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characterized
until
he
become as shah of Persia .
Nader shah was not a very
pious man , but his military
ambitions were very clear in
his behavior despite the fact
that he was Sunni man and
invew of the secterion
differences of his country
forded to
believed in a
political was to gather his
subjects
in
one
and
coherent state . As there
resorting , he arranged a
summit to make the variable
sectarian parts meet to
discuss their questions but
that conference did not
carry out what Nader shah
wished and that might have
been due to the sever fight
between his state and the
Ottoman one . Although
there was a conflict , there
happened an attempt to
revive the power of Persia
but with poor results.

Abstract
Most of populations of the
State of Persia ( Iran ) was
considered to have been
originated
within
the
theology of Muslim Sunni
sect and it progressed as a
Sunni state until the safavid
dynasty tools over the
power in 1501 AD – 907 H .
Indeed , the safavid forced
their (shi'I) theology on the
populations therein . Thus
Iran embraced the shi'I sect
till now days .
A new era opened before
the peoples of Persia by the
Afsharian rulers during the
prominent king Nader kly
the Afsharian , and Persia
extend so for to east and
west with the desire of
invasion and imperializing
by which Nader kly was

 والعراق. فكان هناك تنوع فً المذاهب
كان ٌمثل هدفا لنادر شاه ٌبغً السٌطرة
ً أما األجزاء التً سٌطر علٌها فه.علٌه
/ هـ4471 أفغانستان التً دخلها عام
م فاستولى على قندهار وغزنة4471
وكابل فً حٌن تمت السٌطرة على
بخارى وخٌوه وجمٌع اقالٌم االوزبك
التً كانت تعتنق المذاهب السنٌة فً عام
.  م4486

المقدمة
ًان من اإلحداث التً ٌذكرها التارٌخ ف
 هً محاولته التً تهدف, عهد نادر شاه
إلى إزالة االنقسام الواقع فً الجزء
,الشرقً من العالم اإلسالمً آنذاك
وهذه المحاولة رغم انها كانت قد حملت
 إال أنها كانت تعبر, طابعا دٌنٌا مذهبٌا
ًعن أبعاد سٌاسٌة لتوحٌد بالده الت
,  واألجزاء التً سٌطر علٌها, حكمها
تدٌن بالمذهب
فبالد فارس كانت
 اما العراق: الجعفري االثنى عشري

ورغم ان نادر شاه أعلن المذهب السنً
مذهبا رسمٌا للبالد اال انه كان ٌرى ان
إمبراطورٌته البد ان تتجاوز هذا
الخالف المذهبً  ,فعقد هذا المؤتمر فً
مدٌنة النجف لٌتفق علماء الطرفٌن من
رجال الدٌن على وضع حدود بٌن
الطرفٌن لاللتقاء علٌها.
قسم البحث إلى ثالثة محاور  ,األول
منها تناول األوضاع العامة فً بالد
فارس قبل مجًء نادر شاه  ,والمحور
الثانً سلط الضوء على شخصٌة نادر
المحور األول
األوضاع العامة فً بالد فارس قبل
مجًء نادر شاه استطاع الشاه إسماعٌل
ألصفوي (4854م4857-م) (154هـ-
 165هـ) أن ٌوطد أركان دولته التً
امتدت امتدادا واسعا خالل حقبة قصٌرة
من الزمن من خالل إعالنه المذهب
الشٌعً األثنى عشري مذهبا ً رسمٌا ً
()4فً بالد فارس()5
وقد كانت تلك البالد على المذهبٌن
اإلسالمٌٌن الشافعً والحنبلً منذ الفتح
مجًء
وحتى
لها
اإلسالمً
الصفوٌٌن(. )6
إن اتساع رقعة البالد وصعوبة وصل
أجزائها واالنشقاقات العرقٌة واللغوٌة
كان له اثر كبٌر على دفع إسماعٌل
ألصفوي لفرض وحدة المذهب بالعنف
واإلكراه  ,إذ أن تلك االنشقاقات
واالختالفات تعد عامال سلبٌا دون
محاولة القادة والحكام معالجته بحكمة
وعدل وإنصاف ,وطالما شكل ذلك
هاجسا مقلقا ً للكثٌر من أباطرة وملوك
الفرس عبر التارٌخ( . )7وقد ساعدت
هذه العوامل على ظهور اإلمارات
المستقلة والمتعددة فً الساحة اإلٌرانٌة
فضال عن التجمعات السكانٌة المتنافرة
التً ال تدٌن بالوالء إال لخاناتها وحكامها
المحلٌٌن ضد السلطة المركزٌة()8
وعلى الصعٌدٌن االجتماعً واالقتصادي
ٌمكن مالحظة التماٌز الذي خلقته أنماط
ومستلزمات الحٌاة المادٌة  ,من حٌث
انقسام الناس إلى سكان رٌف وحضر
فهناك جماعات بدوٌة دأبها االرتحال

