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اصلی ترین و . اي مواجه بودندهاي بعد از صفویان در بدست آوردن قدرت با مشکالت و مسائل عدیدهحکومت      

) ص(صفویان با استفاده از عالقه مردم آن زمان به خاندان پیامبر اکرم. ترین این موضوع جریان مشروعیت بودمحوري

ي بسیار از یک سو و تبلیغ گسترده هوادارن و هواخواهان خود در جامعه آن روزگار از سوي و به کار بردن ترفندها

دیگر چنان مشروعیت و پایگاهی براي خود در بین جامعه و مردم آن زمان ایجاد کردند که پادشاهان بعدي براي 

ي بعدي مانند نادر شاه افشار، هاجریان دیگر حکومت. تصاحب تاج و تخت مجبور به استفاده از مشروعیت آنان بودند

بعد از افشار نوبت به زندیان به سرکردگی کریم خان . گذر از مشروعیت صفویان بود که با موانع و اعتراضاتی روبرو شد

کریم خان زند در ظاهر از مشروعیت صفویان عبور نکرد، بلکه با انتخاب القاب مختلف، حکومت را حق اوالد و . رسید

بعد از . خواست از مشروعیت صفویان بهره ببرد، وکیل الدوله خواندخود، در مقطعی از زمان که میاحفاد صفویان و 

مرگ شاه اسماعیل سوم که ظاهر و نمایی از یک پادشاه صفوي را داشت، کریم خان اقدامی در جانشین کردن فرزند 

براي خود انتخاب نمود تا به نوعی عدم  وي نکرد و در واقع او نیز از صفویان عبور کرد و عنوان وکیل الرعایا را

کریم خان زند با عدم انتخاب . مشروعیت خود را با انتساب خود به مردم توجیه نماید و تا حدودي نیز موفق بود

بعد از مرگ کریم خان، . جانشین و یا سیستمی براي تعیین جانشین، اقدام اصلی را در انقراض این سلسله فراهم نمود

یق و کم خرد وي که همگی آنان از طایفه بکله و هزاره زند بودند با غفلت از دشمن اصلی خود آقامحمد جانشینان ناال

خان قاجار، و عدم درك موقعیت و جریانات سیاسی و حرص کسب تاج و تخت، به جان یکدیکر افتادند و موجبات 

تدا تعریفی از مشروعیت ارایه شود و در این پژوهش سعی شده است اب. ضعف و انقراض این سلسله را فراهم آوردند

در نهایت به . سپس گذري اجمالی به دوره هاي صفوي و افشار از لحاظ ایجاد و استفاده از مشروعیت شده است

  .دالیل عدم انتخاب جانشین از طرف کریم خان و حوادث بعد از مرگ او پرداخته ایمدوره زندیه و بررسی 
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  هبیان مسئل - 1- 1

صفویه از مشروعیت بسیار باالیی در میان مردم ایران برخوردار بود و این مشروعیت با وجود  حکومت

تداوم و ادامۀ مشروعیت صفویان در حکومت بر ایران تا حدود زیادي . سقوط اصفهان همچنان پابرجا بود

ر سر قدرت، کریم خان و اختالفات بازماندگان او ب شاه با مرگ نادر. حکومت نادرشاه را تحت تأثیر قرار داد

اما تداوم مشروعیت صفویان تا حدود . زند فرصت الزم را براي به دست گرفتن پادشاهی به دست آورد

مشروعیت خاندان صفوي در به کریم خان با اعتقاد . زیادي بر حکومت او و جانشینانش نیز سایه افکند

. کنداز یکی از بازماندگان صفویه حکمرانی می ایران، خود را وکیل الرعایا نامید و معتقد بود به نمایندگی

با اعتقاد به این نظریه او براي خود جانشینی انتخاب نکرد و این مسئله در کنار بحران دائمی جانشینی در 

  .اي تاریک و خونین رقم زدایران، سرنوشت حکومت زندیه را پس از کریم خان به گونه

هاي مخاطره آمیز تاریخ ایران دانست؛ را باید یکی از دوراندوران پادشاهیِ جانشینان کریم خان زند 

زیرا عالوه بر این که وي جانشین معینی نداشت و کسی نیز پس از او نتوانست مدعیان زورمند و رقباي 

سیاسی را از میان بردارد، هیچ یک از امرا و شاهزادگان زندیه نیز نتوانستند براي بقاي دولت زند و تحکیم 

اغراض و امیال نفسانی یا حس قدرت طلبیِ جانشینان کریم خان، . به اقدام مهمی دست یازنداساس آن 

، خاندان زند به حدى دچار نفاق بالفاصله پس از مرگ کریم خان. به وجود آورد کشورآشوب بزرگی را در 

و مسلم  ، محرزاض آن سلسله در صحنه سیاست ایرانو نقار و اختالف داخلى شدند که اضمحالل و انقر

ها سراسر حکمرانی بازماندگانش با حوادث مخوف و خونین گذشت و نتیجه این بی احتیاطیدر . گردید

کشته شدند و اعقاب او یکی پس از دیگري بر اثر عدم موفقیت در هرج و مرج با وضع فجیع و دردناکی 

کومتی که با وجود کریم ها اغتشاش و بلوا از هرجا بلند شد و حرحمیها و بیدر نتیجه همین شقاوت
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اي را هر فرد یاغی و گردنکشی که عده. شد آشوبخان آرامش نسبی به وجود آورده بود بعد از او دچار 

. اطراف خود دید علم طغیان بر افراشت و این نفاق و دودستگی تا سقوط خاندان زند همچنان باقی بود

- زدند و اتفاقات خونینی به راه میست میبازماندگان زند همیشه بر علیه یکدیگر به کار خصمانه د

گر تشویق و یکدی بر علیهنبودند بلکه آنان را  دشمنان نیز در فکر خاتمه دادن به وضع بحرانی. انداختند

آنها . تدبیر  و غالباً ستمگر بودندینان کریم خان غالباً مردان دلیر و جنگاور اما بیجانش. کردندترغیب می

همۀ جانشینان کریم خان یکی پس . به وجود آورندرا کرد ه بقایشان را تضمین مینتوانستند وحدتی را ک

از دیگري در جنگ قدرت با یکدیگر کشته شدند و این مسئله از عوامل اصلی سقوط این خاندان به دست 

  .آقامحمدخان قاجار بود

  پژوهش) هايسؤال(سؤال  -2- 1

  سؤال اصلی - 2-1- 1

  بر چه اصولی استوار بود؟ سئله جانشینی در دوره زندیهم

  سؤاالت فرعی - 2 -2- 1

  خان زند چه بود؟دلیل اصلی عدم پذیرش مقام شاهی از طرف کریم

 خان زند چه اقدامی براي مسئله جانشینی پس از خود اندیشید؟ کریم

  ؟ مسئله جانشینان کریم خان در دوران پس از کریم خان زند چگونه بود 

  پژوهش) هايفرضیه(فرضیه - 3- 1

  فرضیۀ اصلی - 1- 3- 1

خود را نماینده در ظاهر با توجه به ادامه دار بودن مشروعیت صفویان در این دوره، کریم خان زند  

و سیستمی براي انتخاب  ذا او پس از مرگ خود نیز هیچ تدبیريهل. دانستصفویان در حکومت می

ي فراوانی در خاندان زندیه تا سقوط باعث قتل عام و کشتارهااقدام او اندیشه نکرد و این  جانشینان خود

  .این خاندان گردید
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  هاي فرعیفرضیه - 2- 3- 1

و خود عنوان وکیل الدوله و بعداً وکیل الرعایا را را شاه خواند صفوي کریم خان شاه اسماعیل سوم 

  .تا به نوعی عدم مشروعیت خود را جبران کندانتخاب نمود 

ودن مشروعیت صفویان و عدم درك واقعیات سیاسی ایران کریم خان به خاطر اعتقاد به ادامه دار ب

 .براي خود هیچ جانشینی انتخاب نکرد

خان بالفاصله پس از مرگ وي به جان هم افتادند و تا سقوط این خاندان مسئله  بازماندگان کریم 

