
  

  باسمه تعالي

  

  اسالم تاريخ مطالعات

   پژوهشي- علميي فصلنامه

  1390 پاييز، دهمي  وم، شمارهسسال 

  2228 -6713: شاپا

    14/12/89 مورخ 104393/11/3/89 ي ي شماره  اين مجله به موجب نامهي درجه

  .است»  پژوهشي-علمي «، تحقيقات و فناوري،وزارت علوم

  خ اسالم تاريي هپژوهشكد  :صاحب امتياز

  ايهادي خامنهسيد  :مدير مسئول

  فر جمشيد كيان  :مشاور علمي         مهدي محققدكتر   :سردبير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دكتر غالمرضا برهمند   :ويراستار انگليسي             غالمرضا برهمنددكتر   :ويراستار فارسي

   ليال اشرفي  :مدير اجرايي

***  

   2000 :  شمارگان      فصلنامه : يب انتشارتتر

  تومان 2000

  . تاريخ اسالم محفوظ استي ه حقوق براي پژوهشكدي هكلي

  9 ي هشمار - شهروز شرقيي هكوچ - خيابان رستگاران -  خيابان شهيد عباسپور-   تهران: پستينشاني

  14348 – 86651 :پستيكد

            88676860:         نمابر 88676861- 3 :تلفن

  web:  www.pte.ac.ir            E-mail:  faslnameh@pte.ac.ir  
 

 ت تحريريهئهي

  اسالم، دانشگاه تربيت مدرس    تاريخ استاد وند، صادق،  دكترآئينه

)س(اتاد تاريخ اسالم، دانـشگاه الزهـر      اس دكتر اجتهادي، ابوالقاسم،  
 

 استاد تـاريخ ايـران، دانـشگاه تهـران        دكتر اشراقي، احسان،    

 استاديارتاريخ، دانشگاه آزاد اسـالمي     تقي،تر امامي، محمد  دك

 بنـان لدانـشگاه    تـاريخ اسـالم،    استاد دكتر بيضون، ابراهيم،  

 دانشيارتاريخ اسالم، دانـشگاه تهـران     دكتر خضري، احمدرضا،  

 اسـتاد تـاريخ اسـالم، دانـشگاه تهـران          دكتر قرچانلو، حسين،  

 اه تهـران  اسـتاد جغرافيـا، دانـشگ     دكتر گنجي، محمدحسن،    

 استاد تاريخ اديـان، دانـشگاه تهـران        اهللا،دكتر مجتبايي، فتح  

 ، دانـشگاه تهـران    تـاريخ علـوم   اسـتاد    دكتر محقق، مهـدي،   

 معلـم  دانشيار تاريخ ايران، دانشگاه تربيـت حسين،دكتر مفتخري،



  مقاله پذيرش ضوابط

 )... نگري و نگاري و تاريخ هب، تاريخا سياسي، فرق و مذي انديشه( در موضوع تاريخ اسالم پژوهشي مقاالت •
 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتماالً(براي بررسي و 

 .ت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصالح مقاالت آزاد استئهي •

 . مجله استي ت تحريريهئ به بررسي هي چاپ مقاالت منوطتقدم و تأخر •

 . نويسنده استي مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده •

 .بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود ،فصلنامهدر  قاالتچاپ م •

 ارها وي آن به ديگر مجالت، سمينتا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائهحداكثر  دشو  متعهد مينويسنده •

  .هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

و قيد گردد نام استاد الزم است شود،  در مقاالتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي •
 .د همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شو نيزرضايت كتبي ايشاناعالم 

به  5/1 ي  با فاصلهو B karim14 با قلم word ي ارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تايپ شده در برنامه •
  .آن الزامي است CD همراه

  مقاالت به مربوط ضوابط

  :ندرعايت كنمتن مقاالت  از نويسندگان محترم تقاضا مي شود ضوابط زير را در تنظيم 

  :ر باشدمقاله بايد مشتمل بر بخش هاي زي   .1

  ) كلمه150 حداكثر در ، و دستاوردهاي پژوهششامل طرح مسئله، روش تحقيق( فارسي و انگليسي ي چكيده •

 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق •

  تحقيق و بيان هدفي  آن، شيوهي  پژوهش و پيشينهي لهئطرح مس: مقدمه، شامل •

 هاي مناسب با موضوع  تحليلي تحقيق و ارائهت فرضيا/ بحث و بررسي فرضيه مشتمل بر ، اصلي مقالهي بدنه •

 نتيجه  •

   هرست منابع تحقيقف •

  .تر باشد  كلمه بيش6000مقاله نبايد از حجم    .2

  . شودتوضيح دادهاصطالحات و مفاهيم خاص در پاورقي    .3

 ي سسهؤم  تلفن نويسنده و دانشگاه ياي  علمي، شمارهي نام و نام خانوادگي، مرتبه(مشخصات نويسنده يا نويسندگان    .4
  . اول ذكر شودي در صفحه) مربوط و نشاني پست الكترونيكي

  .شود تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي) ... انگليسي، عربي، فرانسه و(غير فارسي مقاالت    .5



  پانوشت در مĤخذ و منابع به استناد ي شيوه

  در پانوشتمĤخذ و منابعهر يك از  ارجاع و استناد به ي  اولين مرتبهزير را درن محترم الزم است الگوي امحقق
  :رعايت فرمايند

  :كتاب به ارجاع  - 

 :انتشار محل  جلد،، يا مترجممصحح، نام و نام خانوادگي عنوان اثر )سال انتشار( نام ونام خانوادگي نويسنده •
  .، صفحه، چاپناشر

  :مقاله به ارجاع  - 

 . نشر، صفحهي ، شمارهنام مجله ،»عنوان مقاله« )سال انتشار( نام خانوادگي نويسندهنام و  :مجله •

 ، نام گردآورندهنام مجموعه مقاالت، »عنوان مقاله« )تاريخ نشر(  خانوادگي نويسندهامنام و ن: مجموعه مقاالت •
 .صفحه  ناشر،:محل نشر احياناً نام مترجم،يا 

  جلد،ي شماره ،المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله« )تاريخ نشر(  نويسندهنام و نام خانوادگي :المعارف ةداير •
 .صفحه ناشر،: محل چاپ

 .نام دانشگاه، صفحه نامه، ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان« )سال دفاع( نام و نام خانوادگي نويسنده :نامه پايان •

 . سندي مختصات دقيق سند، شماره محل نگهداري سند، :سند •

 . جلد و صفحه كافي استي  و شمارهخانوادگي نويسندهبعدي، تنها ذكر نام اي ه در ارجاع

  منابع فهرست ي ارائه ي شيوه

  :صورت زير تنظيم شود  به، به تفكيك زبان منابع در پايان مقالهصورت الفبايي  بهفهرست منابع

 يا مترجممصحح وادگي نام و نام خان، عنوان اثر )سال انتشار( كوچك او نام خانوادگي نويسنده، نام •
  . ناشر:، محل انتشار...

  .ناشر: محل انتشار، ...خانوادگي مصحح يا مترجم نام و نام) سال انتشار) (نويسنده ناشناس (عنوان اثر •
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 ،دي در فرهنگ و تمدن اسالمي دارد ولي بيشتر وسيع و معاني متعدي ههرچند دامن» تاريخ «ي هكلم
يكي شناخت ايام هفته و ماه و سال كه از آن تعبير به . گردد دو معني زير از آن متبادر مي

 »تقويم «ي هگويند و كلم»  المواقيت��معر«شود كه در عربي آن را  مي» شناسي گاه«يا » شماري گاه«
 )ع(طالب ابي بن رود كه در بالد اسالمي آغاز آن را به پيشنهاد حضرت علي هم در اين مورد به كار مي

 كهاست گويند در اين سال  دارند و مي  از مكه به مدينه محسوب مي)ص(از هجرت پيامبر اكرم
 . حق از باطل جدا گشت و اسالم و مسلمانان عزّت يافتند و زمين شرك را ترك فرمود،پيامبر

 هاي شمسي را كه فصول آن، ماههاي قمري بوده كه ايرانيان در برابر   ماهي هشمارش اين تقويم بر پاي
ضحي اعياد و رخدادهاي مذهبي همچون عيد فطر و ا. برند ماند به كار مي سال در آن ثابت مي

گردد  هاي ملّي همچون نوروز و مهرگان در تقويم شمسي مالحظه مي در تقويم قمري و جشن
 ي سكرّه  به نام ابني خود از شاعرالدهر�����در كتاب ثعالبي . نهادند و ايرانيان به هردو احترام مي

 وم اليزوز لك يا سيدي دعاء الفطر و األضحي و ي:گويد كند كه به ممدوح خود مي ياد ميهاشمي 
  .گوي تو هستم و هم در نوروز و مهرگاندعا من هم در عيد قربان و فطر ؛و المهرجان

 آشنائي با حوادث و و قايع گذشته است كه در فرهنگ و تمدن اسالمي ،معني ديگر تاريخ
 الرّسل و الملوكهاي مختلف نگاشته گرديده است مثال تاريخ  هاي گوناگون و روش به صورت

 مسكويه رازي  ابناالمم تجاربده و شر طبري روش فقهي و حديثي در آن ملحوظ جري محمدبن
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روش فلسفي و اخالقي در آن رعايت گرديده است و گاهي هم دانشمندان تاريخ محل خاصي 
و و بغداد  و مدينه و دمشق تاريخ مكهتوان از  آوردند كه در عربي مي  تحرير درميي هرا به رشت

گاهي از را نام برد و بلخي   ابني هفارسنامو  تاريخ طبرستان و تاريخ قمو  تاريخ بخارادر فارسي 
 محاسن خراسانو وخي مافر محاسن اصفهانشد مانند  مي» محاسن«ها تعبير به  گونه كتاب اين

  .كعبي بلخي

ماوراءالنّهر شهري نيست مگر و خراسان  كه در گويد سيوطي در يكي از آثار خود مي
  .اي مفرد تأليف كرده است  تاريخ آن شهر را به صورت كتاب يا مقاله،هرآنكه عالمي از آن ش

 اند علم تاريخ را همراه با علم بندي علوم را به نگارش درآورده برخي از دانشمندان كه تقسيم
اند و برخي ديگر علم مغازي و مقاتل را هم  ياد كرده) تبارشناسي(اخبار و روايات و علم انساب

و » حديث«دانشمندان اخالق آنچه را كه در تاريخ رخ داده . اند ر آوردهجزو تاريخ به شما
  :اند كه بايد عبرت براي آيندگان باشد  خواندهاي»افسانه«
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  :ناصرخسرو گويد. بر اين پايه حوادث تاريخي گذشتگان بايد پند و عبرتي براي آيندگان باشد
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  :متنبي هم گفته است
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د كه نه خود ماندند و نه آن ها انباشتن كجا هستند آن خسروان و جباران كه گنجينه(
  )ها گنجينه
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شناسي تحقيق در تاريخ  دهد، روش از آنجا كه جعل و تحريف در حوادث تاريخي رخ مي
  .گردد كه اخبار و احاديث درست تاريخي از نادرست جدا گردد موجب مي

 في فوائد« كه آن را به نام الوافي بالوفياتين صفدي در فصل نهم از كتاب خود الد صالح
  :موسوم ساخته گويد» التّاريخ

 اي از پيغمبر داشت كه  يهودي كه نامه يكالرّوساء است با  رئيسي ه واقع،از فوائد علم تاريخ
  .ندا هگواهي داد بدان )ع(طالب ابي بن  را از اهل خيبر برداشته و صحابه از جمله عليجزيه

  : چنين بيان داشته استءاالدبا معجموت حموي آن را در قاين اشاره است به داستاني كه يا

اي به اهل خيبر نوشته و آنان را از جزيه معاف  كردند كه رسول خدا نامه يهوديان ادعا مي
 القائم بامراهللا آن الرّوسا رئيس. اند  آن را گواهي كرده)ع(طالب ابي بن كرده و صحابه از جمله علي

خطيب گفت اين نامه مجعول و مزور است زيرا گواهي . را بر خطيب بغدادي عرضه داشت
ي  هسفيان در ذيل آن است و حال آنكه معاويه روز فتح مكه اسالم آورد و و اقع ابي بن ��معاو

م وفات معاذ در آن است و او در سال پنج خيبر در سال هفتم از هجرت بوده و شهادت سعدبن
  .يافته است

 پژوهان علم شريف تاريخ را  دانشجويان و دانش،در پايان اميدوار است كه اين مختصر
 بعون اهللا. مند گردد  آنان بهره  مطالعات تاريخ اسالم بيش از پيش از دانشي هسودمند افتد و فصلنام

  .تعالي و توفيقه

  

  مهدي محقق
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  مطالعات تاريخ اسالم

  1390 پاييز  /10ي    شماره/سال سوم

  

  ياسالم ينگار يختار در يشهر يرانا ياسيس حكمت

  يمسعود آثار بر مبتني 

  

1تقي ايمانپورمحمد
  

2زهير صياميان
  

3ساناز رحيم بيگي
  

  

  

  

. نگاري اسالمي بر اساس ميراث موجود، بر تاريخ سياسي است تمركز موضوعي تاريخ :چكيده
نگاري اسالمي از مرور  جا كه هدف تاريخاز آن. ي قدرت نيز محور اصلي تاريخ سياسي استئلهمس

هاست، بنابراين، گزارش چگونگي تاريخ، توليد عبرت به معناي عبور از ظاهر امور و درك باطن آن
 نگاري اسالمي، هاي سياسي حاكمان به عنوان موضوع متون تاريخ ها و كنش ظهور و افول حكومت

به نظر مؤلفان، بايسته است گزارش تاريخ . بازسازي منطق تحول و تداوم قدرت در تاريخ اسالم است
هاي ايران باستان توسط مورخان مسلمان، در راستاي توليد همين مفهوم و در ذيل حكمت  حكومت

تعدد اي عمومي در آثار م هرچند تاريخ اين دوران به صورت رويه. شهري فهميده شود سياسي ايران
نگاري اسالمي آورده شده است، اما در آثار مسعودي، اين مفاهيم از جايگاهي ويژه برخوردار است  تاريخ

شود  يافت هرمنوتيك، تالش ميدر اين مقاله، براساس ره. و پرسش مقاله نيز شناسايي اين جايگاه است
هاي  هاي گزارش و داللتآميز  ي معاني عبرتتمدن اسالمي بر پايه /فهم مسعودي از وضعيت خالفت

ي بررسي انتقادي مذكور به اين گزاره نتيجه. تاريخي وي براي فرهنگ سياسي معاصرش بازخواني شود
گزارش تاريخ ايران باستان در آثار مسعودي، در راستاي فهم ميراث حكمت /منتج شد كه بازخواني

، كه به نظر مسعودي در وضعيت شهري براي نقد وضع موجود خالفت و تمدن اسالمي است سياسي ايران
شهري، براي خروج از اين  داري ايران كاري بر مبناي جايگاه عدالت در ملكي راهزوال قرار داشته و ارائه

  .شده است اي كه در مفهوم عدالت انوشيرواني متجلي ميوضعيت بوده است؛ الگوي عملي

  شهري، عدالت، زوال، مسعودي ايراننگاري اسالمي، عبرت، حكمت سياسي  تاريخ :كليدي هاي واژه
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Abstract: Islamic Historiography is normally focused on political subjects. The problem 

of power is the main axis of such political historiography. Since the main aim of the Islamic 

historiography is lessoning from the past, thus, rereading the rise and fall of the rules can help 

to identify the development of power in Islamic Historiography. 

We believe the rereading of ancient history of Iran by Moslem historiographers can be 

understood through the concept of Iran Shari's Political Wisdom. Although such concepts is 

usually used by many Moslem historiographers, but, it has been most significant at Masoudi's 

Literary works and this paper is going to answer to such questions. 

In this paper‚ it has been tried, based on hermeneutics approach, to examine the Masoudi's 

understanding of Islamic Civilization by taking into account the concept of lessoning from 

history. The result of such critical investigation in Masoudi’s historiography of Iranian ancient 

history shows that his historiography originated from Iranshari's Political Wisdom and Persian 

Kings Justice which Anoshirvan practically is the symbol of such justice. 

Keywords: Islamic Historiography, Lessoning from History, Iranshari's Political Wisdom, 

Justice, Declin‚ Masoudi 
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  مقدمه

نگاري اسالمي، به در اين مقاله تالش شده است با تكيه بر برداشتي متفاوت از متون تاريخ
 تصور بازسازي عيني رويدادهاي. هاي مورخان مسلمان از رويدادهاي گذشته نگريسته شودگزارش

 پژوهان معاصر، در تحقيقات تاريخينگارگذشته با اتصال قطعات بريده شده از متون مختلف تاريخ
 گاري،نرسد، اطالعات متون تاريخهاي اين متون را مثله مي سازد، چرا كه به نظر مي گزارشيمعنا
در عين . مورخ است/ تفكر مؤلفي شيوهيدهنده به هم پيوسته در متن هستند كه نشانيكليت

ها انعكاس توان در آن تأليف خويش نيستند و مييحال كه، اين متون مستقل از وضعيت زمانه
  . ديد مؤلفان، شناسايي كردي تأليف را از زاويهي سياسي زمانه- فرهنگي- شرايط فكري

   نظريچارچوب

 نگاري بر اساس رويكرد معناكاويبه باور مؤلفان مقاله، با اتخاذ نگرشي همدالنه به متون تاريخ
 گونه شناسي تفسيرگرايي، امكان نزديكي به فهم معناي مستتر در اين متون، آن معرفتيو سامانه

  .ها مدنظر داشته اند، وجود داردكه مؤلفان آن

مؤلفان اين متون، تطابق عيني با رويدادهاي گذشته ندارد، هاي بر اين مبناي نظري، داده  
ها از رويدادهاي گذشته شكل بلكه گزارشي از گذشته است كه برمبناي تفسير و درك آن

ا ايدئولوژي ي نظام ارزشي يدهندهها نشانگري آن گزارشيبر اين اساس، شيوه. گرفته است
اي را براي مخاطبان صويري خاص و معناي ويژهن نگاه ايدئولوژيك، از گذشته تيا. مورخ است

 معين و ياين بازنمايي، در درون متن تاريخي، به دليل نظم و ترتيب. كندبازنمايي و بازتوليد مي
هاي اثر، به بنديها، بخشها، فصلها، بندها، عنوانها، جمله كلمهيمند، به واسطههدف

نگرد و ، از افق فكري عصر خويش به گذشته ميدر عين حال كه مؤلف. شودخواننده منتقل مي
 در عين حال كه 1.گيرد ديد وي به گذشته بر اساس همين بافت شكل مييانداز و زاويهچشم

رجوع مورخان به گذشته، تنها از سر تفنن و سرگرمي نبوده، بلكه درك يك نياز و ضرورت 
مسئله، اين انگيزه را /عنوان يك دشوارهدر وضعيت جامعه و حكومت معاصر خويش، به

براي آنان به وجود آورده است كه به گذشته رجوع كنند و به نگارش تاريخ آن وقايعي كه 
  .به نظرشان مهم و مفيد است، دست بزنند

_____________________________________________________________________ 

:  حسن كامشاد، تهراني؟، ترجمهتاريخ چيست، )1378(ئي اچ كار : ي نگرش به تاريخ، نگاه كنيد به اين نحوهيدرباره   1
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، امور سياسي و چگونگي تأسيس و ينگار سو، چون موضوع اصلي متون تاريخيكاز   
 سياسي در گسترش نفوذ و اعمال هاي عملي حاكمان و نخبگانها، سياستظهور حكومت

 هاست، بنابراينجايي و سقوط حكومتقدرت خويش بر جامعه، همچنين گزارش افول و جابه
از .  قدرت استينگاري، مسئله اصلي متون تاريخيتوان اين گونه برداشت نمود كه مسئلهمي

ر از ظاهر امور و  عبوي به معنا- نگاري در سنت اسالمي، توليد عبرتسوي ديگر، هدف تاريخ
  خويشي كه عمدتاً از نخبگان سياسي جامعه1 براي مخاطبان اين متون است- ع يدرك باطن وقا

نگاري اسالمي با اين رويكرد،  برقراري نسبت بين مفهوم عبرت با امر سياسي در تاريخ2.هستند
 و - ناي قديم  در مع- » حكمت سياسي«توان از آن به عنوان دهد كه ميمعنايي را به دست مي

حكمت  / فلسفهي عمدهي چرا كه مسئله3. ياد كرد-  در معناي جديد - »  سياسييفلسفه«يا 
كارهايي براي حركت به  راهيسياسي، ترسيم وضع موجود و طرح وضعيت مطلوب و ارائه

 مورخان به گذشته، تنها براي گردآوري ياز اين منظر، مراجعه. سمت وضع مطلوب است
هاي گذشته نيست، بلكه بازخواني گذشته براي توليد  حاكمان و حكومتيبارهاطالعات در

هاي حكمراني پند  شيوهياي براي معاصران است كه از طريق آن دربارهحكمت سياسي/عبرت
  .اي آزموده شده در عمل سياسي خويش به كار گيرندرا به مثابه تجربه بگيرند و آن

نگاري، وجوه هاي متون تاريخناي توليد شده از گزارشتوان گفت، معبر اين اساس، مي   
 نسبت به وضع معاصر خويش دارند و در معناي جديد، - هنجارمند  - اي و اخالقي توصيه

ها به  بدين معني كه ناقد يا حامي وضع موجودند و رجوع آن4.داراي بار ايدئولوژيك هستند
شناسي ستاي بهبود و تعالي و تثبيت، يا آسيبگذشته و توليد معناي خاص از اين بازخواني، در را

  . و نفي و نقد وضع موجود است

 تاريخي ايران باستان نيز در متون ي نظري ارائه شده، بازخواني گذشتهيوارهبر اساس طرح  
_____________________________________________________________________ 

: ، تهران1 محمد ابراهيم باستاني پاريزي، جي، ترجمهاثيراخبار ايران از ابن، )1365(ر ياثن ابنيعزالد: براي نمونه، نگاه كنيد به   1
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ها واقعي هستند يا خير، كه اين گزارشجداي از اين. تاريخ نگاري اسالمي، بدون دليل نيست
  . گيرد در اين متون به دليلي خاص صورت ميهامصرف و حضور آن

افت تفسيرگرايي و رويكرد هرمنوتيك، يعني يهاي رهدر اين مقاله، با استفاده از شاخصه  
 شود بخشتالش مي 1نقش بافت، متن، مؤلف، خواننده در توليد فهم و معناي يك رويداد،

 در عين حال كه. ، بازخواني شودنگاري اسالميتاريخ ايران باستان ارائه شده در متون تاريخ
تمركز اصلي مقاله بر آثار مسعودي است كه به باور مؤلف، اين وجوه در آن، بنا به دالئلي كه 

بنابراين، سؤال اصلي اين مقاله، پرسش از چرايي . خواهيم آورد، بسيار برجسته و متفاوت است
 2. تكيه بر آثار مسعودي استنگاري مسلمانان باحضور تاريخ ايران باستان در متون تاريخ

بازنمايي /افت و روش مقاله اين است كه بازسازيي اين مقاله، با توجه به رويكرد، رهيفرضيه
شهري دانست كه توان در ذيل مفهوم حكمت سياسي ايرانمسعودي از تاريخ ايران باستان را مي

به كار رفته است،  معاصر مسعودي يدر راستاي نقد وضع موجود خالفت عباسي در دوره
است و مسعودي، با بازخواني حكمت سياسي » وضعيت زوال«وضعيتي كه به نظر مسعودي 

كاري براي خروج از اين وضعيت كند راه عدالت، تالش مييشهري،  با محوريت چرخهايران
  . معاصر خود ارائه كنديبراي نخبگان سياسي جامعه

   ميانهيمان دورهباستان در آثار مورخان مسلتاريخ ايران

توان در نگاري مسلمانان را ميباستان، به خصوص دولت ساساني، در تاريخجايگاه تاريخ ايران
ملك «: نويسد اين جايگاه مييمسعودي درباره. نگاري اسالمي مشاهده كردنخستين آثار تاريخ

ر خوب ياست نكو و تدبيوسته است و سيم و ملكشان پيران بزرگ و كارشان قديشاهان ا
شان ياري از ملوك جهان اطاعت اياند و شهرها آباد كرده و با بندگان مهربان بوده و بسداشته

نگاري خلدون به عنوان منتقد سنت تاريخ اين جايگاه در نزد ابن3.»اندشان دادهيكرده، خراج به ا
_____________________________________________________________________ 
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هاي عالم تترين اماين امت از كهن«گويد  ميالعبروي در تاريخ . اسالمي نيز برجسته است
اين « و 1»تر استها نيرومندتر و آثارش در روي زمين از همه افزوناست و از همه امت

 از 2.»ها در ميان نوع بشر و نيرومندترين آنها بودكي از بزرگترين دولتي -  ساسانيان- دولت
باستان در شود كه موضوعيت يافتن تاريخ ايرانخلدون مشخص مياين جمالت مسعودي و ابن

 با بررسي 3. قدرت دولت استيداري و مسئله الگوي ملكينگاري مسلمانان در حوزهاريخت
توان اين دريافت را به هاي مورخان مسلمان از تاريخ ايران باستان، ميشيوه و محتواي گزارش

ورزي در ايران باستان در بازنمايي ايشان از  سياستيدست داد كه الگوي حكومت و شيوه
طور كه اقتدار دولت ي مفهوم عدالت و مصاديق آن در تدابير حكومتي است، همانگذشته، تجل

هاي شاهان ايراني در تاريخ ايران باستان از ديد آنان تابعي از ميزان تحقق عدالت در سياست
 ي اسالمي دربارهي سياست در دورهيهاي متون توليد شده در حوزه حجم انبوه گزارش4.است

شناختي اين دوره در اي از اهميت معرفتهاي ايران باستان، نشانهشخصيتافكار، اعمال و 
   5. قدرت در تمدن اسالمي استي سياست و مسئلهيحوزه

  خلدون مسعودي در افق فكري ابن

خلدون با اهميت تلقي نگاري اسالمي نيز توسط ابنخوانش آثار مسعودي، در سنت قديم تاريخ
  از تأثيرپذيري خويش از ديدگاه، رويكرد و روش مسعوديچرا كه وي به صراحت. شده است
 نگريتوان اين نكته را سنجيد كه، آيا بين كاربرد تاريخبنابراين، مي. گويد سخن ميمقدمهدر تأليف 

_____________________________________________________________________ 
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  .عاصرنشر نگاه م: ، تهران انحطاط ايرانياي بر نظريهديباچه، )1380(؛ نيز هم او 326- 257طرح نو، صص 

دخت مهين: گري مورخان مسلمان از شاهان تاريخ ايران باستان، نگاه كنيد به محوريت عدالت در الگوي گزارشيبراي نمونه و مشاهده   4

، )1386(، سيد ابوطالب ميرعابديني )پيشداديان (1، ج حماسي ايران به روايت منابع بعد از اسالم- فرهنگ اساطيري، )1375(صديقيان 

به همين ترتيب، در آثار . در ذيل عنوان ويژگي هاي معنوي. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهران)كيانيان (2همان، ج

شارل :  پادشاهان ساساني، به خصوص اردشير و انوشيروان، براي نمونه نگاه كنيد بهيهاي نخستين اسالمي دربارهمورخان مسلمان سده

 ي محمد علي، ترجمه)ي هفتم هجري سوم تا سدهي از سدهيات فارسي در ادبيم اخالقيمفاه(ات ياخالق، )1377(كور  دوفوشهيهانر

  .121- 101 و 80 - 41، صص يمركز نشر دانشگاه: بخشان، تهرانرمعزي و عبدالمحمد روحيام

آرتور : استان را مشاهده كردتوان جايگاه شاهان ايران باي بين متون پهلوي و اسالمي ميدر اين اثر با رويكرد مقايسه   5

، ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار و اي ايرانهاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانهنمونه، )1377(سن كريستن

  .433- 393، 265- 227، 203- 179، 125- 83چشمه، صص : احمد تفضلي، تهران
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  ابن خلدوني انحطاط تمدن اسالمي به عنوان مسئلهيخلدون و دشواره ابنيمقدمهمسعودي در 
خلدون و مسعودي،  ابنيجود دارد؟ به يك معني، آيا بين مسئلهاي ودر نگارش مقدمه، رابطه

نگري مسعودي عنوان رويكرد خلدون را واداشته از تاريخاشتراك موضوعي وجود دارد كه ابن
  خويش در بررسي اين موضوع استفاده كند؟ 

 در :توان اين اشتراك در مسئله را مشاهده كردخلدون به مسعودي، ميبا بررسي منظر ابن  
ريابد، چنان است ييكسره تغي كه عادات و احوال بشر يهنگام«: گويدي م مقدمهجا كه درآن

ر يياند و سرتاسر جهان دچار تحول و تغدگان از بن و اساس دگرگونه شدهي آفرييكه گو
ن است كه يا. د آمده استيد پدي جدياد و جهانينشي نوبني خلق تازه و آفرييده است، گويگرد

ن كند و ي گوناگون را تدويعي و كشورها و نژادهايفيات طبيازمند بود تا كي ني كسعصر ما به
 را ي را كه به سبب قبول احوال مردم دگرگون شده است، شرح دهد و روشيعادات و مذاهب

 باشد كه مورخان يروي كند تا به منزله اصل و مرجعيده پي در عصر خود برگزيكه مسعود
ل يخ در ذيخلدون با نگاه به دانش تار ابن1.ش قرار دهندي خونده آن را نمونه و سرمشقيآ

 انحطاط خويش را از يشناس علتيمفهوم عبرت براي كسب معرفتي حكمت محور، نظريه
ه است كه ين زاوي و از هم2كند،ين مياد تدوي نوبنيمثابه دانشوضعيت تمدن اسالمي به

 عمل يروي و آن را به عنوان الگويپ» دهي در عصر خود برگزي كه مسعوديروش«از : گويديم
 .نمايدي ميخود معرف

ك يا يك عصر ياد كردن اخبار مخصوص به يخ عبارت از يتار«خلدون، به نظر ابن  
 مورخ به يها و نژادها و اعصار براني سرزميفيات عموميباشد اما ذكر كردن كيجماعت م
له يخ خود را به وسيكند و تاري ميتنش را بر آنها مبيشتر مقاصد خوي است كه بيمنزله اساس

فات خود جداگانه و ين مطلب را در تألياند كه ا بودهيسازد و مورخانيآنها واضح و روشن م
و در آن  ده استيوه را برگزين شي امروج الذهب در كتاب يچنانكه مسعوداند مستقل آورده

 ي، خواه نواحيصد و سيل سعني سايش، يها را در روزگار خونيها و سرزمكتاب احوال ملت
اد كرده و به وصف شهرها و يمغرب و خواه مشرق شرح داده و مذاهب و عادات آنان را 

كايك ي عرب و عجم را يهاف و ملتيها پرداخته، و طوااها و ممالك و دولتيها و دركوه
ي روي مورخان است كه از آن پي براي به منزله سرمشقي آثار وين روياز ا. آورده است

_____________________________________________________________________ 
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  1.»اري از اخبار بدان اعتماد دارنديق بسي است كه در تحقيكنند و منبعيم

گويد، يكند، چرا كه خود مي مي معرفي اثر خود را مكمل اثر مسعوديخلدون حتابن  
شناسي پرداخته، تيكرد وضعيف اثرش با روي به تأليهاي غرب تمدن اسالمني سرزميدرباره
ل كرده ين قسمت را تكمي ايمسعود«، اما »لل آن اطالع نداشتهاز احوال شرق و م«كه يدر حال
احت شهرها و ي دور و دراز و سياد كرده به سفرهايرا او چنانكه در كتاب خود ياست ز

 ي كه از مغرب سخن رانده است به طور وافيها هنگامني با همه ايممالك پرداخته است ول
  2.»حق مطلب را ادا نكرده است

، مي توان بين افق فكري ابن خلدون كه براي توضيح وضعيت انحطاط با اين توصيفات  
 پرداخته است، و افق فكري مسعودي، ارتباطي برقرار نمود و مقدمهتمدن اسالمي به نگارش 

  .آثار مسعودي را از همين منظر خوانش كرد

  بافت فكري مسعودي

قعيتي به عنوان عوامل  فرهنگي و بافت مو-  بافت فكري يافت معناكاوي دو شاخصهيدر ره
 طور كهبه نظر ما نيز، همان. شوند تفكر مؤلف معرفي مييبخشي به شيوهتأثيرگذار در هويت

اند، ابن خلدون، مسعودي را مصداق مورخاني دانسته است كه تاريخ را در ذيل حكمت فهميده
 نگريتوان در ذيل تاريخاش مينگاريبندي دستگاه معرفتي مسعودي را با توجه به آثار تاريخصورت

  3.انتقادي تعريف كرد

توان متوجه اين نكته شد كه چگونه تغيير در بافت با بررسي حيات فكري مسعودي، مي  
اش، موجب آن شده است كه گردي زندگي جهانيوي، به دليل شيوه) مكان و زمان(موقعيتي 

 ي در شيوه4پذير شده است،عه فرهنگي محيط اجتماعي بغداد كه در آن جام- تأثير بافت فكري
_____________________________________________________________________ 

  .59همان، ص    1

  .60همان، ص    2

اريخ و نگري انتقادي درانديشه مسعودي، كتاب ماه ت ، مباني تاريخ)1390(زهير صياميان گرجي : باره نگاه كنيد به در اين   3
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: نويسدباره مسعودي مي؛ در اين392- 380االجداد، همان، صص ن منظوري؛ محمد حس17- 14، همان، صص ي محمد ولويعل   4

ابد و تواند بود كه حوادث جالب از هوشمند نهان ماند كه ييشود و با زمانه وقوع ميايم كه حوادث به مرور زمان فزون مدهيد«

ش به جا ماند و يهاست كه فقط مردم آن دانند و آنكه در وطن خويمي را شگفتي از آن توجه دارد و هر اقلي به قسمتيهركس

س اخبار يق و نفايده و دقاي و سفر گذرانيگرد كه عمر خود را به جهانيم خود گرفته قناعت كند با كسي كه از اقليبه اطالعات

 ابوالقاسم ي، ترجمهمروج الذهب و معادن الجوهر، )1344(علي بن حسين مسعودي . »د بودرا از دست اول گرفته برابر نتوان

  .4بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص : ، تهران1نده، جيپا
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محصول  1منظر جهاني و فرهنگي او به تاريخ بشري. تر شودرنگنگرش وي به تاريخ كم
اش را تحت تأثير قرار  ديد وي و افق فكرييگردي است كه زاويه زندگي جهانيهمين شيوه

  . داده و او را از مورخان پيش و پس از خويش متفاوت ساخته است

گيري و تحول توان وضعيت بافت سياسي دوران مسعودي را در شكل كه نميدر عين حال  
زيسته است كه بافت اي ميدر تفكرش ملحوظ نكرد، بايد توجه داشت كه مسعودي در زمانه

 ق، دستخوش تغييرات اساسي شده و خالفت  ه 345 تا 275سياسي جهان اسالم از سال 
 تركان بر آن و نيز ظهور ياش را در اثر سيطرهياسالمي عباسيان دوران اقتدار و عصر طالي

 از -  جغرافياي سياسي جهان اسالم و چندپارگي سياسي آنينظام اميراالمرايي در پهنه
اي بين مذاهب اسالمي طور كه اختالفات فرقه همان2. سپري كرده بود- صفاريان تا اخشيديان 

هاي اجتماعي شديد و امي و خسارتبا ظهور جريان قرمطيان و اسماعيليه، به نبردهاي نظ
  3.بغرنجي منجر شده بود كه خود مسعودي شاهد آن حوادث بوده است

 حيات .ن تحول فكري را متوجه شديتوان روند اين آثار مسعودي، مي به عناويبا نگاه  
-  در حوزهييها نخست به نگارش كتابي كه در دوره4 دارد،ي علميفكري مسعودي دو دوره

 االصول ي اصول االحكام،نظم االدله فياالعالم فنظم آورد؛ مانند كتاب ي ملل و نحل رود وي عقاي
انات، ي اصول الديانه، المقاالت في االبانه عن اصول الد 5 المذاهب و الملل،يالمله، المسائل و العلل ف

 به  دستين دوران مسعودي بعد از ا6. االمهي ف�الصفو و كتاب االستبصار كتاب و �ايسرالح
 خراسان و يج تا اقصاين و زايار سند و زنگ و صنف و چياز د«  كه ي مختلفيسفرها

ع ملل را به مشاهده و اختصاصات يبدا«گسترده بود تا » لقانيجان و اران و بيارمنستان و آذربا
  7.»م دانستينه توانيم را به معاياقال

اخبارالزمان و من اباده ها  ن آنيترف كرد كه مهمي تألين دوران آثاري ايمسعودي از تجربه  
اخبار «  نام دارد، كه در آن به شرح ه و الممالك الداثرهيال الخاليه و االجيالحدثان من االمم الماض

هاي مختلف نيف فنا شده كه نژادها و طبقات و ديم طوايشينه و ملل سلف و قرون قديشاهان پ
_____________________________________________________________________ 
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 بوده اخبارالزمان در ي كار مسعوديدامه در ااوسط نگارش كتاب 1.، پرداخته است»اندداشته
 آن، كتاب  ي و در دسترس عموم قراردهاخبارالزمان يسازت خالصهيو پس از آن، با ن 2است،

ف ي را به قالب تألاراتيتحف االشراف من الملوك و اهل الديمروج الذهب و معادن الجوهر ف
ذخائر العلوم و ماكان تاد و كتاب سيف باز ناي از تألي، مسعودمروج الذهب پس از كتاب 3.ختير
 يكتاب االستذكار لماجر است، نوشت، و مروج الذهب ي را، كه در ادامه سالف الدهوريف
 يهانسل«ها به شرح سرگذشت ن كتابي در اي و4.ف كردي را متعاقب آن تألسالف االعصاريف

ر نگارش كتاب  ديكرد را مسعودي اين رو5.پرداخته است» فنا شده و اقوام بزرگ گذشته
اند هفت قوم كه به روزگار سلف بوده «يش گرفته و در آن به بررسيز در پي نه و االشرافيالتنب

 از ياشان و خصائص هر قوم و مسائل مربوط بدان و شمهيهادشان و اقامتگاهيها و عقاو زبان
 يمعرفشينش ي پيهان اثرش مكمل كتابين كتاب را به عنوان آخريپرداخته و ا» نهمهيا
  6.كنديم

 يشناسانه و نگاه وكرد تمدنياش، روي علمي دوم زندگي در دورهي آثار مسعوديبا بررس  
 مثل تمدن روم، يونان، هند، - عصر با آن هاي پيشين و همبه تمدن اسالمي در كنار ديگر تمدن

سلف «ت ي وضعي به بررسيداست؛ چرا كه وي هويبه صورت مشهود -  ...چين، ايران و 
كه با دقت در در حالي. پردازديم» ه و ممالك الداثره و سالف الدهوريالعصار و امم الماضا

توان نگاه وي به وضعيت تمدن اسالمي را در  ملل و نحل، ميياش در حوزهعناوين آثار اوليه
 . ها و فرق و مذاهب مختلف اسالمي متوجه شدقالب بررسي جريان

عني نگرش تمدني در نگارش ي، يژه توسط مسعوديكرد وين رويرسد انتخاب ايبه نظر م  
مبران يع پين و شراي خلق در سرزميخبر پراكندگ« مختلف، و ذكر يهاسرنوشت اقوام و ملت

عت و اخالق و مسكن اقوام مختلف از يد مذاهب و طبير ملوك و عقايو سرگذشت و تدب
 خبر اقوام و ...گر و يقوام دني و اي و چي و هنديوناني و رومياني و يراني و سريعرب و ا

 يف مسعودي است، كه به عنوان روش و رويكرد تأل7»...اند و منقرض شدهي كه فانيممالك
_____________________________________________________________________ 
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 ايمقدمه. اش اقتباس صورت گرفته استمقدمهده شده و از آن در نگارش يخلدون فهمتوسط ابن
تمدن /ير دولتاش، تبيين وضعيت انحطاط تمدن اسالمي و فهم منطق تغي اصلييكه مسئله

ها را به خلدون و مسعودي، كه آن ابنيتوان چنين استنتاج نمود كه مسئلهبنابراين، مي. است
  .محور سوق داده ، مشابه بوده استنگري حكمت تاريخيسمت اين شيوه

  شناسي زوالمسعودي و علت

ان سطور آثارش  تفكر وي را از ميي مسعودي به تاريخ، بايد شيوهيبراي فهم چرايي مراجعه
، با ذكر عناوين كامل آثارش، التنبيه االشراف يمسعودي در مقدمه. بازخواني و بازسازي كرد

ها اخبار آغاز جهان را با خلق كه در زمين و ممالك به خشكي و دريا در اين كتاب«: گويدمي
يان و كلدانيان هاي فنا شده و اقوام بزرگ گذشته را چون هندوان و چيناند و نسلپراكنده شده

 هاي گذشتهكه همان سريانيانند و عربان و پارسيان و يونانيان و روميان و ديگران و تاريخ دوران
هايشان را با سرگذشت ملوك و تدبيرهايشان و اقامتگاه اقوام و قرون سلف و پيمبران و قصه

 به نگارش 1،»ستهايشان دارند و هم اختالفي كه در عقايدشان هرا با اختالفي كه در عبارت
  .درآورده است

توان دريافت كه وي بر  نظري مقاله، مييبا تأمل بر اين گفتار مسعودي از منظر سامانه  
شناسي تمدني نام برد كه در آن توان از آن به وضعيتكند كه ميرويكردي در آثارش تكيه مي

بيرها و سرگذشت ملوك هاي بشري تا آن عصر، تالش دارد با ذكر تدهاي تمدنبا بيان تفاوت
 نگاري، در اختيار خوانندگانافزايي متون تاريخها را، با توجه به كاركرد عبرت آنيگذشته، تجربه

  .معاصرش قرار دهد

به غير از بيان آنچه «كند، هدفش از تدوين اين آثار، بر همين اساس، مسعودي تأكيد مي  
علت درازي و كوتاهي «، شرح »اندتهكسان درباره عمر جهان آغاز و هدف و انجام آن گف

عمرها و آداب رياست و اقسام تدبيرهاي مدني است كه شاهان با عامالن كنند و چيزها كه 
شاه را در راه بردن خود و رعيت بايسته است و اقسام تدبيرهاي ديني و شمار اجزاي آن و 

ديگري قوام نگيرد و چرا ياينكه چرا شاه را دين بايسته است چنانكه دين را شاه بايد و يكي ب
رسد و ترتيب نگهداري دين چنين است و سبب آن چيست و اينكه چگونه آفت به ملك مي
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و ملك و اينكه هريك را وقتي خود به خود عليل شود يا آفتي بدان رسد چگونه به وسيله 
است ديگري عالج بايد كرد و حقيقت و چگونگي اين عالج و نشانه اقبال دولتها و هم از سي

هاي عيان و نهان در جنگ و جز اين از اخبار و ها و طبقات سپاه و ترتيب حيلهشهرها و دين
  .  چه چيزي است1»عجايب عالم

شناسانه از اي است كه اين برداشت وضعيتترين مباني مسعودي يكي از مهمياين جمله  
همين . دهدها نشان ميتشناسي زوال و افول دولآثار مسعودي را در رجوع به تاريخ براي علت

 مطالب آثار مسعودي قرار بگيرد، چرا كه خود يتواند مبناي خوانش بقيهمحور است كه مي
در عين حال كه به . گويد، اين مطالب را آورده است تا اين مسئله را توضيح دهدمسعودي مي

درازي و «ناسي شآيد، رويكرد مسعودي در علتاي كه در ادامه مينظر مؤلفان و بنابر ادله
، در راستاي شناسايي منطق تداوم و تحول عمران به عنوان وجهي تمدني »كوتاهي عمر دولت ها

انقراض دول و تغيير ملل حوادث روزگار كه موجب «است، امري كه مسعودي از آن با عنوان 
  . ياد مي كند 2»شودمي

   زوال تمدن اسالمييمسعودي و مسئله

التنبيه تمدن اسالمي در عصر تدوين د كه، از منظر مسعودي وضعيتآيحال اين پرسش پديد مي
 التنبيه و االشرافبندي را مسعودي در انتهاي كتاب  چگونه بوده است؟ اين صورتو االشراف

 بيشتر رسوم خالفت و وزارت از بين رفته ...اكنونهم«: نمايدخود به اين شيوه توصيف مي
جويان افتاده و به وسيله سپاه و مال بر آن تسلط ت غلبههاي دور به دسغالب واليت ...است
به دربار . اندخواندهو فقط عنوان آنها را اميرمؤمنان نوشته و خطبه به نامشان مي انديافته

اند و فقط به نام خالفت نيز كار به دست ديگران بوده و آنها بيمناك و عاري از قدرت شده
  3.»اندت دادهخالفت قناعت كرده و به سالمت رضاي

هاي اسالمي كه در قالب مفهوم حاكميت مسعودي با توصيف وضعيت حاكم بر سرزمين  
گيرد، تعريفي خاص از اين وضعيت از منظر خويش  با اتكاء به سپاه و مال صورت مي4تغلب
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نهد و در كند كه آن را حاكميت ملوك الطوايفي نام ميو از درون دستگاه عقالنيتش ارائه مي
: گويد ميالتنبيه و االشراف كتاب يزند، در آخرين صفحهتي كه تأسف در آن موج ميعبار

الطوايف، از آن پس كه اسكندر پسر حتي در اين روزگار كار مردم را با دوران ملوك«
فيليپس، داريوش شاه دارا پسر داراشاه بابل را بكشت تا وقت ظهور اردشير بابك، همانند 

  1.»بينيممي

خاذ تشابه تاريخي، ديدگاه خويش را از مفهوم زوال، در منحني حكومت ايران وي با ات  
 حضيض يالطوايفي نقطهدهد كه به نظرش حاكميت ملوكسازد و نشان ميباستان نمايان مي
شود، و با هاست، چرا كه در آن، با تسلط خارجي حاكميت مقتدر نابود ميمنحني حكومت

الطوايفي در  شرايط ملوكيبا غلبه. رودز از ميان ميحاكميت چنين وضعيتي دولت متمرك
آيد كه مسعودي آن را  شرايطي ويژه براي تمدن به وجود مي-  ملك - ساختار سياسي جامعه

كند و در انديشه هركس به ناحيه خود تسلط يافته از آن دفاع مي«: كندگونه توصيف مياين
و اطراف از دست  واليت خراب است. استها ناامن آبادي كم و راه. توسعه دادن آن است

 بر بسياري از دربندها و شهرهاي اسالم استيال - بيگانگان - رفته و روميان و ممالك ديگر
ها و  وطنيبندها و جالبه سبب شكست«: آوردباره ميطور كه در اين همان2.»انديافته

ع ي و دوران خالفت مطصد و چهليعني سال سيلمان كه تا كنون ي و ستم تركان و ديخشكسال
 با اين توصيف، مسعودي با 3.»راني باال گرفته استيه تسلط دارند كار نقصان و ويبر آن ناح

هاي پيشين خود آورده  مطالب اين كتاب را در كتابيكه شرح و تفصيل همهتأكيد بر اين
. رساندان ميهجري به پاي345 را به عنوان آخرين اثرش در سال التنبيه و االشرافاست، كتاب 

اش استنتاج مهمي كه از اين توصيف مسعودي از وضعيت خالفت و تمدن اسالمي در زمانه
هم بسته بين وضعيت سياسي ملك و وضعيت عمران يا تمدن اي بهتوان داشت، وجود رابطهمي

  .  وي استيدر انديشه

آنچه به  - رابي والياتها، خبر اين اساس، بين پراكندگي قدرت و افول آباداني، ناامني راه  
اي مستقيم وجود دارد، به نحوي كه با توجه  رابطه- توان وضعيت عمران يا تمدن گفت آن مي

گونه توان ايناش، ميبه تأخر و تقدم جمالت مسعودي در اين توصيف و تبيين از اوضاع زمانه
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ت و برداشت كرد كه به نظر مسعودي، با افول قدرت متمركز و كاهش اقتدار حكوم
شود، و به يك معني، وي پراكندگي قدرت، وضعيت تمدني جامعه نيز دچار انحطاط مي

 يبه همين دليل است كه نقطه. بيندتمدن مي/د عمراني سياسي و قدرت را متقدم و مؤيمسئله
كند، پادشاهي كه در اثر مسعودي به الطوايفي را نيز برآمدن اردشير معرفي ميپايان ملوك

جبر اين مبنا،  1.شودمِع و ملك االجتماع و عامل الگويي متمركز از قدرت معرفي ميعنوان م
جا كه در نظر مسعودي، به دليل پراكندگي و چندپارگي قدرت و افول قدرت متمركز، از آن

ها با تكيه بر مال و سپاه به فكر توسعه دادن اقتدار و قلمرو خويش هر كدام از اين قدرت
 يشود و نتيجههاي سياسي و نظامي دچار افول مي اين رقابتيآباداني در ميانههستند، عمران و 

دهد، ي نشان ميب، مسعودين ترتيبه ا.در تمدن است» نقصان و ويراني«آن تسلط بيگانگان و 
  .ت زوال قرار داردي نيز در وضعياز منظر وي، نه تنها دستگاه خالفت، بلكه تمدن اسالم

- شود و راهه نظر مسعودي چه دليلي باعث افول اقتدار حكومت ميمسئله اين است كه، ب  

  رفت از اين شرايط چيست؟كار برون

  شهريمسعودي و حكمت سياسي ايران

الطوايفي، اما پيش از پيگيري اين مسئله بايد بررسي كرد كه، چرا حاكميت وضعيت ملوك
آيد؟ و چرا  حساب مي به-  مسعودي ي در انديشه-  زوال ملك و عمران و تمدن ينقطه

مسعودي براي توصيف وضعيت جهان اسالم و تمدن اسالمي در اكنون عصر خويش از تمثيلي 
مرتبط با تاريخ ايران باستان استفاده كرده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به بررسي جايگاه 

، مسعودي رسد چرا كه به نظر مي2. مسعودي پرداختيشهري در انديشهحكمت سياسي ايران
 خود را در رصد وضعيت تمدن يوارهاز حكمتي كه از تمدن ايراني به دست آورده، طرح

  .اسالمي به مخاطبان معاصرش ارائه كرده است

از آن رو كه ملك «: گويد نگرش مثبت خود به تاريخ ايران باستان، مييمسعودي درباره  
ر خوب ياست نكو و تدبيت و سوسته اسيم و ملكشان پيران بزرگ و كارشان قديشاهان ا

شان ياري از ملوك جهان اطاعت اياند و شهرها آباد كرده و با بندگان مهربان بوده و بسداشته
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م بابل است و ياند كه اقلم چهارم بودهي اقلياند و هم آنها فرمانرواشان دادهيكرده خراج به ا
 ي كتاب متأخرش از رابطهيطور كه در مقدمه همان1.»ها استميترين اقلفين و شريبهتر
 و ضرورت ترتيب اين دو 2شهري ايراني دين و دولت به عنوان يكي از اركان انديشهيويژه

براي تداوم وضع رعيت مبتني بر عدالت كه نظام هستي را متكي بر آن به مثابه يك نظام حق 
  3.نمايد، سخن گفته استمدار و اخالقي تلقي مي

حوادث روزگار كه موجب انقراض دول و  «ي مسعودي دربارهرسد، ديدگاهبه نظر مي  
 چرا كه 5.داند حكيمانه مييدر ذيل حكمت قابل فهم است و آن را كار 4،»شودتغيير ملل مي

 گفتگوهاي هفت االستذكار لماجري في سالف االعصار،كند كه در كتاب خود مسعودي اشاره مي
صحبت  اين موضوعي به روزگار قديم دربارهگانهانجمن معروف را كه حكيمان اقوام هفت

  . آورده است6كند،مي

پردازد و شهري ميمسعودي با تكيه بر اين ديدگاه به شرح تفصيلي حكمت سياسي ايران  
برخالف منابع تاريخي پيش از خود كه عمدتاً به ذكر گزارش اعمال سياسي شاهان ايراني 

 را از نگاه به يتدابير آنان، هدف و معناي ديگر با بيان تفصيلي گفتارها و 7اند،پرداخته
رسد، حكومت آرماني در به نظر مي. دهدحكومت ايرانيان براي خوانندگانش به دست مي

شهري بسيار نزديك است و به همين  ايرانيوي به انديشه  تفكري مسعودي در شيوهيانديشه
يران پيشاساساني را با وضع حاكم بر الطوايفي حاكم بر تاريخ ادليل است كه او وضعيت ملوك

