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 چکیده:

آغاز بحران عمیق سیاسی، اجتماعی، اقصادی و دینی در ایران بود.  یابی آنان به تختگاه صفویان،با حملۀ افغانها به ایران و دست

ها بحران ادامه یافت. نادر برای گذر از یابی نادرشاه، اوضاع سیاسی ایران نظم پیشین را بازیافت، اما در دیگر حوزهبا قدرت

دینی، سیاسی و نظامی دست مشروعیت صفویان و بازتعریف مبانی مشروعیت جدید برای حکومت خود، به اقدامات متعدد 

باشد. سیاست دینی نادر میتحلیلی در پی تحلیل  -بهره گیری از رویکرد توصیفیزد، اما در این کار ناکام ماند. این مقاله با 

معرفی نمود.  مذهب تشیعبهره برد و خود را به عنوان حامی  دینییابی از مشروعیت دهد، نادر در ابتدای قدرتها نشان مییافته

این حربه توانست به مقام سلطنت دست پیدا  او سپس برای رسیدن به قدرت و سلطنت از صفویان مشروعیت زدایی نمود و با

ای های دینی جدیدی توسل جست و شیعۀ تعدیل شدهنماید. او در ادامه برای مشروعیت بخشی به سلطنت خود به مبانی و پایه

حامی را در جامعه تبلیغ نمود و تالش کرد از این طریق وحدت قلمرو حکومتی خود را تضمین نماید و از صفویان و روحانیون 

 آنان هم مشروعیت زدایی نماید.

 

 .، مذهب شیعه، روحانیت شیعهسیاست دینی نادر شاه، صفویان، واژگان کلیدی: 
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ق(، محدود ولی نتایج آن ویرانگر و پردامنه بود. در اصفهان تختگاه صفویان 1135- 1142ها بر ایران )تسلط و حکومت افغان

ی اعدهبسیاری از مردم این شهر را از دم تیغ گذراندند و  هاافغانبسیاری از مردم در محاصره شهر جان خود را از دست دادند. 

 بهویژه روحانیون شیعی ایران را )شاه طهماسب دوم( گرویدند و گروهی هم به« فراری»به شاه هم این شهر را ترک نمودند و 

 .(112و  117: 1363؛ اوتر، 86-88: 1371)گیالننتز،  عتبات عالیات در عراق ترک گفتند قصد

شده دوخته (1135- 1145)طهماسب دوم  وتخت صفویه از غاصبان افغانی، به شاهگیری تاجامیدهای ایرانیان برای بازپس

ها خود را ابتدا در زیر اقتدار فتحعلی خان قاجار قرار بود، اما وی که از خود قدرتی نداشت، در فرارهای مکرر از دست افغان

خان )نادر( واگذار نمود. « طهماسب قلی»(، شاه صفوی نیابت سلطنت را به 150: 1367داد و با قتل وی به اشاره نادر )قزوینی، 

ها را از قدرت ساقط و تخت و تاج از ی از بودن شاه صفوی در کنار خود و با مشروعیت وی، توانست افغانریگبهرهبا  نادر

، نادر هایعثمانلیاقتی شاه و درباریانش و غرقه شدن در فساد و شکست در برابر رفته را به صفویان بازگرداند. اما با بی دست

از تسلط خود بر ارتش مطمئن نبود، و  که نادرتوانست اجماع سران قزلباش و مردم اصفهان را برای خلع وی به دست آورد. 

کاره عباس سوم، فرزند خردسال شاه مخلوع، همه، با به سلطنت برداشتن شاهدانستیممردم ایران را موافق سلطنت صفویان 

 (.246 - 248: 1368؛ استرآبادی، 32-33: 1381لیت ها از ایران، گزارش کارم)قلمرو حکومتی گردید 

ی نادر شاه برای کسب مشروعیت قبل از تشکیل شورای دشت مغان، از بین بردن اقتدار دینی مذهب شیعه بود هاتالشیکی از 

، رویه دینی نادر شاه بر . درواقعشدیمزمین محسوب عنوان پادشاه ایرانکه الگوی مهمی برای صفویه در جهت تثبیت خود به

و  هاتیفعالای استوار بود. نتیجه چنین سیاستی که نمودهای آن، هم در داری فرقهو پرهیز از جانب« اسالمیسم-پان» ینوع