 جانشینی حل نشد و کشتارهاي هولناکی از مدعیان قدرت انجام گرفت و این مسئله از عوامل اصلی

  .سقوط این خاندان گردید

  اهمیت پژوهش و ضرورت - 4- 1

اي در     مسئله جانشینی در دورة زندیه و حل نشدن آن به وسیلۀ امراي این خاندان اهمیت ویژه

بررسی تاریخ حکومت زندیه دارد و در واقع این مسئله از عوامل اصلی سقوط زودهنگام قدرت سیاسی این 

ریشه در تحوالت مشروعیتی  مسئله جانشینی در عصر زندیه. جار بودخاندان به دست آقامحمدخان قا

رغم اهمیت  علی .حکومت صفویه و ریشه دار بودن این مشروعیت در دوران پس از سقوط این خاندان دارد

این موضوع تاکنون پژوهشی در بارة این موضوع انجام نگرفته و مسئله پرداختن به آن را دوچندان 

  .کند می

  پژوهش) اهداف( هدف  - 5- 1

  .هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مسئله جانشینی در دوره زندیه است

  فرعیاهداف - 1- 5- 1

  ثیر آن بر انتخاب نکردن جانشینو جانشینی و تأبررسی و تحلیل نگاه کریم خان زند به قدرت 

  زند بررسی و تحلیل مسئله جانشینی و هرج و مرج حاصله از آن در دوره پس از کریم خان
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  ي پژوهشپیشینه - 6- 1

هایی که به دورة اما در پژوهش. دربارة موضوع مورد نظر انجام نگرفته استتاکنون پژوهشی مستقل 

  : زندیه پرداخته اند، به صورت گذار و اجمالی به این موضوع اشاره شده است

  )1390نور محمد مجیدي کرایی،  ( - 1- 6- 1

به استفاده کریم خان  جتماعی کریم خان زند صورت گرفته و پژوهشی با موضوع کارنامه سیاسی و ا 

از تجربه نادر شاه در بهره برداري از مشروعیت صفویان با گماردن یکی از نوادگان آنها به شاهی اشاره 

 .سلسه افشار غاصب حکومت شمرده نشودکرده و از زیرکی او در این امر به گونه اي یاد کرده که مانند 

  اتفاقات جانشینی بعد از کریم خان اشاره اي نکرده است به حوادث وولی 

  ) 1378رضا شعبانی، ( - 2- 6- 1

اجتماعی در دوره هاي افشاریه و زندیه انجام گرفته که به  - پژوهشی با عنوان تاریخ تحوالت سیاسی 

ان صورت بررسی احوال نادر شاه و بازماندگان او، اقتدار یافتن طایفه زند و همچنین مناسبات خارجی آن

  .گرفته است و نگاهی گذرا نیز به تحوالت سیاسی و اجتماعی بعد از کریم خان نموده است

  )1354حسن خوب نظر، ( -3- 6- 1

پژوهشی با عنوان جانشینان کریم خان زند صورت گرفته است که در آن به اتفاقات سیاسی و  

. سیر تاریخی آن اشاره کرده استها بر سر قدرت بعد از مرگ کریم خان و اجتماعی و همچنین کشمکش

در این پژوهش تا حدودي به عدم انتخاب جانشین از طرف کریم خان اشاره شده ولی دالیل حوادث و 

  .اتفاقات پس بعد از آن مورد برسی قرار نگرفته است

  )1366غالمرضا ورهرام، ( - 4- 6- 1

ع ایران پس از مرگ کریم خان و بطور کلی وقایپژوهشی با عنوان تاریخ زندیه انجام گرفته است که  

 بی که در دیگر کتابهاي فارسیو ذکر مطال پژوهش با بررسی این . شود شرح داده مید از او رویدادهاي بع

توان نتیجه گرفت که نویسندة تاریخ زندیه با  می هاي اروپائیان، خورد و تفحص از سفرنامه به چشم می
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تحوالت از ذکر جزئیات  ه که وي در شرح وقایع مهم،دقت کامل مطالب خود را نوشته است، به ویژ

 علتبه  اياما در این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها اشاره . ه استشم نپوشیدنیز چاجتماعی آن دوران 

  . عدم انتخاب جانشین توسط کریم خان و خوانین بعدي او نشده است

  ) 1391جان آر پري، (  - 5- 6- 1

اشاره اي به سیاست کریم خان در منسوخ نمودن ترفند فرسوده رعایا، کتاب کریم خان زند وکیل ال 

نیابت سلطنت این چنین نوشته که او دریافت هر حکومتی که بتواند مشروعیت خود را با بکارگیري خط 

مشی هاي انسانی و موثر به جاي دستاویز قرار دادن یک وجاهت نخ نما بدست آورد، می تواند به آرامی 

به خاك بسپارد و اجازه داد تا ترفند فرسوده نیابت بدون هیچ تشریفاتی منسوخ شود و  روح صفویه را

همچنین به عدم انتخاب جانشین از طرف کریم خان به علت اینکه خود را نیابت سلطنت می دانسته و 

ن خوانیبعد از مرگ کریم خان حوادث خونینی را براي  عدم وجود قانون قطعی براي انتخاب فرزند ارشد

  .زند ایجاد نمود

  )1378جان فوران، ( - 6- 6- 1

 1800الی  1500هاي کتاب مقاومت شکنده به بررسی دگرگونیهاي سیاسی و اجتماعی مابین سال 

در فصل سوم کتاب یاد شده به تحوالت اجتماعی در دوره صفویه، کشمکش هاي . میالدي پرداخته است

در دوره افغان ها، ایران دوره نادر شاه و ایران دوره داخلی، روابط خارجی، سقوط دولت صفویه، ایران 

نویسنده در بخشی از این کتاب پس از بررسی دوره زندیه، اشاره اي به . کریم خان زند اشاره شده است

نداشتن چارچوب نهادین مشخص در کشورداري و اداره کشور به وسیله یک سیستم دیوانی کوچک که 

و بطور کلی حکومت . اورزي توسط کریم خان بوده اشاره می نمایدفقط درصدد احیاي بازرگانی و کش

را از نظر دیدگاه مردمی و نخبگان بسیار ضعیف می ) ها، افشاریان و زندیانافغان( هاي بعد از صفویان 

  .گرددداند که آثار آن در سده هاي بعدي نمودار می
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  پژوهشو روش  مواد  - 7- 1

برداري از کتب و اسناد نند دیگر تحقیقات تاریخی به روش فیشهاي این پژوهش به ما مواد و داده

نویسنده سعی دارد در کنار . باشدتحلیلی می - روش پژوهش نیز توصیفی .تاریخی گردآوري شده است

  .توصیف مسئله جانشینی در این دوره نگاه تحلیلی نیز به موضوع مورد نظر داشته باشد

  و مآخذ منابع بررسی و نقد - 8- 1

  گشا گیتی تاریخ - 1- 8- 1

از این کتاب . آن را تالیف کرده است نـامی بـه مـتخلص اصـفهانی موسوي صادق محمد میرزا 

 1200محرم  21باشد، زیرا مولف آن از حوادث عصر خود تا مهمترین و معتبرترین اسناد تاریخ زندیه می

بدون کم و کاست شرح داده و  م سخن گفته است و بسیاري از وقایع که خود شاهد آن بوده 1785/ ه ق

این کتاب به . هاي میرزا محمد حسین فراهانی وزیر را نقل کرده استیا خاطرات و مشاهدات و نوشته

روش و شیوه مرسوم برخی تاریخ نویسان پس از صفویه همراه با کنایات و استعارات و تشبیهات فراوان و 

این کتاب روایتگر به قدرت . اننده خارج میشودجمالت زاید است، به طوري که رشته کالم از دست خو

رسیدن زندن، موقعیت طایفه زند، خصوصیات اخالقی کریم خان، تعیین یکی از اوالد صفویه براي 

مشروعیت بخشیدن به حکومت کریم خان، مبارزه و جدال با مدعیان حکومت و همچنین حوادث بعد از 

