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مفهوم ظلاللهی در عصر نادرشاه و تحوالت اجتماعی ـ سیاسی
براساس تکوین مناسبات جدید دانش ـ قدرت

(دريافت 1400/08/28 :پذيرش)1400/11/10 :

چکیده
مفاهیم متعددی جهت توجیه حکومت خلق شده و نظام دانش که اغلب توسط علمای ديني تولید
ميشد ،تالش کرده است آن را متناسب با شرايط تاريخي در ارتباط با خداوند تعريف و تثبیت کند.
مفهوم ظلاهلل يکي از اين مفاهیم است که در قالب نظام باورها برای حاکمان تعريف شده و بهکار
رفته است .اين مفهوم اغلب در پیوند با مفاهیم مشروعیتبخش ديگر چون فره ايزدی و  ...به يک
معنا درنظر گرفته شده درحاليکه به گسستهای معنايي آن در بستر تاريخي توجه نشده است.
بنابراين اين پژوهش بهدنبال پاسخ به اين پرسش است که مفهوم ظلاللهي در زمانۀ نادرشاه در نظام
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نیره دلیر

*1

دانش ـ قدرت چگونه تعريف شده و چه کارکردی داشته است؟ اين پژوهش با استفاده از مباحث
نظری دانش ـ قدرت فوکو و رويکرد «تاريخ مفهوم» به تبیین مفهوم ظلاللهي ،در عصر نادرشاه و
نظام دانش صورت گرفته و ديوانساالران مورخ بهعنوان تولیدکنندگان دانش تالش کردند با توجه
به جدايي نادر از نظام مشروعیتساز عصر صفوی برای او جايگاه متفاوتي تعريف کنند .به همین
دلیل مفهوم ظلاهلل در اين عصر بهمعنای موقعیتي مستقل و در ارتباط مستقیم با خدا در نظام دانش
 . 1دانشیار تاريخ ايران ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،تهران ،ايران.
https://orcid.org/0000-0001-9897-5698

dalirNh@gmail.com

109

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.13.4

پیامدهای آن خواهد پرداخت .نتايج اين پژوهش نشان از آن دارد که در عصر نادری گسستي در
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و قدرت تبیین شده و برای نادر بهکار رفته است .اين نظام جديد دانش ـ قدرت که در عصر نادری
شکل گرفت ،بعدها به تغییری بزرگ در تاريخ ايران منجر شد و در تحوالت و تطورات نظم
اجتماعي ـ سیاسي ايران ياری رساند.
واژههای کلیدی :گفتمان ظلاللهي ،مشروعیت ،نادرشاه ،قدرت ـ دانش ،تحوالت اجتماعي
ـ سیاسي.

در طول تاريخ ايران مشروعیت حکومتها و جايگاه حاکم در ساختار سیاسي و اجتماعي
اغلب متکي به نظام اعتقادی و باورهای مذهبي بود .ازاينرو حکومتها در دورههای
مختلف تاريخي برای کسب مشروعیت تالش کردهاند جايگاه حاکم را در ارتباط با منابع
مشروعیتساز اعتقادی و مذهبي تعريف کنند و حتي موفق شدند در برخي مواقع موقعیت
قدسي بدان ببخشند که حاکم را در ربطي مستقیم با خواست خداوند قرار دهند .از سوی
ديگر در ساختار سیاسي ،اقتدار حکومتها با «مشروعیت» آنها پیوندی وثیق دارد .به
اين معنا که هر اندازه حکومتي مشروعیتي ژرفتر داشته باشد« ،اقتدار» آن افزونتر
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مقدمه

خواهد بود .برای مثال ،حکومت صفويه با صورتبندی منابع گوناگون مشروعیت
(ازجمله سیادت ،تشیع ،تصوف ،خاقانیت ،ظلاللهي و  )...توانست مشروعیت
دستکم در مقطعي از تاريخاشان ،به «اقتدار» نیز بدل کنند .ازاينرو مشروعیت آنها
يکي از نمونههای موفق «مشروعیتسازی اجتماعيشده» بهشمار ميآيند .صفويه با
استفاده از مفهوم ظل اللهي توانست آن را چون الگو و قالبي برای تجمیع منابع متکثر
مشروعیتش حول يک محور واحد بهکار گیرد.
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«اجتماعيشدة چند اليهای» را بهوجود آورد .صفويان توانستند مشروعیت خود را
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با سقوط صفويان همچنان اليههايي از مشروعیت صفوی باقي ماند و به يکي از
مهمترين بحران های پیش روی نادرشاه افشار بدل شد .نادر با وجود نبوغ نظامي
چشمگیر و سرکوب شورشیان افغان و شورشهای داخلي متعدد و بازپسگیری ايران
از دست مهاجمان عثماني ،روس و ازبک با «بحران بزرگ مشروعیت» روبهرو بود.
هرچند نادر ،مشروعیت اولیه ،يعني «مشروعیت حاصل از شمشیر» را بهدست آورده
مواجهه با سلطان عثماني در مقام «خلیفه» به مباني متفاوتي برای مشروعیت ميانديشید.
ازاينرو او از منابع مشروعیتساز ديگری بهره گرفت که نهتنها برخي از آنها با منابع
مشروعیتساز صفويه تفاوت داشت ،بلکه برخي از آنها ،ازجمله ايدة برپايي «شورای
مغان» در سنت سیاسي تاريخ ايران سابقه نداشت.
نادر با راندن غالب علما از دربار ـ بنا به روايات سیاحان خارجي و نه گزارشهای
مورخان عصر افشاری ـ (نک :فريزر ،1363 ،صص82 .ـ83؛ اوتر ،1363 ،ص)138 .
موجب شد چالشي ديگر در مسئلۀ مشروعیت حکومت ايجاد شود .اقدام او اغلب علما
را برانگیخت به سوی گروههای اجتماعي سوق يابند .علما در پیوند با اين گروهها
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بود ،اما همچنان به «اليههای عمیقتری از مشروعیت» نیاز داشت .افزونبراينها نادر در

کوشیدند برای خود «قدرتي» مستقل از دربار ايجاد کنند .اين روند به شکلگیری دو
گفتمان رقیب انجامید که بعدها نمودهای تعارض ،تعامل يا تقابل آن ،و ديالکتیک اين
پسانادری بهويژه تحوالت مشروطه خود را پديدار ساخت.
نادر درواقع با اقدامات خود موجب تغییر مناسبات الگوی «دانش ـ قدرت» و
تحوالت اجتماعي ـ سیاسي در ايران شد .چراکه علما عموماً نمايندگي دانش برای
قدرت را برعهده داشتند ،اما نادر مناسبات جديد «دانشي» برای «قدرت» خود شکل داد
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کنش و واکنش ها در منطق تحوالت دروني نظم اجتماعي ايران در تحوالت عصر
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که برمبنای الگوی «ظلاللهي» و از مصادر ديگر بهويژه مورخان قابل رصد است .اين
پژوهش بهدنبال پاسخ به اين پرسش است که مفهوم ظلاللهي در آثار مورخان عهد
نادرشاه در نظام دانش ـ قدرت چگونه تعريف شده و چه کارکردی داشته است .در
بررسي اين مسئله در عصر نادری به تاريخمندی مفاهیم توجه شده است .روش تحقیق
در اين پژوهش تبیین تاريخي و تفسیر و تحلیل دادههای متن براساس تاريخ مفهوم با
گفتني است غالب کتابهای مرتبط به انديشۀ سیاسي ،ظلاللهي را چون پیشفرضي

در تاريخ سیاسي ايران اسالمي درنظر گرفتهاند .طباطباييفر در کتاب نظام سلطاني از
ديدگاه انديشه سیاسي شیعه ضمن توجه به بحث ظلاللهي به اين نکته اشاره کرده
است(.طباطباييفر ،1384 ،ص )111 .مسئلۀ تطور اين مفهوم و تفاوت در کارکرد آن در
دورههای مختلف تاريخ ايران نخستینبار در مقالۀ «بررسي سیر تطور کاربرد مفهوم
ظلاهلل در دورة میانۀ تاريخ ايران براساس منابع تاريخنويسي و اندرزنامهای» طرح شده
که بهجای درنظر گرفتن ظلاللهي بهعنوان پیشفرض انديشۀ سیاسي در تاريخ ايران به
سیر تحول و تطور مفهومي آن توجه کرده است( .دلیر .)1394 ،پس از آن آثار ديگری
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مراجعه به منابع تاريخنگارانه و رويکرد دانش ـ قدرت فوکو است.

