها
زرتشتیان را بر آنان ارجح میشمردند ،با جنگ و ستیز شکست دهد.
ساز و کار نادرشاه برای تداوم هژمونی ،تعامل با اقلیتهای مذهبی بود که در ایهران
بین نادرشاه و اقلیتهای مسیحی ،زرتشتی ،یهودیهان و ...ارتبهاطی تنگاتنهگ بهه چشهم
میخورد .رابطه معنادار بین نادر و اقلیتهای مذهبی از این حقیقت پرده برمیدارد کهه
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وی به دور از رفتارهای مهرانگیز یا قهرآمیز در مواجهه با مردم خود و کشورهای دیگر،
دارای حسن نیتی کامالً مترقی و بشری بود که به عنوان یک قدرت هژمونی برای نهادر
باید مورد توجه قرار گیرد .نادرشاه برای رسیدن به اهدا

بلندمدت خویش کهه همهان

حاکمیت منطقهای ،پایان دادن به اختالفات مذهبی و پایان بخشیدن به خالفت عثمهانی
بود ،تمایل داشت با اقلیتهای مذهبی به عنوان یک هژمونی قدرت بهرای رسهیدن بهه
اهدا

خود به تعامل و همسازگری برردازد .نادر برای رسیدن به این اهدا  ،ایده طرح

وحدت اسالمی مطرح میکند که به بررسی جداگانه نیاز دارد.
پیشینه و ضرورت تحقیق

در مرحله گردآوری اطالعات که از روش کتابخانه ای اسهتفاده مهیشهود ،ههد

آن

بر عصر وقوا حوادث بررسی شوند و در مرحله تحلیل ،دادههای جمعآوری شده پس
از تصفیه و طبقهبندی بر اسا

مسئله ،پرسشها و فرضهیات پهژوهش مهورد تفسهیر و
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است که دادهها ی موثق و مرتبط با موضوا مورد مطالعه با در نظر داشتن گفتمان حاکم
12۶
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عهد نادری ،قدرت هژمونی قوی داشتند .مسئله اللی در این پژوهش ،ایهن اسهت کهه

تحلیل قرار میگیرند .درباره موضوا مورد بحث ،پژوهشی درخور توجهه انجهام نشهده
است .کاملترین مقاله در اینباره« ،بررسی اقلیتهای مذهبی در دوره نادرشاه» بهه قلهم
رشید دانشمند در سال  1392در مجموعه مقاالت پمژوهحهمای علموم انسمانی لهورت
گرفته است .مقاله یادشده ،تنها بخشی از اقلیتهای مذهبی را بررسی کرده است.
اهمیت موضوا با توجهه بهه اهمیهت همزمهانی فههم تهاریخ و ضهرورت کارآمهدی
پژوهشهای تاریخی ،با بهرهگیهری بیشهتر از منهابع تهاریخنگهاری بهه تبیهین و تفسهیر
موضوا میپردازد.
گذار از مرحله ستیز و تالش نادرشاه برای همگرایی و وحهدت ،بهه جهای تقابهل و
تفریق تجربه تاریخی مناسبی که میتواند به عنوان الگو و ایدهای ،به ارتباطات مطلهوب
کشورهای جهان اسالم در شرایط کنونی کمک کند .افزون بر این ،در سایه خردورزی و
همسازگری و در نهایت للح ه که آرزوی جامعه بشری امروز است ه رسید.
 .1مسیحیان
الف) ارامنه در دوره صفویه

کلیسای گریگوری تعلق داشتند .مسکن اول آنان شهر چخور سعد 1در ناحیه قفقاز بود.
اما گروهی از زمان شاه عبا

به الفهان و همدان و سایر مناطق ایران مهاجرت کردند.

این مهاجرت به اجبار ناشی از فرامین پادشاهی و نیز برای در امهان مانهدن از خطهرات
حالل از جنگهای ایران و عثمانی ،بهویژه مشکالتی که با حمهالت سهراهیان عثمهانی
فراهم میآمد ،از سال  1013آغاز شد (اسکندربیک .)۶70 ،ارامنهای که ایهنچنهین در
جلفای الفهان ساکن شدند و تقریباً نیمی از ارامنۀ ساکن در ایران بودند ،به زودی بهه

همگرایی نادرشاه افشار با اقلیتهای مذهبی

ارامنه از جمله مسیحیانی به شمار میآمدند که از حلقه ارتدوکس جهدا بودنهد و بهه
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تعامل سازنده با اقلیتهای مذهبی و دینی در شهرایط کنهونی مهیتهوان بهه وحهدت و

مهمترین اقلیت دینی ساکن در پایتخت لفویان تبدیل شدند.
رودخانه زاینده رود سکنا داده شدند و ارامنه سهاکن در نهواحی روسهتایی الهفهان بهه
 .1چخور سعد به قسمتی از ارمنستان گفته میشد که شهر ایروان مرکز آن بود.
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به دستور شاهعبا

تجار و لنعت گران ارمنی در جنوب الفهان در ساحل جنهوبی

کشاورزی ،دامداری و باغداری اشتغال یافتند .اما مهمتر اینکهه آنهان بهه لطهف توجهه
شاهان لفوی ،همت خویش ،تجربه و سابقه ای که در فعالیتههای تجهاری و ارتبهاط
دینی که با اروپاییان داشتند و نیز وجود شخصیتهای مهم و تأثیرگهذار در بهین خهود،
آن چنان رشد یافته بودند که ثروتمندترین محله را در الفهان تشکیل دادند و معموالً با
هیئت حاکمه در تعامل بودند .آنان عقاید مذهبی خهویش را در بهین مسهلمانان تهرویج
نمیکردند و با آنها در للح و دوستی به سر میبردند (هانوی .)113 ،شاهعبها

بهرای

اینکه ارامنه را به سرزمین جدید وابسته کند ،به آنها اجهازه داد بها سهاختن کلیسهاهای
متعدد و برپایی خلیفهگری ،امور مذهبی و اجتماعی خاص خود را داشته باشند؛ اما پس
از درگذشت وی ،اوضاا ارامنه دگرگون شد و وضعشان رو به وخامت گرایید؛ آزادی و
قرب و منزلت ارامنه از میان رفت و روش متعادل شاه عبا

کبیر در رفتار با اقلیتهها

به تعصب شدید و قشریت بیحهد و حصهر تبهدیل شهد (درهوهانیهان .)17 ،در چنهین
آسایش نبودند (هانوی.)۶8 ،
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

