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  مقاله پذيرش ضوابط
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  :ر باشدمقاله بايد مشتمل بر بخش هاي زي   .1
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  .، صفحه، چاپناشر

  :مقاله به ارجاع  - 
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  .ناشر: محل انتشار، ...خانوادگي مصحح يا مترجم نام و نام) سال انتشار) (نويسنده ناشناس (عنوان اثر •

  

  



 داند از تك تك استادان  خود ميي وظيفه» مطالعات تاريخ اسالم «ي فصلنامه ي هيأت تحريريه
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  مطالعات تاريخ اسالم

  1391 بهار  /12ي    شماره/چهارمسال 

  

  آن اجتماعي آثار و قاجار عصر يجامعه در اعتياد رواج علل

  

1سيد هاشم آقاجري
  

2پورمهدي دهقان حسام
  

3كامران حماني
  

  

  

  

  

  

توان يكي از مشخصات اجتماعي اين دوره  در عصرقاجار را ميرواج اعتياد بين ايرانيان :چكيده
 و عوامل مختلفي در افزايش اعتياد به ترياك در بين ايرانيان در عصر قاجار علل. ه حساب آوردب

بودن و فراواني اين ماده، تلقي نادرست مردم، توان به در دسترسها ميترين آناز مهم. اندنقش داشته
. ، اشاره كرداطالعي پزشكان سنتي اين دوره و تجويز ترياك توسط آنان براي هر نوع بيماريكم

هاي اجتماعي و مفيد پنداشتن به مصرف اين همچنين، برخي مشكالت رواني ناشي از سرخوردگي
با توجه به ويژگي اعتياد به ترياك و قدرت تخريب كنندگي . اندماده، در اين روند تأثير نسبي داشته

ترين از مهم. داشته استي عصر قاجاريه تبعات منفي زيادي به دنبال باالي آن، اين ماده در جامعه
پاشيدگي هاي غيرمتعارف و زننده، از هم، ايجاد برخي محيطكاريتوان به كماين مشكالت مي

هر چند بايد يادآوري كرد كه تأييد اين . ي مواد، اشاره كردفروشي به منظور تهيهها و ناموسخانواده
ي آن دوره شده هاي جامعهماندگيعقبكه اعتياد تأثير كالن بر اقتصاد عصرقاجار داشته و موجب 

  . يابي بدان چندان امكان پذير نباشدرسد كه دستنمايد، زيرا چنين به نظر مياست، بسيار پيچيده مي

  ي قاجاريهترياك، اعتياد، دوره :كليدي هايواژه
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Abstract: Prevalencing of addiction among Iranian people in Qajar period can be 

considered as one of the social characteristics of that time. Different factors have played roles 

in increasing the addiction to opium among Qajar-age Iranians. The most important ones 

include the abundance and accessibility of this material, the wrong views of people, and the 

little medical information of physicians who prescribed opium for every illness. In addition, 

some psychological disorders originated from social knots and the common positive 

viewpoint to opium consuming played their roles in this procedure. Regarding the addictive 

feature of opium and its destructing nature, it has led to many negative effects on the Qajar-

age society. The most significant of such problems included little work, forming some 

discourtesy environments, dissipation of families and selling the female members of  the 

family as prostitutes to get money for buying opium. However, it is noteworthy that 

corroborating that the addiction has exerted a large impact on economy and social retardation 

in the Qajar age, is a difficult and somehow impossible task.  

Keywords: Opium, Addiction, Qajar Period  
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  مقدمه

درستي مشخص نيست و برخي آن را به دوران مصر باستان بهي اعتياد به ترياك در دنيا پيشينه
به عنوان پادزهر و ) خشخاش(گمان ايرانيان باستان با گياه كوكنار   بيندر ايرا .رسانندمي

اي مخدر و مكيف  به عنوان مادهدر ايران كه ترياك از چه زماني اين. اند ترياك آشنا بوده
ترديد نخستين روش  بي. دقيق و درستي در دست نيست است، اطالع قرار گرفتهاستفاده مورد 

