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  مقدمه
اجتماعی کشور ایفا  در تاریخ ایران، علماء همواره نقش مهمی در تحوالت سیاسی ـ

های اجتماعی بوده است. در دورۀ  اند که از جمله موارد خاص آن، به هنگام بحران کرده
رغم مواجهه با  پس از سقوط فرمانروایی صفویه تا دورۀ سلطنت افشاریه نیز، علماء علی

 میلی به امور دیوانی، توانستند در های مذهبی حکومت و بی قتل، اعالم برائت از سیاست
های سیاسی به نحوی مؤثر واکنش نشان دهند.  های مذهبی و آشوب رویارویی با چالش

های متعدد زندگانی علمای  بایست به جنبه آمیز، می برای شناخت این روند موفقیت
  مذکور توجه کرد.

تاکنون، پژوهشی خاص نقش و جایگاه علماء در این دوره صورت نگرفته، گرچه در باب 
ورۀ فرمانروایی نادرشاه مقاالتی در دست است و در این مقاالت، تا اوضاع مذهبی در د

سیاست «حدودی به نقش علماء توجه شده است. برای نمونه، به نوشتۀ رضا شعبانی در 
السلطنگی روابط خوبی با علماء  ، طهماسبقلی خان در دورۀ نایب»مذهبی نادرشاه افشار

دعاگویی به منظور پیروزی قشون بود، ولی برجسته داشت و از روحانیون خواستار تبرک و 
شده بود، در  شدت عمل نادرشاه و نارضایتی روحانیون که درآمد ایشان از اوقاف ضبط 

نهایت، توفیق سیاسی فرمانروای افشار را به محاق برد. اروجی و پروان نیز در قسمتی از 
روحانیون و ضبط  به دشمنی نادرشاه با» پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر«مقاله 

  1اند. واسطه دوستی با سلسله صفویه پرداخته ایشان به  اموال وقفی
نتیجه اجبار علماء به پیروی و تأیید  دربارۀ نگرش دینی و مذهبی نادرشاه و در

های مشابه دیگری نیز در دست است. برای مثال، به نظر  پژوهش های مذهبی او،  سیاست
عنوان هدف،  ، نادرشاه مذهب را نه به»در دورۀ نادرشاه افشارتشیع «هللا پور در مقالۀ  فتح

کرد. عبدی نیز در قسمتی از  ای برای رسیدن به اهداف خود تلقی می مثابه وسیله بلکه به
به این موضوع اشاره » رویکرد دینی نادرشاه و تأثیر آن بر شیعیان و علماء شیعه«مقاله 

از علماء کشته شدند و در دورۀ سلطنت  کرده است که در دورۀ فترت افغان بسیاری

                                                                                                                                        
تـوان در پـژوهش    یمـ وقفی در دشمنی علماء با نادرشـاه افشـار را    نمونه مشابه: شاخصه ضبط اموال .1

روابـط مـذهبی   «مالحظه کرد. در پـژوهش  » مشروعیت صفویان و پادشاهی نادر«عبداللهی و کجباف، 
نادرشاه «) و همچنین در مقاله 1396از شیخ نوری و همکاران (» ایران و عثمانی در دورۀ نادرشاه افشار

فری، کوشش نادرشاه در ضبط اموال موقوفات، موجب مخالفت علماء ایرانی بـا  از جع» و مساله تقریب
  ی مذهبی فرمانروای افشار ذکر شده است.ها درخواست
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دانستند، ناگزیر  نادرشاه، علماء به این سبب که سیاست مذهبی حکومت را مشروع نمی
های مذکور بررسی جامعی از  با این اوصاف، در پژوهش 1گوشه عزلت اختیار کردند.

ر این عملکرد علماء در دورۀ فترت افغان تا پادشاهی افشاریه صورت نگرفته است تا ب
مبنا تأثیرگذاری سیاسی و اجتماعی آنان آشکار شود؛ عملکرد موثری که در قالب 

هایی همچون شرایط علمی ـ اجتماعی علماء، خاستگاه خاندانی و مذاکرات مذهبی  مولفه
  ـ سیاسی بررسی خواهد شد.

  
  . شرایط علمی علماء1

شکل  هیافشار یشاهپادها، و پس از دورۀ حاکمیت افغان هیبا انقراض حکومت صفو
از  یکه به باور عموم هیخاندان صفومذکور به سبب غصب سلطنت  یها. حکومتگرفت

الزم  تیشدند، فاقد مشروع می محسوب عهیعلماء ش ینسل امامان معصوم (ع) و حام
از  هیساالران صفووانیاز د یاریبس دیبا قتل و تبع انی، فرمانرواسبب نیبودند. به هم

 یدارمملکت یدهایکلگویی  ،در جامعه داشتند خاصی ینزلت اجتماعجمله علماء که م
 یصفو انیاز شورش دربار یریجلوگ یبرابه عنوان مثال، اشرف افغان  ند.ا هرا دور انداخت

نفر از بزرگان و رجال باقیمانده ی ولیعهد فرمان داد تانوزده رزایم از طهماسب تیدر حما
شیخ های  به نام باشیان یدو تن از قورچ ن،یشیخان اعتمادالدوله پ یمحمدقل از جمله

ی باش رآخوریطهماسب خان م ی وباش میخان، میرزا رحیم حک یقل یو مصطف خان یعل
برافتادن  ،؛ همان5، اشرف افغان بر تختگاه اصفهان لم،یفلور، ورا به قتل رسانند (

  )237-238، و برآمدن محمود افغان انیصفو
 اتیضمن اخذ مال ،غارتگر انیمذهب و نظام یلماء سنع جلب حمایتبا  فرمانروایان

در دورۀ سلطنت نادرشاه کردند.  را سرکوبکشور  یناراض یاهال ی،مضاعف و امالک زراع
که از آنان  افتی یفزون تا بدان حدشهرها و روستاها  یها و چپاول اهال شکنجه ۀدامنافشار، 

ی که . در صورتکنند یمعرف مهیو جر تایپرداخت مال یبرا زیخود را ن انیآشنا خواستند یم
سپس محله، شهر،  هیبه همسا  نهاو از آ رثهبه و مهیو قتل شخص مجرم، جر یاتیعوارض مال

 تیو فقدان حما یاجتماع ۀبا وجود آشوب گسترد .دیرسیم تیمملکت و سرانجام به وال

                                                                                                                                        
از عبدی چاالنچی و همکاران بـه زنـدگی   » اقدامات مذهبی نادرشاه«نمونه مشابه: در قسمتی از مقاله  .1

میـرزا ابوالقاسـم   ق) یـا   1160خـوزانی ( حمـد ابـراهیم   مختصر چند تن از علماء برجسته همچـون م 
  آفرینی سیاسی و مذهبی ایشان اشاره شده است. ق) معروف به میرکبیر بدون توجه به نقش 1158(
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و مدارس  یبه اماکن مقدس مذهب ییاهدا یهایحکومت در قالب موقوفات و مستمر یمال
توانستند به  هیعصر صفو یفرهنگاجتماعی ـ  راثیاز م یطالبان علم با بهره مند ،ینید