شاه بٌن الطموحات السٌاسٌة والرغبة
التوسعٌة واما المحور الثالث فقد تناول
مؤتمر (صفٌن) والشروع بمشروع
المصالحة.
واستمد الباحث معلوماته من العدٌد من
المصادر المهمة التً أشارت بشكل من
األشكال إلى موضوع البحث بشكل
موجز وسرٌع  ,ومن لغات متعددة
عربٌة وفارسٌة وانجلٌزٌة .
وهللا ولً التوفٌق
وأخرى تسكن الحواضر  ,وهذا الوضع
وحده كفٌل بانعدام االمن وفقدان
االستقرار فً تلك البقاع الصعبة
التضارٌس  ,إضافة الى ذلك فان
اختالف المذاهب كانت فً كثٌر من
األحٌان سببا للتنافر والقطٌعة التً تؤدي
الى الحرب بٌن سكان األحٌاء فً المدٌنة
الواحدة(. )9
ان تحقٌق االندماج السكانً  ,وجعل
ألنتاج البنٌوي السٌاسً بما ٌعرف
بمصطلح (األمة) ٌمكن من خالل تبنً
عقٌدة دٌنٌة واحدة تلم شتات المجتمع()4
وتجعل الشعب كله مرتبطا بسلطة
مركزٌة ٌدٌن بالوالء لها  ,وٌكون الملبً
لندائها عند الحاجة لمالقاة أي خطر
خارجً  ,وخصوصا ً أن إٌران هً بالد
تعج إرجاءها بمفارقات عرقٌة
وحضارٌة وبهذا الصدد ٌكتب احد
الساسة اإلٌرانٌٌن ما نصه ( :كان الشعب
وخالل تارٌخه الطوٌل ٌ ,جد نفسه دائما
وسط قوى أجنبٌة
متناقضة  ,فمن الشرق كان مهددا
باالعتداءات  ,ومجبراً أحٌانا ً على
الهجرات المكثفة  ,ومن العرب كان
من
الدائمة
للهجمات
ٌتعرض
اإلمبراطورٌة العثمانٌة  .لقد كانت
إٌران إذن دوما ً فً حالة حرب وساحة
حرب)(. )8
فالمذهب إذن هو الذي أنقذ بالد إٌران
من ورطتها وتمزقها عن طرٌق فرضه
على كل الجماعات  ,ومن ثم قبوله فٌما
بعد  ,بحٌث أصبح الفكر العقائدي
الشٌعً هو الذي ٌجمع اغلب الناس,

وبالتالً استجابته للتحدٌثات التً
تعرضت لها البالد عن طرٌق خلق والء
واحد للدولة ٌسمو على كل الو الءات
القومٌة والعرقٌة التً كانت من اكبر
عوامل التفرقة فً البالد .
ان اتخاذ الصفوٌٌن لهذا المذهب أهمٌة
أخرى جعلتهم ٌحضون بالتمٌز والتفرد
على ما كان ٌسود فً المناطق التً
تحٌط بهم ( , )1فالدولة العثمانٌة هً
الدولة األقوى فً المنطقة  ,والخوف من
التبعٌة لها او التسلٌم بمشروعٌتها فً
الحكم كان أٌضا ً ٌقف وراء ذلك اإلجراء
 ,فالسلطان العثمانً ٌمثل دور الخالفة
اإلسالمٌة(. )45
إن المجتمعات التً تتكون بنٌاتها االثنٌة
من تكوٌنات دٌنٌة أو عرقٌة أو مذهبٌة
مختلفة البد وان تحظى فً الغالب إلى
انتباه حكامها إلى إٌجاد سٌاسة معٌنة
لمعالجة فعل الشعور باالنقسام ,بسلوك
إحدى السبل التً تحقق نوعا من الوحدة
او الشعور بالتوحٌد  .هذه المسألة لم
تغب عن وعً الساسة اإلٌرانٌٌن ,
فٌذكر احدهم ما نصه ( :ان عالقة الدٌن
بالسٌاسة لٌس االفتراق والحٌد وعدم
تدخل الواحد فً شؤون األخر ,بل إنها
عالقة قوٌة ومتشابكة)( . )44ومن هنا
ندرك ان اهتمام الصفوٌٌن بالمسالة
الدٌنٌة تقدم على االعتبارات األخرى
بدلٌل ان الشاه
القومٌة والعرقٌة
اسماعٌل الصفوي الذي وحد بالده
بفرض التشٌع االثنى عشري واتخذ اللغة
التركٌة (وهً لغة الصفوٌٌن) لغة رسمٌة
فً البالد( .)45رغم ان الفرس ٌشكلون
ما ٌقرب من نصف سكان اٌران( )46ان
العالقة الحمٌمة بٌن الدولة الصفوٌة
والمؤسسة الدٌنٌة استمرت طوال فترة
الحكم الصفوي الذي امتد حتى 4469م/
4478هـ  .غٌر ان ضعف البالد فً
النواحً السٌاسٌة واالقتصادٌة والسٌما
بعد وفاة الشاه عباس الكبٌر (4884م-
4951م119 /هـ 4568-هـ) ,والذي
زاد من تفاقمه انتقال الطرق التجارٌة
بٌن دول الشرق والغرب  ,وأدى الى ان
تفقد إٌران تلك األهمٌة بكونها حلقة