رفت از اين حل برون اسالمي در اكنون عصر خود همانندسازي  و در همين راستا راهيجامعه
به يك . كند كه محور آن مفهوم عدالت است سياسي جستجو مييفضا را نيز در همان انديشه
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ن از سوي ديگر، معنا، مسعودي بين تمركز قدرت و عدالت از يك سوي، و تحقق عمرا
» نقصان«بيند كه با به هم خوردن تعادل اجزاي يك سوي رابطه و پيدايش اي متقابل ميرابطه

بنابراين، بين عدالت و . شودمي» ويراني«، بخش ديگر نيز دچار »زوال ملك«در آن و در نتيجه 
الطوايفي كطور كه بين زوال ملك و ملواي به هم بسته وجود دارد، همانعمران نيز رابطه

در ادامه، شواهد اين استنتاج را در بازنمايي وي از حكمت سياسي . نسبتي برقرار است
  .دهيمشهري نشان ميايران

سياست دين و شاهي و « زوال تمدن اسالمي را در منطق يدهد، مسئلهمسعودي نشان مي  
ا معطوف به چه  دين و دولت رياما مسعودي رابطه. داندمي» داري با رعيتتدابير ملك

  شمارد؟ ها را از چه سبب برميداند و پايداري و آفت آنترتيبي مي

 عدالت است، چرا كه در ي محوري در پاسخ به اين سؤال در نظر مسعودي، مسئلهيمسئله  
اند و جز ه دوام دولت است و جهان را به عدالت ساختهيكه روش عدل ما«: گويدباره مياين

 از يان بندگان نهاده و حكمت وين ميزان خداست كه در زميكه حق مرد يبه حق قوام نگ
 شود يت نكند عمرش كوتاه و دورانش سپريانحراف و خطا بركنار است و هر كه آن را رعا

توان گيري خوانش مسعودي از تاريخ باستاني ايران، مي با ره1.»ات استيه بليت مايكه ظلم رع
به اين نكته بايد توجه .  در اين بازنمايي شناسايي كردانگاشت معرفتي وي راحضور اين پيش

كرد كه مسعودي بين روش عدل، دوام دولت و ظلم رعيت، نسبتي را مفروض گرفته و مابين 
اي را  رابطه-  عمران و آباداني و تمدن - و وضع رعيت  -  نهاد دولت - داري الگوي ملك
  .متصور است

  يعدالت انوشيروان: الگوي آرماني مسعودي

 پيشداديان به بعد ياش از تاريخ ايران باستان، از دورهمسعودي اين رويكرد را در بازنمايي
توان متوجه شد كه خوانش وي از توضيح مباني كند، اما با دقت در اين بازنمايي ميپيگيري مي

 كيومرث يواره از دورهالگوي آرماني عدالت و عمران در اين دوران، به صورت يك طرح
توان، در بازنمايي نحوي كه ميرسد، بهشودو در انوشيروان ساساني به اوج ميادي آغاز ميپيشد

بهترين «شهري، انوشيروان را تجلي كامل پادشاه آرماني و مسعودي از حكمت سياسي ايران
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 عدالت ي امري كه در كلمه1.دانست» عدالت، آبادي، تأمل و اميد«براي رعيت و جمع » شاهان
 عدالت در اين حكمت سياسي، يبه اين معني كه مدلول تامه.  متجلي شده استنوشيرواني

كار «در عين حال كه در بازنمايي مسعودي از تاريخ ايران باستاني پس از وي، . انوشيروان است
روش معقول و شريعت قديم ويراني گرفته «، چرا كه »ملك پراكنده شد و اركان آن بلرزيد

   2.» و رسوم محو شده بودبود و اصول تغيير يافته

اي حائز  اول ايران و در شرح پادشاهي كيومرث، نكتهيمسعودي در ذكر ملوك طبقه  
. سازداي را كه مسعودي به آن باور دارد، نمايان مي سياسييآورد كه فلسفهاهميت مي

نصب چيزي كه مردم اين روزگار را وادار كرد پادشاهي بيارند و رئيس «: گويدمسعودي مي
اند و مردم شرور كنند اين بود كه ديدند بيشتر مردم به دشمني و حسد و ستم و تعدي خو كرده

: گويد مي-  در بازنمايي اش از عهد كيومرث-  وي در همين رابطه 3.»را جز بيم به صالح نيارد
  در احوال مخلوق و تربيت تن و وضع انسان حساس مدرك نگريستند و ديدند كه]مردم[پس «

شود كه محسوسات ساختمان و هستي تن حواسي مرتب هست و به معني ديگر منتهي ميدر 
كند و اين معني در قلب جاي دارد و ديدند كه دهد و مشخص ميگيرد و واميمختلف را مي

ر قلب است و اگر تدبير آن تباه شود بقيه تن به تباهي رود و اعمال درست و صالح تن به تدبي
صحيح از او نيايد و چون بديدند كه امور و احوال اين جهان كوچك يعني پيكر انسان مرئي 

وسيلة پادشاهي كه انصاف مردم جز بهوجود رئيس مذكور، نظم و قوام نگيرد، بدانستند كه بي
 4.»ت باشد و به اقتضاي عقل ميان مردم حكم براند به راه راست نيايندايشان دهد و مجري عدال
 نامدجا كه انسان را جهان كوچك ميشود، آن مسعودي مشاهده مييدر اين گفتار، تمام انديشه

شناسانه در ذيل حكمت اي معرفت انساني نتيجهيو از اين هماني اين جهان كوچك با جامعه
گري انسان عاقل و عادل به عنوان پادشاه براي رعيت رورت هدايتگيرد و آن هم ضسياسي مي

 شاهان حاكم در عصر خودش كه به ي تغلب خودكامانهيهي از نظريب، وين ترتي به ا5.است
 ايجهي آن هستند، كه نتي توسعهيشهياند و در اندهاي اطراف غلبه كردهنيمال و سپاه بر سرزم
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بنابراين، مسعودي در ترسيم نسبت الگوي . گيرديارد، فاصله م نديراني و كمبود آبادانيجز و
داري و عمران، به پردازش اجزاي آن در ذيل مفهوم عقل و انصاف و عدل و ضرورت آن ملك

ها، كند كه با فقدان اين ويژگيدر عين حال كه اين معنا را داللت مي. پردازدبراي حاكم مي
يابد و نقصان و الطوايفي سوق مي به سمت ملوكافتد و اقتدار حكومتملك به زوال مي

  .شود ايجاد مي-  تمدن - ويراني در وضع رعيت 

جا در آن. يابددرخواست مردم از كيومرث براي پادشاه شدن نيز از اين نكته بازتاب مي  
 نياز خويش را به داشتن پادشاه و سرپرست بدو وانمودند و ]مردم[«: گويدكه مسعودي مي

در روزگار كسي همسنگ تو تر ما و باقيمانده پدرماني و تر و بزرگبرتر و شايستهگفتند تو 
 كار ما را به دست گير و سرور ما باش كه مطيع و فرمانبردار توايم و حاجت پيش تو نيست
   1.»ايمآورده

 سياسي نيز ي و در فلسفه2شودنزديك مي» شاه آرماني «ياز اين منظر، مسعودي به نظريه  
چرا كه بر اساس اين تلقي، عوام در مديريت اوضاع . دهددار اين مفهوم نشان ميرا وامخود 

  3.خود ناتوان و به رئيس اول نيازمند است

در همين خصوص، در بازنمايي مسعودي از كالم كيومرث در پاسخ به درخواست مردم   
مود معرفت از او در كارهايي كه به ما محول فركنيم از خداوند طلب مي«: گويدچنين مي

راهبر  دهدآورد و زندگي را صفا ميها را فراهم ميجوئيم تا ما را به عدالت كه پراكندگيمي
اي بهتر از  به عدالت ما اعتماد داشته باشيد و با ما به انصاف رفتار كنيد تا شما را به مرحله.شود

كيومرث «يت چنين وضعيتي،  با برقراري اين رابطه و حاكم4.»آنچه در انديشه داريد برسانيم
در همه ايام او امنيت بود و «در نتيجه، . »كارها را به دست داشت و با مردم رفتار نكو داشت

 مفروض بين عدالت و عمران را در ديدگاه يتوان رابطهجا نيز ميدر اين.5»مردم آرام بودند
هاي مسعودي نديشهاين همان وضعيت آرماني است كه مضمون پنهان ا. مسعودي مشاهده كرد

  . دهدرا شكل مي
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پردازد و از اقدام الطوايفي در ايران باستان ميدر ادامه، مسعودي به شرح وضعيت ملوك  
: گويدالطوايفي سخن ميدر ترويج ملوك - ارسطو  - اسكندر به راهنمايي استادش ارسطاطيس 

 خود ي از آنها بر ناحيهچرا كه هدف اسكندر اين بود كه ميان آنان تفرقه اندازد تا هريك«
چيره شود و نظم مملكت خلل يابد و يك پادشاه را اطاعت نكنند كه مرجع امور باشد و آنها 

هر طايفه پادشاهي برگزيد از آن كه پادشاهي نبود تا « به اين ترتيب، 1.»سخن تواند كردرا هم
ناحيه خويش مستقل هريك از آنها در «، چرا كه با اين وضعيت، »همه را همسخن تواند كرد

داشت و در پي متصرفات تازه شد و پادشاهي در اعقاب او بماند و متصرفات خود را نگه مي
  2.»بود

الطوايفي عصر باستاني ايران و بررسي وضع حاكم بر هماني وضعيت ملوكمسعودي با اين  
هايي از حاكميت وضعيت ملوك دهد كه چه آسيب نشان مي3آن و وضعيت عصر خودش،

ها را خلل در ترين آنشود كه مهم  نتيجه مي-  تمدن -  لطوايفي بر آباداني و عمران مملكتا
. كندنظم مملكت و درگيري اين پادشاهان با يكديگر براي افزايش متصرفات خود معرفي مي

طور كه تمدن باستاني ايران با اين داد حاكميت اين وضعيت، زوال يك تمدن است، همانبرون
ندر، تا زماني كه اردشير عليه حاكميت ملوك الطوايفي قيام كرد، در چنين سياست اسك

  .وضعي بود

ها و خرابي الطوايفي را كم شدن عمران و آبادي و ناامني اين وضع ملوكيمسعودي نتيجه  
» نقصان و ويراني«ها و تسلط بيگانگان، و در يك كالم، واليات و از دست رفتن سرزمين

 بر - دهد گونه كه خود گزارش مي آن-  معاصر مسعودي يتي كه در دوره وضعي4شمارد؛برمي
 مسعودي، روزگار زوال تمدن اسالمي يتمدن اسالمي سيطره داشت و از همين روي زمانه

 اسكندر و حاكميت يچرا كه مسعودي وضعيت ايران باستان پس از حمله. شدمحسوب مي
بيند و در نتيجه، براي هر دو نتايج كي ميالطوايفي در عصر خودش را در افق مشترملوك

  .شودمشابهي قائل مي

رسد پاسخ آن را كار برون رفت از اين بحران به نظر مسعودي چيست؟ به نظر مياما راه  
بايد از درون همين افق مشتركي كه مسعودي بين وضعيت ايران باستان و اكنون خود بازنمايي 
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در اين بازنمايي محور اصلي اوج و حضيض ملك . تو آن هم تحقق عدالت اسكند، جستمي
اي در ذيل مفهوم عدالت است كه استواري ملك را و عمران، انديشه ها و تدابير سياسي و ديني

پيامد زوال ملك نيز از اين منظر، . دهند و فقدان آن نيز زوال را پديد خواهد آوردنتيجه مي
  . است- تمدن  - نقصان و ويراني در عمران 

 ي، از دورهيران ساسانيخ اي زوال در تاري مباني در بررسيز مسعوديآمرش حكمتنگ  
 با شرح داستان ضحاك يمسعود. روديش مين دوره به پي ايشود و تا انتهاير آغاز ميخود اردش

ش ير به دوران خوياردش«: گويدير ميزمين، از قول اردشراني بر سرنوشت ايو حاكم شدن و
ان عامه كه كسان بر آنها فراهم ي برجستگان و پارسايانگاري دربارهلملوك خلف را از سه

رد تا به انقراض ملك منجر يرند كار باال گين را آسان گيشوند برحذر داشت كه اگر ايم
اري يز در بسيس نيگويد، ارسطاليآورد و ميز مثال ميوناني نيطور كه از حكمت ؛ همان»شود
ن و ياست ديان سيگر آشنايه برحذر داشته است، و دين قضيا خود، اسكندر را از يهانامه
  .اند ن باب سخن آوردهيز از اي نيشاه

 ايران باستان از اين وضعيت، در شرح ماجراي بر يمسعودي در راستاي بازخواني تجربه  
كنيم كه نعمت خويش خاص ما كرد و خدا را ستايش مي«: آوردنشستن اردشير، ميتخت

 1.»خود به ما داد و كشور را منقاد ما كرد و بندگان را به اطاعت ما كشانيدموهبت و بركت 
بدانيد «: كندگونه ارائه ميرا اين» معرفت و نعمت و بركت«مسعودي از قول اردشير سپاس اين 

كه در راه اقامه عدل و بسط فضيلت و استواري آثار نيك و عمران بالد و رأفت به خلق خدا 
ها كه ويران شد همي كوشيم و خاطرآسوده داريد كه  و احياي آن قسمتو ترميم اقطار ملك

مند خواهيم داشت و عدالت را قوي و ضعيف با دني و شريف برابر و همگان را از عدالت بهره
كنيم كه چگونه مسعودي بين الگوي  مشاهده مي2.»م كرديرسمي پسنديده و آييني متبع خواه

  .كندهم بسته تصور مياي بهان رابطهداري مبتني بر عدالت و عمرملك

 يپردازد و از قول اردشير دربارهدر ادامه، مسعودي به شرح شأن اخالقي قدرت سياسي مي  
براي «: گويدكار آن براي حفظ فضيلت در پادشاه، ميحفظ اين برتري اخالقي پادشاه و راه

 مردم پست و آميزش آورتر از معاشرتنفس شاه و رئيس و دانشور فرزانه چيزي زيان
اشخاص فرومايه نيست زيرا همچنان كه نفس از آميزش مردم شريف فرزانه واالنژاد اصالح 
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پذيرد از معاشرت فرومايه تباهي گيرد و عيب پذيرد و از فضيلت بگردد و از اخالق پسنديده 
رت دور افتد كه فساد زودتر از صالح به نفس راه يابد چنانكه ويراني زودتر از بنا صو

  1.»پذيرد

هاي اخالقي براي قدرت سياسي به به اين ترتيب، مسعودي بر ضرورت دارا بودن ويژگي  
رسد مخاطب گفتار وي از اين رو به نظر مي. كندمثابه يك فضيلت براي حاكم تأكيد مي

وضعيت سياسي در اكنون عصر خودش است كه آفت قدرت سياسي موجود را عدم ابتناء به 
داند و ارتقاي جايگاه فرومايگان و مردم پست را در نزد حاكمان، دليل اين يفضيلت اخالقي م

چرا كه مسعودي، حاكمان سامان سياسي عصر خود را به دليل فقدان اين . كندامر معرفي مي
د كه مالكان و ينقدر بايهم«: نويسددهد و در شرح اين وضعيت ميامر مورد نقد قرار مي

رد يف و مدبر باشند تا كارها سامان گيق و عادل و عفيكاردان و الكنندگانش خداترس و اداره
ت آباد و در بندها يد كه اركان ملك بدان استوار و واليو منظم شود و چندان مال به دست آ

داري توان نسبت الگوي ملك در اين گفتار مسعودي نيز مي2.»پر نگهبان و دشمن منكوب شود
  .و عمران را متوجه شد

شاه بايد «: گويد از كالم اردشير در باب اهميت عدالت ميي، مسعودي در بازنمايدر ادامه  
و  ]توان برابر ملوك الطوايفي دانستجا آن را ميكه در اين [بسيار داد كند كه داد مايه

و چون پرچم ستم به ديار قومي بجنبد شاهين  نخستين آثار زوال ملك اين است كه داد نماند
 به اين ترتيب، مسعودي در اين گفتار از منطق زوال 3.»كند و آن را واپس زندداد با آن مقابله 

وي در همين خصوص نصيحت . گويدملك و عمران، به دليل فقدان عدالت و داد، سخن مي
قرين يكديگرند و يكي از پسر من دين و شاهي «كند كه اردشير به فرزندش شاپور را ذكر مي

س ملك است و ملك نگهبان دين است هرچه را اساس نباشد نياز نيست، دين اساديگري بي
  4.»معدوم گردد و هر چه نگهبان نداشته باشد تباهي گيرد

دهد شهري، نشان مياش از مباني حكمت سياسي ايرانبه اين ترتيب، مسعودي با بازنمايي  
ويراني رفت از نقصان و كاري است كه وي براي برونكه شرح وي از اين حكمت سياسي راه

  .كندحاكم بر ملك و عمران در خالفت و تمدن اسالمي معاصرش پيشنهاد مي
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شود و روش شهري درهمين جا متوقف نمياما بازنمايي مسعودي از حكمت سياسي ايران  
آميز از شاهان ساساني اي سياسي در قالب پندهاي حكمت اندرزنامهياقتباسي وي در ارائه

در شرح اقدامات شاپور و هرمز ساساني نيز همين روند را ادامه وي . يابدهمچنان ادامه مي
دهد و به اين ترتيب بر هم افقي ميراث باستاني ايران و مقتضيات وضعيت بحراني عصر مي

كند و از اين رو راستاي اين اندرزها را داراي مضموني امروزين براي عصر خود تأكيد مي
  1.كندخودش معرفي مي

هايي كه مسعودي به مثابه امري محوري از آن در حكمت ترين حكايتاما يكي از مهم  
كند، مربوط به بهرام دوم و معروف به ماجراي جغد و پادشاه سياسي ايران ساساني ياد مي

 استنتاجي سياسي كه خروجي اين ماجراست، در بازنمايي مسعودي از برجستگي خاصي 2.است
 عدالت معروف است كه يشهري به چرخهن سياسي ايرايبرخوردار است و در انديشه

ملك جز به شريعت و «: گويدكند و ميرا در قالب الهيات اسالمي بازسازي ميمسعودي آن
قوت . طاعت خدا و عمل به امر و نهي از او قوت نگيرد و شريعت نيز جز به ملك قوام ندارد

اصل نشود و آبادي جز به ملك به مردان است و قوام مردان به مال و مال جز به آبادي ح
عدل صورت نگيرد زيرا عدل ترازوي خداست كه ميان خلق نهاده و سرپرستي بر آن گمارده 

به تبيين تدبيرهاي » ترتيب دين و دولت« اين بار هم مسعودي در ذيل ايضاح 3.»كه شاه است
ايي كه به همايه«پردازد و به شرح هاي ديني و شاهي در پيوند با جامعه ميمدني و سياست

جا بينيم، در اينطور كه مي همان4.يازد، دست مي»گرددهاي ملك استقرار ميوسيله آن پايه
  .دهداي معنادار نشان ميداري و عمران، رابطههم مسعودي بين الگوي ملك

كند  تداوم اين ديدگاه، دوران يزدگرد پسر بهرام را از اين منظر بازنمايي مييوي در ادامه  
» سامان ملك«داري، به پرسش از قالب گفتگوي شاه با حكيم در باب آداب ملكو در 

با رعايا مدارا «: آيدپاسخ آن مجدداً از مفهوم عدالت و در قالب اين جمله بيرون مي. پردازدمي
ها را امن زحمت گرفتن و مطابق عدالت با ايشان مهرباني كردن و راهكردن و حق از ايشان بي

مايه صالح « در ادامه در قالب پاسخ به اين پرسش كه 5.»ام مظلوم را از ظالم گرفتنداشتن و انتق
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وزيران و دستياران وي كه اگر به صالح آيند كار ملك به «: شود، گفته مي»پادشاه چيست؟
موجبات « اين است كه ي؛ و پرسش آخر درباره»صالح گرايد و اگر تباهي كنند به تباهي رود

- پاسخ داده مي» و سربلند كند و چيست كه آن را آرام كند و از پيش بردارد؟فتنه از چه زايد 

ها آيد و از جسارت عوام زايد كه از تحقير خواص پديد آمده باشد و از فتنه از كينه«شود كه 
جوي و ها و هم از بيم توانگر و طمع تنگدست و غفلت لذتها به راز دلگشادگي زبان

ته باشد و آنچه فتنه را بخواباند عالج واقعه پيش از وقوع كردن طلبي محروم قوت گرففرصت
لياست و جايي كه هزل شيرين باشد جدĤ1.»انديش بودن شدن و به هنگام خشم و رضا م  

رساند و از مندي ملك به كمال مي سامانيبه اين ترتيب، مسعودي گفتار خود را در باره  
 رابط و حدفاصل بين پيدايش يگويد و حلقهخن ميموجبات وقوع زوال، يعني پيدايش فتنه، س

عني يمندي ملك و تحقق عمران را رعايت عدالت توسط رأس نهاد دولت، فتنه و سامان
  .كندپادشاه، معرفي مي

 حكمت يترين برهه همين نگرش، بعد از بخش مربوط به اردشير، برجستهياما در ادامه   
 ي عصر انوشيروان اختصاص دارد، به نحوي كه عمدهشهري در نظر مسعودي، بهسياسي ايران

توان در بازنمايي تعابير وي از پردازش مفهوم عدالت و نسبت آن با زوال ملك و عمران را مي
به يك معني انوشيروان در بازنمايي مسعودي از تاريخ .  اين پادشاه مشاهده كرديوي از دوره

  .داري است آرماني الگوي ملكايران باستاني، پادشاهي كمال مطلوب و تحقق

 گفتاري در باب يداري، به ارائهمسعودي پس از شرح اقدامات انوشيروان در ملك  
وي از قول بزرگمهرحكيم به عنوان وزير . پردازدداري ميمحوريت عدالت در آيين ملك

 ي درباره2آيد،شهري نمادي از حكمت به شمار ميانوشيروان كه در حكمت سياسي ايران
نخست ترس از «: گويد، آن را در دوازده مورد باز مي»حكمتي كه سودمند شاه و رعيت باشد«

بايد در همه اين موارد خدا نه خلق را خدا در شهوت و رغبت و ترس و خشم و هوس و مي
منظور داشته باشي، دوم راستي در گفتار و كردار و وفا به عهد و شرط و عهد و پيمان، و سوم 

لما در حادثات امور، چهارم احترام علما و اشراف و مرزداران و سرداران و مشورت با ع
دبيران و بندگان هريك به قدر مراتبشان، پنجم مراقبت قضات و تفتيش كار عمال به اقتضاي 
عدالت و پاداش درستكار و كيفر بدكار، ششم مراقبت از زندانيان كه روزها در كارشان 
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ها و بازارها و ن شوي و بيگناه را رها كني و هفتم مراقت راهبنگري و از وضع بدكار مطمئ
ها، نهم فراهم ها و داد و ستدها، هشتم حسن تأديب رعاياي مجرم و اجراي مجازاتنرخ

آوردن سالح و لوازم جنگ و هم احترام فرزندان و كسان و خويشاوندان و تأمل در مصالح 
بيني كنند و پيش از وقوع انگيز را پيش حوادث بيمازدهم گماشتن مراقبان به دربندها تايآنها، 

عالج آن توان كرد، دوازدهم مراقبت وزيران و بندگان و تعويض آنها كه نادرست و يا 
هاي همه تدبير و سياست«: گويدمسعودي از قول انوشيروان در خصوص اين گفتار مي. »ناتوانند

   1.»شاهانه در اين گفتار جمع است

جاست سازد، آنيگري كه همين موضوع را از قول انوشيروان آشكار مياز گفتارهاي د  
 عدالت را كه در داستان جغد و شاه در عهد هرمز ساساني ذكر كرده، اين بار با يكه چرخه

پادشاهي به سپاه است و سپاه «: گويدكند و ميصراحت در بازنمايي كالم انوشيروان بيان مي
ه آبادي و آبادي به عدل و عدالت به اصالح اعمال و اصالح به مال و مال به خراج، خراج ب

و آن را  و سر همه اين است كه شاه ملك نفس خويش باشداعمال به درستكاري وزيران است 
  2.»تأديب كند كه مالك و نه مملوك آن باشد

هاي نهاد دولت و ارتباط سازماني آن با ژهين گفتار به شرح كار وي در قالب ايمسعود  
ت ملك و عمران بالد، و اعراض از ي آن بهبود وضعيپردازد كه خروجي ميهاي مدنتاسيس

  .آن، موجب زوال ملك و نقصان و ويراني است

شهري در ذيل مفهوم عبرت، داللتي ن رو، بازنمايي مسعودي از حكمت سياسي ايرانياز ا   
ها، براي استين سيد بر ايا تأكبيند و بيرها مين تدبي خود كه آن را خالي از ايدارد براي زمانه

اسي يراث حكمت سي مي، بازخوانيخروج از زوال حاكم بر خالفت و تمدن اسالم
  .كند را پيشنهاد ميي در درون سنت اسالميشهررانيا

  نتيجه

نگاري اسالمي، يكي از رويكردهايي است كه در جريان آن بازخواني انتقادي ميراث تاريخ
از اين منظر، در اين . هاي شايان توجهي فراهم آوردافتهياي مناسب، توان با انتخاب مسئلهمي

 روش و بينش مسعودي در توليد آثار يخلدون دربارهمقاله تالش شد با پرسش از انتخاب ابن
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با بازخواني آثار مسعودي .  معرفتي مسعودي مورد شناسائي قرار گيردينگاري اش، سامانهتاريخ
 يخ ايران باستان بر اساس رويكرد معناكاوي، نشان داده شد كه دشوارهو بازنمايي وي از تاري

نگاري، شناسايي وضعيت تمدن اسالمي در عصر مسعودي از نگارش آثاري در ذيل تاريخ
 ي عصر خود را در قالب مسئلهي تفكر، دشوارهيمسعودي با اين سامانه. خويش بوده است

 ميراث حكمت يفهومي كرده و آن را از دريچهبندي مزوال خالفت و تمدن اسالمي صورت
ت يوي با بازخواني اين ميراث، محور. شهري مورد بررسي انتقادي قرار داده استسياسي ايران

عدالت رادر فهم چگونگي و منطق نقصان ملك و ويراني عمران نشان داده و آن را در قالب 
همچنين، وي به منظور برون .  استاي به مخاطبان معاصر خود ارائه كردهرويكرد اندرزنامه

اش  معاصر خود، الگوي آرماني ملك دارييرفت از وضعيت خاص ملك و عمران در دوره
  .را نيز، در ذيل عدالت انوشيروان كشيده است

 مسعودي در يخلدون در اتخاذ شيوهي انتخاب و تأكيد ابنتوان به انگيزهبه اين ترتيب، مي  
خلدون، بر اين نكته واقف ، چرا كه انگار مسعودي نيز، همچون ابنتوليد علم عمران پي برد

  .تر استگرديده بود كه شباهت گذشته به آينده، از شباهت آب به آب نيز بيش
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 روسيه و ايران هايجنگ دوم يدوره آغاز واكاوي

  

1نژاد مرتضي دهقان
  

2علي اصغر محمودآبادي
  

  3جعفر آقازاده

  

  

  

ها در قفقاز و دست اندازي به آن و تقابل اين امر با سياست قاجارها و مطامع روس :چكيده
- ي اول جنگاي احياي مرزهاي تاريخي ايران در اين منطقه، سبب ساز آغاز دورهنخبگان ايراني بر

المللي، ضعف رانان ايراني از سياست بينخبري حكماين نبردها با بي. هاي ايران و روس گرديد
 شيعي از - قرارداد گلستان و جدايي بخش وسيعي از مناطق ايراني ها، بهنظامي و دخالت انگليسي

ي تبريز و عباس اما حكومت قاجار، به ويژه رجال دارالسلطنه. يني ايران منجر گرديدقلمرو سرزم
هاي ديپلماتيك خود را دانستند، تالشميرزا، كه خود را بازنده و فريب خورده در قرارداد گلستان مي

شكست ديپلماتيك در اين مسير، سبب . هاي از دست رفته آغاز نمودندگيري سرزمينبراي بازپس
ي جهادي روحانيان براي بازپس گيري ي انديشهوي آوري قاجارها به تالش نظامي با پشتوانهر

  .مناطق از دست رفته گرديد

ي دوم  تاريخي به تبيين علل و عوامل آغاز دوره- گيري از روش تحليليدر اين مقاله، با بهره  
بردها به دليل تالش آغاز اين ن. شودق پرداخته مي1241هاي ايران و روسيه در سال جنگ

ي گلستان قاجارها، به ويژه عباس ميرزا، براي بازپس گيري مناطق از دست رفته بر اساس معاهده
ها و لذا، فتحعلي شاه و عباس ميرزا، با دعوت روحانيان به ايران و گرفتن فتواي جهاد از آن. بود

 و نظامي نخبگان و مردم عادي دخالت مستقيم ايشان در نبردها، خواستند حمايت و پشتيباني مالي
ها دهي خود، به نبردشان عليه روسها به دست آورند و با فرماني ايران را در اين جنگجامعه

  .مشروعيت بخشند

  محمد مجاهداز، عباس ميرزا، فتحعلي شاه، ميرهاي ايران و روسيه، قفق جنگ :كليدي هايواژه
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Abstract: Rusians’ greeds in Caucasus and encroaching upon it and its confrontation with 

Qajar Iranian elites’ policy to revive Iran’s historical frontiers in the area‚ caused starting Iran 

- Rusia’s wars first period.Iranian rulers being ill - informed of international policy‚ military 

infirmity and the English interference‚ led to Goledtan Agreement and separation a larg part 

of Iranian - Shiite’s areas from Iran territory. But Qajar Govermment‚ specially dignitaries 

and Abbasmirza in Tabriz Court considered themselves the loser and beign deceived in 

Golestan Agreement‚ started their diplomatic efforts to take missed lands back. Diplomatic 

defeat in the way‚ caused Qajars turn to military endeavours by backing of the clerics’ 

crusading (jihadi) idea‚ to take the lost areas back. 

In this article‚ we‚ in an analytical - historical method, try to explanate the causes and 

reasons of starting Iran - Rusia’s second period wars in 1241 A.H. The wars started‚ because 

the Qajars‚ specially  Abbasmirza‚ tried to take missed‚ areas on the basis of Golestan 

Agreement‚ back. Therefore‚ fath - ali Shah and Abbasmirza tried to ontain the Iranian elites’ 

and common people’s fiscal - military supporting‚ by inviting the clergy to Iran and receiving 

them a crusade religious edict (fatwa) and their direct interfering in the wars and by their 

commanding give legitimacy to the wars against Rusians. 

Keywords: Iran - Rusia’s Wars‚ Caucasus‚ Abbasmirza‚ Fath -  ali Shah‚ Mir Mohammad Mojahed 
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  مقدمه

آغاز قرن سيزدهم هجري و تشكيل حكومت قاجار براساس مرزهاي تاريخي ايران زمين، 
 بر از بعد ديني، در اوايل اين قرن جريان اصولي. آيدنقطه عطفي در تاريخ ايران به شمار مي

ي د و اين مسئله سبب تثبيت جايگاه نهاد اجتهاد در ادارهگري در تشيع غلبه نمومكتب اخباري
 در )عج( را به عنوان نائب عام امام غايبي شيعي گرديد و روحانيان موقعيت خودجامعه
  .ي شيعه تثبيت نمودندجامعه

ي طوالني هرج و مرج و از بعد سياسي با تأسيس حكومت قاجار، ايران بعد از يك دوره
ديگربار در زير پرچم حكومتي واحد ) هجري1135(دنبال سقوط صفويان نابساماني سياسي به 

قاجارها خود را وارث صفويان . قرار گرفت، كه ادعاهاي شيعيانه و ايرانيت را توأمان داشت
دانستند و در اين راستا، به حمايت از تشيع و علماي آن اقدام در امر سلطنت بر ايران زمين مي

- ها نيز بهره آبشخور مشروعيتي كه صفويان برخوردار بودند، آننمودند و سعي كردند كه از

سطح گير خود، نتوانستند مشروعيتي همهاي پياما شاهان قاجار علي رغم تالش. مند گردند
  . صفويان در ايران براي خود به دست بياورند

گيري حكومت حكومت قاجار از نظر بسياري از روحانيان مشروعيت نداشت، اما شكل
- دين«سازي كرده و امنيت برقرار نموده بود و ادعاي عي قاجار كه ايران را از ياغيان پاكشي

ها از اين فرصت براي آن: توانست از نظر روحانيان ناديده گرفته شودداشت، نمي» ياري
قاجارها هم براي پركردن . ي علوم اسالمي استفاده نمودندگسترش مراكز ديني و توسعه

خود از همان ابتدا به روحانيان روي آوردند و تالش كردند حمايت و خألهاي مشروعيت 
گيري روابط نزديك ميان آقامحمد خان و اين روند سبب شكل. ها را به دست آورندتأييد آن

ي دوم هاي ايران و روسيه، به ويژه دورهجنگ. به ويژه فتحعلي شاه قاجار با روحانيان گرديد
برد اين نبردها، از ري روحانيان با دولت قاجار، در پيشو همكا) ق. ه1243 - 1241(آن 

  .نمودهاي همكاري نزديك ميان دو طرف است

هاي ايران و روسيه با شكست فاحش ايرانيان، منجر به تحميل قرارداد ي دوم جنگدوره
مورخان قاجاري از همان ابتدا براي اين كه دولت قاجار را از . تركمانچاي به ايران گرديد

ي فتواي جهاد را مسبب آغاز جنگ و ت اين شكست مبرا نمايند، روحانيان صادر كنندهتبعا
ي علل درباره. هاي شمال ارس معرفي نمودنددر نتيجه مسئول شكست و از دست رفتن سرزمين

اي صورت نپذيرفته است، و همين ي دوم جنگ با روسيه، پژوهش بايستهي آغاز دورهو نحوه
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  .اوي آن مسئله تشويق نمودمسئله ما را به واك

ي اهميت اين پژوهش در اين است كه با تبيين منابع، نيروها و شرايط شكل گيري دوره
گيري از روش هدف اصلي ما در اين پژوهش، با بهره. نمايددوم نبرد با روسيه را بررسي مي

ان قاجار و  تاريخي، روشن نمودن نقش فتحعلي شاه، عباس ميرزا، روحانيان، درباري- تحليلي
  . ي دوم جنگ هاي ايران و روسيه استروس و انگليس در آغاز دوره

  هاي ايران و روس  ي اول جنگدوره . 1

ي سريع آقامحمد خان به تفليس و ضميمه نمودن قفقاز به قلمرو ايران، در ها با حملهروس
- خلي قفقاز و بياما در اوايل حكومت فتحعلي شاه، تحوالت دا. موضع منفعالنه قرار گرفتند

تر نمود؛ لذا، آنان با جري» شمال ايران«ها را براي حمله به مداران ايران، روستدبيري سياست
ايرانيان هم به . روي دولت قاجار قرار گرفتندضميمه نمودن گرجستان و حمله به قفقاز، رو در

تر شدن نبرد، دربار طوالنيبا . ها برخاستنددهي عباس ميرزا نايب السلطنه به مقابله با آنفرمان
اند كرد كه سربازان و مردم ايران در اهداف قاجارها از اين نبرد ترديد كردهايران مشاهده مي

كه ها نيستند؛ پس براي اينو حاضر به همكاري نظامي و مالي براي دفاع در برابر روس
 آورند و جنگ با همكاري نزديك مردم و سركردگان نظامي و ايلي را در اين نبرد به دست

ها را، نه ي روستبديل نمايند و حمله» اسالم با كفر«روسيه را از  نبرد نظامي به نبرد عقيدتي 
ي حمله به قلمرو قاجارها، بلكه يورش به قلمرو اسالم شيعي و براي از بين بردن اسالم و اشاعه

ها به  نبرد خود  از طريق آنكفر وانمود كنند، در صدد گرفتن فتاواي جهادي از علما برآمدند تا
  . با روسيه مشروعيت دهند

دانستند، ولي روحانيان و علماي طراز اول اين دوره، اگرچه حكومت قاجار را مشروع نمي
هاي اسالمي بودند، و از سويي در خود نيز شرايط الزم براي چون شاهد از دست رفتن سرزمين

ديدند؛ لذا، به درخواست شاه و عباس ها را نميتشكيل حكومت و لشكركشي عليه روس
ها نوشتند و به دست قاجارها ميرزا پاسخ مثبت دادند و رسائل و فتاوايي براي مقابله با روس

ده سپاه اسالم  در اين رسائل، روحانيان از جانب خود، فتحعلي شاه را به عنوان فرمان1.سپردند
اتي براي اخذ مال از مردم براي مقابله با ها معرفي كردند و به وي اختياربراي مقابله با روس

_____________________________________________________________________ 
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   1.ها دادندروس

البته اين اقدام روحانيان را نبايد به معني مشروعيت بخشي به حكومت قاجارها تلقي نمود، 
ي مشروعيت قاجارها به عنوان سرچشمه» نقش عالمان«گذاري بر بلكه اين عمل به معني صحه

هاي زيادي كه عباس ميرزا و ميرزا عيسي قائم مقام ش علي رغم تال2.بود» بر طبق نيابت عامه«
- ي مقابله با روسفراهاني در كار تدوين اين فتاوا انجام دادند، ولي با تغيير رويكرد شاه به نحوه

ها و تمايل وي به همكاري با فرانسه و بعد انگليس در جنگ با روس، كار انتشار اين فتاوا 
ها با انعقاد هاي ايران و روس به وساطت انگليسيول جنگي او سرانجام، دوره 3معلق ماند؛

ق و واگذاري اياالت و شهرهاي  قراباغ، گنجه، شكي، . ه1228ي گلستان درسال عهدنامه
  4.ها پايان يافتشروان، قبه، دربند، باكو و قسمتي از تالش به روس

  تالش براي استرداد مناطق از دست رفته . 2

. ناميد» قرارداد متاركه«كه بتوان يك عهدنامه دانست، بايد تر از آني گلستان را بيشمعاهده
ي قرارداد، و نماينده و سردار روسي منعقدكننده» رتيشچوف«در جريان مذاكرات آن، 

ي صلح بود، براي پايان دادن به اين نبردها و فراهم سرگوراوزلي، وزيرمختار انگليس كه واسطه
ي هايي از مناطقي را كه بر اساس عهدنامهدند، كه تزار قسمتآوردن شرايط مذاكره، متعهد ش

.گلستان از ايران جدا شده است، دوباره مسترد خواهد داشت

ي  بر اين اساس بود كه در فاصله5
، تمام 1241ي گلستان تا شروع دور دوم جنگ با روسيه در سال  سال، از انعقاد عهدنامه13

ها براي بازگرداندن تمام يا قسمتي از مناطق تصرف  با روستالش دربار تهران و تبريز، مذاكره
خان ايلچي در مأموريتي كه بعد از ابوالحسندر اين مسير، ميرزا . ها بودشده توسط روس

التماس دارم كه از وفور «: اي به وي نوشت كهي گلستان به دربار تزار داشت، در نامهعهدنامه
ظم در خصوص بخشش نمودن بعضي واليات ايران شفقت و مرحمت مشهور آن شاهنشاه اع

ايلچي در . »كه از براي سركار آن پادشاه اعظم هيچ فايده و مصرفي به غير از نقصان ندارد
_____________________________________________________________________ 
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ي بازگرداندن اياالت اشاره ي خود، باز به قول و قرارهاي سرگوراوزلي در بارهي نامهادامه
اتور اعظم اين دولتخواه را خاطر جمعي دايم اوقات از مراتب مرحمت و شفقت ايمپر«: كندمي

نمود كه از مرحمت و سخاوت ايمپراتور اعظم و اميدواري مي داد و بسيار اظهار و بيان مي
   1.»بعضي واليات بخشش خواهد شد

 ق صورت. ه1231ميرزا ابوالحسن خان در همان مدت اقامت در روسيه، در تاريخ ربيع االول 
ي روسيه نمود، كه مرزهاي طرفين به طور قديم وزيرخارجههاي دولت ايران را تدرخواست

سخاوت امپراطوري متوقع است كه واليات مذكور را «تر مشخص گردد و دولت ايران از دقيق
 گرجستان و داغستان متعلق«ي مناطق را مسترد دارد، تواند همهو اگر دولت روسيه نمي» رد نمايد

 ؛ و در آخر وي متذكر شده كه دولت ايران» را رد نمايندبه دولت عليه روسيه بود مابقي واليات
  2.ها، غرامت جنگي  به روسيه بپردازدحاضر است در صورت استرداد سرزمين

 هارا به روس) اكثريت سني مذهب(نشين و داغستان دولت ايران حاضر بود گرجستان مسيحي
ها دخالت اما روس. ودها نبهاي شيعي به روسواگذارد، ولي حاضر به واگذاري سرزمين

انگلستان را در اين مورد رد كردند و اظهار نمودند كه واليات متصرفي، به غير ازگنجه، به 
ها ژنرال يرملوف را ي تجديد نظر در مرزها آناند و دربارهميل خود اطاعت روسيه را پذيرفته

   3.مسئول كردند

دار قفقاز، در قامت ايلچي روسيه نخان از روسيه، يرملوف، فرمابعد از بازگشت ابوالحسن
گيري مناطق از هاي عباس ميرزا براي بازپساو در تبريز از تالش). ق. ه1332(به ايران آمد 

ي تالش وي براي ي نوين اطالع و اين امر را نشانهدست رفته و بازسازي ارتش خود به شيوه
ابط پنهاني با محمد علي ميرزا پس در موقع اقامت در تهران، رو. آغاز نبرد با روسيه دانست

. تر شاه، برقرار نمود و قول داد از حكومت وي بعد از مرگ پدرش حمايت كندپسر بزرگ
ي بدبيني و آشكار شدن دشمني بين طرفين گرديد و كار اطالع عباس ميرزا از اين امر، زمينه
  4.مذاكرات را با چالش مواجه گردانيد

هاي بعد نيروهاي ده به ايران رضايت نداد و در ساليرملوف به استرداد مناطق تصرف ش
_____________________________________________________________________ 
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واقع در نزديكي ايروان، » آباران«و » بالغو«روس به فرمان وي، مناطقي از خاك ايران را در 
ي دو جنگ، مرتب در فاصله. ها را نمودندمتصرف شدند و نيز ادعاي تملك بر ديگر سرزمين

ها در رفت و آمد بودند كه با تضاد  سرزمينسفرايي از طرفين براي مذاكره در باب استرداد
عقايد يرملوف، دائر بر پس ندادن مناطق متصرفي، و تالش عباس ميرزا براي استرداد همه يا 

  1.ي مشخصي نرسيدها، به نتيجهقسمتي از اين سرزمين

  ي دوم جنگ با روسيهآغاز دوره  .3

ال و دين مردم مناطق اشغالي قفقاز، به ها به جان و مهايي دائر بر تجاوز روسبا رسيدن نامه
دست سيد محمد طباطبائي معروف به مجاهد، و حركت گروهي از روحانيان به ايران و 

اما بايد مشخص . هاي ايران و روسيه آغاز گرديدي دوم جنگها، دورهاعالن جهاد عليه روس
آيا .  به علما نوشتندهاييكرد كه چه كساني براي رهاندن مسلمانان از دست كفار روس نامه

علما فتواي جهاد خود را بعد از مشورت با شاه دادند؟ و آيا شاه و عباس ميرزا با فتواي جنگ، 
  ناگزير به اين سمت كشيده شدند؟

مير محمد » توسط علماي آن بالد به عرض«تعرض به ناموس مردم در گنجه و قره باغ 
 اما 2.دانندها ميرساندن خبر تعرضات روسمجاهد رسيد، و حداقل مردم اين مناطق را مسئول 

ها به گوش منابع ديگر نزديكان عباس ميرزا را محرك رساندن خبر تجاوزات روس
   3.اندسيدمحمد مجاهد دانسته

. دانندبرخي، شخص عباس ميرزا را محرك مردم قفقاز براي تظلم خواهي به دربار علما مي
عده اي از ] ...[ها ردن فتحعلي شاه به جنگ با روسعباس ميرزا نايب السلطنه براي وادار ك«

ها و به خصوص ژنرال يرملوف زائران عتبات عاليات را وادار كرده بود از ظلم و جور روس
ها، به مرحوم آقا سيد محمد مجاهد كه آن ايام رياست تامه مذهب شيعه را نسبت به مسلمان

طالب متناقض باال فهميد كه چه كسي مردم توان از م اگرچه نمي4.»شكايت نمايند] ...[داشت
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نگاري كنند، اما بررسي روند حوادثي كه منجر به مناطق اشغالي را وادار كرد كه با علما نامه
  .گر نقش عباس ميرزا در نامه نگاري به روحانيان بودآغاز جنگ با روسيه شد، بيان

جاهد، وي به همراه هاي مردم به سيدمحمدمگروهي معتقدند كه بعد از رسيدن نامه
كنند كه سيد محمد  اما منابع معتبر ديگر ادعا مي1.تعدادي از روحانيان عازم تهران گرديد

اي به دربار فتحعلي شاه، موضع وي را مجاهد، قبل از عزيمت به تهران، با فرستادن نماينده
س گزارش  بر اسا2.ي جهاد با روسيه خواستار شد؛ كه شاه هم جهاد را قبول كرددرباره
ي خود به شاه، يادآوري ي سياسي انگلستان در تهران، آقا سيد محمد مجاهد در نامهنماينده

عنوان رئيس مذهب شيعه بر او واجب است براي شاه ايران و هم به«كرده بود كه به عنوان 
فتحعلي شاه به وي نوشت كه خود به . »حفظ و حمايت از جان و حقوق مومنين قيام نمايد

 بيايد و رياست سپاهيان را برعهده بگيرد، كه برخالف انتظار شاه، وي قبول كرد، و شاه ايران
  3.ناچار به سمت جنگ كشيده شد

هايي به سيد محمد مجاهد در رأس گروهي از روحانيان از عتبات وارد ايران شد، و نامه
ابراين، اجتماع بن. ها را براي دعوت مردم به جهاد تشويق كردروحانيان ايراني نوشت و آن

در اين بين، . بزرگي از روحانيان در تهران تشكيل شد و شاه با لشكريانش عازم سلطانيه گرديد
. ي تزار روسيه وارد سلطانيه گرديد تا درباب شرايط صلح مذاكره نمايندفرستاده» منشيكف«

. ه شدندق وارد سلطاني. ه1241ي  ذي قعده17روحانيان هم به سركردگي مير محمدمجاهد در
اين جمله مجتهدين كه انجمن بودند فتوي راندند كه هركس از جهاد با روسيان باز نشيند از «

شاهنشاه ديندار و وليعهد دولت نيز سخنان . اطاعت يزدان سربرتافته، متابعت شيطان كرده باشد
   5.»شاه به خاطر رعايت شريعت رضا داد«: نويسد خاوري شيرازي مي4.»ايشان را دستور داشت

ي جهاد در ميان مردم و برخي معتقدند كه با آمدن روحانيان به ايران و گسترش انديشه
لشكريان، شاه هر تالشي كرد بر اين انديشه غلبه نمايد، موفق نگرديد؛ پس به ناچار براي 
جلوگيري از شورش مردم به رهبري روحانيان عليه خويش، جنگ با روسيه را به جنگ با 
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دانستند كه هر اقدام عليه دولت  بايد توجه نمود كه روحانيان به خوبي مي1.دترجيح دا» ملت«
 تنها كشور شيعي را برعهده داشت، كمك و مساعدتي بود ِقاجار كه در اين دوره حكومت

ها به حكم ضرورت عقلي هيچ پس آن. تر بر اراضي مسلميني بيشها در سلطهبراي روس
ها  به خطر اندازد و آن را در برابر حمالت خارجياقدامي كه بنيان حكومت قاجار را

ي شورش عوام براي جهاد و دادند و نظرات مورخان باال دربارهتضعيف نمايد، انجام نمي
احتمال قيام مردم با تحريك روحانيان عليه دولت قاجار، با توجه به اقتضائات آن دوره، دور 

  .كردنده آن اقدام نميي شيعه بود و روحانيان قطعاً باز مصلحت جامعه

متن دو نامه از عباس ميرزا و يك نامه از فتحعلي شاه در دست است كه موافقان و 
 1241ي اول به تاريخ رمضان نامه. كندها را از جهاد آشكار ميمخالفان جنگ و اهداف آن

  :ق از طرف عباس ميرزا به آصف الدوله نوشته شده است. ه

مي آيد يكي از نتايج ] روسيه[هم در اين وقت كه ايلچي ] مير محمد مجاهد[آمدن او «
باشد و ما هم مكرر اقبال بي زوال است چرا كه اگر چه، آنچه حاال منظور نظر همايون مي

ايم اقدام به كار بشود وجود او يكي از اسباب و اظهار و اصرار او و علماي اسالم عرض كرده
لتها عذر كلي است و اال ايلچي مي آيد سخن تازه در كار جهاد و غزا در نظر روسيه و همه دو

اند، باز اصرار او و ائمه داشته باشد كه مصلحت پذيرفتن آن بهتر از مصلحتي باشد كه حاال ديده
خالصه بحمداهللا تعالي آنچه شده و . توانند كردو علماي اسالم را اسباب منت كلي روسيه مي

   2.»باشدميمي شود همه تأييد بخت و اقبال شاهنشاهي 

ي ديگري كه باز بعد از اين نامه، عباس ميرزا به آصف الدوله نوشته، جزئيات در نامه
  :تري از اهداف خود آورده استبيش

چرا كه اگر صلح را . در اين وقت مفيد فايده كليه است] مجاهد[آمدن جناب معزي اليه «
او و شورش اهل اسالم، باز توان گذاشت كه با آمدن ها بر سر روسيه ميمضبوط كند منت

مصالحه را بر هم نزديم و اگر جنگ را شروع نماييد، حرف او اثر كلي خواهد كرد و وجود 
اند او به دربار همايون بينيم مردم تا شنيدهاو سبب شوق و شور مردم خواهد بود، چنانكه مي

باشد عزي اليه مي چون اين خاصيت از آمدن م...آيد، شوري عظيم در دلهاي مردم افتادهمي
صالح اين است كه ايشان دولت او را اعظم بسيار دهند و به قول عوام، هول عظيمي نكند و 
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رسد مالها با چاوش و علم استقبال كنند و همچنين از قدغن شود كه در راهها به هر شهر مي
گر اين عظم را ها به طريق خودشان استقبال نمايند كه ادارالخالفه مالها به اين وضع و شاهزاده

 براي مصلحت كار به او ندهند، نه در صورت صلح از نشنيدن حرف او منتي به روسيه مي توان
و آمدنش براي روسيه ] اي[نه در صورت جنگ، حرف او براي مردم خودمان مايه] گذاشت[

جناب معزي اليه مردي است مال و ضعيف و اسباب جاللش دو سر . باعث حرف خواهد بود
 باري تفنگ خوبي پر شده،.  فقيرند و عظم جلوه آن بسته به اين طورهاست كه بشودمال و سيد

  1.»نمايدچون طالع شاهنشاهي اسباب همه كارها را آماده نموده و مي. اگر خوب خالي بشود

آيد، كه به احتمال فراوان خود عباس ميرزا در دعوت كردن از مفاد اين دونامه بر مي
ي روسيه به هدف وي از اين كار اين بود، اگر نماينده. داشته استروحانيان به ايران دست 

ها تن دهد، به فرمان جهاد روحانيان وقعي هاي دولت ايران براي بازگرداندن سرزمينخواسته
ها صلح ننهند و از اين طريق بر دولت روسيه منت گذارندكه علي رغم خواست علما، با آن

برد مذاكرات و شايد براي تهديد روسيه به كار برده براي پيشاند و اجتماع مردم و علما نموده
ي روسيه شرايط ايران را قبول نكند، با تحريك روحانيان مردم به صحنه اما اگر نماينده. شود

و ميدان نبرد كشيده شوند و از اين فتواي جهاد، عباس ميرزا براي مشروعيت خويش در نبرد 
  .ي منابع كشور را در اختيار بگيردمهها بهره برداري نمايد و هبا روس

ي اين نامه در سوم ذي حجه. تري داردي فتحعلي شاه به عباس ميرزا صراحت بيشنامه
در هر مورد من «: ق، يعني چند هفته مانده به آغاز جنگ با روسيه، نوشته شده است. ه1241

د با رؤساي مذهبي باينجا شما مصلحت دانستيد آقا سيد محم. امقصد و نظر شما را انجام داده
. بسم اهللا من اينجا هستم. اند شما به من گفتيد به سلطانيه بيايمبسم اهللا آنها آمده. آورده شوند

شما وضع . امخواهيد من آوردهاگر پول بيشتري مي. شما پول مي خواستيد شما پول داشتيد
اگر . ي باشد صلح نمائيدكنيد صلح مصلحت ماگر فكر مي. دانيدسرحد و احوال امور را مي