ب) ارامنه در دوره افشاریه

حکومت افشاریه در زمان نادرشاه ،از جمله دورهههای سرنوشهتسهاز تهاریخ ایهران
است .نادر از بلندآوازهترین فرمانروایان این مرز و بوم به شمار میآید و اهمیت جایگاه
او تنها به دلیل دفع فتنه افغان و ایجاد استقالل و تمامیت ارضی ایران نیست ،بلکهه بهه
اقدامات آیندهنگرانه وی از جمله همگرایی با اقلیتهای مذهبی نیز مربوط است.
کشیش او

مینویسد:
نادرشاه با نهایت رأفت و عطوفت با کشیشان برخورد میکند و از هیچ جههت
وحشت نداشته باشید؛ زیرا کلیسای شما به منزله خانۀ من و در تحت حمایهت
من است .احدی را قدرت ایذا و مزاحمت شما نیست.
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شرایطی ،عوامل واگرایی بر همگرایی غلبه پیدا کرد و در نتیجۀ ایهن فراینهد ،ارامنهه در

(کشیش او )141 ،

به دستور نادرشاه ،جمعی از ارامنه را به همراه خلیفه اعظم آنان به شورای کبیر دشت
128

گفتو گوی پر از مهر و محبت بین خلیفه ارامنه و نادر و در نهایت ،سفارشهای موکّد
دربار رسیدگی به درخواستهای ارامنه به حاکمان آن سوی ار  ،در روابهط نهادر بها

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.24.6.0

مغان دعوت کردند .اختصاص مکانی خاص برای آنان ،احترام ویژه بهه خلیفهۀ ارامنهه،

ارامنه دیده میشود .تحلیل و بررسی این ر وابط بر پایه گزارش خلیفه اعظم ارامنهه کهه
خود در آن جلسه حضور داشته ،امکانپذیر است.
آبراهام گاتوغی گو

از ماهها قبل از تشکیل شورای دشت مغان ،با نادر آشهنا بهود.

او در جریان درگیریهای نادر با عثمانی در قفقاز ،چندین نوبت به حضور نهادر رسهید
و از پذیرایی شخصی وی بهرهمند شهد .ایهن روابهط موجهب گردیهد نهادر بهه بازدیهد
خلیفه در اوچ کلیسا برود (اسهترآبادی .)331-327 ،فرمهانههای لهادر شهده از سهوی
نادر برای رسیدگی به وضع ارامنه درآن منطقه ،بهویژه اختصهاص مبلغهی بهرای تعمیهر
کلیسا و نیز لدور فرمان برای ارسال قالی و نمد و سایر اجنا

از کرمهان بهرای ایهن

کلیسا و تعظیم و احترام ارامنه به نادر در این سفر ،نشان از حسن روابهط او بها ارامنهه
دارد (مروی .)410 ،در این ایام ،نادر آنچنان به گاتوغی گو

اعتماد داشهت کهه از او

در خواستهایی کرد .همچنین در نامهه ای بهه خهان ایهروان ،سهفارش ارامنهه را نمهود
(گاتوعی گو .)4 ،
ابراهام کاتولو

در خاطرات خهود از حضهور نادرشهاه در مراسهم نمهاز ارامنهه در

کلیسای آچمیادزین سرا گزاری میکند و نسبت به آزادی اقلیهتهها در شهرح وقهایع
روز بعد برای انعقاد جشن تولد حضرت مسیح
کنار رود ار

دستور داد خیمه بزرگهی در

برپا ساختند و آن خیمۀ زیبا را با للیبها و تزئینات گونهاگون

آراستند .سرس به تمام ارامنۀ مقیم اردو پیغام فرستادم که به مناسهبات عیهد در
آنجا گرد هم آیند .روز بعد ،مراسم تولد عیسی مسیح بدون تشریفات معمهول
کلیسا در آنجا برگزار شد .در مجلس جشن ما ،جمعی از رجال وبزرگان مانند
شیخ االسالم و قاضی و یوزباشیان و خان ایروان شرکت کردند.

گزارش دقیق گاتوغی گو

(سالک)223 ،

همگرایی نادرشاه افشار با اقلیتهای مذهبی

دشت مغان ،چنین مینویسد:
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دربار توجه به کشاورزی منطقۀ ایروان و برقراری روابط تجاری با ارامنۀ مقیم عثمانی،

از ایام اقامت خود در دشت مغان ،نشانگر این واقعیهت

قفقاز و ایران ،خیر و برکت به همراه داشت.
از بررسی و تحلیل محتوایی گاتوغی گو

در مورد این شورا ،نکات اساسی حهاکم
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است که روابط شخصی نادر با خلیفه ارامنه برای جامعه ارامنه ،بههویهژه ارامنهۀ منطقهه

بر روابط نادر و ارامنه را در سالهای اول پادشاهی نادر میتوان تشهخیص داد .نکهات
اساسی زمینهساز هژمونی نادر عبارتند از:
 .1نادر به منظور اداره و در اختیار گرفتن همه مناطق و تمامی گروهههای سهاکن در
مرزهای ایران دوره لفویه ،به مناطق ارمنینشین آن سوی ار

نیز توجه ویژه داشت.

 .2دیدگاههای خاص و دینی نادر ،بهویژه تهالش او بهرای کاسهتن اعتبهار لهفویان،
موجب حساسیتزدایی او در روابطش با ارامنه بود.
 .3این روابط تأثیر بسیار زیادی از روابط شخصی نادر با خلیفه اعظهم ارامنهه یعنهی
گاتوغی گو

داشت .سابقۀ روابط و حسن نیت خلیفه در رفتارهای قبلی ،سهن بهاالی

خلیفه ،لداقت قول و رفتار خلیفه نسبت به نادر ،از مهمترین زمینهههای شهکلگیهری
روابط مبتنی بر مسائل شخصی به شمار میرفت.
ارامنهۀ جلفهها ،بههدون توسههل بههه خشههونت ،بهها ارسههال درخواسههت و تقههدیم هههدایا از
نادر عاجزانه درخواست هایی مینمودند و خلیفه اعظم نیهز تمهامی آداب را در روابهط
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

خود با نادر رعایت میکرد و به خوبی به تشریفات ویژ باریابی آشنا شده بود و آنها را
انجام میداد.
 .5نادر با آگاهی از موقعیت خهاص منطقهۀ ارمنهینشهین آن سهوی ار  ،در تهأمین
نیازهای لشکرکشی های او ،توجه به فعالیتهای اقتصادی شامل کشهاورزی و تجهارت
این منطقه را در تحکیم روابط خود با ارامنه میدید (ارباب.)44 ،
الکهارت در باب تعامل نادر با اقلیت ارامنه در کتاب خود آورده است:
نادرشاه نسبت به حضور مسیونرهای خهارجی در ایهران اعتهراض و مخهالفتی
نکرد .تعدادی مسیحی یسهوعی و کارملیهت در الهفهان و تعهداد دیگهری در
گیالن مقیم بودند.
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 .4ارامنه در رفتار با نادر ،حد خود را شناخته بودند و بر اسا

آن عمل مهیکردنهد.