وصل بٌن أوربا والهند  ,هذا فضال عن
محاولة الحكام واإلقطاعٌٌن فرض
الضرائب على الفالحٌن وأرباب الحرف
 ,فقد ارتفعت الضرائب فً عهد الشاه
حسٌن(4918م4457 -م4459 -هـ -
 4468هـ) مثال ثالث مرات تقرٌبا عما
كان علٌه فً السابق  ,مما زاد فً تفاقم
األزمة االقتصادٌة  ,فعمت الفوضى
والنقمة بٌن الناس وشهدت إٌران خالل
القرنٌن السابع عشر والثامن عشر
عددا من االنتفاضات
المٌالدي
والحركات المسلحة خصوصا بٌن
الشعوب غٌر الفارسٌة(. )47
لقدر حرّك الشاه حسٌن الصفوي فً
أوائل القرن الثانً عشر الهجري /
الثامن عشر المٌالدي أي أواخر اٌام
الدولة الصفوٌة  ,الروحٌة الدٌنٌة لدى
اإلٌرانٌٌن بصورة تؤجج روح التعصب
المذهبً الى درجة كبٌرة  ,وكانت تلك
السٌاسة تثٌر بطبٌعة الحال معتنقً
المذاهب اإلسالمٌة األخرى( )48وطوال
قرنٌن من الزمن بعد الشاه اسماعٌل
الصفوي ظل ٌتوافد على إٌران رجال
دٌن من شتى مراتبهم ومستوٌاتهم من
بعض مدن العراق والبحرٌن وجبل
على تعالٌم
عامل ٌثقفون الناس
ومعتقدات المذهب التً كان الناس
ٌجهلونها  ,الى ان ظهر فً المٌدان
العلماء الشٌعة الفرس  ,وكان أشهرهم
المال محمد باقر ألمجلسً (4564هـ -
 4445هـ 4958/م –  4911م) الذي
حصلت على ٌدٌه غلبة التشٌع على
التصوف فً إٌران  ,وذلك بإجالء
الصوفٌة عن العاصمة أصفهان بموافقة
الشاه حسٌن الصفوي  ,ومنع إقامة
األذكار  ,كما حرم ممارسة كل تقلٌد
ٌتعلق بالصوفٌة ( . )49وزاد االهتمام
بالعلوم الدٌنٌة فً إٌران بسبب اهتمام
الدولة بنشر المذهب الشٌعً األثنى
عشري وتدعٌم قوائمه  ,فنهض رجال
الدٌن الشٌعة بتألٌف الكتب على مذهبهم
فً الفقه والحدٌث والتفسٌر والتارٌخ
اإلسالمً وظهرت مؤلفات كثٌرة عرٌبة
وفارسٌة أهمها كتاب( بحار األنوار)