 تنزّل وعنوان دین رسمی صفویه ، تضعیف موقعیت شیعه بهاشیخارجاقدامات داخلی نادرشاه مشهود بود و هم در مناسبات 

قدری مورد (. این اقدام نادرشاه قبل از شورای دشت مغان به177: 1376فقهی بود )شجاعی زند،  گانهپنجمذاهب  آن به یکی از

تأکید بود که حتی در مواد قیدشده نادر برای پذیرش شرایط سلطنت نیز با صراحت و آشکارا گنجانده شد و امضای سران 

ی اجتماعی الزم هانهیزممنظور تدارک ن اساس، بخشی از تالش نادر بهکننده مبنی بر پایبندی به آن گرفته شد. بر ایشرکت

پایگاه را در جامعه ایران و طبقات مختلف اجتماعی  نیتریقوای که در زمینه مذهب متمرکز شد؛ زمینه مشخصاًبرای پادشاهی، 



ی روحانیون در وضعیت بحرانی قرار داد که آن داشت. البته این اقدام نادرشاه، مناسبات او را با یک گروه متنفّذ در جامعه یعن

 نادرشاه برای رفع آن از همه گونه برخوردی، حتی برخوردهای سرکوبگرانه نیز استفاده نمود.

 

 سیاست دینی نادر شاه پیش از سلطنت

و در موارد متعدد التجای  داشتهیبه مذهب شیعه روا م مرتب و مکرر نسبت هـ. ق 1148نادر تا قبل از احراز مقام سلطنت در 

پاسبان آستان مالیک بوسیعتبه»همواره از به  او در سفرهای مرتب خود به مشهد، است. نمودهیشیعیان اعالم م ۀخود را به ائم

-261-260-247 :1ج ، 1369)مروی،  و این فریضه را بدون وقفه تا پایان عمر انجام داد شدیمشرف م« علی بن موسی الرضا

بلکه  ،داشتیو زیارتی شیعیان معمول م یتنها این کار را در مورد مراکز مهم مذهبتر این است که نهبیعج. (314و  310-313

کرام  به شرف زیارت مراقد عظام مشایخ» که در اردبیل توقف داشتوقتی حتی درست یک سال قبل از رسیدن به سلطنت،

مروج  پادشاه مبرور مغفور لنگر دریای شجاعت و هژبر میدان سخاوت، روانصفویه رضوان اهلل علیهم مشرف و فاتحه به روح 

نذورات و وظایف جهت خدام واال احترام آن مزار فایض االنوار تعیین  دین اثنی عشر، شاه اسماعیل ابن سلطان حیدر خوانده،

صفوی در اهمیت دادن به شهر اردبیل دهنده سنت شاهان . او با این کار خود را ادامه(569: 1ج ، 1369)مروی،  «فرموده...

 سدینویم ها در شیراز،و پس از شکست کامل افغان ق 1142در جزو وقایع سال استرآبادی عنوان خاستگاه تشیع نشان داد. به

« موسی الرضا سکه به نام نامی سلطان والیت ارتضا علی بن» ایران را به نادر واگذاشت و او یطهماسب والیات شرقکه شاه

در همین هنگام پیدا است که روابط او با روحانیون حسنه بوده و به خالف آنچه بعدها در  (.90: 1368)استرآبادی،  رواج داد

و گزارشی از کشاکش وی با این طبقه در  مالیم در پیش داشته است یروش ،میدانیها و تصرف اوقاف ممورد رفتار وی با آن

 دست نیست.

 از سلطنتسیاست دینی نادر شاه پس 



ی خود را برای احیای قلمرو ایران در دوره صفویه بااقتدار برداشت. اما وقتی توانست تمام هاگامنادر در دوران نیابت سلطنت 

ایران را به زیر قدرت خود درآورد، در فکر سلطنت افتاد و با تشکیل مجمعی بزرگ از اشراف و نخبگان نظامی و دینی ایران 

تهدید توانست حمایت قاطبه این گروه را برای پادشاهی به دست بیاورد. تنها اعتراض علنی در مغان، با تطمیع و 

به بهای جان وی خاتمه یافت. سپس نادر با قبوالندن شروط خود بر شورای مغان به سلطنت ایران « میرزاعبدالحسین مالباشی»