چون مرا تا اينجا . خواهان جنگ هستيد آنرا شروع كنيد و مسئوليت آن را به گردن بگيريد
دهد كه دعوت  اين نامه نشان مي2.»اماي ديگر بهانه نياور كه من همراهي نكردهكشانده

اضر به اين كار  عباس ميرزا حِروحانيان به ايران به خواست عباس ميرزا بوده و شاه به اصرار
اي كه بعد از فتحعلي شاه در نامه. شده و اختيار جنگ و صلح را به وي واگذار نموده بود
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بعد از اين در فكر بر هم نزدن «كند كه قرارداد تركمانچاي نوشته است، به فرزندش توصيه مي
  1.»صلح با همسايگانش نباشد

شاه و عباس ميرزا با فتواي جهاد علما اند بر اساس آنچه در باال آمد، سخن كساني كه گفته
توانست تمام گناه از اما فتحعلي شاه نمي.  اشتباه است2به اجبار به جهاد و جنگ كشانده شدند،

قاجارها . هاي ايراني را بر اثر قراردادگلستان به گردن عباس ميرزا بيندازددست رفتن سرزمين
استاي اين سياست، آقامحمدخان رساندن در ر. هم داشتند» دين پناهي«و » ايرانيت«ادعاي 

مرزهاي ايران را به ثغور تاريخي ايران زمين، كه تقريباً منطبق با مرزهاي شيعه بود، از اهداف 
  . دانستخود مي

وي با  ترتيب دادن درباري . تر شدتظاهرات ايراني و شيعيانه در زمان فتحعلي شاه جدي
، نوشتن كتيبه به نام خود، گذاشتن تاج بر سر و پرزرق و برق و گردآوري شعرا به دور خود

از كاركردها و وظايف شاهنشاه ايراني، كه . غيره، خواست دربار باستاني ايران را احيا نمايد
اما . اشاره كرد» ياري و حفظ مرزهادين«توان به فتحعلي شاه ادعاي آن را داشت، براي نمونه مي

زيرا براساس .  فتحعلي شاه را به شدت زير سؤال بردها، ادعاهايها به روسواگذاري سرزمين
درآمده بود و مسلمانان آن » هااجنبي«قرارداد گلستان، قسمت اعظمي از ايران زمين به تصرف 

. خود را نداشتند» جان و مال و دين و ناموس«گرفتار، و اختيار » كفره روس«مناطق در دست 
كرد كه ايجاب مي» پادشاه شيعه و دين پناهي«و » پادشاه ايران«ي وي به عنوان پس وظيفه

  .هاي از دست رفته را به خاك ايران شيعي بازگرداندسرزمين

هاي از دست رفته بر شك پس گرفتن سرزمينهدف عباس ميرزا از آغاز اين جنگ بي
زادگان مخالف وي، او را مسئول آن ي گلستان بود كه مردم و به ويژه شاهاساس معاهده

اين قرارداد . دانستي گلستان ميي بزرگ معاهده عباس ميرزا خود را بازنده3.نددانست مي
ي ي ضعف ايران در عرصهكه حاصل شكست نظامي ايران باشد، در نتيجهتر از اينبيش

ديپلماسي و ناآگاهي از شرايط بين الملل بود كه به دست اوزلي، وزير مختار انگلستان، به عباس 
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نگريست تر به عنوان قرارمتاركه ميعباس ميرزا به اين معاهده بيش.  شدميرزا و شاه تحميل
هاي مورد نظر را ها براي بازگرداندن سرزمينكه به وي فرصت الزم را براي مذاكره با روس

هاي از دست رفته بود و تنها خط قرمز عباس ميرزا و مشاورانش برگرداندن سرزمين. دادمي
 از سويي، شكست وي در عقد قرارداد گلستان در آينده 1.دادنددر اين صورت به صلح تن مي

توانست گيري اين مناطق مياو با بازپس. انداختموقعيت وي را به عنوان وليعهد، به خطر مي
  . ي سلطنت خود را تضمين نمايدآينده

  و يارانش معتقد بودند صلح دائمي با روسيه سبب كاهش اعتباربنا به نظر برخي، عباس ميرزا
ي سلطنت او گرديد، و اين امر براي آيندهزادگان ميعباس ميرزا  و تنزل وي به سطح ديگر شاه

 اما اين استدالل درست 2.كردندخطرناك بود؛ پس به عمد حالت بحراني با روسيه را حفظ مي
هاي دور چشم طمع به آن داشتند، هايي كه از زمانروسنيست؛ چون بازپس گيري قفقاز از 

توانست آن را به صلح به دست آورد، هرگز در پيروزي بزرگي بود كه عباس ميرزا، اگر مي
از سويي، افتادن بالد اسالم به دست . شد پذير نبود، وارد نميبينيجنگي كه عواقب آن پيش

توجهي روحانيان،  توانست با بيا بود، نمي، در جنگي كه مسئول آن عباس ميرز»كفار روس«
هاي ي دور اول جنگترين بازنده، مواجه گردد، عباس ميرزا بزرگ»نواب امام«به عنوان 

از همه ي براي از سرگيري نبرد با روسيه ي وآمد؛ پس انگيزهايران و روس به حساب مي
  .تر بودبيش

ه حسين خان سردار ايرواني و برادرش ي قفقاز، به ويژعباس ميرزا بعدها خوانين منطقه
شك خوانيني كه مناطق حكومتي  بي3.حسن خان، را عامل تحريك وي به جنگ دانست

ها كه به دور ي بسياري براي شروع جنگ داشتند و آنخود را از دست داده بودند، انگيزه
ها در اين  آنكردند؛ اما نقشعباس ميرزا جمع شده بودند، وي را به آغاز منازعه تحريك مي

ي روابط با روسيه و آغاز جنگ، با عباس ميرزا ميان تنها مشاوره بود و تصميم نهايي درباره
  .بود

برادران عباس . داليل روي آوردن عباس ميرزا به روحانيان براي اعالن جهاد متنوع بود
ش عهدي همواره در كارهايميرزا با وي اختالف داشتند و به علت انتخاب وي به ولي
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هاي اول كمك مؤثري به وي ننمودند و حتي در ها در جريان جنگآن. كردندكارشكني مي
شك، وقتي كه علما صريحاً بر  بي1.كردندهاي شاه به وي كارشكني ميراه ارسال كمك

نمودند، برادران عباس ميرزا ديگر دادند و مخالفان آن را كافر قلمداد ميوجوب جهاد فتوا مي
  . آشكارا در برابر وي كارشكني نمايند و تاحدي مجبور به همكاري با وي بودندتوانستندنمي

روي آوردن به روحانيان به عنوان نمايندگان واقعي ملت، براي اعالن جهاد، ريشه در 
 يدنبلي در جريان دوره. بحران مشروعيت و مقبوليت حكومت قاجار در بين مردم ايران داشت

 ي ظريفيس ميرزا از علما فتواي جهاد خواست، به فراست به نكتهاول جنگ با روسيه، كه عبا
در اين جنگ تنها مردم آذربايجان درگير بودند و مردم مناطق . كنددر اين مورد اشاره مي
از سويي، اين بحث در جريان بود كه اين همه تالش و . شنيدندرا ميديگر فقط صداي آن

 بارگاه الهي مثمر سعادتي و باعث ايثار رحمتي و در«كشتار براي چيست، و اين همه خسارت 
مغفرتي است، يا محض صيانت ملك يا مجرد دفاع يا رعايت سد رخنه بيگانه يا مخصوص به 

، و آيا اين »اهل آذربايجان يا غزا و جهادي است كه همه مسلمانان درين زحمت شركت دارند
ف و دستور ملكداري خسروان موافق شرع رسول اكرم است يا متعارف به قاعده عر«جنگ 

  2.»معظم و شيوه كسري و جم

تر مواقع دربرابر دانستند، بيشها را از خود بيگانه ميدر ايران، مردم كه حكومت
ي قاجار هم مردم دفاع از كشور را كار  در دوره3.كردندبيگانگان از دولت و كشور دفاع نمي

 هاي روسها مردم آذربايجان كه در معرض حمله براي همين، تن4.دانستند، و نه خودقاجارها مي
 پس براي اين كه مردم 5.ها اقدام كردندها به دفاع در برابر روسي اول جنگبودند، در دوره

 ايران در اين نبرد دولت قاجار را حمايت معنوي، نظامي و مالي بكنند، فتواي روحانيان براي
  براي نماياندن اين نبردها از حالت نبرد بيناين فتاوا. شرعي جلوه دادن نبردها ضروري بود
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از سويي، در صورت . ها، به مثابه جهاد في سبيل اهللا و جنگ اسالم و كفر بودقاجارها و روس
توانست از مردم ماليات جمع آوري نمايد، چون صدور فتاوي جهاد، دولت قاجار بهتر مي

زا اميدوار بود با بسيج نفرات و پس عباس مير. دولت نامشروع حق گردآوري خراج را نداشت
ي گلستان را بازپس هاي از دست رفته بر اساس معاهدهامكانات به كمك علما، بتواند سرزمين

  .گيرد

اند، ها را پذيرا شدهها خود اطاعت روسكه اياالت متصرفي آني اينها دربارهادعاي روس
ها  خيانت به ايران، خود را به روسزيرا بسياري از خوانين اين منطقه با. تا حدي درست بود

ها به روس، از هاي قفقاز با قاجارها و روي آوردن آنعدم صميميت خان. نزديك كردند
 خيانت و جاسوسي به قدري بارز بود كه 1.داليل مهم شكست ايران در طي اين دو نبرد بود

ها فتوا دادند كه  از آنها براي برخورد با اين افراد و جلوگيريي اول جنگروحانيان در دوره
از دين «كمك نمايد، » كفار«اگر از مسلمين كسي اسرار مسلمانان را به كفار برساند و به 

قتل «و » اند و مرتد فطري خواهند بود كه مرتد شرعاً واجب القتل استخارج] ...[محمدي 
ا اين فتاوا هم  ام2.»مسلماني كه در تسخير ممالك اسالم با كفار همداستان شوند، جايز است

توان به عدم  اين مسئله را مييريشه. ها گرددهاي مسلمان با روسنتوانست مانع همكاري خان
هاي قفقاز دانست كه اطاعت  از آن را به اطاعت از مشروعيت حكومت قاجار در بين خان

 در حالي 3.ينددادند و اميدوار بودند از اين طريق استقالل داخلي خود را حفظ نمااين ترجيح مي
شد و دست عباس ميرزا كه با فتواي جهاد، به هر حال، تا حدي جلوي اين اقدامات گرفته مي

  .گرديددر تنبيه مقصران باز مي

يكي از شرايط . ي زيادي براي همكاري در نبرد با روسيه داشتندروحانيان شيعي هم انگيزه
 كسي كه از سوي امام براي نظارت بر امام عادل يا«ي اماميه اين است كه جهاد توسط شيعه

 جريان روحانيان هم به عنوان 4.»امور مسلمانان نصب شده، مؤمنان را به جنگ فراخواند
ي صفويه به نحو عجيبي با مفهوم مرزهاي تاريخي تشيع، كه از دوره» ملي«رهبران ديني و 

 اسالمي قفقاز به - شيعي هاي توانستند نسبت به افتادن سرزمينايران عجين شده بودند، نمي
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ها، صلح با ي اول جنگي علما در دورهبراساس فتواي قاطبه. تفاوت باشندها بيدست روس
هاي مسلمين در دست آنان،  و زنان و مردان مسلمان در دست كفار، در صورتي كه سرزمين
نداشت و باطل ي گلستان از بعد ديني، مشروعيت  پس عهدنامه1.آنان گرفتار باشند، جايز نبود

  .شدمحسوب مي

روحانيان اين دوره، با توجه به اقتضائات سياسي، بنا را بر تعامل با فتحعلي شاه گذاشته 
ي بهتر جامعه و مقابله با كفار بودند، نه مقابله با وي؛ پس در بعد عملي با شاه براي اداره

ود كه حمايت از دين اسالم ي ديني خاما اين امر به معناي غفلت از وظيفه. كردندهمكاري مي
اي نبود كه از ديد ها به كفار روس مسئلهپس واگذاري سرزمين. و مسلمانان بود، نبود

و دولت قاجار دست نياز به سوي » مؤمنين«روحانيان موردغفلت باشد؛ لذا، هنگامي كه 
ين از سرزم» كفرة روس روسيه«روحانيان دراز كردند، ايشان با طيب خاطر براي راندن 

 .اسالمي تالش كردند

ها به داند و معتقد است كه انگليسيي انگلستان مينفيسي، آغاز اين جنگ را به دسيسه
 ي گلستان مرزها را به طور دقيق مشخص نكردند، تا ايران بار ديگر وارد جنگعمد در معاهده

ان و هندوستان با روسيه شود و نيرويش به تحليل رود و در نتيجه نتواند در مرزهاي افغانست
نويسد گذارد و ميملك ساساني، پا را از اين فراتر مي خان2.براي انگلستان مزاحمتي ايجاد كند

ها از موقوفات هندوستان در بغداد متنعم بود، مجاهد را كه سالها، ميرمحمدكه انگليسي
  آمدن مير محمدمجاهد به دعوت3.»براي روشن كردن آتش جنگ مأمور ايران كردند«

كرد و ي ديني خود عمل ميمسلمانان و دربار ايران بود و وي در انجام دادن اين كار به وظيفه
  . هانه به دستور انگليسي

ترين عاملي كه باعث جنگ شد، نه اختالفات جزئي مرزي، بلكه تالش از سويي، مهم
. ين قفقاز بودكم بخش مسلمان نشايران براي بازپس گرفتن تمام نقاط از دست رفته و يا دست

ي روسيه بر سياست دانستند كه ضعف و شكست دولت ايران و سيطرهها به خوبي ميانگليسي
 ها به خوبي از توان و نيروهاي طرفينانگليسي. ايران، خطري اساسي براي هندوستان خواهد بود

 ها مقاومتتواند در برابر روسدانستند كه ايران نميدرگير در جنگ آگاه بودند و به خوبي مي
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بيني ناپذير و ديدند كه نتايج پيشنمايد؛ پس دليلي براي كشاندن دربار ايران به جنگي نمي
از همين روي بود كه مكدونالد، وزير مختار . خطرناكي براي سياست انگلستان در برداشت

 يرانبيني كردند كه عواقب بدي براي اانگلستان، و مكنيل، با آغاز جنگ مخالفت نمودند و پيش
   1.كنددر بر خواهد داشت و موقعيت آن را به عنوان دولت حايل براي هند، تضعيف مي

 2.ها به آنچه از گلستان به دست آورده بودند، قانع بودندنظر نفيسي اشتباه است كه روس
ها در آن برهه به علت اشتغال به سياست اروپايي، تمايلي به جنگ نداشتند و اين امر را ولي آن

اما سياست . توان ارزيابي نمودها در مواجهه با حمالت ايرانيان ميي آنگيري اوليهافلاز غ
سرحد همان آب ارس «ها، به طوري كه قائم مقام بعد از اشغال تبريز نوشته است، اصلي آن

ها  ولي اگر روس3.»باشد كه سالها خواهش سرحدداران آن دولت در تحديد آن بوده است
هاي جزئي در مرزها، دل توانستند با گذشتدار در منطقه بودند، ميحاضر به صلح پاي

 عباس ميرزا را بركنار ِ مخالفِسردمداران ايران را به دست بياورند، يا دست كم يرملوف
  . نمايند

  نتيجه

هاي ايران و روسيه را بايد ريشه در مفاد قرارداد گلستان و ي دوم جنگعامل اصلي آغاز دوره
ي ايرانيان در اين عهدنامه فريفته.  هر كدام از طرفين معاهده از آن دانستتفسير متفاوت

ها قول دادند تزار هاي ايلچي انگليس و طرف روسي انعقاد كننده شدندكه به ايرانيوعده
لذا، عباس ميرزا و درباريان ايراني، . هايي از مناطق از دست رفته را باز خواهد دادبخش

دانستند كه با پايان بخشي به نبرد، به طرفين امكان مذاكره ي ميتاركهرا قرارداد م» گلستان«
در اين راستا، بعد از پايان جنگ، دربار ايران به . دادها را ميي مرزها و استرداد سرزميندرباره

ها و سردار روسي منعقد ي انگليسيطور مكرر سفرايي به روسيه فرستاد تا با يادآوري وعده
اد گلستان، زمينه را براي استرداد بخشي از مناطق از دست رفته، به ويژه نواحي ي قراردكننده

ها در تقابل با خواست حكومت قاجار، هرگز حاضر به باز روس. شيعه نشين، فراهم نمايند
هاي متصرفي نشدند و حتي بعضي از مناطقي را كه بر اساس قراردادگلستان پس دادن سرزمين
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، به كوشش جهانگير قائم هاي سياسي و تاريخي سيدالوزراء قائم مقام فراهانينامه، )1358(ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني   3

  .202دانشگاه ملي ايران، ص : مقامي، تهران
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شاه، و به ويژه عباس ميرزا،كه خود را در نتيجه، فتحعلي. شغال نمودندمتعلق به ايران بود، ا
دانستند، و از دست رفتن مناطق مسلمان نشين قفقاز را ي گلستان ميي واقعي معاهدهبازنده

آوردند، زمينه را سبب كاهش مشروعيت خود در بين مردم و روحانيان ايران به حساب مي
  .اهم نمودندها فربراي نبردي ديگر با روس

كه نبرد فرارو را از سطح جنگ بين دربار ايران و روسيه عباس ميرزا و شاه، براي اين
باالتر ببرند و آن را نبرد عقيدتي اسالم عليه كفار قلمداد نمايند و حمايت كامل نخبگان و 

 به مردم عادي ايران را در بعد نظامي و مالي به دست آورند، در صدد كشاندن پاي روحانيان
ها در حق مردم و مسلمانان مناطق اشغالي، عاملي ظلم و اجحاف روس. ها بر آمدنداين جنگ

ي گيري از انديشهگيري از آن، روحانيان را در راستاي بهرهشد كه عباس ميرزا و شاه با بهره
ها را روحانيان شيعي هم كه افتادن قفقاز را به دست روس. جهادي به ايران دعوت كردند

دانستند، اين دعوت را پذيرا ب از بين رفتن اسالم در اين منطقه و تضعيف پادشاه شيعي ميموج
و لشكريان قاجار در سلطانيه و صدور فتواي جهاد عليه » غازيان«با اجتماع روحانيان، . شدند
ها در قفقاز را ي روحانيان، فتحعلي شاه دستور آغاز نبرد و حمله به روسها توسط قاطبهروس

  .در نمودصا

  منابع
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 .ويسمن: فر، تهران، به اهتمام جمشيد كياناكسير التواريخ، )1370(اعتضاد السلطنه، عليقلي ميرزا   - 

ي ابوالقاسم طاهري، ، ترجمهي قاجارنقش علما در دوره: دين و دولت در ايران، )1369(الگار، حامد   - 
 .توس: تهران

: ، به كوشش محمد رضا برزگر و عفت كرباسي، تهرانقصص العلما، )1383(تنكابني، محمد بن سليمان   - 
  .علمي و فرهنگي

ي انگليس در دربار ي سرجان كمبل نمايندههاي روزانهيادداشت(دوسال آخر ، )1384(تيموري، ابراهيم   - 
  .ج2دانشگاه تهران،: ، تهران)1833 - 1384ايران سالهاي 

  .علم: به سعي و اهتمام عباس اقبال، تهران، تاريخ نو، )1384(جهانگيرميرزا   - 

ي منصور رستگار فسائي، ، تصحيح و تحشيهي ناصريفارسنامه، )1383(حسيني فسائي، حاج ميرزا حسن   - 
  .اميركبير: تهران

وزارت فرهنگ و : ، تصحيح ناصر افشارفر، تهرانتاريخ ذوالقرنين، )1380(خاوري شيرازي، ميرزا فضل اهللا  - 



 1390،  پاييز 10ي  سال سوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  54

  .ي مركز اسناد مجلس و كتابخانهارشاد اسالمي

  .ني: ، به كوشش حسين خديوجم، تهرانحقابق االخبار ناصري، )1363(خورموجي، محمد جعفر   - 

  .شباويز: ي منوچهر اعتماد مقدم، تهران، ترجمهسفر در ايران، )1370(دروويل، گاسپار   - 

: ي غالمحسين زرگري نژاد، تهران، تصحيح و تحشيهمĤثرالسلطانيه، )1383(دنبلي، عبدالرزاق مفتون  - 
  .ي ايران روزنامه

  .گزارش: ي عباس اقبال، تهران، ترجمهمأموريت ژنرال گاردان در ايران، )1362(دوگاردان، كنت آلفرد  - 

ي عبد الرضا هوشنگ ، ترجمهسه سال در آسيا: ي كنت دو گوبينوسفرنامه، ) 1367(دوگوبينو، كنت   - 
  .كتابسرا: مهدوي، تهران

  .بابك: ، تهراني قاجارسياستگران دوره، ]تابي[ساساني، خان ملك  - 

: فر، تهران، به اهتمام جمشيد كيان)تاريخ قاجاريه( ناسخ التّواريخ ، )1377(سپهر، محمد تقي لسان الملك   - 
  .اساطير

به ) ايلچي(يي ميرزا ابوالحسن خان شيرازسفرنامه: دليل السفرا، )1363(علوي شيرازي، ميرزا محمدهادي  - 
  .دنياي كتاب: ، به كوشش محمد گلبن، تهرانروسيه

: ، به اهتمام جهانگير قائم مقامي، تهرانمنشĤت قائم مقام، )1337(قائم مقام فراهاني، ميرزا ابوالقاسم  - 
  .سيناي ابنكتابخانه

هانگير قائم ، به كوشش جهاي سياسي و تاريخي سيدالوزراء قائم مقام فراهانينامه، )1358 (------   - 
  .دانشگاه ملي ايران: مقامي، تهران

بنياد : ، به كوشش جهانگير قائم مقامي، تهراني قائم مقام فراهانيهاي پراكندهنامه، )2537 (------   - 
  .فرهنگ ايران

، به اهتمام جهانگير قائم مقامي، ي ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانيبا مقدمه، جهاديه، ]تابي [------   - 
  .فرهنگ ايران زمين: تهران

  .بقعه: ، به كوشش غالمحسين زرگري نژاد، تهراناحكام الجهاد و اسباب الرشاد، )1380 (------   - 

ي ، ترجمهانقراض قاجار و استقرار پهلوي: دولت و جامعه در ايران، )1380(كاتوزيان، محمد علي همايون  - 
  .مركز: حسن افشارفر، تهران

  .نگاه معاصر: ي غالمحسين ميرزا صالح، تهران، ترجمهديپلماسي و قتل در تهران، )1385(كلي، الرنس   - 

  .ثقفي: ي رضا فرزانه، اصفهان، ترجمهنامه هاي الكساندر گريبايدوف، )2536(گريبايدوف، الكساندر  - 

، ترجمه و تحقيق سيد عباس صالحي و محمد مهدي دولت و حكومت در اسالم، )1374(لمبتون، آن  - 
  .عروج:تهرانفقيهي، 

  .هرمس: ، تهران)ي قاجاريهتاريخ اجتماعي و اداري ايران در دوره( شرح زندگاي من ، )1386(مستوفي، عبداهللا  - 

، به كوشش محمدگلبن، تاريخ زندگاني عباس ميرزا نايب السلطنه، )1349(مستوفي انصاري، ميرزا مسعود   - 
  .مستوفي: تهران

  .بنياد: ، تهران2، جي قاجار و اجتماعي ايران در دورهتاريخ سياسي، )1344(نفيسي، سعيد   - 

  .بنياد: ، تهران1، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در دوره قاجار، ج) 1361 (------   - 



 55  هاي ايران و روسيه ي دوم جنگ واكاوي آغاز دوره

  .ستوده: ، تصحيح غالمرضا طباطبائي مجد، تبريزي تبريزتاريخ و جغرافي دارالسلطنه، )1373(نادر ميرزا   - 

 .اساطير: فر، تهران، به كوشش جمشيد كيان الصفاي ناصري����تاريخ ، )1380(خانهدايت، رضاقلي  - 

  هامقاله. ب

  .51، ش بررسيهاي تاريخيي محمود كي، ، ترجمه»مقدمات جنگ دوم ايران و روسيه «، )1353(اسچرباتوف  - 

يات نخستين اثر در تكوين ادب (بررسي احكام الجهاد و اساب الرشاد«، )1379(زرگري نژاد، غالمحسين  - 
 .155ش : ي ادبيات دانشگاه تهراني دانشكدهمجله، »)جهادي تاريخ معاصر ايران



 1390،  پاييز 10ي  سال سوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  56

  

  

 



  مطالعات تاريخ اسالم

  1390 پاييز  /10ي    شماره/سال سوم

  

 سيستان هايزنبيل قلمرو در اسالم گسترش

  

محسن رحمتي
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ي حكومت ي اعراب مسلمان بر ايران، بخش شرقي سيستان، در سايههمزمان با غلبه  :چكيده
.  سپاهيان مسلمان مقاومت كردندي بعد، در برابر حمالتها فتح نشد و اهالي آن جا تا دو سدهزنبيل

ي سوم هجري به صورت ي دوم سده و در نيمهم در اين منطقه نفوذ پيدا كرداما به تدريج، تعاليم اسال
  . دين غالب آن درآمد

هاي  تحليلي و از طريق به پرسش كشيدن داده- اين مقاله در صدد است با روش توصيفي  
  . تري ببخشدها وضوح بيشگسترش اسالم در قلمرو زنبيلي روند موجود، تا حد امكان به مسئله

ها به لحاظ نظامي در مقابل سپاهيان اسالم مقاومت دهد كه، اگر چه زنبيلاين مطالعه نشان مي  
كردند، اما به تدريج از طرق مختلف، همچون تبليغات ديني بازرگانان، غازيان، مراودات سياسي، و 

در آن ناحيه، تحت تأثير فرهنگ اسالمي قرار گرفتند و آخرين باالتر از همه، فعاليت خوارج 
  .  ها را نيز صفاريان در هم شكستندمقاومت نظامي آن

  زنبيل، سيستان، خوارج، گسترش اسالم، صفاريان  :كليدي هايواژه

_____________________________________________________________________ 
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Islam Expansion in Zumbils’ Kingdom 

Mohsen Rahmati1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The eastern part of Sistan was not been conquered simultaneous the Arab 

dominance on Iran‚ under patronage of Zumbils‚ and the natives resisted against Muslims’s 

armies attaks. But‚ by the mid of 3th century‚ Islamic teachings were penetrated in this area‚ 

as a preraililng religion.  

By historical descriptive – analytic method and asking about the little existing data‚ this 

article seeks to make much clear‚ if possible‚ the process problem of Islam expansion in 

Zunbil’s dominion. This study shows that‚ although‚ the Zunbils resisted against the Islamic 

armies‚ but gradually that area was affected by Islamic Culture and teachings in different 

ways‚ as religious propaganda of Muslim merechants‚ holy Warriors (ghazis) ‚ political 

socialization‚ above all‚ efforts of the Khawarij there‚ and their final military vim was crushed 

by Saffarids. 

Keywords: Zunbil‚ Sistān‚ Khawarij‚ Islam Expansion‚ Saffārids 

_____________________________________________________________________ 

1  Assistant professor of History‚ Lorestan University   mohsenrahmati45@gmail.com 
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  مقدمه 

اين امر، فارغ از ماهيت . گسترش دين اسالم در هر منطقه، متأثر از عوامل متفاوتي بوده است
هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مردم آن اسالم، به عوامل چندي، از جمله ويژگي

هاي لذا، در نواحي مختلف، اسالم به شيوه. جديد بستگي داردناحيه و حامالن عناصر فرهنگي 
  .  مختلف گسترش يافت

اي بود كه گسترش ها، در شرق ايالت وسيع نيمروز، نيز از آن گونه نواحيقلمرو زنبيل
 بيش از دو 1ها،اين منطقه به زعامت زنبيل. اسالم در آن با ديگر نواحي ايران تفاوت داشت

هاي نظامي اعراب مسلمان مقاومت كرده و در طول آن مدت به كشيقرن در مقابل لشكر
_____________________________________________________________________ 

در حالي كه مورخان قديم، همچون محمد بن جرير طبري . در خصوص ضبط و قرائت اين عنوان هنوز اطمينان نيست   1
، 401، 400ات، صصاالعلمي للمطبوع مؤسسة: ، چاپ عبداهللا علي مهنا، بيروت5، جتاريخ الرسل و الملوك) 1418/1998(

- 194، 190، صصالعلمیةدارالكتب  :، بيروت2، تاريخ يعقوبي، تحقيق خليل منصور، ج)1419(، يعقوبي)442- 440، 406، 404

؛ ابوالحسين علي 389- 385دار و مكتبه الهالل صص: ، بيروتفتوح البلدان، )1421/2000(؛ احمد بن يحيي بالذري195،279
دارالفكر، : ، بيروت3، چاپ محمد محيي الدين عبدالحميد، جلذهب و معادن الجوهرمروج ا، )1409(بن حسين مسعودي

، عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون 288- 287الهالل، صص مکتبةدار و : ، بيروتالتنبيه و االشراف، )1421(؛ هم او 138ص
، 3 و تحشيه خليل شحاده و سهيل زكار، ج، تحقيق... تاريخ  المسمي ديوان المبتدا و الخبر في التاريخ العرب و، )2000و1421(

المعرّب ) ق1389(اند، و جواليقي موهوب بن احمد ، اين عنوان را به صورت رتبيل نوشته100، 60، 53دارالفكر، صص: بيروت

 نيز به صراحت رتبيل ثبت كرده است، اما محققان 211ص: ، چاپ احمد شاكر، قاهرهمن الكالم االعجمي علي الحروف المعجم
 تاريخ سيستان(دانسته ) زنده پيل -مشتق از زنت پيل(ملك الشعراي بهار آن را زنبيل. مروزي در صحت آن ترديد دارندا
همچنين ماركوارت و گروهي ). (2، تعليقات مصحح، يادداشت91ي خاور ، ص كالله: ، تصحيح محمد تقي بهار، تهران)1314(

اي مرتبط با عقايد مذهبي تصور كرده و آن آن را واژه) زن داذور( ي زن داتبرواژهديگر از محققان با مشتق دانستن اين عنوان از 
محققان بسياري اين نظر را . )Zum”, EI1 ,vol.11.p.323 .Minorsky“ 1936 :نك(خوانده اند ) با ضم اول( را زنبيل يا ژنبيل

طهوري، : مريم مير احمدي، تهراني ، ترجمه بطلميوسايرانشهر در جغرافياي، )1383(ماركوارت . اندپذيرفته و به كار برده
؛ برتولد )82- 45،79، 15امير كبير، صص: ي حسن انوشه، تهرانترجمه(، تاريخ سيستان، )1370( به بعد؛ باسورث 157ص

، 25، صصعلمي و فرهنگي: ، تهران1ي عبدالجواد فالطوري، جترجمه(، تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي، )1369(اشپولر 
ي پروين ترجمه(، فراهم آمدن زمينه هاي سياسي و اجتماعي نهضت عباسيان در خراسان، )1386(شعبان . ا.؛ م)123، 85، 35

  .85- 82، 57، 45 - 44پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، صص: تركمني آذر، تهران

C.E Bosworth (1975), ‘‘The Tahirids and Saffarids ,’’ in Cambridge History of Iran, IV, ed.R.N. Frye, Cambridge. 

pp. 98-99. 

. داند صورت صحيح آن را رتبيل مي76، ص24، سال4و3، شآريانا( ، »رتبيالن زابل و پيل«در مقابل عبدالحي حبيبي در، 
 استناد به برخي شواهد آن نيز با) 466- 465، صص 209، پياپي 9، ش18، سال يغما(، »رتبيل و پيل«، )1344(باستاني پاريزي

اند گران نيز اين ضبط را پذيرفته و پيروي كردهاي از پژوهشدانسته و عده) ي پيلي گردونهبه معني دارنده(را رتبيل 
؛ محمد بن محمد بن عبيداهللا 527، 517، تهران، اميركبير، صصتاريخ ايران بعد از اسالم، )1371(كوبعبدالحسين زرين(

براي اطالع ) (1545، ص5سروش، تعليقات مصحح، ج: ج، تصحيح محمد روشن، تهران5، ي طبريتاريخنامه ،)1389(بلعمي 
: ، تهران2، چاپ عبدالحي حبيبي، جطبقات ناصري، )1363(منهاج سراج جوزجاني : هاي ديگر از اين اسم نكي قرائتدرباره

ميت آنان بر زابل و زابلستان و احتمال ربط ميان اين نام ؛ با توجه به حاك)427- 426، تعليقات مصحح، صص 2دنياي كتاب، ج
  .با عنوان سلسله، شايد بتوان صورت صحيح اين عنوان را همان زنبيل دانست
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ي اين خاندان اطالع ما درباره. ترين ثغور قلمرو اسالمي درآمده بودعنوان يكي از بزرگ
ِ ها نيز در خصوص حدود دقيق قلمروگر صرفاً منحصر به منابع اسالمي است كه آنحكومت

فقط در شرح چگونگي پيشروي اسالم . دهنددست نميها و مسائل داخلي آن اطالعي به زنبيل
ها را با سپاه هاي آنها اشاره كرده و شرح منازعات و درگيريدر شرق سيستان به حضور زنبيل

در طول دو قرن، به تدريج دين اسالم در بين ساكنان قلمرو و حتي . انداسالم به اختصار آورده
ي قرن سوم در اندك زماني ا ظهور صفاريان در نيمهخاندان حاكم رواج يافت و به دنبال آن، ب

. ها برچيده شد، و آن منطقه جزئي از قلمرو اسالمي گرديدبساط حكومت و مقاومت زنبيل
ي بين ها شد؟ رابطهاسالم چگونه وارد قلمرو زنبيل: ي حاضر اين استپرسش اصلي مقاله

د؟ چگونه، بالفاصله پس از ظهور ها و اعراب مسلمان در طول دو قرن اول چگونه بوزنبيل
  ها منقرض شدند؟  يعقوب ليث، زنبيل

1هاي جغرافيايي قلمرو زنبيلمحدوده

  

ران ها را حكمخردادبه آنابن. ها روشن نيست تحت فرمان زنبيلِي دقيق قلمرومحدوده
مان ي سيستان را در تحت فرو يعقوبي و جواليقي همه2داند،سيستان ورخج و زمين داور مي

ملك  ( گاهي اوقات در برخي منابع در كنار نام زنبيل از نام شاه كابل3.آوردها به شمار ميآن
_____________________________________________________________________ 

ها را ترك دانسته زنبيل) 41ص(گيب. هاستي آن بحث شود، خاستگاه نژادي و قومي زنبيلجا دربارهي ديگر كه الزم است در اينمسئله   1
 از روايات برخي مورخان در باب زنبيل و ).New York: AMSpress.p.41 , Gibb,(1970),The Arab Conquest Of Central Asia(است

؛ 401،ص5طبري، همان، ج(اند ها ترك بودهرسد آنها، نيز به نظر ميي ايالت خلج در قلمرو زنبيلسپاهيان وي و همچنين حضور گسترده
: ، تصحيح ايرج افشار، تهران)ي فارسي قديمترجمه (مسالك و ممالك، )1368(اهيم بن محمد استخري ؛ ابر403،ص6خلكان، همان،جابن

اما با توجه به هپتالي بودن طوايف خلج ). 419ص: ، چاپ دوخويه، ليدن االرضصورة، )1967(حوقل ؛ ابوالقاسم ابن196علمي و فرهنگي، ص
كه هپتاليان، نژاد و هم اين) 4، پاورقي 215، همان، صتاريخ سيستان؛ 119ص: ، قاهرهممفاتيح العلو، )ق.ه1342(محمد بن احمد خوارزمي (

دانست كه با داوري بر روايت ) و بنا براين ايراني نژاد(ها را نيز از بقاياي هپتاليان بايست زنبيل، مي)25- 24شعبان، همان، (اند ايراني داشته
- از نيمه) 436دارصادر، ص: ، بيروت1، تصحيح كارل يوهانس تورنبرگ، جالكامل في التاريخ، )ق. ه1386((اثيرو ابن) 56،ص2همان، ج(طبري 

هاي هپتالي را نابود جا كه انوشيروان طوايف و گروهاز آن. اندبوده)  م579- 531: حك(ي دوم قرن ششم ميالدي، مطيع انوشيروان ساساني
ي اعراب، مرزبان اين نواحي از مرزبان كه در هنگام حملهار خود ساخت، و هم اينگزها را زير فرمان گرفت و مطيع و خراجنكرد بلكه آن

- رسد كه مي، به نظر مي)321ص: ي ميرحسين شاه، كابل، ترجمهتعليقات بر حدودالعالم، )1342(والديمير مينورسكي (سيستان جدا بود 

ها را از بقاياي هپتاليان دانست كه تحت نظارت ، زنبيل)Bosworth,(1975),p.97(و باسورث ) 25،30همان، صص(توان به پيروي از شعبان 
توان بنابراين، مي. كردندترين قسمت قلمرو هپتالي، يعني در مرزهاي بين ايران و هند، حكومت ميي حكومت ساساني، در جنوبيعاليه

اما در طول نيم قرن بعد، به قدري .  در نظر گرفترا به عنوان آغاز پيدايش اين سلسله،) 579- 570از (ي حكومت انوشيروان آخرين دهه
طبري، (ها نيز ياري خواست اقتدار يافته بودند كه يزدگرد سوم در حال فرار به شرق، وقتي از ملوك شرق درخواست كمك نموده بود، از آن

  ).121، ص3اثير، همان، ج؛ ابن40، ص4همان، ج

  .40حوقل، همان، صابن   2

  .211؛ جواليقي، همان، ص104- 102دارالكتب العلميه، صص: ، چاپ محمد امين ضنّاوي، بيروتلدانالب، )1422(يعقوبي   3
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شود  چنين به ذهن متبادر مي1.يا ملك سند به صورت مستقل ذكري به ميان آمده است) كابل
گويند اند و در شرح حوادث چنان سخن ميها جدا بودهكه ملوك سند و شاهان كابل از زنبيل

 يآيد كه همههاي ديگر مورخان بر ميدر حالي كه از گفته. اندها بودهها غير از اينكه گويا زنبيل
ها را در رخّج و  در حالي كه  بالذري قشالق زنبيل2.اندها بودهاين ملوك، يكي و همان زنبيل
  بدين ترتيب،4.وشته استها را در نزديكي كابل ناثير ييالق آن ابن3محل ييالقشان را زابلستان نوشته،

- تحت فرمان اين حكم) ي آنبا اندكي تغيير در حدود و دامنه(پيداست كه نواحي شرق سيستان 

ي زابلستان و زمين داور قرار داشته، معلوم جا كه در شرق سيستان ناحيهاز آن.  بوده استرانان
هاي مختلف،  در طول زماناست كه بخش اعظم و ثابت قلمرو آنان همين ناحيه بوده و احتماالً

  . كرده استگاهي تا كابل در شرق، و يا تا سند و مكران در جنوب، امتداد پيدا مي

ِ  تغييرِها، از طرفي معلولي قلمرو زنبيلرسد، اين آشفتگي در تعيين محدودهبه نظر مي
ها ي قلمرو آنان در طول زمان، و از طرف ديگر از نوع و ماهيت حكومت زنبيلمحدوده

ها در حد فاصل ايران و هند قرار داشته و ي سرزمين آنجا كه محدوده از آن5.متأثر بوده باشد
 و 6اند،طبقه بندي كرده» ملوك هندي«ها را تحت عنوان برخي از مورخان به صراحت آن

ها، رانان آنها و نام برخي حكمهايي كه در مورد مذهب آنهمچنين با داوري بر روي داده
7.دانست)هندي و ايراني(رانان را تحت تأثير هر دو فرهنگ تي اين حكمبايس

  

_____________________________________________________________________ 

تاريخ ؛ 40، ص4؛ ج562، ص3؛ طبري، همان، ج385- 384، صص)1421(؛ بالذري279- 278، صص2، ج)1419(يعقوبي   1

   .332، ص6؛ ج121، ص3اثير، همان، ج؛ ابن88- 87، همان، صصسيستان

زين االخبار مشهور به تاريخ ، )1363(؛ عبدالحي بن ضحاك گرديزي549، ص3؛ بلعمي، همان، ج138، ص3،ج)1409(مسعودي   2

، تصحيح محمد تقي مجمل التواريخ و القصص، )1318(شادي؛ ابن246دنياي كتاب، ص: ، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهرانگرديزي
  .422، 279ي خاور، صصكالله: بهار، تهران

  .80، ص)1421(بالذري   3

  .606، ص5اثير، همان، جابن   4

ران ها يكي به عنوان حكماند، كه از ميان آنهاي فرعي بودههاي ايلياتي داراي شعبات و شاخهي حكومتها هم مانند همهزنبيل   5
ران كابل يا بدين معني كه در يك زمان ممكن بود حكم. اندرانان فرعي تابع وي بودهبرتر انتخاب شده و ديگران به عنوان حكم

زيرا در برخي روايات از برادر زنبيل با نام شاه . ران زابل، به مقام زنبيلي برسد و در زمان ديگر يكي ديگرران سند يا حكمحكم
جا كه شاه و از آن) 44،459، صص3اثير، همان، ج؛ ابن562، ص3طبري، همان، ج(ياد شده، كه با زنبيل نيز اختالف داشته 

شاه و او باشد، همچنين در شرح فتوحات اسالمي در شرق سيستان از نبرد با كابل) نه اسم شخصي(نوان ايراني تواند همان عمي
كه از حضور فعال و احترام برادر و پسر عموي زنبيل دهند و هم آنشاه عظمي خبر ميمطيع كردن وي و بالفاصله نبرد با كابل

  ).206، 88، صص تاريخ سيستان(رسد در آن قلمرو خبر مي

  .422؛ ابن شادي، همان، ص138، 3؛ ج211، ص1، ج)1409(مسعودي   6

، )1376(؛ باستاني پاريزي 257، 83- 80، صص)1370(؛ باسورث307؛ گرديزي، همان، ص200، ص4مسعودي، همان، ج   7
  .171- 170نگاه، صص: ، تهرانيعقوب ليث
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  هاي اعراب مسلمان به قلمرو زنبيل  لشكركشي

هاي گسترش اسالم، اعزام سپاهيان مسلمان و تصرف نواحي ترين راهجا كه يكي از شايعاز آن
لي به اسالم فراهم ي سياسي به تدريج مقدمات گرايش اهاي غلبهمورد نظر بود، تا در سايه

لذا، طبعاً . گردد، بخش اعظم ايران و حتي بخش غربي سيستان نيز از اين طريق مسلمان شدند
  .  ها، توسل به همين شيوه بوده استنخستين روش براي گسترش اسالم در قلمرو زنبيل

 هجري است كه اعراب 23رسد، در سال ها در منابع خبر مينخستين باري كه از زنبيل
به فتح اول و سكون دوم و فتح (تغلبيعمروبنلمان، پس از فتح سيستان، به سركردگي حكممس

ي فتوحات در نواحي شرق سيستان به مكران حمله بردند، و مكرانيان از براي ادامه) سوم
ها در نتيجه، مسلمانان با هر دوگروه جنگيدند و با قتل زنبيل، برآن. زنبيل كمك خواستند

سمره در زمان عثمان بني مستقيم به قلمرو زنبيل را عبدالرحمن اما نخستين حمله1.غالب آمدند
ي سپاه زنبيل در كوه زون، ضمن او پس از حمله به زمين داور و رخَّج و محاصره. انجام داد

   2.عقد قرارداد صلح و كسب غنائمي هنگفت، زابلستان و بست را هم فتح كرد

، مردم زابلستان و رخَّج نقض )ع(ن و خالفت حضرت عليبا حوادث مربوط به قتل عثما
ي آن سمره مجدداً  آن منطقه را مورد حمله قرار داد و  ضمن فتح دوبارهعهد كردند و ابن

    3.ناحيه، تا كابل پيش رفت و آن را نيز فتح كرد

ه حكومت ق ربيع بن زياد را ب.  ه46ابيه سپرد و او  دربنمعاويه، حكومت بصره را به زياد
در اين فاصله، زنبيل نقض عهد كرده و مسلمانان را از قلمرو خود اخراج . سيستان تعيين كرد

 منهزم وي را تا ِق، پس از غلبه بر زنبيل، سپاه.  ه47ربيع در . نموده و تا بست پيش رفته بود
ق، عبيداهللا .  ه51 زياد در سالبن پس از عزل ربيع4.رخَّج تعقيب و رخَّج وزمين داور را فتح كرد

. بكره به حكومت سيستان تعيين و براي نبرد با زنبيل عازم بست و رخج و كابل شدبن ابي
_____________________________________________________________________ 

شادي و بلعمي، ي ابنجا كه مطابق گفتهبري ندارد؛ اما از آن؛ عنوان ملك سند آورده و از زنبيل خ562، ص3طبري، همان، ج   1
طبري از كشته شدن ملك سند . ملك سند همان زنبيل بوده، پس بايستي اين ماجرا را نخستين ذكر از زنبيل ها دانست

دهند، و با  ميدر اين نبرد خبر) يا همان ملك سند( گويد، اما ابن شادي و بلعمي، هر دو، از كشته شدن زنبيلسخني نمي
ها در تعيين هويت اين شخص، دليلي براي ترديد در اين امر وجود ندارد و اين زنبيل توجه به دقت اين دو مورخ و تفصيل آن

  ).  549، ص3؛ بلعمي، همان، ج422، 279ابن شادي، همان، ص(مقتول، نخستين زنبيل شناخته شده است

، )ه1409(حموي الدين ابوعبداهللا ياقوت ؛ شهاب115، ص2، ج)1419( يعقوبي؛85،صتاريخ سيستان؛ 382، ص)1421(بالذري   2
  .129- 128، صص3اثير، همان، ج؛ ابن125، ص3، ج434دارصادر، ص: ،  بيروت2، تصحيح فرديناند ووستنفلد، جالبلدان معجم

  .88- 85، همان، صصستانتاريخ سي؛ 8- 7، صص3خلدون، همان، ج؛ ابن151، ص2، ج)1419(؛ يعقوبي384بالذري، همان،ص   3

   .91 صتاريخ سيستان،؛ 385بالذري، همان، ص   4
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ديد، با پذيرش پرداخت دو ميليون درهم به عنوان زنبيل كه خود را از مقاومت ناتوان مي
زار گبا اين پيمان، زنبيل خراج. خراج، در خواست صلح كرد و مورد موافقت قرار گرفت

   1.مسلمانان گرديد

ق، درگذشت، زنبيل ها سر به شورش برداشتند و عالوه بر .  ه60چون معاويه در سال
رانان مسلمان  تالش حكم2.تجديد استقالل خود، حتي زرنج را نيز مدتي در محاصره گرفتند

 از ي زياديق به شكست، قتل و اسارت عده.  ه62ي زنبيل، در سال براي مطيع ساختن دوباره
ق، سيستان نيز مانند هرجاي ديگر دچار .  ه64 با مرگ يزيد بن معاويه در 3.ها منجر شدآن

ي اعراب در سيستان  اين امر زنبيل را بار ديگر وسوسه كرد تا در امور آشفته4.آشوب گرديد
  .   از جزئيات اين قضيه اطالعي در دست نيست5.مداخله كند

در اين زمان . ادامه يافت) ق.  ه67(ان تا سه سال بعدظاهراً آشفتگي اوضاع سياسي سيست
ران سيستان تعيين شد و با سامان دادن به اوضاع بن عامر، به عنوان حكمعبدالعزيز بن عبداهللا 

داخلي سيستان به مقابله با زنبيل پرداخت و به رغم تلفات سنگين اوليه، مبارزه با زنبيل را 
 از جزئيات برخورد  او 6.نبيل، سپاهش را تار و مار ساختادامه داد و ضمن به قتل رساندن ز

  . با اهالي قلمرو زنبيل و يا جانشينان وي اطالعي در دست نيست

 او در آغاز كار، حمله به 7.ق، عبداهللا بن اميه  به حكومت سيستان تعيين شد. ه73سال 
اما عبداهللا .  نمودزنبيل، با پذيرش پرداخت خراج، تقاضاي صلح. قلمرو زنبيل را آغاز كرد

زنبيل نيز با عقب نشيني به نواحي . نپذيرفت و پيشروي به قلب قلمرو زنبيل را ادامه داد
در حالي كه سقوط سپاه اسالم . ي به محاصره درآورداكوهستاني صعب العبور، او را در دره

د و  درهم غرامت، توانست خو300000نمود، عبداهللا فقط با  پذيرش پرداخت حتمي مي
    8.سپاهش را نجات دهد

 بنق، حكومت سيستان را به عبيداهللا. ه78ران عراق و نواحي شرق، در يوسف، حكمبنحجاج
_____________________________________________________________________ 

  .94 صتاريخ سيستان،؛ 385بالذري، همان، ص   1

  .45- 44، صص3؛ ابن اثير، همان، ج562، ص3طبري، همان، ج   2

  .101 - 100، صصتاريخ سيستان؛ 385بالذري، همان، ص   3

  .104تاريخ سيستان، ص   4

  .385 ص   بالذري، همان،   5

  .106- 105، صصتاريخ سيستان؛ 386- 385بالذري، همان، صص   6

  .107، صتاريخ سيستان   7

  .53، ص3خلدون، همان، ج؛ ابن369- 368، صص3اثير، همان، ج؛ ابن386؛ بالذري، همان، ص190، ص2، ج)1419(يعقوبي   8
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. هاي اوليه تا نزديك كابل پيش رفتاو به قلمرو زنبيل حمله برد و با پيروزي. بكره سپردابي
 دادن گروگان به زنبيل، ي جنگي زنبيل گرفتار آمد و  فقط با پرداخت غرامت واما در حيله

 شدت اين شكست چنان بود كه موضوع اشعار 1.توانست جان خود و سپاهش را نجات دهد
ي سربازان مسلمان و جسورتر  با توجه به ضعف روحيه2.برخي از شاعران عرب قرار گرفت

- محمدبنيوسف، عبدالرحمن لذا، حجاج بن3.كردشدن زنبيل، خطر جدي سيستان را تهديد مي

ق به حكومت سيستان گماشت و او را با سپاهي كامالً  مجهز به .  ه80اشعث را  در سال بن
اشعث در زمان اي كه ابن خطبه4.سيستان روانه ساخت كه به جيش الطواويس شهرت يافتند

هاي مأموريتي است كه حجاج به او ورود به سيستان ايراد كرد، گوياي اهداف و برنامه
    5.واگذار نموده بود

اشعث، برعكس با آغاز حمله، زنبيل به نواحي شرقي قلمرو خود عقب نشست و سپاه ابن
هاي  الحاقي پرداخت و با نصب هميشه، به جاي تاخت و تاز، به اشغال منظم سرزمين

 حجاج از كندي پيشرفت 6.ي نهايي در سال بعد آماده كرداستحكامات، زمينه را براي حمله
اشعث و اتحاد او را  كه اين امر شورش ابن7 آمد و او را نكوهش كرد،اشعث به خشمسپاه ابن

 شرط اتحاد اين بود كه اگر بر حجاج غالب آيد، از زنبيل 8.با زنبيل عليه حجاج در پي داشت
اشعث، پس از شكست از حجاج  ابن9.خراج نگيرد، و اگر مغلوب گردد، زنبيل او را پناه دهد

ي تهديد آميزي به زنبيل  حجاج نامه10.به قلمرو زنبيل پناه بردق، طبق قرار، .  ه83در سال 
_____________________________________________________________________ 

؛ 111، صتاريخ سيستان؛ 791- 790، صص4؛ بلعمي، همان، ج387- 386؛ بالذري، همان، صص401- 400، ص5طبري، همان، ج   1
ها را  درهم و گروگان000/700 يا 000/500مبلغ غرامت را . 60، ص3خلدون، همان، ج؛ ابن451- 450، صص4اثير، همان، جابن

امه جمعي از سپاه او نيز با نافرماني نسبت به وي، مبارزه را اد. اندسه تن از فرزندان خودش به همراه جمعي از بزرگان عرب دانسته
اما شدت گرسنگي و فشار جنگ چنان بود كه بخش اعظم سپاه وي، بعد از مراجعت از قلمرو زنبيل . دادند و همگي به قتل رسيدند

  .  موسوم گرديد» جيش الفناء«كه اين سپاه به و در زمان ورود به بست و سيستان هالك شدند، چنان

  . 308- 307، بيروت، دارالفكر، صص 7 و قدم له سهيل زكار و رياض زركلي، ج، حققه كتاب جمل من انساب االشراف،)1424(بالذري   2

   .402، ص5طبري، ج   3

، 4اثير، همان، ج؛ ابن112،صتاريخ سيستان؛ 287، ص)1421(؛ مسعودي407، 405- 404، صص5طبري، همان، ج   4
  .456،454صص