للمجلسً الذي جمعه حٌنها فً  58جزء
( , )44وهو كتاب جامع لألحادٌث .
وقام ألمجلسً وهو ٌحتل مركز(مال
باشً) أي شٌخ اإلسالم  ,بجهود ال
ٌستهان فٌها فً تروٌج المذهب حٌث
وضع مؤلفات عدٌدة فً الفقه واألحادٌث
والقصص واألدعٌة( .)48وٌبدو ان
الشاه حسٌن ألصفوي كان قد أطلق ٌده
فً أمور البالد  ,اذ وقف ضد المتصوفة
واستطاع ان ٌقلل من تأثٌرهم حتى لٌقال
 ( :ان مملكة الشاه حسٌن لمزٌد خموله
وقلة تدبٌره محروسة بوجوده  ,فلما مات
انتقضت أطرافها وبدا اعتسافها وأخذت
من ٌده بلدة قندهار  .ولم ٌزل الخراب
ٌستولً علٌها حتى ذهبت من ٌده)()41
 .واهم ماقام به هذا الرجل هو استكماله
شرح الكتب األربعة(. )55
استطاعت الدولة العثمانٌة ان تحدد من
سعً الدولة الصفوٌة فً ان تمارس
بان تبث
دورها الدٌنً والمذهبً
تعالٌمها المذهبٌة فً الوالٌات التابعة
لها( أي الوالٌات العثمانٌة)  ,وكان
العراق قد خضع مرتٌن للحكم الصفوي
 ,األولى عندما غزاه الشاه إسماعٌل
الصفوي عام 4858م 147 /هـ ,
فاستعادها منه السلطان العثمانً سلٌم
األول بعد انتصاره على الشاه فً موقعة
جالدٌران عام  . )54( 4847وكان
الشاه إسماعٌل قد قام بسلسلة من
اإلجراءات المتطرفة ضد مخالفٌه فً
المذهب بعد استٌالئه على العراق  ,اذ
غزا هراة وسٌطر علٌها عام 4845م
149/هـ  ,وأمر بقتل عدد من العلماء
والفقهاء للمذاهب اإلسالمٌة بٌنهم كبٌر
قضاتهم وعلمائهم سٌف الدٌن احمد بٌن
ٌحٌى التفتازانً الهروي  ,كما انتصر
على االوزبك وقتل أمٌرهم شٌبك خان
فً مرو( )55وأما المرة الثانٌة التً
استولى فٌها الصفوٌون على العراق
فكانت على ٌد الشاه عباس الكبٌر
(119هـ  4568 -هـ) ( 4884م-
 4951م) حتى استعادها السلطان مراد
الرابع  ,عام 4968م هذا فضال عن ما
قامت به الدولة الفارسٌة من محاوالت

عدٌدة للسٌطرة علٌه او على بعض
أجزائه طٌلة الفترات الالحقة  ,ومنها
محاوالت نادرشاه التً كانت مصٌرها
الفشل  .لقد نجحت الدولة العثمانٌة إلى
حد ما فً حصر محاوالت الشاهات
اإلٌرانٌٌن من نشر مذهب التشٌع فً
أراضٌها( , )56وبوسائل متعددة حربٌة
ودبلوماسٌة.
المحور الثانً
نادر شاه بٌن الطموحات السٌاسٌة
والرغبة التوسعٌةدخل نادر قلً( )57فً
خدمة الشاه طهماسب الثانً حسٌن
الصفوي وناصره ضد أعدائه وأقربائه
خالل الصراع الذي دار بٌن الطرفٌن.
وكان هذا الصراع ٌمتد فً بداٌاته
األولى إلى أٌام الشاه حسٌن .وعندما
ساءت عالقة الشاه مع الروس أٌام
القٌصر بطرس األكبر(4981 )58م-
4458م قام رجال قبائل (الكلزائٌٌن)
القوٌة وشكلوا حكومة صغٌرة ترأسها
ابرز زعمائهم( مٌروٌس) الذي أعلن
استقالل أفغانستان عن بالد فارس  ,ولما
أرسلت إٌران جٌشا لمحاربته استطاع
ان ٌدحر الجٌش اإلٌرانً مرتٌن األولى
فً عام 4456هـ  4444/م .والثانٌة
عام 454هـ 4448/م ,وبعد انتصار
مٌروٌس اتحدت أقوام افغانستان معه
ومع ولده عبد هللا  .وتطورت الحرب
حتى أصبحت تأخذ طابعا ً مذهبٌا ً  .وفً
عام 4468هـ 4456/م اندفع األفغانٌون
ٌقودهم محمود الكلزائً واحتلوا إٌران
ودخلوا أبواب أصفهان التً جعلها
محمود تحت تصرفه ( , )59ولم ٌجد
الشاه حسٌن الصفوي بداً من التنازل عن
العرش إلى محمود األفغانً فً
45محرم 4468هـ 4456/م وسلمه
التاج  ,وبعد ٌومٌن جاء محمود إلى
اصفهان وجلس على العرش فً قصر
(جهلستون)  ,وفً سنة  4464هـ
4458/م قام اشرف بن عبد هللا بقتل ابن
عمه محمود ثاراً ألبٌه الذي كان حاكما
على قندهار بعد أبٌه مٌروٌس  ,وكان
محمود قد قتله واحتل مكانه  ,ثم قام
اشرف عام 4461هـ 4454/م بقتل