  )1/343 ،یمرو؛ 422- 423استرآبادی، . (ادامه دهند شیخوعلمی  التیتحص
ای سایر مشاغل داشت، زیرا معموال  تحصیالت علمی، روند مشابهی با آموزش حرفه

ق سنت آموزشی در این دورۀ نیز علوم مختلفی به یافت. طب می صورت خاندانی جریان به
شد که دامنۀ وسیعی از علوم فقه، فلسفه، الهیات و حدیث،  طالبان علم آموخته می

ریاضی (حساب، هندسه، نجوم و هیئت) و ادبی (صرف و نحو، لغت، معانی و قرائت) را 
ر ـ فرزندی و صورت خویشاوندی و پد گرفت. آموزش مقدماتی طالبان غالبا به در برمی

تر به سایر فرزندان کوچکتر بود. مثال میرمحمدحسین  حتی تعلیم پسر بزرگ
ق) ابتدا نزد پدرش  1110دخترزادۀ موالنا محمدباقر مجلسی ( )ق  1151(آبادی  خاتون

 1تحصیالت مقدماتی را کسب کرد. ق) 1116(االسالم اصفهان  میرمحمد صالح شیخ
  )675/ 1داغستانی،  ؛ واله141و  133(هاشم میرزا، 

 علماءمندی از  و بهره  با تکمیل آموزش مقدماتی، طالبان برای تکمیل دانش تخصصی
کردند. در نیمۀ نخست  بایست طبق سنتی متداول به شهرهای بزرگ سفر می می بزرگ

دار، شهر اصفهان  های دامنه های سیاسی و ویرانی رغم آشوب قرن دوازدهم قمری، علی
العابدین  شد؛ چنانکه زین ۀ علمی ـ فرهنگی کشور محسوب میهمچنان مرکز عمد

مازندران و ، یالنترتیب از اهالی گ ق) بیشتر طالبان علم را در اصفهان به 1253شیروانی (
انش ق) و همدرس1158(در همین زمینه، سیدنورالدین شوشتری . دانسته است آذربایجان

ی و بعدها یکی از شاگردانش به نام خواجه آباد میرزا و موالنا احمد خاتونمالموسی بن مال
درس » شاه حجره«ق) فرزند خواجه علی در شهر اصفهان و در مدرسه 1154افضل (

خواندند، ولی سید نورالدین توانست با تکمیل مراحل علمی در شهر مشهد و در محضر 
ا فرزند میرز) ق1188( یشیخ محمد حر، اجازۀ اجتهاد کسب کند. میرزا محمدرضای ثان

محمد داود همچون والدش در شهر اصفهان مشغول تحصیل شد و در علوم فقه، حدیث و 
  ).73 رزا،ی؛ هاشم م143و  129، 59،یریجزا؛ 81(شیروانی،  2شاعری شهرت یافت

                                                                                                                                        
در دورۀ کودکی نزد پدرش میرزا ابوالقاسـم، خـط فارسـی    ) ق1200(میرزا محمدکالنتر : نمونه مشابه .1

  )3کالنترفارس،( آموخت و قرآن را حفظ کرد
ق)، تحصیالت تکمیلـی در علـوم عقلـی را در نـزد     1205مال محمدباقر وحید بهبهانی (ه مشابه: نمون .2

ق) آموخـت.   1160( صـدرالدین قمـی   محمد طباطبایی بروجردی و علوم نقلی را در محضر سید سید
  .)1/130  ،ی(کرمانشاه
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با وجود تنوع در آموزش علوم مختلف، یکی از عوامل مهم پیوند میان علماء در 
مشترک فکری که در ضمن جلسات  مناصب مختلف علمی، مذهبی یا دیوانی، زمینۀ

ویژه کتب مرجع مشاهیر  تدریس و مباحثات علمی میان آنان پیرامون منابع علمی به
یافت. کتبی همچون اصول کافی، من الیحضره الفقیه، الهیات  قرون گذشته تبلور می

شد تا با توجه به  شفا، شرح تجرید و شرح اشارات از این زمره اند. همین امر موجب می
هایی که  یچیدگی یا ایجاز متون مذکور و بنابر مقتضیاتی همچون ضرورت یا پیشنهادپ

طالبان علم، همکاران و دوستان از علماء بزرگ داشتند، بخش مهمی از اوقات علمی 
برای آنان مصروف ترجمه یا نگارش شروح و تفاسیری بر آثار مشاهیر درگذشته باشد. 

ق) را  726نهج البالغه عالمه حلی ( مختصر شرحق)، کتاب  1158محمدتقی (مثال، مال
 ،ی؛ استرآباد178و  118،155 ،تاریخ ن،یحزای روان ترجمه کرد ( بنا به ضرورت به شیوه

  )126،یری؛ جزا108
ق) پرکارترین علماء در زمینه  1173بنابر منابع تاریخی، سید عبدهللا شوشتری (
ثر آن آثار را بنا بر درخواست همکاران و تالیف متون شرح و تفسیر بر آثار قدما بود و اک
نوشت. از جمله، موالنا علی نجار به  می مقامات دیوانی شوشتر و سایر نواحی کشور

بنویسد. ازجمله » نخبه محسنیه«درخواست شاگردانش از وی خواست تا شرحی بر کتاب 
م بن بنا به درخواست شیخ ابراهی» شرح صحیفه اسطرالب«آثار دیگر سید عبدهللا، 

ذخر الرابع فی شرح مفاتیح «جمعه حویزه و شرح مفاتیح الشرایع موسوم به  عبدهللا امام
  )131و  60 ،یریجزابود (» الشرایع

شد تا در جریان تحصیل در  می زمینۀ فکری و عملی مشترک طالبان علم موجب
 ای اجتماعی بر اساس شهرهای موطن یا مسافرت علمی به شهرهای بزرگ، غالبا علقه

مناسبات دوستانه میان آنان و همچنین پیوند استاد ـ شاگردی شکل بگیرد. چنین 
آمد. برای  می های اجتماعی به نحو موثری به کار ویژه در مواقع بحرانی آشوب پیوندی به

ق) از مالقات وی با دوستان 1180(نامه شیخ محمدعلی حزین  نمونه، در سیاحت
عبدالباقی و قاضی مجدالدین دزفولی در شهر عالمش در شهرهای مختلف از جمله میر

چنین با  االسالم اصفهان و مال محمدجعفر سبزواری و هم دزفول یا مال محمدشفیع شیخ
االصطالح در شهر دهلی بحث شده است. در همین  مولف کتاب مرآت ق) 1164(آنندرام 

هی سخن به خصوص، در کتاب روزنامه میرزا محمد کالنتر فارس نیز از پیوندهای مشاب
محمد پدر میرزاق) 1142(رمضان از شاگردان میرزا ابوالقاسم مال میان آمده است:
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کالنتر، در زمان لشکرکشی نهایی اشرف افغان، از شهر شیراز در بلوک زرقان نزد او پناه 
آورد. شخص میرزا محمد نیز دوستانی همچون حاج سید محمدتاجر داشت که وی را از 

به   ار سردار ابراهیم شاه به شیراز مطلع کرد تا بتواند همراه خانوادهحمله فتحعلی خان افش
  )36و  5کالنتر فارس، ؛ 324آنندرام، ؛ 189و  143 ،تاریخ ن،یحزبلوک فیروزآباد بگریزد (

  
 . شرایط اجتماعی علماء2

یافت  های شغلی متناسب تناظر می بایست با فرصت پیوندهای آموزشی میان علماء می
یط سیاسی ـ اجتماعی متغیر، امنیت و منزلت اجتماعی الزم فراهم باشد. در تا در شرا

رغم آشوب فراگیر سیاسی ـ  همین خصوص تا مدتی پس از سقوط حکومت صفوی، علی
اجتماعی فراگیر، پاسداشت مقام علمی علماء همچنان مطمح نظر مقامات حکومتی و 

الدین خوانساری که  می قاضی نظاملشکریان بود: چون علیمردان خان فیلی از کماالت عل
در اصفهان علم آموخته بود، آگاهی یافت، منصب قضاء منطقۀ لرستان را به وی سپرد. 