  .311- 310، صص7، ج)1424(بالذري   5

؛ 455،461، صص4اثير، همان، ج؛ ابن794، ص4؛ بلعمي، همان، ج406، ص5، همان، ج؛ طبري194، ص2، ج)1419(يعقوبي   6
  .114- 113، صصتاريخ سيستان

  .411- 410، صص5؛ طبري، همان، ج312، ص7، ج)1424(بالذري   7

  .314- 313بالذري، همان، صص   8

  .463، ص4؛ ابن اثير، همان، ج412، ص5؛ طبري، همان، ج194، ص 2، ج)1419(يعقوبي   9

  .463، ص4؛ ابن اثير، همان، ج412، ص5؛ طبري، همان، ج194،ص 2، ج)1419(يعقوبي 10
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اشعث، از پرداخت هفت يا نه سال خراج معاف نوشت و او را به شرط تسليم و تحويل ابن
 سال به قلمرو زنبيل نتازند و او 10كرد و درصلحي كه برقرار گشت، مسلمانان متعهد شدند تا 

كه از اين پس  با توجه به آن 1. هزار درهم خراج بپردازدپس از پايان اين مدت، نيز سالي نهصد
 عمالً 2اشعث بود،هاي حجاج بن يوسف معطوف به رفع عوارض ناشي از شورش ابنتمام تالش

ها همچنان نامفتوح و نفوذناپذير باقي سپاه اسالم در مقابل زنبيل متوقف شد و قلمرو زنبيل
رانان مسلمان براي  اين زمان را پايان تالش حكمگران به خطاكه برخي پژوهش چنان3.ماند

_____________________________________________________________________ 

؛ 456- 455، صص5؛ طبري، همان، ج353، ص7، ج)1424(او؛ هم387، ص)1421(؛ بالذري195، ص2، ج)1419(يعقوبي   1
البدء و ، )1431/2010(ابي زيد احمد بن سهل بلخي، : ؛ قس502- 501، صص4اثير، همان، ج؛ ابن117، صتاريخ سيستان

  .454دارصادر، ص: ، چاپ سمير شمس، بيروتالتاريخ

ق به حكومت سيستان منصوب كرد، اما با اعتراض زنبيل ناچار اين انتصاب را ملغي .  ه85لخمي را در سال تميمبنةاو عمار   2
روايت مبين قدرت و اعتبار زنبيل و به درستي اشاره كرده، اين ) 145، ص1370(كه باسورث ، چنان)108، ص)1422(يعقوبي(ساخت

اما پس از سامان يافتن اوضاع . اهميت صلح با او براي حجاج است كه براي نگه داشتن رضايت خاطر وي به لغو اين برنامه پرداخت
ق، .  ه88 بنابراين، در. سيستان، حجاج تصميم به نقض عهد با زنبيل گرفت و با حمله به قلمروي وي قصد تصرف قلمروي او را داشت

اما وقتي كار  . بن بشر كلبي را به حكومت سيستان فرستاد و وي با نقض عهد به بست تاخت و با زنبيل نبرد آغاز كرد) يا اشعث(اشهب 
داشت، لذا، به زودي وي را خلع به دلخواه پيش نرفت ، او نيز  ناچار با زنبيل صلح كرد و اين قضيه، حجاج را همچنان ناخرسند مي

، 1421(با استناد به روايت بالذري) 147- 146، ص1370(باسورث ). 120، صتاريخ سيستان؛ 387، ص)1421(بالذري(ساخت 
زاده نشينان هپتالي در اين زمان، شورش شاه. معتقد است كه اين عزل، به دليل شكايت زنبيل به حجاج اتفاق افتاده است) 387ص

طبري، (يزك طرخان حادث شد كه مدتي توجه حجاج را به خود مشغول داشت ي تخارستان و نواحي مجاور به سركردگي نمنطقه
به هر حال، . توان گفت كه زنبيل نيز در اين شورش دست داشته استمي) 503، ص5ج(با استناد به طبري ). 504- 502، صص5ج

مرو بن مسلم باهلي را به حكومت سيستان ران خراسان و سيستان، بعد از غلبه بر اين ماجرا، برادر خود، ع بن مسلم باهلي، حكمقتیبة
 000/800فرستاد و او نيز با حمله به قلمرو زنبيل نبرد را آغاز كرد، اما از اين نبرد طرفي نبست و كار او پيش نرفت و با شرط دريافت  

به روايت . ستدر خصوص علت واقعي اين قضيه اطالعي در دست ني). 120، صتاريخ سيستان(درهم  خراج با زنبيل صلح كرد 
حجاج از اين صلح به خشم  آمد و . ي گرفتن خراج از زنبيل، مشكالتي پيش آمده بوددر اين زمان در نحوه) 387، ص1421(بالذري 

قتيبه نيز  ناچار خود به سيستان و زرنگ رفت و ). 120، صتاريخ سيستان(قتيبه را  مجبور ساخت تا شخصاً به نبرد با زنبيل برود 
ي قلمرو هاي مسلمان، همه يا بخشي از قلمرو زنبيل را ضميمهرد با زنبيل شد و گويا قصد داشت با ايجاد كوچ نشيني نبآماده

اما زنبيل كه به شدت از اين قضيه به هراس افتاده بود، ضمن اعزام سفير به چين و ابراز تابعيت نسبت به آن دولت،  . اسالمي نمايد
قتيبه نيز با در نظر گرفتن ). Gibb,(1970),p.42؛ 120، صتاريخ سيستان(يليون درهم را داد  م2پيشنهاد صلح در ازاي پرداخت 

، )1421(؛ بالذري 200، ص2، ج)1419(يعقوبي. (بكره، درخواست زنبيل را پذيرفت و بازگشتابيسرانجام عمليات جنگي ابن
  ).  121- 120، صصانتاريخ سيست؛ 569، ص4اثير، همان، ج؛ ابن520، ص5؛ طبري، همان، ج387ص

عبدالملك، و اندكي پس از آن مرگ قتيبه، خراسان و سيستان، در پس از حجاج نيز با مرگ همزمان حجاج بن يوسف و وليدبن   3
- بنيزيد، برادرش  مدرك. در اين زمان زنبيل پرداخت خراج مقرر را  متوقف ساخت). ق.  ه97(فرمان خاندان مهلب قرار گرفت 

؛ 109، ص)1422(يعقوبي(تان فرستاد و او را مأمور مبارزه با زنبيل ساخت، اما زنبيل به او خراجي نداد مهلب را به سيس
اما او نيز نتوانست توفيقي به . ؛ لذا، به زودي او را عزل نمود و فرزند خود معاويه بن يزيد را به جاي وي گماشت)بالذري، همانجا

با مرگ سليمان و ). 388،ص)1421(بالذري( زنبيل را نتوانست باز پس بگيرد دست آورد، زيرا جز بخش اندكي از خراج مقرر
عبدالعزيز، سياست تعرضي خالفت اموي در سيستان نسبت به قلمرو زنبيل تعديل شد و در نتيجه، زنبيل نيز جلوس عمربن

؛ 110يعقوبي، همان، ص(د ادامه داد عبدالملك هم به اين رونهمچنان از دادن خراج مقرر خودداري كرد و تا پايان زمان يزيدبن
ها پرداخت، عبدالملك تصميم به نابودي خاندان مهلب گرفت و به تعقيب آنبنحتي هنگامي كه سليمان). بالذري، همانجا

  ).100، ص3خلدون، همان، ج؛ ابن86، ص5اثير، همان، ج؛ ابن632، ص5طبري، همان، ج(ها پناه داد زنبيل به بقاياي آن
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   1.دانندها در عهد اموي ميغلبه بر قلمرو زنبيل

در . عبدالملك، سياست تعرض نسبت به قلمرو زنبيل از سر گرفته شدبنبا جلوس هشام
- او سپاهي را به سركردگي بالل. ران سيستان شد همداني، حكمق، يزيد بن عريف . ه107سال 

 در اين زمان، 2.ي الزم و مطلوب بازگشتكبشه به نبرد زنبيل فرستاد، اما بدون اخذ نتيجهبيابن
ها فشار رانان سيستان، زنبيل نيز از بيرون به آنها بر حكمعالوه بر ناآرامي خوارج و فشار آن

تصاب آورد؛ لذا، اندكي بعد نيز ناتواني او در مبارزه با خوارج، موجب عزل وي و انوارد مي
 عبداهللا نيز در زمستانبن اصفح3.ق گرديد. ه108شيباني به حكومت سيستان در سال عبداهللابناصفح

العبور  قلمرو خود عقب نشست و سپس با زنبيل به نواحي صعب. به قلمرو زنبيل حمله كرد
ها ها، اصفح و سپاهيانش را در معابر تنگ به محاصره افكند و بخش اعظم آنفرو گرفتن راه

   4).ق. ه109(را نابود ساخت 

ي خالفت رانان سيستان در ادامهها با حكمي آناز اوضاع داخلي قلمرو زنبيل و رابطه
ها به هيچ يك از عمال دانيم كه بعد از حجاج، زنبيلفقط مي. هشام، اطالعي در دست نيست

ختالفات خانوادگي  پس از وي نيز، جنگ داخلي در قلمرو اموي، ا5.اموي خراج نپرداختند
ها با خوارج، و در ميان خاندان اموي، و جدال اعراب خراسان و سيستان و همدلي برخي از آن

ي غازيان مسلمان به  دست اندازي و حمله6نتيجه تشديد فعاليت خوارج به ويژه در سيستان،
ه حدود شرقي ها فروكش كرد و در نتيجقلمرو زنبيل را مانع شد؛ لذا، منازعات مرزي با زنبيل

  . قلمرو اسالم  از بست فراتر  نرفت

 138كه تا سال چنان. با انقراض امويان، اختالفات اعراب و شورش سيستان  ادامه يافت
كندي به عبداهللابن در اين سال، سليمان7.ق، هنوز سيستان فرمان از عباسيان در نيامده بود. ه

او براي نخستين بار توانست .  شدحكومت سيستان منصوب و مأمور سركوبي شورشيان
زنبيل از مقابل . سيستان را به اطاعت از عباسيان وادار كند و سپس به بست و رخَّج حمله نمايد

_____________________________________________________________________ 

  .85، همان، صشعبان   1

  .126، صتاريخ سيستان   2

  .126، صتاريخ سيستان؛ 223، ص2، ج)1419(، هم او 110، ص)1422(يعقوبي   3

  .  126، صتاريخ سيستان؛ 223، ص 2، ج)1419(يعقوبي   4

  .388، ص )1421(بالذري   5

  .134- 127همان، صص   6

  .139 - 134همان، صص   7
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 1.وي عقب نشست، اما سليمان به غنايم حاصل اكتفاء ورزيد و از تعقيب وي خودداري نمود
شيباني را به يزائدهبنق، معن.  ه151اوضاع نا آرام سيستان، منصور را واداشت تا در سال 

ها و اخذ خراج معهودي كه از عهد  او با مطيع ساختن زنبيل2.حكومت سيستان تعيين كند
زنبيل با ارسال هداياي فاخر . حجاج عقب افتاده و پرداخت نشده بود، به سوي رخج پيش رفت

بل عقب نشست؛ اما سعي كرد معن را از پيشروي باز دارد و خود به مناطق ييالقي اطراف كا
معن پيشروي خود را ادامه داد و پس از شكست زنبيل و اسارت افراد فراوان از سپاه وي، از 

شاهان نسبت به مهدي ي يعقوبي، زنبيل و كابل اگرچه به گفته4. بازگشت3الرخجي،جمله فرج
د و تا دو  اما با درگذشت وي، مجدداً سر از طاعت پيچيدن5ي عباسي مطيع شده بودند،خليفه

   6.ي بعد همچنان ناآرام بودند و مطيع نشدنددهه

رانان مسلمانان توانستند نواحي پيرامون بلخ، باميان و هندوكوش را به دست سرانجام، حكم
گيرند و از طرف شمال نيز به كابل نزديك شوند و حمالت خود را بر آن متمركز نمايند و 

 بدين ترتيب، زنبيل 7.ل  نيز تحت فشار قرار دهندها را از طرف كابدر نتيجه قلمرو زنبيل
ناچار بود كه در زمان مهدي و اوايل عهد هارون، خراج معهود را به صورت منظم پرداخت 

ق، اوضاع سيستان به هم .  ه181خارجي در آذركبن� اما با اوج گرفتن شورش حمز8.نمايد
ز آن پس نيز با مشكالت سياسي  ا9.علي از وي شكست خورد و عقب نشستبنبرآمد و عيسي

برداري كه گويا زنبيل قصد بهرهها مقدور نبود؛ چنانعباسيان، عمالً امكان اعمال فشار بر زنبيل
_____________________________________________________________________ 

   .140همان، ص   1

  .143همان، ص   2

  .321- 320، صص 2، ج)1419(؛ يعقوبي38، ص3ياقوت حموي، همان، ج:  شرح حال وي و فرزندش، نكبراي   3

  .85، ص1؛ اشپولر، همان، ج606، ص5اثير، همان، ج؛ ابن144- 143، صصتاريخ سيستان؛ 389- 388، صص)1421(بالذري   4

   .279- 278، صص2، ج)1419(يعقوبي   5

ق، به قلمرو زنبيل در رخَّج حمله برد و با شكست سپاه .ه169ران سيستان، در سال دعرج، حكمبنابراين، تميم بن سعيدبن   6
ي عمارهچند سال بعد از اين نيز، عثمان بن). 151، صتاريخ سيستان. (زنبيل، برادرش را اسير كرد و به بغداد گسيل داشت

او در . ه به  قلمرو زنبيل گسيل داشتق به حكومت سيستان رسيد و سپاهي به سركردگي پسرش  صدق. ه172مزني، درسال 
درسال ). 153- 152همان، صص(ي اول زنبيل را در رخَّج شكست داد، اما ناآرامي سيستان او را ناچار به بازگشت كرد مرحله
ور شد و پس از شكست زنبيل در او به قلمرو زنبيل حمله. ق، ابراهيم بن جبريل به حكومت سيستان منصوب گرديد. ه179
- ق، به عنوان حكم. ه180علي بن عيسي بن ماهان در سال). 154همان، ص( داور و رخَّج، راه خود را به سوي كابل گشود زمين

ق، از بست تا كابل . ه182او تا سال . او پسرش عيسي را به حكومت سيستان گماشت. ران سيستان و خراسان منصوب شد
  ).168، ص6، جاثير، همان؛ ابن155همان، ص(كرد تاخت و تاز مي

  .114، ص6، ج608، ص5اثير، همان، جابن   7

  .389، ص )1421(بالذري   8

  .168، ص6اثير، همان، ج؛ ابن480بلخي، همان، ص؛ ابن156، صتاريخ سيستان   9
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هاي مجاور خود داشت، ولي مأمون با از اختالف ميان امين و مأمون و حمله به سرزمين
 پس از وي نيز، تا 1. امر باز داشتمكاتبه با او  و ارسال هدايايي، با وي صلح كرد و او را از اين

ها، و رانان مسلمان براي ورود به قلمرو زنبيل و واكنش آنزمان يعقوب ليث، از تالش حكم
  .حتي از پرداخت خراج  به دربار خالفت، هيچ خبري، در دست نيست

  مبادالت فرهنگي و صدور اسالم در قلمرو زنبيل

يمان معروف است، سرشار از مراتع غني بود كه در هاي سلها،كه امروزه به كوهقلمرو زنبيل
) كه نام خود را به اين ايالت دادند(پرور و ايلياتي، نظير سكاها طول زمان، بسياري از اقوام دام

ي اين  حضور گسترده2.را به خود جلب كرده بود) ي آنان بودندها بازماندهكه زنبيل(و هپتاليان 
از ايالت حاضر فقط نام دو . ري، بافتي ايلي به منطقه داده بودايالت در منطقه و رونق دام پرو

دار، صاحبان گاو و گوسفند بسيار ها، كه عموماً به عنوان قومي دامخلج: ايل به ما رسيده است
 )ها روشن نيست قومي و نژادي آنكه هويت(ين از حضور قبايل بشلنگ  همچن3.اندمعرفي شده

4.رسددر زمين داور خبر مي
  

كه  ايالت به يكي اين: ين طرز زندگي ايلياتي از دو نظر با گسترش اسالم در تضاد بودا
هاي خود از تعرض ايالت ديگر و حيوانات وحشي، مجبور بودند در منظور حفظ ايل و دام

هاي فصلي و كه بر اثر نقل و انتقالهم اين. فنون رزمي، معموالً ورزيده و كارآزموده باشند
تري به زمين محل اتراق بار بودند و در نتيجه، دلبستگي كمتاني و زمستاني، سبكهاي تابسكوچ

نشيني  كه در روش عقب5شد،ها از  اين ايالت تأمين ميبخش اعظم نيروي زنيبل. خود داشتند
ها چند بار هوشمندانه و سياست زمين سوخته در برابر دشمن مهارت داشتند و با اين روش

  .   در هم شكستندسپاهيان مسلمان را

گرفتند، كه با توجه كه در زندگي ايلي معموالًٌ تصميم اصلي را رؤسا و خوانين ميدوم اين
اگرچه اين نيرو، راه پيشروي سپاه . به ساختار زندگي ايلي، نيازي به اطاعت از اعراب نداشتند
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هب و تفكر بدوي اما مذ. اسالم را سد كرده و فقط راه مبادالت فرهنگي را باقي گذاشته بود
تري قرار داشت و در مبادالت ها، در قياس با فرهنگ متعالي اسالم، در مراتب بسيار پايينآن

بنابراين، به صورت خودآگاه، يا ناخودآگاه . فرهنگي قطعاً توان برابري با اسالم را نداشتند
  .   اثرگذاري فرهنگي و تالش براي صدور اسالم از اين طريق آغاز شد

  مراودات سياسي . الف

ها، مراودات و مذاكرات سياسي بين ترين روش اثرگذاري فرهنگي در قلمرو زنبيلمعمول
هاي مختلف، همچون مسافرت به دربار يكديگر و رانان مسلمان بود كه از راهها و حكمزنبيل

جا به  و از آنبكره آمدابيبنق، زنبيل نزد عبيداهللا. ه51در سال . گرفتيا تردد سفيران، انجام مي
ابيه، در بصره گسيل شد؛ زياد نيز مدتي او را نگه داشت و سپس ران عراقين، زيادبندربار حكم

 درسال 1.با اعطاي خلعت و هدايا به وي، او را مجدداً به حكومت قلمرو خود باز پس فرستاد
ي شيباني زائدهبن معنبه گروگان، نزد) ماويد(ها به نام ماوند ق نيز، داماد يكي از زنبيل.  ه151
ي عباسي فرستاد و منصور نيز با اعطاي خلعت و معن او را به بغداد نزد منصور خليفه. آمد

 همچنين، 2.اش باز پس فرستاد و براي او مستمري تعيين كردهدايا وي را به حكومت موروثي
رب مسلمان رانان عها و حكممذاكرات صلح فراواني كه طي دو قرن اول هجري بين زنبيل

توانست باعث آشنايي افراد قلمرو زنبيل، به ويژه خاندان  در دراز مدت مي3سيستان پيش آمد،
  . حاكم، با تعاليم اسالمي شود

عامل ديگري كه در اين زمينه به انتشار تعاليم اسالمي كمك كرد، پناهنده شدن سران و 
لت مركزي و دستگاه خالفت سرداران عرب به قلمرو زنبيل بود كه در اثر اختالف با دو

 حضور دراز مدت اين افراد با داشتن اعتقاد اسالمي، نيز يكي 4.گرفتندتحت تعقيب قرار مي
_____________________________________________________________________ 

  .94، صتاريخ سيستان؛ 385بالذري، همان، ص   1

  .85، ص1؛ اشپولر، همان، ج606، ص5اثير، همان، ج؛ ابن144- 143، صصتاريخ سيستان؛ 389- 388، صص)1421(بالذري   2

حات براي آزادي اسيران الطل طلحةنظير مذاكرات عبدالرحمن بن اشعث با زنبيل براي اتحاد با وي عليه حجاج، مذاكرات    3
بن مسلم باهلي، مذاكرات با  قتیبةمسلمان از دست زنبيل، مذاكرات حجاج با وي براي تحويل ابن اشعث، مذاكرات زنبيل با 

  .آيدهاي بين دو طرف به شمار ميي تماسبكره، فرمانده جيش الفناء و موارد بسياري از اين دست، از جملهابيبنعبيداهللا

، )آمدكه از آن پس به عنوان مشاور در نزد زنبيل به حساب مي(تميم توان به حضور عبيد بن سبيع، يكي از بنيميان مياز اين    4
پناهنده شدن عبدالرحمن بن اشعث و جمعي از همراهان وي بعد از شكست ديرالجماجم، و همچنين پناهنده شدن برخي از 

، 7، ج)1424(بالذري، : نك(كه تحت تعقيب خليفه قرار گرفتند، اشاره كرد آنها بعد از اعضاي خاندان مهلب به قلمرو زنبيل
، )1421(؛ مسعودي632، 456، 440، صص5؛ طبري، همان، ج195، ص 2، ج)1419(؛ يعقوبي، 353، 312- 311صص
  .100، ص3خلدون، همان، ج؛ ابن86، ص5، ج485- 484، صص4اثير، همان، ج؛ ابن289- 288صص



 1390،  پاييز 10ي  ارهسال سوم، شم، مطالعات تاريخ اسالم  70

ها، عالوه بر اين. ها با مسلمانان و تعاليم اسالمي بودهاي ارتباطي و آشنايي زنبيلديگر از دريچه
ها را سالم، پرداخت خراج به آنها، چند بار پس از شكست از سپاه اكه گفته شد، زنبيلچنان

اي از محاسبان و دبيران و سپاهيان  طبيعي است كه در موسم دريافت خراج، عده1.متعهد شدند
اي از افراد قلمرو زنبيل مسلمان براي دريافت آن به قلمرو زنبيل رفته باشند، و يا بالعكس، عده

اين قضيه نيز يكي ديگر از . شندبراي تحويل خراج پذيرفته شده، به قلمرو اسالمي آمده با
در عين حال در زماني كه زنبيل خود به عنوان . ها و مسلمانان بودهاي تماس بين زنبيلدريچه
آمده، بعيد است كه توان و جرئت ممانعت از گزار مسلمان و خالفت اسالمي در ميخراج

      .تردد مسلمانان به صورت انفرادي در قلمرو خود را داشته بوده باشد

  تجارت.  ب

ها، به دليل قلمرو جغرافيايي زنبيل. دومين راه اثر گذاري فرهنگي بر قلمرو زنبيل، بازرگاني بود
گزارش . كه بر سر راه ارتباط زميني ايران با هند واقع بود، اهميت تجاري فراوان داشتآن

هرهاي هند، اين واقعيت كه برخي از ش. ي اين روابط تجاري در دست نيستمنظمي درباره
خراسان و » جاي بازرگانان«همچون دنپور و لمغان، بلهاري، بيتاق و جز آن را  به صراحت 

دهد كه تجارت مسلمانان با هند  نشان مي2اند،ودهب» بازرگانان مسلمان«عراق،  يا به طور كلي 
همين قلمرو جا كه تنها راه ارتباطي خراسان با هند، در اين زمان پر رونق بوده است، و از آن

همچنين، . اندكردهكند كه اين تجار از قلمرو زنبيل به هند تردد ميها بود، معلوم ميزنبيل
شهرهاي كابل، غزنين و نواحي پيرامون آن در شرق قلمرو زنبيل و همچنين بست در غرب آن 

از رونق  نشان 3اند،ناميده» باركده كاالهاي هند«، و »جاي بازرگانان«قلمرو را به عنوان 
   4.تجارت ايران با هند از طريق قلمرو زنبيل دارد
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ها بود، اما ق، پس از فتح قلمرو زنبيل. هاگر چه اين رونق تجاري مربوط به قرن چهارم 
توان تصور كردكه قبل از آن هيچ چيزي نبوده و آن همه رونق تجاري يكباره به وجود نمي

ي عرب به وضوح از رونق بازرگاني در اوايل حمله، به تاريخ سيستانكه آمده باشد، و هم اين
 اين رونق تجاري چنان بود كه حتي در اوج حمالت اعراب به قلمرو 1.داردسيستان پرده برمي

ي تجار مسلمان در  با توجه به اين رونق تجاري، بايستي تردد گسترده2.شدزنبيل نيز تعطيل نمي
بليغ و گسترش مفاهيم و تعاليم اسالمي در آن منطقه ها نيز نقش عظيمي در تبيين، تقلمرو زنبيل

ولي در قياس با ساير . داشته بوده باشد، اما متأسفانه گزارش دقيقي در اين باره در دست نيست
ها را چنين تبيين كرد كه، تردد تجار مسلمان در اين منطقه و  شايد بتوان نقش آن3موارد،

ري و لزوم تعامل و اختالط با اهالي به منظور ها در شهرها و مراكز تجاضرورت اقامت آن
با افزايش تردد تجار . ها منجر مي شده استفروش محصوالت خود، به تبادل فرهنگي بين آن

ها، افراد و اهالي ساكن در آن ناحيه در تماس با اين بازرگانان مسلمان مسلمان به قلمرو زنبيل
  .  از تعاليم و شعاير اسالمي مطّلع شدند

هاي سپاه خليفه و لزوم دفاع در برابر ضد ايان بايد افزود كه عدم توفيق لشكركشيدر پ
ها، استقرار تعداد زيادي از غازيان مسلمان را در مرزهاي غربي قلمرو زنبيل، هاي زنبيلحمله

اين گروه غازيان و مطوعه كه به صورت خودجوش در اين . در حدود بست، ضرورت بخشيد
هاي مرزي، به عنوان مدافعان ثغور اسالمي عمل دند، با استقرار در رباطمنطقه ظاهر شده بو

هاي نظامي و غير نظامي شان با دستهها و تماس مستقيمكردند، و اما در عين حال، تعدد آنمي
نقش اين قشر، . ها منجر شده استساكن در قلمرو  زنبيل، به ايجاد برخي مراودات در بين آن

ي كوهستاني چرا كه بعد از سقوط زنبيل، منطقه. ها، نمايان شدط زنبيلبه ويژه پس از سقو
 خود، ِشمال آن، يعني غور، همچنان مستقل و نافرمان باقي ماند و حتي با حمالت مقطعي

هاي لذا، گروهي از مطوعه يا غازيان مسلمان در رباط. دادندمسلمانان را تحت فشار قرار مي
ي عمومي زمين داور تعبيه شد، مستقر گرديدند و به منطقهمتعددي كه در اطراف بست و 

ها هم به نهادينه شدن حضور مداوم اين غازيان در قلمرو  زنبيل. مقابله با غوريان مي پرداختند
  .  تعاليم اسالمي در آن منطقه كمك كرد
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  خوارج و نفوذ اسالم در قلمرو زنبيل ها 

د كه با برداشت متفاوت خود از تعاليم اسالمي در هاي مذهبي اسالم، خوارج بودنيكي از نحله
سيستان . ها قرار گرفتند و به نواحي دوردست مرزي گريختندتقابل با خلفا و مورد تعقيب آن

طبيعي است كه در . رفت، مطمح نظر خوارج واقع شدنيز، كه يكي از ثغور اسالمي به شمار مي
ست و زمين داور مستقر شوند تا به دليل ترين نواحي آن در اطراف بسيستان، هم در شرقي

خوارج با . ها سلطه نداشته باشندرانان سيستان بر آنها، حكمهاي مرزي با زنبيلدرگيري
استقرار در سيستان، ضمن ايمن ماندن از تعرض عمال خليفه، مكاني براي گسترش عقايد خود 

 هاجا كه زنبيلاز آن. مرو زنبيل نيز يافتنداز طريق غزا  يا تبليغ در ميان غير مسلمانان ساكن در قل
دادند، خوارج نيز توانستند به عنوان يك جريان مخالفان خليفه را در قلمرو خود پناه مي

كه عبيد بن سبيع، با توجه به آن. ها تردد داشته باشندمسلمان و مخالف خليفه در قلمرو زنبيل
 1برد،پيوست و به عنوان مشاور نزد او به سر ميتميم، به زنبيل ي بنييكي از خوارج از قبيله

توان تصور كرد كه اصوالً قلمرو زنبيل در شرق سيستان به صورت پايگاه اصلي خوارج مي
  . درآمده باشد

ي خوارج هاي اواخر عهد امويان و اوايل عصرعباسي، فضايي براي فعاليت آزادانهآشفتگي
ه تناسب شرايط منطقه، تغيير جهت دادند و به حمايت ها باز اين زمان به بعد، آن. فراهم كرد

 2.از روستاييان در مقابل عمال خليفه برخاستند و روستاييان را از دادن خراج معاف نمودند
ي خود، و صدور اسالم در هاي خوارج براي مقابله با خلفاء، جذب هوادار براي فرقهتالش

ي خوارج،  هاي پردامنهز هر چيز در فعاليتقلمرو زنبيل و ديگر نواحي غير مسلمان، بيش ا
-  با توجه به آن3.ي آذرك تبلور يافتنخست به سركردگي حضين يا حصين، و سپس حمزه

كه فعاليت اين دو، توانست از فشار سپاه خليفه برمرزهاي قلمرو زنبيل بكاهد، عمالً راه را 
هاي از جزئيات اين فعاليت. براي فعاليت تبليغي و فرهنگي خودشان در منطقه هموار كرد

با » يك نيمه از سيستان« آورده است كه تاريخ سيستانفقط . تبليغي نيز اطالعي در دست نيست
كه در قرن بعد به سرعت اين مذهب هواداران   البته، با توجه به آن4.خوارج يار شده بودند
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   .456، ص5؛ طبري، همان،  ج195، ص 2، ج)1419(؛ يعقوبي353، 312- 311، صص7، ج)1424(بالذري   1

مركز بازشناسي ايران و اسالم، ص : ، تهرانخوارج در ايران، )1379(حسين مفتخري: تر در اين زمينه، نكع بيشبراي اطال   2
  . و بعد158

  .185- 164، ص)1379( ؛ مفتخري217- 193، صص)1370(باسورث: ها، نكتر در خصوص كم و كيف اين قيامبراي اطالع بيش   3

  .171، صتاريخ سيستان   4
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 از خوارج را اتحادي توان اين حمايت مي1خود را از دست داد و به اقليتي كوچك تبديل شد،
  .   اجتماعي عليه عمال خليفه پنداشت- سياسي

ها با ساكنان قلمرو زنبيل را  هموار كرد و به هر حال، اين قضيه راه تعامل فرهنگي بين آن
كه با توجه به آن. ي خوارج، منتهي گرديدها با تعاليم اسالمي، ولو در قالب عقيدهبه آشنايي آن

يا به بيان بهتر به ( منتهي اليه شرق سيستان و نزديكي غزنه، را به خوارج بناي شهر گرديز، در
 و 3دادند،ها بعد نيز ساكنان آن را خوارج تشكيل مي و تا مدت2اندنسبت داده) ي آذركحمزه

هاي معمول  كه از نام4محمد داشت،بنجا نام اسالمي افلحران آني يعقوب، حكمدر زمان غلبه
همه و همه مؤيد آن است كه با تشديد فعاليت خوارج، به ويژه تحت فرمان  5خوارج است،

كه با داوري چنان. ي آذرك، عالوه بر ديگر عوامل، اسالم در قلمرو زنبيل تحكيم يافتحمزه
ليث به  پسر عموي زنبيل، در زمان لشكركشي يعقوب6حجر،بناز روي نام اسالمي صالح

د كه در اين زمان، اسالم در بين اعضاي خاندان حكومتي زنبيل توان استنباط كرزابلستان، مي
  . نيز نفوذ كرده  بود

  ها  برآمدن صفاريان و انقراض زنبيل

مسلمانان از طريق مبادالت فرهنگي تنها توانستند در ميان يكجا نشينان، يعني اهالي شهرها 
وذ اسالم قرار نگرفتند و وروستاهاي اين قلمرو، اسالم را گسترش دهند و ايالت در معرض نف

ناگفته پيداست كه در چنين حالتي، براي . مند تحت فرمان زنبيل بودندبه عنوان سپاهي قدرت
: حك(ق، يعقوب بن ليث صفاري .هدر اواسط قرن سوم. ها به نيروي نظامي نياز بودغلبه بر آن

 خود، صالح بن ، در غرب سيستان  قدرت را به دست گرفت و در مبارزه با رقيب)265- 247
. صالح براي مقابله با وي از زنبيل ياري خواست. ، به شرق سيستان لشكركشي كرد)نضر(نصر

نصر در بنيعقوب نيز با پايمردي سپاهيان و نبوغ نظامي خويش توانست با قتل زنبيل و صالح
يشروي به  يعقوب، سپس با پ7.ها را در هم بشكند و تار و مار سازدق، سپاه آن.ه250اوايل سال
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  .  207- 206؛ مفتخري، همان، صص92، 71، صص حدودالعالم: وضعيت خوارج در قرن چهارم، نكبراي اطالع از    1

  . 24، صتاريخ سيستان   2

  .71، صحدودالعالم   3

  .306؛ گرديزي، ص206، صتاريخ سيستان   4

  .3، يادداشت 218، ص )1370(باسورث   5

  .206، صتاريخ سيستان   6

باستاني : براي آگاهي از داليل اين لشكركشي، نك. 403، ص6 همان، جخلكان،؛ ابن206- 205، صصتاريخ سيستان   7
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، 1ي زابلستان، تا غزنه پيش رفت و پس از كسب غنائم هنگفتسوي شرق، ضمن تصرف همه
ي خود را بر آن حجر، پسر عموي زنبيل، به حكومت آن نواحي، سلطهبنبا انتصاب صالح

 در اين نبرد، پسر زنبيل كه به احتمال، پيروز نام داشت، اسير شد و به دستور 2.ناحيه گسترد
   3.در قهندز بست زنداني گرديديعقوب 

اين پيروزي، يعقوب را به صورت قدرت بالمنازع سيستان در آورد و به او امكان داد با 
ي اهالي سيستان، خود را براي مقابله با طاهريان و ديگر مندي از احساسات بومي گرايانهبهره

اي قدرت خود  به جايي ها براي احيهاي زنبيل تالش4.كارگزاران خالفت عباسي آماده كند
كه، تا يك قرن بعد، هنوز  ولو اين5.ي قلمرو  اسالمي گرديدنرسيد و عمالً آن منطقه ضميمه

 بدين ترتيب، خاندان سيصد 6.خانه ها بر قرار و فعال بوددر برخي از نواحي آن قلمرو، بت
ا به آن منطقه، و همچنين هشان از طريق اطالق نام آنها برافتاد، اما ياد و خاطرهي زنبيلساله

تا ) معروف به شارستان رتبيل(ها در نزديكي غزنين ها و استحكامات آن از طريق بقاياي قلعه
   7.دو قرن بعد هنوز برقرار ماند

ها كه به عنوان يك دژ تسخير آيد كه، حكومت زنبيلجا اين پرسش پيش ميدر اين
قابل صفاريان نتوانست مقاومت كند؟ در منابع، ناپذير در مقابل اعراب درآمده بود، چرا در م

_____________________________________________________________________ 

گير سپاه يعقوب در اين جنگ، او فقط با مورخان متأخر معتقدند كه با توجه به قلّت چشم. 172- 171، صص)1376(پاريزي
، چاپ مير هاشم النسابمجمع ا، )1363(اي محمد بن علي شبانكاره(ي جنگي، توانسته بر حريف غالب آيد استفاده از حيله
: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده، )1362(؛ حمداهللا مستوفي قزويني 21- 20اميركبير، صص: محدث، تهران
  ).371اميركبير، ص 

  .247، ص7اثير، همان، جابن   1

  .  306؛ گرديزي، همان، ص206، صتاريخ سيستان   2

  .215، صتاريخ سيستان   3

   .404، ص6خلكان، همان، ج؛ ابن214- 208، صصستانتاريخ سي: نك   4

ها را داشت، اما يعقوب با يورشي ي زنبيلحجر، بر يعقوب عاصي شد و قصد احياي سلسلهبنصالح ) ق. ه252اواخر ( دو سال بعد   5
يك بار  ). 207- 206، صصتانتاريخ سيس(گير كرد، و پس از اسارت وي، او را به قتل رسانيد ي كوهتيز غافلبرق آسا وي را در قلعه

ق از زندان گريخت و با گردآوري بقاياي هواداران خود و اتحاد با قبايل خلج، بر نواحي شرق . ه255ديگر، پيروز پسر زنبيل، در سال 
يل ريزش يعقوب به سرعت به مقابله با وي شتافت، اما به دل. ي زنبيل ها را احياء نمودزابلستان و اطراف كابل مسلط شد و سلسله

- اگر چه او در مسير بازگشت، بخش قابل توجهي از رمه. هاي ارتباطي، به وي دست نيافت و ناچار به بازگشت شدبرف و انسداد راه

ي شديد، بر او دست يافت ق به او حمله كرد و ضمن محاصره.  ه258هاي قبايل خلج را به عنوان غنيمت گرفت، اما دوباره در سال 
ي خود گرفت و از اين طريق آن منطقه را به ها را زير سلطهها، تمام قلمرو آني زنبيل خاتمه دادن به عمر سلسلهو با قتل او، ضمن
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  .135، ص7اثير، همان، ج، ابن240ن، ص؛ مقدسي، هما104، صحدودالعالم؛ 419حوقل، همان، صابن   6

، )1374(؛ ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي 1ي، يادداشت شماره422؛ گرديزي، همان، ص200، ص4، ج)1409(مسعودي   7
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اما شايد بتوان اين نكته را با تكيه بر . شودپاسخي روشن و مستقيم براي اين پرسش يافت نمي
سيستان تقريباً تنها ايالت ايران است كه در . ي اهالي سيستان تبيين كرداحساسات بومي گرايانه

 مخصوص ِگر بومي، خاندان حكومت)يان تا قاجاريهاز صفار(ي بعد از اسالمي دورهطول همه
 فقط از زمان ورود اسالم تا 1.ي تمايالت بومي آن ايالت بوده استبه خود داشته كه نماينده

ها در تشكيل صفاريان، از وجود چنين حكومتي خبر نداريم، كه با توجه به مقاومت زنبيل
ي آن ايالت و ي تمايالت بوم گرايانهوان نمايندهها را به عنمقابل اعراب مسلمان، شايد بتوان آن
  . ها دانستاين تمايالت را تنها راز بقا ي زنبيل

ها ي اعراب مسلمان بر نيمروز، بين تمايالت بومي و مذهبي آنرسد كه غلبهبه نظر مي
آيند، ولي حضور اعراب در ها خوشيعني پذيرش اسالم براي آن. تناقضي ايجاد كرده باشد

ها، احساسات بومي  لذا  مقاومت زنبيل2.قه به عنوان عنصر بيگانه برايشان ناگوار بودمنط
كرد؛ زيرا حضور اعراب را در سرزمين ي اهالي سيستان را اشباع و به خود جلب ميگرايانه

 در نتيجه، به 3.ها حاضر به ترك دين اسالم نيز نبودنددر حالي كه آن. خود خوش نداشتند
ها، هاي خود از آنه بدون حضور جسماني در سپاه زنبيل، با همدلي و حمايترسد كنظر مي

خواستند و كه نميمانع از پيروزي قطعي اعراب مسلمان در منطقه مي شدند، يا دست كم اين
اين تعصب بوم گرايانه در ميان اهالي . ها صورت گيردگذاشتند اقدامي جدي عليه زنبيلنمي

 اما با روي كار آمدن يعقوب و 4.هرهاي سيستان نيز بوده استزرنگ، حتي نسبت ديگر ش
_____________________________________________________________________ 

هاي محلي را  و جز آن، وجود سالله الملوكةشجر، احياء الملوك، تاريخ سيستانهاي محلي سيستان، نظير ي تاريخبا مطالعه   1
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  .124- 123، صص)1308(بارتولد : تفتان، همچنين، نك: ، زاهدانملوك سيستان، )1385(مرده 

 ةخواندند و حتي يعقوب، به رغم مسلمان بودن و مخالفتش با خوارج، از حمزلمان را تحت عنوان غرباء ميرانان عرب مسها حكمآن   2
  ).203، ص تاريخ سيستان: نك(ستايد كه بر اصحاب سلطان بيرون آمده و مردم بومي سيستان را نيازرده، ميآذرك به عنوان آن

يات، بعد از صلح ايران بن رستم اسپهابذ نيمروز با اعراب، هيچ شورش و ي والكه در سيستان بر عكس همهدليل اين سخن آن   3
هايي كه خراسان و  هجري و ديگر شورش33جا انجام نشد و حتي در شورش قارن در ي اعراب در آنتالشي براي رفع سلطه

البته ). 56- 55، صص4همان، جطبري، : براي اطالع از اين شورش نك(فارس را آشفته كرده بود، اهالي سيستان نقشي نداشتند 
 )ع(دانست، از سيستان بيرون كردند، به اين عنوان كه آن ايالت جزو قلمرو عليسمره را، كه خود را والي معاويه ميبنعبدالرحمن

 شورش مختصري ترتيب دادند )ع(و يا در اعتراض به اقدام يزيد در كربال و شهادت امام حسين ) 89، صتاريخ سيستان(است 
 بر منابر مقاومت كردند و اجازه ندادند كه اين امر )ع(همچنين، در مقابل امويان در مورد سب علي). 100، ص ريخ سيستانتا(

گاه اقدامي ضد عربي نداشتند؛ حتي استادسيس كه از اما هيچ). 91، ص 3ياقوت حموي، همان، ج(بار اتفاق افتد بيش از يك
اين . ا در خراسان به سامان رساند و از سيستان هيچ كمك رسمي به وي نرسيداهالي سيستان دانسته شده، شورش خود ر

  .مند فرض كندها را به اسالم عالقهكند كه سيستانيمورد نگارنده را متقاعد مي

ي زرنگ به بست گرفت، كه او تصميم به انتقال خزانهنصر بودند، پس از اينبنيعقوب ليث و يارانش، كه در خدمت صالح   4
  ).198، صتاريخ سيستان(دار شد و  بر او شوريدند احساساتشان جريحه
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زيرا يعقوب هم سيستاني .  مسلمان، اين تضاد از بين رفتِي بوميصفاريان، به عنوان يك سلسله
رانان عرب در منطقه نبود و در عين حال با بودن وي نيازي به وجود حكم. بود و هم مسلمان

ي اهالي سيستان، ي احساسات بوم گرايانه ترتيب، همهبدين. شدشعائر اسالم نيز حفظ مي
معطوف و متوجه وي گرديد، و به جاي حمايت از عنصر بومي غير مسلماني چون زنبيل، به 

  .  حمايت از يك عنصر بومي مسلمان مثل يعقوب، پرداختند و عمالً زنبيل را رها كردند

  نتيجه 

عيت و ويژگي خاص جغرافيايي، از قبيل داشتن ها در شرق سيستان، با داشتن موققلمرو زنبيل
كوهستان و صعوبت تردد در آن و همچنين وجود مراتع و در نتيجه گردآمدن ايالت با نيروي 
جنگي كافي در اطراف آن، به صورت يك دژ تسخيرناپذير درآمده بود، كه تا بيش از دو قرن 

 باعث شد تا بر خالف ديگر اين قضيه.  هاي نظامي خلفا مقاومت كرددر برابر لشكركشي
  .نواحي ايران، تسخير آن از طرق ديگر صورت پذيرد

راه تجاري ايران به هند بود كه با توجه ها، قرار گرفتن بر سر شاهويژگي ديگر قلمرو زنبيل
ي تجار مسلمان را در آن استنباط توان تردد گستردهبه رونق شديد آن راه در قرون نخستين، مي

از . كرد نيز به تأثيرگذاري عميق فرهنگي اين بازرگانان در منطقه كمك مياين امر. كرد
رانان مسلمان نيز، از طريق مذاكرات، صلح، تردد سفير فيمابين طرفي نيز، روابط سياسي با حكم

جا نيز، به نشر عقايد و تعاليم اسالمي در ها، و همچنين پناهنده شدن مخالفان خليفه به آنآن
ي انحرافي تحت تعقيب از اواخر قرن خوارج نيز به عنوان يك فرقه. كمك كردقلمرو زنبيل 

اول هجري، براي ايمن ماندن از آزار خلفاء به سيستان رفتند و به سبب آن كه مخالف خلفا 
ها كه به دنبال يافتن ها در قلمرو  زنبيل منعي نداشت و آنها تردد آنبودند، از نظر زنبيل

پيرواني براي خود بودند، به تبليغ عقايدشان در بين اهالي قلمرو زنبيل پرداختند و در اين زمينه 
سرانجام نيز، حكومت صفاريان به عنوان يك حكومت بومي مسلمان، . توفيق بسيار يافتند
ها ابراز مي شد، به هايي را كه از سوي اهالي سيستان به زنبيلها و حمايتبسياري از همدلي

ها را در هم خود جلب كردند و در عمليات نظامي نه چندان دشواري بساط حكومت آن
  . پيچيدند و قلمروشان را به داراالسالم ضميمه نمودند
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گردند، هاست به عنوان اصولي بديهي  در مكتب شيخي معرفي ميبرخي از مباحثي كه مدت :چكيده
هاي ي يكي از شاخهها نيستند، بلكه تنها متعلق به انديشهي تمام شيخيانديشهدر اصل مباحثي فراگير در 
اند، اكثر محققان از ها بودهي شيخياند كه، چون به حق پركارترين شاخهي كرمانمكتب شيخي، يعني شاخه

- يل تصور نمودهها را اصهاي فكري شيخيه آشنا شده و متعاقباً تمامي آن ديدگاهديدگاه طريق آثار ايشان با

ي ناطق واحد، و در صورتي كه حقيقت چنين نيست و تعاليمي چون اصل معرفت به ركن رابع، نظريه. اند
ي كرمان دارد، و چه در آثار و عقايد مشايخ  شاخهحتّي اصول دين چهارگانه، تنها اختصاص به ديدگاه

هاي مكتب  چه در نزد ساير شاخهو) يعني شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي(ي مكتب شيخي اوليه
  .هاي اسكويي، محلي از اعراب ندارندي عتبات و احقاقيي تبريز و شيخيهشيخي، چون شيخيه

توصيفي سعي در يافتن پاسخي مناسب  - اي كه در اين مقاله با روش تحليليهاي اصليپرسش
  : زيرندشان هستيم، به شرحهايي كه  در صدد رفعها داريم، و ابهامبراي آن

ي كرمان چيست، و آيا اين نظريه كه به ادعاي ي شيخيهي ناطق واحد در انديشهكه، نظريهاول آن
از دل اصل معرفت به ركن رابع بيرون آمده است، در ) واضع و شارح آن(حاج محمد خان كرماني 

واضع (ن كرماني ي حاج محمد كريم خاي شيخيه و همچنين در انديشهها وتعاليم مشايخ اوليهانديشه
  ، بوده است يا خير؟)اصل معرفت به ركن رابع

گذار  و بنياني شيخيه، اعتقادي به اصول دين و مذهب چهارگانه داشتهكه، آيا مشايخ اوليهديگر آن
كه در اين مبحث نيز، همچون مبحث اصل اند، يا ايني اماميه بودهتغييرات در اصول دين و مذهب شيعه

ي كرمان در ميان بوده و بار ديگر ي مشايخ شيخيهابع، پاي ذهن خالق سرسلسلهمعرفت به ركن ر
  ها به حساب آمده است؟منويات حاج محمد كريم خان، به اشتباه، ديدگاه تمامي شيخي

ركن رابع، ناطق واحد، اصول دين و مذهب، حاج محمد كريم خان كرماني، : كليدي هايواژه
  حاج محمد خان كرماني
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Religious Principles and Theory of �ategh - e - Vahed  

(Singel Talking) in the SheyKhism View 

Gholam Hossein Zarghari Nezhad1 

Mohsen Seraj2 

 

 

 

 

 

Abstract: Some of the arguments which have presented as evident rules of Sheykhism 

School, are not comprehensive arguments in all of the Sheykhism view; probably, they just 

belong to one of the Sheykhism School’s branches, means Kerman branch, because it was the 

most efficient one as compared with other Sheykhism schools branches. Most of researchers 

have become Familiar with Sheykhism views just with this branch's works and have gotten its 

views as original ones, subsequently. In case‚ it is not all of the truth and the teachings like the 

principle of  gnosis to Rokn - e - Rabe , (the Fourth Pillar)‚ the theory of Nategh - e - Vahed (the 

Single Talking) and four religious principles , just belongs to Kerman’s branch and these views 

have not been in the books and ideas of the premier leaders of Sheykhism School (means Sheykh‚ 

Ahmad Ahsaei and Seyyed Kazem Rashti)‚nor in other branches of Shekhism schools.  

The main questions that we try to find suitable answers for them‚ are these questions: 

1. What is the theory of Nategh - e - vahed in the Kerman branch idea‚ and has been this 

theory, which based on Haj Mohammad Khan Kermani’s (the founder and explicator of this 

theory) declared, has been extracting from the principle of Rokn - e - Rabe, in Haj Mohammad 

Karim Khan Kermani’s view, or not? 

2. Have the premier leaders of Sheykhism School believed the four religious principles, 

and have they founded the changes in religious principles of Twelve - Islam Shiite‚ or in this 

argument, (like the theory of Rokn - e - Rabe, it is related to creative mind of the founder of 

Kerman’s Sheykhism dynasty, too; and with another foul, the views of Haj Mohammad 

Karim Khan have been presented instead all of the Sheykhism view? 