غارت و چپاول مردم و دیگر جانشینان وي می باشد که مرگ کریم خان و مهیا شدن ایالت خونریز براي 

  .در این پژوهش از آنان استفاده گردیده است

  کتاب گلشن مراد- 2- 8- 1

گلشن مراد از مهمترین منابع تاریخی دوره زندیه می . تالیف ابوالحسن خان غفاري کاشانی می باشد 

خان، زکی خان، ابوالفتح خان، م در خصوص دوره سلطنت کریم  1780/ ه ق 1194باشد که در سال 

وي پس از مرگ کریم خان به دلیل . صادق خان، علمراد خان و جعفر خان زند تالیف شده است

اغتشاشات داخلی خاندان زند از ادامه کار سرباز زد، تا اینکه با تشویق علی مراد خان زند کار خود را ادامه 

مولف در اثر خود به ذکر . علی مراد خان زند پایان دادداد و سرانجام آن را با نام گلشن مراد و به نام 
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در این پژوهش از . م پرداخته است 1791/ ه ق 1206م تا  1780/ ه ق 1194هاي وقایع و اخبار سال

ماجراي پیمان سه جانبه و انتخاب یک نفر از صفویان به شاهی، قرار گرفتن شاه اسماعیل سوم در دستان 

شروعیت از آن، ماجراها و جنگ هاي محمد حسن خان قاجارو قتل او، فرماندهان فاتح جهت کسب م

همچنین قتل عام عده اي از سرداران نامی دودمان زند و همچنین ارادت مردم ایران به صفویان بعد طی 

  برداري شده استسال از انقراض سلسله صفوي این کتاب بهره 67

  التواریخ مجمل - 3- 8- 1

شامل وقایع و اسـت که  اصـفهان سـادات از گلسـتانه محمـدامین بـن ابوالحسـن کتـاب نویسـنده 

 دولـت این کتاب در .ه می باشدسلسله زندیخاندان افشاریه و  ،رویدادهاي سی و پنج ساله بعد از نادرشاه

 صـفوي سقوط از بعد زند ایل حضور و زند طایفه نسبت و واصل ها جنگ حوادث شرح بـه بیشـتر زندیـه

 قدرت و علیشاه زمان به زند ایل مجدد حضور و خراسان به آنها اجباري کوچ و افشار نادرشاه انزمـ در و

 نویسندگی شیوه. پردازد می زندیه دولت گیري شکل و قدرتش مدعیان شکست و خان کریم یـابی

 نیـز استعارات از هرچند است وروان ساده گشا گیتی تاریخ نوشتاري سبک با مقایسه در گلستانه

  .است شده کـارگرفتـهب

  فارس کالنتر محمد میرزا روزنامه - 4- 8- 1 

 این عینی شاهد که زند سلسله به مربوط مهمی مطالـب حـاوي فـارس کالنتر محمد میرزا روزنامه 

 می افاغنه وسطت شیراز تصرف و صفویه سقوط از پس ایران اجتماعی اوضـاع بـه. باشدمی بود وقایع

 و خان صـادق خان، ابوالفتح خان، زکی کومتح خان، کریم آمدن کار روي اي بهاشاره همچنین پردازد،

  .دارد خان جعفر رسیدن سلطنت به چگونگی و خان مردان علی

  التواریخ رستم - 5- 8- 1

 زندیه معتبردوره کتـب از اسـت الحکمـاء رسـتم بـه ملقـب آصـف هاشـم محمد اثر این نویسنده 

 نیز اجتماعی وقایع بـه امـا کرده، فراوانی اشارات تاریخی حوادث و یاسیس هاي رویداد به اگرچه است

 .کندمی اشاره مردم اجتمـاعی حیـات وضـعیت بـه ساماندهی در خان کریم تالش به و است پرداخته
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بیانگر تحوالت بعد از مرگ کریم خان و جنگ خوانین با یکدیگر و به ویژه جنگ هاي  این کتابهمچنین 

  . است قاجاربا آقا محمد خان جعفر خان 

  نیبور نامه سفر - 6- 8- 1

 وي اصلی نگیزها. کرد دیدن فارس خلیج در ایران جنوبی سواحل از م1764 درسال نیبور ارستن

 هنگام به نیبوربوده است  فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي سیاسی، اوضاع از مختلف اطالعات گردآوري

 نیبور که باشد داشته نظر مد دبای خواننده. است برده می سر به ایران در بندرریگی میرمهناي شورش

 .اسـت داشته حضور شیراز و ایران در میرمهنا شورش بحبوحه و خان کریم اصالحی اقدامات از پیش

منابع فارسی این دوره . است کریم خان زندهاي گمنام؛ اما مهم روزگار  یکی از سفرنامهکتاب یاد شده 

اغلب رویکردي سیاسی و نظامی دارند و کمتر به جزییات تاریخ اجتماعی و اقتصادي یا شناسایی علمی 

 سفرنامه نیبور در تمامی این موارد مطالبی بدیع دارد. پردازد ها و بناهاي باستانی روزگاران گذشته می راه

   .تواند، از آن بی نیاز باشد نمی زندیه تاریخکه محقق 

  فرانکلین ویلیام سفرنامه -7- 8- 1

 جعفرخان زمان در. است ایـران بـه بنگال از فرانکلین مشاهدات: ایران به بنگال از سفر مشاهدات 

 دهد می شهر این مردم زندگانی وضـع چگـونگی و شـیراز شـهر به راجع مفصلی شرح و آمد ایران به زند

 در. نویسد می ومهمی جالب مطالب وکیـل نسـراي کاروا وکیـل، بازار ویژه به بازار و ساختمان شیراز ابنیه

 عهد در را شیراز شهر هاي دروازه و شـهر داروغه مسائی نتیجه در آن امنیت و شهر انتظامات با رابطه

  .دهـد می گزارش شهر از را مردم خروج ورود نحوه و خان کریم

  اکارملیته گزارش - 8- 8- 1

 اجازه با صفوي دردوره فرقه این.است کاتولیک کارملیت فرقه هاي نوشته همچنین ،اروپاییان آثار از 

 و دادند ادامه ایران در را خود فعالیت به زند و افشار عصر در و کردند آغاز را خود کار اول عباس شاه

 .اندتهگذاش جاي بر خود از زندیه دوره جمله از و مختلف ادوار در ایران اجتماعی تاریخ از جالبی نکات

 دواست، که از  ردهک ارائه زندیه دوران اواسط تا اول عباس شاه دوره آغاز از النهرین بین و ایران اوضاع

 نادر از بعد جانشینی هاي جنگ پادشاهی، دوران نادر، یابی قدرت چگونگی درباره زندیه و افشاریه بخش
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 است اهمیت حائز، مختلف هاي جنبه ازها شگزار این. شودیم شامل را خان کریم دوران اعظم قسمت و

 به حمایتی گونه هیچ آنها توضیحات در نداشتند دربار به وابستگی گونه هیچ مبلغان این که آنجا از

 قرار بررسی مورد را حکام و شاهان نقادي دیدگاه با گاه و خوردنمی چشم به حاکمه دستگاه و حکومت

- یادداشت و هاگزارش و یادداشت این برجسته نکات دیگر از هادادروی و دثحوا دقیق تاریخ ذکر .دناداده

  . است شرقی هند کمپانی ايه

  تاریخ روضه الصفاي ناصري  - 9- 8- 1

روضۀ الصفاي میرخواند نوشته است و  بردر زمان قاجاریه، رضا قلی خان هدایت طبرستانی سه جلد  

به . آن را به نام ناصرالدین شاه منسوب کرده و از این جهت نامش را روضۀ الصفاي ناصري گذاشته است

در این  .در جلد نهم این کتاب اشاره شده است هاي زمان کریم خان زند و جانشینان اواتفاقات و جریان

ها و نبردهاي لطفعلی پژوهش از مطالب این منبع ارزشمند درباره کریم خان و جانشینانش به ویژه جنگ