الشاه حسٌن الصفوي وهو فً سجنه ,
وكان ولً عهده (طهماسب الثانً) قد فر
أثناء حصار محمود ألصفهان عام
4467هـ 4455 /م الى قزوٌن لجمع
الجند لنجدة ابٌه الشاه حسٌن ,لكن األمر
استوى لمحمود فلحق بطهماسب الذي
التجأ إلى روسٌا لٌنال مساعدة بطرس
األكبر السترداد العرش مقابل التنازل
للروس عن الوالٌات الفارسٌة الشمالٌة ,
فتدخلت الدولة العثمانٌة حتى حصل
اتفاقٌة بٌن الطرفٌن فً شوال 4469هـ /
 4457م تقضً بان ٌكون طهماسب
ملكا على فارس (اٌران) مقابل حصول
روسٌا على الوالٌات الساحلٌة المتاخمة
لبحر الخزر وان تكون والٌات أذربٌجان
وهمدان للعثمانٌٌن (. )74
ولكن بعد قتل اشرف البن عمه محمود
وسٌطرته على عرش إٌران سنة
4464هـ4458/م التقى مع العثمانٌٌن
الذٌن كانوا قد استولوا على تبرٌز
وقزوٌن ومراغة وكرمنشاه  ,فهزمهم ,
ثم أعقب ذلك بدحره لقوات الشاه
طهماسب بالقرب من طهران األمر الذي
ادى الى فرار الشاه والتجائه إلى قبٌلة
قاجار  ,كذلك واجه الجٌش العثمانً مرة
أخرى عام 4461هـ  4454 /م وانتهى
القتال بعقد الصلح بٌن الطرفٌن وعقد
اتفاق ٌقضً بتنازل اشرف عن المناطق
االٌرانٌة الغربٌة للعثمانٌٌن واالعتراف
بالسلطان العثمانً خلٌفة المسلمٌن
وأمٌراً للمؤمنٌن مقابل اعتراف السلطان
العثمانً بأشرف ملكا على اٌران(, )58
جمع نادر قلً الذي كان قد دخل فً
خدمة الشاه طهماسب الصفوي الالجئ
عند القاجارٌٌن خمسة أالف مقاتل ,بٌنما
فتح علً قاجار الذي لجأ إلٌه طهماسب
ثالثة آالف جندي  ,فتحرك نادر قلً
الستخالص خراسان من ٌد األفغان ,
وكان ٌنافسه فتح علً قاجار  ,فأمر
بقتله بالقرب من مشهد  ,وصار قائداً
لكل الجٌش  ,وفتح مشهد فً ربٌع الثانً
 4461هـ 4454 /م وتلقب بلقب
(طهماسب قلً خان) أي عبد الشاه
طهماسب ( )65وهكذا توالت انتصارات

نادر قلً وكبر اعتدائه بنفسه حتى جاءت
اللحظة الحاسمة التً استطاع أن ٌقفز
على رأس الشاه فٌخلعه بسبب سكره ,
فقال نادر للجلساء ( :ال ٌلٌق بمثل هذا
اإلنسان ان ٌكون ملكا ً) فخلعوه عن
العرش فً الخامس من ربٌع األول سنة
 4478هـ 4466 /م  ,وعٌن ابنه
الرضٌع مكانه بأسم عباس الثالث  ,ثم
قام بإرسال الشاه المخلوع مع طفله الشاه
الجدٌد إلى مشهد لٌكونا تحت نظر قلً
مٌرزا ابنه الذي كان حاكما على مشهد
لٌكونا شبه سجٌنٌن عنده ,واخذ نادر قلً
بعدها ٌتقلب بوكٌل السلطنة ونائب
السلطنة ( )65وقد دارت الحرب بٌنه
وبٌن العثمانٌٌن فً جمادي الثانٌة
4478هـ 4466 /م ,وزحف إلى
كرمنشاه ثم بغداد فأستطاع القضاء على
الجٌش العثمانً فً السنة الالحقة وقتل
قائده عثمان طوبال  ,ثم دارت الحرب
مع العثمانٌٌن مرة أخرى سنة 4474
هـ4478 /هـ  4446/هت 4469 -م فً
مجلس دعا لعقده  ,وأعلن المجتمعون
بان طهماسب وابنه عباس الثالث ال
ٌصلحان للعرش  ,وحٌنذاك اعتلى نادر
قلً العرش وتلقب بنادر شاه  ,وصار
مؤسسا ً للدولة االفشارٌة التركٌة األصل
(. )64
لقد ساعدت الموهبة العسكرٌة وروح
المغامرة نادر قلً ان ٌحقق لنفسه مكانا
متمٌزا فً السٌطرة على وقائع وأحداث
البالد حتى ارتقى إلى ارفع مكانه عندما
أصبح شاها ً على إٌران بعد أن كان
مجرد شخص من عامة الناس  ,كل
ذلك بفضل غزواته وعملٌاته العسكرٌة
فً المشرق والمغرب  ,وبعد ان توطد
له الحكم قام نادر شاه بحركة سٌاسٌة
تهدف إلى إزالة الواقع القائم فً بالد فً
الجزء الشرقً من العالم اإلسالمً ,
فأعلن المذهب السنً مذهباً رسمٌاً
للبالد كونه سنٌا ً أٌضا ً ( , )65لكننا
سنرى فٌما لو إن إعالنه هذا واضطهاده
لزعماء الشٌعة جاء بنتائج اٌجابٌة ام ال
 )66(,فً الوقت الذي استولى فٌه على
أراض وأقالٌم مختلفة المشارب