Keywords: Rokn - e - Rabe, Nategh - e - Vahed, Religious Principles, Haj Mohammad Karim 

Khan Kermani, Haj Mohammad Khan Kermani 
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  مقدمه

ي ي شيخيهحاج محمد كريم خان كرماني يكي از شاگردان اصلي سيد كاظم رشتي و سر شاخه
ترين مشايخ مكتب شيخي بود كه آثار فراواني در بسط و تشريح مكتب كرمان و از بزرگ

ي شيعي بر جاي نهاد؛ و از سويي ديگر، با وضع اصولي چون ي انديشهفكري شيخي در حوزه
اي تمام رابع و اصول دين چهارگانه، در راستاي تبديل مكتب شيخي به فرقهمعرفت به ركن 

  .ي مذهب شيعه گامي بلند برداشتعيار در حوزه

ي شيخي، تنها و ي انديشهشايان ذكر است كه اعتقاد به اصل معرفت به ركن رابع در حوزه
 به وجود اين اصل ي كرمان دارد و ساير مدارس مكتب شيخي اعتقاديتنها اختصاص به شيخيه

ي ي شيخي ندارند و حتي محققان قدمايي نيز با استفاده از وجه تسميهدر تعاليم مشايخ اوليه
 ما 1.اندي كرمان، در آثار خود،  به وجود اين اختالف برداشت صحه نهادهركنيه براي شيخيه

كن رابع در اصل معرفت به ر«ي هشتم همين مجله و در مقاله اي با عنوان نيز در شماره
به تفضيل در اين باب توضيح داده و به نبود اصل فوق الذكر در تعاليم مشايخ » ي شيخيهانديشه

ي شيخيه و بعيد بودن تفاسير حاج محمد كريم خان  از تعاليم شيخ احمد احسايي و سيد اوليه
ايم، ه كردهكند،  اشارها استناد ميكاظم رشتي، كه براي وضع اصل معرفت به ركن رابع به آن

  .  تر به آن مقاله مراجعه نمايندتوانند براي اطالعات بيشكه عالقه مندان مي

ي تمامي شيخيان، خود مورد با اين توصيفات، وجود اصل معرفت به ركن رابع در انديشه
اختالف است و متعاقباً نظراتي چون ناطق واحد كه خود برآمده از اصل معرفت به ركن رابع 

  . ي اصيل شيخي محلي از اعراب نداردنيز، در انديشهمعرفي شده 

  ناطق واحد 

است كه خود » ناطق واحد«شود، مبحث يكي از مباحثي كه جزو اعتقادات شيخيه عنوان مي
  . گيرد قرار مي» ركن رابع«ي مبحث در زيرمجموعه

پسر (مبحث  ناطق واحد را براي اولين بار و به صورت گسترده، حاج محمدخان كرماني 

_____________________________________________________________________ 
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در دروس و آثار خود ) ي كرمانو جانشين حاج محمد كريم خان كرماني در رهبري شيخيه
ي آن اين است كه ناطق واحد از همان كاملين و ابواب و نواب زمانه مطرح نمود و خالصه

 برده و معرفتكه حاج محمد كريم خان در مبحث معرفت به ركن رابع از ايشان نام مي(است 
ي ايشان و در تمام امور علم و دين و عمل از همه) داندز اصول دين و مذهب ميبه ايشان را ا

سرآمدتر است و در زمان او ساير كاملين شيعه تابع اويند و صامت او و او ناطق واحد دين و 
  . مذهب حقه است

ي كرمان البته، مشايخ شيخيه. بدين طريق، ناطق واحد در هر زمان رأس ركن رابع است
دانند و بعد از ايشان انبياي خدا و بعد از ايشان هم بزرگان  مي)ع(ي اطهارحقيقي را ائمهناطقين 

 در مقابل او )ع(، ايشان ناطق و حضرت علي)ص(محمدو كاملين شيعه؛ يعني در زمان حضرت 
صامت، و ايشان در زمان امامت خود ناطق بودند و امام حسن و امام حسين، كه امام بودند، در 

  . و صامتمقابل ا

همين .  ناطق، و جانشين او امام صامت است)ع(تيب، در زمان هر امامي، خود امامبدين تر
 صامت، اما نسبت به ساير )ع(بت به امام دارد، و نسبت به اماموضعيت را، باب امام نيز نس

شيعيان ناطق است؛ زيرا فرد كامل و شخص اول در بين شيعيان اوست، وي مركز شيعيان و 
الراس است؛ و اين فرد كامل، قطب زميني يا نظير السمت امام است؛ و ماني و سمتقطب آس

نسبت به باب امام، صامت و نسبت به ) نقبا و نجبا (براساس همين سلسله مراتب، كاملين شيعه 
پس ناطق واحد در هر زمان در ميان بزرگان دين و شيعيان كامل . ي شيعيان ناطق هستندبقيه

ديكتر از سايرين به ائمه اطهار صلوات اهللا عليهم هست و محل توجه ايشان نز«كسي است كه 
شود البته و صد البته اعلي و اشرف و اكمل و اعلم و اورع و خداوند و حجت خدا بر ساير مي

   1.»السالم استو اتقي از ديگران و شخص اول شيعيان و تالي تلو امام عليه

كندكه، با طق واحد در بين نقبا و نجبا تأكيد ميحاج محمد خان در اثبات لزوم وجود نا
كه نقبا و نجبا مانند ساير خلق با هم اختالف ندارند، اما اختالف درجه و مقام دارند، چرا آن

كه همه در يك درجه و مقام نيستند و هر كدام مقامي دارند، پس المحاله اختالف حاصل 
ها يكي باشد كه از همه  بايد در بين آنپس. شود و اين اختالف اسباب اختالف خلق استمي

داراي مقام باالتر باشد و همه به او اقتدا داشته باشند، تا اختالفي به وجود نيايد و او ناطق واحد 

_____________________________________________________________________ 
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  : گويدپس در توضيح اين ناطق واحد مي1.است

مراد آن كسي است كه نطق به حق نمايد و تأسيس اساس فرمايد از جانب خداوند عالم «
السالم يا  يابد وحي يا بامر نبي و الهام از جانب خدا يا بامر خاصي از جانب امام عليهجل شأنه

از جانب آن كسيكه از جانب امام است قائم شود بحق و تأسيس اساس كند و رياست خلق را 
  2.»... و اي بسا به منزله قطبيت برسند كه بر ايشان دور بزند عالم ...فرمايد

 ولكن مؤسس اساس و مقنن قانون حجت كليه شخصي است ناطق و او«كند كه، اما تأكيد مي
و او ال محاله يكي است براي رفع خالف  ...دست امام و چشم و گوش و اسم و صفت اوست 

 و تشاجر و نزاع و فرمانفرمايي و تأسيس امري جديد از بواطن كتاب خداوند و اخبار اهل بيت
 براي سلطان متعدد معني نيست بلكه عدد باشد ابداًشود كه متسالم اهللا عليهم پس چگونه مي

سلطان چون متعدد شود خودش اسباب اختالف است بهر حال اگر يك وقتي زمان اقتضا نمود 
شود خيزد و او يگانه و فرد است و با وجود او جميع اختالفات رفع ميكه ناطقي برخيزد برمي

وايل غيبت كه هنوز صالح در غيبت در ا] چنانكه[مگر اينكه كسي بر باطل رود چنانچه 
كلي نبود در هر زماني نايبي خاص قرار دادند و در ميان مردم بودند و اهل حق مشايع ايشان 

 ميل كردند كه بودند و ايشان حاكم و فرمانفرما بودند از جانب امام همچنين اگر امروز مثالً
اين زمان هنوز آن صالحيت پيدا دهند ولي واحد است ولكن در چنين نايبي قرار دهند قرار مي

  3.»خرده از صالحيت پيدا بشودنشده است كه خود را معرفي نمايند و شايد خرده

 كند خلق را به سوي ناطق واحد و مردم بايد علم را المحالههدايت مي) شيخيه(ي ناجيه پس فرقه
  .السالمم عليهي فيض است ميان ايشان و امااز ناطق واحد اخذ كنند، چرا كه ناطق واسطه

ي ناطق واحد، ابوالقاسم خان ابراهيمي نيز در تفسير سخنان حاج محمدخان و تشريح مقوله
ي ركن رابع است و منظور از آن، همان ي وحدت ناطق از فروع مسئلهكند كه مسئلهعنوان مي

نه است و ي نجبا و نقبا و كاملين در هر زمانجيب يا نقيب يا باب خاص امام است كه سردسته
داند، حال يا نوعي، يا اگر  جزو اصول دين ميرا از معرفت به ركن رابع و مسلماًمعرفت او 

    4.شخص اليق بود و يا خود ناطق واحد خود را معرفي كرد، معرفت شخصي

_____________________________________________________________________ 

ي ابراهيميه، صص  كرمان، مدرسه،)در جواب سؤاالت ميرزا اسحق خان(ي اسحقيه رساله، )ق. ه1378(حاج محمدخان كرماني   1
229 - 231.   
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طور كه مبحث اما آن چيزي كه در اين مبحث بسيار مهم است، آن است كه، همان
خان از هاي شخصي خود حاج محمد كريمها و استداللستنتاجمعرفت به ركن رابع، ناشي از ا

هاي حاج تعاليم شيخ احمد و سيد كاظم بود، مبحث وجود ناطق واحد را نيز بايد تنها از استنتاج
محمدخان كرماني از اصل معرفت به ركن رابع به حساب آوريم، و حتي اضافه كنيم كه، 

ين مبحث در انديشه و آثار مبدع اصل  معرفت به ركن اي از اعتقاد به اعالوه بر آن كه نشانه
خان وجود دارد كه داللت هاي بسياري نيز در آثار حاج محمد كريمبينيم، بلكه نشانهرابع نمي
 گاه چنين مبحثي را در اصل معرفت به ركن رابع قبولخان هيچكند كه حاج محمد كريمبر آن مي

خان از مراتب نقبا و نجبا و بزرگان  حاج محمد كريماگر نظري دقيق به تعاريف. نداشته است
شود كه ايشان براي هر كدام از اين بزرگان شيعه مراتب و شيعه بيندازيم، كامالً آشكار مي

توان چنين هايي در نظر گرفته كه در سايرين بدان كيفيت وجود ندارد، و ميكرامات و توانايي
كاملين شيعه را در مراتبي در عرض هم در نظر خان اين در نظر گرفت كه حاج محمد كريم

 پس، استدالل حاج محمدخان كه آن را در همين بخش 1گرفته است، نه در طول همديگر؛
تواند آورديم، در باب لزوم وجود شخصي كه از تمام كاملين باالتر و برتر باشد،  چندان نمي

  .ن رابع، داشته باشد كم در ارتباط با اصل معرفت به ركپايه و اساس محكمي، دست

شود كه مبحث ناطق واحد و باب خان ابراهيمي نيز در كتاب خود معترف ميابوالقاسم
اعظم را اول بار حاج محمدخان كرماني مطرح كرد و البته اين مبحث را بر اساس سلسله 

  اما بد نيست نظرات2داند؛كند و آن را چيز غيرمعمولي نميمراتب كاملين شيعه توجيه مي
ها در يك شخص، ي جمع شدن تمام كرامات و علوم و تواناييخان را دربارهحاج محمد كريم

  .ببينيم

  :گويد مي صراحتاًارشادالعوامايشان در 

چون بزرگان شيعه معدودند و يكي نيست فيضها در ايشان متفرق است ولي از ايشان «
 اما امام چون يكي است باب  و... و هر كسي صاحب فيضي است و باب امري ...بيرون نيست 

جميع فيضهاي خداست و بابيت او بابيت كليه است و هيچ فيض نيست كه باو نرسيده باشد و 
_____________________________________________________________________ 
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   1.»رسد برخالف اكابر شيعه كه بابيت جزئيه دارند و متعددندبه هر كس هر چه برسد از او مي

  كند كه سپس اضافه مي

 گوييم كه در هر عصري حكماً ما ميدهند بعضي از مخالفين كهآنچه به ما نسبت مي«
كامل بايد يكي باشد افتراي محض است و ما چنين اعتقادي نداريم آن كاملي كه يكي است و 

 كه در هر عصري يك امام بايد )ص(جت معصوم است بعد از حضرت پيغمبربايد يكي باشد ح
 اعصار سابقه در باشد و چگونه شود كه شيعه كامل يكي باشد و حال آنكه انبياء متعدد در

يك وقت بودند پس چگونه شود كه شيعه بايد يكي باشد و حال آنكه وحدت صفت مركز 
  2.»است و مركز جز امام نباشد و از واحد كه گذشت مقام كثرت است

هاي شاذي از اصل معرفت به ركن رابع را، با صراحت او مخالفت خود را با چنين برداشت
، در سي فصلي به عنوان مثال، در رساله. خود نيز آورده استتر در برخي ديگر از آثار بيش

  :گويدتواند چند نفر باشد، ميجواب به اين سؤال كه ركن رابع در هر عصر يك نفر است، يا مي

اند و ايشان در هر عصر متعددند و اعتقاد ما آنست كه ركن رابع ايمان علما و اكابر شيعه«
 در در عوالم عصر ايشان بيش از هفتاد نفرند و حديث آن آيد در هرآنچه از احاديث بر مي

 ...جلد احوال ائمه است سالم اهللا عليهم و كتب من و مشايخ من مشحون است بادله تعدد آنها 
   3.»داني كه اعتقاد ندارمو اما لزوم معرفت يك نفر از اشخاص ركن رابع خدايا تو مي

ق واحد، و يا به قول احقاقي اسكويي، شود كه اعتقاد به ناطجاست كه مشخص مياين
ي شيخيه و ساير حوزه هاي كه در نزد مشايخ اوليه، عالوه بر اين»تك روي در مرجعيت«

ي كرمان نيز ي شيخيهي سرسلسلهشيخي، محلي از اعراب نداشته و ندارد، بلكه در انديشه
 مكتب شيخيه، اين بار توسط ي راه تفاسير به رأي در نزد اين شاخه ازمطرح نبوده و در ادامه

  .جانشين واضع اصل معرفت به ركن رابع، جعل شده است

  اصول دين و مذهب 

هايي كه در اكثر آثار تحقيقي كه در ارتباط با شيخيه نگاشته شده وجود دارد و از ديگر اشتباه
_____________________________________________________________________ 
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 ن، بابندي اصول ديآيد، آن است كه شيخيه در دستهحتي جزو بديهيات اين مكتب به شمار مي
ي اثني عشري كنند؛ بدين طريق كه، برخالف شيعهساير شيعيان دوازده امامي متفاوت عمل مي

معتقدند، » توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد « كه در اصول دين و مذهب خود به پنج اصل 
  . »توحيد، نبوت، امامت و ركن رابع«شيخيه به چهار ركن از اصول دين اعتقاد دارند؛ يعني 

 كنند،ته، شايان ذكر است كه اين مسئله بدان معنا نيست كه شيخيه معاد و عدل را انكار ميالب
بلكه منظور اين است كه عنوان اين دو مبحث، به عنوان اصول دين لغو است و غير محتاج اليه؛ 
چرا كه اعتقاد به خدا و رسول مستلزم است به ضرورت اعتقاد به قرآن و به آنچه قرآن 

ي خداوند و اقرار به معاد و غير آن؛ و اگر بنا باشد است از صفات ثبوتيه و سلبيهمتضمن آن 
ي ديگر، ي خداوند است، از اصول دين باشد، چرا صفات ثبوتيهعدل كه يكي از صفات ثبوتيه

  .از قبيل علم و قدرت و حكمت و غيره، از اصول دين نباشد 

دهيم؛ اما چيزي كه ر كافي توضيح ميباري، درخصوص اين استدالالت در اين بخش به قد
مهم است آن است كه اعتقاد به حذف ذكر اصل معاد و عدل از اصول دين و اضافه كردن اصل 

ي شيخ احمد و سيد كاظم رشتي نبوده و اين بنا نيز معماري ركن رابع، به هيچ وجه در انديشه
نيز مانند اصل معرفت به خان كرماني نداشته است و اين مبحث به غير از حاج محمد كريم

هاي شخصي خود حكيم كرماني است، با اين تفاوت كه براي طرح ركن رابع، از استدالل
هايي در تعاليم مشايخ شيخيه يافت كه ممكن است مبحث ركن رابع، شايد بتوان داليل و نشانه

صول دين خان عامل ايجاد مبحث ركن رابع شده باشد؛ اما در مبحث ادر ذهن حاج محمد كريم
  . شودهيچ نشانه و اثري از تعاليم شيخ احمد و سيد كاظم ديده نمي

گاه مبحثي را در تعاليم و آثار خود براي عوض كه هيچشيخ احمد احسايي، عالوه بر اين
النفس �بندي رايج اصول دين و مذهب در بين شيعيان نكرده، حتي در كتاب حيوكردن تقسيم

تراضي بدان وارد نساخته و ي معروف پرداخته و هيچ اعگانهخويش نيز به تشريح اصول پنج
 منتها، در باب معاد، 1. اصول دين را توحيد و عدل و نبوت و معاد و امامت دانسته استصراحتاً
  . اي در ظاهر متفاوت با اجماع شيعه ارائه كرده كه همانا جريان جسم هور قليايي استنظريه

بندي رايج نشده،  هيچ كدام از آثار خود متعرض تقسيمبه همين طريق، سيد كاظم نيز در
_____________________________________________________________________ 

، دو جلد در يك )رساله33ي رسائل شيخ احمد احسايي شامل مجموعه(جوامع الكلم، ]تابي[شيخ احمد احسايي: نگاه كنيد به   1
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 اصول دين را شيخ اين رساله را در راستاي معرفت به  اصول دين نوشته و صراحتاً. 15 - 1ي سيد كاظم رشتي،  صص ترجمه
  .  پنج اصل توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد، معرفي كرده است
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 پنج اصل مطروحه را به عنوان اصول دين و مذهب  خود، صراحتاًاصول عقايدبلكه در كتاب 
ي سيد نيز كه نامه و در صورت وصيت1عنوان كرده و به شرح معرفت به اين اصول پرداخته

، زماني كه اقرار به اصول دين كرده،  وي به چاپ رسيدهمجمع الرسائلدر ابتداي بخش دوم 
شمرده و حتي صحبتي نيز از اصل معرفت به بزرگان شيعه به گانه را برهمان اصول دين پنج

  2.ميان نياورده است

ي كرمان، ساير شيخيه در اقصا نقاط جهان شيعي  جز شيخيهشايان ذكر است كه متعاقباً
ي اساسي را ي كرمان ندارند و بايد اين نكتههبندي رايج در نزد شيخينيز اعتقادي به تقسيم

بندي اصول دين به چهار اصل توحيد،  نبوت،  امامت و ركن رابع،  مدنظر قرار داد كه تقسيم
خان وجود دارد و الغير، و ي كرمان و پيروان حاج محمد كريمي شيخيهتنها و تنها در انديشه

  .ها بسط داد و جزو اعتقاد ايشان برشمردنبايد اين موضوع را به تمامي شيخي

بندي رايج هاي خاصي متعرض اين تقسيمخان كرماني، با استداللباري، حاج محمد كريم
  :پردازيمه ذكر آن مياصول دين در نزد شيعيان شده  است، كه به طور خالصه ب

  دهد كه،خان در بيان اصول و فروع دين توضيح ميحاج محمد كريم

 دين را اصولي است و فروعي و اصول دين بحسب اصطالح متعارف آن پس بدانكه اصوالً«
چيزهايي است كه مكلف بايد خود از روي اجتهاد و دليل و برهان بحسب عقل خود بفهمد و 

نيست و فروع دين آن چيزهايي است كه تقليد در آنها جايز است و تقليد غير در آن جايز 
   3.»توان از غير اخذ كردمي

دهد كه بر مبناي آن، براي اسالم آوردن و شيعه بودن بايد به و سپس اصول دين را شرح مي
 به عنوان )ص( دوم اقرار به نبوت حضرت محمداول توحيد به خدا،: چهار ركن ايمان داشت

، و چهارم اقرار به )امامت ()ع(ي اطهار،  سوم اقرار به امامت ائمه)نبوت(مبر خداآخرين پيا
 4،)ركن رابع(كه در هر زماني شيعيان خاص كه مورد توجه مستقيم امام هستند، وجود دارند  اين

 برداشته است كه )ع( از حديث مروي از امام جعفر صادقبندي راكند كه اين تقسيمو تأكيد مي
اول الاله اال اهللا، دوم محمد رسول اهللا، سيم نحن فرمودند، يعني ما : م اعظم چهار استاركان اس

_____________________________________________________________________ 
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  1.و چهارم شيعتنا يعني شيعيان ما

 اقرار به همه صفات خدا واجبست و چون طول داشت شمردن«كند كه، پس استناد مي
همه را گفته تا ) توحيد(همه آنها ما همه را در يك كلمه جمع كرديم و گفتيم شناختن خدا 

گوييم كه هر كس عدل را از اصول  ما منكر نيستيم كه عدل از اصول دين است و مي...باشيم 
دين خود نداند كافر است همانطور اگر كسي فضل را از اصول دين نداند و مغفرت و رحمت 

   2.» را از اصول دين نداند كافر است...و خالقيت و رزاقيت و 

 آورند، يعني باقي صفات را از اصول دين در اصول دين ميصاصاًكه عدل را اختپس آن
ها اين كار گيرد و آن مي)ع(عه علمش را از كتاب و سنت و ائمهدانند؛ و تأكيد دارد كه شي نمي

يد، پيروي سنيان را گوپس مي. داندگونه سر خود عمل كردن را كارسنيان مياند و اينرا كرده
  .هاي پيامبر و ائمه رجوع نماييدمباحث به كتاب خدا و گفته در فهميدن اين نكنيد و صرفاً

خان تأكيد دارد كه عدل و معاد در دل توحيد است كه همان معرفت به  حاج محمد كريم
ها ي آنتواند آن را انكار كند و آوردن و شمردن دوبارهخداست و كسي كه توحيد دارد، نمي

ه توحيد معرفت پيدا كرد، الجرم عدل را هم قبول داند؛ يعني هر كسي برا غيرمحتاج اليه مي
 عدل، پس آن هم جزو معرفت خداست«دهد كه،  و توضيح مي3دارد و احتياج به تكرار نيست؛

و شمردن آن به خصوصه و ترك باقي صفات اختصاصي ندارد نه آنكه معرفت عدل از اصول 
عرفت آن مثل ساير نيست يا واجب نيست معرفت آن بلكه از اصول است و اجب است م

صفات خدا نهايت كالمي كه هست در حسن تقسيم و بدي تقسيم و اختصار بيان و تطويل 
بالطايل است واال كالمي در وجوب اقرار به عدل و بودن آن از اصول دين نيست و منكر عدل 

  4.»كافر و از زمرة اسالم بيرون است

  كند كه، چنين مطرح ميبنديبه همين طريق، دليل حذف معاد را نيز از تقسيم

الزم نيست كه شخصي آن را به دليل عقل بفهمد كه اگر نفهمد كافر است بلكه كسي كه «
اقرار به خدا و پيغمبر بكند و معاد را به واسطه تصديق خدا و پيغمبر قبول كند و تعيين كند 

 صدق نبي رسد پس اگر تسليم خدا و رسول شود معاد از فروع تصديق وضرري به ايمانش نمي
است و اگر به عقل بفهمد از فروع عدل و حكمت است كه اين دو خودشان از فروع 

_____________________________________________________________________ 
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  1.»توحيدند

كند كه به هر حال واجب است اعتقاد به آن، البته، مانند مبحث معرفت به عدل، تأكيد مي
و منكر آن كافر است و لكن همين كه شخص نبي را صادق دانست و خدا را صادق دانست و 

خواهد و تطويل ه قيامت كرد و آن هم تسليم كرد، كافي است؛ پس ذكر خاصي نمياخبار ب
دهد و اقرار به نبوت خان معاد را در راستاي نبوت توضيح مي حاج محمد كريم2.بالطايل است

هايش، كه معاد هم جزو آن گيرد و گفته مي)ص(اقرار به تمام تعليمات حضرت محمدرا دليل 
، خارج از دين است كند كه، آيا اگر كسي معراج را قبول نكندز استدالل ميجا نيشود، و اينمي

 هاي نبي ضروري اين است، اما براي اختصار در آري، پس معاد هم مانند ساير گفتهيا نه ؟ مسلماً
 ي عدل خداوندداند و الزمهگيرد و از سوي ديگر معاد را از وجه عدل نيز ميذيل نبوت قرار مي

آورد و در ي توحيد به حساب ميگيرد و صد البته عدل را نيز زيرمجموعهاد ميرا وجود مع
  3:آوردكه اعتقاد به توحيد، خود اعتقاد به معاد را به همراه مي: گويدنتيجه مي

ام كه ام و در درسهاي عام و خاص بيان كردهحقيقت اين امر را در كتابهاي بسيار نوشته«
عدل و معاد را از اصول دين نداند كافر است و ما هم او را اجماعي شيعه است كه هر كس 

گوييم كه چنانكه اقرار به عدل خدا واجب است اقرار به اينكه خدا  ولي ما مي...دانيمكافر مي
عليم است نيز واجب است و انكار علم او كفر است مانند انكار عدل او بدون تفاوت و 

 پس ... و ساير صفات كماليه او هم كفر است همچنين انكار سمع و بصر و قدرت و حيات
 پس ...چون صفات خدا بسيار بود كه اقرار به همه آنها واجب بود و از اصول دين بود 

خواستيم كه به طور اختصار لفظي بگوييم گفتيم اوال از اصول دين معرفت خداست كه لفظي 
ديم كه چنانكه واجب است   و همچنين دي...باشد جامع توحيد و عدل و ساير صفات كماليه 

اقرار به نبوت پيغمبر صلي اهللا عليه و آله واجب است اقرار به عصمت و صدق و علم و ساير 
صفات او و اجماعي مسلمين است كه اينها هم از اصول دين است و انكار آنها كفر است و ما 

 عليه و آله به جهت اختصار لفظ گفتيم كه دومي از اصول دين معرفت پيغمبر است صلي اهللا
تا لفظ جامع جميع متعلقات آن باشد و اثبات لفظ مختصر جامع انكار جزئيات آن نيست و 

 واجب است اقرار به عصمت و علم و )ع(كه واجب است اقرار به امامت ائمههمچنين چنان
_____________________________________________________________________ 
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عمل و صدق ايشان و اقرار به همه از اصول مذهب است  پس خواستيم كه لفظي جامع بگوييم 
 اما معاد ...يم سيمي از اصول دين معرفت ائمه است تا همه جزئيات آن را شامل باشد  گفت...

ديديم كه اگر از روي بصيرت باشد از فروع عدل است چرا كه مقتضاي عدل است ثواب دادن 
به مطيعان و عقاب نمودن كافران پس هر كس اقرار بعدل كرد و معرفت به معاد پيدا كرد 

ل است و عدل از فروع معرفت خدا چنانكه گذشت و انكار بودن معاد ميداند كه از فروع عد
آيد و كسي منكر معاد نشده پس باين سه اصل جميع اصول از اصول دين از اين ترتيب الزم نمي

خمسه اثبات شده است بالبراهه بلكه به اين سه كلمه اثبات جميع مسائل اصول دين كه از پنج 
   1.»...هزار هم بيشتر است شده است 

او در پايان، اصل معرفت به ركن رابع را به عنوان اصلي از اصول دين كه بايد با عقل و 
بدين طريق، حاج محمد . كندبندي اصلي اصول دين وارد مياجتهاد آن را فهميد، در تقسيم

بندي، نظر ي معروفه نيست، منتها در تقسيمكند كه منكر اصول خمسهخان تصريح ميكريم
  2.كندق ميايشان فر

  نتيجه

ي  و جامعه3خالف نظر رايج و تقريباً بديهي شده در نزد اكثر محققاندر پايان بايد گفت، بر
تنها ) »تكروي در مرجعيت«يا بهتر بگوييم(علمي، اعتقاد به اصول دين چهارگانه و ناطق واحد 

 جايگاهي در ي كرمان دارد و داراي هيچهاي شيخيهو تنها اختصاص به تفسيرها و برداشت
ي ي مشايخ متقدم شيخيه و شاخه هاي ديگر اين مكتب نيست، و تنها بايد در حوزهانديشه
خان كرماني كه حاج محمد كريمي كرمان مورد بررسي قرار گيرد، و نهايتاً ايني شاخهانديشه

ثري ي كرمان با گشودن مباني جديدي در تعاليم شيخيه و نشر و گسترش آن، نقش مؤو شيخيه
ي دوازده امامي، ي تمام عيار در دل مذهب شيعهدر تبيين  و تبديل مكتب شيخي به يك فرقه

داشتند؛ و باپركاري و گستردگي آثارشان دنياي تحقيق را چنان متوجه خويش كردند كه 

_____________________________________________________________________ 
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ناخودآگاه نام مكتب شيخي و شناخت اين مكتب را در چشم اكثر محققان با نام مشايخ خود 
كه اين حاج ي اينجا كه شايد نظر اكبري دربارهت خويش،  پيوند زدند؛ تا آنو آرا و نظرا
ي ي نهايي تثبيت رسمي فرقهكرد خود مرحلهخان بود كه با نظرات و آرا و عملمحمد كريم

  1.هاي مذهب شيعه، انجام داد، چندان هم دور از واقعيت نباشدشيخي را به عنوان يكي از فرقه

  منابع 

  . سعادت: ، كرمانفهرست كتب مشايخ عظام، ]تابي[ي، ابوالقاسم خانابراهيم  - 

   .سعادت: ، كرماندرهاي بهشت، ]تابي[ابراهيمي، عبد الرضا خان   - 

 .  سعادت: ،كرمانپاسخي به كتاب مزدوران استعمار، ]تابي [------   - 

،  رساله33يك مجلد، شامل ي رساالت، دو جلددر مجموعه(، جوامع الكلم، ]تابي[احسايي، شيخ احمد   - 
  ]. نابي[ي مركزي دانشگاه تهران، ، در تاالر نسخ خطي كتابخانهA/1160چاپ سنگي، به شماره 

 4، دارالطباعه آقا احمد تبريزي، چاپ سنگي، :ي كبيره،تبريزشرح زيارت جامعه، )ق. ه1276 (------   - 
  .ي مركزي دانشگاه تهرانابخانه، در تاالر نسخ خطي كت/1156Aي جزء، قطع رحلي، به شماره

 2ي ، در ساختمان شماره1354ي ثبت ، چاپ سنگي، به شمارهي مالصدراشرح عرشيه، ]تابي[ ------   - 
  ].نابي[ي مجلس شوراي اسالمي، كتابخانه

  .]نابي[، تاالر نسخ خطي دانشگاه تهران، /592A، چاپ سنگي،به شمارهشرح مشاعر مالصدرا، ]تابي[ -----   - 

: تهران، )ي مقاالتمجموعه(هاي عصر مدرن در ايران عصر قاجارچالش، )1384(اكبري، محمد علي  - 
  .      ي ايرانروزنامهانتشارات

  ). گوتنبرگ(انتشارات مير: ، تهراناز احساء تا كرمان، )1362(چهاردهي، نورالدين  - 

ي ،  دو قرن اجتهاد و مرجعيت شيعهجاودانگان تاريخ، )1385(حائري احقاقي، حاج ميرزا عبدالرسول  - 
  . نشر روشن ضمير: ، تهرانعشري در خاندان معظم احقاقياثني

  . هاي عموميانجمن كتابخانه: ، اصفهانمكارم اآلثار، )1337(آبادي، معلم حبيب  - 

عربي، دو جزءدر يك مجلد، چاپ سنگي، به مجمع الرسائل من مصنفات، ، ]تابي[رشتي، سيد كاظم   - 
  ]. بي نا[ي مركزي دانشگاه تهران،  ، در تاالر نسخ خطي كتابخانهA/592يهشمار

در يك ي لوامع حسينيه ي شرح حديث عمران الصابي و رسالهشرح آيت الكرسي و رساله، ]تابي [-----   - 
  ].انبي[ي مركزي دانشگاه تهران، ، در تاالر نسخ خطي كتابخانهA/681يمجلد، عربي، چاپ سنگي، به شماره

، در تاالر نسخ خطي A/133ي ، چاپ سنگي، به شمارهي الميهشرح قصيده، )ق. ه1279 (------   - 
  ].نابي[ي مركزي دانشگاه تهران، كتابخانه

   ]. نابي[ي خطي، ، عكس از نسخهمجمع الرسائل پارسي، ]تابي [------   - 

_____________________________________________________________________ 
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  ].نابي[، اصول عقايد، ]تابي [------   - 

  . چاپ سعادت: ، كرمانمجمع الرسائل پارسي، ]تابي[كريم خان كرماني، حاج محمد   - 

، 2v. 4 k 3 sh 195 RFBP- 3ي مجلد، به شماره2 جلد در 4، چاپ سنگي،ارشاد العوام، ]تابي [-------   - 
  ].بي نا[ي مركزي دانشگاه تهران،شناسي كتابخانهدر تاالر ايران

  .                      سعادت: ي سيد حسين آل هاشمي، كرمان، ترجمهالعلمارساله در جواب سؤاالت نظام ، ]تابي [------   - 

ي مركز ، در كتابخانه5/213BMPم23ي ، سعادت، به شماره:الباب، كرماندروس لب، ]تابي [------   - 
  .مطالعات تاريخي ايران معاصر، تهران

  .ي سعادتمطبعه: ،كرماني سي فصلرساله، )ق. ه1368 (------   - 

  .سعادت: ، كرمانهدايت الطالبين، ]تابي [------   - 

  . ي ابراهيميهمدرسه:  كرمان،)در جواب سؤاالت ميرزا اسحق خان(ي اسحقيه رساله، )ق. ه1378 (------   - 

  ]. نابي[،  در بيان عقايد و اعمال صوفيان- استوار، ]تابي[قزويني، عباس كيوان   - 

 . علي اكبر علمي: ، تهرانحمد احساييشيخ ا، )1344(مدرسي چهاردهي، مرتضي  - 

 



  مطالعات تاريخ اسالم

  1390 پاييز  /10ي    شماره/سال سوم

  

  ايلخاني عصر در سياسي نويسي اندرزنامه

  

محبوبه شرفي
1

  

  

  

  

  

  

  

 شهري ي ايراني انديشههاي اصلي انتقال دهندهترين زمينهاندرزنامه نويسي يكي از مهم جريان :چكيده
شهر، از جمله هجوم عدد خارجي به ايرانهاي متهجوم. آيددر تاريخ ايران اسالمي به شمار مي

اعراب مسلمان و هجوم مغوالن، و از سوي ديگر، مهاجرت تركان، اين ضرورت را نزد نخبگان 
شهري از طريق اندرزنامه نويسي، هاي ايران تحرك در آوردن انديشهبه ايراني ايجاب نمود تا با

  . داري فراهم آورندمقدمات آشنا سازي آنان را با آداب حكومت داري و ملك 

هاي سياسي اين عصر، علل و چگونگي استمرار اين كوشد با واكاوي اندرزنامهاين نوشتار مي
براي دستيابي به اين مهم، نخست به اختصار به زمانه و . جريان را در عصر حاكميت ايلخاني بشناسد

 بر اين زمانه چگونه بوده زندگي اين نخبگان خواهيم پرداخت، تا معلوم شود كه اوضاع سياسي حاكم
اي تداوم يافته است؛ سپس، اصول فكري آنان را در   اجتماعي- و اين جريان در چه بستر سياسي 

شهري بررسي خواهيم نمود؛ و سرانجام به اين مهم توجه خواهد شد كه ي ايرانچارچوب انديشه
  . نامه نويسي در عصر ياد شده، چه بوده است علل تحرك جريان اندرز

ي اندرزنامه  شود، آنچه در انديشهاي و روش تطبيقي، معلوم ميبر مبناي مطالعات كتابخانه
شهري، به ي ايران ي حكومت متمركز بر اساس انديشه گذرد، تقويت نظريه نويسان اين عصر مي

هاي اجتماعي پس از يك دوره ويراني و آشفتگي است؛  بدين  منظور بهبود شرايط و كاهش آسيب
  . هاي فرمانروا، او را در نيل به اين هدف ياري رسانند اند با تبيين بايستگيكوشيده آنان روي، 

  شهريي ايران اندرزنامه نويسي سياسي، ايلخانان، انديشه:كليدي هايواژه

_____________________________________________________________________ 
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Political Letter of Advice Writing 

In the Ilkhanid’s Period 

Mahbubeh Sharafi1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: Letter of advice writing process is one of the most important main ground of 

Transferring Iran – Shaharic idea in Iranian Islamic history. Numerous foreign attacks to Iran 

- Shahar‚ including Muslim Arabs and Mongol offensives‚ and on the other hand‚ Turks’ 

emigration called for this necessity for Iranian elites provide prelininaries of familiarizing 

them with the manners of governing and managing the country‚ by moving in Iran – Shaharic 

ideas and letter of advice writing. 

This writing tries to have knowledge of the causes and state of continuing the process in 

Ilkhanid’s period‚ by searching in political letter of advices of the mentioned era. To reach the 

aim‚ first we speak briefly about the elites’ times and lives to know how has been the Political 

conditions ruled the period and what political- social ground the process has continued; Then 

we study their mental principles in Iran – Shahric ideas Frame‚ and finally we are going to 

find what  were the causes of letter of advice writing process in the mentioned period. 

On the basis of Historical sources and comparative studies‚ it’s evident what the letter of 

advice writers of the time thought about‚ was strengthening the centralized government 

theory based on Iran – Shahric ideas for improving conditions and reducing social injuries 

after a course of destruction and confusion; therefore‚ they try to help the ruler reach to the 

aim by explanating his necessities. 

Keywords: Political Letter of Advice Writing‚ llkhanids‚ Iran - Shahric Idea  
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  مقدمه

اي  ن سابقهاندرزنامه نويسي يا نگارش سخنان قصار و حكمت آميز در ادبيات و تاريخ فرهنگ ايرا
هاي منسوب به بزرگان و رجال ديني و عصر ساساني آكنده از آثار و پند نامه. ديرينه دارد

به سخن ديگر، . مند ياد شده استدوران اسالمي ميراث بر آثار ارزش. سياسي اين دوره است
 با ن جديد،اي از پند و اندرز استوار بود، در دورا ادبيات حكمت آميز ايران باستان كه بر مجموعه

 گذاران جريان اندرزنامه به عنوان يكي از بنيان) ق. ه142م (مقفع ابن. ادبيات اسالمي در آميخت
ي آثار متعددي از زبان ي اولين كساني است كه با ترجمهنويسي در دوران اسالمي، از جمله

. ر اين راستا گام نهاد، دخداي نامه و ي تنسرنامه، ي اردشير بابكانكارنامهپهلوي به عربي، مانند 
 بر سير الملوك العجماي از سلطنت ساسانيان است كه ابنمقفع نام ، از جمله تاريخچهخداي نامه

. را نيز از پهلوي به عربي ترجمه كردكليله و دمنهاو كتاب . آن نهاد 

 بدين روي، اندرزنامه 1
اين جريان .  باستان استدار اين جريان در ايراننويسي در دوران اسالمي تحت تأثير و وام

داري شهري به فرهنگ حكومتهاي ايرانهاي انتقال انديشهكوشد از يك سو زمينه مي
با بايدهاي  هاي الزم آشنا سازي اجتماع را،اسالمي را فراهم سازد، و از سوي ديگر زمينه

  دين اسالم، به د ي باستاني ايرانيان، در پيوند با اصول مورد تأكي اخالقي مورد احترام در گذشته
نامه نويسي در تفاوت، و ديگري اشتراك با سياست  كه يكي سبب  اي دو خصيصه. آورد وجود  

كه، نگاه توأمان اندرزنامه نويس به دو بخش توضيح اين. كنددوران اسالمي را فراهم مي
آن دو نويسي و توجه مشترك نامهجامعه، يعني سلطان و آحاد مردم، سبب تفاوت با سياست

ي نگهداري از آن، موجب اشتراك ميان آن دو را به به بحث اكتساب قدرت سياسي و شيوه
نويس، تنها به اصالحات در رأس هرم  نامهبه سخن ديگر، نگاه سياست. آوردوجود مي

توان  اجتماعي، اما اندرزنامه نويس، توجهش به كل هرم اجتماعي است؛ چنان كه اثر وي را مي
نويسي سياسي درزهاي عمومي و سياسي تقسيم كرد، كه بخش دوم به اندرزنامهبه دو بخش ان

ي مردم اختصاص آيد كه نگاه او تنها به توده در مواردي كم شمار نيز پيش مي. شهرت دارد
از سوي ديگر، بايد . ي اين آثار دانستتوان از جمله يابد؛ چنان كه آثار عبيد زاكاني را مي مي

ي سياست با روش مبتني بر تجربه نويسي يكي از بسترهاي تحليل زنامهتوجه داشت كه اندر
     2. حاصل قلم يك مورخ نيز هست كه عموماً تاريخ است

_____________________________________________________________________ 
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 هاي ي علتهدف اين مقاله واكاوي جريان اندرزنامه نويسي سياسي، در عصر ايلخاني، بر پايه
ي ه از نظر اين پژوهش مسئلهبنابراين، آنچ. ي آن در اين عصر استاثرگذار در تحرك دوباره

 اصلي است، شناخت جريان اندرزنامه نويسي سياسي و چگونگي آن در عصر ايلخاني از يك سو،
براي حصول به اين هدف، آثار . ي آن از سوي ديگر استو عوامل اثر گذار در تحرك دوباره

 و وصاف يخ شاهيتاري طقطقي، نويسندهسعدي، ابن: چهار تن از اندرزنامه نويسان اين عصر
 در واقع، سعدي به عنوان پيشگام احياي اندرزنامه نويسي، و وصاف. شيرازي، انتخاب شده است

  الملوك����� ديگر،  سوي از. گرفته است آن، مورد توجه قرار ي پايانيشيرازي به عنوان حلقه
 نامه نويسيستهايي كه براي اندرزنامه نويسي و سيا خواجه نصيرالدين طوسي، بر اساس شاخصه

  .نامه نويسي قرار گرفته استاز نظر اين پژوهش تعريف شده ، جزو سياست

ي جريان اندرزنامه نويسي  اهميت اين پژوهش از يك سو، برجسته كردن تحرك دوباره
عصر ايلخاني است، و از سوي ديگر، مسبوق به سابقه نبودن آن  ي وقفه، در پس از يك دوره

 طقطقي به شكل پراكنده، و نههاي سعدي و يا ابن در خصوص انديشه. ي پژوهش استدر حوزه
توان  چنان كه مي. وبيش سخن رفته است در قالب يك جريان فكري در يك عصر تاريخي،كم

تاريخ « 1ي زهرا عليزاده بيرجندي،، نوشته»طقطقيبينش و روش در تاريخ نگاري ابن«ي به مقاله
ي تاريخ بررسي و مقايسه«ي  و مقاله2صالحي،، تأليف نصراهللا »طقطقينگاري و تاريخ نگري ابن
هاي ياد طوركه از عنوان پژوهشهمان.  اشاره كرد3، از فاطمه فريدي،»فخري و تجارب السلف

طقطقي، هاي گوناگون تاريخ نگاري ابن آيد، نويسندگان اين آثار، در ضمن بيان جنبه شده برمي
  . اند اسي وي نيز پرداختهي سيبه شكلي گذرا به انديشه

 4هاي جهان بيني معركهتوان به طور نمونه، به كتاب  هاي سعدي نيز ميدر خصوص انديشه
مروري بر : اعتدال و سياست«مؤلف در اين اثر، در بخشي به نام . از فرهنگ رجايي اشاره كرد

از .  جستجوكند كوشيده است با بررسي افكار وي، بازتاب آن را در آثار سعدي»افكار سعدي
ي سياسي سعدي را تشكيل  ترين اصول انديشهگرايي، مهمديدگاه او، عدالت، واقع بيني و اعتدال

. ي آن، در بيان مطالب استهاي اين اثر، قلم فرسايي نويسندهترين ويژگييكي از مهم. دهدمي
 ي آموزش در شيوهصرياخالق نا و گلستاناي ميان مقايسه«ي غالمعلي حداد عادل با عنوان  مقاله

_____________________________________________________________________ 
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ذكر داشت سعدي، با عنوان ي بزرگي مقاالت كنگره، مندرج در مجموعه»فضايل اخالقي
مهم ترين ويژگي اين اثر نيز، . يكي ديگر از آثار چاپ شده در اين حوزه است1،جميل سعدي

ما  ا2.اختصار كالم نويسنده و قناعت وي به بيان تفاوت آثار ياد شده در سبك نگارش است
تر  كمتاريخ شاهيي  وصاف شيرازي و انديشه هاي نويسندهي اخالق السلطنهدر خصوص 

ازاين رو، اين مقاله با چنين رويكردي به بررسي و تحليل . پژوهشي صورت پذيرفته است
  .  پردازدهاي مورخان يادشده مياندرزنامه

ثار با تدوين اندرزنامه، به دهد، نويسندگان اين آهاي پژوهش نشان ميدر اين راستا، يافته
ي خويش مبادرت نمودند، تا بدين آموزش راه و رسم حكومت به حاكم و يا سلطان زمانه

خطر رشد اشرافيت مغولي و تمايالت . وسيله به سامان دهي امور، پس از تزلزل آن، بپردازند
اجتماعي اثر هاي  ترين عواملي است كه در نابسامانيي مهمگريز از مركز آنان، از جمله

  .گذاشت

در اين پژوهش، سعي شده است براي هر كدام از اصول پيشنهادي اين انديشمندان، مستنداتي 
نويسي كه، تنها به اندرزنامه نويسي سياسي، و نه اندرزنامهاز آثار آنان ارائه شود، و ديگر آن

 به ناچار برخي دليل محدوديت حجم مقاله،شايان توجه است، به. عمومي، پرداخته شده است
   .ايمپوشي كردهاي جزئيات مهم ديگر چشمازمسائل به اختصار بيان شده است و از پاره

  ي سياسي انديشان عصر ايلخانيزندگي و زمانه

در آشوب . ق در شيراز متولد شد و در آن شهر رشد و نمو يافت.  ه606سعدي شيرازي در سال 
ي او در مدرسه. ي تحصيل به قصد عراق ترك كردههجوم مغوالن، اين شهر را به منظور ادام

سفرهاي بسياري كرد و سرانجام پس از . ي بغداد به فراگيري علوم ديني و ادبي پرداختنظاميه
سي و پنج سال دوري از وطن، با فروكش كردن نابساماني هاي موجود در اين شهر، در زمان 

 بوستان كتاب 655در سال . شيراز بازگشتامارت ابوبكر بن سعد زنگي، از اتابكان فارس، به 
3. را تصنيف كردگلستانو سال بعد كتاب 

  

_____________________________________________________________________ 
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ي حكمت عملي است؛ ترين ويژگي نثر و نظم سعدي آن است كه آثار او دربردارندهمهم
سعدي زماني اقدام به اين . چنان كه سياست، اخالق و تدبير منزل را در خود جاي داده است

 )ق.  ه658 - 623(  از عمر سياسي حكومت اتابك ابوبكر بن سعد امر مهم كرد كه سومين دهه
داري و حمايت از علما و ي  ملك كسي كه با نبوغ خويش در عرصه1گذشت؛در فارسي مي

  . هاي علوم و ادب پس از هجوم مغوالن تبديل كردانديشمندان، فارس را به يكي از كانون

بك ابوبكر و فرزند وي، در راستاي كاهش سعدي با نگارش آثار خويش و تقديم آن به اتا
او مانند ساير مصلحان اجتماعي، خاصه در عصر . هاي حاصل از هجوم مغوالن كوشيدآسيب 

ي خويش  اجتماعي حاكم بر زمانه- ترين راه خروج از شرايط نامطلوب سياسي ايلخاني، مهم
بود كه تنها راه به سامان نمودن او نيز بر اين باور . را، در به تصوير كشيدن عالم مطلوب دانست

اي است كه پادشاه و هاي موجود، انجام گرفتن اصالحات در درون هرم اجتماعيآشفتگي
بدين روي، كوشيد به اصالح تفكر و . ي آن قرار داردسلطان در رأس آن، و رعيت در قاعده
به شرح وظايف و بدين روي، در آثار خود از يك سو . رفتار و كردار سلطان و رعيت بپردازد

ي انديشه. هاي مردمي توجه كرده استگروه اخالق سلطان پرداخته، و از سوي ديگر به ساير
 و ،»در سيرت پادشاهان«، با موضوع گلستانسياسي سعدي در سراسر آثارش، به ويژه در فصل اول 

كه گاه ، و در سراسر بخش قصايد، »در عدل و تدبير و راي«، با موضوع بوستاندر فصل اول 
در ستايش «، »پند و موعظه«، »تنبيه و نصيحت«، »موعظه و نصيحت«ها را با عناويني چون آن

 ،»الدين جويني در ستايش صاحب ديوان شمس«، »سعد بن ابو بكر در ستايش اتابك «، »امير انكيانو
توان در  ترين مواضع وي را نيز ميپردهآشكارترين و بي. گذاري كرده، مشهود استو غيره، نام

افزون بر اين، سعدي . و خطاب به او تصنيف شده است» امير انكيانو«قطعاتي يافت كه به نام 
.  به اين مهم پرداخته است»تربيت يكي از ملوك« و در » الملوك�����«هايي چون در رساله
  ، كهنويسي سعدي با ساير مصلحان اجتماعي است، آن ترين علل تفاوت بين اندرز نامهآنچه مهم

  انتزاعي را كه ساير انديشمندان به كمك شعر و حديث و آيات قرآن ارائه  و  او اندرزهاي كلي
 تا بدين وسيله فهم آن را براي  ، هاي كوتاه آراسته است به كمك حكايات و داستان اند،كرده

  .آسان تركند ي مردمسلطان و عامه

رسد در زنامه نويس اين عصر، كه به نظر مي، ديگر اندرتاريخ شاهي قراختايياننام مؤلف گم

_____________________________________________________________________ 
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هاي حيات سعدي، تأليف كتابش ق، يعني همزمان با آخرين سال و يا سال.   ه690حوالي سال 
ي اندرزنامه خويش پذيرفته ي ارائهترين تأثير را از سعدي، در شيوهرا به پايان رسانده، بيش

او مانند سعدي در پس هر اندرز، . كندره نمياو در هيچ جاي اثرش به اين تأثيرپذيري اشا. است
هايي هستند كه ها، همانهايي تعريف كرده، كه برخي از آنداستان و حكايتي و گاه حكايت

، و سعدي در بيان تاريخ شاهيي ترين تفاوت نويسندهمهم. ها اشاره كرده استسعدي به آن
تاريخ ي ا عنوان كرده، اما نويسندههاي اخالقي رها، آن است كه سعدي عموماً حكايتحكايت

ها را از ميان وقايع و رخدادهاي تاريخي در ادوار پيشين انتخاب كرده است ، اين حكايتشاهي
هاي تاريخي، در پي فهم آداب سلطنت براي سلطان و و در واقع، به كمك تاريخ و تجربه

  .كارگزاران وي بوده است

 راجع به كرمان است كه بخشي از تاريخ  از معدود تواريخ محليتاريخ شاهيكتاب 
ق . ه675ي قتلغ تركان را، تا پايان حوادث سال حكومت قراختاييان بر اين شهر، يعني دوره

مورخ، بخش اول كتاب خويش را به موضوع تدبير مدن و يا همان اخالق . دهدشرح مي
 را به حاكمان داريكوشد آداب حكومتبدين روي، او نيز مي. ملوك، اختصاص داده است

  .داري بياموزدقراختايي ناآشنا به امور و ملك

 شاهيان و حكومتي حكومت قراختاييان در كرمان به اواخر دوران حاكميت خوارزمسابقه
شاهيان، حكومت ي عباسي در رقابت با خوارزم خليفه.گرددبراق حاجب بر كرمان، باز مي

 اين ايالت نزديك به 1.سلطان را به وي اعطا نمودوي بر اين منطقه را تأييد كرد و لقب قتلغ 
  . يك قرن در اختيار اعقاب براق قرار داشت

: ، مباحث مربوط به اخالق سياسي را در دو بخش تنظيم كرده استتاريخ شاهيي نويسنده
 »اتباع و حواشي ملوك«هاي بخشي را به خصال پادشاه، و بخش ديگر را به وظايف و ويژگي

در واقع، از ديدگاه او، در ضرورت انجام گرفتن اصالحات در درون هرم . استاختصاص داده 
بر اين پايه، همان طور كه به . گيرنداجتماعي، كارگزاران حكومتي در كنار سلطان قرار مي

هاي عوامل حكومتي نيز تأكيد پردازد، بر وظايف و ويژگيشرح وظايف و اخالق سلطان مي
به سخن . هاي اين عصر شده استوت آن با ديگر اندرزنامهكند؛ موضوعي كه سبب تفا مي

ها به شخص ترين توجه آنطقطقي، بيشهاي ديگر، ازجمله سعدي و ابنديگر، در اندرزنامه
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  . امير و يا سلطان است، نه كارگزاران وي

 مسكويه، به از منابع نگارش اثر خويش، به اثر ابوعليتاريخ شاهيي افزون بر اين، نويسنده
  . ي خواجه نصير الدين طوسي اشاره كرده است  و رسالهجاودان خردنام 

 ، عالم ، اديب،)ق .  ه709 - 660(طقطقي الدين صفي الدين ابوجعفر محمد، معروف به ابن جالل
ي شيعي هاي برجستهمورخ و نويسنده و نقيب سادات علوي عراق و وابسته به يكي از خاندان

او كه . طباطبا در نبطي به معناي سيد السادات است. ا طبا، بوده استجهان اسالم، به نام آل طب
ق به موصل رفت و در اين شهر، .  ه701غالباً در سفر بود ، پس از بازگشت از تبريز، در سال 

او .  را نوشت و  آن را به حاكم شهر، فخر الدين بن عيسي، تقديم كردالفخريكتاب مشهورش 
  . ر درگذشتق در اين شه.  ه709در سال 

شايان توجه است كه، پس از مرگ بدر الدين لؤلؤ و پناهنده شدن پسران وي به سالطين 
 بر اين پايه، حاكمان موصل از سوي ايلخان. ي قلمرو ايلخانان گرديدمصر، عراق و جزيره ضميمه

.  چنان كه فخرالدين بن عيسي از منصوبان دستگاه حكومتي ايلخانان بود1منصوب مي شدند؛
طقطقي در نگارش اين اثر و تقديم آن به فخرالدين بن عيسي نيز، مانند معاصران خويش، بنا

ها را، در ترسيم عالم مطلوب براي حاكم زمانه ديد، و بر اين اساس، ترين راه چارهاز مهم يكي 
  .پروري در اين عالم مطلوب پرداخته استدر اين اثر به توضيح اصول ملك داري و رعيت

ق، در شيراز به .  ه663 بن فضل اهللا شيرازي، ديگر مصلح اجتماعي اين عصر، به سال عبداهللا
ي خويش، دنيا آمد و در همان شهر به تحصيل علم و ادب پرداخت و بسياري از علوم زمانه

اين مورخ، جز چند سفر محدود، . همچون فلسفه، منطق، رياضيات و نجوم، را فرا گرفت
او نيز مانند سعدي در دستگاه حكومتي اتابكان .  شيراز گذرانيدبخش اعظم عمر خويش را در

  .ي سوم عمر وصاف بوده استي آخر عمر سعدي، دههدهه. فارس پرورش يافت

در واقع، زندگي وصاف شيرازي مقارن با زوال امارت اتابكان فارس در برابر گسترش نفوذ 
. ي كه بر شدت وخامت اوضاع افزودي مستقيم آن توسط مغوالن بود؛ موضوعايلخانان و اداره

بدين . گيري ايجاد كندشرايط بد اجتماعي كه اصالحات غازان نيز نتوانست در آن تغيير چشم
روي، او نيز در تداوم اقدام اسالف سياسي انديش خويش در اين عصر، به تدوين اخالق سياسي 