. شورای مغان (48 - 49: 1381رملیت ها از ایران، ؛ گزارش کا83: 1328؛ مرعشی صفوی، 246- 251: 1368رسید )استرآبادی، 

گیری سیاسی نادر را برای آینده سیاسی ایران را مشخص کرد و از طرفی به جهت تعیین وی از طرف و تصمیمات آن جهت

. این شورا از جهت هستبزرگان کشوری و لشکری یک سنت نوین در رسیدن به پادشاهی پس از دوره ایلخانان در ایران 

، وقتی در شورای مغان نظر جمع بر پادشاهی هستبی و شناختن سیاست نادرشاه در قبال روحانیون نیز حائز اهمیت بسیاری مذه

 شرط تحقق ترتیبات ذیل قبول مسئولیت نمود:نادر قرار گرفت، او به

 وسیله شاه اسماعیل اول اعالم گردیده بود ترک کنند.ایرانیان از اعمال سب و رفض را که به .1

 عنوان رکن پنجم اسالم بپذیرند.ا پیروی از تعالیم امام جعفر صادق )ع( آیین جعفری را بهب .2

یک از فرزندان آن خاندان را پناه ندهند و اال مال و جانشان و هیچ بردارنددستایرانیان از طرفداری خاندان صفوی  .3

 در اختیار سلطان خواهد بود.

 (.157-156: 1383، سلطنت در خاندان نادر موروثی باشد )هنوی .4

 

 کهآندر آن مجمع با فضای رعب و وحشتی که نادر و وابستگان وی ایجاد کرده بودند، صدای مخالفتی شنیده نشد، جز 

پادشاهان حق ندارند بگویند که خدای عالم را چگونه باید پرستید. قوانین ما از »مالباشی اصفهان در حضور نادر چنین گفت: 

زل شده است و راهنمای ماست؛ و ازآنجا که هر تغییری در مسائل مذهبی عواقب خطرناکی دربردارد، طرف خدا به پیغمبر نا

، سخنان این روحانی که تنها فردی بود که «امیدوارم اقدامی نکنید که مخالف مصالح مؤمنین باشد و از فتوحات شما بکاهد

مخالفت بدهد و دیگران را در مخالفت آشکار با نیات نادر معنی  توانستیمجرأت مخالفت با نیات نادری را پیداکرده بود، 



(. قتل واالترین مقام روحانی 160: 1383و کشته گردید )هنوی، « هدف تیر واقع شد»تحریک نماید. بنابراین در همان لحظه 

ه وجه غالب سیاست در ایران بود ک هاآنکشور به اشاره نادرشاه، آغاز ستیز وی با روحانیون و تالش برای پراکندن قدرت 

 .هستمذهبی ایام سلطنت نادر 

صورت راضی پراکنده شدند، اما روحانیون به سبب نمایندگانی که از گوشه و کنار کشور در مغان جمع شده بودند، در ظاهر به

را درباره ی مذهبی نادر از وی دلخور بودند. نادر با رسیدن به سلطنت نیات و اهداف واقعی خود هااستیسقتل مالباشی و 

خوبی به پیوند عمیق و دیرینه ساختار سیاسی راحتی آشکار و نشان داد. او بهمذهب تشیع و متولیان آن یعنی روحانیون به

رغم سقوط حکومت صفویه و انتخاب وی به مقام که علی دانستیمحکومت صفویه با ساختار دینی و متولیان آن آگاه بود و 

تضعیف طبقه  نهیزمپس، دانندیمزمین ندان صفوی را تنها خاندان مشروع برای سلطنت بر ایرانشاهی، طبقه روحانیون هنوز خا

روحانیون را فراهم و اقدامات شدیدی در مبارزه با این گروه آغاز کرد. نادر وقتی از مغان به قزوین وارد گردید، اولین مرحله 

نمود، او در شهر قزوین تمام روحانیون شهر و نقاط مجاور آن را  از برنامه خود را در تضعیف قدرت اقتصادی روحانیون پیاده

که خرج علما و مدارس و مساجد »درباره مصارف عواید اوقاف سؤال کرد و این پاسخ را از آنان شنید:  هاآنو از  گردآورد

ما در وظایف خود قصور مسلّم است که ش»سپس نادر گفت: « می شود، و در مساجد برای پیروزی ارتش پادشاه دعا می کنند.