این منبع به سیر تحوالت سیاسی و اجتماعی بعد از . خان با آقا محمد خان قاجار بهره برداري شده است

  . لتی بر خونریزي و به جان هم افتادن خوانین زند ارایه نداده استکریم خان پرداخته و تحلیل و ع

  فارسنامه ناصري -10- 8- 1

به  شاه ناصرالدینو به دستور  حسن فسائی توسط ق ه 1311 تا 1300 هاي سالکتابی که در فاصله  

رایه گردیده فتار در یک جلد اگفتار نوشته شده است که هر گ دو این اثر در. است درآمده  تحریررشته 

و سلسله زندیان که مصادف بوده با حیات نویسنده  افشارحوادث و اتفاقات آخرین روزهاي سلسله . است

کتاب و خود به طور مستقیم آنها را مشاهده نموده است این کتاب را از منابع موثق و بسیار مهم دوره 

رشاه افشار از جمله سیر و مراحل تحوالت سیاسی و اجتماعی اتفاقات پس از مرگ ناد. زندیه کرده است

قدرت یابی کریم خان زند، اتحاد و با خوانین و پیماشکنی آنها ، شاه اسماعیل سوم و استفاده از 

مشروعیت او، رابطه کریم خان با شاه اسماعیل سوم و شاهرخ افشار، جنگ ها و مبارزات خوانین زند بعد 

طفعلی خان زند با آقا محمد خان قاجار و نزدیک از مرگ کریم خان براي تصاحب قدرت و نبردهاي ل

  .شدن میرزا ابراهیم کالنتر به او از مطالب مهمی است که این پژوهش از این منبع استفاه نموده است
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 مشروعیت و استفاده حکومت هاي
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  مشروعیت و مفاهیم مرتبط با آن   -1- 2

یکی ایجاد حق : زمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد حاکمیت است که هم پایهاساس و  مشروعیت،

م یعنی یک نظا. و دیگري شناسایی و پذیرش این حق از سوي حکومت شوندگان حکومت براي حاکمان

، واقع در . هاي آن به رسمیت شناخته شودیید قرار گیرد و شایستگیسیاسی باید از طرف مردم مورد تأ

عالم، ( شودگفته می ش حق اعمال قدرت از سوي شهروندانو مشروعیت به پذیر قدرت مشروع اقتدار به

 براي پذیرش و اطاعت مردمشود که مشروعیت از تعریف این دو اصطالح چنین برداشت می .)72: 1383

ن این امر بدین معنی است که بدو .برخوردار است نظیري هاي سیاسی از جایگاه مهم و بیبراي نظام

هر گاه یک نظام سیاسی درصدد کسب اقتدار  .تواند اقتدار داشته باشدمشروعیت هیچ نظام سیاسی نمی

میان مشروعیت و از طرف دیگر . سازداستوار ي آن مشروعیت خود را بر پایه ها نخستباشد باید در گام 

روعیت داشته باشد در مش حکومتاي  که هر گاه در جامعه به این دلیلاقتدار تفکیک اساسی وجود ندارد 

هاي خود را اعمال کند واقع از اقتدار هم برخوردار است و هر گاه حکومت مجبور شود به زور سیاست

مشروعیت توان میان  ذا نمیهل ،معناي آن این است که آن حکومت مشروعیت ندارد پس اقتدار هم ندارد

کنند یا در ي کسانی که اعمال قدرت میمشروعیت برا ةفاید. )30 :1378 سنت،(و اقتدار تفکیک قائل شد

ارداد اجتماعی روشن قر از مشهوري جمله در روسو که گونههمان. است  پی اعمال قدرت هستند آشکار

نیرومندترین مرد هرگز به اندازه کافی نیرومند نیست تا همیشه فرمانروا باشد مگر اینکه قدرت «: سازدمی

تواند به عنوان این مشروعیت می .)16: 1391روسو، ( »بدیل کندخود را به حق و اطاعت را به وظیفه ت

در نظر گرفته شود که چرا مردم از کسانی که بر مسند قدرت هستند یا مدعی اقتدار بر آنها  مسئله

که توسط صاحبان هاي ارزشی مشترك، چرا که نظم سیاسی از طریق نظام .کنندهستند اطاعت می
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گردد و در واقع مشروعیت ایجاد شده آنان توسط مردم ذیرش مردم واقع میآید مورد پقدرت به وجود می

پیچیده  عملکردیک  ۀآید، بلکه نتیجبا زور وحشیانه آشکار به دست نمی حکومت. شودپذیرفته می

فشارهایی  مراکز قدرتاز طریق است که  مختلف جامعههاي وابستگی متقابل میان نهادها و فعالیت

رهاست، اما تنها متغیر یک جنبه اصلی از این ساختا هاقدرت دولت. کنندوارد می مضاعف براي اطاعت

، معتبریشه اقتدار در مشروعیت رتوضیح داده شد که طور بنابراین همان. )61: 1387راش، (مهم نیست

این  .آورد دست می هب آن جامعهاحترام و نفوذي است که رهبري یا یک سیستم اجتماعی نزد اعضاي 

و  شود اعضاي زیر مجموعه بدون چون و چرا و بدون اینکه نیازي به استدالل بار و نفوذ موجب میاعت

: 1393وینسنت، ( آورند ي یا سیستم را به اجراء دراقناع آنها وجود داشته باشد فرامین و دستورات رهبر

ع این همان واقشود در  بر جامعه مطرح می حکومتوقتی این موضوع در سطح یک ملت و براي ). 66

را می  معنی اینو  .شوداعتبار، احترام و بزرگداشت یک نظام سیاسی است که منجر به مشروعیت می

روعیت آن مش که شود برخوردار جامعه در نفوذ و اعتبار از تواند می وقتی سیاسی نظام یک کهرساند 

رسیم که صفویان در آن پس به این نتیجه می . نظام، از سوي شهروندان مورد پذیرش واقع شده باشد

براي خود چنان مشروعیتی به وجود آوردند که ) ص(زمان با استفاده از عالقه مردم به اهل بیت پیامبر

این  برحق است، آن زمان ند که نظام سیاسی حاکم بر جامعهیدبه این باور رس هاي جامعه مردم و توده

و همین  شد حکومتراهی و پشتیبانی آنها از آنها از قدرت سیاسی و هم ۀباور موجب تمکین رضایتمندان

هاي بعد از نمود که حکومتفراهم  آنچنان  هاي احترام و نفوذ نظام سیاسی را نزد شهروندان امر زمینه

اقتدار  مشروعیت صفویان موجب هب زیرا اعتقاد مردم آن دوره . اي شدندصفویان دچار مشکالت عدیده

نظام را مورد احترام قرار این است که مردم  صفویانباور به حقانیت  این ۀدر سای شده بود ونظام سیاسی 

رو با توجه  از این .آورند در می هاي آن را به اجرا ها و برنامهند و سیاستبودبراي آن اعتبار قائل  و ددادنمی

رین تعناصر اصلی اقتدار و از مهم توان به این نتیجه رسید که مشروعیت از مطرح شده می مباحثبه 

پذیرش حکومت بر حکومت شوندگان است و بدون مشروعیت، اقتدار حکومت ها به معناي ارکان و شروط 

  .واقعی وجود نخواهد داشت
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   و احیاي دولت دینی صفویه - 2- 2

تشکیل حکومت صفوي در اوایل قرن دهم هجري قمري، شیوه ملکداري جدیدي در تاریخ        

هاي پیشین سنی مذهب و یا شیعیانی هم چون آل بویه که درون ومتکایران عرضه کرد که بر خالف ح

سیستم حکومتی خلفاي سنی مذهب عباسی بودند، شالوده، فکر و ایدئولوژي آن بر پایۀ تشیع دوازده 

مذهب شیعه در  طول حکومت در دوره صفویه، قوام و استحکام الزم را یافت و به . امامی قرار گرفت

با ). 36- 21: 1381غفاري فرد، نوایی،(ست در کنار نهاد شاهی تبدیل شد موضوعی بدیل در عرصۀ سیا