والمذاهب ,اذ استولى فً سنة 4486هـ/
 4475م على بخارى وخٌوه وجمٌع
إقلٌم( االوزبكٌٌن) كما ضم جزٌرة
البحرٌن إلى ممتلكاته عام 4484هـ/
 4468م وحاول االستٌالء على العراق
عدة مرات اذ غزا الموصل وحاصرها
عام 4489هـ 4476 /م لكن أهل البالد
لم ٌظفروا بأٌه فائدة من غزواته
الخارجٌة وكان جٌشه الضخم ٌعٌش
بعٌداً عن موطنه األصلً ألنه كان ٌسٌر
من الغرب إلى الشرق وبالعكس (. )67
المحور الثالث
مؤتمر(صفٌن) والشروع بمشروع
المصالحة
سبق وان اشرنا إلى ان الحرب بٌن
نادر شاه والجٌش العثمانً قد دارت فً
عام 4478هـ 4466/م ثم اشتعلت مرة
أخرى عام 4474هـ 4468 /م ولم
تتوقف اال بعد ان عقد والً بغداد احمد
باشا الصلح مع نادر شاه على وفق
عام
وفً
محددة()68
شروط
4489هـ 4476/م طلب نادر شاه من
والً بغداد إرسال علماء من أهل السنة
لمناظرة علماء الشٌعة بغٌة إزالة
المالبسات الفقهٌة بٌنهم والوصول إلى
صٌغة توافقٌة لتقلٌل التعنت والغلو بٌنهم,
واستناداً على ذلك فقد اجتمع فً موقع
(صفٌن) وهً النجف الحالٌة  ,سبعون
من رجال الدٌن الشٌعة اإلٌرانٌٌن منهم
علً اكبر المال باشً واغا حسٌن مفتً
ركاب الشاه ومفتً الهٌجان ومفتً
مشهد الرضا وقاضً شروان ومفتً
أورمٌة ومفتً قم ومفتً جام وإمام
جمعة أصفهان وكل من مفتً كرمنشاه
وشٌراز وتبرٌز ومازندران وخلخال
وسبزوار وكرمان ونائب الصدارة
بمشهد اإلمام الرضا وغٌرهم من علماء
الشٌعة فضال عن بعض علماء السنة من
األفغان وما وراء النهر( , )69وقد جعل
نادر شاه الشٌخ عبد هللا السوٌدي مبعوث
احمد باشا الحكم على المناظرة بٌن
فرٌقً العلماء ووكٌل الشاه وممثلٌه,
وبعد مناظرة طوٌلة ابدي كال الفرٌقٌن
وجهات نظره فٌها انتهى اللقاء بالتوقٌع