توانست  ای می چنین زمانه ای بود، در  محمدعلی حزین نیز که شخصیت علمی بلندآوازه
مت در مند شود؛ چنانکه او هنگام اقا از آرامش نسبی قلمرو حاکمان فیلی لرستان بهره

سید محمد  نگاشت. یا ق) 638(آباد شرحی بر کتاب فصوص الحکم ابن عربی  شهر خرم
دوم حضور داشت و در حد مقدور  طهماسب  شاهۀ خود، پسرعممیرزا، که در رکاب 

کرد و به همین سبب، از مراتب توجه و ارادت لشکریان قزلباش  تحصیل علم می
و  44 ،تذکره ن،یحزبیمناک بود ( هرتششبرخوردار بود، اما پادشاه صفوی از حسن 

  )86 رزا،ی؛ هاشم م116
ر به دست  با گسترش آشوب های سیاسی و چپاول امالک وقفی و ثروت متمولین خیّ

مدعیان مختلف سلطنت، پشتوانۀ مالی علماء رو به ضعف نهاد و شأن علم و منزلت 
کشته شدند یا به اجبار اجتماعی علماء سیر نزولی یافت. در این دوره بسیاری از علماء 

نمونه، بسیاری از سادات و علماء همچون میرزا هاشم  عنوان گوشۀ عزلت گزیدند. به
عام همدان به  همدانی، موالنا عبدالرشید همدانی و موالنا علی خطاط اصفهانی در قتل

دست احمدپاشا والی بغداد کشته شدند. روند مذکور در دورۀ سلطنت نادرشاه تداوم 
ترین سبب آن، تردد پیوستۀ لشکریان متخاصم و فشارهای مالیاتی  مهمیافت و 

که حتی شخصیت دیوانی مهمی همچون سید نورالدین  نحوی به1فرمانروای افشار بود.
                                                                                                                                        

  )456لی، ی در کتابش آتشکده بدین امر اذعان دارد. (آذر بیگدگدلیآذر ب گیب یلطفعل .1
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االسالم شوشتر که در بسیاری از مباحثات دینی مهم شرکت داشت، به  جزایری شیخ
؛ 87تیار کرد (شیروانی، های مذهبی نادرشاه به اجبار گوشۀ عزلت اخ سبب سیاست

  )107- 108شوشتری، ؛ 138 ،تاریخ ن،ی؛ حز134 ،یریجزا
) از جهت 114(؟ یموالنا شاه محمد اصطهباناتاز سوی دیگر، علماء بزرگی همچون 

نشینی و دوری از خلق تمایل داشتند. حتی کسانی از آنان در  تهذیب به گوشهزهد و 
تدریج از کسوت عالمی سرشناس  فشار بهدورۀ سقوط حکومت صفوی تا دورۀ پادشاهی ا

خصوص در احواالت  به جامۀ سادۀ زهد و پارسایی درآمدند. این تغییر رویه تدریجی به
شیخ محمدعلی حزین قابل مالحظه بود. سید محمد میرزا نواده شاه سلیمان اول صفوی 

دنیا  ارکنیز در زمان نادرشاه خود را از صورت عالمی مشهور به کسوت زاهدی ساده و ت
  )194-195 ،تاریخن،ی؛ حز64؛ بازن، 1259 /2  ،ییفسا( 1درآورد.

به سبب شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی، مجال چندانی برای علم آموزی وجود 
های سرشناس علماء،  نداشت، بنابراین، بسیاری از طالبان علم از جمله اعضای خاندان

سپری کنند. به عنوان نمونه، فرزندان توانستند دورۀ آموزش مقدماتی را  سختی می به
ق) مشهور به میرزا بزرگ، میرزا 1185( یبه اسامی میرزا سید علمیرزا مجدالدین محمد 

ین مشهور به محمدحسق) مشهور به میرزا کوچک و میرزا 1199محمد ( ینصدرالد
ق) به سبب آشوب دورۀ فترت افغان و سلطنت نادرشاه 1212(  یفسای یمیرزا جان

سادات مرعشی شوشتر، ستند تحصیالت خود را در علوم عربی و ادبی تکمیل کنند. نتوان
الدین محمود آملی، که علمای سرشناسی همچون سید محمدشاه  نجمیعنی نوادگان میر

معروف به شهید رابع ) ق1019(، میرعبدالوهاب و قاضی نورهللا )ق870(مبارزالدین 
و احقاق الحق از میان ایشان برخاسته نویسنده کتب مشهوری چون مجالس المؤمنین 

  )165 ،ی؛ شوشتر925 /2  ،ییفسا( 2بود، دچار رکود علمی شدند
دار، پس از ثبات سیاسی نسبی دورۀ سلطنت نادرشاه،  با وجود رکود علمی دامنه

                                                                                                                                        
. نمونه مشابه: میرزا هادی فرزند موالنا شاه محمد شیرازی بود. وی بـا تـرک معاشـرت در تکایـا و مـزارات شـهر       1

تـوان از شـیخ محمـود بـن شـیخ محمـد، مـال محمـدعلی بـن مـال            برد. در همین زمینه مـی  شیراز به سر می
 )132- 133 ؛ جزایری،192، تاریخن، ق) نام برد. (حزی 1150محمدزمان و مال محمدصالح بن درویش جالل (

او همچـون سـید     یپـدر بـود. اجـداد    زاده نمونه مشابه: میرزا محمد کالنتر از جانب والـدینش عـالم   .2
یرسـید شـریف   میـژه  و بـه اش  یمادرمجتهد و همچنین اجداد  محمدقاسم یدسمحمدقاسم مدرس و 

خـورد کـه بـه سـبب شـرایط       یمـ ق) از علمای مشهور بودند، ولی شخص وی همواره افسوس  816(
  )8و  2عالمی برجسته مطرح شود. (کالنتر فارس، عنوان بهنابهنجار جامعه نتوانسته  است 
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های سرشناس، پس از کسب دانش مقدماتی و مهارت در  بسیاری از اعضای خاندان
توانستند مشاغل دیوانی همچون مستوفی گری و حتی  خطوطی همچون شکسته و سیاق،

