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Abstract
Holy Aegis thinking of the king in the political history of Iran has an old background. This
thinking was brought up as Divine Charisma. This thinking was discussed in historical texts and
historians had referred repeatedly to the idea of Holy Aegis (God's shadow) and its related
terms. Examples of such narratives can be found in historical texts of Afsharian era. Some of
the most important historians of this era that used a manifestation of Holy Aegis thought in their
works were Marvi and Astarabadi. In this paper we try to review and analyze the manifestations
of Holy Aegis thought between the attitudes of historians of Afsharian era based on an
analytical method. The results of this study indicate the direct and indirect use of Holy Aegis
term by Nader Shah Afshar in order to legitimize himself and show the overcoming of this
thoughts on beliefs and attitudes of the historians of Afsharian era.
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چكیده
در تاریخ سیاسی ایران ،اندیﺸﮥ ظلاللهی سلطان قدمت و دیرینگی بسیاری دارد .اندیﺸهای کهه در دوران باسهاان بها نها
فره ایزدی مطرح بود .ماون تاریخی یکی از جایگاههای بروز این اندیﺸه است و مورخان در نقهل روایهتههای تهاریخی،
به کرات به اندیﺸﮥ ظلاللهی و تعابیر وابساه به آن اساناد کردهاند .نمونﮥ اینگونه روایتها در ماون تهاریخی ایهران عصهر
افﺸاریه یافت می شود .مروی و اسارآبادی از مورخان شاخص عصر افﺸهاری بودنهد کهه در آثارشهان نمودههای انهدیﺸﮥ
ظل اللهی مﺸاهده میشود .مقالﮥ حاضر بر آن است با تکیه بر روش توصیفیتحلیلی ،نمودهای اندیﺸﮥ ظلاللهی سلطان را
در نگرش تاریخ نگارانﮥ مورخان عصر افﺸاری بررسی و تحلیل کنهد .دسهااوردهای ایهن پهووه
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تلویحی و غیرمساقیم و گاه مساقیم عبارتهای مربوط به شأن ظهلاللههی نهادر بهرای مﺸهروعیتبخﺸهی او و غلبﮥ ایهن
اندیﺸه بر باور و نگرش مورخان این عصر است.
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پیﺸینﮥ پژوهش

مقدمه
نظریﮥ ظلاللهی سلطان که ماضمن مﺸروعیتبخﺸی

باتوجه به مطالعههای انجا شده دراینزمینه ،باید

به پادشاهان است ،بهشیوههای گوناگون در ماون

گفت که تاکنون کااب یا پووه

مساقلی در باب

تاریخی ،بهویوه تواریخ سلسلهای و اندرزنامههای

اندیﺸﮥ ظلاللهی سلطان در نگرش تاریخنگارانﮥ

سیاسی ادوار گوناگون تاریخ ایران ،نمود و بروز پیدا

مورخان عصر افﺸاری نگارش نیافاه است .شایان ذکر

کرده است .این اندیﺸه پیﺸینهای دراز دامنه دارد و

است که تنها بهصورت پراکنده و بهشیوﮤ توصیفی،

بهلحاظ محاوایی ،خاساگاه آن به دوران باساان میرسد.

دربارﮤ اندیﺸﮥ ظلاللهی و مبانی نظری آن مقاالتی وجود

نﺸانههایی از این اندیﺸه حای به دوران تاریخ

دارد؛ ازجمله این آثار باید به نمونههای زیر اشاره کرد:

اسطورهای ایران نیز بازمیگردد .در تبارشناسی اندیﺸﮥ

ذکراهلل محمدی در مقالهای با عنوان «اناقال و تحول

ظلاللهی و ریﺸهیابی آن در عهد باساان ،باید از

اندیﺸه سیاسی فرهایزدی از ایران باساان به ایران

«اندیﺸﮥ ایرانﺸهری» سخن گفت .وجود این پیﺸینهها

اسالمی» بهصورت توصیفی و گذرا ،اندیﺸﮥ سیاسی

نﺸاندهندﮤ دیرپایی این اندیﺸه در آیین شهریاری و

فرهایزدی را از حمله اعراب به ایران تا هجو مغول

اندیﺸههای سیاسی ایران است.

بررسی کرده است؛ مقالﮥ دیگر با عنوان «فرهنگ سیاسی

دورﮤ افﺸاریه یکی از ادوار تاریخ ایران است که رد

و مبانی نظری پادشاهی و سلطنت ،بررسی تطبیقی

پا و نﺸانی از این ایده در آن یافت میشود .بررسی

فرهایزدی و ظلاللهی» به قلم نیره دلیر که در این اثر،

تواریخ سلسلهای و عمومی این دوره مبین تبلور این

نویسنده بهصورت توصیفی تفاوتهای موجود میان

اندیﺸه و بسامد واژگان مرتبط با اندیﺸﮥ ظلاللهی

مبانی نظری فرهایزدی و ظلاللهی را واکاوی کرده

است .در مقالﮥ حاضر ضمن بررسی نمودهای این

است؛ نوراهلل عبداللهی و علیاکبر کجباف در مقالﮥ

اندیﺸه در عصر افﺸاریه ،در نگرشهای مورخان این

«مﺸروعیت صفویان و پادشاهی نادر» ،پس از تبیین

دوره ،همچون محمدکاظم مروی و میرزامهدیخان

ضعف سیاسی صفویان مقارن ورود افاغنه به ایران،

اسارآبادی ،در مواجهه با این اندیﺸه و نحوﮤ کاربرد آن

سیاستهای نادر را برای بسارسازی در زمینﮥ

در روایتهای تاریخی مقایسهای تطبیقی صورت گرفاه

مﺸروعیتیابی و مﺸروعیتزدایی از صفویان بررسی

است .از رهگذر این بررسی ضمن آگاهی از وضعیت

کردهاند؛

و

این اندیﺸه و نگرشهای رایج در باب آن ،به عوامل

جریانشناسی مﺸروعیتیابی نادر» است که علیاکبر

مؤثر در دگرگونی آن در مقایسه با دورههای پیﺸین نیز

جعفری و عادل شعبانیمقد  ،نویسندگان مقاله ،پس از

حاضر

نگاه اجمالی به دو مفهو فرهایزدی و ظلاللهی ،با

پی میبریم .براساس این هدف ،پووه
پرس های زیر را مدنظر قرار داده است:

 .اندیﺸﮥ ظلاللهی سلطان در روایتهای مورخان
عصر افﺸاریه چه نمودی داشاه است؟
 .وجوه تﺸابه و تفاوت کاربرد واژﮤ «ظلاهلل» در آثار
مطالعهشده چیست؟

مقالﮥ

دیگر

«زمینههای

اجاماعی

رویکرد به زمینههای اجاماعی ،تالشهای نادر را برای
تدارک مﺸروعیتیابی خود برای پادشاهی تبیین
کردهاند .دقت در محاوا و عناوین اینگونه مقالهها نﺸان
میدهد که پووه

حاضر با موضوع مطالعهشده در

مقالههای فوق پیوندی ندارد و این پووه

به
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نمودهای اندیﺸﮥ ظلاللهی سلطان در نگرش تاریخ

غیرآرمانی» با «شاهیآرمانی» ضروری است (رضاییراد،

نگارانﮥ مورخان عصر افﺸاریه ،همچون محمدکاظم

« .)273 :1379شاهیآرمانی» بر حُسن کارکرد نظم

مروی و میرزامهدیخان اسارآبادی ،توجه کرده است.

کیهانی بر روی زمین ناظر است و درصورت اجرای
درست نظم در جامعه ،سرزمین به آرمانﺸهر تبدیل می

اندﻳﺸﮥ ظلاللهی و پیﺸینﮥ آن پیش از عصر افﺸارﻳه

شود (مجابایی« .)121 :1312 ،شاهی آرمانی» در

فرهنگ و تمدن ایران در امر کﺸورداری و تأسیس

جایگاه مَظهر و مُظهر صفات لطف و قهر خداوندی ،از

نظا سیاسی پیﺸینهای طوالنی دارد؛ بهگونهایکه در

اساسیترین مفردات اندیﺸﮥ سیاسی ایرانﺸهری است.

دورﮤ باساان ،ایرانیان الگویی خاص از نظا سیاسی را

از فرمانهای شاهنﺸاهان ایرانزمین و بندهای برگرفاه

بنیانگذاری کردند که در آن عصر ،به نا «شاهنﺸاهی

از اوساا چنین برمیآید که «شاهیآرمانی» در فرمانها و

ایرانی» شناخاه شد .نظا

سیاسی ایرانی بخ

فرهمندبودن در اوساا دارای وجههای دینی بوده است

جداییناپذیر از اندیﺸﮥ ایرانی (رساموندی)12 :1388 ،

(اوساا .)298 :1371 ،در گاتها و رسالﮥ پهلوی

و محصول نگرشها ،باورها ،احساسها و آرزوهای

ماتیکان یوشت فریان نیز به تلقی مزبور بهصراحت و

جمعی ایرانیان در طول تاریخ باساان بود که پس از

روشنی اشاره شده است و از پادشاهان در جایگاه

ورود اسال به ایران ،بهصورت «اندیﺸﮥ ایرانﺸهری»

نزدیکترین موجود به اهورامزدا و امﺸاسپندان یاد شده

اسامرار یافت (طباطبایی.)82 :1388 ،

است (گاتها33 :1384 ،؛ ماتیکان.)61 :1361 ،

نظریﮥ «فرمانروایی الهی» که از دل اصل «پیوند دین

درواقع« ،شاهیآرمانی» نق

هماهنگسازی جامعه با

و سیاست» در اندیﺸﮥ ایرانی برمیخیزد ،ازجمله

نظا هسای را برعهده داشاه است .ازاینرو ایفای چنین

حیات بﺸری است

نقﺸی ،بهرهمندی از فرهایزدی در قالب توجه ویوﮤ ایزد

پایدارترین نظریهها در تما

(همپان .)27 :1380 ،نظریﮥ «فرمانروایی الهی» در کنار
برخی از مفاهیم که اندیﺸﮥ ایرانی در دوران باساان آن

بر فرد بود (دیلمصالحی..)61 :1384 ،
این اندیﺸه در عصر ساسانی تداو یافت و با ورود

را پرورانده است ،معنای بیﺸاری پیدا میکند .سه مفهو

اسال به ایران ،جلوههای خود را در قالب مفاهیمی

مایا و شهریور و فرهایزدی سه عنصر کلیدی و

همچون واجبالوجود و ممکنالوجود نمایان کرد.

برای نظریﮥ «فرمانروایی الهی» ایرانیان است.