تالش کردند با الهام از مقالۀ مذکور نشان دهند مفهوم ظلاللهي در آثار متعدد
تاريخنگاری چگونه تبیین شده است .ازجمله مقالۀ «انديشۀ ظلاللهي سلطان در نگرش
نشان دهد ظلاللهي در دو منبع اصلي تاريخنگاری دورة افشاری چگونه نمود يافته
است ،اما به تفاوتها و گسستهای معنايي اين مفهوم و مسئلۀ پژوهش حاضر اشارهای
ندارد.
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تاريخنگارانۀ مورخان عصر افشاری» (سرافرازی و همکاران )1397 ،که تالش شده
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ديگر مقاالتي که کنشهای مشروعیتساز و مشروعیتزدا در عصر نادری را بررسي
کردهاند و با «موضوع» پژوهش حاضر و «نه مسئلۀ آن» ارتباطي نزديک دارند و
جنبههايي سوای مفهوم ظلاللهي را در عصر نادری پرداختهاند ،از اين جملهاند :مقالۀ
«نقش و جايگاه علما در دورة فترت افغان و پادشاهي افشاريه» (دهقاني )1399 ،به
جايگاه علما در دورة صفويه و رانده شدن آنها از دربار نادر توجه کرده است .دهقاني
اشاره کرده ،اما به اجتماعيشدن موقعیت آنها نظر ندارد .مقالۀ «تشیع در دورة نادرشاه
افشار»( ،فتحاهللپور ) 1385 ،نیز به تثبیت موقعیت مذهب تشیع و عالمان آن در عصر
صفوی اشاره دارد .فتحاهللپور به تضعیف اين مذهب هنگام تسلط افغانها بر ايران تأکید
کرده است .او مدعي است نادر پس از به قدرت رسیدن ،مذهب تشیع را اعاده کرده ،اما
دغدغههای ديني و اصالح ديني نداشته است .ازاينرو پس از جلوس بر تخت سلطنت،
تشیع را مانعي در مسیر خود ديد و به ستیز با آن برخاست .اين اثر اگرچه به نقش دين
در حکومت عصر نادری توجه کرده ،اما موضوع مشروعیت حکومت نادر را در ارتباط
با نهاد دين بررسي نکرده است .مقالۀ «سیاست مذهبي نادرشاه» (شعباني )1349 ،نیز
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به ازدست رفتن فرصتهای پیشین و تضعیف شرايط اقتصادی علما و انزوای آنها

سعي کرده است کنشهای نادر در حوزة مذهب را در بستر سیاست عصر نادری تبیین
و تشريح کند .دستاورد مقالۀ «زمینههای اجتماعي و جريانشناسي مشروعیتيابي نادر
«تحولي» در جامعه بهخصوص در زمینۀ «مشروعیتيابي» ايجاد نکرده است (جعفری و
عادل مقدم .)1394 ،در اثری ديگر با عنوان «رويکرد ديني نادرشاه و تأثیر آن بر شیعیان
و عالمان شیعه» (عبدی )1394 ،موضوع اصلي موقعیت مذهب تشیع در ايران عصر
نادری است و به ارتباط مشروعیت حکومت توجه ندارد .عبدی مدعي است نادرشاه با
113
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 ،»1142-1148بر اين مبناست که اقدامات نادر در حد «تغییر اجتماعي» است و
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اولويت دادن به مسائل سیاسي و نظامي به نهاد دين توجه نداشت .مقالۀ «مشروعیت
صفويان و پادشاهي نادر» به عبور از مشروعیت صفويه و تکاپوهای مشروعیتساز نادر
پرداخته است (نوراللهي و کجباف.)1392 ،
اما آنچه را در مسئلۀ تحقیقات مذکور و آثار پژوهشي ديگر طرح نشده است
ميتوان در چند حوزه برشمرد که مقالۀ حاضر در تالش است به تبیین آنها همت
قدرت شکلگرفته در دورة نادر که تحتتأثیر کنش سیاسي او و تأثیر آن در عصر
پسانادری است .اين پژوهش تالش دارد از خالل توجه به الگوی ظلاللهي به تغییر
بزرگ در رابطۀ دانش ـ قدرت در عصر نادری بپردازد که تحول و تطورات مهمي را در
عرصۀ اجتماعي ـ سیاسي جامعۀ ايران موجب شده است.
پیرامون سلطنت دورة میانه نظريههای مختلفي مطرح شده است .از انديشۀ ايرانشهری
«بازتولید»شده در دورة معاصر تا نظريۀ «سلطانیسم» ماکس وبر و «نظم سلطاني» که محققان
معاصر انديشۀ سیاسي مانند فیرحي و طباطباييفر بدان اشاره داشتهاند .هر کدام از اين
نظريهها تالش کردهاند ،توضیحي اقناعي در چارچوب نظريۀ سلطنت در اين دوره ارائه
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گمارد .تغییر پارادايم الگويي نظام ظلاللهي در عهد افشاری و بحث رابطۀ دانش ـ

دهند .ايدة «بازتولید» انديشۀ ايرانشهری و شاه آرماني تفکری است که مروجان اين نظريه
اعتقاد دارند اين انديشه و نظام اجتماعي ايران باستان ،نظامي قديم است که بر اصول اولیۀ
استوار است .در تبیین نظم نوين سیاسي ،انديشههای مختلفي از انديشۀ خنجي ( )1362در
قرن دهم هجری تا انديشۀ ايرانشهری طباطبايي ( ،)1395نظريۀ سلطنت فیرحي ( )1378و
نظم سلطاني طباطباييفر ()1384؛ ظلاهلل امیر ارجمند ()1363؛ انديشۀ سیاسي عنايت
( )1398طرح شده است .مسئلۀ موردتوجه اين پژوهشها تاريخمندی مفهوم ظلاهلل و
114
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سنت و متافیزيک ابتنا دارد و اساساً بر مسئلۀ نظم و سلسلهمراتب نزولي از باال به پايین
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گسستهای موجود در آن نبوده است .درحاليکه مسئلۀ پژوهش حاضر افزونبر طرح
چگونگي تکوين دانش ـ قدرت جديد در عصر نادری و گسست مناسبات دانش ـ قدرت
پیشین ،به صورتبندی خاص مفهوم ظلاللهي در عصر نادری تبیین شده است .چراکه با
توجه به سقوط صفويه در اين دوره که داعیهدار مشروعیت در بعد سیادت ،تشیع ،تصوف،
خاقانیت و ظلاللهي بود ،حکومت جديد نیاز به بازتعريف مفهوم مشروعیت داشت و
با توجه به نیاز دائمي به خلق مشروعیت سیاسي برای اعمال و کنشها در عرصۀ
سیاست و با عنايت به سرشت ذاتي مشروعیت بهعنوان امری ذهني ،معنايي و توجیهي،
يکي از کارآمدترين ابزارها برای تولید مشروعیت و تقويت يا بازآفريني و احیای آن« ،زبان»
است .نقش «زبان» سیاسي و سیاستهای زباني در افزايش يا کاهش مشروعیت بسیار مهم
است .بهعبارت ديگر اگر طبق گفتۀ وبر هر سیستم اقتدار سیاسي در تالش دائم برای ايجاد
و حفظ اعتقاد به مشروعیت خويش باشد (وبر ،1392 ،ص )335 .اين نکتۀ برگر و الکمن
بیشتر ملموس ميشود که کل زبان «مشروعیت» است (ون لیون ،1395 ،ص.)105 .
استداللها و توجیهات برای مقبولیت کنشها و اعمال بهطور مداوم «درون زبان» و از
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اين امر نمود خود را در مفاهیم و زبان بهکاررفته در اين دوره نشان ميدهد.