ورزیده اید و خداوند از کارهای اشخاصی مانند شما ناراضی است و نزدیک پنجاه سال بود که مملکت رو به انحطاط می رفت 

و عاقبت گرفتار شدیدترین فقر و فاقه شد، تا آنکه سربازان فاتح ما با جانبازی خود در راه دفاع و افتخار مملکت وضع را به 

« گرداندند. این سربازان علمایی هستند که ما مدیون آنانیم، و بنابراین، عواید اوقاف باید به آنها اختصاص یابدحال اول باز

 نیترمهمو  نیتربزرگ(. نادر با کوتاه نمودن دست روحانیون از عواید موقوفات در واقع این گروه را از 160: 1383)هنوی، 

در  هاآنبا وابسته نمودن روحانیون به مردم، زمینه شکست ابهت  خواستیمو اهرم قدرت و استقالل خویش محروم نمود. ا

 خود منع نماید.  گرفتهشکلپادشاهی تازه  هیعلرا از انجام اقدامات  هاآنمیان مردم را فراهم نماید و 



در بین مردم و شاید برای دشمن نمودن  هاآنای دیگر علیه روحانیون و کم کردن منزلت از این وقایع در مبارزهنادرشاه  پس 

ی هااستیسمردم با روحانیون، اعالمیه و دستورالعملی خطاب به همه روحانیون کشور صادر کرد و در آن ابعاد جدیدی از 

 کرده بود، روشن کرد:صورت مبهم به آن اشارهمذهبی خود که در دشت مغان به

علمای دارالسطنۀ اصفهان به الطاف ملوکانه مباهی بوده بدانند که اوقاتی را عالیجاهان صدر عالیقدر و حکام و مجتهدین و »

که رایت ظفر آیت در صحرای مغان برپا بود در مجالس متعدده قرار بر این شد که چون طریقۀ حنفی  و جعفری موافق آنچه 

لمرسلین صلّی اهلل علیه و سلّم می دانسته از اسالف به ما رسیده است متحد بوده، خلفای راشدین رضی اهلل عنهم، را خلیفۀ سیدا

اند. من بعداالیام، اسامی هر یک از خلفای اربعه که ذکر کرده شود با تعظیم تمام ذکر کنند. بعالوه در بعضی از اضالع مملکت 

اهل سنت است، ما، برخالف اهل سنت، در اذان و اقامه لفظ علی ولی اهلل را بر طریقه شیعه ذکر می کنند، و این فقره مخالف 

و منافی قراری است که معمول اسالف بوده. گذشته از این، بر تمام عالم هویدا است که امیرالمؤمین اسداهلل الغالب )ع( برگزیده 

و ممدوح و محبوب خداوند متعال است، و بواسطۀ شهادت مخلوق بر جایگاه و رتبت او در درگاه احدیت نخواهد افزود، و به 

چیزی از فروغ بدر قدر او نخواهد کاست. ذکر این عبارت موجب اختالف و بغض و عداوت ما بین اهل  حذف این الفاظ هم

تشیّع و سنت است که هر دو در متابعت شریعت مطهره سیدالمرسلین )ص( شریکند و خالف رضای پیغمبر )ص( و امیرالمؤمین 

لی به تمام مسلمین، از اعالی و ادنی و بزرگ و و کوچک و )ع( بعمل خواهد آمد. لهذا به مجرد اطالع از مدلول این فرمان عا

مؤذنین شهرها و توابع و اطراف و اکناف باید اعالم شود که از امروز به بعد این عبارت که خالف طریقۀ اهل سنّت است ذکر 

نمایند. و ولینعمت را می نشود. و نیز در میان حکّام معمول است که در مجالس، بعد از فاتحه و تکبیر، دعای دوام عمر پادشاه

فرمائیم که خوانین صاحب طبل و علم در این مواقع ازآنجا که این نحو تعظیم بیهوده و بی معنی است خصوصاً امر و مقرر می

گرفته شناسند. هرکس از حمد نعمای پادشاه حقیقی را به زبان بیاورند. عموم رعایا و برایا اطاعت این احکام و اوامر را برعهده

 (.162-161: 1383)هنوی، « 1149ن تخلّف ورزد مورد غضب شاهشناهی خواهد گردید بتاریخ شهر صفر سنه آ