سلطان در جایگاه واجبالوجود در عرصﮥ سیاسی تلقی

الهیات ایرانی با بهرهگیری از سه مفهو مایا و شهریور

شد که در پیوند با عقل فعال ،نظم سیاسی را حفظ و

و فر ،حوزﮤ دین را به حوزﮤ سیاست و فرمانروایی

تمﺸیت میکرد .این اندیﺸه در هر دورﮤ تاریخی بنابر

پیوند زده است (قادری .)23 :1381 ،اندیﺸﮥ ایرانی با

مقاضیات سیاسی و اجاماعی ،مراحل مخالفی را سپری

اسافاده از دو واژﮤ شهریور و فر ،خاساگاه الهی فرمانروا

کرده است (محمدی .)3 :1391 ،در «نامه تنسر» و

و نحوﮤ مﺸروعیت سلطان را تبیین میکند؛ همچنین

«دینکرد» نیز بر پیوند دین و شاهی تأکید شده است:

سیر اناقالی فرهایزدی از ایران باساان به ایران اسالمی،

«دین و مُلک به یک شکم زادند ...هرگز از یکدیگر جدا

از مؤلفههای شکلگیری شاه آرمانی در دوره اسالمی

نﺸوند و صالح و فساد و صحت و سقم هر دو یک

محسوب میشود .گفانی است که تمایز بین «شاهی

مزاج دارد» (نامه تنسر13 :1314 ،؛ دینکرد.)61 :1381 ،

معنابخ
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ازاینرو در اندیﺸﮥ ایرانﺸهری ،شهریاری و دین با

سیاسی فرهایزدی است ،با این تفاوت که این فروغ

هم پیوندی تنگاتنگ دارند و همزاد یکدیگرند؛ آن

خداوندی به سایﮥ خداوندی تبدیل شد (رجایی:1372 ،

طورکه شاهان پیروزیها و کامیابیهای خود را در گرو

92؛ دلیر )40 :1393 ،و اطاعت از سلطان به این علت

دینورزی خود دانساهاند و اینگونه دین ،مﺸروعیت را

ضروری بود که او در جایگاه سایﮥ خدا در روی زمین

برای حاکمیت پدید میآورد (جعفری.)36 :1394 ،

تعریف شد و مانند شاهان ایران باساان که خود را

باور به مفهو فرهایزدی همسو با نظریﮥ فرمانروایی در

دارای فرهایزدی میدانساند ،این پادشاهان خود را سایﮥ

سراسر جهان و در طول تاریخ ،از اهمیت این نوع نظا

خدا بر روی زمین قلمداد میکردند (امانلو:1394 ،

سیاسی در جامعه حکایت دارد که دوا نظا را تضمین

.)112

میکند (کریسانسن1 :1310 ،؛ ادی .)10 :1374 ،در

در اندیﺸﮥ «حق الهی سلطنت» در دورﮤ میانه ،نظریه

چنین نظامی ،حکومت مﺸروع حکومای است که

پردازان مسلمان نیز با اسافاده از آیات و روایات

خداوند تعیین کرده باشد و شخصی در جایگاه پادشاه

بسیاری از پیامبر(ص) که در صحت اناساب روایات یا

شناخاه میشود که فرهایزدی داشاه باشد (عبداللهی،

تفسیرهای آیات تردیدهای اساسی وجود دارد و باتوجه

.)121 :1393

به منظومﮥ فکری و فرهنگی قرآن و سیره پیامبر(ص)

با آنچه گذشت ماوجه میشویم که نظریﮥ

جعلبودن آنها مﺸخص است ،حداکثر تالش خود را

«فرمانروایی الهی» که همان فرهایزدی است ،از مهمترین

برای توجیه ظلم حاکم ،مقبولیت سلطان نزد رعیت،

مؤلفههای اندیﺸﮥ سیاسی ایران باساان بوده است که در

مﺸروعیتبخﺸی و حای کسب وجاهت دینی در برابر

دورﮤ اسالمی با تغییراتی ،با عنوان «حق الهی سلطنت»

دشمنان به کار بساند .اندیﺸمندان دورﮤ اسالمی با این

و با تعبیر «سلطان ظلاهلل» بازتولید شده است .دو مفهو

تعبیر که سایه از اصل جدا نیست (فیرحی:1381 ،

فرهایزدی و ظلاللهی ماعلق به دو منظومﮥ فرهنگی در

 ،)204این اعاقاد را ترویج دادند که سلطان هیچگاه

ایران هساند که تنها در موقعیت خاص دورﮤ خود،

نمایندگی خدا را از دست نمیدهد و همیﺸه

امکان ظهور و بروز داشاهاند؛ ازاینرو فرهایزدی در

مﺸروعیت دارد؛ زیرا تنها خدا مرجع بازخواست

اندیﺸﮥ سیاسی ایران باساان و ظلاللهی در نظا سلطنتِ

سلطان است و رعایا تنها باید اطاعت کنند .چنانچه ظلم

دوره اسالمی درخور فهم است (نخجوانی:1343 ،

کرد برای او گناه و بر صبر رعیت ثواب است« :السلطان

.)121

ظِلُ اهلل فِی اَرضهِ ،فَمَن اَطاعَه فَقد اَطاعَنی وَ مَن عَصا

در دورﮤ اسالمی ،خِرد سیاسی ایرانیان در مواجهه

فَقَد عَصانی» (ثعالبی.)40 :1369 ،

با مفهومی به نا سلطنت در پرتو هسایشناسی خاص

این نوع روایات چنان در تفکر اندیﺸمندان مسلمان

خود و در تداو همان سنت ایران باساان ،الباه با

دورهﮤ میانه به بعد رواج یافت که جا دارد این دوره را

تغییراتی ،در چارچوب منطق در رأسبودن سلطان

تا دورﮤ معاصر« ،نظا ظلاللهی» نامید .این نظریه

شکل گرفت .بهگونهایکه هسایشناسی منبعث از دین،

ازجمله دیدگاههای نظری فقهای اهلسنت است که به

در تداو سنت ایرانﺸهری ،نگرش معنایی حامی نظم

خصوص از قرن چهار به بعد ،در توجیه مﺸروعیت

سلطانی را تﺸکیل میدهد (احمدوند.)107 :1384 ،

نظا هایی همچون غزنویان و سلجوقیان مطرح شد.

بنابراین اندیﺸﮥ سیاسی ایران اسالمی همان اندیﺸﮥ

مبانی نظری این اندیﺸه ،همانند دیگر دیدگاههای
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مﺸروعیت خلفا ،برگرفاه از آیات و احادیثی است که

تاریخ آن را از روی حساب «ظل» یافاهاند و سالطین

در جوامع روایی یا کاابهای فقهی دیده میشود.

به یقین ظلاهللاند:

درواقع اساناد به این احادیث ،توجیهی برای

تاجداران مسند تمکین جمله ظلاهللاند فی االرضین

مﺸروعبودن و الهیبودن قدرت قهری سلطان است.

لیک ظل مطابق شامل نیست جز شاه مرشد کامل»

ماوردی نیز در حدیث «السُلطان ظِلُاهلل فِی االَرض،
یأوی اِلیه کُل مَظلو » بر اولوهیبودن مقا سلطان تأکید

(غفاری.)281 :1343 ،
مورخان دورﮤ صفویه نهتنها در نقل روایات ،بلکه
در عناوین و گفاار خوی

کرده است (ماوردی..)137 :1312 ،

بر اندیﺸﮥ ظلاللهی سلطان

درواقع ،اینگونه بود که اندیﺸﮥ ظلاللهی سلطان در

تأکید ویوهای کردهاند؛ چنانکه مؤلف روضﮥالصفویه در

ماون سیاسی و تاریخی ایران اسالمی نمود پیدا کرد.

ظهور شاهاسماعیلاول ،بابی را با عنوان ذیل گﺸوده

چنانکه عالوهبر اندرزنامههای سیاسی در ایران باساان،

است« :گفاار در مبدأ ظهور دولت ابد قرین شهنﺸاهی و

ماون تاریخی بهویوه تاریخهای سلسلهای یکی از

طلوع خورشید عالم افروز ظلاللهی از افق عنایات

جایگاههای ظهور و بروز این اندیﺸه بوده است .تعبیر

ناماناهی» (جنابدی .)114 :1378 ،دراینزمینه ،اقوالی در

از عصر

سفرنامههای سیاحان خارجی نیز موجود است که برای

افﺸاریه نیز بهکرات آمده است؛ بنابراین توجه به

نمونه ،باید به روایت پیارو دالواله اشاره کرد .وی در

کارکردها و عملکرد این اندیﺸه در عرصههای فرهنگی

کااب خود مینویسد« :شاه در ایران آنقدر مورد

و سیاسی جامعه ضروری مینماید .در حیطﮥ نمود

ساای

است که وقای میخواهند قسم بخورند ،می

فرهنگی اندیﺸﮥ ظلاللهی ،باید از باورهای مرد دربارﮤ

گویند به سَر شاهعباس و اگر کسی به خدا یا به کال او

سالطین صفوی یاد کرد .از نمونههای سیاسی این

و یا از این قبیل قسم بخورد ،آنقدر به حرف او اعاماد

اندیﺸه نیز ،باید به مبانی نظری و شالودههای سلطنت

نمیکنند تا به اینکه بگوید قسم به سَر شاه» (دالواله،

شاهعباساول اشاره کرد (آقاجری.)217 :1388 ،

.)20 :1390

ظلاللهی و مﺸاقات آن در ماون تاریخی پی

یکی از شالودههای سلطنت شاهعباساول نظریﮥ

بررسی ماون عهد افﺸاریه نیز نﺸاندهندﮤ تجلی این

قدیمی ظلاللهی سلطان بوده است که این مبانی نظری

اندیﺸه در اذهان مورخان آن روزگار است .در مباحث

در گفاار و روایات مورخان آن دوره ،ازجمله مؤلف

بعدی این نوشاار ،نمودهای این اندیﺸه در آثار دو تن

نقاوﮤاآلثار و همچنین عالمآرای عباسی ،نمود پیدا کرده

از مورخان شاخص این عصر ،یعنی محمدکاظم مروی

است .برایناساس ،هر دو نویسنده خﺸم شاه را نمونه

و میرزامهدیخان اسارآبادی ،بررسی و تحلیل میشود.

ای از خﺸم الهی قلمداد کردهاند (منﺸی:1310 ،
114/1؛ افوشاهای نطنزی .)76 :1310 ،قاضی احمد

بررسی اندﻳﺸﮥ ظلاللهی نادر در نگرش مروی

غفاری نیز در تاریخ جهان آرا ،در جلوس سلطنت شاه

در میان مورخان عصر افﺸاری در دو اثر عالمآرای

طهماسب ،اشارهای به اندیﺸﮥ ظلاللهی کرده است .وی

نادری و جهانگﺸای نادری ،بی

از سایر آثار ،اندیﺸﮥ

دراینزمینه مینویسد ...« :شاهد دیگر بر سعود جلوس

ظلاللهی سلطان ظهور پیدا کرده است .از پایههای

این جلوس مسعود آنکه بعضی از ملهمان طریق صواب

اصلی اندیﺸﮥ سلطنت ،سلسلهمراتبیدیدن عالم و آد
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است و در این اندیﺸه ،سلطان بر شهر و جامعه مقد

این آسیبها کردهاند .گزیدهای از اندرزنامههای مروی

است؛ بنابراین بسیاری از مورخان این دوره ،نظیر

به سلطان در زیر آمده است:

مروی و اسارآبادی ،نهتنها به بیان مقا و صفات سلطان

 .مهربانی و رعیتپروری :در این زمینه ،وی عقیده

اکافا کردهاند بلکه با تأکید بر نظا سلسلهمراتبی ،رأس

داشاه است که پادشاه باید به زیردساان خود ترحمی

هر نظا سیاسی یعنی سلطان را تحلیل کردهاند.

پدرانه داشاه باشد و با آنها همانند باغبانی رفاار کند

مؤلف عالمآرای نادری در اوضاع و احوالی همچون

(مروی)691/2 :1374 ،؛ کاربرد تعبیر ترحمی پدرانه،

شکستهای آخرین روزهای سلطنت شاهسلطانحسین،

اساعارهای است که در ایدئولوژی حکومتهای بعدی

شورش افغانها به ایران و سقوط اصفهان اثر خود را

ایران ،نظیر پهلوی اول ،برای مقبولیت سلطان در مقا

به رشاﮥ تحریر درآورد .سقوطی که بحرانی سیاسی و

پدر میهن به کار رفت.