ها و با تركيبات مختلف بوده خوردن آن به صورت كنوني، يهاستعمال كوكنار، برخالف شيو
 به دوران رواج ،رمصرف ترياك را به صورت مخدي ه، برخي پيشينها ايني همهبا .1است

 سكرآوري كه در مراسم يهكه نوشابرسانند و بر اين باورند  آيين مهرپرستي در ايران مي
 با خون ناي از گياه سكرآور هوم يا گوكر شد، آميزه ترين جشن مهريسن نوشيده مي بزرگ

   2.گاو بوده است

سينا، زكرياي رازي و جز   همچون ابن،پزشكان ايرانيي بعد از اسالم در ايران، در دوره
. اند برده خوبي آگاه بوده و از آن بهره مي كوكنار به يه از خواص دارويي ترياك و شير،هاآن

به .  گزارش تاريخي كه از مصرف ترياك در دست است، از ابوالفضل بيهقي استنخستين
 سلطان مسعود غزنوي را با خوردن ترياك چنان خواب ،م1039/ق. ه431  سال در، اويهگفت

 بلكه در اثر اين غفلت درربود كه نه تنها فرصت بيرون راندن طغرل سلجوقي را از دست داد،
  3. بساط غزنويان نيز از ايران برچيده شد

هاي رواج افيون در ايران بپنداريم، نه همچون يكي از عامل  اگر،حضور مغوالن در ايران را
توان عاملي غيرمستقيم در  دست كم  آن را در شرايط بد اجتماعي پديد آمده در ايران، مي

ي دهم هجري قمري، ا آغاز حكومت صفويان از سده ب4.گرايش مردم به تخدير پنداشت
 در واقع، عصر صفوي نقطه عطفي در رواج مصرف ترياك به .مصرف ترياك بسيار زياد شد

ها، نه همه افراد بلكه يكي ديگر از رسوم ايراني«:نويسدكه اولئاريوس ميآيد، چنانشمار مي
 اياز ترياك حبه. نامندا افيون نيز ميكنند و آن ربسياري از آنان اينست كه ترياك مصرف مي

معتادين به ترياك قادرند نيم كوئنتين . بلعندكنند و ميكوچك به اندازه يك نخود درست مي
_____________________________________________________________________ 
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خورند زيرا مايلند برخي ترياك را هرروز مي. و بيش ازاين مقدار را مصرف و تحمل كنند
رند زيرا ترياك به وفور مصرف عطاران از فروش ترياك سود بسيار مي ب. همواره نشئه باشند

ي قاجاريه نيز ادامه پيدا كرد و افراد زيادي از  اين روند  مصرف ترياك در دوره1.»مي شود
ي عصر قاجار را تحت ي طبقات به اين ماده دچار شدند؛ در نتيجه، اعتياد به آن، جامعههمه

ها هستيم، به گويي به آنهايي كه در اين پژوهش به دنبال پاسخپرسش. تأثير خود قرار داد
  :شرح زير است

 بوده است؟  به چه علليي قاجاريهرواج اعتياد به ترياك در بين طبقات مختلف در دوره
  اعتياد چه تأثيراتي بر جامعه و اعضاي آن در عصر قاجار داشته است؟ 

ودن و ي تحقيق بر اين امر استوار است كه، ترياك بنا به عللي، مانند در دسترس بفرضيه
 ي ترياك،فراواني، مشكالت اجتماعي، تصورات اشتباه مردم و اطالعات اندك پزشكان درباره

كنندگي اعتياد به ترياك، و قدرت تخريب. و تجويز آن براي هرگونه بيماري، رواج پيدا كرد
 به ها، فروش افراد خانوادهپاشيدن خانوادهاين ماده نيز مشكالت اجتماعي متعددي، مانند از هم

  .هاي نظامي و كاري را به دنبال داشتمنظور تأمين ترياك، و اخالل در برخي فعاليت

 تحقيقي پيشينه

ي قاجاريه، تاكنون تحقيقي ي ايران در دورهدر مورد علل رواج اعتياد و آثار آن بر جامعه
 هاي اجتماعياگر چه بايد گفت برخي كتاب. صورت نگرفته و موضوع مذكور بديع است