(الکهارت ،نادرشاه)۶13 ،

نادرشاه به مسیونرها اجازه داده بود در تمام کشورش آزادانه برای دین مسهیح تبلیه
130

خوشوقتی ارامنه بود (فرهوشی .)148 ،میتوان گفت در عصر نادرشاه نسبت به ارامنهه
فشار و آزار وارد نیامد؛ زیرا خلیفه ارامنه ،دسهتورهای لهادره را مهیپهذیرفت و ملهت
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کننههد و هههر کههس آزاد بههود بههدون تههر

از آزار مههردم ،آن را برههذیرد و ایههن موجههب

ارمنی نیز از آن اطاعت میکردند .نادرشاه نیز همهواره در حضهور سهرداران ایهروان ،از
فداکاری و جنگجویی ارامنه تقدیر میکرد .افزون بر این جنگجویان ارمنی در جنگهای
بغداد و ...شجاعت بسیاری از خود نشان دادند؛ از جمله ارامنۀ جلفا الفهان بها وجهود
آنکه تاجر و اهل حرفه و لنعت بودند ،در موقع حمله افغان رشادت به خرج دادند و
در مقابل عثمانی نیز جنگیدنهد (گهاتوغی گهو  .)121 ،از ایهنرو نهادر در تمهام دوره
سلطنتش ،جانب ارامنه را بسیار رعایت میکرد (همو.)127 ،
نادرشاه در سایه تعامل ،به دنبال آن بود که از طریق جلب حمایت اقشار غیر شهیعه،
به یک هژمونی منطقه ای برسد .جلب نظر ارامنه ،برای اجرای سیاستههای او اهمیهت
داشت و برای موقعیت سیاسیاش در کسب حمایت عنالر غیرشیعی ایهران مههم بهود
(اکسورثی .)208 ،وی که اندیشه های بلندی در سر داشهت ،بهرای احیهای تجهارت در
بسیاری با آنان انجام داد آورد و با انهواا وعهدههها و یادداشهتههای نیکهو آنهان را در
مبادرت بدین امر تشجیع و تشویق کرد و افزون بر تجدید امتیازاتی که شاه عبا

کبیهر

بدانها داده بود ،خود نیز امتیازات دیگری برایشان قائل شد؛ مالیاتهای هنگفتی که بهه
ضرر بازرگانان بود لغو کرد و حقو گمرکی مهال التجهاره خهارجی را پهایین آورد؛ بها
زده بودند ،بازسازی کرد؛ برای جبران خسهارتههایی کهه لهنف بازرگانهان در دوران
حکومت اخیر متحمل شده بودند ،فرمان داد دارایی بسهیاری از خواجههسهرایان را کهه
مسئول تاراج و چراول و اختال

اموال آنها بودند ضهبط کننهد (دوکلوسهتر .)175 ،در

نتیجۀ چنین امنیتی ،ارامنه در د وره نادر پر وبال یافتند و فعالیت مثبت و سازنده خود را
در زمینه تجارت از سر گرفتند.
نادرشاه در سال  1555دستور داد در همه بنهادر و گمهراههای ایهران ،بازرگانهان

همگرایی نادرشاه افشار با اقلیتهای مذهبی

هزینه دولت ،مغازه ها و بازارهای جلفا را که افغانها به هنگام محالره الهفهان آتهش
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دولت جدید ،روش شاه عبا

را به کار بست .او نخست متوجه ارامنه شد و مذاکرات

ارمنی را اذیت نکنند و مانع معطلی کاالهای آنان شوند (دوکلوستر.)177 ،
کرد که با دیگر اقلیتها عمل میکرد و روحیه همگرایی و همسهازگریاش را متهأثر از
مسائل سیاسی و نیازمندی به این اقلیتها میتوان دانست .رابطهه شخصهی و دوسهتانه
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در تحلیل نهایی روابط نادر با ارامنه میتوان گفت او نسبت به آنها به گونهای عمهل

نادر با خلیفه ارامنه و همچنین آگاهی او بر نقش مهم آنان در تأمین و تقویت نیازمندی
اقتصادی ،مالی و نظامی دولت ،در این روابط بسیار با اهمیت بود .در واقع هژمونی نادر
در این دور تاریخی که یک هژمونی نظهامی قهوی اسهت ،در سهایه همگرایهی وی بها
اقلیتهای مذهبی محقق شد.
 .2نادر و زرتشتیان

در دوران واپسین حکومت لفویه ،چه در زمانی که مال محمدباقر مجلسی عههدهدار
منصب مالباشیگهری بهود و چهه زمهانی کهه پهس از فهوت ایشهان ،میرمحمدحسهین
خاتونآبادی نوه وی ،شاغل به این منصب شد ،زرتشتیان به شدت تحت فشار و مضیقه
قرار گرفتند .حتی شهاه سهلطان حسهین تحهت تهأثیر مالباشهی دسهتور داد (الکههارت،
نادرشاه )84 ،آتشکدههای زرتشتیان را ویران کنند و بهه جهای آنهها مدرسهه و مسهجد
مقد

جلوگیری کنند و آن را به کرمهان ببرنهد؛ زیهرا در آنجها نسهبت بهه مذهبشهان

سختگیری کمتری میشد (همو.)۶3 ،
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

چنانکه گفته شد ،در دوره لهفویه ،روحانهاون قهدرت خهود را در آزار و شهکنجه
پیروان فر و ادیان دیگر به کار میبردند .نتیجۀ مسهتقیم آزار و شهکنجهههای مهذهبی،
رنجش اقلیتهای زرتشتی ،یهودی و عیسوی و بهویژه پیروان تسهنن بهود؛ بهه طهوری
کهه وقتههی محمههود افغههان بههه دروازههههای کرمههان رسههید ،زرتشههتیان کرمههان ،او را بههه
عنوان نجات دهنده تلقی کردند .محمود افغان نیز شهر را به کمهک آنهان تسهخیر کهرد.
اندکی بعد زرتشت یان یزد در زمره سهراهیان وی درآمدنهد و بهه جنهگ قزلباشهان رفتنهد
(کروسینسکی.)7۶ ،
به باور نگارنده ،طبیعی مینماید که مردم ایران پس از کمک زرتشتیان به افغانها ،با
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ساخته شود؛ ولی زرتشتیان پیش از این کار موفق شدند از بیاحترامی مسلمانان به آتش