میرزا محمد منشی توان به  دار شوند. برای مثال، می ای از شهرها را عهده حاکمیت پاره
میرزا  اش و خواهرزاده) ق1167(دار نادرشاه، میرزا محمدحسین شریفی  ق) خزانه1152(

اعضای خاندان مرعشی  محمد از مستوفیان و کالنتران فارس، میرزا شفیع شیرازی و
داغستانی،  (واله 1ای اوقات به حکومت شهر نیز دست یافتند شوشتر اشاره کرد که در پاره

  ).36-37 ،یری؛ جزا991 /2  ،یی؛ فسا7کالنتر فارس، ؛ 2197-2194 /4
شغل جنبی بسیاری از علمای دیوانی و همچنین آن دسته از عالم زادگانی که 

داری بود. بسیاری از آنان صاحب روستاها و مزارعی  مشاغل حکومتی نداشتند، ملک
گونه موروثی از  ، به بودند و افزون بر موارد وقف خانوادگی، در صورت حسن شهرت علمی

شیخ یوسف بحرانی توان از عالم مشهوری مانند  شدند. در این زمینه می مالیات معاف می
دتی توانست از طریق کسب بزرگ خاندان مشایخ بحرینی فسا نام برد که م ق) 1187(

محمدعلی فرمانروای فارس و همچنین میرزا خان، د از مزارع اهدایی میرزا محمدتقیدرآم
میرزا بپردازد. » الحدائق الناضره«حاکم فسا به تتبعات علمی خود از جمله تالیف کتاب 

ق) و فرزندانش نیز افزون بر احراز مناصب دیوانی، صاحب 1181مجدالدین محمد (
 ،ییفسا( 2ری از روستاهای بلوک فسا از جمله مزارع رونیز و نوبندگان بودندبسیا

  )23؛ کالنتر فارس، 1406-1407و  2/925-926 
 امرارتوانستند از طریق احراز مناصب دیوانی و تملک امالک،  ینمی که یسایر علما

ن بر شدند: افزو می کنند، ناگزیر برای کسب شغل و درآمد راهی عتبات یا هند معاش
ق، شاه سلیمان دوم نیز، پس از  1148مهاجرت شیخ محمدعلی حزین به هند در سال 

را برای  )ق 1187(ی میرزا عل سلطانمیرزا و فرزندانش سلطان داود خلع از مقام سلطنت،
 رزا،یهاشم م( 3تحصیل به شهرهای عتبات و سپس برای اشتغال به هندوستان فرستاد

                                                                                                                                        
ق)  و میـرزا محمـد زکـی     1160تفرشـی (  آقا محمدصـادق توان به  نمونه مشابه: در همین زمینه می .1

نادرشـاه افشـار محسـوب    ترتیب از ندیمان رضـا قلـی میـرزای ولیعهـد و      ق) اشاره کرد که به 1163(
  )4آنندرام، ؛ 525، بیگدلی (آذرشدند  می

نمونه مشابه: امیرصدرالدین محمد و برادرش میـر ابـراهیم از سـادات اسـترآباد در بلـوک تویسـرکان        .2
  )154، تاریخصاحب اقطاع و سیورغاالت بودند. (حزین، 

تخصصی خود را تکمیل کرد. سید  نمونه مشابه: محسن بن خواجه حیدرعلی بهبهانی در عتبات دانش .3
ق) از فرزندان سید نورالدین که از پدر و برادرش سید عبدهللا علم آموخته بود  1194رضی جزایری (

فرمان نظام الملک آصـف جـاه فرمـانروای دکـن، مشـاغل دولتـی        در حیدرآباد اقامت اختیار کرد و به
  )120 ؛ شوشتری،136همچون صدارت به وی تکلیف شد. (جزایری، 
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  ).156 ،تاریخ ن،ی؛ حز109 ،ی؛ شوشتر139 ،ی؛ مرعش137- 138، 135، 129
  

  . اصالت خاندانی علماء3
واسطۀ منزلت اجتماعی ممتاز و پشتیبانی  های سرشناس علماء به اعضای خاندان

توانستند با شرایط متغیر جامعه  تری می آموزشی، اجتماعی و اقتصادی، به گونۀ مناسب
و گاهی از جانب مادر نیز، سابقۀ  ی بزرگ علماء از جانب پدرها خاندانرو به رو شوند. 

داشتند. شماری از علمای دورۀ افشار در بسیاری از منابع تاریخی، قبل از  صدسالهچند 
. مثال نسب مادری میرزا اند کرده شارهخود ا انسابشرح رخدادهای زمان، به شجرۀ 

) ق 735(اردبیلی  الدین یصفمحمد داود متولی، از طریق پادشاهان صفویه به شیخ 
رسید. از جانب پدری نیز، آنان نوادگان میر قوام الدین مشهور به میر بزرگ حاکم  یم

یا شیخ محمدعلی حزین عالم مشهور که نسب او از جانب پدر   ق) بودند. 782مازندران (
  ).5 ،تاریخ ن،ی؛ حز59 ،یمرعش( 1گشت به شیخ زاهد گیالنی باز می

اطراف وارد ایران شده های  از سرزمینهای مشهور دورۀ صفویه  بسیاری از خاندان
بودند؛ مانند مشایخ و سادات جزایری و سادات تلغر. علمای جزایری به دوشاخه تقسیم 

ین عزالد، شیخ شانای بزرگخاندان مشایخ مسجد جامع عتیق شیراز که جد شدند:  می
راز به نشر علوم و امامت مسجد جامع عتیق شی ها مدتبه شیراز آمد و  یاسد یجزایر

ق) در دورۀ سلطنت شاه  1112. جد شاخۀ سادات جزایری سیدنعمت هللا (اشتغال داشت
سلطان حسین صفوی در شوشتر ساکن شد. دیگر، سادات تلغری همچون سید 
محمدمهدی از نسل سید احمد ملقب به تلغر که در اوایل دورۀ صفوی از نجف به شهر 

اندرنسل  تلغر معروف بود و تولیت آن نسلشوشتر مهاجرت کرده بود. امالک آنان به گوشۀ 
از معافیت پرداخت مالیات برخوردار بودند. سادات تلغر با سادات حسینی شوشتر پیوند 

  )105و  97 ،ی؛ شوشتر42و  39 ،یری؛ جزا1082 /2  ،ییفساسببی داشتند (
به سبب همین سابقه و منزلت اجتماعی بود که بسیاری از علماء، به ایجاد پیوند 

ی بزرگ تمایل داشتند؛ مانند اعضای خاندان میرزا محمد داود متولی ها خاندانبی با سب
بانو بیگم در  یدختر وی، گیتویژه فرزندان میرزا عبدهللا بن میرزا داود. برای مثال،  و به

                                                                                                                                        
  یشیراز دو تیره بودند: اولی از نسل میر سید شریف عالمه جرجان ینمونه مشابه: خاندان سادات شریف .1