«طريق زبان» ساخته ميشوند .بنابراين اگر «تولید معنا» را يکي از کارکردهای اصلي زبان
بدانیم و «مشروعیت» سیاسي را «معنا»بخشي به کنشهای سیاسي ،لذا نقش «زبان» در تولید
بسیار است و «زبان» يکي از ابزارهای تولید «معنا» ،قدرت آفرينندگي «مشروعیت» سیاسي
را داراست (عضدانلو ،1385 ،ص .)186 .از اين منظر ،نیاز به «بازتولید» مشروعیت سیاسي
از طريق کنشهای کالمي ،تأمل دقیق در متنهای باقيمانده در هر عصر را ميطلبد.
مشروعیت را بايد امری سیال دانست که نیاز به تفکر و انديشهای پويا برای «تولید»،
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«بازتولید»« ،تثبیت» و «افزايش» خود دارد و ايستايي و سکون ندارد .با بررسي سیر تطور
مفهوم ظلاللهي نیز اين امر قابل مشاهده است .درواقع «خلق» و «بازتولید» مشروعیت
بهمثابۀ «معنا» توسط فرايندهای زباني و گفتماني هر عصری تصورپذير است.
چارچوب روششناختی
گفتمان مفهومي است که فوکو آن را بازتعريف کرد و اهمیت آن را در ساحت علم و
اپیستمه شکل ميگیرند که بیان خود را در زبان و اصطالحات هر دورة زماني نشان
ميدهند .در اين میان گسستهايي در روند معرفت بر اثر تغییر اين قالبها بهوجود ميآيد
که اين امر خود را در زبان و اصطالحات بهکار رفته در اين دورههای زماني نشان ميدهد.
بنابراين در هر دورة تاريخي مفاهیم و معاني متفاوتي ظهور ميکنند ،چراکه معاني محصول
شرايط فرهنگي و اجتماعي هستند و در زبان به واقعیت ميپیوندند .بر اين اساس اين
نظامهای دانايي است تعیین ميکند چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است (سلطاني،
 ،1397ص25 .ـ .)50اپیستمهها يا بنیانهای معرفتي در هر دورة زماني امکان ظهور دانش
خاصي را ايجاد ميکند که اين دانش خود ميتواند به قدرت مسلط تبديل شود .ازاينرو
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قدرت نشان داد .براساس اين ديدگاه در هر دورة تاريخي قالبهای معرفتي بنیادين به نام

دانش ظهور کرده درنهايت با قدرت اجتماعي و سیاسي تلفیق ميشود و با تحوالت قدرت
براساس ايدة فوکو تلفیق دانش و قدرت به حاکمیت سیاسي و معرفتي منجر ميشود.
ترکیب اين دو منجر به شکلگیری معاني و مفاهیمي ميشود که موردپذيرش ديگران قرار
دارد و به اين معنا مشروع محسوب ميشود .بنابراين هر ادعايي در يک دورة زماني حقیقت
و مشروع محسوب ميشود و در دورة تاريخي ديگر مبنای حقیقي ندارد .فوکو نشان
ميدهد زبان ،نمود قدرت است و آن را رؤيتپذير ميکند و نهاد قدرت سعي دارد بهجای
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اعمال قدرت از نمايش قدرت استفاده کند (رز ،1377 ،ص 207 .به بعد) .بنابراين نهاد
قدرت در اين رابطه تالش دارد حقیقت را تحت اختیار خود دربیاورد .اين امر به معنای
ارادة معطوف به قدرت تفسیر ميشود (فوکو )1383 ،که به معنای سازوکار تقابل میان
کذب و حقیقت است و براساس آن قدرت نسبتبه تمايز گذاشتن بین حقیقت و کذب
اقدام ميکند .قدرت حاکم بر تمام شئون زندگي ميشود و قالب معرفت را سامان ميدهد.
قرار ميدهد (ضیمران ،1378 ،صص162 .ـ.)177
زبان وظیفه و قابلیت بازنمايي انديشه را دارد و انديشه در اختیار نهاد قدرت قرار
ميگیرد .بنابراين «قدرت» در «زبان» جلوه ميکند .از سويي ديگر اگر قدرت نمود نداشته
باشد به اين معناست که وجود ندارد .به همین دلیل نهاد قدرت در تالش است نمود
ظاهری خود را در ساحت اجتماعي و فرهنگي نشان دهد (میلر ،1382 ،ص ،)203 .چراکه
امر رؤيتپذير «حقیقت» محسوب ميشود و امری که رؤيتپذير نباشد توان بقا و تداوم
ندارد (دلوز ،1386 ،صص79 .ـ .)108قدرت نیز از اين طريق خود را توجیه و مسلط
ميکند و «حقیقت» در قالبهايي که «قدرت» معین ميکند ظهور ميکنند (مصلح،1399 ،
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بنابراين اين قدرت است که سمت و سوی انديشه را تعیین ميکند و آن را در اختیار خود

صص120 .ـ146 ،121ـ.)147
معنا توسط «زبان» در نظام دانش تولید ميشود و در بطن خود رويکردها و گرايشها را
اين طريق خود را در بستر جامعه قابلقبول سازد .نظام دانش ـ قدرت ازاينرو تبیینکنندة
حکومت مشروع و مقبول است .به يک معنا اين نظام «حقیقت» را تبیین ميکند و همه را به
پذيرش آن فرا ميخواند (دريفوس و رابینو ،1376 ،ص .)124 .قدرت و دانش با يکديگر
ارتباط متقابل دارند و يکي ديگری را تقويت ميکند (میلز ،1390 ،ص .)120 .در ايران نیز
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منبع دانش و قدرت ،علما و حاکمان بودند .اين دو در ارتباطي متقابل سعي داشتند به تثبیت
قدرت يکديگر ياری رسانند و مفهوم قدرت را قابل درک سازند .علما از طريق خلق
مفاهیمي برای حاکمان قدرت آنها را توجیه ميکردند و در مقابل موردحمايت قدرت قرار
ميگرفتند .با اقدامات نادر مناسبات دانش ـ قدرت مرسوم گسست يافته بود و هر سويه به
تکمیل سويۀ ديگر خود دست مييازد .ازاينرو پژوهش حاضر تالش دارد مفهوم
به مفهوم دانش ـ قدرت و کاربردهای آن در نظم سیاسي و نظام اجتماعي اين دورهها تبیین
و تحلیل کند.
مبانی مشروعیتساز عصر نادری
حکومت افشاری زماني به قدرت رسید که تغییری در ساختار مذهبي ايران رخ داده
بود ،چراکه حکومت صفوی با رسمي کردن مذهب تشیع و استناد به آن و بنا کردن
مشروعیت خود براساس آن از حکومتهای پیشین خود متمايز شد .مذهب تشیع در
سايۀ کوششهای صفويان با نام اين سلسله پیوندی ناگسستني پیدا کرده بود و از همین
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مشروعیت و قدرت را در قالب مفهوم ظلاهلل در بستر تحوالت تاريخي اين دوره با توجه

رو مجموعه کنشها و تکاپوهای نادر اين امر را تداعي ميکند که او برای مشروعیت
خويش به انديشۀ متمايزی نیاز داشت .تصمیمات شاذ مذهبي او از خالل گزارشات
دربار کمتر بدان پرداخته اند .هرچند روايت سیاحان برخي ترديدها را ميتواند
برانگیزاند ،اما در تطبیق با فرامین ،اسناد و مکاتبات سلطنتي و اداری اين زمانه ميتوان
محتوای آنها را مؤيد گزارشهای سیاحان دانست (نک :نصیری1364 ،؛ نوايي.)1368 ،
به هر روی نادر درپي حذف مذهب تشیع در ايران نبود و نميخواست و نميتوانست
چنین عملي را انجام دهد .متن شرايط اعالمشده توسط نادر برای پذيرش سلطنت نیز
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مؤيد اين مدعاست (نوايي ،1368 ،ص ،) 223 .بلکه تأکید نادر بر زدودن آن دسته از
آداب و مناسک مذهبي بود که پس از صفويه در میان مردم رايج شد و اين امور در
مباني اصلي تشیع وجود نداشت.
ت
از میان مباحث مطرحشده در منابع دورة نادری اين امر به ذهن ميرسد که «قدسی ِ
اجتماعيشدة صفويه» که با ابزار مذهب ،تصوف و ديگر موارد در میان ايرانیان نهادينه
1377؛ مستوفي .)1375 ،اين گفتۀ میرزا ابوالحسن مالباشي ،صدرالصدور دورة نادری
که گفته بود «هر کس قصد سلسلۀ صفويه نمايد ،نتاج آن در عرصۀ عالم نخواهد ماند»
(مروی ،1364 ،ج/2 .ص ،)455.مبین همین نکته است.
بنابراين چون دولت صفويه برای مشروعیتبخشي به خود از مذهب تشیع نهايت
بهره را برده بود ،نادر بر آن شد تا جايي که ممکن است از نفوذ بیش از حد علمای
شیعه و مناسکي که صفويان مروج آن بودند ،بکاهد يا بزدايد؛ البته تا جايي که خود
بدان نیاز داشت؛ ازاين رو ،نادر در نامۀ خود به سالطین عثماني انديشۀ اتحاد میان
مذاهب اسالم و وحدت تشیع و تسنن را مطرح کرد و کوشید تشیع را در کنار يکي از
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شده بود ،چالش بزرگ نادر برای کسب مشروعیت بود (نک :مروی1364 ،؛ استرآبادی،