على نص مكتوب باللغة العربٌة جاء فً
مضمونه((إننا قررنا وجوب رفع السب
وعدم تفضٌل الصحابة بعضهم على
بعض اال بموجب الترتٌب الواقعً
التارٌخً  ,وكل من ٌخالف ما ورد فً
هذه الوثٌقة  ,وٌعٌد السب أو ما شاكل
ذلك علٌه لعنة هللا والمالئكة والناس
أجمعٌن  ,وانه ٌستحق غضب الشاه
وهدر دمه ومصادرة أمواله )) ,وإثناء
المناظرة سفهت أراء الشاه إسماعٌل
ألصفوي وممارساته لما سببته من شقاق
وتخرٌب من قبل نادر شاه والحاضرٌن
اآلخرٌن لما أحدثته من تخرٌب فً وحدة
المسلمٌن ( )68وانتهى المجلس موشحاً
بتوقٌع كل اإلطراف  ,وهذه ما اسماه
بعض المؤرخون بمؤتمر النجف.
ابلغ نادر شاه الدولة العثمانٌة بمطالب
هذا المؤتمر والتً تضمنت خمس نقاط
أساسٌة ( )61وهً-:
 -4ان ٌترك سكان بالد فارس التعصب
المذهبً ضد السنة  ,وان ٌوافق السنة
على ان ٌكون المذهب الجعفري مذهباً
إسالمٌا ً خامساً.
ٌ -5خصص جانب من جوانب الكعبة
فً مكة المكرمة لسكان بالد فارس
لٌمارسوا فٌه شعائرهم بحرة تامة.
ٌ -6عٌن أمٌر حج من بالد فارس للقوافل
المتجهة إلى الدار المقدسة وعلى الدولة
العثمانٌة االعتراف بذلك .
 -7تجري عملٌة تبادل األسرى بٌن
الحكومة الفارسٌة والعثمانٌة  ,كما
تتوقف عملٌة التجارة باألسرى.
ٌ -8جب على الدولتٌن تعٌٌن سفٌرٌن فً
لحل
فً العاصمتٌن المتناظرتٌن
المشاكل بٌن الطرفٌن .
وقد عزز هذا االتفاق الذي أرسله نادر
شاه إلى والً بغداد احمد باشا لوجهة
النظر التً ٌحملها الشاه والتً كانت
بمثابة محاولة لكسب الوقت رٌثما تتحسن
األوضاع الداخلٌة فً بالده التً تشهد
فوضى وعدم استقرار وقد قام احمد باشا
بتسلٌم هذا االتفاق إلى الباب العالً فً
سنة
شباط
شهر
منتصف
4477م4484/هـ ,ورغم ان العثمانٌٌن

كانوا ٌنشرون السالم إال أنهم وجدوا
أنفسهم غٌر قادرٌن على اإلذعان
لمطالب الشاه الدٌنٌة  ,لذا فأنهم رفضوا
التصدٌق على هذه االتفاقٌة ومع ذلك
فأنهم لم ٌعلنوا مباشرة بأن الحرب ٌجب
إن تستأنف بٌن الطرفٌن( ,)75وبهذا
فقد فشلت محاولة نادر شاه هذه والتً
كانت ذات دوافع سٌاسٌة بحته  ,فقد كان
ٌخوض مع الدولة العثمانٌة حربا قاسٌة ,
فهو فً حقٌقة األمر لم ٌكن حرٌصا على
المذاهب السنٌة وال على مذهب التشٌع
االثنى عشري ,بدلٌل انه قام بسلسلة من
اإلعمال ضد المؤسسة الدٌنٌة ورجالها
فً بالده  .فقد الغى منصب(الصدر)
الذي ٌعد من المناصب المهمة التً
تختص بالتوجٌه والوعظ الدٌنً .كما
صادر األموال الموقوفة وحدد السلطة
القضائٌة لرجال الدٌن وجعلها من
اختصاص محاكم العرف  ,إضافة الى
انه اعدم (شٌخ اإلسالم) فً مدٌنة
اصفهان  .ومع ذلك فان ما قام به من
محاوالت ذات طابع دٌنً البد انه قد
استند فٌها على طبقة اخرى من رجال
الدٌن فً المؤسسة الدٌنٌة ذاتها ومن
الطبٌعً ان تخلق هذه الفئة نوعا من
النقاش بٌن رجال المؤسسة أنفسهم بشأن
هذه السٌاسة بدلٌل تفاقم مقاومة بعض
رجال الدٌن له ,حتى أصبحت هذه
المقاومة والنقمة سمة عامة ضده بٌن
أفراد الشعب (. )75
وفً  44شعبان سنة  4481هـ 7/أٌلول
 4479وقع نادر شاه معاهدة مع الدولة
العثمانٌة وضعت حدا للنزاع بٌن
الطرفٌن احتوت على مقدمة وثالث
مواد وملحق  .ولهذه المعاهدة صلة
بالسٌاسة الدٌنٌة بٌن البلدٌن  ,وتحتوي
المقدمة على نص ٌذكر ان المعاهدة
ٌجب ان تعتمد على اتفاقٌة السالم
الموقعة فً زهاب سنة 4571هـ/
4961م بٌن ان الشاه صفً والسلطان
مراد الرابع والتً احتفظ العثمانٌون
بموجبها على مدٌنة بغداد ونواح ٍ أخرى
واحتفظ اإلٌرانٌون باٌروان  ,كما ٌذكر
النص انه ٌجب على كل طرف االلتزام