بیک منشی، (تبلیغات گسترده صفویان، درباره سیادت و جایگاه شان به عنوان جانشینان برحق امامان 

صرف نظر از اینکه از نسل امامام بودند یا نبودند و بدون در نظر گرفتن پیشینه خودشان ) 13:  1،ج1377

بی که منادي آن بودند، براي افکار عمومی پذیرش حکومتی غیر از صفویان در اذهان ملت در مذه

با  ،که میان دین و دولت فاصله افتاد دولت صفوي پس از یک فترت طوالنی. غیرقابل تصور می نمود

 دو تفاوت عمده را ،ولنسبت به دولت هاي دینی قبل از مغ انلیکن عصر صفوی ،برآورد دینی سر داعیه

الگوي جدیدي پدیدارشدن و جایگزین شدن اقتدار دینی شیعی به جاي اقتدار دینی سنی . هدنشان می د

. باشدصفویه میطریقت گذار فیان اردبیل بنیاناز صو ،شیخ صفی الدین .و دولت در مناسبات میان دین

مذهب تشیع را   ون در منطقه اي شیعی قدرت یافتنددر مذهب او اقوال مختلف است اما پیروان او چ

شیخ صدرالدین با زعامت  در زمان پسرشبعد از مرگ وي و  الدینسیادت معنوي شیخ صفی. برگزیدند

 سیاسی در آن قوت داشت ۀیخ جنید به جنبشی بدل شد که جنبخره در زمان شم گشت و باألأسیاسی تو

خره تر دنبال کرد و باألديشیخ حیدر این تمایل به سلطنت دنیوي را ج. )14:  6،ج1391ایران کمبریج، (

و با از میان برداشتن ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو از  آناطولیري در آسیاي کاسماعیل با گردآوردن لش

  .سر راه آرزوي چندین سالهء خاندان صفوي در استکمال اقتدار معنوي با اقتدار سیاسی را محقق ساخت

  فویانسه عامل و منبع تغذیه در ایجاد مشروعیت ص

  کاریزماي دینی دودمان صفوي به عنوان اخالف امامان شیعه و نواب امام غایب 

  مشروعیت ناشی از حق الهی حکومت براي پادشاهان 
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  مشروعیت برخواسته از مرشد کامل صوفیان طریقت صفوي

هاي زیرین فرهنگ ایرانی و بن در راستاي پایه ریزي حکومت صفوي مبتنی بر مذهب تشیع، الیه

هایی مانند سربداران و گرایش آنها به امامان، جلوه تر در برخی قیامهاي فکري ایرانیان که پیشیهما

  . اجتماعی یافته بود مورد توجه قرار گرفت

  مهمترین روزنه هاي صفویان براي ایجاد مشروعیت - 3- 2

  رساندن نسب خود به امام شیعه -1 - 3- 2

پادشاهان . ویان بر فرهنگ سیاسی ایران، تبارسازي بودیکی از رویکردهاي مشروعیت ساز صف       

صفوي بر پایه چنین رویکردي مبتنی بر گفتمان شیعی به تکاپو براي تبار سازي و پیوند نسبی با امامان 

- ها پیش از تشکیل دولت صفوي و در دورة فعالیتاز مدت). 1366:7منجم یزدي،(پرداختند ) ع(شیعه 

الدین، کتاب صفوه الصفا به صراحت نسب موسوي کی پس از شیخ صفیهاي شیوخ طریقت صفوي، اند

اي فراهم نموده که با همین مسأله زمینه). 166-165: 1376ابن بزاز، (این خاندان را بیان کرده است 

تبلیغات گسترده و نگارش آن در دیگر کتب صفوي، در اذهان مردم مسلمان ایران، صفویان از نژاد و تبار 

  ).165-166: 35- 36: 1369شیرازي، (برخوردار گردند ) ص(م پیامبر اسال

  امامان در خواب  دیدن - 2- 3- 2

حلقه  کردند رویت امامان شیعه در خواب بود کهدیگر که صفویان از آن استفاده میرویکرد ارشادي 

 هــاي شــاهان صفــوي امــور مختلفی ازخواب. دمشروعیت دینی صفویان محسوب می ش دوم زنجیر

هاي شــخصی گرفته تا داخلی و حتی خصومت کسب قدرت و تاج سلطنت، جنگ با دشمنان خارجی و

در هیچ یک از منابع سخنی از . تزئین اماکن متبرکه بیان شــده اسمسائلی همچون تعمیر و ت

که کرده اند  یامده، بلکه طوري قضیه را وانمودتعبیر خواب شاهان به میان ن خوابگزاران درباري براي

می دیدند و  اند کــه رویاهاي صادقانهچنــان مرتبه و موقعیتی بودهگویی شیوخ و شاهان صفوي داراي 

 خود همیشه از معنا و تفسیر خواب آگاه بودند
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را در خواب و رویا دیده و ایشان ) ع(در این زمینه به ویژه شاه اسماعیل اول مدعی شد که امام علی 

وان فرزندم، راه کارها و توصیه هایی براي حل مسائل مملکتی و لشکري با با خطاب قرار دادن وي با عن

اور بر این بود ب .)27: 1378، سیوري(استفاده از خشم، قتل عام و یا جنگ و صلح به او ارایه نموده است 

زیرا شاهان صفوي  )14 :1363کمپفر، (اي او ایجاد کرده اصل و نسب شاه، این تقدس فطري را بر که

کردند که از سوي ائمه شیعه  هستند و همیشه نیز ادعا می )ع(م بودند که از نسل امام موسی کاظمدعی 

را در خواب دید  )ع(علیامام  م 1532/ ق.ه 939طهماسب ادعا کرد در سال   شاه .شوند هدایت و یاري می

رمودند که به جنگ ف امام. ها برود یا نه مشورت کرد که آیا به جنگ اوزبک و با آن حضرت در مورد این

: 1376الحسینی، (تر بود  ها جدي زیرا خطر عثمانی ،علوم شد که باید به سمت غرب برودها نرود و م اوزبک

را در خواب  )عج(زمان ، امام طهماسب آمده است که شاه. م1564/ ق.ه 972وقایع سال  در. )116ـ115

به شاه فرمودند تا مالیات تمغا را ببخشد  امام ؛)126:  1369یدي شیرازي، نو(وگو کرد  دید و با ایشان گفت

  . )225 ،1378بوداق منشی قزوینی، (بود هزار تومان  که مبلغ آن سی

  شاهان امامت نشان - 3- 3- 2

صورت گرفته بود که در منابع ) عج(براساس ادعاي دیگر صفویان انتخاب آنان از طرف امام زمان 

از جمله این که شاه اسماعیل اول از جانب . شاره شده استها اصفوي به کرات به امامت نشان بودن آن

بدین ماموریت گماشته است و پس از دستور بر خروج، شمشیر مرصع نیز بر کمر وي ) عج(امام زمان 

مورخان دوره صفوي در تاریخنگاري سعی خود بر مادام ). 46-47: 1350عالم آراي صفوي،(بسته است 

عالم ( و در کتاب هاي مختلف بر ابد بودن مدت آن اصرار ورزیدند  العمر کردن حکومت به کار بستند

این دعوي صفویان به تداوم اندیشه و باور مشروعیت صفویه پس از سقوط ). 27، 15: 1350آراي صفوي،

غفاري قزوینی هدف از نگارش تاریخ جهان آرا را . و بحران مشروعیت فرمانروایان پس از صفویه دامن زد

هدف از نگارش تاریخ جهان آرا را گردآوري کرامات و خرق عادات دولت روز افزون «می کند اینگونه بیان 

صفویان دانسته تا جمهوري عالمیان و زمره آیندگان به عین الیقین بدانند که مبانی این دولت ابد اساس 

 ).3: 1343غفاري قزوینی،(» منصوص کانهم بنیان مرصوص است
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  امات منسوب به شاهان صفويمبانی الهی قدرت و کر - 4- 3- 2

بخشی از مشروعیت صفویان نیز متکی بر جایگاه سلطنت بود که ریشه در اندیشه ایران باستان 