خوبی اهداف به سیاست جدید مذهبی ایران نتوانست به هایعثمانی داخلی و کم توجهی و تردید هامخالفتنادر با توجه به 

ناچار شد که در آخر کار با گردآوردن علمای سنی و شیعه از د. او برداری نمایپیش برده و از نتایج آن بهرهمذهبی خود را به

از دامنه  االصولیها پدید آورد که علتوافق میان آن ینوع آنان با برخی از علمای عثمانی، هۀو مواج رانیاگوشه و کنار 

 ق1156مهمی به سال حادثه چنین  تخفیف دهد. ها بکاهد و آن حالت دشمنی و خصومتی را که در میانه وجود داشت،اختالف

 :و شیعه را تحریر کرده است یبین علمای سن« نامهوثیقه» متن و میرزا مهدی خان به راهنمائی نادر،صورت پذیرفت در بغداد 

جدائی در کلیات مذاهب  امان، و ایشان در مهد امن مذاهب ایران در اصول و فروع متحد و دماء و خروج»حاصل سخن آنکه 

مقرر گردید که  جای تقاضای رکن خامس در مکه،و رفض خلفای ثالث مذموم دانسته شد و به سبّ داًیاضافه که اکبه «.نیست

عقاید باطله و آثار »در این مجلس بازگشت خود را از  اعضاء سابق انجمن مغان، شریک شوند. یشیعیان بتوانند با رکن شافع

را که  انیرانیاقرار و مذهب ا )ع( عراق به امامت حضرت امام جعفر صادق علمای. و تسجیل کردند دییتأ« مبتدعه شاه اسمعیل

علمای ماوراءالنهر هم اشخاصی را که بر ضد ایرانیان  نمودند. قیتصد ایمان آورده بودند، به حقانیت سه خلیفه نخستین اسالم،

در این هنگام نادر (. 97-95: 1387رسکی، )مینو اعالم کردند قیام کنند، کافر شناخته و فروع مذهب جعفری را موافق اسالم،

(. 305: 1368)استرآبادی،  عتبات عالیات و مزار ابوحنیفه پرداختند بیعنوان نذر مبالغ کثیری برای تزئین و تذهو زنان او به

. در نتیجه نادرشاه در دست دیگر مردم آن سرزمین، از تمکین به قرارداد مزبور سرباز زدندبهوجود علمای عثمانی دستبااین

 ی طرفین را کاهش دهد.هانهیککرد که  خوشدلی از ادعاهای جدید مذهبی خود دست برداشت و تنها به این باعثمانروابط 

 شکست سیاست دینی نادر شاه

ی هانوشتهی ناگوار در ذهن و یاد بخشی از مردم ایران به یادگار گذاشت و در قالب عبارات و اخاطرهسیاست مذهبی نادر 

بعضی از افعال  را که »: سدینویمبندی سیاست وی در این زمینه آمیز منتقل گردید. برای نمونه مرعشی صفوی در جمعمبالغه

شیوه و شعار شیعه میباشد مثل تعزیه داشتن خامس آل عبا ]...[ برپاداشتن رسم عید غدیر و عید نوروز و غیره از تمام بالد قلمرو 

ه چادر بیک شاخ افکنده عالنیه قدغن نمود که کسی قرآن نخواند بلکه نداشته باشد، العیاذباهلل منه چه اگر خود موقوف نمود



قرآن راست میبود این همه اختالف در میان امت جناب رسول خدا واقع نمیشد و شروع بکلمات کفر و زندقه نموده و احداث 

: 1328)مرعشی صفوی، « نا گذاشت که تمام فرقه شیعه را باید بقتل رسانیدظلم و بیداد بی نهایت کرده باین نیز اکتفا ننموده ب

 .هستعنوان دشمن دین خدا ی ایرانی به نادر بهجامعهیی از هابخشآمیز، گویای دید (. این عبارت مبالغه84

بر اساس سازشی  هاکوشش، نشان داد که تشیع در ایران پایگاه ماندگاری به دست آورده بود. این سیاست دینی نادرشکست 

ی ارابطهی شود و رابطه آن با مکاتب چهارگانه تسنن مانند گذارنامتا تشیع از نو بنام مکتب جعفری  گرفتیمساختگی صورت 