آنان همچون قاتل برخورد کنند یا به کوچ وادارشان نمایند .در نتیجه جمعیت آنهها کهم
شد و عدهای نیز عقاید خود را پنهان کردند؛ ولی با توجه به اینکه در زمان لفویه ،بهه
132

آسمانی به شمار میآمد (زرینکوب .)99 ،اخهال بهیتعصهب نادرشهاه در شهکیبایی و
حولله ای که به ظاهر در برخورد با ادیهان و آیهینههای مهذهبی دیگهر نشهان مهیداد
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زرتشتیان فشارهای بیشتری وارد میشد ،تسهامح نادرشهاه نسهبت بهه گبرهها ،هدیههای

(شعبانی ،)149/1 ،بیانگر سیاست مذهبی روشن و مثبت او بود ،اگرچه مهردم ایهران بها
زرتشتیان برخورد تندی داشتهاند.
 .3یهودیان در دوره افشاریه

درباره تاریخ یهودیان ،نه مورخان ایرانی و نه حتی سهیاحان خهارجی ،جهز اشهاراتی
مختصر ،به شرح و بسط وقایع نررداختهانهد .بنهابر شهواهد تهاریخی ،یهودیهان از زمهان
کورش کبیر در ایران حضور داشتند .از اینرو میتوان گفت آنهان قهدیمیتهرین اقلیهت
مذهبی هستند که در ایران روزگهار باسهتان حضهور داشهتند .در دوره لهفویه ،اوضهاا
یهودیان خوب نبود (الکهارت ،نادرشاه .)8۶ ،تنفر از یهودیان و نجس دانسهتن آنهان در
این عصر ،از دید روحانیهای لفوی ،به منزلۀ اسلحهای برای پیشبرد مقالدشهان بهود
(لوی.)4۶8 ،
درخور تأمل در دست است.
زوال سلسههله لههفویه بههر اثههر هجههوم موفقیههتآمیههز افغههانههها و قیههام بعههدی ب هه
وسیله فرمانروای جدید و آزادمنش همچون نادرشاه ،یهودیان الفهان و سراسهر ایهران
اندکی از نفوذ و دخالت سیاستهای خارجی در ایران کاسته شده بود ،یهودیهان ایهران
نیز مانند هممیهنان مسلمان خود ،نفسی بهه راحتهی کشهیدند و چنهد لهباحی زیسهتند
(مصطفوی.)170 ،
در دوره نادر ،میرزا ابوالقاسم شیخ االسالم ،وضع دشوار یهودیان کاشان را به آگاهی
نادرقلی رسانید .وی نسبت به گشایش سیزده کنیسۀ یهودی که مدت هفهت مهاه بسهته
بود ،دستور الزم را لادر کرد .همچنین نادرشهاه در کنهار سهایر اقلیهتهها ،نسهبت بهه
یهودیان توجه و محبتی مخصوص داشت و از آنان تقاضا کهرد کتهاب زبهور حضهرت
داوود

همگرایی نادرشاه افشار با اقلیتهای مذهبی

را از فنای کامل نجات بخشهید (وکیلهی .)303-302/1 ،از آنجها کهه در عههد نهادری،
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دربار رفتار نادرشاه با یهودیان و همگرایی وی با این اقلیهت مهذهبی ،نمونههههایی

را به فارسی ترجمه کنند .در همین دوره ،شخصی به نام بابایی ه مقیم الفهان

یکی از آنها یوسف نام داشت (شعبانی120/2 ،؛ لوی.)470-4۶9 ،
یهودیان ایران از زمان آزادی مذهبی که نادرشاه به آنان داد ،تا پایهان سهلطنت او در

133

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.24.6.0

ه این کار را انجام داد .همچنین در بین پیشخدمتان نادرشاه ،چند نفر یهودی بودند کهه

امنیت کامل به سر بردند .نادرشاه از یهودیانی که در مشهد و قزوین سهکونت داشهتند،
برای تنظیم امور مالی امرراتوری پهناور خود اسهتفاده مهیکهرد (شهعبانی .)1151/9 ،در
زمان سلطنت وی ،وضع فرهنگی یهودیان کاشان رو به بهبودی گذاشت؛ بهویژه با ورود

راهب هانی از اورشلیم که سمت استادی یافت و به تألیف کتب مایموتی و یهوداهالوی
مبادرت ورزید .آنان کاشان را به یک اورشلیم کوچک تبدیل کردند این شهر در ابتدای
قرن  18منشأ و مرکز راهبان و روحانیان یهود برای سراسر ایران شد .این وضع توسهعه
تحصیالت یهودیان کاشان ،به مدت شصت سال ادامه داشت و پیشرفتهایی که بعهدها
در امور بازرگانی و تولید ثروت پیدا کردند و تا کنون نیز با اسهتقرار در نقهاط حسها
دنیا از اروپا و امریکا تا آسیا استمرار دارد ،نتیجه ترقی فرهنگ آنهان در عصهر نادرشهاه
است (شعبانی120 ،؛ لوی .)471 ،گفتنی است تأسیس جامعه یهود در سهال 1745م در
با اینکه از تعداد یهودیان ایران اطالعات دقیقی در دست نیست ،ولی بها توجهه بهه
قرائن میتوان گفت در شهرهای همدان ،الفهان ،شیراز ،مشهد و قزوین نیز جماعهاتی
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

از آنان سکونت داشتهاند (تاج پور12 ،؛ شعبانی.)132 ،
در اواخر حیات نادرشاه ،وی حکم کرد که تورات را برایش بخوانند؛ زیرا سایر کتب
مقد

(قرآن و انجیل) را مطالعه کرده بود .وقتی به واقعه دختهران لهلفحاد در فصهل

پنجم ه و آنکه حضرت موسی

عرض آنها را به درگاه خدا رساند و پاسهخ شهنید ه

رسید ،بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و تصمیم داشت رویهای مهم به نفع یهودیان به کار
گیرد؛ ولی در اثر مخالفت وزرایش و سرس مرگ نادر ،ایهن امهر متوقهف مانهد (لهوی،
.)470-4۶9
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عصر نادرشاه انجام شد (شعبانی120 ،؛ لوی.)471 ،

یکی از مورخان معالر دربار سیاست مذهبی مثبت نادرشاه و یهودیان گفته است:
روی کار آمدن پادشاهی غیرمتعصب مثل نادرشاه بود که کلیمیهای ایران را از
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 .4سیاست مذهبی نادرشاه و بانیانها

بررسی حیات اجتماعی هندوهای ساکن ایران در دوره افشاریه مستلزم درا درست
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نابودی کامل نجات داد.