چهار فرقۀ فقهي مذاهب اسالمي مطرح کند که با مخالفت عثمانيها مواجه شد (نک:
استرآبادی ،1377 ،ص270 .؛ نصیری ،1364 ،ص88 .ـ .)89نادر در مذاکرات با عثماني
شیخاالسالم ابوالقاسم کاشي و مال علياکبر مالباشي بود و مذاکرات سیاسي به
عبدالباقي خان زنگنه محول شده بود (حديث نادرشاهي ،1376 ،ص ،)187 .توفیقي
(ع)

حاصل نکرد .نادر سرمذهب ديگری از شیعه بر مبنای مذهب امام جعفر صادق

معرفي کرد و از«اهل ايران» خواست آن را بپذيرند و از علمای سني و دولت عثماني
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هم تقاضا کرد ،مذهب جعفری را بهعنوان مذهب مردم ايران و رکن پنجم مذاهب
اسالمي به رسمیت بشناسند .در نامۀ نادر به خلیفۀ عثماني بهروشني اين درخواست و
خودداری دولت عثماني به بهانۀ نپذيرفتن علما اشاره شده است« :تعیین رکن و
سرمذهبي حضرت امام جعفر صادق به دولت علیۀ قاآنیه تکلیفي شده بود که با وصف
اينکه مانع و محظور آن در نظر و عقل جلوه ظهور نمينموده علمای اعالم داعیان آن
ص .)361 .همچنین نادر از خلیفۀ عثماني خواسته بود که اجازه دهد «هر ساله از طرف
ايران امیرحاج تعیین شود که به طريق امیرحاج مصر و شام درکمال اعزاز و احترام
حجاج ايران را به کعبۀ معظمۀ مقصود رسانیده از طرف دولت عثمانیه با امیر حاج ايران
نیز به دستور امیرحاج مصر و شام سلوک و مسلوک شود» (استرآبادی ،1377 ،صص.
269ـ371 ،270ـ.)375
نادر در سال 1155ق بسیاری از علمای ايران ،بخارا ،افغانستان ،بلخ ،هند و ترکستان
را به همراه علمای عراق عرب در نجف گرد هم آورد و فرمان داد که آنها وثیقهنامهای
برای اتحاد مذهبي همۀ مسلمانان بنويسند .اين وثیقهنامه که در سال 1156ق موردتأيید
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دولت ابدفرجام ،متشبث به معاذير گشته و از قبول آن تحاشي ورزيدند» (نوايي،1368 ،

قرار گرفت ،در متن آن اعالم شد همۀ فرقههای مذهبي اسالم بر درستي مذهب ايرانیان
در پیروی از امام صادق همعقیدهاند و ايرانیان سب و رفض خلفای راشدين را ممنوع
خان استرآبادی ،منشي مخصوص نادرشاه به نگارش درآمد و نسخههايي از آن به تمام
نقاط ايران فرستاده شد (استرآبادی ،1377 ،ص387 ،306 .ـ 394؛ مروی ،1364 ،ج.
/3صص985.ـ.)988
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کردهاند و آنها را بهعنوان خلفای اسالم قبول دارند .متن وثیقهنامه توسط میرزا مهدی
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رفتار خاص و پیچیدة نادر اين ذهنیت را به نوعي ايجاد کرده بود که به تعبیر هنوی
او ميخواست مذهب نويني پايهريزی کند و ذهن مردم را مانند پادشاهان گذشتۀ ايران
(ساسانیان ،صفويان) به خود مشغول دارد و به شهرت خويش بیفزايد و مايل بود
براساس مذهبي نوين سلسلهای جديد بنیان گذارد تا موقعیت خويش و جانشینانش را
مستحکمتر کند (هنوی ،1365 ،صص263 .ـ .)264هرچند اين ادعای هنوی پذيرفتني
بيارتب اط با پرهیز و گريز نادر از تعصب بر يک مذهب خاص باشد .چراکه ظلاهلل
مفهومي همهجانبه و بدون سوگیری بهسمت مذهب تسنن يا تشیع بود .ازاينرو اينکه
بیشتر موردتوجه نادر قرار گرفت ،با توجه به مسائل سیاسي ـ مذهبي داخلي ايران و
منطقه قابلتوجیه است .تاجايي که برخي محققان غربي انگیزههای سیاسي و مذهبي
نادر را که از نوشتههای روی مسکوکات او نیز مشخص است ،تالش برای استیال بر کل
جهان اسالم معرفي ميکنند (اکسورثي ،1388 ،ص.)229 .
از سوی ديگر نادر در سايۀ تضعیف مهمترين مفهوم مشروعیتساز جامعۀ اسالمي،
يعني مفهوم خالفت ــ با توجه به اين امر که مفهوم «خالفت» به نوعي در حکومت
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نیست ،اما کاربست بیش از حد مفهوم ظلاهلل در منابع تاريخنگاری اين عصر نميتواند

عثماني تداوم داشت ــ و بدون بهره بردن از منابع مشروعیتي چون سیادت ،تشیع،
تصوف ،حمايت علما و  ...ناگزير مي کوشید برخي از منابع موروثي مشروعیت را با
جنبۀ نظری مستقیماً به خداوند متصل کرد و برای اين کار از مفهوم «ظلاللهي» که
حکومتهای ايلخاني ،تیموری و صفوی نیز آن را بهکار گرفته بودند ،نهايت بهره را برد
(نک :جويني ،1385 ،ج/2 .ص127 ،81.؛ يزدی ،1387 ،ج/1 .ص،384 ،224 ،13 .
1413/2 ،488؛ ترکمان منشي ،1382 ،ج/1 .ص 7 ،2.به بعد) .از همین روست که
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توجه به نیازهای خود بازآفريني يا بازتولید کند .ازاينرو ،نادر مشروعیت خود را از
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مفهوم ظلاللهي در دورة افشاريه کاربردی بسیار وسیعتر و جامعتر از پیش پیدا کرد.
چندان که ميتوان گفت در دورة نادر مفهوم ظلاللهي در اوج کاربرد خود قرار گرفت.
در اين دوره گزارههای بسیاری از نماد مفهومي «ظلاللهي» معادل «اسم» يا «عنوان»
حکومتي نادر روايتپردازی شده است (نک :مروی ،1364 ،ج/1.ص،85 ،63 ،62 ،3.
 758 ،624/2 ،370و صفحات متعدد ديگر) .تعابیر ظلاللهي با اجزا و اضعاف آن در
نسبتبه تاريخهای دورة صفويه بيسابقه و تازه است و اين بیانگر نیازمندی حکومت
نادرشاه به چنین امر تازهای است .چندان که در تاريخنگاریهای رسمي عصر نادری
عمالً کاربست عنوان «سلطان» بهجز مواردی معدود مشاهده نميشود و در اين آثار
اغلب از نادر با عناوين «حضرت ظلاللهي» و «اعليحضرت ظلاللهي» ياد ميشود
(ر.ک :مروی ،1364 ،ج/1 .ص758 ،624/2 ،370 ،85 ،63 ،62 ،3.؛ استرآبادی،1377 ،
ص58 ،35 ،22 ،8 .؛ مستوفي ،1370 ،ص166 ،109 .؛ نصیری (اسناد و مکاتبات)،
 ،1364ص99 ،86 ،75 ،70 ،61 ،17 ،16 .؛ نوايي ،1368 ،ص،330 ،327 ،260 ،111 .
.)357 ،348 ،344
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تاريخنگاری دورة افشاری بهگونهای مشاهده ميشود که ميتوان گفت اين امر حتي

تواتر استفاده از اين مفهوم به جای ساير القاب نشان از آن دارد که اين مفهوم تبديل
به مبنای نظری مشروعیت حکومت نادر شده بود .ديوانساالران و مورخان نیز در صدد
همین دلیل به جای ساير القاب که ميتوانست توسط ساير مدعیان قدرت استفاده شود