سیدشـریف  گفتنـد و دیگـری از نوادگـان میر    یم یحسین یعالم مشهور بودند که آنها را سادات شریف
  )1081/ 2 خواندند. (فسایی،  یم یحسن یبودند که آنها را شریف  االصل یاسترآباد یشیراز
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ه، خادم آستان مقدس رضوي و سلطان  یباش دورۀ فترت افغان به همسری آقا عبداللّ
تر میرزا  ، از سادات مشهد در آمد. میرزا محمدصادق فرزند بزرگیبیگم به ازدواج آقا عل

ه، در پایان سلطنت عمویش، زیب النسا بیگم دختر میرزا محمدعلی عموی  عبداللّ
شاه افشار بود، به عقد تزویج درآورد و بعد از وفات همسرش در  یدیگرش را که بیوۀ عل

زادۀ خود را به همسری برگزید  ق، شهربانو بیگم دختر مهر شرف بیگم عمه 1167سال 
  ).64- 65 رزا،یهاشم م(

در دورۀ پس از فروپاشی حکومت صفوی، امنیت شغلی و اجتماعی نهادهای مختلف 
های  پذیر بود. یکی از جنبه جامعه از جمله نهاد علمی، بیشتر به شیوۀ خاندانی امکان

امامان، امام زادگان و مشترک اوقاف شخصی با اوقاف عمومی، شامل مساجد، مدارس، مراقد 
شده، زمینۀ اشتغال و  شد و بدین گونه بود که درآمد امالک وقف سایر بزرگان دینی می

کرد. به عنوان نمونه، تولیت مرقد امام رضا (ع) از دورۀ  می فعالیت علمی علماء را مهیا
 سلطنت شاه سلطان حسین تا دورۀ حکومت جانشینان نادرشاه در اختیار خاندان میرزا
محمد داود، داماد شاه سلیمان اول صفوی بود؛ چنانکه وی و فرزندانش میرزاعبدهللا، میرزا 

دار  محمدعلی و میرزا محمد ملقب به شاه سلیمان دوم مدتی تولیت مرقد مطهر را عهده
بودند. شاه سلیمان دوم در مدت کوتاه سلطنتش طبق سنت خاندانی، تولیت آن آستان را به 

الدین محمد موسوی  میرزا داود و نیابت را به فرزند دیگرش میرزا شمسترش  فرزند بزرگ
  ).46و  37؛ گلستانه، 119و  63 ،ی؛ مرعش115و  66، 63 رزا،یهاشم مواگذار کرد (

واسطۀ مناصبی همچون تولیت  های مشهور جامعه به خشی از شهرت و نفوذ خاندان 
لف یک خاندان برای تصدی تولیت های مخت های مقدس و مشهور بود و میان تیره بارگاه

الزمان  از جمله میرزا بدیع یکرد. به عنوان مثال، خاندان سادات شریف می اختالفاتی بروز
ق)،  816( یهللا، نوادگان میر سید شریف جرجان و میرزا محمدحسین یا شاه خلیل

یرزا دار بودند. م چراغ و مدرسۀ حبیبیه را عهده صورت موروثی تولیت آستانۀ شاه به
ابوطالب ثانی کالنتر شیراز که از جانب مادر با خاندان شریفی پیوند داشت، با استفاده از 

چراغ را در اختیار گیرد. در  ق، تولیت مرقد شاه 1142آشوب دورۀ افغان توانست تا سال 
چراغ  همین خصوص، روستاها و امالک فراوانی از جمله در ناحیۀ میمند وقفی مرقد شاه

  ).1081و  944- 943 /2  ،یی؛ فسا10و  6تر فارس، کالن( 1بود
                                                                                                                                        

االسـالمی و نیابـت صـدارت،     نمونه مشابه: خاندان جزایری شوشتر افزون بر مناصـبی همچـون شـیخ    .1
دار بودنـد.   تدریس در سرکار امامزاده عبدهللا و امامـت جمعـه، تولیـت مسـجد جـامع شـهر را عهـده       

  )59(جزایری، 
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 . نقش علماء در مذاکرات مذهبی4
داری، موجب  آنان در مناصب دیوانی و ملک  پیوندهای آموزشی و خاندانی علماء و نقش

های گستردۀ اجتماعی بتوانند نقش مؤثری در تحوالت مذهبی ـ  رغم آشوب شد تا علی می
ای در قبال علماء شیعه در پیش  نادرشاه افشار سیاست دوگانهسیاسی کشور ایفا کنند. 

واسطه پیوستگی علماء شیعه با حکومت صفوی، درصدد  طرف، به  گرفت: وی از یک
کوشید ساختار مذهبی کشور را تحت سلطۀ خود در  می تضعیف آنان بود و از سوی دیگر،

ی بزرگ نیاز داشت. به آورد. او برای مشروعیت بخشی به سلطنت خویش به تایید علما
همین سبب، فرمانروای افشار علمای سرشناس را در شورای دشت مغان فراخواند و سید 

ترین ابزار  ای در تهنیت جلوس وی بخواند. مهم عبدهللا جزایری را مأمور کرد تا خطبه
ام نادرشاه برای ایجاد نظارت مذهبی موثر بر علماء، انتصاب میرزا ابوالقاسم کاشانی بر مق

االسالمی  ق) بر منصب شیخ1160(اکبر مدرس  صدرالممالکی و نقابت سادات و مالعلی
های  ای برای سیاست بود. آنان به سبب اشتهار به فضل و دانش، پشتوانه معنوی عمده

شدند. به همین روی، سایر علماء در مناصب قضایی و  مذهبی فرمانروای افشار محسوب می
  ).84 ،یری؛ نص112 ،یشوشترگرفتند ( ر میمذهبی، تحت نظارت آنان قرا

االسالم شوشتر، سید  بسیاری از علماء سرشناس همچون سید عبدهللا جزایری شیخ
االسالم  محمد میرزا متولی مرقد امام رضا (ع)، سید حیدر مجتهد و شیخ محمد شیخ

هودی و نادرشاه در جلسات مباحثه و مناظره، نه فقط با کشیشان ی فرمان حویزه، بنا بر 
جلسات مناظرۀ مذهبی یافتند.  مسیحی، بلکه با علمای سنی مذهب عثمانی حضور می

بنا به صوابدید نادرشاه دربارۀ حقیقت دین اسالم و صحت مذهب جعفری، غالبا در 
اردوهای جنگی او در نواحی مختلفی همچون مغان، بردعه، شکی، قبه، حله، نجف و 

ببی، فرمانروای افشار در جلسات مذهبی حضور نمی شد. حتی اگر به س کربال برگزار می
کردند؛ چنانکه سید محمد میرزا، متولی مرقد  می یافت، نتایج مذاکرات را به وی گزارش

امام رضا (ع) گزارش مذاکرات دو ماه و نیمه با علماء مذاهب مختلف در شهر نخجوان را 
؛ 112 ،ی؛ شوشتر95 - 96 ،ی؛ مرعش89 رزا،یم هاشمدر شهر وان به وی تسلیم کرد (

  ).96 ،یریجزا
در نخستین سلسله جلسات مباحثه در جلسه شورای دشت مغان، توجیه نادرشاه 
برای برکناری حکومت صفوی، تقبیح شعایر سب و رفض شاه اسماعیل اول و سایر 