این روش در مقایسه اندیشه هاي تشیع و . داشت و بایستی حکومت و فرمانروا به تأیید الهی رسیده باشد

- روش نص از خداوند و همچنین پاك بودناهل سنت، به افکار شیعیان در انتخاب امامان اثنی عشر، به 

اول اقدام به . در منابع صفوي از دو منظر به این مسأله پرداخته شده است. ها نزدیک بودشان از بدي

و شیرازي،  70: 1376ابن بزاز، (رساندن نسب شیخ صفی به فیروز شاه زرین کاله ابن محمد شرفشاه 

دوم دالیل جانشین . شاه در اسامی نیاکان صفوي استنموده است که حاکی از پسوند ) 36- 35: 1366

شدن شیخ صفی به جاي شیخ جمال فرزند ارشد شیخ زاهد گیالنی که به کرات در منابع این دوره و از 

در این موراد، . گرددزبان شیخ زاهد گیالنی استدالل هایی کرامات گونه و موارد اغراق آمیز مطرح می

نقش صفویان نقش تعیین کننده اي دارد که از آن جمله می توان به  مشیت و خواست الهی در برآمدن

و نمایان ) 15- 14: 1350شکري،( احضار شیخ زاهد و حاضر شدن صفی الدین از راه دور در برابر مخالفان 

شدن برخی حقایق پادشاهی فرزندان بر صفی الدین در عالم خواب و تایید آن از جانب شیخ زاهد بود که 

  )16-17: 1364دتا مضطر، اهللا) ( مژده باد تور را که از فرزندانت یکی به پادشاه خواهد شد: ( می گفت

  مرشد کامل طریقت بودن - 5- 3- 2

با توجه به ماهیت صوفیانه نهضت صفوي، یکی از منابع مشروعیت ساز حکومت صفوي در چارچوب 

این . یروان طریقت بودن استمقام معنوي پادشاه در سلسله طریقت است یا به عبارتی مرشد کامل پ

عامل در تشکیل دولت صفوي و به ویژه براي شاه اسماعیل اول بسیار کارآمد بود هرچند که در دوره 

صفوي، به ویژه از زمان شاه عباس اول دچار اضمحالل شد و در دوره هاي پس از صفوي که مبحث اصلی 

  ).90، 76: 1378سیوري، (کننده نبود ماست در مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت هاي بعدي تعیین 

اللهی در قالب آموزه هاي شیعی براي شاه اسماعیل اول مطرح با تاسیس دولت صفوي، عنوان ظل

در مبادي حال، آیین جهانداري از ناحیه همایونش ظاهر و فرّ «اسکندر بیگ منشی می نویسد . گردید

ن صفوي با استفاده از تبلیغات هواداران خود در خاندا). 43: 1377منشی، (» ایزدي از جبین مبینش باهر
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هاي مدید در تار و پود افکار مردم نقش بست طریقت اردبیل، موفق به کسب مشروعیتی شد که تا مدت

اي که تضعیف و شکستن این ذهنیت، مشکل اصلی تمام کسانی بود که پس از صفویه تالش به گونه

  .نمودند تا به قدرت دست یابند

  صفویهشاه و استفاده از مشروعیت  نادر - 2-4

م  که به معناي پایان حکومت سیاسی صفویان بود، 1722/ه ق 1135با سقوط اصفهان در سال 

شخصی از خراسان به نام نادر با تکیه بر استعداد ذاتی خود و از هم پاشیدگی سیاسی صفویان، در پهنه 

بر دشمنان خارجی و رقیبان داخلی، دگرباره  جغرافیایی ایران با شاه طهماسب دوم متحد شد و با غلبه

بدون شک، نادر شاه هیچ عالقه اي به احیاء مجدد حکومت صفویه نداشت، . حکومت صفویان را احیا نمود

بلکه مشروعیت صفویه شیعه مذهب و عدم پذیرش فرد گمنام، که در افکار مردم ایران آن زمان هر 

استی دوگانه واداشت بدین صورت که براي کسب مشروعیت به حرکتی را پس میزد، سردار افشار را به سی

گري خاص خود، ایران را از بحران هاي پیش رو نجات عنوان سردار شاه طهماسب دوم با دلیري و نظامی

داد و کسب مقبولیت نمود و از سویی دیگر با بسترسازي، شرایط براي انتقال نرم قدرت به افشارها را 

وي در گام . می داشتاو باید بحران پیش روي خود را از هر طریق ممکن از میان بر از این رو. فراهم نمود

نخست براي مشروعیت یابی با صفویان همراهی نمود و سپس اقدام به مشروعیت زدایی از صفویان با کنار 

  . زدن شاه طهماسب دوم و سلب مشروعیت دینی از خاندانش در فرصت مناسب کرد

اجتماعی نادرشاه بود تا با استفاده ابزاري از مشروعیت صفویان،  –هبرد سیاسی این ارتباط سازي، را

نادر شاه دراین راستا تدابیري اتخاذ . زمینه انتقال حکومت از خاندان صفوي به دودمان افشار را فراهم کند

  :ازکرد، تا زمینه هاي اجتماعی الزم را براي مشروعیت یابی اش آماده کند این تدابیر عبارتند 

  پیوند با خاندان صفوي - 4-1- 2

چنین . هاي سیاسی با صفویان بود براي حل بحران پیش رو، ازدواج شاه نخستین اقدام نادر 

، افزون بر تداوم حکومت و شاه پیوندهاي خانوادگی در انتقال مشروعیت دینی صفویان به فرزندان نادر

. اي برخوردار بود پادشاهی نیز از اهمیت ویژه مشروعیت بخشی، در تصاحب عرفی، قانونی و تاریخی میراث
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بعد از  شاه نادر. کرد ویژه بزرگان و افراد صاحب نفوذ را براي این امر آماده می همچنین، ذهنیت جامعه؛ به

پس از . ها در زرقان فارس و نجات زنان حرم از اسارت، آنها را با احترام به اصفهان برگرداند شکست افغان

با عمه شاه طهماسب  شاه دربنابر نظر هنوي، نا. دواج او با خاندان سلطنتی شکل گرفتاین موفقیت، از

دوم با خواهر طهماسب  شاه نادر: نویسد اما محمد کاظم مروي می). 53 :1346هنوي، ( ازدواج کرددوم 

فاطمه بیگم،   م1730/ق.ه1143در سال شاه  همچنین، نادر ).187: 1، ج1369مروي، ( ازدواج کرد

حاصل این پیوند، تولد  .ا خواستگاري کردا براي فرزند ارشدش، رضاقلی میرزاهر دیگر شاه طهماسب رخو

 ).187: 1، ج1369مروي، ( دانست تولد او را سعادتی عظیم می شاه شاهرخ میرزا بود که نادر

اي  دهی به دودمان افشاري جایگاه ارزنده به این ترتیب، تولد شاهرخ در ثبات و تداوم مشروعیت

با صفویان و عامل تسري مشروعیت آنها به افشاریان تلقی  شاه اي که او را حلقه ارتباط نادر گونه داشت؛ به

خان با شکوه و جالل تمام حرکت  و پسرش رضاقلی شاه به روایت ویلم فلور، پس از آن نادر. اند کرده

عاي انتساب شاهرخ به خاندان له موجب شده تا در مواردي، ادأاین مس). 22: 1368فلور، (کردند  می

و در دوران آشفتگی سیاسی پس از مرگ  شاه صفویه مورد استناد کسانی قرار گیرد که پس از قتل نادر

، پاسخی هم به مشروعیت صفویان بدهند؛ تا شاه کردند ضمن حفظ سلطنت در خاندان نادر او، تالش می

دیگر بانوان خاندان  با شاه افزون بر آن، رفتار نادر. بالید جایی که حتی شاهرخ نیز به این انتساب خود می

نوادگان دختري و دیگر افرادي را که به نوعی با صفویان  شاه هنگامی که نادر. مل استأصفوي قابل ت

نسبت خانوادگی داشتند، به قزوین انتقال داد، براي آنکه فضا براي مدعی جدیدي فراهم نشود، سه خواهر 