نظامی را در ایران رقم زد (لکهارت.)36 :1331 ،
بحرانی که معنا و ماهیت بحران اجاماعی گرفت و

 .نگاه یکسان پادشاه به خویﺸان ،نزدیکان و رعیت
(مروی)141/1 :1374 ،؛

بسیاری از شهرها و بالد و آحاد مرد را دچار معضل

 .توجه به رفاه حال رعیت (مروی)378/1 :1374 ،؛

کرد و جامعﮥ ایران را با مصائب سخای نظیر جنگهای

 .واگذارنکردن امور حکومای به نابخردان (مروی،

داخلی و خارجی مواجه کرد (آوری18 :1387 ،؛ فلور،

.)111/2 :1374

 .)13 :1361با نگاهی به تواریخ عصر افﺸاری ،ماوجه

مروی در جایجای اثر خود ،نادر را همچون شبانی

میشویم که سقوط دولت صفوی و ظهور دولت نادری

میداند که حمایت و حراست از اغنا وظیفﮥ اوست

در ماهیت به یکدیگر وابساهاند و الز و ملزو

(مروی .)113/2 :1374 ،الباه بهنظر میرسد که جمالت

یکدیگرند؛ چراکه ماون تاریخنگاری عصر افﺸاریه نیز

مروی در تﺸبیهکردن نادر به شبان ،نﺸاندهندﮤ دغدغﮥ

ناخودآگاه پارهای از زمینههای سقوط صفویان را

مورخ از اوضاع و احوال آن روزگار و ناامنی و بی

بررسی کردهاند (مساوفی.)132 :1371 ،

عدالایهایی است که پس از دشمنان داخلی و خارجی

درخصوص اندیﺸﮥ ظلاللهی سلطان ،مروی عبارت

با آن مواجه شده است و حکایتهای یادشده جز پند و

ظلاللهی را در توصیف شئونات سیاسی نادر به کار

نصیحت به سلطان برای برقراری عدالت و امنیت

برده است و برای اثبات آن ،از آیات قرآنی بهره گرفاه

نیست.

است .وی ضمن پذیرش اندیﺸﮥ ظلاللهی و باورداشان

مروی سلطنت را امری الهی دانساه است و نادر را

به برگزیدن پادشاهان ازسوی ایزد ،از خطاهای

«مظهر لطفاهلل» قلمداد کرده است (مروی:1374 ،

حاکمیت چﺸمپوشی نکرده است و در مواقعی به سبک

 .)47/1بنابر روایتهای مروی در عالمآرای نادری ،نادر

اندرزنامههای سیاسی ،زبان به پند و نصیحت سلطان

پیروزیهای خود را مدیون عنایت الهی دانساه است.

گﺸوده است؛ چنانکه در خالل اندرزهای خود به

مروی در روایتهای خود دربارﮤ لﺸکرکﺸیهای

سلطان ،مهربانی و رعیتپروری را الزمﮥ امور

نادر به خبوشان و محاصرﮤ جماعت کُرد (مروی،

کﺸورساانی دانساه است .این نکاه در واقع بیانکنندﮤ

 )76/1 :1374و پیروزی در تصرف ارول و کرکوک

آسیبهای بزرگی است که بسیاری از سالطین ایران

(مروی ،)889/3 :1374 ،نادر را مظهر لطفالهی و

درگیر آن بودهاند و تمامی هَم و غَم خود را مصروف

«مالِکُ المُلکِ تَعالی» (آلعمران )26 ،دانساه است .وی
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با آوردن آیاتی همچون «إذَا جَاء نَصْرُاللَّهِ وَالْفَاْحُ» (نصر،

17/1و480/2و .)883/3تأکید مروی بر «امداد بواطن

 ،)1کامیابی نادر در برابر دشمن را از امدادهای غیبی

ائمه اثنیعﺸری» ،یادآور همان نگرشهای صفویان

خداوند قلمداد کرده است (مروی.)1187/3 :1374 ،

است که نمونههای این عبارت در ماون دورﮤ صفوی

رفاه است که با اساناد به آیات «وَمَا

یافت میشود (منﺸی612/2 :1310 ،؛ وحید قزوینی،

مروی تا آنجا پی

النَّصْرُ إالَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزیز الْحَکِیم» (آلعمران)126 ،

40 :1383؛ روملو.)1436 :1384 ،

و «وَالَ تَیْأَسُواْ مِن رَّوْح اللّهِ إنَّهُ الَ یَیْأَسُ مِن رَّوْح اللّهِ»

مروی در جریان درخواست مرد در شورای مغان،

(یوسف ،)87 ،پیروزی نادر را در تسخیر هرات موافق

اعطای پادشاهی را ازسوی خداوند به نادر خواست

تأیید الهی ذکر کرده است (مروی.)172/1 :1374 ،

خدا و مﺸیت الهی قلمداد کرده است و از آن با عنوان

در جای دیگر ،مروی ضمن بیان تأییدهای الهی

«بازوی تأیید الهی» و «قوت سرپنجه اقبال ظلاللهی» یاد

برای پادشاهی نادر در مقابل مدعیان شاهزادگی ،طالع

کرده است (مروی .)981/3 :1374 ،وی همچنین با

سعد وی را بهطور تلویحی از شفقت الهی ناشی دانساه

اساناد به آیه «إذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَاْحُ» (نصر ،)1 ،در

است که شامل حال او شده است (مروی:1374 ،

پیروزیهای نادر میان مﺸیتگرایی و اندیﺸﮥ ظلاللهی

 .)12/1نویسنده گاه علت پیروزیهای لﺸکر نادری را

پیوند برقرار کرده است (مروی.)1187/3 :1374 ،

توأمان در «عنایات الهی» و «تفضالت جناب صمدیت

مروی در بسیاری از واژهها و تعبیرهای مربوط به تبیین

الهی» و «اقبال حضرت ظلاللهی» و «اقبال ابدمآل

شأن ظلاللهی سلطان ،در کاربرد میان صفت با موضوع

علیحضرت ظلاللهی» (مروی98/1 :1374 ،و)103

رخداد ،هماهنگی ایجاد کرده است .هنگامیکه وی از

دانساه است .مؤلف همچنین در اثر خود ،بر الطاف

شفقت و مرحمت نادر به ایلچیان پادشاه خُاَن سخن

خداوندی و تأثیر آن در پیروزی وابساگان نادر نظیر

گفاه است ،نادر را مظهر لطفاهلل خطاب کرده است .در

پیروزی رضاقلیمیرزا ،فرزند نادر ،بر حاکم خوارز

اینجا میان شفقت نادر و مظهر لطفاهلل بهلحاظ

اشاره کرده است (مروی.)632/2 :1374 ،

مضمونی ،هماهنگی وجود دارد (مروی799/2 :1374 ،

درواقع ،مروی نهتنها والدت و ازدواج نادر بلکه

و .)1074/3مروی حاکمان و سالطین را برگزیدﮤ

تما کامیابیهای وی را به «توفیق جناب اقدس ربانی»

خداوند و بهارین انسانهای روزگار برشمرده است

و «تفضالت بال نهایات ائمه اثناعﺸری» وابساه دانساه

(مروی .)168/1 :1374 ،وی همچنین پادشاهان را سایﮥ

است (مروی78/1 :1374 ،و .)717/2مروی با اشارههای

پروردگار بر روی زمین دانساه است .تکرار عبارت

تلویحی در لﺸکرکﺸی نادر به خواف علیه افاغنه و

«پادشاهان سایه پروردگارند» توسط مورخ ،نﺸاندهندﮤ

پیروزی او ،از تعبیرهایی همچون «معجزهالهی» و «الها

تأکید او بر مقا ظلاللهی سلطان است .مروی ثمره و

کارکنان عالم غیبی» اسافاده کرده است (مروی:1374 ،

دسااورد این مقا را در نمونههای زیر دانساه است:

 .)81/1وی در نبرد نادر با عبداهللپاشا ،والی عثمانی ،نیز
از وجود او در قالب «قدرت الهی» یاد کرده است

آبادانی ویرانهها؛ غنیکردن فقرا؛ سروریدادن اسرا؛
اناظا امور؛ الایا بنیآد (مروی.)907 /3 :1374 ،

(مروی .)397/1 :1374 ،در مواقعی نیز عالوهبر

مروی آن هنگا که از پیروزیهای نادر در جنگ با

عنایاتالهی ،پیروزیهای نادر را مرهون «تفضالت بی

اشرار مراغه یاد کرده است ،از مقا خلیفﮥاللهی وی نیز

نهایت ائمه اثنیعﺸری» دانساه است (مروی:1374 ،

سخن به میان آورده است و این مقا را لطف و عنایت
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ازلی دانساه است که هر صاحب حیاتی را به مقا بلند-

دوا بماند (مروی.)884/3 :1374 ،

مرتبگی میرساند و خلعت قابلیت فرماندهی و امور

اندیﺸﮥ ظلاللهی در نگرش مروی نﺸاندهندﮤ پیوند

سلطنت و کﺸورگﺸایی را برای او فراهم میکند

دین و مُلک است (مروی .)1/1 :1374 ،اشارﮤ مورخ به

(مروی .)366/1 :1374 ،درواقع ،مروی با اساناد به

آیﮥ «تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَﺸَاء وَتَنزعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَﺸَاء»

آیاتی همچون «تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَﺸَاء وَتَنزعُ الْمُلْکَ

(آلعمران )26 ،بیانکنندﮤ کاربرد تلویحی و غیرمساقیم

مِمَّن تَﺸَاء وَتُعِزُّ مَن تَﺸَاء وَتُذِلُّ مَن تَﺸَاء» (آلعمران،

اندیﺸﮥ ظلاللهی ازسوی وی برای مﺸروعیتبخﺸی به

 )26و «یَحْکُمُ مَا یُریدُ» (مائده ،)1 ،منزلت مقا ظل

نادر است .ذکر واژﮤ مُلک از مهمترین وجوه و

اللهی نادر را با اراده و خواست پروردگار پیوند داده

مؤلفههای ظلاللهی است؛ همچنین آوردن دو واژﮤ دین

است .مروی در تبیین علتهای پیروزی نادر بر

و دولت در کنار هم ،تأکید دیگر مورخ بر مقا

جماعت افغان و ازبک و سایر گروههای مامرد ،از

ظلاللهی نادر است (مروی .)1/1 :1374 ،واژﮤ «داد» را

لطف الهی یاد کرده است که بدون هیچ منای سایﮥ خود

که در اکثر اندرزنامههای سیاسی در توضیح و توجیه

در زمین ،یعنی نادر را یاری کرده است (مروی:1374 ،

ظلاللهی آمده است ،مورخ نیز اسافاده کرده است.

 .)110/2وی همچنین با آوردن توأمان آیاتی همچون

شایان ذکر است که مؤلفﮥ فوق ،یعنی واژﮤ داد ،پی

از

«قُل اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ» (آلعمران« ،)26 ،إنِّی جَاعِلٌ

عصر افﺸاریه نیز در اندرزنامهها آمده است و پس از آن

فِی األَرْض خَلِیفَﮥً» (بقره )30 ،و «جَعَلْنَاکُمْ خَالَئِفَ فِی

هم رؤیت میشود.

األَرْض» (یونس )14 ،در جریان لﺸکرکﺸی به هند و

مروی در دیباچﮥ اثر خود ،به اقاضای آیه مبارکه

تسخیر غزنین ،بار دیگر بر مقا ظلاللهی نادر تأکید

«َنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّﮥً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارثِینَ» (قصص ،)1 ،علت

کرده است (مروی.)116/2 :1374 ،

وجودی پادشاهان را واجب دانساه است و از نادر در

مروی تأکید و تأیید خود را بر مقا ظلاللهی سلطان

مقا جانﺸین ائمه ،موقعیای که در اکثر آثار صفویان

آنجا تکمیل کرده است که در بحث سیاست مذهبی

دیده میشود ،با عنوان حارس مُلک و ملت ،وارث دین

نادر ،وظیفﮥ تما مذاهب را «مطیع و منقاد امر و نهی

و دولت ،مسئول رفاه خلق و «ضابطه الایا کافه بنیآد »

حضرت ظلاللهی» دانساه است (مروی)981/3 :1374 ،

یاد کرده است .وی در جای دیگر با آوردن آیات «إنَّا

و از دولت نادری در جایگاه «دولت خداداد» (مروی،

جَعَلْنَاکَ خَلِیفَﮥً فِی الْأَرْض» (ص( )26 ،مروی:1374 ،

 )111/1 :1374و «درگاه سپهر رواق شاه شاهان ،ظل

47/2و )883/3و «فَاَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ»

سبحان ،خلیفه الرحمن» (مروی )1070/3 :1374 ،و

(مؤمنون( )14 ،مروی )907/3 :1374 ،بر وجود این

«آساان عدالت بنیان» (مروی )101/2 :1374 ،یاد کرده

اندیﺸه در شخص سلطان تأکید کرده است .مروی در

است و مامردان دساگاه را رخنهگزینان «دولت خداداد»

ادامه با ذکر آیﮥ «إنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بالْعَدْل وَاالِحْسَان» (نحل،

دانساه است (مروی .)1027/3 :1374 ،مروی نهتنها

 )90بر عدل نادر اشاره کرده است (مروی:1374 ،

نادر را «نظرکرده شفقت الهی» (مروی)12/1 :1374 ،

 .)883/3عدل همان رکن مهمی است که در اندرزنامه

که سرکردگان دولت نادری را «پرورشیافاه حضرت

های سیاسی در ازای داشان مقا ظلاللهی ،وظیفﮥ

ظلاللهی» خطاب کرده است (مروی)1171/3 :1374 ،

سلطان شناخاه شده است.