ش را ايلخان قرارداد و با اين تفاوت كه بر خالف پيشينيان، روي سخن خوي. ديگري پرداخت

_____________________________________________________________________ 
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ي شهري به رشتهي ايرانتري از اصول انديشهتر با دربردارندگي بيشسعي كرد اثري كامل
  .تحرير درآورد

 »اخالق السلطنه«توان در دو رساله، يكي ي سياسي وصاف شيرازي را ميبخش اعظم انديشه
موضوع تحليل حاكميت ، كه به تاريخ وصافو بخشي از جلد سوم » شمشير و قلم«و ديگري 

ي تحليل و توضيح وصاف در اين جلد، به بهانه. ايلخان گيخاتو اختصاص دارد، جستجو كرد
اي سياسي خطاب به وي، براي اصالح رفتار سلطان و در دوران حكومت گيخاتو، پند نامه

الق اخ«ي رساله. كرد حاكميت ايلخاني، نوشته و آداب حكومت را توضيح داده استنتيجه عمل
.  را به ابو سعيد ايلخان تقديم كرده است»شمشير و قلم«ي را نيز به الجايتو، و رساله» السلطنه

  . طقطقي، از منابع نگارش اثر خويش نامي نبرده استوصاف، مانند ابن

 يطقطقي و نويسندهي سياسي، او هم چون ابندر تحليل اقدام وصاف در توجه به خرد و انديشه
يوند علم تاريخ با علم حكمت ، تاريخ را از اقسام علم حكمت دانسته و در پشاهيتاريخ نام گم

  . گران از آن قرار داده استمندي حكومتي آن را بهرهترين فوايد مطالعه، يكي از مهمعملي

در آخر، در توجه به جريان اندرزنامه نويسي در عصر ايلخاني، سعدي را بايد پيشرو احياي 
  در تنظيمتاريخ شاهينام ويسي در اين عصر دانست؛ حركتي كه با اقدام مؤلف گمسنت اندرزنامه ن

 طقطقي، توسط ابن»داريدر امور سلطنت و سياست ملك«ي  و نگارش رساله»تدبير مدن«ي رساله
توسط وصاف شيرازي كامل » شمشير و قلم«و » اخالق السلطنه«ي و سرانجام، تأليف دو رساله

  .گرديد

، »شهريي ايراني انديشهي سلطنت بر پايهنظريه«ن ياد شده كوشيدند با تقويت انديشمندا
ي حكومت متمركز به رياست سلطان و يا پادشاه را در نظام حكومتي مغوالن استمرار نظريه
از اين رو، با اندك تفاوتي در روش، به بيان شرح وظايف سلطان و گاه عوامل . بخشند

  . پرداختندحكومتي وي مي

  ها وجوه افتراق و اشتراك اندرزنامه

هاي يادشده را بندي آنچه گفته شد، مهم ترين وجوه اشتراك و افتراق اندرزنامهدر جمع
ي نويسان اين عصر، با مالحظهكه، اندرزنامهاول آن: توان در موضوعات زير خالصه كرد مي

. اندهاي حاكميت پرداختهگيهاي اجتماعي و واقع بيني سياسي، به بيان و تحليل بايستواقعيت
اند با تدوين اين آثار، الزامات سلطنت و حكومت را به سلطان و يا امير واقع، آنان كوشيده در
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 تنظيم و تأليف اين آثار ِترين يگانه هدفبدين روي، آنچه مهم. ي خويش آموزش دهند زمانه
ناي به امر سياست است، آموزش قواعد ملك داري وحكومت داري به سلطان و حاكم ناآش

  . است

ي برگزيدگي  ي سياسي آن بر نظريهي انديشه ديگر ويژگي مشترك اين آثار، اشتمال شالوده
شهري، ي ايرانپادشاه از سوي خداوند است؛ بدين معناكه، نويسندگان اين آثار متأثر از انديشه

  .ننددا هاي سياسي را، نشأت گرفتن آن از حق الهي ميمالك مشروعيت حاكميت

هاي يادشده، در شرح وظايف سلطان و گاه عوامل حكومتي، از قالبي از ديگر سو، اندرزنامه
ها، تقريباً به يكديگر شبيه كه محتواي آناند؛ چنانعمومي و ساختاري واحد استفاده كرده

 بر وظايف عوامل حكومتي، و وصاف شيرازي تاريخ شاهيي است؛ با اين تفاوت كه، نويسنده
ضوع نهاد وزارت و وظايف وزير و توجه دادن سلطان به اهميت مقام وزارت و وظايف در مو

او در حفاظت و صيانت از آن و ايجاد تعادل در ساختار قدرت سياسي، بر آشتي و همسازي بين 
  .اندتري داشتهدو گروه ديوان ساالران و نظاميان تأكيد بيش

 گفت، آنان از روشي تقريباً مشابه استفاده ي نويسندگي اين آثار نيز، بايد در خصوص شيوه
هاي تاريخي، اشعار و امثال فارسي و هاي اخالقي، حكايتبيان داستان و يا حكايت. اندكرده

ي اين ويژگي است؛ با اين تفاوت مختصر كه سعدي عربي، احاديث و جمالت قصار، از جمله
  گرفته هاي كوتاه اخالقي بهرهو داستانتر از كليات بيش) ي ادبياتبه اقتضاي تخصصش در عرصه(

تري هاي تاريخي بيش، اندرزهاي اخالقي خود را با حكايتتاريخ شاهيي است و نويسنده
تر مايل به استفاده از جمالت قصار از بزرگان سياست درهم آميخته، و وصاف شيرازي بيش

ن در نويسندگي است، ي مشترك اين پديد آورندگادر واقع، آنچه شيوه. عصر ساساني است
آميختن كالم پند آميزشان به حكايت و داستان و استفاده از احاديث و شعر و امثال است، تا 

ي خويش را به عملي ساختن پند خويش متقاعد و ترغيب  بدين وسيله سلطان و يا امير زمانه
  .نمايند

سوي اندرزنامه ديگر ويژگي تقريباً مشترك اين آثار، عدم معرفي منابع تأليف آن، از 
 ابوعلي مسكويه و جاودان خرد تنها مورخي است كه تاريخ شاهيي نويسنده. نويسان است

  .نمايد  خواجه نصير الدين طوسي را منابع كار خويش معرفي مي»ي اقتصادي رساله«

ها، ديگر ويژگي اين آثار  اجتماعي پديد آورندگان اندرزنامه- اشتراك در موقعيت سياسي
 نويسان اين عصر، هيچ يك فيلسوف اخالق و سياست و يا صاحبمعنا كه، اندرزنامهبدين . است
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شغل اصلي . اندمنصب حكومت به عنوان ديوان ساالر و يا ديگر مناصب مهم حكومتي نبوده
گري در آنان نويسندگي است و در گروه اهل قلم قرار دارند كه گاه ممكن است به شغل منشي

البته اين سخن به معناي عدم پيوند اين گروه با دستگاه حاكميت و يا . ددربار نيز پرداخته باشن
الزم به توضيح است، در ميان . هاي مالي دربار نيست مندي آنان از مواجب و حمايت عدم بهره

گري در دربار حكومت فارس را ي كوتاه، شغل مستوفيخالقان اين آثار، وصاف در دو دوره
ي است بين اين گروه از نويسندگان و نويسندگاني كه شغل بديه. در اختيار داشته است

هاست و عموماً قلم شان در خدمت آنان قرار  داشته و يا شان در پيوستگي با حاكميت اصلي
  .خلق اثرشان بنابر سفارش و خواست آنان صورت پذيرفته است، تفاوت وجود دارد

  پادشاهي و كاركردهاي آن 

شيرازي، به عنوان طقطقي، و وصاف، ابنتاريخ شاهيي نويسندهطور كه بيان شد، سعدي، همان
آيند؛ جرياني كه نويسي سياسي در عصر ايلخاني به شمار ميتداوم بخشان جريان اندرزنامه

در كانون اين . شودشهري محسوب ميي ايراني انديشهترين عناصر پشتيباني كنندهيكي از مهم
صري چون فره ايزدي يا همان الهي بودن خاستگاه شهرياري، ي عناانديشه، نهاد شاهي بر پايه

بر اين اساس، . همراهي و همبستگي دين و سياست و عدالت گستري و دادگري، استوار است
ي او در ي يزدان و سايهشهري، پادشاه را بركشيدهي ايرانانديشمندان ياد شده، متأثر از انديشه

هاي الهي هاي سلطان را، صفات و ويژگي صفات و ويژگيبدين روي، بسياري از. زمين مي دانند
سلطان كه سايه حق است بايد كه به صفات حق « :نويسد ميشاهيشمردند؛ چنان كه مورخ مي

ها به شرح و تبيين موضوع  و بر اين اساس، آن1؛»موصوف باشد و به اخالق الهي متخلّف
  .ردازندپحقوق پادشاه  بر رعيت و حقوق رعيت بر پادشاه مي

ترين وظايف سلطان رسيدگي به حال رعيت و جلوگيري از ضايع شدن حقوق وي، از مهم
در واقع، مورخان ياد شده، مانند بسياري از اسالف سياسي انديش خود، در . شمرده شده است

ترين از اين ديدگاه، يكي از مهم. پي توجه دادن شاه به اساس حكومت، يعني رعيت، هستند
دانند و آنان اساس حكومت را عدل مي. ر سلطان، عدالت و دادگري استحقوق رعيت ب

2.معتقدند كه بقا و استمرار حاكميت به اجراي آن بستگي دارد
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ها خواند و گاه آنوصاف براي تشويق سالطين عصر خويش، از يك سو آنان را عادل مي
هاي حاصل از ديگر، بر سودمندي و از سوي 1نامد؛را برتر از شاهان و نامداران ايران باستان مي

 ي جهانيان، ايجاد آباداني و امنيت،اجراي عدالت، چون آشكار شدن ماهيت سلطان دادگر بر همه
الگو سازي براي بزرگان و امراي حكومتي، استواري حاكميت سياسي پادشاه، مصون ماندن آن 

2.كند يد مي مظلومان، ماندگاري در قدرت نزد سلطان و فرزندان او، تأكِاز آه

  

 كشور و طقطقي در توضيح ديگر حقوق رعيت بر سلطان، بر وظايفي چون حمايت ازابن
 هايي لغزشها، نرم خويي با رعيت و شكيبايي دربارهنگهداري مرزها و سرحدات، امن كردن راه

تن گران بر ناتوانان، گرفتن حق زيردستان از زورمندان، برپا داشايشان، جلوگيري از ستم توان
   3.كندحدود در ميان مردم، تأكيد مي

هايي است ترين اجزاي تفكر ايران شهري، از جمله موضوعوزارت به عنوان يكي از مهم
كه از فروپاشي دولت متمركز ساساني، تا عصر مغوالن و پس از آن، بسيار مورد توجه نخبگان 

، ايرانياني كه   تمامي اين ادوار، در  شايان توجه است4. ي ايراني قرار گرفته استسياسي جامعه
دهي شان، نه خدمت به آنان، بلكه سامانگرفتند، هدف در مقام وزارت در كنار سالطين قرار

بدين روي، انديشمندان . ي حاكميت بيگانگان صورت پذيرفتامور پس از تزلزل آن، در سايه
  : كردند زير تأكيد يادشده، پادشاه را به داشتن وزراي دانا و فاضل تشويق و برنكات 

 اگرچه پادشاه در ذات خود كامل و عادل است، اما اين مهم بدون وجود وزراي كاردان) الف
توانند عهده دار منصب وزارت باشند و اگر چه پادشاهان به نفس خود مي) ب. صورت نپذيرد

از سوي ديگر، وزير، دست و دل و چشم و زبان و گوش ) ج. نه پادشاهآن زمان، او وزير است، 
بنابراين، سلطان بايد به وزير اعتماد . كندي سرزمينش ياري ميپادشاه است كه او را در اداره

اي مجال و فرصت بد انديشي و كامل داشته باشد و او را معتمد خويش بداند و به هيچ آفريده
 كنند كه نه تنها دراي اشاره ميآنان آشكارا به مسئله. حضور او ندهدسخن چيني از وزير را در 

  . ي آفات مهم و جدي منصب وزارت بوده استي خويش، بلكه در ادوار پيشين، از جملهزمانه

  و وصاف شيرازي، براي هوشيار كردن سلطان به خطر اين آفت بزرگ،تاريخ شاهيي نويسنده
آنان با بر شمردن صفات . ي طعن در ذات پادشاه استير، مقدمهدارند كه طعن بر وز اظهار مي
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كنند، بعد از  پردازند و به پادشاه تأكيد ميوزير، به تبيين علت پر مخاطره بودن اين منصب مي
 ترينآن دو، مهم. سلطنت، هيچ منصبي سرافرازتر از وزارت و هيچ كاري مشكل تر از آن نيست

 زادگانحفظ منافع حاكميت و از بين رفتن منافع شخصي امرا، شاهعلت اين امر را تالش وزير در 
 ها بپردازد، منافعسازند كه اگر وزير به تأمين منافع آنو غيره مي شمارند و پادشاه را متوجه مي

1.ماندپادشاه مهمل مي

  

سياسي انديشان اين عصر، عالوه بر آگاهانيدن سلطان از اهميت مقام وزارت و آشنا ساختن 
 ينويسنده. اند از حقوق وزير بر سلطان، به شرح وظايف وزير و حقوق سلطان بر وزير نيز پرداختهوي

ي وزير را در توجه به حال رعيت، و عدم دست اندازي به مال وي ترين وظيفه مهمتاريخ شاهي
 ي سلطان با وزر و وبال و ترغيب پادشاه به عدالت و دادگري، لطف و رحمتكردن خزانهو پر

 او با بيان حكايات. كندبر ارباب حاجات و احسان بر ضعفا و مساكين و بخشش بر رعيت ذكر مي
كه اين  رعيتي كند، چگونه ممكن است  ي عباسي، منصور، تأكيد ميي خليفه تاريخي از دوره

، سلطان را دوست بدارد و اگر خصمي پيدا شود و جنگي پيش آيد،  اي گرفته از ايشان همه مال 
  ان را پشتيباني كند و در كنار او قرار گيرد؟سلط

او . كندهم او، زشت ترين و تباه ترين ويژگي وزير را سخن چيني و سعايت مردم نقل مي
بر اين باور است كه، اين خصلت، نه تنها سبب آن خواهد شد كه عداوت او در دل رعيت 

او وظايف . ال نيز خواهد شدمتمكّن گردد و از نظر پادشاه بيفتد، بلكه سبب لعنت خداي متع
هيچ طايفه را آن صعوبت كار و تحمل و توجه : نويسدداند و ميوزير را بسيار سنگين مي

اخطار نبود كه ايشان را، به همين روي وزير و ارباب رياست را از تن آساني و رفاهيت 
ني گزيدن ، جويد كه، تن آسااو به سخن ارسطو خطاب به اسكندر استناد مي. دهداجتناب مي

2.آرد تن آساني را بِبرَد و سختي پيش

  

آنچه در كنار اهميت مقام دستگاه وزارت داراي اهميت بسيار است، توجه سلطان به سپاه 
و ارتش و ايجاد همسازي ميان اين نهاد و دستگاه وزارت  است؛ چنان كه بنياد پادشاهي را بر 

3.انددو اصل شمشير و قلم دانسته

  

ز الزامات شهرياري، آگاه بودن سلطان از حقوق سپاه ووظايف او نسبت به بدين روي، ا
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ي سعدي و نويسنده. سپاه و از سوي ديگر ايجاد تعادل و توازن ميان عنصر شمشير و قلم است
، تنها سلطان را بر وظايفش نسبت به سپاه و حقوق سلطان بر سپاه را مورد توجه تاريخ شاهي

  . اندقرار داده

 خوش دل نباشد زشاهسپاهي كه
  

اهندارد حدود واليت نگ  
  

ج از سپاهي دريغچو دارند گن
  

دريغ آيدش دست بردن به تيغ  
  

از مؤكدترين اين اندرزها، پرهيز دادن سلطان از دادن مكنت فراوان به سپاه است، چنان 
اوان باعث زيرا مكنت و ثروت فر. گيري بر آنان نيز افراط نكندخواهند در سختكه از او مي

شود كه در هنگام شود، و سختي زياد باعث ميبي نيازي سپاه از مالزمت خدمت پادشاه مي
1.نياز به توان نظامي آنان، سپاه ناتوان شود

  

 سپاهي كه از صف كارزار از دشمن بگريزد،«: كندافزون بر اين، سعدي به سلطان سفارش مي
 دهد، بهاي جانسپاهي را كه سلطان نان مي. بهاي خود به سلف خورده استببايد كشت كه خون

لشكريان «: كند ي بازماندگان كشته شدگان جنگ نيز به سلطان توصيه مي و درباره2دهد؛مي
3.»را كه در جنگ كشته شوند برگ و معاش از فرزندان و متعلقان او دريغ ندارد

  

نهد و ضمن توضيح اتر ميطوسي، پاي فر، به نقل از خواجه نصيرالدينتاريخ شاهيي نويسنده
مند را هاي اهل شمشير، حقوق لشكر بر سلطان و فوايد داشتن لشكر قدرتشرايط و ويژگي

اول قوت و شكوه و هيبت پادشاه ، دوم دفع ياغيان، سيم ايمن داشتن رعايا ،چهارم «: شمرد برمي
4.»ها از دزدان و علف خوارها از جانوران درندهپاك كردن راه

  

 به عنوان تاريخ شاهيي هاي سعدي و نويسنده تفاوتي كه در اين خصوص بين نوشتهترينمهم
ق . هي اول قرن هشتم طقطقي و وصاف شيرازي در نيمهي دوم قرن هفتم، و ابننويسندگان نيمه

ي سلطان در ايجاد طقطقي و به ويژه وصاف شيرازي، بر وظيفهوجود دارد، آن است كه، ابن
كنند، كه اين مسئله تري مييان دو عنصر اهل قلم و اهل شمشير تأكيد بيشهمسازي و تعادل م

طقطقي به ابن. ي تاريخي استگر عمق يافتن چالش و تضاد بين آن دو عنصر در اين برههنشان
و درباره شمشير و قلم اختالف است كه كدام يك «: نويسدكند و مياين اختالف اشاره مي
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پردازد و سرانجام سپس به شرح علت اين طرز تفكر مي. » داردافضل است و بر ديگري تقدم
اما وصاف شيرازي كه عالوه بر دوران . شودكشور با شمشير و قلم اداره مي: گيردنتيجه مي

او . اي به اين مهم داشته استي الجايتو و ابو سعيد را نيز درك كرده ، توجه ويژهغازان، دوره
 آشكار »تيغ و قلم«ي ديگري به نام  در رساله»اخالق السلطنه«ي اش را، عالوه بر رسالهانديشه

كوشد با تشريح فضاي سياسي   او مي1.پردازدتر به واكاوي آن ميسازد و با نگاهي متخصصانه مي
هاي موجود در خصوص برتري داشتن قلم  ي خويش و طرح ديدگاه اجتماعي حاكم بر زمانه- 

كاري مناسب به منظور برون رفت از اين بحران ي راهه ارائهبر شمشير و يا شمشير بر قلم، ب
  . اجتماعي بپردازد

پذير كردن مسئله در نزد سلطان، در عالم مجازي ميان قلم و شمشير وصاف، براي درك
هاي برتري خود بر شمشير، و شمشير به كند،كه در اين مناظره، قلم به دليل اي بر پا ميمناظره

 يازد و ديدگاه خويشگيري دست ميپردازد، و در آخر، به نتيجهش بر قلم ميابيان داليل برتري
در واقع، . دارد ي خانمان سوز، از زبان ابو سعيد ايلخاني، بيان ميرا در راستاي حلّ اين مناقشه

 و سياسي،  هاي اجتماعي آموزد كه تنها راه حل پايان دادن به اين نابساماني وصاف به سلطان مي
2.ادن به تشكيالت ديواني و تشكيالت سپاه و ايجاد آشتي بين آن دو استاهميت د

  

- هاي مقام سلطنت، دوري گزيدن سلطان از تنعم، آسايش و رفاه و بهرهاز ديگر بايستگي

ي خويش را به اين ترين صفحات اندرزنامهطقطقي بيشابن. گيري افراطي از لذّات دنيوي است
گذراني اشتغال ورزيد ملك هرگاه پادشاهي به خوش«: يسدنو دهد و ميموضوع اختصاص مي

هاي او براي اثبات ديدگاهش، نمونه. سپرده است» وي را به ويراني و نابودي محكوم بدان
ها را حاصل زند و ناكامي و شكست آنمتعددي از توجه افراطي سالطين به اين مسئله مثال مي

3.داندهمين وضعيت مي

  

در . رفتار سلطان، ديگر اندرز نويسندگان ياد شده در باالبه سلطان استتوصيه به اعتدال در 
اندازه كارها نگاه دارد، نيك مردي كند نه چندان كه بدان «: نويسد اين خصوص، سعدي نيز مي

چيره گردند، و بخشندگي كند نه چندان كه دستگاه ضعيف شود، خشم گيرد نه چندان كه 
4.» كند نه چندان كه هيبتش برودمردم از آن متنفر شوند ، و بازي
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هاي مقام سلطنت، او را از استبداد رأي پرهيز طقطقي در توجه دادن سلطان به بايستگيابن
بر پادشاه است كه مستبد به رأي نباشد و در پيش آمدهاي سخت با : نويسددهد و ميمي

 بهتر از صواب با خطاي با مشورت«: اندگفته. مشورت نمايد] ...[خردمندان و خواص مردم 
پادشاه بايد كه در هيچ كار «: نويسد نيز ميتاريخ شاهيي نويسنده. »استبداد و خودكامگي است

كه هرگاه كه دو راي در  اندنكند، از آنكه حكما گفته] اقدام[ي مشورت سابقهبي] ...[معظم 
1.»تدبير امري جمع شود نتيجه آن جز صواب نباشد

  

شهري، همراهي و همبستگي ي ايرانانديشمندان، متأثر از انديشهي فكري اين در منظومه
ي استواري در اين انديشه يگانه شدن شهرياري و دين مايه. بين دين و سياست وجود دارد

 ي تنسرنامهدين است، چنان كه در  منديشهرياري است و حمايت سلطان از دين موجب قدرت
، هرگز از يكديگر جدا نشوند و صالح و ...ادندچه دين و ملك هر دو به يك شكم ز«: آمده

2.» فساد و صحت و سقم هر دو يك مزاج دارد

  

از اين رو، شهرياري از پايه، همان دين، و دين همان شهرياري است؛ به همين سبب،  نبود 
  بر اين پايه، سياسي3.انجامدشهرياري نيز به بد ديني و بدديني، به نااستواري شهرياري مي

 :داشت مقام علما و ائمه و همنشيني با آنان توصيه كنند اين عصر، سلطان را به پاسانديشان
علما و ائمه دين را عزت دارد و حرمت، و زير دست همگنان نشاند و به استصواب راي ايشان «

 نيز تاريخ شاهيي  نويسنده4.»حكم راند تا سلطنت مطيع شريعت باشد نه شريعت مطيع سلطنت
باشد، تعظيم علم و ] ...[كه متضمن به وصول هر سعادتي ] ...[گر نيكوتر خلقي دي«: نويسدمي

بايد كه چنان بود كه ملك خود را نتيجه قلمرو و ثمره اعتنا پادشاه مي] ...[احترام علماست 
5.»فتواي علما دين شناسد كه الدين و الملك توأمان

  

تر است، به سخن اردشير بيشدر ميان اين انديشمندان، وصاف كه تأكيدش بر اين اصل 
اند و دين پايه و ي به هم پيوستهدين و پادشاهي دو پديده: نويسد جويد و ميبابكان، استناد مي

 اساس است و پادشاهي نگهبان آن است و آنچه پايه و اساس نداشته باشد، سرانجام ويران خواهد
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 اركت گيرد و دولت سلطنتو بدين مقدمات عرصه ملك و دين سمت مش«: نويسدشد؛ و يا مي
از جسارت منكر «: داردو در جاي ديگر نيز، اظهار مي.  ... 1.»و حشمت خالفت متحدد گردد

و حركات شنيع در غضب شد و عصيت دين و روعت سلطنت كه همزادند همت فلك 
 او نيز عامل تحقق اين هدف را، اسالم 2.»...فرساي به امر اخذ ثرار آن مظلومان تحريض كرد

3.كند وردن ايلخان و همنشيني با علما  و احترام او به ايشان ذكر ميآ

  

او . ي خصالي است كه نبايد در پادشاه باشدطقطقي به سلطان، دربارهاز ديگر اندرزهاي ابن
مقفع، بر صفاتي چون خشم، دروغ، بخل، اضطراب، اندوه و دودلي ، سوگند در به نقل از ابن

   4.كند  تأكيد ميزدگي،گفتار و تندي و شتاب

چه بسا كاري كه از پادشاه : نويسدزدگي، ميهم او، در پرهيز سلطان از تندي و شتاب
آتش تفكر و «: وي معتقد است. گاه پشيماني سودي نداردسرزند و پس از آن پشيمان گردد، آن

ف، در  از ديدگاه وصا5.»كننده استانديشگي تنها گرمآتش بي تأمل آتشي است بس پزنده، ولي
صورتي تعجيل و شتاب شايسته است كه در پاداش دادن نيكوكاران و انجام گرفتن امور خير 

6.به منظور متابعت از انبياء و اولياء باشد

  

ديگر از آداب و خصال سلطان، همنشيني سلطان با اهل دانش و حكمت، نوازش و احترام 
ها، سخاوت و گشاده دستي  آنپوشي وي از اشتباه ديگران و بخشيدنبندگان شايسته، چشم

   7.توجهي به نااهالن و توصيه به شنيدن سخن متظلّم استسلطان و بي

ترين پندهاي انديشمندان ياد شده به سلطان خويش، تالش سلطان در يكي ديگر از مهم
اند و وصاف معتقد است تا جهان بوده، پادشاهان بوده. ماندگار كردن نام و ياد خويش است

مردان هوشمند و هوشيار كوشيدند تا در هر دو سراي پادشاهي كنند باشند، اما دولتهستند و 
نويسنده، راز ماندگاري نام پادشاه را در احيا و ابقاي . اندها متحمل ضرري بزرگ شدهو الّا آن

 رسوم و آثار پادشاهان گذشته، بذل و بخشش مالي، عمارت و آباداني شهرها و راحتي ذكر

_____________________________________________________________________ 
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اش را به اين مسئله و توجه دادن ترين بخش اندرزنامهعدي نيز بر همين اساس، بيش س1.كند مي
2.سلطان به ناپايداري دنيا اختصاص داده است

  

. طقطقي به سلطان، آن است كه جنگ با دشمن خود را آخرين چاره قرار دهدديگر اندرز ابن
انش، مالطفت كند، زيرا نيكي او معتقد است كه پادشاه با دشمنانش و همچنين با دوستان دشمن

 هاي ياد شده، مبني بر مدارايرغم توصيه علي3.شودكردن با ايشان، سبب از بين رفتن دشمني آنان مي
او به قول حكيم . »دشمن را كوچك مشمار«: كندبا دشمن، ابن طقطقي به سلطان، ياد آوري مي

مار كه هر گاه پرز را گرد هرگز دشمن را كوچك مش«: نويسد جويد و ميهندي استناد مي
 سعدي نيز 4.»توان دربند كرد شود كه فيل مست را با آن مي آورند از آن ريسماني ساخته مي

   5.ضعف رأي خداوند مملكت آن است كه دشمن كوچك را محل ننهد: نويسدمي

سپردن كارهاي «نويسان بر آن تأكيد دارند، هايي كه عموم اندرزنامهيكي ديگر از موضوع
بزرگي نباشد كه كارهاي : نويسدوصاف در توضيح اين اندرز مي. »زرگ به بزرگان استب

نويسد   سعدي نيز مي6.بزرگ را به خردان و كارهاي كوچك را به بزرگان واگذار نمودن
  .كارهاي بزرگ به مردم نا آزموده نكند، كه پشيماني آرد

هايي است كه وضوعرعايت اعتدال در مصرف مسكرات از سوي سلطان، از ديگر م
طور كه مستي براي عموم همان: كند وصاف استدالل مي7.نويسان برآن تأكيددارنداندرزنامه

مردم مذموم است، پس چگونه ممكن است كه پادشاه جهان كه شبان و پاسبان همگان است، 
رينش كند و آن را بهترين گوهر آفاو بر اهميت عقل و ضرورت آن تأكيد مي! گرفتار آن باشد؟

چگونه ممكن است پادشاه عالم از هر آنچه موجب از بين بردن : پرسدداند و از سلطان ميمي
8!عقل باشد، دوري ننمايد؟

  

  :نويسدسعدي نيز مي

بسا اهل دولت به بازي نشست
  

9 كه دولت به بازي برفتش زدست  
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ي از مسكرات، بلكه هر ي افراطنويسندگان مورد نظر، نه تنها سلطان را به پرهيز از استفاده
1.نمايندداري مي شود ، توصيه ميآنچه توجه زياد به آن سبب غفلت او از امر ملك و ملك

  

كنند و آن را منافي مناقب سلطنت اي كه به سلطان توصيه مياين نويسندگان، تنها سرگرمي
جدي [ جدها در آن مضمون و جديست]هزلي است[چه آن هزليست « :دانند، شكار استنمي

 از سوي ديگر، شكار تفريحي است كه در آن بسياري از اصول 2.»هزل ها بدان مقرون] است
شود و اين تفريح نبرد، همچون محاصره كردن، كمين گرفتن، تير انداختن، و غيره، تمرين مي

  .گرددموجب فروسيت در مبارزه و جنگ مي

پس از (ط نويسندگان ياد شده ترين عوامل مؤثر در نگارش اندرزنامه توسدر توضيح مهم
 يي سياسي هستند كه بر پايهي انديشه، بايد گفت آنان از جمله انديشمندان حوزه)اي وقفه دوره

 ي خويش و به منظور بهبود بخشيدني سياسي و اجتماعي زمانهدرك و فهم خود از وضعيت آشفته
ي راه و روش ر، ارائهبه وضعيت موجود از طريق آموزش و هدايت سلطان، به عبارت ديگ

حضور . مبادرت ورزيدند) يعني تأليف اندرزنامه(بهتر حكومت كردن به وي، به اين اقدام 
اي را به وجود آورد كه اصالحات ي مغوالن، شرايط سخت اجتماعي و سياسيگرانهويران

فكران سياسي بنابراين، آنان همچون ساير هم. اي براي آن بيافريندغازاني نيز نتوانست راه چاره
 انديش خويش، به دنبال راهي براي خارج شدن از وضع نامطلوب موجود و به حاكميت

نويسي در عصر ايلخاني روي، جريان اندرزنامهبدين. رسانيدن وضعيت مطلوب اجتماعي بودند
مند سازي حكومت مركزي در را بايد حركتي در راستاي حمايت از تمركز سياسي و قدرت

توان گفت، دو در توضيح اين وضعيت مي. اي و رشد اشرافيت ايلي دانست قبيلههايبرابر سنت
هاي سياسي گرايش متضاد در درون ساختار اجتماعي حكومت ايلخانان، كه به آشفتگي

  :زد، عبارت بودند ازاجتماعي دامن مي

ي متمركز حكومت از سوي گرايش متكي بر اشرافيت ايراني، كه خواهان اداره. الف
اي ي اشرافيت قبيلهسلطان مغول و لگام زدن به تمايالت مركز گريزانه و تجزيه طلبانه

  . صحراگرد بود

اي و مشاركت رؤساي قبايل در قدرت هاي قبيلهگرايشي كه به زندگي بر اساس سنت. ب
3.اعتقاد داشت

  

_____________________________________________________________________ 
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ت، ي نخست صورت پذيرف از سوي نخبگان ايراني، اقدامات فراواني براي تحقق انديشه
ي با مرگ غازان و رشد دوباره. ي درخشش و پيشرفت آن بودكه عصر غازان، دورهچنان

ي اجراي سياست اقطاع، گرايش ياد شده آسيب فراوان ديد؛ دار نظامي، در نتيجهاشرافيت زمين
  به دنبال آورد، گرايش دوم را در حكومت ايلخاناناي كه تضعيف آن، قوت يافتن مجددگونه به

تر، روايي مغوالن، و از همه مهم خطر روز افزوني كه موجبات زوال و سقوط فرمانيعني
  .هاي اجتماعي و سياسي را در ايران فراهم ساختها و ناامنيآشفتگي

ي اشرافيت مغولي، در صدد يابي دوبارهاين انديشمندان با درك اوضاع ياد شده، يعني قدرت
تقويت حكومت مركزي مقتدر در لواي حاكميت ي آنان و تحديد تمايالت مركزگريزانه

  . هاي اجتماعي، برآمدندمنظور كاستن از آسيبي آنان، به ايلخانان و يا حاكمان منصوب شده

  نتيجه

  اجتماعي حاصل از هجوم وحضور مغوالن، سقوط دستگاه حكومت- هاي سياسي بحران
بي در مرزهاي غربي هاي صليشاهي، فروپاشي خالفت عباسي، شدت گرفتن جنگخوارزم

گيري جهان اسالم، ناكارآمدي دستگاه حكومت ايلخانان، نخبگان ايراني را واداشت تا با بهره
. ي خويش برآيند كاري به منظور بهبود شرايط اجتماعي زمانهاز امكانات موجود، به دنبال راه

 با دخالت در گروهي كه:در پاسخ به اين نياز، حضور انديشمندان ايراني به دو گونه بود
 ي سياست و قبول مناصب ديواني و حكومتي در تحقق اين هدف كوشيدند؛ و گروه ديگر عرصه

هاي  ي ديدگاهي درك و فهم خود از وضعيت موجود به ارائه انديشمنداني بودند كه بر پايه
ي اقدام سعدي و پس از وي، نويسنده. خويش در خصوص اصول و قواعد ملك داري برآمدند

هاي سياسي، در اين طقطقي، وصاف شيرازي و ديگران، در نگارش اندرزنامه، ابن شاهيتاريخ
در واقع، اين اقدام، كوششي در راستاي آگاه ساختن ايلخان و حاكمان . راستا صورت پذيرفت

هاي ملك داري متمركز ايراني و تشويق آنان به منظور اجرا و ي وي، از سنت منصوب شده
  .  آيد هاي گريز از مركز مغوالن و نتايج ناشي از آن به شمار ميبل گرايشحمايت از آن در مقا

ي  سازد، پديدآورندگان آن در پي احياي نظام انديشه بررسي محتوايي اين آثار آشكار مي
تر، آنان با معرفي نهادهايي چون نهاد شاهي، وزارت، دبيري به سخن روشن. اندايران شهري بوده

 ي ياد شده و توضيح الزامات حكومتي مبتني بر اين ساختار،  چارچوب انديشهو ديوان و سپاه، در
 هايدرواقع، آنان كوشيدند در بستر ويراني. در پي انطباق نظام حكومتي مغوالن با اين انديشه برآمدند
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ترين علل مؤثر بر اين پايه، مهم. ناشي از حضور مغوالن، حاكميتي با الگوي ايراني طراحي كنند
  :حرك جريان اندرزنامه نويسي سياسي در عصر ايلخاني، عبارت بودند ازدر ت

  ي سياسي سلطان مغول، از طريق آشنا ساختن وي با الزامات شهرياري؛  اصالح رويه.الف

   كاهش خطر رشد اشرافيت مغولي و تمايالت گريز از مركز آنان؛.ب

ي متمركز حكومت به رهي ايراني و اداي سلطنت به شيوه قدرت بخشيدن به نظريه.ج
  دست سلطان؛ و 

  .  اي مغوالن در نتيجه، به زوال كشانيدن تفوق جريان تمركز گريز اشرافيت قبيله.د
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  قاجار ي دوره در بحران مديريت الگوي

  ساالر بحران مديريت در كُرد مرداندولت نقش بر تأكيد با

  

اكبر كجباف علي
1

 

كورش هاديان
2

  

  

  

  

  

  

قاجار، از ي   اجتماعي دوره- هاي سياسي ترين بحران مثابه يكي از مهم بحران ساالر، به: چكيده
شناسانه به  روش تاريخي و با تأكيد بر نگاه جامعه اين نوشتار به. جهات گوناگون شايان تأمل است

تاريخ، اين موضوع را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و تالش كرده است به اين پرسش پاسخ دهد 
 در مديريت بحران مردان ايلي و سياسي كُرد در چارچوب استراتژي دولت مركزيكه، كاركرد دولت

  .پذير استهايي تحليل ي چه مؤلفه ساالر، بر پايه

مردان ايلي گيري حركت و كاركرد دولت  جهتهاي اين تحقيق آن است كه اوالً ترين يافته از مهم
 خانداني و سياسي كُرد در بحران ساالر در خراسان، در مسير حفظ تماميت ارضي و تثبيت - 

كارگيري  ي حداكثري و نگاه موسع دولت مركزي در به و ثانياً، استفادهموقعيت دولت مركزي بوده؛ 
 خانداني و - مردان ايليهاي گوناگون جامعه، از جمله دولت هاي انساني و مديريتي بخش ظرفيت

  .سياسي كُرد، نقش اساسي در مديريت بحران ساالر در خراسان داشته است

  كُرد، دولت مركزيمردان بحران ساالر، دولت: كليدي هاي واژه
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Abstract: Salar’s crisis as one of the most important political - social crisis of Qajars’ era‚ 

is worthy to contemplate in various reasons. This writing has analysed the subject in a 

historical method and emphatically on a sociological view to history‚ and has tried to answer 

the question‚ on the basis of what components is worthy to analyse the Kurdish High - 

RanKings tribal – political performance‚ in the strategy frame of central state to manage the 

Salar’s crisis. 

The most important findings of this research are: 1. Choosing the movement and 

performance of the Kurdish High - RanKings’ tribal – familial and political in Salar’s crisis in 

khorasan‚ has been in the way of protecting the country’s territorial integrity and stabilizing 

the situation of the central state. 2. The maximum using and the vast view of central state in 

utilizing human and managemental capacities of society’s various parts‚ including Kurdish 

High - RanKings’ tribal – familial and political has had an important role in manging Salar’s 

crisis in Khorasan. 
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  مقدمه

خانداني را با دولت  -  مردان كُرد و نخبگان ايلي كند كاركرد روابط دولت اين نوشتار تالش مي
 ي محمدشاه و اوايل سلطنت ناصرالدين اواخر دوره(ي قاجار مركزي در بخشي از تاريخ دوره

 ن بحران ساالر در كه از آن با عنوا،ي مذكور ي يكي از رويدادهاي مهم دوره و بر پايه) شاه 
  . شود، تبيين كند خراسان ياد مي

ياد » ي ساالر ي خراسان و داعيه فتنه«درستي بحران ساالر را كه از آن با تعبير  هدايت، به
هاي اين  برخي ويژگي. ي ناصري قرار داده است ترين رويدادهاي دوره  در صدر مهم1كرده،

دهد  ي جغرافيايي، نشان مي كميتي و گسترهحا بحران، از جمله زمان طوالني، خاستگاه درون
  . شمار آورد ي قاجار به  هاي دوره ترين بحران توان آن را در رديف مهم كه مي

ي بحران ساالر در خراسان، تاكنون پژوهش  دهد، درباره جا كه جستجوها نشان مي تا آن
  سلطنت ناصرالدينهاي نخست مستقلي انتشار نيافته، هرچند اين موضوع ضمن تحقيقاتي كه سال

شوند، از جمله آثار عباس  خان اميركبير را شامل مي ي صدارت ميرزا تقي ي دوره ويژه شاه، به
  .اقبال، حسين مكي و فريدون آدميت، مورد توجه قرار گرفته است

مردان و نخبگان ايلي كُرد در  آنچه در اين نوشتار مدنظر است، تجزيه و تحليل نقش دولت
 ي تحقيق بررسي پيشينه. ي دولت مركزي براي مديريت بحران ساالر است نامهي بر زيرمجموعه

اي از تازگي و  ي گونه موضوع، دربردارنده حاضر گوياي اين نكته است كه چنين نگاهي به
  . نگاه كاربردي است و پيش از اين چندان در كانون توجه محققان قرار نگرفته است

هاي جامعه و كشور، در  عنوان يكي از بخش كُرد، بهتبيين كاركرد نخبگان ايلي و سياسي 
ي تحقيقي، در ترسيم  ي تاريخي و نكته عنوان يك تجربه تواند به مديريت بحران ساالر، مي

هاي قومي و  هاي گوناگون جامعه، از جمله بخش الگوي روابط و تعامل حاكميت با بخش
گونه  توان اين صلي اين تحقيق را ميبر اين اساس، پرسش ا. مذهبي، كاربردي عيني داشته باشد

  : مطرح ساخت

كاركرد نخبگان ايلي و سياسي كُرد در چارچوب استراتژي دولت مركزي در مديريت 
   پذير است؟هايي تحليل ي چه مؤلفه بحران ساالر بر پايه

  : گونه بيان كرد توان اين ي تحقيق را نيز مي در همين چارچوب، فرضيه

_____________________________________________________________________ 
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 مردان كُرد در بحران ساالر  خانداني و دولت- د نخبگان ايليرگيري حركت و كارك جهت
ي قاجار، در مسير حفظ تماميت ارضي، تحكيم امنيت و تثبيت دولت  در خراسان در دوره

  . مركزي بوده است

 چارچوب نظري 

هاي مرتبط با هويت ايراني و  نظريه: چارچوب نظري اين نوشتار بر سه مبنا استوار است
ي معطوف به تبيين  ي مديريت بحران، و نهايتاً، نظريهي آن، نظريه دهنده هاي شكل مؤلفه

ي دولت مركزي، ايالت و نخبگان ايلي  جانبه جايگاه و كاركرد نخبگان با تأكيد بر روابط سه
  .  كنند ي مثلث نظري نوشتار را تكميل مي گانه  خانداني و جامعه، ابعاد سه- 

  گفتمان هويت ايراني. الف

اي  ها و عناصر چندگانه ترك و نمادهاي مشابهي از هويت ايراني را، متشكل از مؤلفهوجوه مش
رغم  توان علي  مي1همچون تاريخ، اسطوره، جغرافيا، دولت و ميراث فرهنگي و ادبي،

ي ايراني مشاهده  هاي گوناگون مذهبي، زباني و اجتماعي جامعه هاي موجود، نزد بخش تفاوت
 مثابه  سو به هاي هويت ايراني از يك آيد، مؤلفه ائن آشكار تاريخي برميبنابر آنچه از قر. كرد

الشعاع قرار داده، و از  هاي گوناگون جامعه را تحت عوامل پيونددهنده، وجوه افتراق بخش
اند كه  دهي كرده اي جهت گونه سوي ديگر حركت جمعي و كاركرد اجزاي جامعه را به

  . بيش از پيش هويت ايراني استبرآيند نهايي آن، تقويت و تحكيم 

  گفتمان مديريت بحران. ب

 عنوان مصداق عيني توان به  شده مي هاي تعريف ها و مالك ي شاخص بحران ساالر را برپايه
ي مبحث مديريت بحران به  بندي كرد و در زيرمجموعه پذير بر مفهوم بحران دستهانطباق

هاي موجود، بحران ساالر  بندي چارچوب تقسيمعالوه بر اين، در . تجزيه و تحليل آن پرداخت
  تعريف، بحران سطح اول، بحراني است بنا به. شمار آورد هاي سطح اول به توان از نوع بحران را مي

كنندگان  گيرندگان جامعه، كه منطقاً خود در جايگاه مديريت كه در آن مديران و تصميم
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ي وسيع، زمان  گستره. كنند ران عمل ميي بح ها قرار دارند، در مقام عوامل موجده بحران
نظران براي بحران سطح اول  هايي است كه صاحب طوالني و تأثير فراوان، از ديگر ويژگي

هاي  اي از شاخص دهد كه بخش قابل مالحظه  قرائن تاريخي موجود نشان مي1.اند برشمرده
 استفاده از مفهوم بحران در رو چشم ديد و از اين توان در بحران ساالر به بحران سطح اول را مي

  . تواند پذيرفتني باشد بررسي و تجزيه و تحليل آن مي

  گفتمان نخبگان و حكومت. ج

ي  ي نظري نوشتار را مباحث مرتبط با تبيين روابط نخبگان با يكديگر، با حوزه سومين پايه
ي خاستگاه  هاي نخبگان برپايه تبيين ويژگي. دهد قدرت، و نيز با دولت مركزي، تشكيل مي

ي ابعادي است كه در ها با مراكز قدرت، از جمله ي اثرگذاري و ارتباط آن اجتماعي، حوزه
كه  نظر از اين صرف. گيرد ي نظريات مرتبط با نخبگان مورد بحث قرار مي زيرمجموعه
هاي جامعه  صرف شخصيت ذاتي و استعدادهاي فردي، متمايز و برتر از ديگر بخش نخبگان، به

ها بر رويدادها و تغييرات جامعه ناشي از قرار گرفتن   و يا امكان اثرگذاري آن2وند،شمرده ش
توان   در هرحال، تجزيه و تحليل تاريخ ايران، كه مي3ي قدرت قلمداد گردد، اين عده در حوزه

محور و نخبه اساس تلقي كرد، مستلزم  اي از رويدادها و تحوالت آن را شخصيت بخش عمده
 خانداني و نيز نخبگان حاضر در دولت - ويژه نخبگان ايلي نقش نخبگان، بهتوجه جدي به 

  .هاست مركزي، و تبيين روابط بين آن

گيري، تقويت   خانداني در شكل- بر نقش مؤثر ايالت و نخبگان ايليگمان، ديدگاهي كه  بي
 هاي انكارناپذير تهاي استواري از واقعي  بر پايه4كند، ها در تاريخ ايران تأكيد مي يا تضعيف دولت

ي  توان برپايه هاي اخير ايران را مي ي چرخش قدرت در تاريخ سده معادله. تاريخي استوار است
 خانداني و جامعه، مورد تجزيه و تحليل قرار - ي ايلي وجهي عناصر دولت، نخبه ي سه رابطه

  .داد

روش تاريخي و با  هي ايران، اين تحقيق ب هاي اجتماعي و تاريخي جامعه با عنايت به ويژگي
هاي خاص زماني و  شناسي تاريخي سامان يافته است كه بر ويژگي تأكيد بر نگرش جامعه

_____________________________________________________________________ 

  .25گفتمان، ص  فرهنگ:  تهرانر ايران،هاي تحليل و تدبير بحران د مديريت بحران، نقدي بر شيوه، )1379(محمدرضا تاجيك   1

  .3دانشگاه تهران، ص: ، تهرانرضا طيب ي علينخبگان و جامعه، ترجمه، )1369(بي باتامور  تي   2

   .53ني، ص:  منصور وثوقي، تهرانيترجمه، تغييرات اجتماعي، )1366(گي روشه    3

  .75ني، ص: ، تهران يا واقعيتگرايي در ايران، افسانه  و قوم قوميت، )1379(حميد احمدي    4



 1390،  پاييز 10ي  ال سوم، شمارهس، مطالعات تاريخ اسالم  120

 و در بطن 1كند، هاي دروني آن و منابع تاريخي و اجتماعي بومي تكيه مي مكاني ايران، پويايي
   .پارچگي ملي است ي وفاق، هويت و يك دهنده و سازنده ي عناصر شكل خود دربردارنده

  ها و ابعاد موضوع زمينه

  جايگاه خراسان در نزد دولت مركزي. الف

جايگاه خراسان در ديدگاه و كاركرد دولت مركزي، تا پيش از بحران ساالر، از جهاتي 
ي  مردان به اين موضوع، نه بر پايه آيد كه نگاه برخي دولت چنين برمي. ي تأمل استشايسته

ه نام ايران، بلكه بر اساس منافع شخصي و گروهي و تماميت ارضي يك واحد مستقل سياسي ب
ي منابع تاريخي به تحريكات و القائات برخي  اشاره. حساب دخل و خرج شكل گرفته است

دخل آن  شاه در اين باره و با اين مضمون كه خرج نگهداري خراسان به درباريان فتحعلي
گيري در سطح كالن  ازي و تصميمس هاي تصميم  بخشي از واقعيتي است كه بر عرصه2ارزد، نمي

توان با اين ديدگاه موافق بود كه پس از  حاكميت سايه افكنده، و بنابراين، تا حدودي مي
شاه و محمدشاه،  ي فتحعلي آقامحمدخان قاجار، دولت مركزي در بخش شايان توجهي از دوره

  3.عمالً تسلط الزم و كافي بر خراسان نداشت

  وله و ساالر در خراسانالد ي حضور آصف پيشينه. ب

گري بود؛ هرچند  هاي ايلياتي و نظامي ها و خصلت الدوله داراي ويژگي از نظر شخصيتي، آصف
- اي ناخوش ي جنگ، سابقه ي روشني نداشت و گريز او از صحنه در جنگ با روسيه پيشينه

. گرفت ميقرار » حامالن سيف و علَم«ي   اما در مجموع او در زمره آيند براي او رقم زد،
مقام و با هدف دور كردن وي از  پيشنهاد قائم خراسان، به عنوان حاكم  الدوله به انتصاب آصف

مركز حكومت و پس از آن صورت گرفت كه وي براي پذيرفتن حكومت فارس، شروطي را 
الدوله   آصف4.مقام فراهاني، فقط تاج و تخت شاه را نخواسته بود  تعبير قائم تعيين كرد، كه به

 خراسان رفت و پيوسته درپي فرصتي بود تا حقي را كه تصور  برخالف ميل باطني خويش، به
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ديگري واگذار گرديده  ناروا به كرد به  كرد از او دريغ شده و مقام صدارتي را كه گمان مي مي
صدارت،  يابي به مقام، با هدف دست است، بازپس گيرد و از اين رو، بالفاصله پس از قتل قائم

ميرزاآقاسي،  ن كسب اجازه از شاه، از خراسان عازم تهران شد؛ اما تالش او با انتصاب حاجبدو
اي دوچندان نسبت به شاه و  حاصل ماند، و او با سرخوردگي و كينه عنوان صدراعظم، بي به

كرد هاي شخصيتي و عمل توان چنين برداشت كرد كه ويژگي  مي1.مشهد بازگشت آقاسي، به
ويژه رقابت بر سر منصب صدارت،  الدوله و ساالر، به  و اختالفات او با آصفميرزاآقاسي حاج

  .الدوله بوده است گيري تحركات بعدي ساالر و آصف هاي شكل يكي از زمينه

صدارت، استراتژي خود را كه بر حمايت از  يابي به الدوله، پس از نااميدي از دست آصف
. ي قاجار، پرداخت زاده ميرزا، ديگر شاه  بهمنتحريك محمدشاه استوار بود، تغيير داد و به

پادشاهي، خود و پسرانش مقام  ميرزا به الدوله اين بود كه پس از رسيدن بهمن ي آصف برنامه
  2.صدارت و ديگر مناصب مهم حكومت را در اختيار گيرند

  الدوله، دو گرايش متفاوت ساالر و آصف. ج

هاي  خورد، زمينه چشم مي بيني در آن به ز واقعتري ا هاي قوي الدوله كه رگه از نگاه آصف
الدوله و ساالر وجود  خاندان آصف اجتماعي و سياسي الزم براي پذيرش انتقال سلطنت به

زادگان  عنوان يكي از شاه ميرزا را، به آهنگي با بهمننداشت و بر اين اساس وي پيشنهاد هم
در . كرد نگوني محمدشاه، مطرح خاندان سلطنت؛ براي نشستن بر تخت پادشاهي پس از سر

تري به اين ابعاد  طلبي در او قوي بود، توجه كم هاي قدرت ي مقابل، ساالر كه انگيزه نقطه
ي گسترش نارضايتي عمومي از محمدشاه و آقاسي،  داشت و بر اين باور بود كه در نتيجه

 اين اوصاف، نيازي به قدرت، وجود دارد و با ي الزم براي كنار زدن اين دو و رسيدن به زمينه
يابي به تاج و  بر همين اساس، وي تمايل خود را براي دست. ديد ميرزا نمي حضور امثال بهمن

تخت پادشاهي ايران پوشيده نگذاشت؛ از جمله، در زماني كه محمدشاه قاجار درگذشت و 
حي و ميرزا در خراسان رسيد، ساالر كه خود و سپاهش از نظر رو اردوي حمزه اين خبر به

اگر از اين پس «ميرزا پيغام داد كه،  حمزه رواني تقويت شده بودند، با لحني آميخته با غرور به
  3.» پاداشي پادشاهانه خواهم كرد... تو را و اين لشكر را ...ي من گشت  تاج و تخت ايران بهره
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دان گزين محمدشاه حتماً بايد يكي از اعضاي خانالدوله بر اين باور بود كه جاي آصف
كرد با  وي تالش مي. اي مناسب يافته بود ميرزا را براي اين امر گزينه سلطنت باشد و بهمن