مفهوم ظلاللهي را بسط و گسترش دادند .چنانکه استرآبادی در کتاب جهانگشای
نادری خود بهصورت کلي اسم نادرشاه را بهکار نبرده ،بلکه از او با عنوان حضرت
ظلاللهي ياد کرده است (ر.ک :استرآبادی ،1377 ،صص1 .ـ.)80
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بودند اين مفهوم را در قالب نظری بهعنوان مفهومي موردپذيرش در جامعه درآورند .به
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بنابراين در روند تاريخنگاری زمانۀ نادر تالش برای قدسيسازی او با استفاده از
مفهوم کانوني ظلاللهي صورت گرفت (ازجمله نک :مروی ،1364 ،ج/1 .ص169.؛
استرآبادی ،1377 ،ص .)67 .مفهومي که تنها در اخبار و احاديثي از زمان پیامبر اسالم
در منابع روايي ،تفسیری و تاريخي قابلمشاهده است ،در زمانۀ تکوين سلطنت در
اوايل دورة میانۀ متقدم چندان بهکار نرفته بود ،اما در دورة مغوالن ،بهعنوان مولفۀ مهم
گفتمان غالب سیاسي پس از صفوی تبديل شد .اين الگوی سیاسي با مدد جستن از
سازهها و منابع مشروعیتساز مغولي ،شیعي ،ايراني و صوفي در عصر نادری به
مهمترين طرحوارة فکری ساختار سیاسي ـ اجتماعي تبديل و گفتمان ظلاللهي را در
تاريخ ايران به دال مرکزی خود تغییر داد .اين مفهوم مبنای خود را بر اساس «سايۀ
خداوندی» و «شريعت و خالفت پناهي» سلطان ،تنظیم کرده است.
تغییر منابع دانش ـ قدرت در عصر نادر
مشروعیت نادر در تقابل با بخشي از مشروعیت صفويه که مبتنيبر مذهب تشیع و
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بهکار گرفته و در روند قدسيسازی حاکم تثبیت شد (نک :دلیر .)1394 ،پس از آن به

مناسک واردشده در آن بود شکل گرفت .صفويان مذهب تشیع را به ابزار
مشروعیتب خشي خود تبديل کردند؛ آن گونه که نادر ناگزير شد از توأماني مذهب و
را که همواره در مباني نظری ايرانیان توأم و همزاد با «مذهب» فرض و ترويج شده بود،
در کنش «زباني» خود بر صدر بنشاند و میان «سیاست» و «مذهب» همواره اولويت را به
«سیاست» بدهد .او مشروعیت خويش را بر بنیاد «سیاست» و «ايلیّت» و ارتباط مستقیم
با «خداوند» استوار کرد (نک :استرآبادی ،1377 ،صص371 .ـ372؛ فتحاللهي،1395 ،
ص )63 .البته حکومتها صرفنظر از مباني نظری که مبتنيبر اصل همزادی دين و
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دولت بود ،اغلب در عمل همین گونه رفتار ميکردند ،اما نادر نهتنها در کنش سیاسي،
بلکه در کنش زباني نیز آشکارا اصل را بر «سیاست» قرار داد.
چنین امری میان حاکمان مسلمان کمتر سابقه داشت .از اين پس شاهد کاهش
وابستگي روحانیان به حکومت و گرايش آنها به سوی توده و مردم هستیم .اين
درحالي است که در زمان صفويه عکس اين وضع برقرار بود .شاهان صفوی علمای
میان آنها پیوندی وثیق بهوجود آمد .بهويژه ،میان علما و شاه عباس که ميتوان اغلب
روحانیان اين دوره را مواجببگیر دولت دانست .پیوند علمای شیعي با قدرت صفويه
به صورتبندی نوين يا بازتولید پديدههای پیشین در قالب جديد برای مشروعیتسازی
صفويه منجر شد .درواقع شاه عباس اول در راستای مقاصد سیاسي دربار صفوی
مناسباتش را با علما و فقهای ديني تنظیم کرد .وی نميخواست نهادهای ديني مستقل
شوند ،بنابراين آنها را به تبعیت از نهاد سیاسي وادار کرد .چنانکه راجر سیوری اشاره
دارد «مجتهدين در زمان فرمانروای قدرتمندی چون شاه عباس اول حد خود را
ميشناختند» (سیوری ،1374 ،ص .)91 .روابط علما و شاهان صفوی بدور از تالش
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شیعه مانند محقق کرکي ،شیخ بهايي و غیره را از سرزمینهای ديگر به ايران آوردند و

علما برای به چالش کشیدن اقتدار پادشاه بود .درواقع شاه بهعنوان نايب امام زمان در
عصر غیبت وجاهت ديني و مشروعیت داشت ،اما روحانیان با رفتار و اقدامات نادر

مذهبي ايران پديد آورد .جايگاه روحانیان شیعه از زمان نادر تغییر پیدا کرد و وارد
مرحلهای تازه شد.
در اين دوره شهرهای مذهبي رونق گرفت و مأموريت تدوين مباني نظام فکری
شیعه به علما سپرده شد و از اين منظر ادبیات غني مذهبي در اين دوره شکل گرفت و
124
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طبقۀ «روحانیان» در اين مقطع تقويت شد .ويژگي قدرت طبقۀ روحانیان در اين دوره
پیوند با قدرت بود (نک :قمي ،1383 ،صص934 .ـ935؛ ترکمان منشي ،1382 ،ج.
/1صص120.ـ  .)160اين پیوستگي در دورة شاه اسماعیل دوم که متهم به سنيگری
بود ،تاحدودی سست شد ،اما پس از مرگ شاه به قول حسن بیگ روملو «امرای درگاه،
سردارن سپاه ،وزرای عاليجاه ،اکابر و ائمۀ دين  ...روی به درگاه آوردند» (روملو،
افشاريان کشته يا تبعید شدند .افرادی مانند میرزا هاشم همداني ،موالنا عبدالرشید
همداني و موالنا علي خطاط اصفهاني در قتل عام همدان به دست احمد پاشا والي
بغداد کشته شدند .ازاين رو به مهاجرت بسیاری از علما به مراکز مهم مذهبي آن روزگار
يعني نجف و کربال انجامید .اين اوضاع در دورة افشاريه هم ادامه يافت (نک :آذر
بیگدلي ،1378 ،ص.)456 .
با روی کار آمدن نادر و روی خوش نشان ندادن او به علما با اين استدالل که بیرون
کردن بیگانگان از ايران نه به «نیروی دعا» که با «نیروی شمشیر» صورت گرفته است،
اين ارتباط قطع شد .نادر مقرری علما را قطع و به سپاهیان اعطا کرد و در عمل
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 ،1357ص .)647 .البته بسیاری از علما پس از سقوط صفويان تا روی کار آمدن

وابستگي مالي طبقۀ روحانیان را به دولت قطع کرد .فريزر در اين مورد مينويسد:
نادرشاه پس از مجمع دشت مغان به همۀ مهمانها خلعت داد به غیر از علما ،که با آنها
از او ناراحت هستند ــ مالباشي بهعلت مخالفت با برانداختن سلسلۀ صفويه ،به
دستور نادرشاه خفه شد ــ نادر منافع گزاف اوقاف کشور را که در اختیار روحانیون بود
به آنها يادآور شد و از آنها درمورد چگونگي مصارف آن توضیح خواست (فريزر،
 ،1363صص82 .ـ.)83
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اوتر درآمد سالیانه اوقافي را که آن زمان نصیب علما ميشد بیش از يک میلیون
تومان ميداند (اوتر ،1363 ،ص .)137 .روحانیون در جواب گفتند« :که به مصارف
موقوفه ،ازقبیل وظیفۀ علما و طالب و نگاهداری مدارس و مساجد متعدده ميرسد و
در مساجد هر روز و ساعت به فیروزی و اقبال پادشاه و آبادی مملکت دعا ميکنند.
نادرشاه در جواب گفت؛ بهتجربه معلوم شده است که دعاهای شما مستجاب نميشود»
رؤسا و اعیان را جمع کرد به آنها اعالم کرد ،اگر کسي احتیاج به مال دارد بايد خود
مخارج او را پرداخت کند ،او گفت خود ابداً به مال احتیاج ندارد و برای آنها متحمل
خرجي نخواهد شد (اوتر ،1363 ،ص138 .؛ فريزر ،1363،ص.)83 .
در اين میان علمايي هم بودند که با اهداف سیاسي و مذهبي نادر همراهي ميکردند
و در کنار او قرار داشتند .علمای بزرگ و سرشناس مانند سیدعبداهلل جزايری،
شیخاالسالم شوشتر ،سید محمد میرزا ،متولي مرقد امام رضا (ع) ،سید حیدر مجتهد و
شیخ محمد شیخاالسالم حويزه ،درکنار صدرالممالک میرزا ابوالقاسم کاشاني و شیخ
االسالم مالعلي اکبر مدرس در جلسات مباحثه و مناظره با کشیشان مسیحي و يهودی و
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(فريزر ،1363 ،صص82 .ـ .)83بنابراين نادرشاه دست علما را از اوقاف کوتاه کرد و