رحیم خان، از حسین را به ازدواج برادر خود، ابراهیم خان و میرزا ابوالقاسم و باقی مانده شاه سلطان 

با خاندان صفوي، افکار شاه هاي خانوادگی نادر  تردید، پیوند بی ).146: 1368فلور، (نزدیکان خود درآورد

 .داد و استقبال از مشروعیت و مقبولیت وي سوق می شاه عمومی را به سمت اهداف نادر

 کردن اثرهاي مشروعیت دینی مک - 4-2- 2

دشت مغان، از بین بردن  قوریلتايي کسب مشروعیت قبل از تشکیل برا شاه هاي نادر یکی از تالش

عنوان پادشاه ایران زمین  اقتدار دینی شیعی بود که الگوي مهمی براي صفویه در جهت تثبیت خود به
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اي  و پرهیز از جانبداري فرقه »یشه اتحاد اسالماند«ی بر نوع شاه در واقع، رویه دینی نادر. شد محسوب می

مشهود بود  شاه ها و اقدامات داخلی نادر نتیجه چنین سیاستی که نمودهاي آن، هم در فعالیت. استوار بود

 عنوان مذهب رسمی صفویه و تنزل آن به یکی از اش، تضعیف موقعیت شیعه به و هم در مناسبات خارجی

ز شوراي دشت مغان به قبل ا شاه این اقدام نادر .)177:  1376جاعی زند،ش( گانه فقهی بود مذاهب پنج

 براي پذیرش شرایط سلطنت نیز با صراحت و شاه کید بود که حتی در مواد قید شده نادرأقدري مورد ت

بر این اساس، بخشی . کننده مبنی بر پایبندي به آن گرفته شد آشکارا گنجانده شد و امضاي سران شرکت

در زمینه مذهب  هاي اجتماعی الزم براي پادشاهی، مشخصاً به منظور تدارك زمینهشاه نادر از تالش 

 .ترین پایگاه را در جامعه ایران و طبقات مختلف اجتماعی آن داشت اي که قوي متمرکز شد؛ زمینه

در  اهش اي براي پذیرش پادشاهی نادر بنابراین اگر گفته شود اقتدار مذهبی شیعه که عامل بازدارنده

قرار گرفت تا  شاه هاي اجتماعی او در جامعه بود، مورد تهاجم نادر سازي جامعه و مانع پیشروي زمینه

 ویژه که این اقدامات، اوالً به .وداش فراهم شود، سخن گزافی نخواهد ب بستر اجتماعی الزم براي پادشاهی

 ثانیاً. احی شرقی را به او متمایل کردطور مشخص ایرانیان سنی مذهب در نو  طیف وسیعی از ایرانیان و به

. بستند شاه هاي مذهبی در اواخر صفوي به تنگ آمده بودند، دل به نادر گري عده بسیار زیادي که از افراط

، مناسبات او را با یک گروه متنفذ در جامعه؛ یعنی روحانیون در وضعیت بحرانی قرار ويالبته، این اقدام 

  .گونه برخوردي حتی برخوردهاي سرکوبگرانه نیز استفاده کرد آن، از همهبراي رفع  شاه داد که نادر

 ب دومطهماسشاه دینی  سیاسی و تخریب مشروعیت - 2-4-3 

در راستاي حل بحران مشروعیت، کنار گذاشتن طهماسب از سلطنت ایران  شاهدیگر اقدام نادر        

، حدود صد و چهل نفر از بازماندگان خاندان صفوي شاید اقبال با او یار بود که به روایت کروسینسکی. بود

تر، محمود افغان از دم تیغ گذرانده و جز شاه طهماسب مذکور و صفی میرزا  را که در اصفهان بودند پیش

. هاي بختیاري پناهنده شد، مدعی مهمی از نسل ذکور شاهان صفوي وجود نداشت که به کوه

ام شاهزادگان صفوي به دست محمود افغان و پیوند رغم قتل ع  به) 76- 75: 1363کروسینسکی،(

با صفویان، شاه طهماسب همچنان از مشروعیت حکومتی برخوردار بود و همه  شاهخویشاوندي نادر
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در چنین  .دکر هاي قدرت شاه را تقویت می ایهدر سروسامان دادن به امور کشور، پ شاههاي نادر کوشش

هاي  حکومتی شاه، ناگزیر به قرار دادن زیرکانه کامیابی براي کاستن از مشروعیت شاهشرایطی نادر

هنگامی که طهماسب . داري و لشکرآرایی شد ضعیف شاه طهماسب در ملک ةکشورداري خود، در برابر اراد

هایی از غرب  عهدنامه سنگینی شد و بخشمجبور به انعقاد در جنگ با ترکان عثمانی متحمل شکست و 

با خودداري از  شاهراهم شد تا نادرقرار داد، شرایطی فم 1731/ ق ه 1144ها  ایران را در اختیار عثمانی

موجه حفظ منافع مردم اولین ضربه را بر پیکر دستگاه سلطنت شاه طهماسب  ۀیید پیمان صلح به بهانأت

 .وارد کند و آن را به تزلزل بکشانددوم 

ی وي را به هدر داده، ، مساعدوم سبدر ظاهر از اینکه عدم شایستگی شاه طهما شاهدر حقیقت، نادر 

ولی در باطن از اینکه چنین زمینه مساعدي براي یکسره ساختن کار شاه فراهم شده بود،  ،خشمگین بود

از دستاویزهاي دینی صفویان در مشروعیت افکنی از شاه  شاهنادر. کرد احساس مسرت خاصی می

چون صلح مذکور مغایر رضاي جناب «آبادي بهره برد و به روایت میرزا مهدي خان استردوم طهماسب 

ه در سبحانی و مخالف مصلحت دولت ابد مدت خاقانی بود، لهذا به عز امضا مقرون نفرمودیم و هرکس ک

میرزا مهدي استرآبادي، (».خوارج معدود خواهد بود ةاسالم خارج و در زمر ةاین امر داخل نباشد، از حوز

دانست که باور مردم به صفویان بسیار عمیق است؛ بنابراین به  یبه خوبی م شاه نادر ) 177- 176: 1341

بنابراین، در ابتداي امر، نمایندگان . بگیرددوم طهماسب شاه توانست پادشاهی را از  نمی سهولت

را عامل این خیانت معرفی کرد تا در دسیسه دیگري، کار سلب دوم طهماسب شاه  کننده  مذاکره

پاشنه آشیل حکومت  شاه ترفند نهایی، هنگامی کارگر افتاد که نادر. ندمشروعیت طهماسب را یکسره ک

 .را که همان مشروعیت دینی بود، هدف قرار داددوم طهماسب شاه 

وي به نزد شاه . بعد از اعالم مخالفت خود با صلح عثمانی، برنامه اصلی خود را اجرایی کرد شاه نادر

ها، طی تشریفات خاصی، مراسم بزمی در باغ  سوءتفاهم آمد و پس از جلب توجه وي و رفعدوم طهماسب 

سپس با یک برنامه از پیش تعیین شده، خوانین خراسان و  .هزار جریب اصفهان براي شاه تدارك دید

بزرگان کشوري و لشکري را که دل در گرو حکومت صفوي داشته و از هواخواهان شاه بودند، واداشت تا از 
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هرچند برخی  ).359- 352: 1، ج1369مروي، ( و الیعقل خود را تماشا کنند مست هاي پرده، پادشاه روزنه

از حاضرین از سیماي حکومت دینمداري صفوي که شاه طهماسب دوم به عنوان برگ برنده آن را در 

انگاشتند که برنده آن نادر شاه بود و ناگزیر مهر دست داشت، دل کندند، اما برخی نیز قضایا را بازیی می

 )86: 1362مرعشی صفوي، (لب نهاده و خاموش شدند  سکوت بر

از  ترین مدعی حکومت صفویان را بدون آلودن اعتبار خود به خون، بزرگ شاه بر این اساس، نادر

 . و پسر او شاه عباس سوم را به تخت نشاند و خود نیابت سلطنت را بر عهده گرفت گردونه خارج کرد