عنوان مصلح مذهبی  فرمانروایان صفوی بود تا زمینۀ الزم برای اعالم پادشاهی وی به
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سیاست مذهبی پادشاهی افشار همچون دورۀ فرمانروایی پادشاهان صفوی، فراهم شود. 
بایست به تصویب علمای  شد و می ترین عامل مشروعیت بخش سلطنت محسوب می مهم

رسید. نادرشاه برای پیشبرد سیاست مذهبی خویش، اقدام مذکور را در  شیعی نیز می
های متعدد  امۀ نجف یا ارسال نامهن های متعدد از جمله شورای دشت مغان، وثیقه اعالمیه

ساخت. برای نمونه،  خود و علمای همفکر به مقامات مختلف حکومت عثمانی، منتشر می
ای به سیدمحمد پاشا صدراعظم عثمانی خاطرنشان کرد که  فرمانروای افشار در نامه

شاه سادات و علماء را همچون سایر بزرگان ایران در دشت مغان متوجه عناد فساد انگیز 
اسماعیل اول برای تأسیس سلسله صفوی و دشمنی با حکومت عثمانی کرده که 
برخالف رهنمودهای بزرگان دین موجب تفرقه مسلمین شده است. به همین سبب، 
اهالی و بزرگان ایران برای ممانعت از تداوم اقدامات خصمانۀ مذکور، وی را به پادشاهی 

  )983 /3 ،یو؛ مر88 ،یرینص( 1اند ایران انتخاب کرده
افزون بر اجبار روحانیون برای حضور در مذاکرات مذهبی موردنظر، از دیگر 

های نادرشاه، کوشش برای برتری و ریاست افندیان عثمانی و سایر علماء سنی  سیاست
مذهب در مذاکرات با علمای ایرانی بود، تا سیاست تحول مذهبی خویش را به ثمر 

دامی تصنعی، برای آنکه علمای متعصب و بانفوذ عثمانی را برساند. فرمانروای افشار در اق
به خود جلب کند، مجلسی از علماء مختلف با حضور افندیان عثمانی ترتیب داد، اما پس 

هایی از نتایج مذاکرات  از مناظره و مذاکرۀ بسیار، علماء تسنن غلبه یافتند و نسخه
  )32م،یعبدالکر رزایمارسال شد (تمامی ایاالت  مجلس تهیه و پس از تایید حاضران به

اما سلطان عثمانی، سیاست مذهبی نادرشاه را در اعالم پنج مذهب رسمی و اختصاص 
رکنی از خانۀ خدا، نپذیرفت و بنابر این، تنها دستاورد فرمانروای افشار برای پیشبرد 

ه برداری سیاست مذهبی، اخذ تاییدیه مذهبی افندیان عثمانی بود. فرمانروای افشار با بهر
از آن تاییدیه، بسیاری از علماء ایران، بخارا، افغان، بلخ، هند و ترکستان را با علماء نجف، 

نامه  ق در نجف اشرف حاضر کرد و فرمان داد تا وثیقه 1155کربال، حله و بغداد در سال 
نامه  ق بنگارند. علمای مذکور در متن وثیقه 1156نجف را برای اتحاد مذهبی در سال 

های مذهبی اسالم بر صحت مذهبی ایرانیان در پیروی از امام  الم کردند که همه فرقهاع
اند و ایرانیان سب و رفص را ممنوع و ترتیب خلفای راشدین را  القول جعفر صادق (ع) متفق

                                                                                                                                        
مذهب تسنن توسـط اهـالی ایـران     ق) در رابطه با پذیرش 1161اکبر مالباشی ( نمونه مشابه: مالعلی .1

  )136 نصیری،. (االسالم عثمانی نگاشت العابدین افندی شیخ ای به محمد زین نامه
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تمامی  های آن به نامه را میرزا مهدی استرآبادی نوشت و نسخه پذیرا هستند. این وثیقه
  )986 /3 ،ی؛ مرو387-394، 306 ،یاسترآبادده شد. (ایاالت کشور فرستا

  
 . نقش علماء در مذاکرات سیاسی5

در دورۀ حکومت افشاریه، وجهۀ علمی و منزلت اجتماعی ممتاز علمای بزرگ در 
طور سنتی در  که به 1المللی در زمینه مذاکرات سیاسی داخلی مذاکرات مذهبی بین

های اجتماعی،  یافت. در بحبوحۀ آشوب میانحصار آنان قرار داشت، تبلوری مضاعف 
کردند و  شده نقش مهمی ایفا می علمای بزرگ در مذاکرات سیاسی شهرهای محاصره

هایی  هم در اردوی جنگی محاصره گران حضور داشتند. چنین مذاکرات و شفاعت
شد.  واسطۀ نقش اجتماعی و مذهبی علماء، معموال با موافقت فرماندهان همراه می به

توان از چند نفر از بزرگان سادات  نمونه، دربارۀ شفاعت علمای شهرهای مختلف می برای
شهر حله یاد کرد که به همراه سایر بزرگان از باباخان چاپشلو سردار نادرشاه افشار طلب 
شفاعت کردند. نمونۀ مشابه دیگر آنکه، بزرگان حاکم بر شهر نیشابور، برای جلوگیری از 

ست علماء و درویشان نهادند و از احمدشاه افغان درخواست تصرف شهر، قرآن در د
  )174 ،ی؛ جام334 /1 ،یمروبخشش کردند (

در دورۀ فروپاشی قدرت مرکزی، معموال نقش علماء برای طلب شفاعت و انجام 
یافت، زیرا آشفتگی عمومی موجب کوشش مدعیان سلطنت  مذاکرات نمود بیشتری می

شد. به عنوان مثال، امیر خان سردار هرات بعد از  اسی میبرای تسلط بر منابع مالی و سی
گذشت چهار ماه محاصره که از کمک شاهرخ شاه افشار مأیوس شده بود، به صوابدید 

ای مبنی بر درخواست عفو از طریق علمای هرات نزد احمدشاه درانی  بزرگان شهر نامه
کننده با  د علمای شفاعتدادن به همین سبب، حاکمان شهرها معموال ترجیح می. فرستاد

تقریری،  خیرخواهی، خوشهای شخصیتی همچون  آداب مذاکره آشنا باشند و به ویژگی
میرزا محمد رضی ناظر موصوف باشند؛ همچون  یو پرهیزگار یدار آوری، دین زبان

ا ادریس خان نویس سرکار شاهرخ شاه و همچنین  سرکار مسجد جامع کبیر و واقعه ملّ
  )244و  152، 74 ،یجام(وی احمدشاه درانی االسالم ارد شیخ

                                                                                                                                        
الدولـه   آفرینی علماء در مذاکرات سیاسی بین المللی به وساطت محمـدباقر معـز   نمونه استثنای نقش .1

اکبـر،   . وی بـرادر مـال علـی   گـردد  ق) از مقربان دربار محمدشاه گورکانی باز می 1152دانشمندخان (
مالباشی نادرشاه بود که با تقاضای شاه افشار واسطه عقد برقراری صلح میان دول ایران و هندوسـتان  