(الکهارت ،نادرشاه)۶4 ،

از خاستگاه اولیه این قوم است 1.بانیانها فرقهای مذهبی و بیشتر تجارتبیشه بودند کهه
از هندوستان ،بهویژه از گجرات آمده بودند و در جنوب ایران ،بنادر و الهفهان سهاکن
شدند و ظاهراً این عنوان را هلندیان به کاسبان هندو میدادند .از آنجها کهه بانیهانهها،
اقلیتی تجارتپیشه بودند ،بهرغم غیرمسلمان بودن ،در سال  1701در حکمهی از سهوی
نادرشاه افشار برای تعامل با آنها ،از پرداخت جزیه معا

شدند (فلور.)4۶ ،

از زمان خلع طهماسب ،نادر فرمان داد ارمنیان و بانیانها را سرشماری کنند و از آنها
پههول بگیرنههد و حکههم شههد بانیههانههها عههر و شههراب ننوشههند و از آوردن زنههان بههه
کاروان سراهای سکونتگاه خود و تفریح با آنها خودداری کنند (همو.)۶1 ،
نادر برای اخذ مالیات از کاسبان ،دستور داد در بازار الفهان حجرههایی به (بانیهان)
تجار هندی داده شود .آنها ابریشم و اجنا

کتانی میفروختند که به مراتب ظریفتر و

نادرشاه در سال  1734بنابر مقتضیات زمانه ،نسبت به جامعه بانیانها که جمعیتشهان
در الفهان به چندین هزار نفر میرسید ،مالیمت پیشه ساخت .آنان که اقلیتی پرشهمار
در دوره افشاریه بودند ،با آزادی نسبی به ایفای نقشهای اقتصادی و اجتماعی پرداختند
و با وجود مذهب مطرودشان در نظر مسلمانان ایران ،یک گروه مذهبی خهاص شهمرده
پایتخت یک کشور مسلمان برگزار میکردند .نادر نیز در فرمانی مقرر داشت از هر یک
از بانیان ها ساالنه بیش از پنجاه محمودی گرفته نشود و از پرداخت همۀ مالیالهتههای
فو العاده معا

باشند (همو)۶1 ،؛ ولی در اکتبهر  1735بهه دلیهل مشهغلهههای نظهامی

برونمرزی نادر ،او سخت به پول نیاز داشت و نمیدانست از چه منبعی برای سهراهش
پول به دست آورد .از اینرو فرمان داد میراث بانیانهایی که در دوازده سال اخیر وارثی
نداشتهاند مصادره شود .مقرر شد از میراثهایی نیز که وارثان آنها حیّ و حاضر بودنهد

همگرایی نادرشاه افشار با اقلیتهای مذهبی

میشدند .در سایه تعامل نادر با بانیانها ،آنان مراسم مذهبی خود را بها آزادی حتهی در
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بهتر از آنهایی بود که ایرانیان عرضه میکردند (الئاریو .)243 ،

به شاه پرداخته شود .هیچیک از بانیانها یا لرافان مجاز نبودند بهیش از معهادل پنجهاه
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 .1کلمه «بانیان» یا «بانیه» ،ریشه در کلمه «بانیک» یا «وانیک» سانسکریت دارد که به بازرگان گفته مهیشهود .در
نوشتههای هندو ه فارسی ،کلمه عربی «بقّال» (تاجر خردهفروش و مغازهدار) در ایران ،متراد «بانیان» به کار
میرود (ریاض االسالم.)135 ،

محمودی ،چیزی در خانه یا دکان خود داشته باشند و متخلفان از این فرمان 12 ،تومان
جریمه میشدند (همو.)7۶ ،
در سال 173۶م بانیانها به لحاظ اقتصادی با کمبهود بودجهه مواجهه شهدند و تهوان
پرداخت مالیات نداشتند .نادرشاه به دلیل فتح ظفرمندانه هنهد و اقتضهای سیاسهت روز
(تعامل با اقلیت) ،فرمان پیشین خود را درباره میراثهای آنان را لغو کهرد (همهو-7۶ ،
 .)79حتی زمانی که نادرشاه با مشکالت مالی مواجه میشد ،از حاکمان نواحی مختلف
درخواست وام میکرد .به همین سبب در  14اوت 1739م چاپاری از سوی پادشاه ،بها
فرمان اخذ وام ،به الفهان و نزد ابوالحسنخان رفت؛ اما چهون ابوالحسهن خهان پهولی
نداشت و مالیاتها به مدت سه سال بخشوده شده بهود ،وی از بازرگانهان ارمنهی سهه
هزار ،از بانیانها دو هزار و از بازرگانان مسلمان نیز دو هزار تومان نقد یا به همان میزان
بازپرداخت نخواهد شد (همو .)87 ،نکته قابل تأمل این است که نادر از حربه زور برای
دریافت پول استفاده نمیکرد؛ بلکه درخواست خود را در غالب وام مطرح مینمود.
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

در دوره افشاریه ،منهابع بهه مشهارکت بانیهان در تجهارت دوردسهت داخلهی اشهاره
نمیکنند؛ اما واقعیت این است که نادرشاه به آنها اجازه خردهفروشی و عمدهفروشی در
تجارت داد .حتی در آن دوره در سایه تعامل نادر ،این گروه از شرکای تجهاری روسهیه
به شمار میآمدند (متی رودی.)105/2 ،
در تحلیل مطلب اخیر میتوان گفت یکی از درآمدهای دولتی ،مالیاتهایی بهود کهه
طبق قوانینی خاص گرفته مهیشهد .همچنهین یکهی از راهههای درآمهد نادرشهاه افشهار
عوارض گمرکی بود که از کاروانهای تجاری و بانیانها بازرگان مهیگرفتنهد .بنهابراین
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جنس مطالبه کرد .اعتراض آنان نیز سودی نبخشید؛ زیرا بازرگانان میدانستند ایهن وام،

حضور بانیانها به سبب پرداخت پرداخت مالیات و عوارض گمرکی به نادرشاه ،کمکی
شایان توجه به منابع دولت ایران بوده است .از اینرو نادر همواره با اقلیت بانیانهها در

13۶

 .5سیاست مذهبی نادرشاه و کردهای یزیدی

بنا بر نوشته ژان اوتر ،الل یزیدیها از کرد است .آنان خود را پیروان شهیخ ههادی
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تعامل بود.