 ازلحاظقدرت او را  آنکهیبباهم داشتند قلمداد شود. امام جعفر صادق )ع( واضع این مکتب شمرده شود  ترشیپکه این مکاتب 

ابوحنیفه یا شافعی فضیلت دهند. حکومت عثمانی از تأیید این طرح خودداری نمود. و روحانیون شیعه با اینکه نفی تقدس بر 

 (.63: 1369عنوان گروه مذهبی ملت به حیات خود ادامه دادند )الگار، بلد و تهیدست شده بودند به

میرزا به اتهام سوءقصد به جان وی، از اعتدال خارج  ویژه بعد از کور کردن پسرش رضاقلیدر عرصۀ سیاسی، نادر به مرور به

تدریج ساله را که بر مردم ایران بخشیده بود، لغو نمود و با خشونت دستور جمع آن را صادر کرد. بهگردید. نادر ابتدا مالیات سه

بود تنها به سرکوب  هاآنریت ی وی شورش و تمرد در بیشتر نقاط ایران آغاز گردید و نادر که عاجز از مدیهااستیسبراثر سوء 

به هر مملکت که وارد می شدند کله مناره ای از رؤس رؤسا و ضعفای بیگناه ترتیب می »نظامی اقدام نمود. در روزهای آخر 

گیری وی بر مردم ایران افزود. . نادر در اداره ایران شکست خورد و این بر سخت(534 – 539: 1368)استرآبادی، « یافت

جنون و سودائی در دماغ بهم رسانیده حکم نموده که از جمیع متوطنین ممالک ایران عنفاً و جبراً و قهراً زر وصول آخراالمر »

کنند و الف نادری نام کنند ]...[ از این ظلم و ستم بی پایان، تسلسل و درد بی درمان بر همه اهل ایران آمد. صغیر وکبیر، غنی 

(. نادر که خود را در میان 151: 1367قزوینی، )« و ضرب چوب گریان و ناالن بودند.و فقیر ممالک ایران در عذاب شکنجه 

مردم ایران تنها یافته و حتی در فکر فرار بود، عاقبت به تیغ انتقام زیردستانش که بر جان و زندگی خود بیمناک بودند، کشته 

: 1368)استرآبادی،  «دوی، لعب طفالن ساختهسری که از بزرگی در عرصه جهان نمی گنجید در میان ار»گردید و عاقبت 

541.) 



داشت. او تا زمانی که با دشمنان ایران  قتل نادر ریشه در بحران مشروعیت حکومت وی و سوء سیاست او در اداره کشور

یین شیعه و متولیان ، اما وقتی صفویان را از میان برداشت و به مقابله با آنمودندیمودل با وی همراهی ، ایرانیان با جاندیجنگیم

آن اقدام نمود، یک تغییر ناگهانی در احساسات مردم بر وی آغاز شد. مردمان شهرنشین و بازرگانان ایرانی اگرچه در آغاز او 

را رانده بود،  هاآنمیان او با غلجائیان افغانی که نادر  توانستندیمسختی بودند، اینک به را حامی خود در برابر چپاولگران یافته

 ,Avery, Hambly and Melville) افتتمایز قائل شوند. نادر با سوء سیاست در تأسیس سلسله افشاری شکست ی

یافت ولی مردم ایران احترام زیادی برای صفویان قائل بودند و تنها او اگرچه در شورای مغان به قدرت دست .(2008:54

، پس وقتی نادر این خاندان را برانداخت و فرزندش رضاقلی میرزا بازماندگان صفویان شمردندیمرا حکمران واقعی ایران  هاآن

 (.132- 134: 1340را به قتل رسانید، مردم ایران هرچه بیشتر در برابر وی قرار گرفتند )واتسن، 

خاص پادشاهی و رسیدگی  یهاژهیو کاربا انجام  توانستیمنادر اگرچه از مشروعیت اولیه برای حکومت برخوردار نبود، ولی 

به امور مردم و تأکید بر جنبه کارآمدی حکومت خود محبوبیت و مقبولیت خویش در بین مردم را افزایش دهد. اما نادر در 

این مسیر هم ناکام بود. نادر سیاست اداری مشخصی نداشت و حتی یک دیوانساالری پابرجا ایجاد نکرد. دلیل این امر اشتغال 

ی سنگین، حس دشمنی رعایای خود را برانگیخت، او توجهی هااتیمالامور جنگی بود. از سویی نادر با وضع همیشگی وی به 