  )677-678 /1داغستانی،  گردید. (واله
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از بیشترین پشتوانه  1»سرکار فیض آثار«در دورۀ حکومت جانشینان نادرشاه، متولیان 
های  و منزلت اجتماعی برخوردار بودند و بنابر این، فرمانروایان مختلف معموال درخواست

شدند:  اسی پذیرا میآنان یا منسوبان ایشان را برای طلب شفاعت یا انجام مذاکرات سی
سید محمد میرزای متولی، نوادۀ دختری شاه سلیمان صفوی، نقش مهمی در 

ق، وی از سوی نادرشاه به  1160رخدادهای جانشینی نادرشاه افشار ایفا کرد. در سال 
محافظت قلعه مشهد گمارده شد. متولی با انتشار خبر قتل فرمانروای افشار، لشکریان 

د و از علیقلی خان برادرزادۀ وی دعوت کرد تا بر تخت سلطنت افغان را از شهر ران
ه میرزا و امامقل میرزا برای مذاکرات  یجلوس کند. در حوالی قلعۀ مشهد، کوشش نصر اللّ

با سیدمحمد میرزا به سبب تنفر قزلباشان و اهالی شهر از تداوم سلطنت فرزندان 
  ).95 ،ی؛ مرعش90 رزا،یهاشم میی نرسید (جا بهنادرشاه 

متولی دیگری که در چندین بار مذاکرات شاهرخ شاه و میرزا امین کالنتر از بزرگان 
، متولی مرقد امام یمشهد با احمدشاه درانی نقش چشمگیری داشت، آقا شریف ملّاباش

هشتم شیعیان بود. وی و برادرش آقاحسین برای انجام مذاکرات همراه سایر بزرگان 
های نمادین متولیان  ای افغان حضور یافتند. یکی از سنتشهر، بارها در اردوی فرمانرو

های مرقد  که از دورۀ صفوی به یادگار مانده بود، بر دوش گرفتن علم» سرکار فیض آثار«
امام رضا (ع) قبل از آغاز لشکرکشی بود و نشانه ای از توسل فرمانروایان به امداد روحانی 

که میرزا امین کالنتر و سایر  ، هنگامیشد. به همین سبب امام معصوم (ع) قلمداد می
بزرگان مشهد، از تسلط احمدشاه درانی بر قلعۀ شهر نگران بودند، به صوابدید آقا شریف 

های مرقد مطهر را بر دوش خدام سرکار فیض آثار و قرآن را در دست علماء  متولی، علم
 2د فرا خوانندنهادند تا بتوانند جعفرخان کرد و سایر خوانین چمشگزک را به اتحا

  ).247و  244، 160،یجام(
کردند که  افزون بر مذاکرات، علماء نقش مهمی در برآمدن فرمانروایان ایفا می

سیدمحمد میرزا در اعالم پادشاهی علیشاه افشار به عنوان نمونه   باره قبال به نقش دراین
                                                                                                                                        

 اداره متولی مرقد امام رضا (ع) .1
ش به زیـارت مرقـد امـام    گذاری به تبعیت از پادشاهان صفوی، با لشکریان شاه سلیمان دوم بعد از تاج. 2

بـا نـاظر و    یبه طریق معمول سـرکار فـیض آثـار، میـرزا محمـد امـین نایـب متـول        . رضا (ع) شتافت
پادشاه علم را به دوش . سرکشیکان و خدام، طوق و علم برداشتند و تا بست مبارك به استقبال آمدند

هاشم میرزا، ( به درب حرم رسانیدگرفت و تا ایوان امیرعلیشیر داخل دارالسیاده و از طریق دارالحفاظ 
  )118؛مرعشی، 114
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ری بسزا در ترین شکل حمایت علماء از مدعیان حکومت، تأثی اشاره شد. حتی ابتدائی
ق، صفی میرزای دروغین از مدعیان  1137تقویت مشروعیت فرمانروا داشت: در سال 

سلطنت صفوی همراه خواجه اسماعیل بختیاری، مورد استقبال ابوالفتح خان و سادات 
ق، نادرشاه برای اعالم  1145در سال در نمونه ای مشابه، شهر شوشتر قرار گرفت. 

اکبر مالباشی و میرزا کافی خلفا را به مشهد  وم، مال علیطهماسب د پادشاهی مجدد شاه
فرستاد، ولی به سبب شکست فرمانروای افشار از توپال عثمان سردار عثمانی، تصمیم 

 ).209 ،ی؛ استرآباد71 ،یریجزاوی ملغی شد (
از جمله دالیل مهم واگذاری حکومت به علماء در دورۀ بعد از مرگ نادرشاه، نیاز به 

سید محمد میرزا و آقا شریف مالباشی، هر  رای حکومت جانشینان وی بود:مشروعیت ب
فرمان احمد  آقا شریف متولی، بنابر . دو در دورۀ خود متولی مرقد امام رضا (ع) بودند
سیدمحمد میرزا نوادۀ دختری شاه . شاه، به حکومت مشهد و لقب خانی سرافراز شد

مچون تولیت مرقد امام هشتم شیعیان، تدریج مناصب دیوانی را ه سلیمان صفوی، به
. صدرالممالکی کشور و همچنین حکومت قم و وصول مالیات عراق عجم را کسب کرد

عنوان شاه  وی در نهایت، با اعالم تبعیت اهالی، علماء و سرداران شهر مشهد توانست به
  ).99و  97 ،ی؛ مرعش92-91 رزا،ی؛ هاشم م249 ،یجام( 1بر سر نهد  سلیمان دوم تاج

  
 نتیجه

داد: کتب درسی،  می متنوعی علماء را به یکدیگر پیوندهای  در این دوره، جنبه
علمی به شهرهای بزرگ و مباحثات و های  مقدماتی خویشاوندی، مسافرتهای  آموزش

شروح و حواشی و تعلیقه نویسی. چنین زمینه ای، موجب مناسبات دوستانه و استحکام 
ای و  های دوره ید و بخصوص در مواقع بحرانی قحطیگرد پیوند استاد ـ شاگردی می

مدعیان مختلف سلطنت، تأثیر چشمگیری در نواحی مختلف ایران، های  ها و غارت یورش
  عتبات و هندوستان داشت.