نامی میدانند ،ولی در حقیقت نه مسلماناند ،نه مسیحی ،نه یهودی و نه بتپرسهت؛ در
آغاز لوفی بودهاند و اندااندا به نادانی و تعصبی خشک گراییدهاند .آنان به پیهروی
از طریقت خود به تدریج در جهالت و خرافه غر شدهانهد؛ پیشوایانشهان دسهتارهایی
سیاه بر سر میگذاشتند؛ مریدان سراهای بهشتی را میخریدنهد و در عهوض مأذونشهان
میداشتند که با زنان همدیگر مالقات کنند .آنها میگفتنهد :مها کهاری بهه نمهاز و روزه
نداریم؛ شیخ هادی که شفاعتمان را به عهده دارد ،بدون انجام ایهن امهور نیهز مها را بهه
بهشت راهبری میکند (اوتر.)250 ،
نادرشههاه بهها کردهههای یزیههدی بههه دلیههل اطاعههتناپههذیری و مسههائل دیگههر ،رابطههۀ
خوبی نداشت و به حکایت بزرگان معالر وی ،در چندین کهرّت بهه قلهع و قمعشهان
همههت گمههارد (شههعبانی .)121/2 ،پیداسههت کههه جماعههت مزبههور ،سههری بههیبههاا و
یکرارچگی و وحدت بر همه جا استیال داشته باشد ،اینان دست به نافرمهانی و آشهوب
زدند (همو)134 ،
در سال  1155که نادر قصد تصهر

مولهل را داشهت ،جمعهی از طوایهف کهرد

یزیدی که بزرگترین و شرورترین قبیله به شمار میرفتند ،در کوه سنجار ساکن بودند.
نادرشاه ،علیقلیخان ه برادرزاده خود ه را با فوجی از عسهاکر بهرای قلهع و قمهع آنهها
فرستاد و تأکید کهرد « :اثهری از آن طایفهه در عرلهه گیتهی نگذاشهته ،نیسهت و نهابود
گردانیده ،به رکاب اقد

مراجعت نمایی» (شهعبانی .)134/2 ،بهر اثهر تهواتر حمهالت

سراهیان نادری ،اکثر مبارزان نامی و مراکب کاری کردهای یزیدی به قتل رسیدند (همو،
 .)905دیگربار نادرشاه به نصراهلل میهرزا مأموریهت داد در رکهاب بنهدگان ظهیراالنهامی
ه برادرش ابراهیم خان ه عازم تنبیهه و تأدیهب طایفهه کهرد یزیهدی شهود ،متمهردان و

همگرایی نادرشاه افشار با اقلیتهای مذهبی

آنان بهرغم تولیه نادر به منقهاد بهودن ،بهه دسهتور او توجهه نکردنهد (جالیهر.)491 ،
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اطاعتناپذیر داشتهاند ودر روزگاری کهه سیاسهت مملکهت حکهم و ایجهاب مهیکهرد

سرکشان آن دیار را تنبیه بلی نماید و پس از قتل و غارت آن طایفه ،بهه اردوی نهادری
بنابراین به نظر میرسد نادرشاه با کردهای یزیدی رابطهای مثبت نداشته و چندینبار
امر به تنبیه شان داده است .همچنین معلوم میشود کردهای یزیدی در جرگهه اسهالم و
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بازگردد (همو.)121/

اسالمص مورد نظر نادرشاه نبودهاند .از اینرو او با توجه به سیاستهای مذهبی خهود ،بها
آنان برخورد نموده است.
 .6سیاست مذهبی نادرشاه و مشعشعیان

در اواخر دوره لفویه ،غلزاییهای قندهار ،الفهان را تصر

کردنهد .عثمانیهان نیهز

فرلت به دست آوردند و بر آذربایجان و والیتهای غرب ایران چیره شهدند .در ایهن
هجومها ههر دو دسهته ،روی مسهلمانی و آدمهیگهری را سهیاه سهاختند .اگهر داسهتان
استخوانگداز مغول را کنار بگذاریم ،در سراسر تهاریخ ایهران ،چنهین روزگهار سهیاهی
نمیتوان یافت .از اینرو پیدایش نادرشاه که ایرانیان را از آن تیهرهروزی رهها سهاخت،
یکی از سترگترین پیشامدهای تاریخی است.
در دوران زمامداری نادر ،بخشها ی جنوبی و جنوب غربی کشور همچنان در اختیار
لفوی و سرباز زدن از پیروی دولت مرکزی ،ادعای خود مختاری نیز داشتند.
نادرشاه پس از شکست اقوام غلزایی و اخراج آنان از ایران در بهار سال  1342بهود
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

از طریق اهواز وارد شوشتر شد و در این شهر ،عدهای از رؤسای عرب را توقیف کرد و
به خراسان تبعید نمود .همچنین ابهوالفتح خهان ه نهواد واخشهوخان را بهه حکمرانهی
شوشتر برگزید (استرابادی .)22۶-223 ،از جمله کارهای عمده نادرشهاه در ایهن سهفر،
بازسازی بند میزان 1بر آب شوشتر بود .نادر مخارج ساخت بنهد یادشهده را از مالیهات
کاشان پرداخت (کسروی.)85 ،
والی هویزه که گویا همان سید علی مشعشعی 2بهود ،بها آگهاهی از حضهور نهادر در
 .1از جمله آبگیرهای اطرا
شده بود( .کسروی)84 ،
 .2سیدمحمد بن فالح ،معرو

شهر شوشتر به شمار میرفت که دیوارههای بند آن در بارندگیای سیلآسا تخریب
به سید محمد مشعشع بود که در حدود سال  840به دعوی مهدویت برخاست.