بهويژه با علمای سنيمذهب عثماني حضور داشتند .اين جلسات مذهبي غالباً با نظر
نادرشاه دربارة حقانیت دين اسالم و مذهب جعفری در اردوهای جنگي او در نواحي
 ،1379ص89 .؛ مرعشي ،1362 ،ص96-95 .؛ شوشتری ،1363 ،ص.)112 .
از مهمترين ارکان تولید دانش برای قدرت« ،روحانیون و ديوانیان» بودند .اما در
دورة نادر او و برخي از اندک نزديکانش ،بهويژه «مورخان رسمي دربار» به
«تولیدکنندگان» دانش برای قدرت بدل شدند .تجلي اين دانش تولیدی در مفهوم
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ظلاللهي و اجزا و اضعاف آن در آثار تاريخي بهمنزلۀ اساس اعتبار نادر به تواتر ديده
ميشود .از شعرا ،ادبا ،اندرزنامهنويسان ،علما و روحانیون که بهطور سنتي در گذشتۀ
تاريخي اين نقش را برای حکومتها برعهده داشتند کمتر اثری در اين زمینه مشاهده
ميشود.
با فاصله افتادن غالب علما از دربار بود که چرخشي در گفتمان دانش ـ قدرت رخ
ديوانیان و در رأس آن به «مورخان» سپرده شد .همان کساني که به تاريخنگاری رسمي
درباری اشتغال داشتند .بنابراين ديوانساالران ،مفهوم ظلاهلل را در راستای منافع سیاسي
و منابع مشروعیتساز برای نادر استفاده کردند .به همین دلیل در اين دوره در متون
ديواني ،ازجمله اسناد سلطاني و ديواني ،مفهوم و اصطالح ظلاهلل بسیار بهکار رفت
(ر.ک :اسناد و مکاتبات .)1364 ،در تأيید اين مدعا ميتوان نامهها ،فرامین و مکاتبات
نادر بهخصوص با سلطان عثماني و تواتر کاربست اين مفهوم را بهعنوان لقبي مرسوم و
قدسي مشاهده کرد (نوايي ،1368 ،ص)381 ،361 ،357 ،348 ،344 ،260 ،102 .
ازجمله مهمترين «ديوانساالر ـ مورخ» عصر نادری ميتوان به میرزامهدیخان
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داد .چنانکه نظريهپردازی مشروعیت حکومت ،که بهطور سنتي در اختیار علما بود به

استرآبادی رئیس ديوان ساالری دولت نادری يا محمدکاظم وزير مرو يا محمدمحسن
مستوفي و  ...اشاره کرد .ازاينرو ،اصليترين آثاری که در نهادينهسازی مشروعیت
1377؛ استرآبادی1384 ،؛ اورنگ آبادی1309 ،؛ کشمیری ،1970 ،نقوی دهلوی1826 ،؛
محمدشفیع وارد.)1349 ،
با توجه به گزارشهای منابع روشن است نادر خود نیز از آگاهي تاريخي برخوردار
بوده است .بهويژه نسبتبه تاريخ صفويه و مناسکي که صفويه وارد مذهب تشیع کرده
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ظلاللهي نادر به نگارش درآمد آثار تاريخنگارانه هستند (نک :مروی1364 ،؛ استرآبادی،
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که بارها در مراسالت و مکاتبات خود بدان اشاره کرده است( .نک :نوايي ،1368 ،مانند
ص .)347 ،378 ،223 .ازجمله شواهد آگاهي تاريخي نادر ،بیان خالصۀ تاريخ ايران در
شورای مغان بوده است (نک :مروی ،1364 ،ج/2 .ص .)449.بهنظر ميآيد اين آگاهي در
بسیاری از تصمیماتش بيتأثیر نبوده است .از همین روست که توجه به مورخان که خود
ديوانساالر و از طبقۀ دبیران محسوب ميشدند از اولويتهای او بوده است .از سوی ديگر
بهويژه بنیانگذار آن نادرشاه دست به داستانپردازی دربارة تولد و عادات و رفتارهای
نادر زدند تا با قدسیتبخشي به او از مشروعیتش دفاع کنند .بنابراين ،نقل رؤياها و
داستانپردازیهايي از اين دست در پیوند با مضمون مشروعیت «آسماني» و در قالب
نماد شاهینِ قدرت بخش دوران باستان انجام شده است (نک :مروی ،1364 ،ج/1 .ص.
 .)6بدين ترتیب قدسیتي تازه پديدار شد که مروجان و تدوينگران آن مورخان درباری
بودند که بهعنوان تاريخنگار رسمي شاه آثار خود را به نگارش درميآوردند .بنیانهای
اصلي اين «قداستپروری» در برخي از مؤلفهها با عصر صفويه و قاجاريه «تمايز» و
«تفاوت» داشت (نک :مروی1364 ،؛ استرآبادی)1377 ،
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مورخان رسمي عهد نادر نیز برای مشروعیت بخشیدن به سلسلۀ نوپديد افشاری و

تکوین نهاد مرجعیت به جای نهاد مشروعیتساز
دوره به اشکال گوناگون خود را بروز ميدهد و در تعابیر الهامگرفته از مفاهیم ادبي،
ديني و مذهبي در انتساب به قدسیت الهي خود را پديدار ميسازد .نادر با اقداماتش
علیه مناسک صفوی و نفوذ بسیار علمای شیعي ،هم قدسیت سلطنت را که علما
مفهومپردازی ميکردند درهم شکست و هم غالب علما را بهجز آن بخش که نیاز
داشت از خود و حکومتش طرد کرد (برای مطالعۀ بیشتر نک :فريزر ،1363 ،صص.
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چنانکه گفتیم «قدسیت سلطاني» و نمادسازی مفهومي از اين پديده در قلم مورخان اين
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82ـ83؛ اوتر ،1363 ،ص .)138 .گفتني است غالب تقابلهای میان نادر و علما در آثار
سیاحان خارجي مانند اوتر و فريزر اشاره شده که طبیعي است با برداشت و فهم
خويش حوادث آن روزگار را به نگارش درآوردهاند و طبعاً معذوريتها و مالحظات
مورخان دربار را نیز نداشتهاند .هر چند نميتوان تنها به گزارشات سیاحان اکتفا کرد ،اما
نبايد اين نکته را نیز ناديده گرفت که سکوت معناداری از جانب مورخان اين عصر در
سکوت ازسويي مهمترين دادههای تقابل نادر با علما را به منابع غربي متکي ميسازد و
از سوی ديگر مسکوت گذاشتن اين گونه برخوردها از سوی مورخان تا حدی ميتواند
مؤيد نظرات سیاحان بوده و از شواهد و قرائن ميتوان گزارش سیاحان را خالي از وجه
ندانست .درواقع منابع تاريخنگاری قصد نداشتند مناسبات غیردوستانۀ نادر با علما را
بازتاب دهند .گويي از سوی مورخان رسمي دربار تالش شده است تضاد نادر با علما
به تضاد نادر با نهاد دين تبديل نشود .درواقع نادر با اين اقدام خود در صف نسبت ًا متحد
روحانیان شکاف انداخت ،بخشي او را ترک گفتند يا نادر آنها را طرد کرد و بخشي
ديگر به همکاری نادر پرداختند و اينها به سلطانالعلما ،سلطانالواعظین (روحانیان
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انعکاس برخوردهای نادر با علما و روحانیون در منابع اين دوره وجود دارد .اين