و آرزوی او این است که حکومت نادر تا دور فلک بر

گاه مؤلف دالوریهای نادر را ساای

کرده است و
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او را ناجی ایران در رفع ظلم و سام معرفی کرده است

تما صفات و خصوصیاتی را که درخور هر قهرمان و

و تما اعمال نیک و بد نادر را توجیه کرده است .گاه

سردار بزرگی است و چه بسیار پادشاهان فاقد آن

نادر را قهرمانی بدون اشاباه دانساه است و نهتنها او را

بودهاند ،در نادر جمع کرده است .مروی با اشاره به

نکرده است ،بلکه

نادر

در مقابل اعمال ناپسندش سرزن

اذکار و اوراد سپاهیان در بزرگداشت مقا

با علتهایی برای توجیه آنها تالش کرده است .مروی

(وَالﺸَّمْس وَ اللَّیْل وَالنَّهَارو الْمُلْکُ الْوَاحِدِ الْقَهَّار) ،مقا

به هنگا اشاره به مقا ظلاللهی نادر و سپاه پیروز او

ظلاللهی نادر را در جنگ قندهار تبیین کرده است

در محاصرﮤ قندهار و تصرف آن ،نادر را شخصیای

(مروی .)490/2 :1374 ،آوردن این عبارات و اذکار

دانساه است که گویی برای فرمانروایی ساخاه و

بهشیوهای تلویحی ازسوی مورخ ،نﺸاندهندﮤ نوعی

پرداخاه شده بود .او بر این باور بوده است که طبیعت

قداستبخﺸی به شأن سلطان است.

جدول  -1نمودهای کاربرد اندیﺸﮥ ظلاللهی در روایتهای محمدکاظم مروی
رخداد

تعبیرها ،واژهها و عبارتهای

رواﻳت مورخ

مﺸروعیتبخش

«امامقلیبیگ به عبادت الهی مﺸغول بود که به تاریخ شب جمعه ،بیستوسیم
ماه مبارک رمضان سنه سبع و ثمانین بعد االلف از رؤیای صادقه در واقعه

در بیان والدت نادر

دیده بود که آفااب از گریبان او طالع شده ،از پرتو آن نیر عالم افروز جهان

 .شب جمعه.

روشن گردید و شرق و غرب عالم را فرو گرفت .امامقلیبیگ شب و روز

 .بیستوسیم ماه مبارک رمضان

مناظر لطیفه غیبی میبود که به تاریخ سنه  1099زوجه مکرمه او بار حمل

 .لطیفه غیبی.

گرفاه بعد از نه ماه و نه روز و نه ساعت در تحویل حمل ،خداوند عالمیان

 .فرزند نرینه آفااب طلیعها.

فرزند نرینه آفااب طلیعهای به او کرامت فرموده به عرصه وجود آمد»
(مروی6/1 :1374 ،و.)7
«نواب صاحبقرانی و مظهر الطاف یزدانی در این مجلس بهﺸتآیین همگی
ازدواج صاحبقران
با خواهر
محمدحسینخان
زعفرانلو

رعایا و سپاه را به حضور خود طلبیده مقرر فرمود که چون جناب الهی از
تفضالت بال نهایات ائمه اثناعﺸری جناب ساوده آداب ما را فر فرخندگی و

 .مظهر الطاف یزدانی.

تاج سربلندی عطا فرموده که عنقریب به توفیق جناب اقدس ربانی این شب

 .تفضالت بال نهایات ائمهاثناعﺸری.

تیرهروزی عراقی و خراسانی را چون صبح نوروزی و از ضرب شمﺸیر

 .توفیق جناب اقدس ربانی.

الماس فا اعادی دین را مقهور و راه ظال را مجلی خواهم نمود( »...مروی،
.)78/1 :1374

وصف جلوس و
پادشاهی نادر

« ...به اراده و مﺸیت قادر لم یزل و الیزال و به توفیق قادر ماعال ،عنان اخایار
رتق و فاق مهمات ممالک ایران در کف کفایت امیر صاحبقران گذاشاه شد»
(مروی.)418/2 :1374 ،

 .مﺸیت قادر لم یزل و الیزال.
 .توفیق قادر ماعال.

«چون در این محل که دریای رحمت ناماناهی و نظر شفقتالهی به تالطم
حوادث مربوط به
مدعیان شاهزادگی

درآمده بود ،نادر عصری که از ایا آد الی این د هیچ مخلوقی به چنین
اسمی موسو نﺸده و سرافرازی نیافاه ،شفقتالهی شامل حال
جالدت و شجاعت پی

بود که قد

گذاشت که داد هر مظلومی را از ظالمی اسارداد

 .رحمت ناماناهی.
 .نظر شفقتالهی.

کند» (مروی.)12/1 :1374 ،
در بیان اوضاع و
حوادث مرو

« ...به توفیق ایزد منان ،عهده کﺸورگﺸایی را بر قامت نادر دوران و مظهر-
یزدانی خود گردانید» (مروی.)17/1 :1374 ،

 .توفیق ایزد منان.
 .مظهر یزدانی.
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تعبیرها ،واژهها و عبارتهای

رخداد

رواﻳت مورخ

توجه نادر به

« قﺸون جماعت اکراد چون گله روباه از آن مظهر لطفاهلل رویگردان شده و

خبوشان و محاصرﮤ

از صدای رعدآسای صاحبقران تزلزل در بنیان احوال غازیان چمﺸگزک

مﺸروعیتبخش
 .مظهر لطفاهلل.

جماعت کُرد

میافااد» (مروی.)76/1 :1374 ،

عزیمت نادر و

«نواب صاحبقرانی با الها کارکنان عالم غیبی ،رایت بیضا آیت بر فرق

طهماسب به سنگان

همایون ظلاللهی افراشاه ...آن بهادران در همان اول قریب پانصد نفر از

 .الها کارکنان عالم غیبی.

خواف و جنگ با

تیرهبخاان را طعمه شمﺸیر آبدار و تفنگ آتﺸبار ساخاه ،بر خاک مذلت

 .فرق همایون ظلاللهی.

افاغنه

افکندند» (مروی 81 /1 :1374 ،و .)86
«در محاصره هرات و جنگ با ابدالیها امیر صاحب تدبیر که آمد و شد
جماعت افغان و اسایالی آن جماعت را دید و غروب آفااب نیز نزدیک

توجه رایات نادری

رسیده بود ،درد در دل آن مظهر لطفاهلل پیچید ،خود را از مرکب به زیر

 .مظهر لطفاهلل.

به عز هرات و

انداخاه مسئلت فاح و نصرت از درگاه احدیت نموده ،با سههزار سوار

 .درگاه احدیت.

محاربه با افاغنه

نیزهدار حمله بدان گروه اشرار نمود ...طایفه افاغنه از ضرب تیر و سنان

 .عالمات اقبال نادری.

مبارزان چون خاک بر باالی هم ریخاند ...و این فاح از عالمات اقبال نادری
بود» (مروی 98/1 :1374 ،و .)99
عصیان اکراد

«به اقبال ابدمآل اعلیحضرت ظلاللهی مقدمات و فاوحات دارالسلطنه هرات

قراچورلو و لﺸکر

به حسب مرا به کا نواب صاحبقران گردید ،با فاح نمایان ،با غازیان نصرت

فرساادن بر آنها
آمدن ذوالفقارخان
افغان به ارادﮤ تسخیر
مﺸهد

بنیان عاز ارض اقدس گردید» (مروی.)103/1 :1374 ،
«و هرگاه از راه سایزه و عناد درآییم ،چون دولت آن خدادادی است ،الباه
مغلوب میشویم چنانچه گفاهاند:
«چراغی را که ایزد بر فروزد

هرآنکس پف کند ،ریﺸ

بسوزد»

 .دولت خدادادی.

(مروی.)111/1 :1374 ،

نهضت رایات نادری

« ...از نهیب اهازاز ابلق تیز رفاارش موافق تأیید الهی نسیم کرامت شمیم

به تسخیر هرات و

«وَمَا النَّصْرُ إالَّ مِنْ عِندِ اللّهِ» بر پرچم علم ظفر اثر وزیدن گرفت و از گلساان

محاربه در جوی

مطابق عاطفت ناماناهی فوایح عنبرین روایح «وَالَ تَیْأَسُواْ مِن رَّوْح اللّهِ»

نقرهکوسان

 .اقبال ابدمآل اعلیحضرت ظلاللهی.

عزت

به مﺸا کمر بساگان ظل یزدانی دمیدن آغاز نهاد» (مروی.)172/1 :1374 ،

 .تأیید الهی.
 .وَمَا النَّصْرُ إالَّ مِنْ عِندِاللّهِ(آلعمران.)126 ،
 .وَالَ تَیْأَسُواْ مِن رَّوْح اللّهِ
(یوسف.)87 ،
 .کمر بساگان ظل یزدانی.

«سررشاه امورات فرماندهی و کﺸورساانی به اراده و مﺸیت صانعی است
قدیم و اناظا ترددات اقلیمگﺸایی و کامرانی ماعلق و منوط به حکمت

 .اراده و مﺸیت صانع.

قال اشرار مراغه و

خالقی است حکیم که هرگاه ذرهای از آفااب لطف و عنایت ازلی او شامل

 .لطف و عنایت ازلی.

عزیمت به شیروان

حال بیمآل مور ضعیفی گردد به قول آیه وافی هدایه «إنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَﮥً فِی

 .إنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَﮥً فِی الْأَرْض

الْأَرْض»هر ذیحیاتی را به مرتبه بلندمرتبگی سرافراز و برقرار گرداند»

(ص.)26 ،

(مروی.)366/1 :1374 ،
«چون ازتفضالت الهی و امداد بواطن ائمه اثناعﺸری عنان کﺸورساانی در
لﺸکرکﺸی

کف کفایت بندگان جهانگﺸا قرار یافاه ،آرزوی این غالمان عقیدت فرجا

صاحبقران به گنجه

این است که چون مدتی است مدید که از مواطن مألوف خود آواره و دیار

و قراباغ و تقاضای

به دیار میگردیم ،شاید از مرحمت بندگان ظلاهلل مجدداً به وطن خود

رؤسای گنجه از نادر

رسیده ،به وصال دوساان و فرزندان خود مباهج گردیم» (مروی:1374 ،

 .تفضالت الهی.
 .امداد بواطن ائمه اثناعﺸری.
 .مرحمت بندگان ظلاهلل.

.)379/1
در بیان سرکوبی

« ...چون اراده کارکنان مﺸیت ازلی موافق «إنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَﮥً فِی الْأَرْض» بر

 .مﺸیت ازلی.