 تخصصي و در كنار ساير مسائل اجتماعيهاي بعد و همچنين تحقيقات جديد به صورت غيررهدو
يابي اعتياد و يك به ريشهاند، ليكن هيچكشي در اين مقطع زماني داشتهنگاهي گذرا به ترياك

 اي از تاريخ اجتماعي تهران قديمگوشهكتاب جعفر شهري با عنوان . اندآثار اجتماعي آن نپرداخته
ي قاجاريه و ي ايران در دورهدر كنار ساير موضوعات اجتماعي، تنها به رواج اعتياد در جامعه

گراني بوده كه به پهلوي اول توجه كرده است، عبدالحسين نوايي از محققان معاصر، از پژوهش
هاي وي در دو مقاله با عنوان. كشي در طول تاريخ ايران توجه نشان داده استبحث ترياك

ي اعتياد در ايران و اقدامات  سابقه به3»اسنادي از داستان ترياك« و 2»جراهاي منع ترياكما«
_____________________________________________________________________ 
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دولت پهلوي اول براي جلوگيري از گسترش اعتياد در بين مردم توجه كرده، اما مطلب چنداني 
 پاريزي نيز درباستاني. ي قاجاريه ننوشته استدر باب علل رواج و آثار اجتماعي آن در دوره

 همچنين، مهشيد. كشي در بين مردم ايران اشاره كرده است، به ترياكاز سير تا پيازابي با عنوان كت
 ، به اقدامات1»ترياك و اقدامات انجمن مبارزه با ترياك و الكل«با عنوان اي لطيفي نيا در مقاله

  .دولت پهلوي اول در مبارزه با مصرف ترياك پرداخته است

  ي عصر قاجاراك در جامعهعلل رواج اعتياد به تري

اي از مجموعه. اي تك علتي تبيين كردتوان به گونهي عصر قاجار را نميرواج اعتياد در جامعه
اي معتقد هستند با توجه به عده .اندي خام نقش داشتهعلل و عوامل متعدد در رواج اين ماده

و فعاليت كمپاني مذكور در زماني تشكيل كمپاني هند شرقي انگليس با اوائل دولت صفويه هم
 هايتوليد و قاچاق ترياك به چين، ايران و برخي كشورهاي ديگر، كه سرانجام منجر به جنگ

 هاي داخلي آن در معتاد كردن ايرانيترياك بين انگليس و چين شد، اين كمپاني و عمال فرومايه
 ي اعتياد در بين ايرانياندر اشاعهبنابراين، سياست استعمارگران انگليسي را . اندنقش فراوان داشته

   2.ترين عامل تلقي كردبايد مهم

كه علل رسد بيش از آنها در رواج اعتياد در بين ايرانيان، به نظر ميدر مورد نقش انگليسي
صورت علمي مورد بررسي قرار گرفته باشد، نوعي توهم توطئه در تحليل اين و عوامل آن به

 ي قاجاريهامل انگليسي در رواج كاشت خشخاش در ايران در دورهگرچه عو. مسئله وجود دارد
ها در رواج اعتياد نقش ايفا كردند، اما بايد در نظر داشت كه اين مسئله به معناي نقش انگليسي

هاي معموالً رواج اعتياد در بين كشورهاي شرقي به عنوان يكي از حربه. در بين ايرانيان نيست
ها در اين مسئله در مورد كشور چين كه انگليسي. شرق قلمداد شده استاستعماري در مقابله با 

واقعيت تلخ . دو جنگ ترياك، اين كشور را مجبور به وارد كردن ترياك نمودند، صادق است
 ي قاجاريه،در مورد ايران اين است كه پيش از رواج كاشت ترياك به صورت تجاري در دوره

 .هاي منابع اين دوره هويداستاج داشته و اين نكته از گزارشمصرف ترياك در بين مردم ايران رو
ها را عامل رواج اعتياد در بين ايرانيان برشمرد؟ به نظر ي صفويه نيز بايد انگليسيآيا در دوره