دولتي /درباری) ملقب شدند و برخي مناصب دولتي ازجمله مناصب قضائي ،آموزشي،
ادارة موقوفهها و ...را از سوی دولت برعهده گرفتند.
سیدنورالدين جزايری ،شیخاالسالم شوشتر که همواره در بسیاری از بحثهای ديني
شرکت داشت ،بهسبب سیاستهای مذهبي نادرشاه مجبور به گوشهنشیني شد
(شوشتری ،1363 ،صص107 .ـ .)108درواقع علما در دورة نادر و جانشینانش يا در
خدمت مقاصد سیاسي او بودند که در اين صورت غالب ًا به شغلهای ديواني نیز
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ميرسیدند مانند شیخ يوسف بحراني ،میرزا مجدالدين محمد و میرزا محمدعلي يا
اينکه به دور از دربار و سلطنت بودند و برای کسب علم و يافتن شغل جهت امرار
معاش راهي عتبات عالیات يا هندوستان ميشدند .مهاجرت شیخ محمدعلي حزين به
هندوستان و سفر سلطان داود میرزا و سلطان علي میرزا ،فرزندان شاه سلیمان دوم که
برای تحصیل به عتبات رفتند و بعد از آن برای کسب شغل ديواني به دربار مغوالن هند
مرعشي ،1362 ،ص ،139 .شوشتری ،1363 ،ص .)109 .تهراني نیز مينويسد :بسیاری
از علمای شیعه به عراق و هندوستان مهاجرت کردند .بهخصوص در اصفهان که تقريب ًا
بعد از صفويه به ويراني کشیده شده بود ،ازاينرو بزرگاني مانند موالنا نوراهلل الهیجاني،
ابوطالب ساعتچي و علي قزويني مهاجرت کردند (آقابزرگ تهراني ،1372 ،صص.
390ـ.)544
با طرد شدن غالب علما از زمان نادرشاه و روی آوردن آنها بهسمت گروههای
اجتماعي و مردم ،آنها توانستند تأثیرگذاری اجتماعي ويژهای پیدا کنند .بهخصوص
پس از شورای مغان و به میدان آوردن هر چند صوری «گروههای اجتماعي» و
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راه يافتند ،در اين چارچوب ميگنجد (هاشم میرزا ،1379 ،ص137 ،135 ،129 .ـ138؛

«خودنمايي» آنها در عرصۀ سیاسي که از نخستین طلیعههای ورود به تحوالت سیاسي
ـ اجتماعي محسوب ميشود .اين ارتباط دوسويه درنهايت به تولید «قدرت» منجر شد و
مطالعۀ بیشتر نک :زرگرینژاد ،1398 ،ج .).1آن بخش که طرد شد در عتبات به يک
قطب نیرومند قدرت تبديل شد که مستقل از حاکمیت سیاسي به فعالیت خود ادامه داد
و نهايتاً در اوايل دورة قاجاريه به تأسیس نهاد «مرجعیت» پرداخت.
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اقتدار دوگانۀ «سلطان ـ مرجعیت» 1در دورة قاجار برای نخستینبار شکل گرفت (برای
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روی آوردن روحانیان به سوی «نیروهای اجتماعي» و «مردمي»شدن بنا به اقتضائات
و ضروريات زمانه موجب اجتماعيشدن موقعیت روحانیون بهطور ويژه شد .اين امر
سه وضعیت مهم را در برداشت که عبارت بود از :استقالل مالي علما از دربار به واسطۀ
به دست آوردن وجوهات؛ وجاهت يافتن علما میان عموم؛ نفوذ بیشتر فقها و گسترش
دانش فقاهت به دلیل نیاز و توجه مردم .چنانچه بعدها توسط شیخ مرتضي انصاری ــ
پیدا کرد (گرجي )1397 ،و انديشۀ کالمي شیعي از کالم سني جدا شد .اين امر در مسیر
خالف ارادة نادر پیش رفت ،که تالش داشت مذهب جعفری رکن پنجم مذاهب
اسالمي شود .نادر با رويکرد فرامذهبي تالش داشت خواست خود را در عرصۀ
اجتماعي و سیاسي ايران پیاده سازد ،اما عمالً در اجرای آن موفق نبود (نک :شعباني،
 ،1369ج/1 .ص .)276 .باوجوداين ،پیامد اقداماتش در اين زمینه در دورههای پس از
وی به تغییرات اساسي در مناسبات دانش ـ قدرت و دوگانهسازی آن انجامید.
روحانیت ،رفته رفته «دانش ـ قدرتي» رقیب الگوی قدرت مسلط بهنحو غیرآشکار
شکل داد و جداسازی کامل دوسويۀ مناسبات دانش ـ قدرت موجود شکل گرفت و
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در دورة ناصرالدينشاه ــ انديشۀ فقهي اهل شیعه بهطور کامل از اهل سنت استقالل

هرکدام سويۀ ديگر خود را پیدا و تکمیل کردند .الگوی غالب دانش ـ قدرت،
نادری به بعد بهطور موازی ،غیرآشکار و تدريجي نضج و شکل گرفت؛ دانش ـ قدرت
«روحانیت» بود که با تحوالت بعدی و ايجاد نهاد مرجعیت و شبکهسازی مبتنيبر آن
چنان ساماني يافت که توانست در زمان قاجاريه در مقابل سلطنت قدعلم کند.
بنابراين تمايز اين دوره با دورههای پیشین در مناسبات دانش ـ قدرت ،در دانشي است که
در زمان نادر تولید شده و مستقیم ًا در منبع الهي قدرت ريشه دارد .نادر و برخي اطرافیانش،
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«سلطنت» و تولیدکنندگان دانش علما ،مورخان و  ...بوده و الگوی رقیب آن که از عصر
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بهويژه ،تاريخنگاران ديوانساالر تولیدکنندة اين دانش هستند ،اما تولیدکنندگان دانش در دورة
صفويه بیشتر شخصیتهای ديني ،مذهبي يا ديواني بودند .برای نخستینبار در دورة نادر
شاهد قطع پیوستگي سنتي دانش و قدرت ،آن هم از سوی نهاد قدرت هستیم ،پیوستگيای
که از زمان تکوين نهاد سلطنت همواره بهصورت سلطان ـ علما ظهور و بروز پیدا کرده بود.
از سويي علما نیز با طرد از سوی حکومت ،خود تولیدکنندة دانش برای قدرت خود شدند.
مسیر قدرت آنها در دورة قاجار رخ داد.
با اقدامات نادر مفاهیم «بنیادين» تغییر يافت و معناهای جديد برای مفهومهای
«موروثي» خلق شد بهنحوی که با تمايل به بازگشت به سنت پیشین ،باز هم امکان
برگشت وفادارانه و کامل به عصر پیشانادری عمالً مقدور نبوده است .او انديشههايي را
مطرح کرد که هرچند خودشان في نفسه تداوم نداشتند ،اما در برخورد با سنت نیز اجازه
ندادند آنها به همان شکل پیشین پیاده شود .ازاينرو ،ميتوان پیش زمینههای «مکمل» و
دروني جامعۀ ايران برای ورود و بروز گفتمان فکری ـ اجتماعي دورة معاصر را از رفتار
سیاسي ـ مذهبي نادر درنظر گرفت .درواقع ،ساختاربندی نويني متأثر از رفتار سیاسي نادر تا
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پايهگذاران سنتي دانش اينک برای خود دانش تولید ميکنند که اين امر اتفاقي مهم بود که در

دورة مشروطه شکل گرفت .اين گفتار بهمنزلۀ آن نیست که گفتمان نادری سازندة تحوالت
مشروطه بوده ،بلکه بدين معناست که با تغییر در ساختار دانش ـ قدرت توانست در روند و
ساحت مهمي از عامل دروني مؤثر واقع شود.
نتیجه
مناسبات دانش ـ قدرت سنتي با اقدامات نادر گسست يافت و هر سويۀ آن مسیر متفاوتي را
طي کردند .سويۀ دانش سنتي که بهويژه پس از حکومت صفوی ،غالب آنها علمای شیعه
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بودند با طرد از سوی نادر به سوی گروههای اجتماعي مؤثر پیش رفت و سويۀ قدرت نیز با
راندن علمای شیعي برای شکلگیری دانش جديد برای قدرت بهسوی مورخان و دبیران
پیش رفت .بدين ترتیبب مناسبات سنتي دانش  -قدرت که بهويژه پس از حکومت صفويه
مبتنيبر دانش علمای شیعي و قدرت سلطنت پیش رفته بود پس از اقدامات نادر از يکديگر
منفک شد و هر سويه برای خود ،مکملش را يافت و جايگزين قبلي کرد.
شکلگیری بود .دوگانۀ اول ،قدرت مستقر يعني (سلطنت -مورخان) در عصر نادری بود که
اطرافیان نادر و حتي خود او با بینش تاريخي تالش داشتند مسائل و گرههای کشور و
منطقه را بگشايند .اطرافیان وی مورخان ،دبیران و برخي علما بودند و خود نادر نیز با
آگاهي تاريخي که داشته و مطالعۀ آنچه در تاريخ صفويه رخ داده بود به راه حلي تازه فراتر
از آنچه بود ميانديشیدند .رويکرد فرامذهبي نادر يکي از اين راهکارها بود که تالش داشت
با اتخاذ آنچه بسیار پیشروتر از زمانۀ خود بود اين گره را در کل منطقه حل کند .ضمن
آنکه گره مشروعیت خود را نیز باز کند.
نادر تصمیماتي اتخاذ کرد که جامعۀ آن روز آن را برنميتافت ،چراکه بسیار جلوتر از
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بدين ترتیب پس از عصر نادری دوگانهای از دانش ـ قدرت در حال تکوين و