ی پیاپی و لشکرکشی در داخل کشور، مردم ایران را هاجنگنداشت و در فکر توسعه منابع مادی کشور نبود.  به رفاه رعایا

(. Avery Hambly and Melville,2008: 49-50) دیکشان شدت فقیر نمود و کشاورزی و تجارت کشور را به نابودیبه

و تلف شدن عده بسیاری از لشکریان نادر در حمله به هند  هاغارتجمعیت ایران براثر اشتغال بسیاری به امور نظامی و قتل و 

 .(131: 1378بسیار کاهش یافت )روش شوار، 

(. نادر با 210: 1384)طباطبایی، « از دیدگاه مصالح ملی ویرانگر بوداستبداد نادری »بود و نه درایت و خرد؛  ریشمشنادر فرزند 

سیاسی و دریافتی از مصالح ملی توأم  باخردکاردانی او  که آنجا ازکاردانی توانست قلمرو سیاسی ایران را تجدید نماید اما 

نابودی ایران را در برداشته باشد که او  توانستیمطلبی بیکران بود، درنهایت نشده بود، این کاردانی نظامی که مضاعف بر جاه

رغم تکیه زدن بر تخت شاهی نتوانست فرمانروایی راستین باشد، از مقام سرداری نیز به به رهایی آن کمربسته بود. نادر که به



. به نظر (213- 214: 1384شده بود )طباطبایی، بختی او و ملت ایران تبدیلمرتبه پاسداری ثروتی فروافتاد که به سرچشمه نگون

عنوان  می رسد نگاه نادر به مقام پادشاهی بیشتر در قالب مفاهیم راهزنی و غارت و چپاول بود که ریشه در خاستگاه وی به

بیانگر نظر بخشی از  تواندیم، که میبریمبا عبارتی از قزوینی به پایان  شاهی نادر را نییتب در ابیورد و قوچان داشت.« راهزن»

 (.153: 1367)قزوینی، « الحق در شجاعت و کاردانی و نمک بحرامی نادر شبهه نیست»مردم ایران آن دوره درباره نادر باشد: 

 

 گیرینتیجه

ای که مذهب شیعه در مشروعیت بخشی به اقدامات وی داشت، خود نادر در ابتدای قدرتیابی به خاطر نقش و کارکرد ویژه

داد، او با این حربه حمایت بخشی از نخبگان جامعۀ ایران را کسب کرد و به مقام ی معتقد به مبانی مذهب شیعه نشان میرا فرد

ست  سعی نمود، حمایت آحاد جامعۀ ایران را به د سلطنت،  سیدن به مقام  ست یافت. او در گام بعدی برای ر سلطنت د نیابت 

در واقع برای مشروعیت بخشی به پادشاهی نادر بود. اما هدف او از این ادقام آورد. شورای مغان و بیعت همۀ حاضران در آن 

صفویان در ایران آگاه بود، برای  شیعه و خاندان  شاهی بود. او که به خوبی به پیوند نزدیک میان مذهب  سیدن به پاد فراتر از ر

سعی کرد مذهب شروعیت جدید برای خود،  صفویان و بازتعریف م شروعیت زدایی از  سوم در  م شیع مر نوینی را جایگزین ت

ای را به پیکر اصلی اسالم پیوند دهد، نشان داد که شدهکه تشیع تعدیلی نادرشاه در اینهاکوشششکست قطعی جامعه نماید. 

تا تشیع از نو  گرفتیمبر اساس سازشی ساختگی صورت  هاکوششتشیع در ایران پایگاه ماندگاری به دست آورده بود. این 

ــنن مانند گذارنامبنام مکتب جعفری  ــود و رابطه آن با مکاتب چهارگانه تس ــتند  ترشیپی که این مکاتب ارابطهی ش باهم داش

تقدس بر ابوحنیفه یا شــافعی  ازلحاظقدرت او را  آنکهیبقلمداد شــود. امام جعفر صــادق )ع( واضــع این مکتب شــمرده شــود 

ی از تأیید این طرح خودداری نمود. و روحانیون شــیعه با اینکه نفی بلد و تهیدســت شــده بودند فضــیلت دهند. حکومت عثمان

 عنوان رهبر مذهبی ملت به حیات خود ادامه دادند.به
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