عصیان علیمراد

شأن ذیشوکای از ابنای روزگار قرار گیرد ،در اندک فرصای عنان فرمانروایی

 .إنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَﮥً فِی الْأَرْض

بخایاری و قال او

از پرتو عنایت ایزدی بدان عاید گردد» (مروی.)471/2 :1374 ،

توسط نادر

(ص.)26 ،
 .پرتو عنایت ایزدی.
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رخداد
نهضت فرمودن نادر
به اصفهان پس از
دفع افاغنه

تعبیرها ،واژهها و عبارتهای

رواﻳت مورخ

مﺸروعیتبخش

«هلل الحمد از تفضالت جناب اقدس ربانی و امداد و اعانت ائمه اثنا عﺸری و
ضرب شمﺸیر عدوگذار شما سرکردگان و غازیان جمیع مامردان و سرکﺸان

 .تفضالت جناب اقدس ربانی.

و معاندین مملکت را نیست و نابود گردانیده و از لوث وجود آن جماعت

 .امداد و اعانت ائمه اثناعﺸری.

عرصه ممالک را مصفی و مجلی نمودیم» (مروی.)480/2 :1374 ،
«چهارصد نفر شاطر با کمر خنجرهای مرصع یکی در راست و دیگری در

محصورکردن قلعه
قندهار

چپ زده ،در دهنه جلو همایون میرفاند  ...و موازی یکهزار و دویست نفر
چاوشان با عمودهای نقره و طال به این ترانهها هوگویان گفاه که:
«وَالﺸَّمْس وَ اللَّیْل وَ النَّهَار» «الْمُلْکُ الْیَوْ َ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار» (مروی:1374 ،

 .وَالﺸَّمْس وَ اللَّیْل وَ النَّهَار.
 .الْمُلْکُ الْیَوْ َ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار.

.)490/2
بیرق افراشان نادر
به عز تسخیر

«پیوساه فراشان کارخانه ازلی و معماران قدرت لمیزلی ،طرح اساس دولت و

 .فراشان کارخانه ازلی.

کامرانی و حﺸمت و سلطنت و شهریاری را به قول آیه «قُل اللَّهُمَّ مَالِکَ

 .معماران قدرت لمیزلی.

به

 .قُل اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ

الْمُلْکِ» درکف کفایت امیر کﺸورساانی وامیگذارند ...که فرق مبارک

ممالک هندوساان و

تاج «إنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْض خَلِیفَﮥً» ماجلی است ...تا به میامن وجود ایﺸان

(آلعمران.)26 ،

تصرف غزنین

ارکان دین و دولت به صفت عدل اساحکا پذیرد و بنیان ملک و ملت به

 .إنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْض خَلِیفَﮥً

قوت ضبط سیاست قرار و آرا گیرد» (مروی.)116/2 :1374 ،
علم افراشان
صاحبقران به تسخیر
ممالک سند

(بقره.)30 ،

«هرگاه چون سااره بر آسمان و چون ریگ در قعر بحر بیپایان رفاه باشید،
به

حول

و

قوه

الهی

نیروی

و

اقبال

ظلاللهی ،همگی شما را به دست آورده ،دمار از روزگار و آه واویال از
خوی

عزیمت به نواحی
چهار جو و شکست
پادشاه ترکساان

 .نیروی اقبال ظلاللهی

و تبار شما برخواهم آورد» (مروی.)717/2 :1374 ،

«سبحاناهلل ،زهی واهب المواهبی که مﺸیت ازلی و حکمت لم یزلی هرگاه به
اعزاز صاحب منزلای تعلق گیرد ،به تاج با اباهاج «تُعِزُّ مَن تَﺸَاء» فرق فرقدان
سای

 .حول و قوهالهی

را مزین نماید و قامت با اساقامت او را به خلعت باکرامت «تُؤْتِی

الْمُلْکَ مَن تَﺸَاء» بیاراید و دیگری را در بیدای «َتُذِلُّ مَن تَﺸَاء» سرگردان
ساخاه ،به تیﺸه «َتَنزعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَﺸَاء» دوحه اقبال

را از بُن براندازد»

(مروی.)792/2 :1374 ،

 .تُعِزُّ مَن تَﺸَاء.
 .تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَﺸَاء.
َ .تُذِلُّ مَن تَﺸَاء.
َ .تَنزعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَﺸَاء
(آلعمران.)26 ،

«اساطین سالطین جم آیین دین پرور که به مقاضای «َنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّﮥً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَارثِینَ» حارسان ملک و وارثان مورث دین و دولتاند ،جز به ارکان قوائم
نصفت و معدلت و مبانی بنیاد رأفت و عاطفت زینت نپذیرد که سر رشاه
تأکید مورخ بر مقا

سلسله اناظا امور عالم و ضابطه الایا کافه بنیآد به موجب «جَعَلْنَاکُمْ

ظلاللهی نادر

خَلَائِفَ فِی الْأَرْض» به وجود سعادت نمود نادر دوران منوط و مربوط است
که به مؤدای «انَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ بالْعَدْل» طریق سلوک و رفاه حال خلقاهلل و
امنیت را نصب العین و بر ضمیر کیمیا تأثیر ماحام ساخاه و به جهد ماالکال
در آسای

امنیت بالد کوش

َ .نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّﮥًوَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارثِینَ
(قصص.)1 ،
 .جَعَلْنَاکُمْ خَلَائِفَ فِی الْأَرْض
(یونس.)14 ،
 .انَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ بالْعَدْل (نساء.)18 ،

نموده( »...مروی.)883/3 :1374 ،

«چون بساطاندازان منازل لم یزلی بساط امن و امان را در بسیط زمین و زمان
توجه رایات

جهت ارباب دولت و اصحاب عزت گسارانیدهاند که تا حضرت مالکالملک

خورشید عالمات به

تعالی که حکیم علیاالطالق است به منﺸور «تَبَارَکَ الَّذِی بیَدِهِ الْمُلْکُ»...

جانب رو و تسخیر

همواره رایت «اِنَّا کُنَّا فی االرض» ،بر دوش صاحب شوکای است که ندای

قلعه ارول و کرکوک

ملک آرای «وَإذَا حَکَمْاُم بَیْنَ النَّاس أَن تَحْکُمُواْ بالْعَدْل» به گوش هوش اصغا
نموده است» (مروی.)889/3 :1374 ،

 .بساطاندازان منازل لم یزلی.
 .حضرت مالک الملک تعالی.
 .تَبَارَکَ الَّذِی بیَدِهِ الْمُلْکُ
(ملک.)1 ،
 .اِنَّا کُنَّا فی االرض (انبیاء.)14 ،
 .وَ إذَا حَکَمْاُم بَیْنَ النَّاس أَن تَحْکُمُواْ
بالْعَدْل (نساء.)18 ،
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رخداد

تعبیرها ،واژهها و عبارتهای

رواﻳت مورخ

مﺸروعیتبخش
 .إنِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ

اعزا علیقلیخان
برادرزاده صاحبقران،

«به تأیید آیه کریمه «إنِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ» گوشزد مسامع غازیان اسال

به جبل سنجار به

شده  ...فاحی بزرگ نمایان شد «فَاَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ» که پادشاهان

محاربه اکراد یزیدی

سایه پروردگارند( »...مروی)897/3 :1374 ،

اطاعت و انقیاد گذاشاه ،مطیع و منقاد امر و نهی حضرت ظلاللهی باشند»...
(مروی.)980/3 :1374 ،

وثیقه سال 1116

«پادشاهی و سلطنت را خداوند عالم به آن حضرت داده و آن حضرت را به

نجف در شورای

ما کرامت کرده ،ما را اخایاری در تغییر حکم الهی نیست و این سلطنت حق

دشت مغان

 .فَاَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ (مؤمنون،
.)14
 .پادشاهان سایه پروردگارند.

«امور سلطنت امری است عظیم ،که هفاادودو مذهب باید سر در جاده
سیاست مذهبی نادر

(قصص.)30 ،

آن جناب است» (مروی.)981/3 :1374 ،

 .مطیع و منقاد امر و نهی حضرت
ظلاللهی.
 .اعطای پادشاهی ازسوی خدا.
 .حکم الهی.

«جمیع توپخانه و قورخانه و جباخانه و نقاره خانه و خزانه و طبل و علم
محاربه نصراهللمیرزا

همگی به تصرف اولیای دولت قاهره درآمد و عرضه داشتِ درگاه سپهر

 .ظل سبحان.

با عبداهللپاشا

رواق شاه شاهان ،ظل سبحان ،خلیفه الرحمن نادر گیای ساان نمود» (مروی،

 .خلیفﮥالرحمن.

.)1070/3 :1374

بررسی اندﻳﺸﮥ ظلاللهی نادر در نگرش استرآبادی

ثنای نادرشاه شروع کرده است؛ اینکه در هر عصری

اسارآبادی مؤلف جهانگﺸای نادری ازجمله

خداوند یگانه برحسب اوضاع جهان و آشفاگیهای

مورخان دیگری است که باور به اندیﺸﮥ ظلاللهی

ایجادشده در بسار زمان ،سعاتمندی را در جایگاه

سلطان در اثر او نمایان است .در بیان میرزامهدیخان

سایﮥ خود بر زمین قرار میدهد تا جراحتهای

اسارآبادی نیز اندیﺸﮥ ظلاللهی بهشیوههای گوناگونی

قلبهای سامدیدگان را الایا دهد و سامگران را از

بازتاب پیدا کرده است و در باب اندیﺸﮥ ظلاللهی،

چرخ روزگار براندازد (اسارآبادی .)14 :1387 ،این

شباهتهایی بین روایتهای اسارآبادی با اثر

عبارات بهطور تلویحی ماضمن حدیث مﺸهوری است

محمدکاظم مروی وجود دارد .مهمترین شباهت میان

که در رأس هر سده کسی میآید که ظلم و سام را

دو اثر ،اسانادهای آنها به آیات قرآنی و همراهی

رفع میکند (مطهری.)7 :1368 ،

جایگاه ظلاللهی سلطان و بحث مﺸیت الهی و پیوند
میان آنهاست.
در اندیﺸﮥ سیاسی اسارآبادی ،نادر سلطانی بهمثابﮥ

همچنین در این نقلقول ،تمامی صفات و عبارات
مهم را برای افزای

شأن سلطان و موقعیت ظلاللهی

نادر مﺸاهده میکنیم و باتوجه به آن ،به تأکید مورخ

«ظلاهلل» و «نماینده خدا بر زمین» و رعیت در مقا

به مﺸیت الهی و تبیین جایگاه ظلاللهی نادر بر مبنای

ممکنالوجود است .وی نیز در اثر خود ،نادر را «مظهر

تقدیر الهی پی میبریم .در دیدگاه اسارآبادی ،بهکرات

قدرتالهی» دانساه است و بر مقا ظلاللهی او بارها

بحث «اقبال» و «طالع» و «مﺸیت الهی» نیز ذکر شده

تأکید کرده است .او با اساناد به آیه «سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

است .مؤلف با آوردن تعبیرهایی همچون «تیغ

عُسْرٍ یُسْرًا» (طالق ،)7 ،ابادای اثر خود را با مدح و

جهانگیر ظلاللهی» و «قالع بنیان فانه و فساد» ،پیروزی
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نادر را بر افاغنه ابدالی در هرات ،از اقبال ظلاللهی

مﺸروعیتبخﺸی به فرمانروایان و حاکمان بعد از

وی دانساه است .این مطالب نﺸاندهندﮤ تحلیلهای

پیامبر(ص) ،به آن اساناد کردهاند؛ بهطوریکه اطاعت

سنای است که اغلب منابع تاریخی در تعلیل و تحلیل

از امیر ،اطاعت از پیامبر و خدا و عصیان علیه امیر،

حوادث به آن اساناد جساهاند؛ ازاینرو ،طالع و مﺸیت

عصیان علیه رسول خدا محسوب میشود (قﺸیری،

الهی بههمراه مقا ظلاللهی سلطان مطرح شده است

بیتا13/6 :؛ بخاری ،بیتا .)8/4 :در اثر اسارآبادی،

(اسارآبادی.)19 :1387 ،

داشان چنین نگرشی به سلطان درخور مﺸاهده است.