زمانۀ خود گام برداشته بود و تفکری در پشت کنشهای او نهفته بود که چنانچه با رويکرد
تازهای بدان نگريسته شود از ماهیت بديع آن پرده برميدارد .ازجمله اقدامات او بهکار
کشاندن نیروهايي که تاکنون برای مشروعیتبخشي از آنها بهره گرفته نشده بود و در
تاريخ ايران خرق عادت بود .نادر افزونبر آنچه تولیدکنندگان دانش در منابع تاريخنگارانۀ
مشروعیتش به آسمان پیوند زده بودند تالش داشت از مشروعیت زمیني نیز برخوردار شود.
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گرفتن گروههای اجتماعي مؤثر بود که برای نخستینبار در تاريخ ايران رخ داد و به میدان
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ازاينرو استفاده از گروههای اجتماعي در شورای مغان حتي اگر با ضرب شمشیر صورت
گرفته باشد بداعت تفکر او در زمینۀ مشروعیتيابي را ميرساند.
از سوی ديگر برای تولیدکنندگان دانش سنتي يعني علما در اين زمان يک وضعیتي
جديد و ويژه بهوجود آمد که در تاريخ ايران بينظیر بوده است .به میدان کشاندن گروههای
اجتماعي توسط نادر ،تبعاتي اجتماعي ـ سیاسي درپي داشت؛ درحاليکه پس از مجمع مغان
درپي تکوين مناسبات جديدی از دانش ـ قدرت برآيند که با جذب گروههای اجتماعي
مؤثر و کشش دوسويۀ «گروهها ـ مردم» و «علما» برای نخستینبار در تاريخ ايران به ظهور
رسید؛ و درون آن هم دانش و هم قدرت نهفته بود و اين يک ويژگي کمنظیر بود که در
عصر قاجاريه به بلوغ خود رسید و با مشروطه قدرت روحانیت و تأثیر آنها در تحوالت
سیاسي اجتماعي مشاهده شد که اين امر موجب تغییرات بسیار مهم در تاريخ معاصر ايران
بهويژه در عصر قاجاريه و مشروطه شد .اين ويژگي کمنظیر يعني ايجاد فرصتي برای
همعرض شدن روحانیت در برابر سلطنت و تحمیل خواست و ارادة آنها بر مقام سلطنت
از سويي ،و به میدان کشاندن مردم در تحوالت مشروطه از سوی ديگر و مطالبۀ درخواست
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و مرگ او ،آنها به حاشیه رانده شدند .ازاينرو ،فرصت مناسبي برای علما فراهم شد تا

عدالتخانه و سپس مجلس از ويژگي کمنظیر اين عصر است که شکلگیری و نضج آن
پس از صفويه و با اقدامات نادر و تحوالت مهم در دانش ـ قدرت سنتي بهوجود آمد.
در صحنههای اجتماعي ـ سیاسي فکری ما نقشآفرين است و در حیات اکنون ما
حضور دارد .اگرچه ممکن است اين فرايند تغییر قالب داده باشد ،اما روح ،جوهر و
خمیرمايۀ فکری و بخش مهمي از اعتقاد ما را در حال حاضر شکل ميدهد .در وجوه
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سیاسي نیز اين مسئلۀ پیچیده بهلحاظ تمدني حل نشده است و به گونهای ما وارث اين
نوع انديشه هستیم .اين امر در اليههای اجتماعي جامعۀ ايران نهفته است.
بايد توجه داشت که اين مهم است که بستر تاريخي و تأثیر آن بر قدسيشدن
حاکمیت را درک کنیم و اين امر که سلطان از ابتدای شکلگیری آن و در ساحت
نظری ،يک امر قدسي و فارغ از مسئولیت در قبال مردم نبوده است ،اما با ورود
منبعث از ايران باستان بوده است بهسوی قدسیت گرايش پیدا کرده است و با ظهور
صفويه اين امر تحت تأثیر انديشۀ شیعي (نظريۀ امامت) ،سیادت ،تصوف و خاقانیت
مغولي تشديد شده و حاصل آن تداوم ادبیات سیاسي است که ظهور منسجم و ملموس
آن از اواخر دورة ايلخانان شکل گرفته و با تیمور بنیادی مستحکم يافته و با روی کار
آمدن صفويه قوام يافته است ،بهگونهای که ميتوان از آن به «گفتمان ظلاللهي» بهعنوان
ساختاری انديشهای و سازة فکری ساختار سیاسي اين دورهها تعبیر کرد .چراکه در اين
دوره در ايران ،قدرت سالطین به سوی «تقدس» ميشتافت .با کنشهای نادر گفتمان
ظلاللهي سويۀ ديگری يافت و وجهي ديگر از وجوه منشوری خود را تابانده که تالش
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انديشههای مغوالن ،تصوف و عرفان و تحتتأثیر انديشههای غلوآمیز که برخي از آنها

شده است اين سويه و وجوه متفاوت با ارائۀ ادله و مستندات آشکارسازی شود.
مفاهیم تاريخي دورة افشاريه در بررسيها و تحقیقات معاصر عموماً تحتتأثیر
موقعیتمندی مفاهیم بنیادين آن را نشان داد و اليههای زماني آن را از هم بازگشود.
چراکه اين زمانه ،از برخي جهات ،بهويژه ،رابطۀ حکومت با علما و مذهب ،دورهای
خاص و از منظر سیاسي نیز مرحلۀ ناپايداری سیاسي است .تحوالت تاريخي اين دوره
به خلق مفاهیمي تازه در تاريخ ايران منجر شده است که در بسیاری از وجوه
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تفاوتهايي شگرف با پیش و پس از خود دارد .اين زمانه ،آفرينشي تازه در مفاهیم،
سیاست ،انديشه و مذهب بهوجود آمده است که برخي از آنها به مسیر خود ادامه داده
و برخي متوقف شدهاند و برخي موجد تفاوتهای عظیم و تغییرات بنیادين در جامعه،
بهخصوص در حوزة رابطۀ سیاست ،علما و نقش اجتماعي آنها شده است .مجموع
آنها تأثیراتي از خود برجای گذاشتند که در پیشبرد نقش کنشگری علما در جنبش
جديد مؤثر واقع شدند.
پینوشت
 .1نهاد «مرجعیت» بهطور رسمي برای نخستینبار ابتدای دورة قاجاريه زمان فتحعلشاه توسط شیخ مرتضي انصاری
شکل ميگیرد (گرجي.)1397 ،
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Abstract
Numerous concepts have been created to justify governance. The system of
knowledge-power, often produced by religious scholars, has sought to define
and establish governance in accordance with historical contexts in relation to
the Almighty God. The concept of the shadow of God (Zellul-lah) is one of
these concepts that has been defined and used for the rulers in the form of a
system of beliefs. This notion is often considered in conjunction with the
notions of legitimacy, such as Farreh Izadi, as being a synonym in a sense,
while its semantic discrepancies in the historical context has been ignored.
Therefore, this study seeks to answer the question of how the philosophy of
the notion of Zellul-lahi in the era of Nader Shah was defined in the system
of knowledge-power inter-relationship, and its functionality. Using the
theoretical discussions of Foucault's “knowledge-power” method, as well as
the "history of concept" approach, this research will explain the theory of
Zellul-lahi in the era of Nader Shah and its consequences. The results of this
study show that in the Nader shah era, there was a breakup in the
“knowledge-power” system. This is true by taking into consideration that
official-historians as producers of knowledge tried to define a different
position for it due to Nader Shah’s separation from the legitimizing system
of the Safavid era. For this reason, the concept of Zullul-lah in this age, as an
independent approach, and in direct connection with God in the system of
knowledge and power, has been established and exclusively used for Nader.
This new system of knowledge-power, which was formed in this era, later
led to a great change in the history of Iran, and helped in the evolution of the
socio-political order of our country.
Keywords: Zellul-lahi discourse; legitimacy; Nader Shah; “powerknowledge” inter-relationship system; socio-political evolution.
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