شاه اسماعیل در سال  914با سراهی مجهز عازم خوزستان شد و با وجود اظههار ارادت و محبهت بزرگهان
مشعشعی به شاه اسماعیل ،حاکمان آنها را به اتهام غهالیگهری کشهت و بهه اسهتقالل خانهدان مشعشهعی در
خوزستان پایان داد؛ اما چندی بعد حکومت هویزه و نواحی عربنشین خوزستان را به سید فهالح مشعشهعی
واگذار کرد .از آن پس فرزندان فالح مشعشعی در آن حوزه از جانب پادشهاهان لهفوی حکومهت مهوروثی
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که از راه فار

و کهکیلویه ،روانه خوزستان شد .او پس از چند روز توقف در رامهرمز
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خاندانهای عرب بود که افزون بر بهرهمندی از هرج و مرج پهس از فروپاشهی سلسهله

شوشتر ،با دیگر بزرگان به پیشواز او شتافت و همگی فرمهانبرداری و چهاکری آشهکار
ساختند (همو .)101-100 ،نادر به پا

انقیاد والی هویزه ،وی را بهه حکومهت ههویزه

منصوب کرد.
ب هه طههور کلههی تهها زمههان تههاجگههذاری نههادر در سههال  1149در دشههت مغههان و
اعالم حکومت مستقل ،وی تداوم حضور والیهان مشعشهعی را در خوزسهتان پهذیرفت.
اما مشعشیان در خوزستان خیانتهایی کردند؛ از جمله اینکه بخهش غربهی خوزسهتان
را عربستان نامیدند .در توضیح این مسئله ،منابع اشارهای نکردهاند .شهاید بتهوان گفهت
آنان با همکاری اعراب ،ادعای خودمختاری داشتند .در مجموا ،شیوه رفتار این خاندان
با دولت ایران از آغاز تا عهد نادر این بود که هر زمان نیرویهی مهییافتنهد ،خهود مایهه
نگرانی دولت میشدند و هر زمان که به ناتوانی مهیافتادنهد ،تاخهت و تهاز عشهایر در
خوزستان از حکومت مرکزی ه با همدستی ابوالفتح خان ،طغیان کرد .برانداختن چنهین
خاندانی بر نادر از کارهای واجب به شمار میرفت؛ بهویژه با نیرویهی کهه او در اثنهای
پادشاهی خود گرد آورده و ایران را پس از خاانشینی به واالترین جایگاه رسانده بهود
سراهیان جرّار نادر ،در سال  1150برای سرکوب اغتشاشات راهی خوزستان شدند؛
اما به دلیل اینکه بهجز حکمران هویزه ،سایر قبایل عرب همچون بنیکعب ،آل کثیهر و
مشعشیان ،از استقبال و حمایت سراهیان شاه ایران خودداری کردند ،نهادر در سهفر دوم
به خوزستان ،پس از خواباندن شورش و دستگیری ابوالفتح خان ،یکی از همراهان خود
به نام نجف سلطان را به حکومت شوشتر برگماشت ،دو بخش خوزستان را یکی کرد،
شهر هویزه را مرکز استان گردانید و دسهت والیهان مشعشهعی را بهه کلهی از حکومهت
خوزستان کوتاه نمود .وی با تمام نیرو در منقرض ساختن نسل خاندان مشعشی کوشید
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داشتند و مرکز حکومت آنها هویزه بود .دوران حکمرانی آل مشعشهع تها پایهان دوران لهفوی ادامهه یافهت.
سید محمد در گیر و دار هجوم افغانها و برافتادن لفویان ،بارها به دستگاه شاه سلطان حسین خیانت کرد .با
این حال محمود افغان در  ، 1135امارت هویزه را بار دیگر به سهید علهی مشعشهعی بهرادر و رقیهب او داد
(رنجبر.)353 ،

همگرایی نادرشاه افشار با اقلیتهای مذهبی

(کسروی.)108 ،
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پیرامونشان ،مایه دردسر دولت میشد .همچنین محمد خان بلوچ ه از مدعیان اسهتقالل

و دست والیان مشعشعی را به طور کلی از حکومت خوزستان کوتاه کهرد (همهو108 ،؛
رنجبر.)353 ،
این کار نادر همچون دیگر کارهای او بسیار سودمند بود .اگر سهیاهکاریههای آخهر
عمر او نبود و کشته نمیشد ،با راهی که در خوزستان پیش گرفتهه بهود ،بهیگمهان در
زمانی بسیار محدود ،بنیاد شورش اعراب و دیگران را از آن سرزمین برمیکند.
با تأمل در منابع درمهی یهابیم سیاسهت مهذهبی نادرشهاه در انقهراض نسهل خانهدان
مشعشی ،بسیار دخیل بوده است.
نتیجهگیری

اقلیت های مذهبی به سبب فترت مسائل آیینی و عقیهدتی در دوره لهفویه ،شهرایط
سختی تحمل کردند .نادرشاه که مخالف تعصبات افراطی اواخر دوره لهفویه بهود ،بها
ب ر ایران را شکست و شرایط برای مشارکت همگانی و استفاده از پتانسهیل همهه مهردم
فراهم شد .نادر برای دفاا از حریم سیاسی و جغرافیایی جهان اسالم و ایران ،سیاسهت
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

همگرایی با اقلیتهای مذهبی را در پیش گرفت .با اتخاذ این سیاست ،میتهوان نتیجهه
گرفت که او در اندیشه قرار دادن خویش در رأ

یک دنیای واحد اسالمی بوده است.

دستکم اینکه نادر در چنان روزگار پر تشویش ،با بلند نظری و روشهنبینهی ،یهک
فیلسو

اجتماعی و یک شهریار عمیقفکر ،دوستدار آرامش و آزادی رعایهای خهویش

بوده است.
نادرشاه درعرله نظامی و سیاسی موفقیتهایی به دست آورد .لشکرکشیهای مداوم
او با تکیه بر سراهیانی از فرقهها و مذاهب مختلف به قلمرو عثمانی ،چنان عثمانیهان را
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تکیه بر ویژگیهای شخصیتی و درایت خود به قدرت رسید .وی حصار مذهبی حهاکم

در موضع ضعف قرار داد که توان الزم برای اشتغال اروپا را از دست دادند .از این منظر
نادرشاه عامل نجات اروپاییان شد .مسیحیان در ایران آزاد بودند که حتی دیهن خهود را
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نتیجه مهم دیگر اینکه در اواخر دوره لفوی ،بین اقلیهتههای مهذهبی و حاکمیهت
لفوی ،واگرایی ایجاد شده بود که خطر از دست رفتن سیرزمینهای پیرامونی ایران را
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تبلی کنند.

در پی داشت .نادرشاه بهرغم استبداد فو العاده در تصمیمگیری ،نشان داد در دو مهورد
مشخص مذهبی که همان تعامل و همسازگری با اقلیتهای مهذهبی و مسهائل سیاسهی
(حفظ قلمرو سرزمینی) بود ،به انتظارات اقلیتها پاسهخ مهیداد .وی بها همگرایهی بها
اقلیت ها توانست از انشقا سرزمینی ایران جلوگیری کند.
نادرشاه به تمام اقلیتها احترام میگذاشت و به حق و حقو آنها توجه میکهرد .در
روزگار اوج تعصبات افراطی ،اقدام نادر در تعامل با اقلیتهای مهذهبی ،نشهان خهرد و
ژر بینی دارد.
نتیجه اینکه جهان اسالم نیازمند الگویی است که توانایی مقابله با موانع همگرایی را
داشته باشد .چنین الگویی که همانا تعامل و همسازگری با ادیان و اقلیتههای مهذهبی
است ،در دوران پادشاهی نادر مطرح شد؛ ولی چون از جانهب سهلطنت مطهرح شهد و

همگرایی نادرشاه افشار با اقلیتهای مذهبی
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شخص نادر برای مردم قابل اعتماد نبود ،نتیجهای دربر نداشت.