اسارآبادی در وصف تولد نادر نیز ،در جملهجملﮥ

مورخ در اندیﺸﮥ مﺸروعیتبخﺸی به سلطان نیز

خود ،به مقا ظلاللهی وی اشاره کرده است .مقامی

بر این باور بوده است که خداوند نادر را گزین

کرد

که برای مﺸروعیت او عامل مهمی بود .مورخ شأن و

و سپس فضایل پادشاهی را در او جمع کرد.

منزلت نادر را نه بهعلت ایل ،پایگاه ایلیاتی ،نسب و

مﺸروعیای که وی برای پادشاه در نظر گرفاه است،

سلطنت بلکه بهعلت لطف الهی و به نیروی شمﺸیر

همچون نظریﮥ فرهایزدی ،برگزیدگی توسط خداست؛

وی دانساه است و او را «برگزیده خدا»« ،بزرگکرده

اما پس از گزین  ،این خداوند است که فضایل را در

لطف ایزد توانا» و «زاده لطف خدا» قلمداد کرده است

پادشاه مابلور میسازد (اسارآبادی.)37 :1387 ،

(اسارآبادی .)37 :1387 ،وی همچنین در اثر خود از

اسارآبادی در غلبﮥ نادر بر هندیان و تصرف سند،

نادر با عنوان «حضرت ظلاللهی» یاد کرده است که

به حول و قوﮤ الهی اشاره کرده است (اسارآبادی،

چون سایﮥ خدا بر زمین ،به رتقوفاق امور مملکت

 .)717 :1387مؤلف در بسیاری از حوادث ایا ،

مﺸغول بود و سرکوبی سرکﺸان زمانه نمونهای از

تصمیمهای نادر را برگرفاه از اسرار الهی دانساه است

اقبال بلند او بود .از شاهد مثالهای مورخ دراینزمینه

و او را «وایافاه رموز آگاهی و عیارسنج مسائل»

باید به کاربرد تعبیر «حضرت ظلاللهی» برای نادر در

خوانده است (اسارآبادی .)98 :1387 ،وی همچنین به

هنگامﮥ سرکوبی صفیمیرزا در کوهگیلویه (اسارآبادی،

عظمت و قدرت پادشاهی نادر و تسلط وی بر ایران،

 ،)32 :1387ملکمحمود سیساانی در خراسان

هندوساان ،ترکساان و خوارز اعاقاد داشاه است و

(اسارآبادی ،)44 :1387 ،ذوالفقارخان در اسارآباد

این قدرت الهی در بازوان نادر را «ودیعهای الهی»

(اسارآبادی )99 :1387 ،و محمود افغان در اصفهان

ازجانب «صمدیت» دانساه است؛ چنانکه گرفان قو و

(اسارآبادی )22 :1387 ،اشاره کرد.

ماهی را در خواب توسط نادر تعبییری بر تسخیر

مؤلف جهانگﺸای نادری با آوردن آیه «اَطِیعُواْ اللّهَ
وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْر مِنکُمْ» (نساء،)19 ،

ممالک ایران قلمداد کرده است (اسارآبادی:1387 ،
.)80

باوجوداینکه نادر را نمایندﮤ خدا بر روی زمین دانساه

مؤلف جهانگﺸای نادری پا را فراتر نهاده است و

است ،وی را نایب اما و اما را نایب پیامبر(ص) و

از کامیابیهای نادر در حمله به کرکوک و بغداد با

پیامبر(ص) را نایب خداوند معرفی کرده است

عنوان «راهنمایی وحی خدای داور» یاد کرده است

(اسارآبادی .)391 :1387 ،این آیه بهطور معمول در

(اسارآبادی .)216 :1387 ،کاربرد عبارت «وحی الهی»

احادیثی از پیامبر(ص) مبنیبر اطاعت از امرا نقل شده

توسط مورخ همان الها های غیبی بوده است که خود،

است که اکثر فقها و بزرگان مسلمان برای

بار معنایی مهمی داشاه است .اسارآبادی همچنین نادر
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را «آینه صورتنمای احکا قضا و قدر» دانساه است

مانند نظم کیهانی مقدس است؛ چراکه منبع اتصال

که نادیده و ناشنیده از سرایر و ضمایر امور باخبر بوده

حاکم زمینی به فیض الهی بوده است و نظم سیاسی

است (اسارآبادی .)1387:112 ،مؤلف درخصوص

زمینی در طول نظم کیهانی قرار گرفاه است و

نجات نادر از صحنههای نبرد در ماجرای حرکت

بهتبعآن ،حاکم سیاسی نیز رابطهای طوالنی با خالق

همایون از قارص به جانب تفلیس و دربند و اناظا

جهان داشاه است؛ پس بهعقیدﮤ مورخانی همچون

اوضاع ،به پیوند مقا ظلاللهی سلطان و قضا و تقدیر

اسارآبادی ،این امکان وجود دارد که حکومت نادر را

الهی اشاره کرده است و تصمیمهای نادر در جنگها

صورت و سایهای از حکومت الهی بدانیم .مطابق

را برگرفاه از اسرار الهی دانساه است و دربارﮤ

اندیﺸﮥ باساانی ،همانطورکه خداوند مالک امور

محفوظماندن نادر از مخاطرات جنگ ،خداوند را

هسای است ،شهریار زمینی نیز عامل آسمان و

حافظ او قلمداد کرده است (اسارآبادی:1387 ،

اساواری و نظم زندگی این جهان است؛ همچنین

288و.)376

پادشاه بهعلت بهرهمندی از فرهکیانی ،در مراتب هسای

این سخن که سلطان «علت موجده» و «مبقیه»

نزدیکترین جایگاه را به خداوند دارد .ازاینرو

اجاماع انسانی و سلطنت امری اصیل و رعیت امری

پذیرش اقادار او که از جایگاه هسایشناخای اوست،

اعاباری است و رساگاری رعیت جز از مجرای

بر همگان واجب است (قادری .)139 :1381 ،در

رساگاری سلطان امکانپذیر نیست (طباطباییفر،

نگرش اسارآبادی نیز شاه نمایندهﮤ تا وتما خداوند

 ،)283 :1384در نگرش فکری مورخان عصر افﺸاری

بوده است و نماد سرشت قدسی و نماد پیکارگری با

نیز بازتاب یافاه است .آنجاکه اسارآبادی بر این عقیده

شر و بدی در زمین بوده است؛ بنابراین وظیفﮥ همگان

بوده است که شاه در رأس همﮥ طبقات ،وظیفﮥ نظم

این است که از این «فرمانروای الهی» و «قدسی

زمینی و نظم آسمانی را برعهده دارد (اسارآبادی،

سرشت» حمایت و تبعیت کنند .وی قهر و خﺸم

13 :1387و .)14درواقع ،گفامان سیاسی ماون این

سلطان را سایهای از قهر و غضب الهی و شوکت و

عصر بر محور توفق فضل سلطان اساوار بوده است و

اقادار وی را سایهای از اقادر الهی دانساه است

برای سلطان صفاتی خدایی و انبیایی ماصور

(اسارآبادی .)14 :1387 ،نکاﮥ دیگر دراینزمینه این

میشدهاند .از این حیث ،چون این گفامان بر محور

است که میرزامهدیخان اسارآبادی پیروزیها و

سلطانرعیت میچرخده است ،به نظمی مافاضل خام

فاحهای پادشاه را مرهون تأییدهای الهی و امدادهای

میشده است که در آن مرد نهتنها جایگاهی در

غیبی دانساه است (اسارآبادی .)717 :1387 ،از نظر

حکومت اشغال نمیکردهاند ،بلکه تنها ازطریق وجود

اسارآبادی ،هرگاه شهریار با نیروی یزدانی و فروغ

سلطان ادامﮥ حیات میدادهاند؛ چراکه وی بﺸری

ایزدی برای برپایی صلح و آرام

در کﺸورش

خداگونه یا خدایی میر بوده است.

بجنگد ،نایجﮥ کار پیروزی است و این اندیﺸﮥ ملی

تﺸبیه نظم سلطانی به نظم کیهانی و ارتقای انسان
حاکم به ملکوت خداوند نظریهای را مطرح کرده
است که در شکلگیری نظم سلطانی نق

کهنی است؛ چراکه داد و دادگری رمز بقای هویت
ایرانی بوده است .وی مانند مروی گاه نادر را در نق

برجساهای

قهرمان خداشناس ،مانند پهلوانان شاهنامه به تصویر

داشاه است .از دیدگاه مورخان این عصر ،نظم زمینی

کﺸیده است؛ مانند جاییکه نادر در هنگا بروز سخای
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و جنگ و مصائب ،از خدا کمک میطلبد .در

خیل مصائب رو کند که باز هم امداد غیبی به کمک

داساانهای ایرانی ،قهرمان همیﺸه به یاد خداوند است

میآید (اسارآبادی139 :1387 ،و .)171اسارآبادی نیز

و از او کمک میجوید و خدا با امدادهای غیبی به

مانند مروی ،از دولت نادر با عنوان «دولت نادره

یاریاش میآید و ندای غیبی میشنود .نادر در این

خداداد» یاد کرده است (اسارآبادی.)391 :1387 ،

داساان ،قهرمانی همیﺸه پیروز است؛ مگر درآنجاکه
جدول  -2نمودهای کاربرد اندیﺸﮥ ظلاللهی در روایتهای میرزامهدیخان اسارآبادی
تعبیرها ،واژها و
رواﻳت مورخ

رخداد

عبارتهای
مﺸروعیتبخش

«واضح خواهد بود که سعادت یاری که زاده لطف خدای یگانه و گرامی فرزند ما در زمانه باشد ،نه
مفاخرت
در بیان والدت
حضرت ظلاللهی

به نسب است و نه مباهات

به سلطنت مکاسب ،زیراکه به مدلول نص و کااب ،این دو

امر در پیﺸگاه نظر بلندهماان ،پستترین پایه سلّم اعابار است و نازلترین مرتبهای از مدارج افاخار.
تیغ برنده را فخر به جوهر خداداد خوی

است نه به کان آهن و گوهر شاهوار را نازش به آب و

رنگ ذاتی خود است ،نه به صلب معدن .خصوصاً این برگزیده خدا که بعد از فضل الهی،
است نه به زور بازوی ایل و عﺸیره و بیگانه و خوی »(اسارآبادی،

اعاضادش به شمﺸیر خوی

 .زادﮤ لطف خدای
یگانه.
 .برگزیدﮤ خدا.
 .فضل الهی.

.)37 :1387
ازدواج نادر با
دخار باباعلیبیگ

«حضرت ظلاللهی در آن اوان که آغاز ایا شباب و جوانی و بهار گلزار زندگانی و هنگا ریحان

کوسه احمدلو از

عی

و کامرانی بود ،مایل تأهل گﺸاه ،آن حضرت طالب پیوند و راغب به خواساگاری صبیه آن

رؤسای افﺸاریه

سعادتمند شده ...به حکم قضا ،امور مواصلت صورت وقوع یافت» (اسارآبادی.)39 :1387 ،

 .حضرت ظلاللهی.
 .حکم قضا.

ابیورد
در شرح جلوس
همایون خدیو
عالم
در کیفیت جلوس
خدیو کامکار بر

«به قوت سرپنجه تأیید الهی و نیروی بازوی سعی و غیرت این خدیو عالم آگاهی ،کلید فاح تمامی
ممالک ازدسترفاه ،بهدستآمده ،به زور اقبال همایون فال ،ایرانیان را از زیر بار گران این سنگ
درآورد و دست سرزن

و توبیخ اغیار را به شمﺸیر بران عز بلند از سر این فرقه مالمتک ،

کوتاه کرده» (اسارآبادی.)294 :1387 ،
«ب همدسای تأیید الهی ،دست و بازوی قدرت گﺸود و دست آشوب زمانه را بر پﺸت بست»
(اسارآبادی.)299 :1387 ،

 .قوت سرپنجه تأیید
الهی.
 .خدیو عالم آگاهی.
 .به همدسای تأیید
الهی.