سلطنت برساند  ميرزا را به هاي الزم و در طي روندي آرام و تدريجي، بهمن فراهم آوردن زمينه
سمت  ي جغرافيايي قلمرو خود را از خراسان به صدارت برسد، يا بتواند حوزه و خود به

  . قدرت حركت كند يابي به سمت تهران و دست خت گسترش دهد و در فرصت مناسب بهپايت

رسيد، بر اين  او مي در مقابل، ساالر بر اساس اطالعاتي كه از تهران و از درون دربار به
اند و  كرد محمدشاه و آقاسي ناراضيمردان و جامعه از عمل گمان بود كه بخش اعظم دولت

توان  وي معتقد بود، مي. قدرت فراهم است سمت تهران و رسيدن به زمينه براي حركت وي به
ي  شاخه كرد شاه و صدراعظم، سلطنت را به عملِبا استفاده از نارضايتي اجتماعي موجود و سوء

اي كه براي تقسيم   ميرزا در معادله رو، وي با حضور بهمن از اين. دولّو از ايل قاجار انتقال داد
  . دند، موافق نبودقدرت طراحي كرده بو

  اي براي تقويت گرايش عمومي به ساالر مثابه زمينه كاركرد منفي دولت مركزي به.د 

سو با بيماري محمدشاه، و از ديگرسو با  ميرزاآقاسي، از يك بيش از يك دهه صدارت حاج
ي جامعه و حكومت،  آمدهاي ناخوشĤيندي در عرصهكفايتي و ناكارآمدي شخص آقاسي، پي بي
از قرائن چنين . ي جامعه، در برداشت يژه از حيث تعميق شكاف بين حاكميت و بدنهو به

كرد حكومت، بخش شايان توجهي از جامعه را در بر آيد كه ناخشنودي اجتماعي از عمل برمي
اين ديدگاه كه حكومت . هاي گوناگون بروز و ظهور يافته بود ها و در قالب شكل گرفته و به

ي چنداني بين   عالقه ي جامعه دست آورد و بدنه  محبوبيتي عام و فراگير بهقاجار نتوانسته بود
 از جهاتي 1ي مقابل، از آن بيزار بود، كرد، و حتي در نقطه خود و اين خاندان احساس نمي

توان در گرايش  هايي از آن را مي ي ابعادي از واقعيتي است كه بروز و ظهور اليه دربردارنده
ها و  ي هواداران ساالر در بخش طيف نسبتاً گسترده. چشم ديد خراسان بهعمومي به ساالر در 

قشرهاي گوناگون جامعه و پراكندگي و تنوع اجتماعي آن، از برخي خوانين محلي تا 
قرائن .  مؤيد همين فرض است2هاي قومي و برخي علماي مذهبي و طبقات شهرنشين، گروه

گيري و تداوم تحركات  هاي شكل ترين زمينه ز مهمدهد كه يكي ا فراوان و گوناگون نشان مي
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مردان منسوب به  ها و دولت كرد دستگاهي جامعه از وضع موجود و عمل ساالر، نارضايتي بدنه
  .حكومت مركزي  بوده است

با اين اوصاف، نقش عناصري از حاكميت در گسترش ابعاد نارضايتي عمومي و تنش بين 
اين عناصر اگرچه در جايگاه قدرت و مديريت قرار . تجامعه و حكومت، انكارناپذير اس

اي بود كه خواسته يا ناخواسته، به تعميق بحران موجود كمك  گونه داشتند، اما كاركرد آنان به
ميرزاآقاسي در مقام صدراعظم، كه موجبات نارضايتي را  كرد نامطلوب حاجتأثير عمل. كرد مي

تقويت جايگاه سياسي و اجتماعي ساالر در   در هايي از جامعه فراهم آورده بود، در بخش
  .خراسان انكارناپذير است

 آمدهايترين مقامات حاكميت، و پي كرد محمدشاه و آقاسي، در مقام عالينقاط ضعف عمل
اي مناسب فراهم آورده  الدوله و ساالر، فرصت و زمينه آيند اجتماعي آن، براي آصفناخوش

سمت  ي جامعه را به ي مردم و بدنه هايي از توده آن بتوانند بخشنمايي  ي بزرگ بود تا بر پايه
توانست  ها بر نقاط ضعف آقاسي، مي خاندان سلطنت، و تأكيد آن نزديكي اين دو به. خود بكشانند

ها در اذهان عمومي، تا حد شايان توجهي  طلبي آن ي تجزيه گيري و تقويت فرضيه از شكل
توان  ساالر، نمي ش بخش فراواني از اهالي مشهد و خراسان بهدر تحليل علل گراي. جلوگيري كند
ميرزا در خراسان، چشم  كرد نادرست سپاهيان حكومتي، از جمله قواي حمزهاز تأثير عمل

حفظ زن و فرزند «روشني در منابع بازتاب يافته است، تالش مردم براي  گونه كه به آن. پوشيد
سمت ساالر و گريز از عناصر  ، بخشي از جامعه را به از گزند قواي دولتي1»و اموال و اثقال

  .كشانيد دولتي مي

 نمايي مشكالت جامعه و حكومت و ضعف مديريت بعيد نيست انعكاس و تاحدي بزرگ
الدوله، كه در دربار محمدشاه منصب  خان، پسر ديگر آصف ي محمدقلي وسيله آقاسي و شاه، به

قدرت  يابي به راي مخالفت با دولت مركزي و دستالدوله را ب ي ساالر و آصف داشت، انگيزه
  .كرد ي كاركرد منفي آقاسي توجيه مي  ساالر اغلب رفتار خود را بر پايه2.افزايش داده باشد

  ي مذهبي زمينه. ه

الدوله و فرزندانش در مقام حاكمان سياسي و متوليان  حضور نسبتاً بلندمدت خاندان آصف
_____________________________________________________________________ 

  .976، ص 2سپهر، همان، ج   1

  .860 -  859، صص 2همان، ج   2



 1390،  پاييز 10ي  ال سوم، شمارهس، مطالعات تاريخ اسالم  124

ها  سي و اجتماعي و حتي اعتقادي قابل توجهي براي آنحرم رضوي در خراسان، پايگاه سيا
آيد كه ساالر، در سطح برخي قشرهاي جامعه   چنين برمي1.ايجاد كرده و گسترش داده بود

ي مردم متدين برخوردار  اي ديني داشته و از پشتيباني بخشي از علماي خراسان و توده وجهه
 از متن و لحن 2.رفته است شمار مي ي جهاد بهبوده و حتي گاهي رويارويي او با قواي دولتي نوع

گيري بوده ي چشم آيد كه ساالر از نظر نظامي، اجتماعي و مذهبي، داراي پشتوانه منابع برمي
آماري كه از قواي نظامي سواره و پياده و تجهيزات نظامي او ارائه شده، و همچنين اشاره . است

توان تأثير   در اين باره نمي3.يد اين فرض استبه نقش علماي مشهد در پشتيباني از ساالر، مؤ
اين امر . هاي نظامي و سياسي حكومت را ناديده انگاشت كرد نادرست برخي بخشمنفي عمل

گيري  موضع. يابد خورد، اثري دوچندان مي جا كه با اعتقادات ديني جامعه پيوند مي ويژه آن به
ي  ر و عليه نيروهاي نظامي دولتي، در نتيجهآشكار و تند علماي ديني مشهد در همراهي با ساال

  4.اي گوياست رفتار خالف اخالق بخشي از نظاميان مذكور، نمونه

  ابعاد خارجي موضوع. و

از يك منظر، . هاي خارجي در تحركات و بحران ساالر حائز اهميت است بررسي نقش دولت
نوان دولت حائل و دفاع از منافع ع هدف اصلي سياست بريتانيا در ايران، استفاده از اين كشور به

 از 5.ي روسيه به آسيا، بوده است طلبانه تر خود در هند، و جلوگيري از نفوذ توسعه عظيم
سو تضعيف بيش از پيش ايران  ي خراسان و تشكيل كشوري تازه، از يك منظري ديگر، تجزيه

انب ايران كاهش را در پي داشت، و از ديگرسو خطر تهديد منافع انگليس را در هند از ج
اي بيش از  ي افزايش نفوذ و دخالت انگليس را در مسائل منطقه داد، و گذشته از اين، زمينه مي

  . ساخت پيش مساعد مي

الدوله با شاهان قاجار و نيز  هاي ديرين خاندان آصفاز سوي ديگر، اختالفات و رقابت
اي مكمل  گونه ها را به ل و زمينهاي از عوام  مجموعه6ها با انگليس، روابط آشكار و پنهان آن
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داد و بستري مناسب براي نمايش قدرت و تالش براي انتزاع خراسان  در كنار يكديگر قرار مي
  .آورد از حكومت مركزي، فراهم مي

  گيري مراحل شكل

 دو مرحله  توان به ويژه ساالر، مي بحران ساالر را بر اساس اقدامات و رفتار عناصر اصلي آن، به
  :  كردتقسيم

ي نخست كه ضمن آن ساالر و همراهانش در عين حال كه در پي تهيه و   مرحله. الف
تجهيز نيرو و همراه كردن جامعه و عناصر مؤثر جامعه بودند، اما از علني كردن مخالفت 

  . كردند خود با دولت مركزي خودداري مي

اين .  آشكار ساختندي دوم كه در طي آن، مخالفت و عصيان خود را عليه دولت مرحله. ب
ي كالت كه در تصرف نيروي نظامي  قلعه ي قواي ساالر به ق و با حمله. ه1263مرحله از سال 

  .شد دولتي بود، آغاز 

الدوله و ساالر، كه ريشه در گذشته داشت، از اين مقطع كه  بدبيني دولت مركزي به آصف
تحريكات . اي گرديد ي تازه  مرحله وارد1ياد شده است،» ي خراسان آغاز فتنه«از آن با عنوان 

گرفت و او را به  نگاري با پدر خود صورت مي الدوله كه طي نامه خان پسر آصف محمدقلي
كرد، و نيز پيوند  سلطنت و برانداختن آقاسي ترغيب مي يابي به تجهيز نيرو و تالش براي دست 

اي  گاه دولت مركزي چهرهخان شادلو حاكم بجنورد كه از ن الدوله با جعفرقلي ساالر و آصف
 2دولت پس از چند بار احضار، الدوله از تحويل وي به رفت، و خودداري آصف شمار مي متهم به

 الدوله و ساالر در مقام حكومت هاي تشديد بدبيني دولت مركزي به رفتار آصف ترين زمينه مهم
  .رود شمار مي خراسان به

سو  از يك. هاي چندگانه بود ها و انگيزه مينهاي از ابعاد، ز ي پيچيده بحران ساالر آميزه
. ي اصلي قاجار، دولّو و قوانلو، داشت  ايلي بين دو شاخه هاي درون ريشه در اختالفات و رقابت

ي  يابي و گسترش حوزه الدوله و ساالر براي دست طلبي شخصي آصف از ديگرسو ناشي از جاه
كرد نادرست مقامات دولت   عملاز طرف ديگر،. قدرت سياسي خود و خاندان خود بود

گيري، گسترش و تشديد آن نقش اساسي ايفا  ويژه آقاسي در مقام صدارت، در شكل مركزي، به
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ي نيروهاي نظامي اعزامي  دهان و بدنهآيند فرمانافزون بر اين، برخي رفتارهاي ناخوش. كرد
 هايي از اختالفات ته از اين، رگهگذش.  شدت تقويت نمود ساالر را به ي گرايش به خراسان، انگيزه به

همچنين، نقش برخي علماي مذهبي را در . آمد چشم مي خراساني، آذربايجاني و عراقي در آن به
 عالوه بر. رويارويي با قواي دولتي و پشتيباني از ساالر نبايد از نظر دور بماند تشجيع جامعه به

 هاي خارجي، از جمله انگلستان، درتها و تحريكات مستقيم و غيرمستقيم برخي ق اين، دخالت
  .نيز مزيد بر علت بود

  ي دو استراتژي حاكميت  تبيين و مقايسه

توان اين فرضيه را  ها و مباني استراتژي حاكميت در مديريت بحران ساالر، مي از حيث ويژگي
 ها و مطرح ساخت كه دولت مركزي در دو مقطع زماني متفاوت، دو استراتژي را با ويژگي

 اي گونه ي محورهاي مشخص آن، دو استراتژي به در ادامه و بر پايه. ل متمايز، در پيش گرفتاصو
  . گيرد عيني و مستند مورد مقايسه قرار مي

  ي مقطع زماني و طراحان و مجريان دو استراتژي محور نخست، مقايسه

 ارت حاجهاي پاياني سلطنت محمدشاه و صد از نظر زماني، استراتژي نخست حاكميت در سال
 استراتژي. شد ي تحركات ساالر، تعريف  گيري و گسترش اوليه ميرزاآقاسي، يعني همزمان با شكل 

گيري اميركبير در مقام  ريزي و پي ويژه با برنامه شاه و به دوم از زمان روي كار آمدن ناصرالدين
م، اميركبير، ميرزاآقاسي، و در استراتژي دو در استراتژي نخست، حاج. صدراعظم اجرا گرديد
  . نقش اصلي را ايفا كرد

  هاي انساني و مديريتي گيري از ظرفيت محور دوم، چگونگي بهره

دهد كه از اين حيث بين دو  آيد، نشان مي گونه كه در ادامه مي ي قرائن و شواهد، آن مقايسه
  :اي وجود داشته است استراتژي تفاوت عمده

  استراتژي نخست

كار   خانداني حاضر در حكومت، به- تفاقي، برخي نخبگان ايلي نشده و ا اي تعريف گونه به
تفصيل شرح داده خواهد  خان دنبلي كه در ادامه كاركرد وي به در اين باره، سليمان. گرفته شدند
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  . اي روشن است شد، نمونه

توان و ظرفيت  توجهي به مردان در استراتژي نخست، كم از جمله اشتباهات فاحش دولت
هاي  ي، از جمله نخبگان و ايالت كُرد ساكن خراسان، براي همراهي با سياستنخبگان محل

لو،  خان زعفران ي عيني، به سام عنوان يك نمونه توان، به در اين باره مي. دولت مركزي بود
آيند و لو اشاره كرد، كه در وضعيتي ناخوش ايلخاني ايل بزرگ و تأثيرگذار كُرد زعفران

خان در استراتژي نخست حاكميت،  در يك نگاه كلي، سام. مت داشتگونه در تهران اقا حبس
. نه تنها جايگاه قابل توجهي نداشت، بلكه نقش يك زنداني محترم را در پايتخت ايفا كرد

خان در روند مهار تحركات ساالر، نشان داد كه  ي سام كننده بعدها نقش اثرگذار و تعيين
ي اثرگذاري و تالش براي انزواي  تن وي از صحنهتصميم و رفتار حاكميت در دور نگاه داش

  . بينانه بوده است وي، تا چه حد غيرواقع

  استراتژي دوم

 هاي مديريتي و ي ظرفيت برداري از توان و امكان حداكثري همه جايگاه روشني براي بهره
حفظ مردان كُرد، در مسير   خانداني و دولت- انساني و اجتماعي كشور، از جمله نخبگان ايلي 

اي مكمل و  تماميت ارضي و تثبيت امنيت و تأمين منافع ملي تعريف شد و از اين حيث رابطه
  .گرديد گيري و اجرا در مديريت بحران مشاهده  منسجم بين سطوح تصميم

 لو، كه در استراتژي نخست تا سطح يك زنداني خان زعفران ي بارز، نقش سام عنوان نمونه به
 هاي سياسي، نظامي و اجتماعي د، تا جايگاه عنصري مؤثر و كليدي در عرصهدر دربار تنزل يافته بو

ي جايگاه اجتماعي خود در خراسان،  ارتقا يافت و زنداني محترم پيشين، عالوه بر احراز دوباره
  .شد رو  ي كاركرد مؤثر خويش، بارها با تشويق حاكميت روبه در نتيجه

 گيري هاي انساني و مديريتي موجود، از جمله بهره يتي بهينه از ظرف تأكيد حاكميت بر استفاده
ويژه نخبگان   خانداني حاضر در حاكميت، به- حداكثري از توان سياسي و نظامي نخبگان ايلي 

در اين ميان، اميركبير در مقام . ي عوامل مؤثر بر موفقيت در استراتژي دوم بودكُرد، از جمله
هاي  هاي رفتار سياسي و توانايي ترين ويژگي يكي از مهم. صدراعظم، نقشي محوري داشت

 اجتماعي و استفاده از توان - گيري از حداكثر توان و امكان سياسي شخصي اميركبير، بهره
وي در اين مسير خود را منحصر به همكاري با بخش . هاي گوناگون جامعه بود نخبگان بخش

ات و مديريت او را در خاصي از حكومت و جامعه نكرد و همين كاركرد، بازدهي اقدام
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ويژه  ي حداكثري حاكميت، به استفاده. دار افزايش داد ي معني ا گونه مديريت بحران ساالر به
لو،  خان زعفران خان زنگنه، سام شخص اميركبير، از توان و امكان نخبگاني همچون چراغعلي

 اي كننده أثير تعيينخان گروسي، مجيدخان مكري و امثال آنان، ت علي خان شادلو، حسن جعفرقلي
  . بر موفقيت استراتژي دوم داشت

 كارگيري برخي رجال عالوه بر اين، از ديگر اقدامات مؤثر اميركبير اين بود كه با به
اي خاستگاهي مشترك با ساالر داشتند، سمت و سوي  سياسي و نظامي كه از نظر ايلي و طايفه

اي موجود بين دولّو  اجازه نداد شكاف طايفهاي خارج كرد و اوالً  بحران را از چارچوب طايفه
اي در برابر حاكميت شكل گيرد، و در ثاني  بندي تازه تري بيابد و صفو قوانلو ژرفاي بيش

انتصاب و اعزام محمدناصرخان دولّوي قاجار . ظرفيت مديريتي حاكميت را گسترش داد
كه  ي قابل تأمل اين نكته. د داردي بارزي است كه در تأييد اين فرضيه كاربر  نمونه1خراسان، به

محمدناصرخان دولّو در زمان آقاسي و درچارچوب استراتژي نخست، تا جايگاه يك متهم به 
برد، بلكه  اي نمي  و حاكميت، نه تنها از توان و ظرفيت او بهره2هواخواهي از ساالر تنزل يافت

  . كرد رفته او را به يك مخالف تبديل مي رفته

  جامعه ي بدنه و بحران عناصر حاكميت، وجهي سه ي رابطه تعريف گيچگون سوم، محور

  استراتژي نخست

كننده ميان  اي منسجم وجود نداشت، پيوندي منطقي و تكميل جا كه نزد حكومت برنامه از آن
ها منقطع از يكديگر بود و تصميمات نظامي و امنيتي  ها و پيروزي شكست. حوادث پديد نيامد

شود كه حاكميت  چنين برداشت مي. اعي، همخواني الزم و كافي را نداشتهاي اجتم با سياست
هاي سياسي و  آمدها و بازتابتوجه به پي هر قيمت و بي در پي پيروزي قهري و نظامي به

 الشعاع هاي مقطعي نظامي نيز تحت ي چنين نگرشي موجب گرديد پيروزي غلبه. اجتماعي آن بود
 براي. عي حاكميت قرار گيرند و اثر خود را از دست بدهندهاي رواني، سياسي و اجتما شكست

ميرزا از جانب حكومت مأمور رويارويي با ساالر شد، در نبرد نظامي  نمونه، زماني كه حمزه
ي جامعه و عناصر اصلي موجد  جا كه حاكميت براي جدايي بين بدنه بر او غلبه كرد، اما از آن
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 الشعاع تحركات برد نظامي نيز چندان پايدار نبود و تحتاي نداشت، پيروزي در ن بحران، برنامه
  1.افتاد دست آنان  اجتماعي هواداران ساالر در شهر مشهد قرار گرفت و عمالً شهر به

ي جامعه و مردم از عناصر اصلي بحران، تالشي جدي  در واقع، نه تنها براي جداسازي بدنه
اي بود كه  گونه ر منتسب به آن بهعكس، كاركرد حاكميت و عناص صورت نگرفت، بلكه به

 .داد سمت گريز از دولت مركزي و گرايش به عوامل موجد بحران، سوق مي ي جامعه را به بدنه
 شمار  به2ترين سطوح حاكميت، خود جزئي از بحران بخش قابل توجهي از مديران، حتي در عالي

 ي در مقام نمايندگان بلندپايه) سيمحمدشاه و آقا(كرد شاه و صدراعظممعنا كه عمل بدين. رفتند مي
 كفايتي گيري و گسترش نارضايتي داشت و بازتابي روشن از بي حاكميت، تأثيري آشكار در شكل

ي  سازان قرار داد تا بر پايه آويزي محكم در اختيار بحران در سطوحي از جامعه يافت و دست
  . امعه بپردازندها و قشرهاي گوناگون ج اي براي جذب بخش آن، به تالش گسترده

 الدوله بر ساالر و تصرف بجنورد ي قواي حشمت ي بارز تأثير اين امر در پيروزي اوليه نمونه
خان ماكويي،  آيند و ناكارآمد محمدعليكرد ناخوشبود كه پس از مدت كوتاهي بر اثر عمل

 تصرف ر بهحاكم منصوب بجنورد، اهالي خواستار بازگشت ساالر شدند و در نهايت، شهر بار ديگ
گونه ظلم و  از هيچ«اي كه  گونه رفتار سربازان ماكويي با اهالي بجنورد، به. قواي ساالر در آمد

صراحت در منابع انعكاس يافته،  گونه كه به آمد چنين رفتاري، آن و پي3،»فرمودند ستم پرهيز نمي
آيند فتار ناخوش همچنين، ر4.حاكميت نبوده است ي جامعه از قواي منسوب به جز گريز بدنه

دست تعدي به اموال و اثقال رعيت شهر «تصريح منابع،  نيروهاي نظامي دولتي در مشهد، كه به
، بازتابي آشكار »گرفتند يافتند برمي  و مانند اهل غارت و يغما هرچه مي...و حومه فرابردند، 

 چنين رفتاري رسد، نظر مي  به5.از نارضايتي و گرايش عمومي به مخالفان دولت داشته است
. گيرندگان و نخبگان حاضر در سطوح عالي حاكميت بوده گرفته از روش و منش تصميم نشأت

ي اصلي مسائل  گيرنده ميرزاآقاسي، صدراعظم و تصميم كرد حاجتعبير منابع در تحليل عمل
 6،»ساخت خاطر مي صغير و كبير مملكت را رنجيده«كشور پس از شاه، با اين مضمون كه، 

د اين فرضيه استمؤي .  
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  استراتژي دوم

مرحله انجام  اي منسجم و مرحله به گونه گيري و اجرا در مسير مديريت بحران، به تصميم
حداقل كاهش  اميركبير نخست تالش كرد ابعاد منفي كاركرد دولت مركزي را به: گرفت مي

كرد و در نهايت ي جامعه از عناصر موجد بحران را دنبال  گاه خط جدا كردن بدنه دهد و آن
انجام  هاي مديريتي و نيروي انساني، توانست استراتژي خود را با موفقيت به با تكيه بر ظرفيت

  .رساند

در اين باره . دور از ستم نيروهاي اعزامي بود ي اميركبير بر رفتار منطقي و به تأكيد ويژه
 گوياي اعتقاد 1خراسان،  به قواي اعزامي دهمرادميرزا، فرمان تأكيدات صريح او خطاب به سلطان

رعايت حقوق اهالي و تالش براي ايجاد و تعميق شكاف بين مردم عادي و  جدي اميركبير به
ي  از نگاه اميركبير، برخي رفتارهاي غيراصولي قواي دولتي، گرايش بدنه. عناصر بحران است

تقويت اعتماد و آيند، داشت و اصالح اين روند ناخوشترين تأثير ميجامعه به ساالر بيش
  .گرديددولت مركزي را موجب مي گرايش عمومي به

ها و قشرهاي جامعه، كه  تالش براي جداسازي عناصر اصلي موجد بحران از ديگر اليه
كار رفته از سوي  هاي به ي روشبالقوه امكان همراهي و پشتيباني از آن را داشتند، از جمله

ها، با ساالر همراه شدند، در اين   متأثر از فضاسازيحتي برخي نخبگان محلي كه. اميركبير بود
ايفاي نقش  شوند، بلكه در چارچوب استراتژي حاكميت نيز به مرحله نه تنها از ساالر جدا مي

 ي شاخص ايل كُرد شادلو خان شادلو، يكي از نخبگان محلي و چهره ي جعفرقلي نمونه. پرداختند 
خان افشار از سوي اميركبير و  مدخان سردار و سليماني اعزام نورمح در خراسان، كه در نتيجه

  2.دولت مركزي متمايل شد، در اين باره موردي برجسته است مذاكره با وي، از ساالر جدا و به

  محور چهارم، تأثير عنصر خارجي

ي عنصر خارجي، از ديگر اصولي بود كه در استراتژي دوم حاكميت بر  جلوگيري از مداخله
 طور مشخص، انگليس، كه از راه پشتيباني آشكار و پنهان از عنصر خارجي و به. آن تأكيد گرديد

 گيري و گسترش بحران نقش داشت و احتماالً در چارچوب الدوله و ساالر در شكل خاندان آصف
هاي ضعيف و حائل بين ايران و هندوستان بود و  اي خود كه ايجاد دولت هاي منطقه سياست
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آمد،  چشم مي هاي افول ساالر به كرد، در اين مرحله كه نشانه دنبال ميي خراسان را نيز  تجزيه
 هاي ناشي از شكست ها و تصميمات حاكميت، زيان تالش كرد از راه مداخله و اثرگذاري بر سياست

  . االمكان منافع خود را تأمين نمايد حداقل كاهش دهد و حتي ساالر را براي خود به

 ي اصلي در مديريت كالن كشور، گيرنده اعظم و تصميمكه اميركبير در مقام صدر اين
گري و  هزار نفر نيز حاضر به پذيرفتن ميانجي وجه، حتي در صورت كشته شدن بيست هيچ به

دهد كه اميركبير در استراتژي مديريتي   نشان مي1هاي خارجي نبود، دخالت نمايندگان دولت
ورزيد و بهاي  يد جدي و عملي ميحداقل، تأك خود بر اصل كاهش دخالت عنصر خارجي به

  .بندي به اين اصل را، هرچند گزاف، پرداخت نمود پاي

  محور پنجم، نسبت هزينه و فايده

ي مسائلي است ي هر روش و اقدام، از جمله ي هزينه و فايده در هر رفتار حاكميتي، محاسبه
آيد كه در استراتژي  از قرائن چنين برمي. گيردمديران قرار ميگيرندگان و  كه مدنظر تصميم

كرد حاكميت و رفتار نيروهاي عمل. نخست، اصوالً چنين نگاهي بسيار ضعيف بوده است
منتسب به آن، چنان با ايجاد نارضايتي و گسترش اعتراض عمومي آميخته و همراه بود كه 

اي غيرقابل مقايسه افزايش داد،  گونه ي حاصل، به يدههاي معنوي و حيثيتي را بر نتايج و فا  هزينه
بينانه،  آمد، از نگاهي واقع دست مي هاي نظامي مقطعي نيز كه به و از اين حيث، برخي پيروزي

هاي حيثيتي گزافي قرار گرفت كه بابت آن پرداخت شد و در اعتراض  الشعاع هزينه تحت
  .لف بازتاب يافتعناصر مخا كاركرد حاكميت و گرايش به عمومي به

كارهاي  كه استفاده از نيروي نظامي ناديده گرفته شود، راه در استراتژي دوم، بدون آن
ي جامعه از عناصر بحران،  جداسازي بدنه. آميز در اولويت قرار گرفته است سياسي و مسالمت

 مادحاكميت و دولت مركزي در مسير بازسازي اعت ها و رفتارهاي قواي منتسب به اصالح روش
هاي انساني  گيري حداكثري از ظرفيت ي عناصر خارجي و بهره عمومي، جلوگيري از مداخله

 در استراتژي دوم   و افزايش فايده ي كاركردهايي بود كه با هدف كاهش هزينهكشور، از جمله
  . مشاهده شدني است

 اعم ازحوادث،  نگاه به. ها، تعريف و جايگاهي منطقي و روشن دارند ها و سياست نقش
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تثبيت اقتدار . ي برآورد از توان و امكان موجود است بينانه و بر پايه شكست يا پيروزي، واقع
 ترين حكومت، تأمين امنيت جامعه، جلب رضايت عمومي و حفظ مرزهاي كشور از تهديد، مهم

  .گيردها مدنظر قرار مي ريزي ها و برنامه گيري هايي است كه در تصميم اهداف و اولويت

 دهد ي دو استراتژي از حيث هزينه و فايده، اعم از مادي و معنوي و حيثيتي، نشان مي قايسهم
ي  هاي گزاف نظامي و سياسي و اجتماعي، فايده كه در استراتژي نخست، با وجود صرف هزينه

 ها در چارچوبي جا كه هزينه كه در استراتژي دوم، از آن چنداني عايد حاكميت نشده، در حالي
شده، نسبتي قابل قبول  هاي صرف آمده، در برابر هزينه دست ي به ينانه صرف شده، فايدهب واقع

  . داشته است

  مردان كُرد در مديريت بحران ساالر   خانداني و دولت- تبيين نقش نخبگان ايلي 

  خان دنبلي سليمان

 ساالر در الدوله و كرد آصفي عمل دولت مركزي تالش كرد اطالعات و اخبار خود را درباره
از . ها نظارت نمايد تري بر رفتار آنخراسان، با هدف مهار اين دو، تكميل كند و با دقت بيش

» دانا دل كارآگاه كه جز طريق صداقت نسپرده«عنوان شخصيتي  خان دنبلي به رو، سليمان اين
اهي شرق عنوان حاكم بسطام و شاهرود، و در واقع براي مأموريتي ويژه، ر ظاهر به  به1است،

ي حاكميت، وظايف او را براي  ي بلندپايه پيش از عزيمت، آقاسي، در مقام نماينده. شد كشور 
صراحت به او يادآورد گرديد  الدوله و ساالر به آوري اخبار و نظارت بر تحركات آصف جمع

اراضي خراسان گسيل سازي و  روزه عيون و جواسيس خويش را به همه«و تأكيد كرد كه بايد 
ي ايشان را باز نمايي تا اگر  نون خاطر پدر و پسر را تفرّس فرمايي و روزتاروز انديشهمك

  2.»واجب افتد ايشان را دفع دهيم و از محل و مكانتي كه دارند فرود آوريم

خان دنبلي را از نخستين موارد حضور نخبگان كُرد در  رسد بتوان حضور سليمان نظر مي به
  . شمار آورد اين عرصه به

هاي فراوان و گوناگون سياسي، نظامي، اطالعاتي و امنيتي و  خان، عرصه اقدامات سليمان
ي نكات ظريف و شايان  خان دربردارنده رفتار مديريتي سليمان. گرفت اجتماعي را دربرمي
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ي  درستي و بر پايه را به» مجرّب«دهد كه مورخ قاجار، صفت  توجهي است و نشان مي
نظم و انتظام  خان در ابتدا به   سليمان1.او اطالق كرده است ي وي به شناخت توان و تجربه

آوري دقيق و سريع اخبار و ارسال آن به مركز روي  جمع ي بعد به در مرحله. بسطام پرداخت
ي جغرافيايي بين استرآباد تا مشهد و بجنورد را زير پوشش اطالعاتي خود قرار  آورد و منطقه

شان متحداني براي خود برگزيده بود، ن تركماناني كه ساالر از بينسپس تالش كرد از ميا. داد
ي مشترك ساالر و تركمانان هوادار او، اوالً  خويش جذب كند، تا در زمان حمله طوايفي را به

خان منتقل شود، و در ثاني  سرعت از طريق تركمانان هوادار سليمان اخبار و اطالعات آن به
او همچنين به يكي از خوانين .  از نيروي نظامي تركمانان استفاده شودبراي مقابله با قواي ساالر،

بسطام گريخته بود، پناه داد و  محلي هوادار دولت، كه مورد تعدي ساالر قرار گرفته و به
  2.تهران را در اختيارش گذاشت امكانات سفر به

ها و  ، به تاكتيكخان دنبلي ي عوامل سليمان وسيله  به آوري شده بخشي از اطالعات گرد
هاي اجتماعي و نظامي ساالر براي جذب طوايف و قشرهاي مختلف مردم خراسان در  برنامه

داد كه ساالر با استفاده از شگردهايي  اين اطالعات نشان مي. كرد رويارويي با دولت اشاره مي
ي اعمال   آلودهداد و آنان را ويژه، ايالت و طوايف خراسان را در برابر عمل انجام شده قرار مي

ترسانيد، و به اين ترتيب، مسير برگشت و  ساخت و سپس از مجازات دولت مي خود مي
خان دريافته بود كه ساالر و   كه، سليمان ي ديگر اين نكته. بست همراهي با دولت را بر آنان مي

منتقل ي كالت  قلعه عنوان گروگان به  همراهانش قصد دارند تعدادي از بزرگان خراسان را به
  3.ي خود را با دولت رسميت بخشند و آشكار سازند كنند و پس از آن، مقابله

عنوان حاكم بسطام،   به]1[خان دنبلي آيد كه سليمان ي قرائن تاريخي چنين برمي از مطالعه
نقش و كاركردي چند وجهي در مأموريتي كه در اين چارچوب به او واگذار شده بود، ايفا 

بينانه از اهداف  ي خويش و برداشت واقع و، وي با استفاده از تجربهس از يك. كرده است
خان  سليمان. الدوله و ساالر، توانست دولت مركزي را در رويارويي با بحران ياري دهد آصف

تواند ابعاد بحران را شدت  خراسان مي الدوله به كه دريافت بازگشت آصف دنبلي، پس از آن
خراسان را به  ي بازگشت به ، حاكميت را قانع ساخت كه اجازهبخشد و بر ژرفاي آن بيفزايد
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  1.الدوله ندهد آصف

ترين  آوري تازه از سوي ديگر، به وي در مقام حاكم بسطام، در حقيقت مأموريت جمع
اخبار و نظارت بر روند رويدادهاي خراسان را با عنايت به تحركات و تحريكات ساالر و 

كه نگراني دولت مركزي نسبت به اقدامات ساالر در  آنپس از . همراهان او داشته است
عنوان يك ضرورت و  گذشت، به خراسان افزايش يافت، اطالع از آنچه در خراسان مي

خان دنبلي كه پيش از اين حاكم  گرفت و سليمان اولويت، در دستور كار حاكميت قرار مي
بود، » خالي از اغراض نفساني«كه » كيش يكي از اعاظم چاكران ارادت«خوي بود، در مقام 

جا استطالعي حاصل  از استرآباد و تراكمه و خراسان و اكراد متوقفه در آن«شد كه  مأمور 
روز واقعات و حادثات آن اطراف را به امناي دولت ابدمدت معروض و معلوم  به كرده روز

  2.»سازد

ابل توجهي از قواي مأمور دهي بخش قخان دنبلي در مقام فرمان افزون بر اين، نقش سليمان
وجهي ديگر از كاركرد وي را نشان » سرتيپ عرب و عجم«عنوان  مقابله با ساالر و به به
ق حاكم تربت بود و در مقابله با سركشي ساالر در . ه1267خان دنبلي در   سليمان3.دهد مي

خان دنبلي  قلي كه مهدي  ضمن اين4.خراسان نيز به نمايندگي از دولت مركزي حضور داشت
خان، در جمع نيروهاي  دهان زيردست سليمانعنوان يكي از فرمان خان دنبلي نيز به پسر سليمان

  5.كرده است خراسان ايفاي نقش مي اعزامي به

  خان زنگنه نقش چراغعلي

پروردگان محمدخان زنگنه اميرنظام و از ياران و همراهان   از دست]2[خان زنگنه چراغعلي
مرد كُرد حاضر در حكومت، نقشي  عنوان يك دولت خان اميركبير، به قينزديك ميرزات

  .عهده داشته است اساسي در مهار بحران ساالر به

هاي تثبيت قدرت و حاكميت دولت مركزي پس از روي كار  اميركبير در نخستين گام
فت وي تصميم گر. شاه، حل و فصل بحران ساالر را در مشهد پيش رو داشت آمدن ناصرالدين
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ترين فايده، ترين هزينه و بيش گيري از اصل كم آميز و با تدبير و با بهره نخست از راه مسالمت
هرچند با عنايت به حساسيت شرايط و اهميت مسئله، از توسل به . با اين بحران مقابله كند

اي اين دهاني كه برنگاهي به تركيب مديران و فرمان. ي قهريه و نيروي نظامي نيز غافل نبود قوه
السلطنه در رأس نيروهاي  مرادميرزا حسام: كند ي باال را تقويت مي منظور برگزيده بود، فرضيه

خان زنگنه در مقام عنصر سياسي در كنار وي  نظامي مأمور به خراسان قرار گرفت و چراغعلي
خان ايلخاني  هاي محلي، همچون سام از سوي ديگر،  برخي عناصر و شخصيت. راهي مشهد شد

عباس  لو كه از كردهاي ساكن مرزهاي شرقي كشور بود، و ايل و تبار او از زمان شاه عفرانز
عهده  اول صفوي در عمل، دفاع از مرزهاي شرقي كشور و ايالت استراتژيك خراسان را به

 و در زمان قاجار نيز در كنار ايلخاني قاجار و قشقايي، سه ايلخاني بزرگ و تأثيرگذار 1داشتند،
  .  به اين تركيب افزوده شد2دادند، ي قدرت سياسي را تشكيل مي بر عرصه

دان به مشهد مقدس رسول فرستند تا با ساالر و  يك تن مرد زبان«حاكميت در نظر داشت 
اعيان آن بلده سخن كند و ايشان را از طريق طغيان و عصيان بگرداند تا در ميانه جان و مال 

هاي عصر با اين مأموريت  يك از شخصيت كه كدام ص اين و تشخي3.»گناه تباه نشود جماعتي بي
 4»از معتمدان«خان زنگنه كه  تناسب دارد، با صدراعظم وقت اميركبير بود و او بهتر از چراغعلي

 ي دولت اميرنظام مغفور مردي زيرك و كاردان و پرورده« و 5»از پيش متصدي مهمات او«و 
  .اي نيافت  بود، گزينه7»بااقتدار و مدبر« و 6»)محمدخان زنگنه(

بود » ارشاد و هدايت ساالر و ساير اهل فساد«ي نخست،  خان در وهله مأموريت چراغعلي
 گويا وي 8.ي حفظ جان و گرفتن امان و سفر به مكه، وي را به تسليم وادارد كه با وعده و اين

الر بوده هايي از اميركبير براي برخي علماي مشهد و شخص سا در همين راستا حامل نامه
خان نزد ساالر مساعد نبوده و  دهد كه اوضاع براي اعزام چراغعلي  قرائن نشان مي9.است
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 دست اطرافيان  اند، حتي احتمال قتل وي را به السلطنه بوده بزرگان خراسان كه همراه حسام
 او به اين دليل، پيش از اعزام وي، از ساالر براي حفظ جان. اند داده ساالر و اشرار مشهد مي

  1.تضمين گرفتند

 2االختيار دولت مركزي، ي تام عنوان نماينده خان، به بررسي متن و محتواي مذاكرات چراغعلي
با ساالر و چند تن از علماي مشهد، كه در منابع تقريباً بدون تفاوت جدي روايت شده است، 

و تهديد جدي دهد كه خان زنگنه در اين مأموريت، اگرچه با دشواري و جنگ رواني  نشان مي
 گوي ي خود عمل كند و نقش سخن رو بوده، اما توانسته است به وظايف محوله به قتل روبه

كه  خان پيشنهاد اميركبير را مبني بر اين چراغعلي. خوبي ايفا نمايد حاكميت را نزد ساالر به
 ريافتساالر از خراسان خارج و راهي مكه شود و در عوض حكومت ايالتي غير از خراسان را د

 كند و پسرانش نيز منصب يابند و مقرري قابل توجه وي، همچنان پرداخت شود، به ساالر رساند
و ساالر بر ماندن خود در مشهد اصرار ورزيد و از موضع قدرت و با لحني آميخته با تهديد با 

  3.وي سخن گفت

به ساالر، از خان با ساالر و پيشنهادهاي اميركبير  روايت خورموجي از مذاكرات چراغعلي
اين حيث كه در آن بر بازگشت ساالر به حكومت خراسان پس از مراجعت از مكه، تأكيد 
شده و ساالر تنها پذيرفته است كه يكي از پسرانش در مركز حكومت حاضر شود و خود 

  4.ي ماندن در خراسان داشته باشد، اندكي متفاوت است سال ديگر اجازه يك

ي حكومت مركزي با موفقيت  ين مرحله از مأموريت نمايندهي لجاجت ساالر، ا در نتيجه
اي بود  گونه همراه نبود و ساالر حاضر به تسليم و همراهي نشد و رفتار ساالر و اطرافيانش به

خان در نهايت با فريب ساالر موفق  ي اميركبير قوت گرفت و چراغعلي كه احتمال قتل نماينده
 در نتيجه، صدراعظم تصميم 5.السلطنه بازگردد  حسامشد جان خود را نجات دهد و به اردوي

ي نخست به  ي دوم استراتژي خود را عملي سازد و عالوه بر قوايي كه در مرحله گرفت مرحله
سه فوج ماكو و گروس و همدان و جمعيتي «السلطنه راهي خراسان كرد،  دهي حسامفرمان

 سرتيپ در نهايت ساختگي و خان سواره و شش عراده توپ و خمپاره به سرداري صمصام
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فهيم و «مرد  خان زنگنه در مقام يك دولت در اين مقطع، چراغعلي. »آراستگي روانه گردانيد
 1265ي  قعده و روز ششم ذي» سپر االمر ره به همراهي اين لشكر حسب«بار ديگر » كاردان

. يافت تري  پررنگخان زنگنه، ابعاد نظامي   در اين مرحله، نقش چراغعلي1.ق وارد مشهد شد.ه
هاي فراوان منابع از مراحل مختلف درگيري در مشهد و پيشروي نيروهاي نظامي  گزارش

به اين ترتيب، . خان زنگنه در عمليات نظامي نيز تأكيد دارد دولتي، بر نقش مؤثر چراغعلي
 نقش ي نظامي نيز به ايفاي ي دولت، پس از انجام دادن مأموريت سياسي خود، در عرصه نماينده

  2.پرداخت 

شاه  اي كه اميركبير در نخستين روزهاي دريافت خبر شكست ساالر به ناصرالدين در نامه
: خان به عنوان يكي از عناصر دخيل در فتح خراسان اشاره كرده است نوشته، به نام چراغعلي

اند و  جمعي خودشان ارگ را گرفته پاشاخان با ابواب خان و حسين خان، چراغعلي صمصام«
توان با اين فرضيه موافق بود كه نقش   به اين ترتيب، مي3.»اند بهادرخان را هم با چند نفر گرفته

ي موفقيت   آخرين نشانه4.بوده است» پررنگ و حياتي«خان زنگنه در اين مأموريت  چراغعلي
به نشان سرهنگي و « است كه در بازگشت به تهران،  وي در اين مأموريت نيز اين

  5.»پايان گرديد اشي غالمان قرين التفات بيب قوللرآقاسي

خان  سازد كه چراغعلي ي قرائن و روايات گوناگون، اين نتيجه را به ذهن متبادر مي مقايسه
 در مأموريت مشهد، وظايفي چندوجهي 6»همكار صميمي و كاردان اميركبير«عنوان  زنگنه به

ي حاكميت نزد ساالر و  ، نمايندهسو از يك. بر عهده داشته و در مجموع موفق عمل كرده است
از سوي ديگر، همچون يك . همدستان او بوده است، تا پيغام رساند و پاسخ دريافت كند

هاي مختلف محاصره و فتح مشهد و شكست قواي ساالر  منصب نظامي در صحنه صاحب
  . حضور داشته است

 گونه توان اين مي ه در وقايع مشهد و تحركات ساالر،خان زنگن ي نقش چراغعلي درباره
آميز و استفاده از  تحليل كرد كه دولت مركزي در برخورد با اين مسئله از دو روش مسالمت
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خان زنگنه را كه توانايي  اميركبير ابتدا تالش كرد چراغعلي. نيروي نظامي، بهره برده است
عده و وعيد مذاكره و تعامل سياسي داشت، به نمايندگي از سوي خود نزد ساالر بفرستد و با و

السلطنه به عنوان  همزمان نيز حسام. ي تحركات مجاب كند پوشي از ادامه ساالر را به چشم
 قواي نظامي دولت مركزي در خراسان، نقش بازوي نظامي حاكميت را در حل و  دهفرمان

نتيجه ماند، حاكميت  پس از آن كه مذاكرات خان زنگنه با ساالر بي. كرد فصل بحران ايفا مي
خان زنگنه بار ديگر، اما اين   نيروي نظامي متوسل شد و با تشديد تحركات ساالر، چراغعليبه

 ي قاجار، سنج دوره تصريح مورخ نكته.  نظامي، به خراسان اعزام شد دهبار در كسوت يك فرمان
خان را در انجام خدمات و تسهيل مشكالت،  چراغعلي«كه  ميرزاجعفر خورموجي، به اين

  . مؤيد اين تحليل است1،» استكفايتي كافي

  لو،  ايلخاني كردهاي خراسان خان زعفران نقش سام

ترين واحد اجتماعي و سياسي  لو، كه مهم لو، در مقام ايلخاني ايل زعفران خان زعفران سام
كننده در رويارويي با بحران ساالر و  ، نقشي تعيين]3[2رفت شمار مي كردهاي ساكن خراسان به

ي  گيري اوليه خان در زمان شكل سام. آميز استراتژي حاكميت ايفا كرده است تكميل موفقيت
عنوان يك  شاه و اميركبير، به تحركات ساالر در خراسان و پيش از روي كار آمدن ناصرالدين

زنداني محترم در دربار محمدشاه حضور داشت و با درگذشت محمدشاه و پيش از رسيدن 
ان را ترك كرد و راهي خراسان شد و توان و امكان و نفوذ شاه به پايتخت، تهر ناصرالدين

اجتماعي و ايلي خويش را در مسير تحقق اهداف دولت مركزي و مقابله با تحركات ساالر 
  .گرفت كار  به

نشيني  فكر عقب ي قاجار را به زاده مرادميرزا در فتح سبزوار، كه شاه در زمان ناكامي سلطان
خان با پذيرش تأمين تداركات و  ن در آن ناحيه انداخته بود، سامبه شاهرود و گذراندن زمستا

قوچان را داد و به اين ترتيب، از تحميل يك  پشتيباني، پيشنهاد انتقال اردوي نظامي حكومتي به
شاهرود در  نشيني از سبزوار به قواي حكومت، كه در صورت عقب  نظامي به- شكست سياسي

وگيري كرد و شهر قوچان را كه پايگاه اصلي ايل كُرد فصل زمستان، بسيار محتمل بود، جل
گاهي مستحكم و مركز تأمين و تدارك ملزومات، در  عنوان پناه رفت، به شمار مي لو به زعفران
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  . داد مرادميرزا قرار مي اختيار سلطان

 ي عطفي در اغراق نقطه قوچان، بي لو در انتقال اردوي نظامي دولتي به خان زعفران اقدام سام
نشيني و  سو از عقب اين اقدام از يك. رود شمار مي حوادث خراسان و مديريت بحران ساالر به

شكست احتمالي قواي حكومتي جلوگيري كرد، و از سوي ديگر موقعيتي استراتژيك مانند 
مشهد  ي موفقيت در رويارويي با ساالر و دسترسي به شهر قوچان را كه از ابعاد گوناگون زمينه

اي كه تحركات و اقدامات  گونه ساخت، در اختيار حاكميت قرار داد، به ميرا فراهم 
ي همين اقدام و در اين مسير شكل گرفت  آميز بعدي قواي حكومت نيز اغلب بر پايه موفقيت
ي  كار برده، بر پايه خان به ي سام ، كه مورخ قاجار درباره»مفتاح فتوح قالع خراسان«و تعبير 

عنوان پايگاه حضور و استقرار   شهر قوچان به1.دور از اغراق است نانه و بهبي قرائن موجود، واقع
كرد و  لو، نقش يك پايگاه و پشتوانه را براي قواي منسوب به حكومت ايفا مي ايل زعفران

  .لو نداشتند ساالر و نيروهاي او، با وجود تالش فراوان، تسلطي بر اين شهر و ايل زعفران

خان همراهي مستمر و مؤثري در چارچوب اجراي استراتژي  در مقاطع بعدي نيز، سام
كننده در  ي مشهد نقشي تعيين ي حوادثي كه در زمان محاصرهاز جمله. حاكميت نشان داد

لو بر  خان زعفران اي بود كه قواي سام پيروزي قواي حكومت و شكست ساالر داشت، ضربه
 در 2.رو ساختند چناران، با شكست روبه ها را به ي آن تركمانان مهاجم وارد آوردند و حمله

خان توانست با جلب اعتماد برخي همراهان ساالر كه در شهر مشهد در  مقطعي ديگر نيز سام
ي قواي حكومت بودند و تشديد جنگ رواني، بخش قابل توجهي از عناصر همراه  محاصره

  . ساالر را از وي جدا كند

 لو خان در تهران رهبري ايل زعفران ان حضور سامخان، كه در زم وردي خان، يزدان برادر سام
خان پسر ساالر از قوچان،  راندن اميراصالن ويژه عقب عهده داشت، نيز در مقابله با ساالر،  به را به

  و4 فوج گروس، دهخان سرتيپ گروسي در مقام فرمان علي  همچنين، حسن3.نقش مؤثري ايفا كرد
 از ديگر رجالي 5 و مالزمان يارمحمدخان حاكم هرات،خان قُرايي، از همراهان ميرزا بزرگ

  . اند بودند كه در چارچوب استراتژي دولت مركزي و رويارويي با ساالر، ايفاي نقش كرده
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  نتيجه

عنوان بخشي از  مردان كرد را به  خانداني و دولت- توان كاركرد نخبگان ايلي موع، ميدر مج
ها را با دولت مركزي، در مسير  ر و همراهي آني ايلي و سياسي كشور در بحران ساال جامعه

: كم دو وجه آشكار داشت اين كاركرد، دست. هاي هويت ايراني تحليل كرد تحكيم مؤلفه
باني از تماميت ارضي و جغرافياي كشور در  نخست از اين زاويه كه در مسير حفظ و نگاه

 از اين حيث كه موجبات هاي اساسي هويت ايراني قرار داشت؛ و دوم مقام يكي از مؤلفه
ي هويت  عنوان ديگر عنصر سازنده تثبيت و تحكيم بيش از پيش موقعيت دولت مركزي را به

  .آورد ايراني فراهم 

حاكميتي شكل گرفت  ايلي و درون اي از اختالفات و منازعات درون بحران ساالر بر زمينه
الدوله و ساالر، و  مله آصفطلبي برخي نخبگان سياسي درون حاكميت، از ج و در بستر قدرت

كرد دولت مركزي رشد كرد و در چارچوب سياست انگليس براي نارضايتي اهالي از عمل
هاي كوچك در شرق ايران و تضعيف دولت مركزي ايران و شخص اميركبير،  تشكيل دولت

آمد و  چشم مي بندي نخبگان هوادار انگليس و روس در آن به هايي از صف قوت يافت و رگه
ي اميركبير و با ايفاي نقش برخي  بينانه گذاري و رفتار واقع ريزي و سياست در نهايت با برنامه

  .نخبگان سياسي و نظامي، از جمله نخبگان كُرد درون حاكميت، پايان پذيرفت

دولت مركزي در دو مقطع زماني متفاوت، دو استراتژي متمايز را براي مهار تحركات 
جا كه مباني و ابعادي روشن و منطقي و مبتني  اتژي نخست، از آناستر: ساالر در پيش گرفت

استراتژي دوم با محوريت اميركبير با . هاي موجود نداشت، با موفقيت همراه نبود بر واقعيت
ها و كاركردهاي حاكميت و تأكيد بر اصولي همچون  بينانه و اصالح روش نگرشي واقع

ي جامعه از عناصر  و مديريتي كشور، جداسازي بدنههاي انساني  ي حداكثري از ظرفيت استفاده
اين . ي عنصر خارجي، در نهايت با موفقيت همراه بود بحران آفرين و جلوگيري از مداخله

تركيب نسبتاً متعادل اين دو . افزاري افزاري و نرم هاي سخت اي بود از سياست استراتژي آميزه
در اين چارچوب، نقش . آيد به شمار ميترين عوامل موفقيت اين استراتژي جنبه، از مهم

عنوان بخش مهمي از ظرفيت   خانداني كُرد، به- نخبگان سياسي و همچنين نخبگان ايلي 
  . كننده است مديريتي و انساني كشور و حاكميت، مشهود و تعيين

دهد كه نگاه موسع دولت مركزي در تعامل با  در نهايت، آزمون بحران ساالر نشان مي
مختلف مذهبي، قومي و اجتماعي كشور، تثبيت دولت مركزي، حفظ تماميت ارضي هاي  بخش
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  .و تحقق اهداف و امنيت ملي را در پي خواهد داشت

  هانوشت پي

ي روشن چندصدساله در  هاي كُرد، با پيشينه عنوان يكي از خاندان خاندان دنبلي، به  1
روابط خارجي، نقشي مؤثر هاي ادب، فرهنگ، عمران و آبادي، سياست داخلي و  عرصه

 تر،براي اطالعات بيش. در تأمين امنيت، اهداف، وحدت و منافع ملي كشور ايفا كرده است
جايگاه و «) 1388پاييز (حسين ميرجعفري و كورش هاديان، : اين مقاله مفيد خواهد بود

 ، دانشگاهريخيهاي تا ي پژوهش مجله، »كاركرد خاندان دنبلي در تاريخ ايران، صفويه تا قاجار
 .اصفهان

 ،»)60 -  55، صص 2،ج1311كيهان،(» مذهب زنگنه  شيعه...مهم، عمده و اصالتاً ايراني و «ايل   2
ي صفويه تا قاجار در قالب  يكي از ايالت بزرگ و  تأثيرگذار كُرد و ايران بوده و در دوره

 كارناپذير در وقايعهاي سياسي و نظامي، نيروي مسلح و امثال آن، نقشي ان عناصر و شخصيت
 توان از جمله رجال سياسي برخاسته از اين ايل مشهور، مي.  است و تحوالت كشور ايفا كرده

خان زنگنه بيگلربيگي  قلي سليمان صفوي، نجف ي شاه خان زنگنه صدراعظم دوره علي شيخ
نظام و خان زنگنه سفير نادرشاه در دربار عثماني، محمدخان زنگنه امير قندهار، عبدالباقي

خان  چراغعلي. ميرزا را نام برد ترين ياران عباس پيشكار حكومت آذربايجان و از نزديك
خان  زنگنه در دستگاه اميرنظام زنگنه در تبريز پرورش يافته، در مأموريت ميرزاتقي

خان وزير  ي يك ميرزاتقيسفارت عثماني، از ياران نزديك و همراهان درجه اميرنظام به
از او در رديف ).  300، ص 2، ج1371بامداد،(ايفا كرده است » نقشي مؤثر«نظام بوده و 

، ص 1362آدميت(شمار افراد سرشناس هيئت همراه وزيرنظام ياد شده است  تعداد انگشت
توان به  خان زنگنه، مي ي شخصيت و كاركرد چراغعلي تر درباره براي اطالعات بيش). 72

؛ 1258، ص3، ج1377او، ؛ هم839، ص2ان، ج، هم1377سپهر،: اين منابع مراجعه كرد
 ،1339؛ هدايت، 30 – 22، صص ]تا بي[؛ اعتمادالسلطنه، 148، همان، ص 1363 خورموجي،

، 1362؛ آدميت،1272 تا 1267هاي   سالي وقايع اتفاقيه، روزنامه؛ 491 و 463، صص 10ج
 ؛ خورموجي،1279ي  حجه ، ذي17 ت 544، ش ،ي ايران ي دولت علّيه روزنامه؛ 397ص 

  .300، ص 1363

روند كه در  شمار مي ترين ايالت كرد ساكن خراسان به ي مهملو و شادلو از جمله زعفران  3
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 الشمس مطلع. عباس اول و با هدف دفاع از مرزهاي شرقي به اين منطقه كوچ داده شدند زمان شاه
، 1،ج1362طنه،اعتمادالسل(شرحي از چگونگي استقرار طوايف كرد در خراسان داده است 

  ). 161 تا 159صص 
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  مطالعات تاريخ اسالم

  1390 پاييز  /10ي    شماره/سال سوم

  

 صليبي  هاي جنگ به مسلمان مورخان مذهبي نگرش

  

1عبداهللا ناصري طاهري
 

2ليال اشرفي
 

  

  

  

  

  

  

 هاي صليبي در شرايطي آغاز شد كه اوضاع نامساعد سياسي، اجتماعي و فرهنگيجنگ :چكيده
محققان بر اين باورند كه تداوم اين . ي اسالمي حاكم بوداي، بر جامعههاي فرقهبه همراه درگيري

هاي صليبي و پس از آن، موجب عدم رويكرد مذهبي نزد مورخان مسلمان ي جنگشرايط در دوره
در پژوهش حاضر اين پرسش مطرح است كه . هاي صليبي از ديرباز شده استنسبت به جنگ

  . ي چه بودهاي صليبنگرش مذهبي مورخان مسلمان نسبت به جنگ

 تحليلي و آماري نسبت به - نگارندگان، براي پاسخ به اين پرسش، با به كارگيري روش توصيفي
هاي مذهبي مورد استفاده در منابع آن دوره، از سوي مورخان ها و واژههاي تاريخي و اصطالحداده

ي مورخان مسلمان اند نشان دهند كه بر انديشههاي مذهبي، برآنمسلمان، و با تأكيدشان بر شاخص
، المقدس هاي صليبي نگرش مذهبي حاكم بود؛ و نتيجه مبين آن است كه، پس از تسخير بيتراجع به جنگ

 را مورد پيگيري قرار دادند و هاي صليبي و نگاهي ديني حوادث جنگمورخان مسلمان با انگيزه
الدين ايوبي، لدين زنگي و صالحي ديني با ظهور فرماندهاني چون عمادالدين زنگي، نورااين انگيزه

  . ها از سوي مورخان مسلمان تشديد شدها عليه صليبيي جهادي اين جنگبا تأكيد بر جنبه

  المقدس، جهادهاي صليبي، مورخان مسلمان، نگرش مذهبي، بيت جنگ:كليدي هايواژه
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Religious View of Muslim Historians to the Crusades 
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Abstract: The Crusades started in conditions that unfavourable political‚ social and 

cultural cicumstances together with Sectarian conflicts ruled on Islamic society. The 

researchers believe continuing these conditions in crusades period and after it‚ Caused long‚ 

Muslim historians pay on attention to the Crusades with a religious approach. 