ثیر أ؛ یعنی بزرگان و خوانین بود که تز طهماسب توسط دیگراننکته مهم این عملکرد، سلب مشروعیت ا

هاي اجتماعی  مصداق بارزي از زمینه سازي ، شاه این اقدام نادر. ست خود داشتندهاي زیرد زیادي بر گروه

به این ترتیب، هم مشروعیت دینی طهماسب، و هم شایستگی و فضیلت او براي . او براي حکومت خود بود

براي پیشبرد مقاصد تغییر حکومت، نیازمند زمان بیشتري  شاه نادر. ب شد و از بین رفتکشورداري، تخری

وي با آگاهی از جمع سپاهیان پشتیبان صفوي در ارتش . بود تا سپاهیان به زیردست او بودن عادت کنند

ب ورزید کرد، از سرنگونی حکومت صفوي اجتنا را فراهم می شاهکه احتمال بروز هرگونه خطري براي نادر 

السلطنگی شاه  عباس سوم را به بزرگان پیشنهاد کرد و خود نایب شاه و جانشینی فرزند شاه، به نام

تا سه سال بعد فرصت مناسبی یافت تا بدون  م 1732/ق.ه1145وي از سال . عهده گرفت خردسال را بر

 ).93: 1346هنوي، ( گذاري و انتقال قدرت را فراهم کند مانع، مقدمات تاج

صفویه تشکیل  زوالرا داشت، دولتی در دولت رو به لیت همه امور وئمس شاه این دوره که نادر در

در واقع، . کرد در سایه بود؛ اما بسیار قدرتمندانه و هدفمند عمل می این دولت اگرچه ظاهراً. داده بود

و تغییر را در جامعه اجتماعی الزم براي ایجاد دگرگونی  ۀدر این دوره، زمین شاه مدیریتی نادر عملکرد

ساز عمل کرد؛ زیرا دولت منبع توانایی ایجاد  در این مقطع مانند نیرویی دگرگون شاه نادر. فراهم کرد

اي را  ها و تغییرات اجتماعی در هر جامعه دگرگونی در جامعه است و بخش اعظم سمت دادن به دگرگونی

هاي  سواي از موفقیت شاه هاي نادر ش از فعالیتبنابراین این بخ .هاي دولت دید باید در چارچوب فعالیت

  .شود اش براي پادشاهی محسوب می نظامی او، عامل مهم دیگري در کسب مشروعیت
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 هاي طرفدار صفویان سرکوب شورش -4-4- 2

، در ابتدا دوم اگرچه توطئه مخدوش ساختن مشروعیت سیاسی و دینی در برکناري شاه طهماسب

هایی به هواخواهی او شکل  ول صفوي دیگر هواخواهی ندارد؛ اما به تدریج قیامحاکی از آن بود که شاه معز

و دوم طهماسب شاه به حمایت از  ها، حرکت محمد خان بلوچ بود که ظاهراً ترین این قیام از مهم. گرفت

ت اي که مردم عادي نسب وي با استفاده از عالقه. براي احیاي مجدد پادشاهی وي، در منطقه فارس رخ داد

به گفته حزین الهیجی . زد شاهبه خاندان صفوي داشتند، دست به تحریک احساسات آنان علیه نادر 

زد، به جانب وي  مردم چون ستم رسیده و بالطبع هواخواه خاندان صفویه بودند و او الف والي ایشان می«

د را به لباس اعتقاد خواستند، خو رغبت نموده گویا که مردم ستمدیده که رونق خاندان علّیه صفویه می

زدند، رفیق جان نثار و یار دمساز وي شدند و سپاه شایسته فراهم  آراستند و الف بندگی ایشان می آن می

 ).1375:254حزین الهیجی، (».آمد

محمدخان بلوچ عازم خوزستان و فارس شد  خواباندن شورش بغداد براي ة در جریان محاصر شاه نادر

سرکوبی این حرکت از آن جهت که . دستگیر و کور شد م  1732/ ق.ه 1145نجام محمدخان در و سرا

داشت، مهم بود؛ زیرا حوزه  کرد و از پیش رو برمی مدعیان حمایت از صفویان را در جامعه حذف می

فعالیت این خان بلوچ مناطق وسیعی از جمله کهگیلویه، شوشتر و هویزه بود و در ادامه، با تصرف شیراز و 

در این گستره وسیع، افرادي همچون شیخ احمد مدنی و اعراب . ناطق مرکزي نیز کشیده شداصفهان به م

 شاهکثیر نیز به او پیوستند در واقع، با سرکوبی این شورش، نادر  بنادر و دیگر اعراب منطقه از جمله آل

  ).340-338: 2، ج 1364مروي، ( دومی جامعه را به منصه ظهور برسانتوانست غلبه خود بر خواست عم

  جریان دشت مغان و عبور نادر شاه از مشروعیت صفویان -4-5- 2

گروه هاي مختلف و متعدد و به ویژه سران قبایل بختیاري و فارس با وجود نشاندن کودکی از سالله 

صفویان بر تخت شاهی، برکناري طهماسب را کج روي از خط و مشی صفوي تصور کردند و حال آنکه 

بدون شک گرفتاریهاي ناشی از کنار گذاشتن شاه . انتقال قدرت به دودمان افشاریه بودشاه در اندیشه  نادر

شاه با جمع  از این رو نادر. طهماسب دوم  مشکالتی را در به هدف رساندن فکر نادر شاه، آشکار ساخت
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Abstract: 

     After  the   period  of  Safaviyan,  various  governments  had   encountered   a lot  of  problems  

and  challenges   for  grasping  the  power.  The   most  prominent   example  is the  issue  of  

legitimacy.  Safavi   family,  using  public  love  for  Muhammad family  and  employing  various  

stratagems   on  the  one  hand  and  their   own  fan’s  developed  propagands   within  the   society  

on  the  other  hand,  had  made  so  legitimacy  and  placement   that   subsequent    kings   were  

forced   to  use  their   legitimacy  for  appropriation  of  kingdom  Another  example  from  

subsequent   governments  such  as   king  Nadir  Afshar  is  the  for bearance   from  safaviyan’s  

legitimacy  which  raised  some  limitations  and  protests  After  Afshar,  it  was  the  turn  of  

Zandiyan  under  Karim  khan’s   leader  ship.  In  the  appearance,   Karim khan  did  not  for bear  

Safaviyan’s  legitimacy,  but  through  by  selecting   various  title,  announced  that  governing  is  

the  rights  of  safavi  family  members; and  once  he  was  going  to  take  advantage  of  

safaviyan’s  legitimacy,  he  called  it  as  Vakil – Al- dolah.  After  death  of  king  Ismaeil III,  

who  had  the  appearance  of  a  Safavi  king,  Karim khan  did  not  any  thing  for  succession  of  

his  son;  and  in  fact,  he  also  forbeared  safaviyan.  Then,  by  selecting   the  title  of   Vakil – 

Al – Roa’ya   for  himself,  he  tried  to  justify  his  illegitimacy  through  by  ascription  of  

himself  to  people,  and actually,  he  did  Karim khan  Zand,  by  not  selection  the  successor  or  

a  system  for  determining  a  successor,  did  the  main  action  for down  fall of  safavi  Dynasty.  

After  death  of  Karim khan,  his  incompetent  successors  who  all  were  form  Bakal  and  

Hezarhe   tribals  of  Zand,  by  neglecting  their  main  enemy, Aghe  Mohammad  khan Ghajar,  

and  not taking  a  correct  understanding  the  position  and  political  currents  and  their  greed  for  

kingdom,  caused  to  downfall  this  dynasty.  We  have  tried  through  this  study  to  provide  a  

definition  of   legitimacy  at  first,  and  then  look  briefly  at  making  and   employing  legimiacy   

in the  periods  of  safavi  and  Afshar.  Finally  we  have  considerd  Zandyah   period,   the  

reasons  of  not  selecting  the  successor  by Karim kahn  and  the  events  after  his  death. 
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