اورنگ جهانداری
«ابوالسیف ،السلطان نادر ،پادشاه افﺸار است که مس قدر زمره ایالت از تأثیر اکسیر تربیت و
کیمیاگری آفااب مکرما
در وصف
حضرت ظلاللهی

لم یزلی ،گوهر ذات اقدس

طالی دست افﺸار است .خورشید عنایت ازلی و مهر عالم افروز مﺸیت

 .خورشید عنایت ازلی.

را به اقاضای مصلحتاندیﺸی در نهانخانه ابداع ،دستپرور صنع

 .مهر عالمافروز مﺸیت

جمیل و قابل اسافاضه فیض جزیل میساخت و به مقاضیات حکمت بالغه ،به اساعداد ماده قابلیا
میپرداخت تا هنگامی که خاک ایران ،آمیخاه خون سام و در عرصه دوران ،سر سرکﺸی به گردن

لم یزلی.
 .گوهر ذات اقدس .

فرازی و صاحب لوایی عَلَم گﺸت» (اسارآبادی14 :1387 ،و.)11
دفع افاغنه ابدالی

«بارقه تیغ جهانگیر ظلاللهی ،ظلمتزدای آن بالد و بازوی دولت نادره ،قالع بنیان فانه و فساد
گردید» (اسارآبادی.)19 :1387 ،

 .بارقه تیغ جهانگیر
ظلاللهی.

 /34پووه های تاریخی ،سال پنجاه و چهار  ،دوره جدید ،سال دهم ،شماره اول (پیاپی ،)37بهار 1397
تعبیرها ،واژها و
رخداد

رواﻳت مورخ

آگاهی نادر از

«و ملکمحمود به شهر اسایال یافاه ،ملکاسحق را به حکومت ،تعیین و عز ارض فیض قرین کرد

داعیه سلطنت

و بعد از تسخیر نیﺸابور ،داعیه مدافعه با آن حضرت ،جاگیر ضمیرش گﺸاه؛ ملکاسحق را با

ملکمحمود

لﺸکرش از نیﺸابور ،طلب و خود با کوکبه و ازدحا به باغ خارج مﺸهد مقدس نقل نموده ،از

سیساانی در

اتفاق ،حضرت ظلاهلل نیز به الها ایزد ماعال ،کوکبه ران جالل به جانب ارض خلد مثال گﺸاه ،وارد

عبارتهای
مﺸروعیتبخش

مﺸهد
در بیان تسخیر
ارض اقدس و
ذکر وقایع سال
1139قمری
در بیان محاصره
قاین و تنبیه
حسینخان در
خراسان و الها
غیبی در نجات
نادر

 .حضرت ظلاهلل.
 .الها ایزد ماعال.

جنابد و از آن جا به ارض اقدس عزیمت نمود» (اسارآبادی.)19 :1387 ،
«بعد از وقوع قضیه فاحعلیخان ،حضرت ظلاللهی به دسایاری تأیید یزدانی ،کمر همت به تسخیر

 .حضرت ظلاللهی.

ارض اقدس بساه ،هر روزه بر سر قلعه رفاه ،معرکه سایز و آویز را افسرده نمیساخت» (اسارآبادی،

 .به دسایاری تأیید
یزدانی.

.)73 :1387
«از امور عجیبه که در آن روز اتفاق افااد ،اینکه در حینی که توپچیان به امر واال ،گر پُرکردن و
انداخان توپ بزرگ به جانب قلعه بودند ،حضرت ظلاللهی ،محاذی دهان توپ ایسااده ،ماوجه
تعلیم توپچیان بودند و به میان توپ نگاه میکردند .در اثنای آن حال که توپچی ،توپ را خالی
کرده ،دوباره پُر میکرد ،به الها غیبی ،پنجش

قد از آن موضع خطرناک دور شدند .ناگاه توپ از

 .حضرت ظلاللهی.
 .الها غیبی.

حرارت درون درگرفاه ،شراره شرارت افروخت» (اسارآبادی.)96 :1387 ،
«در همان اوان ،حضرت ظلاللهی شبی بعد از تجرد از عالیق جسمانیه و هواجس نفسانیه و اتصال

 .حضرت ظلاللهی.

به مجردات علویه و مﺸاهده صور غیبیه و اساضائه از انوار قدسیه ،در عالم رؤیا دیدند که مرغابی
بزرگی که آن را قو گویند ،نمودار گﺸاه ،آن حضرت تفنگی در دست داشاند .به جانب آن قو خالی

 .اتصال به مجردات

در بیان نهضت

کرده؛ قو را بدون اینکه آفت زخمی رسد ،زده ،در بغل گرفاند .بعد از آن به خیمه قناتی که

علویه.

موکب واال به

مخصوص آن حضرت بود ،در آمده در میان حوض ،ماهی سفیدی بود به بزرگی برهای که چهار

 .مﺸاهده صور غیبیه.

جانب الکای

شاخ قوی داشت ...آخراالمر خود آن را صید کرد و صبح تعبیر خواب کردند و تعبیر این خواب

 .اساضائه از انوار

خبوشان

حقیقت فرجا که آینه صوررتنمای وحی و الها است ،چون قو بزرگترین مرغابیان است،

قدسیه.

پادشاهی این خدیو بیهمال نیز اعظم سلطنتها باشد و صید ماهی چهار شاخ سفید نیز اشاره بر

 .آینه صوررتنمای

این است که تاجداری مملکت چهار پادشاه به آن حضرت تعلق یابد؛ چنانچه ایران و هند و

وحی و الها .

ترکساان و خوارز به حوزه تصرف
توجه موکب
همایون به هرات

درآمد» (اسارآبادی80 :1387 ،و.)81

«در آن اثنا باز یکهتاز میدان دالوری و طنطنهپرداز معرکه سروری ،اعلی حضرت ظلاللهی ،مانند
شیر غران با شمﺸیر بران خود بر قلب آن گروه زده ،ایﺸان را از میان پیادگان ،دور و مفاد کریمه
«لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبیثَ مِنَ الطَّیِّب» را به ظهور آورد» (اسارآبادی.)106 :1387 ،

در فاح همدان و

«حضرت ظلاللهی که همیﺸه این قِسم بﺸارت را از عطایای ایزدی میشمارند ،فیالفور به هم

کرمانﺸاهان به

عنانی ظفر و هم رکابی تأیید خداوند دادگر ،رایت افراز اَعال نصرت پرور گﺸاه ،در صحرای مالیر

عون ایزد مساعان

که مکان مسطح پهناور بود ،سیاهی عسکر رومیه نمودار شد» (اسارآبادی.)139 :1387 ،

آمدن افاغنه
هرات بر سر

«ضمیر منیر حضرت ظلاللهی ،آینه صورتنمای احکا قضا و قدر و به مقاضای هﺸیار مغزی،

ارض اقدس و

نادیده و ناشنیده از سرایر ضمایر ،باخبر بوده ،یقین میدانساند که آن فرقه عهد شکن (افاغنه ابدالی

شکست

هرات) در وقت رفع حاصل ،آهنگ تاخت خراسان خواهند کرد» (اسارآبادی.)112 :1387 ،

ابراهیمخان

 .حضرت ظلاللهی.
 .لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبیثَ مِنَ
الطَّیِّب
(األنفال.)37 ،
 .حضرت ظلاللهی.
 .عطایای ایزدی.
 .همرکابی تأیید
خداوند دادگر.
 .ضمیر منیر حضرت
ظلاللهی.
 .آینه صورتنمای
احکا قضا و قدر.
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تعبیرها ،واژها و
عبارتهای

رخداد

رواﻳت مورخ

در بیان ورود
کوکبه واال به
اصفهان و تنبیه
طایفه بخایاری

«در بیستونهم ربیعالثانی ،حضرت ظلاللهی به همرکابی تأیید سبحانی با فوجی از جنود ظفر نمود
به عز تنبیه آن طایفه ،روانه شدند» (اسارآبادی.)211 :1387 ،

مﺸروعیتبخش

توجه موکب
همایون به جانب
کرکوک و بغداد

«مقارن طلیعه صبح که حضرت ظلاللهی به حوالی قلعه رسیدند ،این معنی ،معلو رأی جهانگﺸا
گﺸاه ،ازآنجاکه همیﺸه نصرت آن حضرت ،جنود غیبی را یار و سپاه تأیید الهی را مددکار خود
دانساه ،در قید قلیل و کثیر لﺸکر و به جمعیت قﺸون و حﺸر مساظهر نمیباشند ،بعد از ادای نماز
با حاضرین رکاب ،بر سر زهاب ،جنگ آغاز کردند .رومیه به فحوای «فَأَصْبَحُوا فِی دَارهِمْ جَاثِمِینَ»
اجل را با خود ،قرین و همین که سر از بسار خواب برداشاند ،مرگ را بر سر بالین دیده ،سراسیمه،
آهنگ گریز کردند» (اسارآبادی214 :1387 ،و.)211

توجه مجدد
موکب همایون
به جانب کرکوک
و بغداد

«لیکن در مقامی که تأیید الهی ،یار و بازوی اقبال ،پایدار و مددکار باشد ،هر پست و بلندی در نظر
همت عالَم نورد ،سهل و هموار است .حضرت ظلاللهی ،آن جمع اندک را که پروانه بیپروای شمع
جهانافروز لوای فیروز بودند ،هفت قِسم انقسا داده؛ رایت ثبات و قرار افراخاند ...به تأیید الهی و
سطوات اقبال ظلاللهی اساس قرار رومیه منهد گﺸت» (اسارآبادی222 :1387 ،و.)223

توجه موکب
اقدس به سمت
خوارز و تسخیر
آن

«مِنبعد ،نسل بعد نسل از این دولت نادره خداداد ،والی خوارز اطاعت و خدمت دیگری را اخایار
نکند و به فحوای «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْر مِنکُمْ» و اماثال احکا شاهنﺸاهی را
برخود ،عین فرض و مخالفا را کفر محض دانیم» (اسارآبادی.)391 :1387 ،

.نجات نادر از
مخاطرات
صحنههای نبرد

«ازآنجاکه مربی و کارفرمای این کارخانه ،حکم و مﺸیت خداوند یگانه است ،تا حال ،مکرر از
اینگونه سها حوادث ،از شست تیرانداز قضا و قادرانداز قدر گﺸاد یافاه ،به سپرداری الطاف ایزدی
از آن حضرت رد گﺸاه و صرصر این قِسم بالیا به هواداری فانوس حمایت سبحانی ،غباری به
دامن شمع جهانافروز ذات مقدس ننﺸانده« :یُریدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بأَفْوَاهِهمْوَاللَّهُ مُاِمُّ نُورهِ وَلَوْ کَرهَ
الْکَافِرُونَ» (اسارآبادی.)406 :1387 ،

نتیجه

 .حضرت ظلاللهی.
 .به همرکابی تأیید
سبحانی.
 .حضرت ظلاللهی.
 .جنود غیبی.
 .تأیید الهی.
 .فَأَصْبَحُوا فِی دَارهِمْ
جَاثِمِینَ
(األعراف.)91 ،
 .تأیید الهی.
 .یار و بازوی اقبال.
 .حضرت ظلاللهی.
 .سطوات اقبال
ظلاللهی.
 .دولت نادره خداداد.
 .أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ
الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْر
مِنکُمْ (نساء.)19 ،
 .مﺸیت خداوند یگانه.
 .سپرداری الطاف
ایزدی.
 .هواداری فانوس
حمایت سبحانی.
 .ذات مقدس.
 .یُریدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ
اللَّهِ بأَفْوَاهِهمْوَاللَّهُ مُاِمُّ
نُورهِ وَلَوْ کَرهَ الْکَافِرُونَ
(الصف.)8 ،

قدرت در دست سلطان و جلوگیری از آشوب اساناد

باتوجه به ماون شاخص تاریخنگاری عصر افﺸاری

کردهاند؛ تاآنجاکه نادر را به خداوند و صفات وی

نظیر عالمآرای نادری و جهانگﺸای نادری به اشارههای

تﺸبیه کردهاند تا از این رهگذر ،هرگونه شورش و

مساقیم و تلویحی مورخان این دوره دربارﮤ اندیﺸﮥ

ادعای اساقاللطلبی را خاموش کنند .اسارآبادی و

ظلاللهی سلطان پی میبریم .تجلی و بروز این

مروی جدای از کاربرد تعابیر ظلاللهی سلطان به هنگا

اندیﺸﮥپرسابقه در ماون تاریخی عصر افﺸاریﮥ

دو واقعﮥ مهم در زندگی نادر ،یعنی والدت و ازدواج،

بهشیوههای گوناگون بازتاب یافاه است؛ چنانکه برخی

در مباحثی همچون تاجگذاری ،سرکوبی شورشها و

از تعابیر بهکارگرفاهشده در روایتهای مورخان عصر

کامیابیهای نادر نیز از تعبیرهای مﺸروعیتبخ

افﺸاری شباهت نزدیکی به هم دارد.