In this research‚ the main question is‚ what was the Muslim historians view to the 

Crusades? The writers‚ to answer above question‚ by a descriptive – analytical and statistical 

method on historical data‚ and religious terms and vocabulary used by Muslim historians in 

the sources of mentioned period‚ emphatically on religious indicators‚ try to show ruled 

religious view on the Muslim historians’ ideas to the Crusades‚ and its explanatory result it 

that after conquering Jerusalem‚ Muslim historians surveyed the Crusades events by a 

religious motive and view‚ and this religious motive was intensified by Muslim historians‚ 

when generals such as Emadud – Din Zangi‚ Nurud – Din Zangi and Salahud – Din Ayyobi‚ 

emphatically on crusading side of these wars against Crusaders. 

Keywords: The Crusades‚ Muslim Historians‚ Religious View‚ Jerusalem‚ Jihad (Holy War) 
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  مقدمه

ترين رويدادهاي تاريخي جهان اسالم و ان يكي از مهمهاي صليبي به عنوپرداختن به جنگ
ي اسالمي، كاري عبث و بيهوده غرب، بدون در نظرگرفتن اوضاع و شرايط حاكم بر جامعه

 هاي اسالمي آغاز ها به سوي سرزمين با حركت صليبي.   ه488هاي صليبي در سال جنگ. است
 ان روزهاي آغازين جنگ براي توقفشد، درحالي كه هيچ برنامه و تدبير جنگي خاصي از هم

 نظامي مسلمانان اتخاذ نشد و اين مسئله - يا كند نمودن اين جريان پيشرو از سوي مردان سياسي
  .ها نيز اثر گذاشتي مقابله با صليبيي اسالمي بود كه بر نحوهي جامعهمعلول اوضاع آشفته

هاي صليبي توسط  جنگنگرش مذهبي يا غير مذهبي عاملي محوري در بازنمايي حوادث
از سويي استنباط كلي از منابع مورخان مسلمان، نگاه سطحي به حوادث . مورخ مسلمان است

براي بررسي اتهام عدم . ها و نپرداختن منطقي به رويدادهاستپيش آمده در برخورد با صليبي
الي ر البهها، بايد جزئيات مسلّم اما پنهان دنگرش مذهبي مورخان مسلمان، برخالف صليبي

ها و در همان حال مغفول مانده را عبارات و كلمات بيان شده در سير حوادث اين جنگ
هايي نهفته است كه ها و واژهموشكافانه مورد بررسي قرار داد، جزئياتي كه گاه در اصطالح

لذا، در قدم . ها، درصدد بيان بينش خويش استها و اصطالحمورخ با بيان و تكرار اين واژه
در اين پژوهش مورد بررسي ) هاي صليبيجنگ(ي تاريخي نخست عنوان مذهبي اين حادثه

  . قرار گرفته است

 / . ه 596هاي صليبي، يك سده بعد از آغاز  نخستين جنگ در سال عنوان مذهبي جنگ
، در مغرب زمين با »داراي نشان صليب«م در زمان پاپ اينوكنتيوس سوم، به معناي 1199

 و مورخان مغرب 1هاي صليبي پديدار شد،اندازي جنگي راه و داليل اوليههانگيزهتأكيد بر ا
 ها بيش از پيش تأكيد، بر مذهبي بودن اين جنگ»هاي صليبيجنگ«زمين نيز با كاربرد عنوان 

گاه عنوان هاي بعد، هيچهاي صليبي و حتي سدهاما مورخان مسلمان معاصر جنگ. ورزيدند
هاي اخير از ها را به كار نبستند، بلكه اين عنوان در دههي اين جنگبارهمغرب زمينيان در

هاي بنابراين، بررسي عنوان جنگ. هاي تاريخي راه يافته استسوي مورخان مسلمان به كتاب
آيد كه از گذشته اي مهم به شمار ميها مسئلهصليبي، در بررسي حوادث تاريخي اين جنگ

لذا، . ترين تأثير را داشته استها بيشهبي نسبت به اين جنگتاكنون در برداشت نگرش مذ
_____________________________________________________________________ 

المجلس الوطني للثقافه و الفنون و : ، كويت ، النتائج ، الدوافع االيديولوجيه:  الصليبيه الحروب هیةما ، )1410/1990(قاسم عبده قاسم    1
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ي تاريخي، نخستين ي عنوان ياد شده در اين حادثهضرورت بررسي نگرش مورخ مسلمان درباره
ي تاريخي مذكور است كه در گام براي پي بردن به بينش مورخ مسلمان درخصوص حادثه

  .نگارنده قرار دادي پژوهش نتايج مهم و جالبي در اختيار ادامه

شدند و مورخان غربي ناميده مي» حجاج«برخالف آنچه متصور است، در آغاز مهاجمان 
 سفر به سرزمين«، »حمله«، »سفرحج«هايي چون  معاصِرِ نخستين جنگ صليبي نيز، اغلب از واژه

ان كردند و هماستفاده مي» طرح عيسي مسيح«، »ي عموميحمله«، »ي صليبحمله « ،»مقدس
 .هاي صليبي در مغرب زمين ظاهر گرديدطور كه بيان شد، اين عنوان يك سده پس از آغاز جنگ

» االفرنج«يا » الفرنج«ي اين مهاجمان اما در منابع مورخان مسلمان، اصطالح كاربردي درباره
است، به نحوي كه با شدت، ضعف و پايان گرفتن جنگ نيز تغييري در ) فرنگيان/ فرنگان (

ي هر چند برخي از مورخان دوره. د اين اصطالح از سوي مورخ مسلمان صورت نگرفتكاربر
  سهم را در برانگيختن اينترينبيشهاست كه  اخير معتقدند اين اصطالح برگرفته از نام فرانسوي

ين شرق رسد، چون از آغاز برخورد ب كه البته چندان درست به نظر نمي1ها نيز داشتند،جنگ
  . اندي اين مهاجمان به كار بردهو غرب، مورخان مسلمان اين اصطالح را درباره

ي ذهني، با طرح اين عنوان مذهبي سران سياسي و مذهبي مغرب زمين با همان پيشينه
ي ي حاكم بر جامعهاما شرايط آشفته. ها را تقويت كنندتوانستند موتور محرك اين جنگ

ورخ مسلمان با نگاهي غيرهجومي به اين حادثه و مهاجمان شد و اسالمي موجب برخورد م
، )االفرنج/الفرنج(در ادامه،  به محض احساس خطر، با تكرار و تأكيد بر اين اصطالح بيگانه 

هاي اسالمي بروز داد و اين ها در سرزميناعتراض و رنجش خاطر خود را از حضور صليبي
ي  پس از واژه1»خذلهم اهللا« و 2»لعنهم اهللا« چون هاي دعايي،آزردگي خاطر با بيان جمله
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.  به خوبي نمايان كرده است و در عين حال بر بار معناي مذهبي مسئله نيز افزوده است»الفرنج«
ي ي پژوهشي و ارائهبنابراين، با توجه به اهميت موضوع، با شمارش اين اصطالح در منابع دوره

يت و سير كاربرد آن در منابع اسالمي مورد بررسي قرار ها و نمودارهاي ذيل، اهمآن در جدول
  .گرفته است

  . ه684 - . ه488هاي تاريخي در كتاب» الفرنج«ي ميزان كاربرد كلمه

 الفرنج مؤلف كتابرديف

 294 )ق. ه555- 470(ابن قالنسي  ذيل تاريخ دمشق 1

 101 ابن العظيمي تاريخ العظيمي 2

 26 ) ه571- 499(ابن عساكر تاريخ دمشق 3

 22 ) ه560 - 499(اإلدريسي  المشتاق��نز 4

 23 ) ه562- 506(سمعاني االنساب 5

 41 ) ه572 - 510(ابن االزرق تاريخ آمد وميافيارقين 6

 38 ) ه597- 510(ابن جوزي المنتظم 7

 98 العماد الصفهاني صاحب البستان الجامع 8

 0 )6ي متوفاي سده(الزهري الجغرافيه 9

 225 ) ه584- 488(ابن منقذ  اراالعتب 10

 15) ه673- 597(عمادالدين اصفهاني البرق الشامي 11

 310) ه673- 597(عمادالدين اصفهاني  الفتح القسي في الفتح القدسي 12

 22) ه672- 600(زكريا محمد بن قزويني  آثار البالد و أخبار العباد 13

 30 ) ه614- 540(ابن جبير  سفرنامه 14

 12 ) ه557( عبدالطيف البغدادي ن تاريخيه و رحلتهنصوص م 15
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هاي صليبي در ها به صورت تفكيك شده، يعني صد سال آغازين جنگدر بررسي داده
هاي صليبي، سير  ي پس از جنگهاي تاريخي دو سدهمقايسه با صد سال بعدي و سپس با كتاب

هاي تاريخي تأليفي برد و ميزان اهميت مهاجمان صليبي از نگاه مورخان مسلمان در كتابكار
  . اين دوره به خوبي نمايان است

  1ي نمودار شماره

  هاي صليبيي نخست جنگدر سده» الفرنج«كاربرد 
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  2ينمودار شماره

  هاي صليبيق تا پايان جنگ.  ه584از سال » الفرنج«ميزان كاربرد اصطالح

  

  3 ينمودار شماره

هاي هاي مياني تا پايان جنگي نخست سالدر نيمه سده» الفرنج«ميزان كاربرد اصطالح 
  ي نهم هجريصليبي و تا پايان سده
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  4ي نمودار شماره

  هاي صليبي و پس از آن سال جنگ200در » الفرنج«كاربرد اصطالح 

  

   5 ينمودار شماره

  هاي صليبي و پس  از آنهاي معاصر جنگدر كتاب» لفرنجا«ي ي كاربرد واژهمقايسه
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  هاتحليل داده

 200دهد كه اين اصطالح در ، نشان مي»الفرنج«ي اصطالح فراواني سنجي انجام شده درباره
سر گيري پشت  سال پس از آن، سير نزولي چشم200هاي صليبي سير صعودي و سال جنگ
  .نهاده است

زمان را در اين بررسي مدنظر قرار دهيم و براساس متغير زمان به اگر متغير بسيار مهم 
 هايي نخست جنگدر سده: آيداين نتايج به دست ميي پژوهشي بپردازيم، تقسيم بندي اين دوره

ي دوم  در سدهرا بيش از ديگران به كار بردند و» الفرنج« اصطالح منقذقالنسي و ابنصليبي، ابن
هاي ي دادهكنندههاي تاريخي تأليف شده در اين سده تغذيهلب كتابهاي صليبي، كه اغجنگ

هاي صليبي است، به ي جنگهاي بعدي تا به امروز دربارهتاريخي منابع ساير مورخان در سده
 ،الحلب �زبدعديم در ، ابنالروضتين، ابوشامه در الكروبمفرجواصل در ، ابنالكاملاثير در ترتيب ابن

، بيش از ديگر مورخان بر استفاده از القسيالفتحكاتب در ، و عمادالدينمختصرالبلدانابوالفداء در 
هاي تاريخي و ميزان توجه به بنابراين، حجم باالي نگارش كتاب. انداين اصطالح اصرار داشته

هاي سياسي، توسعه هدف(هاي اصلي برپاكنندگان جنگ ها، به همراه آگاهي از هدفصليبي
هاي اسالمي است؛ اما به رغم عدم بازتاب شكلي آن در در سرزمين)  اقتصاديطلبي ارضي و

، در »االفرنج/الفرنج«كتاب تاريخي، با توجه به اين عوامل پنهان، يعني كاربرد مكرر اصطالح 
هرچند بايد گفت، .  مؤثر بودهاي صليبيتغيير نگاه مورخان در پرداخت به حوادث جنگ

ي گر سير نزولي كاربرد اين اصطالح و كاسته شدن از درجه بيان%30در برابر% 70ي نتيجه
ها در طي گذشت زمان است، كه خود معلول عواملي از جمله نبود فرماندهان  توجه به صليبي

هاي پاياني جنگ و معطوف شدن نگاه تمام هاي دهههاي مغوالن در سالقدرتمند و حمله
ها هاي مغوالن است، به نحوي كه حتي صليبيملهمسلمانان جهان اسالم از شرق تا غرب به ح

بنابراين، با توجه به شمار . گر مغوالن بودندهاي ويراننيز نگران حركت رو به جلو و حمله
پس از پايان ( منبع تأليفي 25هاي صليبي،  منبع تأليفي همزمان با جنگ37منابع مورد پژوهش، 

ي كاربرد دهنده، نشان)هاي صليبين جنگي آغازيسده( منبع 10و نيز ) هاي صليبي جنگ
هاي صليبي و اهميت مهاجمان صليبي در نگاه بسيار اين اصطالح در منابع معاصر جنگ

  .مورخان مسلمان است
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  هاي صليبي المقدس و جايگاه مذهبي آن در جنگبيت

محوري در ها، عاملي گونه كه بيان شد، اعتقاد مورخ به ديني يا غيرديني بودن اين جنگهمان
 هاياز شاخص. هاستبينش تاريخي مورخ و بازتاب آن در بازنمايي حوادث تاريخي اين جنگ

هاي صليبي بدان تر مورخان مسلمان در جريان حوادث جنگمهم در نگرش مذهبي، كه بيش
كرد ، ساير اماكن مقدس مذهبي و عمل)اورشليم( المقدسها بر بيتاشاره داشتند، تسلط صليبي

هاي ي نگرش مورخ مسلمان به جنگن مسلمان نسبت به تصرف اين اماكن، و در ادامهمورخا
نمايي اين نگرش جهادي به همراه تشويق ها و بزرگصليبي، به عنوان جهادي مذهبي عليه صليبي

  .هاستو تحريك فرماندهان نظامي تأثيرگذار در نبرد عليه صليبي

 ترينآمد، و مهمهاي صليبي به شمار مي جنگاي براي آغاز المقدس، بهانه تسلط بر بيت
المقدس در اين تاريخ بيت. ها، اين مكان مقدس مذهبي بوددليل مذهبي قلمدادكردن اين جنگ

جايگاه واالي . ها و مسلمانان متأثر بوده است ي طوالني بين صليبيدوره تا حد زيادي از منازعه
المقدس را پس از مكه و مدينه سومين يتالمقدس در اسالم و حديث مشهور نبوي كه ب بيت

 و آثار بسياري در 1شهر مقدس اسالم معرفي كرد، در توجه و اقبال مردم به اين شهر مؤثر افتاد
 2ق،. ه491المقدس پس از فتح انطاكيه در سال اشغال بيت. فضيلت اين شهر به نگارش درآمد

 23المقدس در ها با تصرف بيتصليبي. زنگ خطرجدي را براي جهان اسالم به صدا درآورد
 و قتل عام مسلمانان و يهوديان، كه البته ناشي از مالحظات ديني و 3ق،.  ه492رمضان سال 

هاي اسالم و المقدس را به صورت شهري مسيحي درآوردند كه در آن، نه آييننظامي بود، بيت
سجدها به كليسا تبديل م. يهوديت مجاز بود و نه غيرمسيحيان در اين شهر حق اقامت داشتند

المقدس به عنوان مركز  بيت. هاي غيرديني مورد استفاده قرارگرفتندشدند و يا به عنوان مكان
تر از يك دهه پس در كم. اين مملكت و در مقام يك مكان مقدس مسيحي، رو به رونق نهاد

ه حالت عادي ها اين شهر را تسخير كردند، زندگي براي ساكنان غيرمسيحي ب از آن كه صليبي
ورود به اين شهر همچنان براي مسلمانان و يهوديان ممنوع بود، اما آنان به مرور اجازه . درآمد
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   1.يافتند براي تجارت و زيارت وارد شهر شوند

ساز هاي مهم هويترا بايد خدشه به يكي از شاخص.  ه492المقدس در سال  تصرف بيت
ي اسالمي را تحت تأثير شديد ر آن، اذهان جامعهي اخبااسالمي مسلمان برشمرد، لذا اشاعه

هاي اهميت اين مسئله به قدري باالست كه در اغلب آثار مورخان اين دوره و سده. قرار داد
العمل پس از  نخستين عكس2.بعدي به اين حادثه، هرچند به صورت مختصر، اشاره شده است

ي عباسي ه منظور استمداد از خليفه هجري ب492تصرف اين شهر، اعزام هيئتي در رمضان سال 
توان در راستاي اين  حضور اين گروه در بغداد را مي3.المقدس به بغداد بود براي رهايي بيت

  .هاي صليبي  مورد بررسي قرار داد كه بدان اشاره خواهد شدنگاه مذهبي به  جنگ

 اصفهاني در اتبك المقدس و جايگاه آن در اسالم، از كالم عمادالديناهميت مذهبي بيت
ي تعالي و تأكيد بر غلبه وي پس از حمد و ثناي باري .  به خوبي پيداستالقدسيالفتح في القسي الفتح

 يالدين، را آغاز دوبارهالمقدس توسط صالح، يعني فتح بيت.  ه583حق بر شرك و كفر، سال 
عمادالدين با . كرده استها بر اين مكان مقدس، ذكر   سال استيالي صليبي91تاريخ بشر، پس از 

 دانسته» هجرت االولي«ي، دورنمايي از تاريخ اسالم، ظهور اسالم و تدوين تاريخ هجري را  ارائه
الدين، هجرت بعدي بيان كرده المقدس و فتح مجدد آن را به دست صالحو با نگاهي دقيق بيت

ها و بارها با تأكيد بر اين شود و عمادالدين بار جا ختم نمي  البته اين مطلب تنها بدين4.است
 مذهبي و ي بيت المقدس، با بيانات كامالً  ، پس از فتح دوباره.  ه583سرزمين مقدس در سال 

 مذهبي، به اهميت اين مكان مقدس مذهبي - هاي ديني ها و واژهشائبه از عبارتي بياستفاده
 )ص(عراج رسول اهللا شب مپرداخته و براي افزايش حس مذهبي خواننده، اين فتح را مصادف با

 اين درجه از توجه 1.هاي ديگر نيز بدين موضوع اشاره شده است و در كتاب5ذكر كرده است؛
_____________________________________________________________________ 
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  . المقدس، در هيچ يك از منابع اين دوره ثبت نشده است به بيت

  به پيشنهاد رفت، بيرون مسلمانانبار ديگر از دستقدس ، هنگامي كه . ه 626در 
 مجلس  بر پا كرد و در اينوعظى، مجلس  الزمان�مرآجوزي مؤلف بنسبطالناصر، الملك
اندوهگين  را چنان ايراد و مردم آن رفتناز دست  و نيز مصيبت قدسي فضايل  دربارهايخطابه

   2. بلند شداز همهفرياد و فغان كرد كه 

 المقدس نبود و هنگامي كهيتاين احساس تعلق ديني به اماكن مذهبي، تنها منحصر به ب
ها پيغام داد، در صورت ويراني الدين بدان شدند؛ صالح3ها خواهان ويراني مسجد دارياصليبي

 تمام كليساهاي موجود در مناطق اسالمي را ويران خواهد كرد و به كسي نيز  مسجد داريا،
ها، فكر حمله به حجاز  اينيتر از همه مهم4.ي بازسازي مجدد اين اماكن را نخواهد داداجازه

ي هويت مذهبي اسالم دانست كه از سوي برخي از فرماندهان را بايد خدشه به مجموعه
، .  ه579كه در سال  چنان5.العمل شديد مسلمانان را در پي داشت ريزي شد و عكسصليبي پي

ي نافرجام لهسپار اين سرزمين شدند و حمها به قصد تسخير مكه و مدينه ره گروهي از صليبي
 ي خدا، با هدف حمله بهي ماوراي اردن، به كاروانيان حاجيان خانهرنودوشايتون، حاكم منطقه

   6.شهر مدينه، توسط دريانوردان مسلمان به فرماندهي حاجب لؤلؤ با شكست روبه رو شد

ها بر هاي صليبي، به محض تسلط صليبيتوان گفت، در طول جنگبا بررسي دقيق منابع مي
شد و بالعكس، زماني كه مسلمانان به شهري از شهرهاي مسلمانان، مساجد به كليسا تبديل مي

ها بود، تغيير يافتند، هر آنچه از اماكن مذهبي كه پيش از آن در تسلط صليبيشهري دست مي
المقدس، چه آن اين رويه در بيت. شدداد و يا وقف علما و زاهدان و صوفيان ميكاربري مي

 به خوبي 8الدين آن را فتح كرد، و چه زماني كه صالح7ها درآمد،ه به تصرف صليبيزمان ك
ي فتح شهر و اقداماتي ي در خور تأمل اين است كه نحوهاما مسئله. در منابع انعكاس يافته است
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   .283- 282، صص10اثير، همان، ج؛ ابن47، ص17ن، ججوزي، هما؛ ابن100- 99قالنسي، همان، صصابن   7

  .83- 82شداد، همان، صص ؛ ابن138- 116، صص)م1995/ق1416(عمادالدين كاتب اصفهاني   8
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ي المقدس مرتكب شدند، توجه مسلمانان منطقهها در اماكن مذهبي و به ويژه بيتكه صليبي
هيچ زحمتي ها معطوف كرد؛ به سوي مهاجماني كه تا آن زمان بي سوي صليبيشامات رابه

المقدس براي خود تشكيل هاي مختلفي را در رها، انطاكيه، طرابلس و اين بار در بيتحكومت
  .داده بودند

المقدس و تعلق خاطر مذهبي و تاريخي مسلمانان به اين مكان مقدس، موجب تصرف بيت
انب بغداد، يعني مركز هويت ديني، به دليل مقام كاريزمايي و مذهبي خليفه، اي به جاعزام عده

برانگيز، سكوت نسبتاً آشكار دستگاه خالفت در برابر  ي تأملنكته. در اذهان مسلمانان بود
هاي صليبي است، كه براي ترين رويدادهاي تاريخ جهان و اسالم، يعني جنگ يكي از بزرگ

آمد، زيرا خلفاي ناتوان عباسي چنان سرگرم  عباسي به ميان ميينخستين بار نام خليفه
هاي هاي فردي، منازعات كالمي و كشمكشجويي ها و قدرتهاي سياسي، درگيري بازي

ي زود هنگام با اين مذهبي بودند، كه اقدامي در برانگيختن مسلمانان و اعزام نيرو براي مقابله
گشا بود و اين ين، نام خليفه و دستوراتش همچنان راهحادثه از خود بروز ندادند؛ با وجود ا

ي مردم كرد ضعيف دستگاه خالفت، قداست خود را در اذهان عامهجايگاه، با وجود عمل
  1.همچنان حفظ كرده بود

. كردبغداد به عنوان تختگاه خالفت، هنوز به ثبات انديشه و باور مسلمانان كمك مي
ي ه عنوان محل اجتماع خويش برگزيدند، كه دربردارندهمعترضان، مسجد جامع بغداد را  ب

 2.ساز مسلمانان، يعني ابعاد ديني، تاريخي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، بودتمامي ابعاد هويت
ژگي مشتركشان با خليفه، كه همان مقبوليت مذهبي  توجه به تركيب اين گروه اعزامي و وي

هروي در برخي از  كه به حضور قاضي ابوسعد در ميان مردم بود، شايان توجه است؛ چنان
 شاميان در كنار بغداديان و ساير افراد مسلماني كه بدين شهر رفت و 3.منابع اشاره شده است

 بود، به خطر افتادن هويت )ص(رسول اهللا آمد داشتند، با شكستن منبر مسجد بغداد كه نمادي از
ي حائز نكته.  براي اعزام نيرو جلب كردنداسالمي را فرياد زدند و در نهايت نظر خليفه را

ي مذهبي براي ابالغ اهميت اين كه خليفه نيز براي تسكين خاطر مردم از افراد داراي وجهه

_____________________________________________________________________ 

ي مؤسسه: ي عبدالمحمد آيتي، تهران، ترجمه4، جخلدونتاريخ ابن، )1371- 1363(خلدون ؛ ابن372، ص2نويري، همان، ج   1

  .234،  صمطالعات و تحقيقات فرهنگي

  .99، ص2؛ ابوالفداء، همان، ج284، ص10، جالكامل، ).  ه1408(اثيرابن     2

  .284، ص10اثير، همان، ج؛ ابن47، ص17، جالمنتظمجوزي، ابن   3
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 2. اتحاد فرماندهان بود ي احساس ديني وي اين اجتماع، تولد دوباره نتيجه1.پيامش استفاده كرد
نه عراقيان، نه «: اريخي دارد، چنين گفته استي تالبته حريري كه نظري متفاوت به اين حادثه

 اما از اين زمان 3.»مصريان، شاميان را ياري ندادند و آنان ناگزير به مصالحه با فرنگيان شدند
المقدس به كار بستند و مسلمانان تا حدودي هدفمند تمام تالش خود را براي آزادسازي بيت

 به 4ق،583ها در حطين در سال  ع بر صليبي ايوبي، پس از پيروزي قاطالدين صالحسرانجام 
پس از مذاكرات . ي خود درآوردالمقدس پيش رفت و اين شهر را به محاصرهطرف بيت

المقدس به تصرف ها منعقد شد و بيت ق، پيماني ميان او و صليبي583فراوان در رمضان 
 به خود گرفت و ي كامالً اسالميو شهر در اندك زماني چهره5ي مسلمانان در آمددوباره

ي مهم تاريخي را تمامي اين حادثه. اماكن مقدس مسلمانان حيثيت پيشين خود را باز يافت
  .اندهاي صليبي و پس از آن، در تواريخ خويش ثبت كردهمورخان معاصر جنگ

  جهاد مذهبي

. هاستفراخواني مسلمانان به جهاد، دليلي ديگر بر نگرش مذهبي مسلمانان به اين جنگ
شافعي، ها را در شام تقويت كرد، فقيه تين فردي كه تفكر جهاد عليه صليبينخس
وي در مسجد جامع دمشق به تدريس مشغول بود و از . بود) ق. ه500- 431(طاهرسلمي بن علي

ها انطاكيه را در محاصره قرار دادند، آغازگر حركت فكري تزريق  همان زمان كه صليبي
 نيز در اين كتاب الجهادي كوچكي به نام نان بود و مجموعهي جهادي براي اتحاد مسلماروحيه

ي وي براساس احاديث نبوي، مسئوليت جهاد را متوجه تمامي اقشار جامعه. مورد تأليف كرد
 هايهاي وي در هيچ يك از كتاب هرچند سخنان و تالش6.دانستاسالمي و فرض بر همگان مي

_____________________________________________________________________ 

مؤسسه مطبوعاتى : ي ابو القاسم حالت و عباس خليلى، تهرانترجمه، 23جكامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران، ، )ش1371(اثيرابن   1
زنجاني و   ابوبكر شاشي و ابوالقاسم قاضي ابومحمد دامغاني،: اند ازاين افراد عبارت. 377، ص8؛ نويري، همان، ج260 صمى ، عل

  .سماكعقيل، ابوسعدحلواني و ابوالحسينبنابولوفاء

- ؛ ابن284 – 283 ، صص10 همان، ج  ،).  ه1408(اثير؛ ابن48عظيمي، همان، صابن ؛ 137 –136 همان، صص قالنسي،ابن   2

  .42، ص 17جوزي، همان، ج 

  .76الحريري، همان، ص    3

:  زكار، دمشق سهيل   چاپ ،  الشاميه في تاريخ الحروب الصليبيهعة الموسو، در»الشاميالبرق«، )م1995./ ه1416(  كاتب عمادالدين   4
صالح   ة، او، سير اليوسفيه  و المحاسن  لنوادر السلطانيها، )م1964(شداد ؛ ابن128 - 116  صص و النشر و التوزيع، دارالفكر للطباعه 

  .82-  81صص: ، مصر شيال الدين   جمال ، چاپ الدين 

  .89- 86، صص...الفتح القسيعمادالدين كاتب،    5

ه، صص الفلسطينيالدراساتمؤسسات: ، بيروت)ق596- 526 (وفتوحاتهالدينصالحولةالتخطيطي في دةدور، )م1993(دجانيهاديه   6
211 -213.  
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 ي فرماندهانيمطرح نشد، با اين اوصاف، در دورههاي صليبي تاريخي اين دوران در خصوص جنگ
تري صورت ها تأكيد بيشالدين، بر مذهبي بودن اين جنگالدين، نورالدين و صالحچون عماد

ترين دليل اين سخن، شخصيت مهم. ي اسالمي داشتگرفت و آثار قابل توجهي نيز در جامعه
اينان با تأكيد بر . ي اسالمي است جامعهاين فرماندهان، سخنان، اقداماتشان و تأثيرات آن در

مذهبي بودن جنگ، به تحريض بيش از پيش مردم به جنگ و دفاع از مرزهاي اسالمي اقدام 
  1.كردند

الدين ظاهر شد؛  ي صالحاوج اين نگاه جهادي به جنگ در منابع تاريخي مسلمانان، در دوره
راض دولت شيعي فاطمي به دست ي اسالمي پس از انقهرچند وحدت سياسي حاكم بر جامعه

ي  دوباره در جامعه2ي وحدت دينيالدين و بازگشت مصر به خالف عباسي در نتيجه صالح
با اين اوصاف، . تأثير نبوداسالمي و بازتاب آن در منابع مورخان اسالمي در اين نگرش بي

اي در كاربرد ويژههاي خود از ساير امرا، اصرار هاي ارسالي و درخواست الدين در نامهصالح
 ي جهاد، دارد و در بسياري از پيكارها با تأكيد بر اين موضوع، سعي در تشجيع، تحريك وكلمه

 3.خوانندبه همين علت، مورخان وي را مدافع و ياور دين مي. ترغيب نيروهاي مسلمان داشت
 هدفي جز 4دانست كه با تصرف شهرهاي اسالمي،ها را دشمن خداوند مي الدين، صليبي صالح

الدين، با اين بناي فكري، با تمام قوا، خود در ميان  صالح5.لگدكوب نمودن اسالم ندارند
ي الهي، مبني بر پرداخت و با يادآوري وعدهرفت و به تشويق آنان مي هاي سپاهي راه مي گروه

 تفكري  براساس چنين6.كرد ي معنوي ميپاداش و ثواب فراوان براي جهادگران، آنان را تغذيه
 و »گويدشيطان دروغ مي«الدين، با فرياد ي حطين، با وجود نگراني، صالحبود كه در واقعه

ي هاي ممتد به سمت دشمن، با اصرار بر اين هدف، پيروزي را به جبهه تدارك يورش
ي شكر مسلمانان بازگرداند و در نهايت، به محض رؤيت پيروزي، از اسب فرود آمد و سجده

_____________________________________________________________________ 

، )م1956(؛ ابوشامه78، ص 28، جكامل، )ش1371(اثير؛ ابن269، 156، صص  االتابكيه  لةالدو الباهر في التاريخ اثير، ابن   1

  .45- 44 التأليف و الترجمه و النشر، صص لجنة: ، تحقيق محمد حلمي محمد محمد، قاهره1، جالروضتين

  .404- 403، 373؛  131- 128؛ 115- 114؛ 103- 97، صص1ابوشامه، همان، ج   2

  .327 و 139 صص  ،2، ج 281، ص 1 همان، ج واصل،ابن   3

الغرر،جزءِ هفتم الدر المطلوب في اخبار ملوك بني  كنز الدرر و جامع،  )1972/ 1391 (ايبك الدوادري ؛ ابن388، ص 2همان، ج   4
  .100 ص  ، قاهره، المعهد األلماني لألثار،  هارمان ريشاول  ، چاپ 8 ج: عاشور، قاهره سعيد عبدالفتاح  چاپ ايوب،  

 ، در»)دوله المماليك االولي(مسالك االبصار في ممالك االمصار «العمري، اهللا؛ ابن فضل231، صالنوادر السلطانيهشداد، ابن   5
  .56، ص  و النشر و التوزيع  للطباعةر دارالفك: ، دمشق20 زكار، ج سهيل  ، چاپ الصليبيه  الحروب  تاريخ في  الشاميه   عةالموسو

  .354، ص 2ج واصل، همان، ابن   6
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 يروحيه 2،»يا لالسالم يا لدين محمد عليه السالم« با فرياد ي عكا، و يا در محاصره1؛جا آورد به
ي المقدس، بنا به گفتهجهادطلبي را به سپاهيان تزريق و القاء كرد؛ به طوري كه در فتح بيت

   3.»دانستندفشاني ديني را بر خود واجب ميهر يك از لشكر دو طرف جنگ، جان«اثير، ابن

الدين، نه به شدت هاي صليبي، پس از مرگ صالحهاد و مذهبي قلمدادكردن جنگتلقي ج
كه ملك اشرف در سخناني به اطرافيانش كه مانع رفتن چنان: ي وي، همچنان ادامه داشتدوره

 : وي به مصر بودند، گفت

  4.»ام و ناگريز اين عزم بايد به انجام برسدمن به نيت جهاد بيرون آمده«

 توانست حمايت 5ي جهاد،ى مسلمانان، با بيان آيه  صليبي، مستنصر، خليفهدر جنگ هشتم
شماري از مردم را براي  علما، بزرگان مغرب و اندلس از مهاجران، شيوخ موحدين، و نيروي بي

 لذا، اعالم جهاد در 7. كه مصمم به جنگ و تصرف تونس بود، گرد آورد6مقابله با لوئي نهم،
ها  هترين و مؤثرترين عامل براي تحريك و تشجيع مردم به نبرد با صليبياي از زمان، ب هر برهه

  .بود

موضوع ديگر در پيوند با مبحث آغازين پژوهش، كاربرد اصطالحات مذهبي در بررسي 
هاي صليبي، در منابع ي نگرش مذهبي و تلقي جهادي نسبت به جنگهاي تاريخي دربارهداده

شهيد و شهادت در   كفر، شرك،  ، كفار،� غزوه، غزا هاد،اين دوره است؛ اصطالحاتي همچون ج
هاي تاريخي موجود در ق، وجود دارد كه اين اصطالحات بيش از داده9.  و ه8 ، 7، 6هاي سده

البته ناگفته . هاي صليبي استمنابع اسالمي شاخص نگرش مذهبي مورخان مسلمان به جنگ
حال، گاه رات تاريخي مورخان باشد؛ اما در عيننماند، شايد آمار ارائه شده در تناقض با اشا

ي افكار و نيات مورخ و يكي از معاني پنهان در جريان دهنده استفاده از اين اصطالحات، نشان
شايان ذكر . هاي بسياري در خود داردحوادث تاريخي است، كه توجه به اين موضوع، ناگفته

ف ديگري، از اين نمادها استفاده كرده و بر اصفهاني، بيش از هر مؤلكاتباست كه عمادالدين
استفاده از اين نمادهاي ديني، به صورتي افزون در متن . ها اصرار داشته استكاربرد مكرر آن

_____________________________________________________________________ 

  .87- 86، صص 29 همان، ج،)ش1371(اثيرابن   1

  .106 ص  ،7الدوادري، همان، ج ايبكابن   2

  .116، ص29اثير، همان، جابن   3

  .94، ص 4واصل، همان، ج ابن   4

  .41/ توبه   5

  .127، 119، صص ]نا بي: [، تونس ، چاپ محمد شاذلي نيفر و عبدالمجيد تركيالدولة الحفصیةادي  في مبالفارسیة، )1968(ابن قنفذ   6

  .همانجا   7
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 مشهود است، عالوه بر موارد البرق الشامي،، و مواردي دركتاب الفتح القسي و الفتح القدسيكتاب 
را در تقابل با يكديگر ارائه كرده است؛ توحيد در اشاره شده در جدول، عمادالدين گاه نمادها 

ترديد از ذهنيت مذهبي مورخ  كه بي3 و شياطين فرنگ،2 شرك در مقابل ايمان،1مقابل تثليت،
 كفار و   و غزوه، كفر،�البته، الزم به يادآوري است كه كلماتي چون غزا. سرچشمه گرفته است

   .ته شده استكافرين، شرك و مشرك، شهيد و شهادت، يكي گرف

  هاي مذهبي در منابع مورخان مسلمانواژه

شهيدشرككفارغزوهجهاد كتاب مؤلفرديف

 1 224 359 ذيل تاريخ دمشق )ه 555- 470(ابن قالنسي 1

 -  -  2 2 -  تاريخ عظيمي ابن العظيمي 2

 -  -  3 2 4 تاريخ دمشق ) ه571- 499(ابن عساكر 3

 -  -  -  -  -  لمشتاق ا��نز ) ه560- 499(اإلدريسي 4

 االنساب ) ه562- 506(سمعاني 5

     

 -  -  1 605 تاريخ آمد وميافيارقين ) ه572 - 510(ابن االزرق 6

 -  -  3 361 المنتظم ) ه597- 510(ابن جوزي 7

 -  -  1 - 98 صاحب البستان الجامع العماد الصفهاني 8

 -  -  -  -  -  الجغرافيه )6يمتوفاي سده(الزهري 9

 -  -  1 1 -  االعتبار ) ه584- 488(نقذابن م 10

 -  10169 3 البرق الشامي) ه673- 597(عمادالدين اصفهاني 11

58252548121 ...الفتح القسي ) ه673- 597(عمادالدين اصفهاني  12
 -  -  -  -  -  آثار البالد و أخبار العباد ) ه672 - 600(قزويني 13

 -  -  5 - 30 سفرنامه ) ه614- 540(ابن جبير  14

 -  -  -  -  - نصوص من تاريخيه و رحلته ) ه557( عبداللطيف البغدادي 15

_____________________________________________________________________ 

:  زكار، دمشق سهيل  ، چاپ   الشاميه في تاريخ الحروب الصليبيهعة الموسودر» البرق الشامي«، )م1995./ق1416(عمادالدين    1

     ...، 299، 294، 256، 229، 213، 166، 53، صصالفتح القسيعمادالدين كاتب، ؛ 20 ص و النشر و التوزيع،  للطباعةدارالفكر 

  ... و 368، 352، 349، 294، 278، 271، 263، 262، 237، 146، 53عمادالدين، همان، صص    2

  .281، 269، 211همان، صص    3
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شهيدشرككفارغزوهجهاد كتاب مؤلفرديف

 -  -  -  -  -  الزيارات��االشارات الي معر ) ه611.د( السائح الهروي 16

 -  -  20184  صالح الدين�سير ) ه632- 539(ابن شداد  17
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در جدول باال به ميزان كاربرد اصطالحات مذهبي در متون مورخان مسلمان تا پايان 
الذكر در هجري اشاره شده است و در سطور بعدي به تفكيك، اصطالحات فوقي نهم سده
هاي درگيري جنگ بين هر دو گروه در نمودارهايي ارائه شده است تا تغييرات حاصل در  سده
  . سده به طور محسوس ملموس باشد4اين 

  6ي نمودارشماره

هاي صليبي و پس  جنگيهاي تاريخي دو سدهدر كتاب» جهاد«ي كاربرد اصطالح مقايسه
  ي نهم هجرياز آن تا پايان سده
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  7ي نمودارشماره

هاي صليبي تا پايان ي جنگهاي تاريخي دو سدهدر كتاب» كفار«ي كاربرد اصطالح مقايسه
  ي نهمسده

 

  8 ينمودارشماره

  به تفكيك سده هاي تاريخي» غزوه«كاربرد اصطالح
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  9ي نمودار شماره

  هاي تاريخيبه تفكيك سده» شرك «كاربرد اصطالح

  

  10 ينمودارشماره

  هاي تاريخيبه تفكيك سده» شهيد«كاربرد اصطالح 
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  11ي نمودار شماره

ي هاي صليبي تا پايان سدههاي تاريخي از آغاز جنگكاربرد اصطالحات مذهبي در كتاب
  نهم هجري

  

  

  هاتحليل داده

ترين ميزان كاربرد اين اصطالحات در  بيشسئله پيداست كهبا تأمل در اين آمار به خوبي اين م
از زمان منابع تاريخي به ترتيب مربوط به كفار، جهاد، غزوه، شرك و شهيد اختصاص دارد و 

الدين، ي صالحهاي صليبي، تا پايان دورهحضور عمادالدين به عنوان فرمانده مسلمانان در جنگ
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، »الفرنج«اند و همچون اصطالح ا بسيار به كار بردهمورخان مسلمان اين اصطالحات مذهبي ر
قالنسي بيش واصل و ابناثير، ابنشداد، ابنمورخاني چون عمادالدين كاتب اصفهاني، ابوشامه، ابن

اند، البته ناگفته نماند شايد ذهن هر جستجوگري از ديگران بركاربرد اين اصطالحات اصرار داشته
اما نه تنها چنين نيست، . ن اصطالحات با گذشت زمان استبه دنبال افزايش سيرصعودي اي

هاي صليبي، مورخان مسلمان تنها با بيان مطالب پيشين مورخان معاصر بلكه پس از پايان جنگ
ها، به دنبال يافتن ردپاي علل و عوامل وقايع هاي صليبي، بدون بيان آثار اين جنگجنگ

 گويي، فقط به پركردن هاي قبلي و خالصهان روايتروزگار خود در دوران گذشته نبوده و با بي
 اند و همان نگاه سنتي حاكم به تاريخ، از سوي مورخان پيگيريسطور تاريخ خويش بسنده كرده

  .شده است

هر چند از بيان واقعيات تاريخي گريزي نيست، اما آمار ارائه شده به همراه آمار اصطالح 
رساند كه مسلمانان نگرش مذهبي به  به اثبات مي، خالف اين عقيده را»االفرنج/الفرنج«

ِ اند؛ چون مورخان مسلمان با كاربرد اصطالحاتي اين چنيني با بارهاي صليبي نداشته جنگ
ها، به بيان نگرش اي ديگر و در قالب اصطالحات و كاربرد مكرر آنمعناي مذهبي، به گونه

هاي آغازين  ايد براي اين اظهارنظر در دههش. اند و مهاجمان بروز دادهخود راجع به اين جنگ
شود، پس از ظهور عمادالدين، تا پايان عصر جنگ نتوان مصداقي يافت، لذا تأكيد مي

هاي صليبي شكل گرفت و آمار ارائه شده مدعاي اين الدين، نگاه مذهبي شديد به جنگ صالح
تري از سوي ف كمالدين، اين نگاه با شدت و ضع البته، پس از مرگ صالح. مطلب است

هاي صليبي نيز به يكباره  و تحت تأثير  مورخان مسلمان پيگيري شد و پس از پايان جنگ
  .حمالت مغول فروكش كرد

  گيري نتيجه

 جنگ، نبردي مذهبي براي آزادسازي اماكن ِ آغازگرِي سرانهاي صليبي بنا به گفته جنگ
اش بود و اين موضوع يك سده  قعيهاي اسالمي و سپردن آن به صاحبان وا مقدس در سرزمين

از سويي، اين موضوع تبديل به اتهامي نسبت . هاي صليبي نمايان شدبعد در عنوان رسمي جنگ
گيري خاصي، حتي نسبت به عنوان اين به مورخان مسلمان گرديد كه با گذشت زمان جهت

ي بررسي است، اما هر چند اين مسئله از ابعاد مختلف شايسته. ها، از خود بروز ندادندجنگ
در منابع » االفرنج/ الفرنج«يكي از نكات مهم و شايان توجه، بررسي ميزان كاربرد اصطالح 
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ي مكرر از اين اصطالح كه مورخ مسلمان با به كارگيري و استفادهالذكر است؛ چنانفوق
ين هاي صليبي، درصدد نشان دادن توجه خود به اپنهان، در مقايسه با پيش و پس از جنگ

ناگفته نماند، اهميت كاربرد اين اصطالح با چينش در كنار ساير عوامل، به . مهاجمان است
و ساير اماكن مقدس، كه .  ه492المقدس در سال  اي چون تصرف بيتويژه واقعيات تاريخي

بنابراين، تاريخ . تحولي آشكار در نگرش مذهبي مورخان مسلمان بود، بيش از پيش آشكار شد
ها المقدس از سوي صليبياي صليبي از نگاه مورخان مسلمان را بايد اشغال بيته آغاز جنگ

هاي صليبي  دانست كه خود تأثير مستقيمي بر نگرش مذهبي مورخان مسلمان راجع به جنگ
ها فراهم نكرد، اما ي اسالمي اين مهم را تا مدتهرچند نبودن اتفاق و اتحاد در جامعه. داشت

ي يخي اين دوره را به همراه داشت، عالوه بر اين، اشاره به جايگاه خليفهتغيير نگاه منابع تار
المقدس به ي اسالمي، پس از تصرف بيتعباسي به عنوان نماد و مظهر مذهبي جامعه

  .منظوراستمداد ياري، متأثر از اين نگرش مذهبي است

رت آشكار اي كه به صوبررسي نگرش مذهبي مورخان مسلمان تنها بيان حوادث تاريخي
ها توسط مورخ مسلمان بيان شده است كافي نيست؛ براي الي اخبار حوادث اين جنگدر البه

آگاهي از تغيير نگاه متون اين دوره بايد با دقت، تمامي سطور و كلمات به كارگرفته شده از 
سوي مورخان مسلمان را مورد توجه و بررسي موشكافانه قرار داد؛ كلمات و اصطالحات به 

ر گرفته شده از سوي مورخان بيان شده و در راستاي اثبات نگرش مذهبي مورخ مسلمان كا
اي همچون جهاد، غزوه، به كارگيري اصطالحات مذهبي: اند ازاين عوامل پنهان عبارت. است

توجهي در متون تاريخي از سوي  كفار، شرك و شهيد، كه همسو با اين حادثه به طرز شايان 
ده قرار گرفت و در عين حال كاربرد اين اصطالحات همزمان با ظهور مورخان مورد استفا

ها به  فرماندهان سياسي و نظامي داراي قدرت و مديريت اجرايي فراوان، در جنگ عليه صليبي
ها در المقدس، پس از تصرف آن به دست صليبي اولويت فتح بيت. يكباره سير صعودي پيدا كرد

نمادهاي مذهبي از سوي مورخان مسلمان، قدرت پويايي جامعه ، با به كارگيري اين  ه492سال 
بنابراين، . المقدس تجلي يافت ها دو چندان كرد و اوج آن در فتح بيت را در مقابل صليبي

هاي  قراردادن تمامي اين عوامل در كنار يكديگر بر نگرش مذهبي مورخان مسلمان در جنگ
هاي اصلي برپاكنندگان ها، آگاه نبودن از هدفهر چند در آغاز اين حمله. صليبي تأكيد دارد

- جنگ، بر عدم حساسيت و نگرش مذهبي مورخان مسلمان تأثير گذاشت، اما تصرف بيت

هاي صليبي را سبب شد و اين نگاه تا جنگ هشتم ي نگاه مذهبي به جنگالمقدس جرقه
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رخان مسلمان با هاي صليبي در منابع موي جهادي و مذهبي جنگصليبي، با تأكيد بر جنبه
  .شدت و ضعف ادامه يافت
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