منابع

ه آرونهووا ،م.ر ،دولم

نادرشماه افشمار  ،حمیهد مهؤمنی ،تههران :مطالعهات و تحقیقهات

اجتماعی1352 ،ش.

ه ارباب ،معصومه ،گزار

کار ملی

ها از ایران در دوران افشاریه و زندیه ،تههران :نشهر

نی1381 ،ش.
ه استرآبادی ،میرزا مهدیخان ،جهانگشای نادری ،تصحیح :مانی کاشانی ،تههران :چهاپ
فواین1385 ،ش.
ه اسکندربیک ترکمان ،تاریخ عال آرای عباسی  ،به اهتمام :ایرج افشار ،تههران :امیرکبیهر،
1350ش.
ه اسکورثی ،مایکل ،ایران در عصر نادرشاه  ،سید امیر نیاکویی و لاد زیباکالم ،تههران:
ه اوتر ،ژان ،سفرنامه ،علی اقبالی ،انتشارات جاویدان13۶3 ،ش.
ه الئاریو  ،آدام ،سفرنامه ادام الئاریوس (بخح ایمران) ،ترجمهه :احمهد بهرهور ،تههران:
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

ابتکار13۶3 ،ش.

ه تاج پهور ،محمهدعلی ،تماریخ دو اقلیم

یهمود و مسمیحی

در ایمران ،تههران :مؤسسهه

مطبوعاتی فراهانی1344 ،ش.
ه جالیر ،ذوالفقار ،فتوحمات ایرانیمان بمه فرمانمدهی نادرشماه افشمار ،مشههد ،انتشهارات
سخنگستر1385 ،ش.

ه دانشمند ،رشید« ،بررسی اوضاا اجتماعی اقلیهتههای مهذهبی» ،پمژوهحهمای علموم
انسانی ،پاییز 1392ش.
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روزنه1388 ،ش.

ه درهوهانیان ،هاروتون ،تاریخ جلفا اصفهان ،لئون میناسیان ،محمدعلی موسوی فریدنی،
بیجا1379 ،ش.
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آیندهپویان1378 ،ش.
ه دوکلوستر ،آ.دو ،نادرشاه ،محمدباقر میرخانی ،تبریز ،سروش ،بیتا.
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ه دورینگ ،سایمن ،مطالعات فرهنگمی ،ترجمه :حمیرا مشیرزاده ،تهران :مؤسسه فرهنگی

ه رنجبر ،محمدعلی ،مشعشیان ،ماهی

فکری م اجتماعی و فرایند تماریخی ،تههران :نشهر

آگاه1341 ،ش.
ه ری هاض االسههالم ،تمماریخ روابممط ایممران و هنممد ،ترجمههه :محمههدباقر آرام و عباسههقلی
غفاریفرد ،تهران ،انتشارات امیرکبیر1373 ،ش.
ه زرینکوب ،عبدالحسین ،روزگاران دیگر ،تهران :انتشارات سخن1375 ،ش.
ه سالک ،داوود ،زندگی پرماجرای نادرشاه ،تهران :معیار علم1388 ،ش.
ه شعبانی ،رضا ،تاریخ اجتماعی ایمران در عصمر افشماریه (ج ،)1تههران :چهاپ خوشهه،
13۶5ش.
ه شعبانی ،رضا ،تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه (ج ،)2تهران :قومس1375 ،ش.
ه فره وشی ،بهرام ،نامههای کشیشان صمفویه و افشماریه ،تههران :مؤسسهه اندیشهه علمهی
ه فلور ،ویلم ،جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشماریان و زنمدیان ،ترجمهه:
ابوالقاسم سری ،تهران :تو 1371 ،ش.

ه فلور ،ویلم ،حکوم

نادرشاه ،ابوالقاسم سری ،تهران :تو 13۶8 ،ش.

ه فیوری ،جوزپه ،زندگی مردی انقالبی ،ترجمه :مهشید امیرشاهی ،تههران :خهوارزمکی،
ه کروسینسکی ،یودا تادوش ،سقو اصفهان ،سید جواد طباطبایی ،تهران :نگاه معالر،
1381ش.
ه کسروی ،احمد ،تاریخ پانصد ساله خوزستان ،تهران :انتشارات خواجو13۶2 ،ش.
ه کشیش او  ،محاربات نادرشاه در هرات و قندهار و هندوسمتان ،مصهطفی الموسهوی،
نسخه خطی ،کتابخانه ملی تهران ،بیتا.
ه گاتوغی گو

کرتی ،آبراهام ،وقایع خود و نادرشماه ،بهه کوشهش :اسهتیفان هانیهان و

همگرایی نادرشاه افشار با اقلیتهای مذهبی

13۶0ش.
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جوان1370 ،ش.

عبدالحسین سرنتا ،الفهان1327 ،ش.
فرهنگی1383 ،ش.
ه ههههههههههههههه  ،نادرشاه ،رضازاده شفق ،تهران :نشر ثالث138۶ ،ش.
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ه الکهارت ،الرنس ،انقمرا

سلسمله صمفویه ،اسهماعیل دولهت شهاهی ،تههران :علمهی

ه لوی ،حبیب ،تاریخ یهود ایران ،تصحیح :هوشنگ ابرامی ،تهران ،بیتا1339 ،ش.

ه متههی ،رودی« ،تجههار در عصههر لههفویه و افشههاریه» ،ترجمههه :حسههن زندیههه ،نامممه
تاریخپژوهان ،سال اول ،شماره ،2مهر 1384ش.
ه مروی ،محمدکاظم ،عال آرای نادری ،ترجمه :عنایت اهلل رضها ،تصهحیح :محمهد امهین
ریاحی ،بیجا ،نقش جهان13۶4 ،ش.
ه مصطفوی ،علی الغر ،ایرانیان یهودی ،تهران :بامداد1339 ،ش.
ه وکیلی ،اسمعیل ،آذربایجان پیح از تاریخ و پس از آن ،بیجا :بینا13۶2 ،ش.

ه هانوی ،جونس ،هجوم افغانها و زوال دول

صفوی ،اسماعیل دولهت شهاهی ،تههران:

یزدان1377 ،ش.

سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395
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