المضامٌن الواردة فً بنود
بتلك
المعاهدة الثالثة كما علٌهما ان ٌتجنبا
األمور التً تثٌر االستٌاء والضرر
باتفاق السالم .
المادة األولى بان تتعهد
ونصت
السلطات العثمانٌة بالسماح للحجاج
اإلٌرانٌٌن بالسفر إلى الدٌار المقدسة
عن طرٌق بغداد او سورٌا والتعهد
بحماٌتهم فً الطرٌق اما المادة الثانٌة
فقضت بان على كل بلد إرسال سفٌر
إلى البد األخر كل ثالث سنوات واما
المادة الثالثة فتضمنت إطالق سراح
كافة األسرى لكل الطرفٌن وعودتهم إلى
أوطانهم كما منع بٌع وشراء األسرى
باعتبارهم عبٌدا( .)76اما ملحق االتفاقٌة
فتضمن وجوب تجنب اإلعمال الضارة
الصداقة من قبل حكام المقاطعات
الحدودٌة  ,كما أشارت الى ضرورة
تخلً الشعوب اإلٌرانٌة عن األفكار غٌر
الالئقة التً ابتدعت اٌام الصفوٌٌن
ووجوب ذكر الخلفاء الراشدٌن( ابو بكر
وعمر وعثمان) باحترام .وفً المستقبل
باستطاعة اإلٌرانٌٌن السفر من خالل
األراضً العثمانٌة من والى مكة
المكرمة والمدٌنة المنورة والبلدان
اإلسالمٌة على نفس طرٌق الحجاج
العثمانٌٌن ومسلمً البلدان األخرى  ,كما
باستطاعتهم زٌارة المدن المقدسة فً
العراق  ,وطالما ان وهؤالء الحجاج ال
ٌحملون مواد تجارٌة فان والى وموظفً
بغداد ٌجب أن ال ٌفرضوا علٌهم
ضرائب ورسوم كمركٌة  .وكما تمتع
اإلٌرانٌون بهذه االمتٌازات فان لرعاٌا
الدولة العثمانٌة نفس االمتٌازات فً
األراضً اإلٌرانٌة  .واتخذت كافة
اإلجراءات بٌن البلدٌن لجعل هذه
االتفاقٌة سارٌة ونافذة المفعول بٌن
الدولتٌن .
وهكذا ٌمكننا ان نالحظ فً نهاٌة هذا
البحث بان السلوك الدٌنً للحكام فً
إٌران لم ٌكن لٌجري على نمط واحد ,
وإنما اختلفت باختالف طبٌعتهم
وظروفهم الخاصة وطبٌعة األحداث التً
عاصروها  ,وبالتالً فان لكل فئة من

هؤالء الحكام مجموعة من رجال
المؤسسة الدٌنٌة ٌعاضدونهم وٌؤازرونهم
فً مشارٌعهم الدٌنٌة والمذهبٌة طبقا
على متطلبات الواقع السٌاسً الذي ٌرٌده
الحاكم.
الخاتمة
كان غالبٌة سكان بالد فارس
(إٌران) تدٌن بالدٌانة اإلسالمٌة على
مذاهب أهل السنة  ,حتى مجًء
الصفوٌٌن عام  4854م154 /هـ الذٌن
فرضوا مذهب التشٌع األثنى عشري
بالقوة ,وما ان وصلت الدولة الصفوٌة
إلى نهاٌتها حتى أصبحت البالد بمعظمها
تعتنق هذا المذهب.
وبمجًء االفشارٌٌن الذٌن فتح عهدهم
على ٌد نادر قلً االفشاري توسعت بالد
فارس فً امتدادات شرقا وغربا تحت
رغبة التوسع والغزو التً التً تمٌز بها
نادر قلً الذي أصبح شاهاً ,وعلى
الرغم من ان نادر شاه لم ٌكن رجال
اال ان
متدٌنا من الطراز األول
العسكرٌة تغلبت على
طموحاته
الجوانب األخرى فً سلوكه  ,وبما انه
كان رجال (سنٌا)  ,وبالده تختلف فً
معتقداتها المذهبٌة فقط فكر فً طرٌقة
سٌاسٌة بان ٌجعل الطرفٌن ٌلتقٌان فً
حدود واحدة دونما حساسٌات إلدراكه
مدى خطورة وحساسٌة المشاعر
المذهبٌة لرعاٌاه  ,لذلك رتب عقد لقاء
مشترك بٌن رجال دٌن معتبرٌن من
الطرفٌن وكان له ما أراد ولكن ذلك لم
ٌحقق ما كان ٌأمله نادر شاه من تهدئة
المشاعر النفرة بٌن الطرفٌن  ,ولعل ذلك
كان بسبب الصراع المحتدم بٌن دولته
والدولة العثمانٌة  ,لكنه مع ذلك سجل
محاولة تارٌخٌة رغم النتائج الضعٌفة
التً حققتها تلك المحاولة.
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