اسافاده کردهاند .اسارآبادی و مروی همچنین در تأیید

هر دو مورخ به اندیﺸﮥ ظلاللهی نادر برای تمرکز

مقا ظلاللهی نادر ،به تبیین علتهای پیروزیهای نادر
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و اساناد به آیات قرآنی توجه کردهاند و بر منجیبودن

از دیگر نمونههای ظهور این اندیﺸه در بیان

نادر اتفاقنظر داشاهاند .تأکید هر دو مورخ بر همنﺸینی

محمدکاظم مروی که با اثر اسارآبادی مافاوت مینماید،

و همراهی عبارتهای مربوط به ظلاللهی و عدالت

کاربرد واضح و تؤامان دو واژﮤ دین و دولت بهمقاضای

سلطانی ،یادآور سبک اندرزنامههای سیاسی است که

آیه «وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّﮥً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارثِینَ» (القصص)1 ،

نویسندگان آنها اعطای مقا ظلاللهی و تداو آن را به

است که خود از مهمترین وجوه و مؤلفههای ظلاللهی

عدالت سلطان و دادگری او وابساه دانساهاند .این

به شمار میآیند؛ اندیﺸهای که بهطور مداو

در

اندیﺸه در تفکر ایرانﺸهری و فرهایزدی نیز وجود دارد.

روایتهایی از مروی دیده میشود .ذکر تفضالت

هر دو مورخ نیز به ناایج و دسااوردهای مقا ظلاللهی

بینهایت ائمه اثنیعﺸری به نادر در کنار عنایات

از قبیل برقراری امنیت از آسیب دشمنان خارجی،

خداوندی ،ازجمله تأکیدهای دیگر مورخ بوده است که

آبادانی ویرانهها و رفاه حال رعیت اشاره کردهاند .در

با اندیﺸﮥ اسارآبادی مافاوت است .تأکید بر «امداد

نگرش مورخان این دوره« ،اصل شاهی» نه نیاز بﺸری

بواطن ائمه اثناعﺸری» در بیان مروی یادآور همان

که «تقدیری الهی» بوده است .درواقع ،هر دو مورخ

نگرشهای صفویان است که نمونههای این عبارت در

برای مﺸروعیتبخﺸی به نادر ازسویی مﺸروعیای الهی

ماون دورﮤ افﺸار نیز یافت میشود.

برای او قائل شدهاند و ازسویدیگر ،وی را نﺸان
عنایت خداوند در زمین و سایﮥ او قلمداد کردهاند.
در زمینﮥ تمایزهای بیان دو مورخ نیز باید به وجوه

کتابنامه.
الف .کتابهای فارسی.

تفاوتهایی در روایتهای آنان اشاره کرد؛ نظیر اشارﮤ

 .قرآن کریم

اسارآبادی به آیه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِی

 .آقاجری ،هاشم ،)1388( ،مقدمهای بر مناسبات دین و

األَمْر مِنکُمْ» (نساء )19 ،که در بیان مروی دیده

دولت در ایران عصر صفوی ،تهران :طرح نو.

نمیشود .اسارآبادی با اساناد به این آیه ،باوجوداینکه

 .آوری ،پیار ،)1387( ،تاریخ ایران کمبریج ،ترجمه

نادر را نمایندﮤ خدا بر روی زمین دانساه است ،وی را

تیمور قادری ،تهران :مهااب.

نایب اما قلمداد کرده است و اما را نایب پیامبر(ص)

 .احمدوند ،شجاع ،)1384( ،قدرت و دان

و پیامبر(ص) را نایب خداوند معرفی کرده است..

تهران :فرهنگ و اندیﺸه.

در ایران،

وجهتمایز دیگر اثر اسارآبادی برای شروعیتبخﺸی

 .ادی ،ساموئل ،)1374( ،آیین شهریاری در شرق،

به نادر این است که در بیان وی ،منزلت نادر نه بهعلت

ترجمه فریدون بدرهای ،تهران :بنگاه ترجمه و نﺸر

پایگاه ایلیاتی او ،بلکه بهعلت لطف الهی و نیروی

کااب.

شمﺸیر او ذکر شده است .کاربرد صفاتی منحصربهفرد

 .اسارآبادی ،میرزامهدیخان ،)1387( ،جهانگﺸای

همچون «ضمیر منیر حضرت ظلاللهی» و «جوهر

نادری ،تصحیح میارا مهرآبادی ،تهران :دنیای کااب.

خداداد» و «راهنمای وحی خدای داور» ،بهعلت آگاهی

.افوشاهای نطنزی ،محمودبنهدایتاهلل،)1310( ،

نادر از اسرار و رموزالهی ،توسط اسارآبادی از دیگر

نقاوﮤاآلثار ،تصحیح احسان اشراقی ،تهران :بنگاه ترجمه.

وجوهتمایز اندیﺸﮥ او با مروی است.
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 .اوساا ،)1371( ،کهنترین سرودها و مانهای ایرانی،
به کوش

جلیل دوساخواه ،تهران :مروارید.

 .فلور ،ویلم ،)1361( ،برآمدن صفویان ،ترجمه
ابوالقاسم سری ،تهران :توس.

 .بخاری ،محمدبناسماعیل( ،بیتا) ،صحیح بخاری،

 .فیرحی ،داود ،)1381( ،قدرت ،دان

بیروت :دارالکاب العلمیه.

اسال  ،تهران :نی.

 .ثعالبی ،ابیمنصور ،)1369( ،آدابالملوک ،ترجمه

 .قﺸیری ،مسلمبنحجاج( ،بیتا) ،الجامعالصحیح؛

جلیل العطیه ،بیروت :دارالغرباالسالمی.

صحیح مسلم ،بیروت :دارالجیل و داراالفاق الجدیده.

 .جنابدی ،میرزابیک ،)1378( ،روضﮥالصفویه ،به اهاما

 .کریسانسن ،آرتور ،)1310( ،کارنامه شاهان در

غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران :بنیاد موقوفات محمود

روایات ایران باساان ،ترجمه باقر امیرخانی و بهمن

افﺸار.

سرکاراتی ،تبریز :دانﺸگاه تبریز.

 .دالواله ،پیارو ،)1390( ،سفرنامه پیارو دالواله ،ترجمه

.گاتها ،)1384( ،ترجمه ابراهیم پورداوود ،تهران:

شعاعالدین شفا ،تهران ،علمى و فرهنگى.

اساطیر.

 .دیلمصالحی ،بهروز ،)1384( ،از نظم سیاسیتا نظم

 .لکهارت ،الرنس ،)1331( ،تاریخ نادرشاه ،ترجمه

کیهانی در اندیﺸه ایرانی ،تهران :مرکز بازشناسیاسال و

مﺸفق همدانی ،تهران :کاابفروشی ابنسینا.

ایران.

 .ماتیکان یوشت فریان ،)1361( ،ترجمه محمود

 .دینکرد ،)1381( ،ترجمه فریدون فضیلت ،تهران:

جعفری ،تهران :فروهر.
ماوردی،

و مﺸروعیت در

ابیالحسنعلیبنمحمد،

(،)1312

فرهنگ دهخدا.

.

 .رجایی ،فرهنگ ،)1372( ،معرکه جهانبینیها در

االدبالدنیا و الدین ،حققه مصطفی سقا ،القاهره:

خردورزی سیاسی و هویت ما ایرانیان ،تهران :احیاء

مصطفی البابی.

کااب.

 .مجابایی ،فاحاهلل ،)1312( ،شهر زیبای افالطون و

 .رساموندی ،تقی ،)1388( ،اندیﺸه ایرانﺸهری در

شاهی آرمانی در ایران باساان ،تهران :انجمن فرهنگ

عصر اسالمی ،تهران :امیرکبیر.

ایران.

 .رضاییراد ،محمود ،)1379( ،مبانی اندیﺸه سیاسی در

 .مروی ،محمدکاظم ،)1374( ،عالمآرای نادری،به

خرد مزدایی ،تهران :طرح نو.

تصحیح محمدامین ریاحی ،تهران :علمی و فرهنگی.

 .روملو ،حسنبیگ ،)1384( ،احسنالاواریخ ،به اهاما

 .مساوفی ،محمدمحسن ،)1371( ،زبدﮤالاواریخ ،به
بهروز گودرزی ،تهران :دانﺸگاه تهران.

عبدالحسین نوائی ،تهران :اساطیر.

کوش

 .طباطباییفر ،سیدمحسن ،)1384( ،نظا سلطانی از

 .مطهری ،مرتضی ،)1368( ،نهضتهای اسالمی در

دیدگاه اندیﺸه سیاسی شیعه ،تهران :نی.

صد ساله اخیر ،تهران :صدرا.

 .طباطبایی ،سیدجواد ،)1388( ،درآمدی بر تاریخ

 .منﺸی ،اسکندربیک ،)1310( ،تاریخ عالمآرای عباسی،

اندیﺸه سیاسی در ایران ،تهران :کویر.

ترجمه محمداسماعیل رضوانی ،تهران :دنیای کااب.

 .غفاری ،قاضیاحمد ،)1343( ،تاریخ جهانآرا ،تهران:

 .نامه تنسر به گﺸنسب ،)1314( ،تصحیح مجابی

کاابفروشی حافظ.

مینویی ،تهران :خوارزمی.
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 .نخجوانی ،هندوشاه ،)1343( ،دساورالکاتب فی

 .دلیر ،نیره« ،)1393( ،فرهنگ سیاسی و مبانی نظری

عبدالکریم قلیزاده ،چاپ

پادشاهی و سلطنت؛ بررسی تطبیقی فرهایزدی

تعیینالمراتب ،به کوش
مسکو.

وظلاللهی» ،مطالعات تاریخ فرهنگی ،س ،1ش،20

 .وحید قزوینی ،میرزامحمدطاهر ،)1383( ،تاریخ

ص39تا.60

جهانآرای عباسی ،به تصحیح سعید میرمحمدصادق،

 .قادری ،حاتم و تقی رساموندی« ،)1381( ،اندیﺸه

تهران :پووهﺸگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی.

ایرانﺸهری مخاصات و مؤلفههای آن» ،فصلنامه علو

 .همپان ،جین ،)1380( ،فلسفه سیاسی ،ترجمه خﺸایار

انسانی دانﺸگاه الزهراء ،س ،16ش ،19ص123تا.148

دیهیمی ،تهران :طرح نو.

 .عبداللهی نوراهلل و علی اکبر کجباف،)1392( ،
«مﺸروعیت صفویان و پادشاهی نادر» ،فصلنامه تاریخ

ب .مقاله

نامه ایران بعد از اسال  ،س  ،3ش  ،6ص117تا.138

 .امانلو ،حسین و شجاع احمدوند« ،)1394( ،بازشناسی

 .محمدی ،ذکراهلل و محمد بیطرفان،)1391( ،

گفامانی هویت شاهی در ایران باساان» ،پووه های

«اناقال و تحول اندیﺸه سیاسی فرهایزدی از ایران

راهبردی سیاست ،س ،4ش ،14ص103تا.133
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