با این اوصاف، در نیمۀ نخست دورۀ مذکور، بر اثر تداوم شرایط نابهنجار سیاسی، 
های مختلف کوشیدند  ان با اتخاذ شیوهمنزلت اجتماعی علماء سخت کاهش یافت و آن

خود را با شرایط متغیر جامعه تطبیق دهند. بسیاری از علماء با پیروی از سنت حسنه 

                                                                                                                                        
ق) پسرعموی سید محمـد میـرزا در    1140توان از سید احمد شاه ( در همین زمینه می: نمونه مشابه .1

  .)63 و 59مرعشی، ( ق و برادرش میرزا محمدعلی حاکم قزوین در همان سال نام برد 1136 سال
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نشینی از کسوت عالمی سرشناس به جامۀ زاهدان  برای تهذیب اخالق و تمایل به گوشه
سختی  های سرشناس، به گمنام در آمدند. بسیاری از طالبان علم حتی اعضای خاندان

را سپری کنند و بنابر این، ناگزیر شدند پس از کسب   توانستند دورۀ آموزش مقدماتی می
دانش مقدماتی و آموختن خطوطی همچون شکسته و سیاق، جذب مشاغل دیوانی و 

  داری به شیوه وقف خانوادگی شوند. ملک
انی همراه همه، در نیمۀ دوم دورۀ مذکور، با تداوم پیوندهای آموزشی و خاند  با این

های  رغم آشوب داری موجب شد تا آنان علی آفرینی علماء در مناصب دیوانی و ملک نقش
گستردۀ اجتماعی بتوانند طبق سنتی متداول، نقش موثری در مذاکرات سیاسی و مشروعیت 
بخشی به اقدامات مذهبی نادرشاه ایفا کنند. تداوم روند مشروعیت بخشی به حکومت مدعیان 

عت طلبی اهالی شهرها، سبب شد تا در دورۀ جانشینان نادرشاه افشار مختلف و شفا
تر شود، تا بدان جا که میرزا محمد داود، متولی  آفرینی سیاسی ـ اجتماعی علماء برجسته نقش

  مرقد امام رضا (ع)، تحت عنوان شاه سلیمان دوم به تخت سلطنت دست یافت.
  
  منابع

هـای تـاریخی    پـژوهش ، »در دین و سیاست مذهبی نـادر پژوهشی «اروجی، فاطمه، پروان، بیژن، 
 .1379، پاییز و زمستان 41-62، صص 23 ، شمارهایران و اسالم

، مصحح عبدهللا انوار، تهران: انجمـن  جهانگشای نادریاسترآبادی، محمدمهدی بن محمدنصیر، 
  .1341، 1 آثار ملی، چ

کوشش نصرهللا بیات، تهران: مرکـز   ، بهای از منشات گزیدهاسترآبادی، میرزا محمدمهدی خان، 
  .1383، 1 چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چ

 .1378 ،1 چ ر،یرکبیمحدث، تهران: ام رهاشمیم حیتصح ،آتشکده، گیب یلطفعل ،یگدلیب آذر
هـومن   ،یخـان  چیقلـ  درضـا یحم ر،یچنـدر شـکه   حی، تصـح االصـطالح   مرآت ان،یرا یآنندرام، را

  .1395، 1 تهران: سخن، چ ،یوسفدهی
 .1340، 1 حریری، تهران: تابان، چ اصغر یعل، ترجمه های طبیب نادرشاه نامهبازن، پادری، 

 .1386، 1 ، تهران: عرفان، چیتاریخ احمدشاهبن ابراهیم،  یجامی، محمود الحسین
کلکته: {بـی جـا}،   ، ، تصحیح محمد هدایت حسینتذکره شوشترجزایری، عبدهللا بن نورالدین، 

 .م1924ق/ 1343، 1 چ
، مهـر و  138 -156، صص 62، شماره ،کیهان اندیشه»نادرشاه و مساله تقریب«، جعفریان، رسول

 .1374آبان 
 .م1831، 1 جا}، چ ی{ب، لندن، تاریخحزین، محمدعلی، 



  435  )ق1163-ق1135(نقش و جایگاه علماء در دورۀ فترت افغان و پادشاهی افشاریه 

 .1334، 1 ، اصفهان: تایید، چتذکرههمو، محمدعلی، 
 .1349، شهریور 1132 - 1156صص ، 9، شماره وحید، »سیاست مذهبی نادرشاه افشار«شعبانی، رضا، 

تهـران:  ، ، بـه اهتمـام صـمد موحـد    تحفه العـالم وذیـل التحفـه   شوشتری، میرعبداللطیف خان، 
  .1363، 1کتابخانه طهوری، چ 

روابط مذهبی ایران و عثمانی «شیخ نوری، امیرمحمد، رضوی، سید ابوالفضل، جوادی نیا، حسن، 
، پـاییز و  57 -78، صـص  10، شـماره  جهـان اسـالم  مطالعات تـاریخی  ، »در دوره نادرشاه افشار

 .1396زمستان 
  .1363، 1 ، چسنایي تهران:، هبستان السیاحالعابدین بن اسکندر،  ، زینیشیروان

 نامــه خیتــار، »مشــروعیت صــفویان و پادشــاهی نــادر«، اکبــر یعلــعبــداللهی، نــورهللا، کجبــاف، 
 .1392 ، بهار و تابستان138-117،صص 6بعدازاسالم،شمارهرانیا

اقـدامات مـذهبی   «عبدی چاالنچی، عدنان، نادریان، هـدایت، مـومنی هـا، محمـدعلی، مجربـی، حسـن،       
 .1395، زمستان 135- 166، صص2، شماره مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسالم، »نادرشاه

شـماره  ، شیعه شناسی، »رویکرد دینی نادرشاه و تأثیر آن بر شیعیان و علماء شیعه«عبدی، زهرا، 
 .1394، تابستان 49-37، 52
، 57-96، صـص  16، شـماره  شـیعه شناسـی  ، »تشیع در دوره نادرشاه افشار«هللا پور، پرویز،  فتح

 .1385زمستان 
ج، تهـران:   2، تصحیح منصور رستگار فسایی، یفارسنامه ناصر، یفسایی، حاج میرزاحسن حسین

 .1382، 3 امیرکبیر، چ
  .1367، 1توس،چ :تهران ،ی، ترجمه ابوالقاسم سراصفهاناشرف افغان بر تختگاه  لم،یفلور، و
 .1،1365توس، چ :تهران ،ی، ترجمه ابوالقاسم سربرآمدن محمود افغان ان،یبرافتادن صفو همو،

 .1362، 1 ، تصحیح عباس اقبال، تهران: کتابخانه سنایی و طهوری، چروزنامهکالنترفارس، میرزامحمد، 
 .1373، 1 انصاریان، چقم: ج،  2، وال جهان نمامرآت االحآقا احمد، ، یکرمانشاه

، گردآورنـده محمـد تقـي مـدرس رضـوي،      مجمل التـواریخ گلستانه، ابوالحسن بن محمد امین، 
  .1344، 1 ، چنایس ابن تهران:

 .1362، 1 ، چیو سنای ی، تهران: کتابخانه طهورمجمع التواریخمرعشی، میرزا محمد خلیل، 
  .1364، 1 ، چنشر علمج، تهران:  3، مصحح محمدامین ریاحی، نادریی آرا عالممروی، محمدکاظم، 
 .1332، 1 ، تصحیح محمود هدایت، تهران: سپهر، چدر رکاب نادرشاهمیرزا عبدالکریم، 

 .1364، 1 ، چی، گیالن: جهاد دانشگاهایران، دوره افشاریه یاسناد و مکاتبات تاریخ، محمدرضانصیری، 
 ،ینصـرآباد  یمحسـن نـاج   حیتصـح  الشعرا، اضیتذکره ر ،یمحمدعلبن  یقل یعل ،یداغستان واله

  .1384 ،1 چ ر،یاساط :تهرانج،  4
  .1379، 1 ، چ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: میراث مکتوبزبور آل داودهاشم میرزا، 