_____________________________________________________________________ 
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 ها در رواج اعتياد در بين ايرانيان، پاك كردن صورت مسئلهرسد پررنگ كردن نقش انگليسيمي
  .و انكار واقعيت است

 ي قاجاريه در ايران حضور داشته است، رواج ترياك در بينشر كه در اواخر دورهبلو
زندگى مردم تنگدست، به «: نويسدداند و ميمردم را به علت مشكالت اجتماعي و رواني مي

 خالى از هر تنوع و جاذبه ،هاى خشت و گلى ابتدائى خصوص دهقانان و رعايا در آن كلبه
كوشند كه آن را در   به زندگى خود بهبود بخشند، مى و واقعاًند عمالًتوان چون اينان نمى. است

] مواد[اين توهم و خيال هم چيزى است كه با توسل به . عالم خيال به صورت دلخواه درآورند
 گروه ديگرى نيز هستند كه براى ،بديهى است كه در كنار اين مردم. آيد مخدر فراهم مى

آنتوني اسميت در مورد چرايي  1.»برند مخدر پناه مى] مواد[ به يابى به لذت بيشتر و بيشتر دست
مشكالت زندگي اهالي منحصر به غارت شدن  «:نويسدروي آوردن روستاييان به ترياك، مي

روستاييان بدون كوچكترين . شود، مشكالت آنان از شمار خارج استها نميبوسيله خارپشت
اند و ظاهراً از تفاوت شده نسبت به آنها بيدليل با مشكالت و مشقات زندگي خو گرفته و

كنند با نشئه ترياك به مشكالت اگر هم راضي نباشند سعي مي. وضع خود راضي هستند
   2.»زندگي پشت نمايند

در عصر قاجاريه مراجع تقليد . اندگروه ديگري، نقش علما را در اين مسئله پررنگ كرده
سو در آن كردند؛ چرا كه از يك اعالم نميمصرف ترياك را، برخالف مصرف الكل، حرام

بخشي هاي ترياك هنوز كشف نشده بود و از سوي ديگر خاصيت تسكينروزگار زيان
 اگر به بافت ديني عصر قاجار و ميزان نفوذ روحانيت در بين مردم 3.شناختندمصرف آن را مي

ياك از سوي مراجع رسد كه اعالم ممنوعيت مصرف تردر اين دوره توجه كنيم، به نظر مي
  .جلوگيري كندتوانسته از رشد اعتياد در بين مردم تقليد، مي

در زمان قاجاريه، چون علم داروسازي و پزشكي پيشرفت نكرده بود، گرايش مردم به 
 رفت؛ زيرا ناآگاهي مردممصرف ترياك براي تسكين دردهاي خود زمينه ساز اعتياد به شمار مي

ِ كه تسكين درد و عالج نكردن منشاءني ترياك و عدم توجه به اينهاي جسماني و روااز زيان
 شد كه بيمار درد را به طورشود، باعث ميبيماري موجب كمون و مزمن شدن بيماري مي
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كه، ي ترياك تسكين دهد و در پي تكرار مصرف آن معتاد شود، غافل از آنموقت به وسيله
   1. كنديشرفت خود را همچنان طي ميعالوه بر معتاد شدن بيمار، مرض هم، سير پ

زده و به اند، به اين مسئله دامن ميپزشكان سنتي هم كه علم چنداني در اين باره نداشته
بعضي از اطباي «: نويسداديب الحكما در اين باره مي. اندرساندهروند رواج ترياك ياري مي

 كنند كه افيون از جمله ادويهمياصحاب اخالط، و پزشكان قديمي مسلك، ادله و براهين اقامه 
مركب القوي است، بالخاصه مانع از تعفن اخالط و تحليل حرارت غريزيه اعضا و حافظ 

 كه موجبعجب دارم از استداللي كه هرگز مأخذ علمي و اصول فني ندارد، جز اين. قواست
هاي بيماريي تجويز ترياك براي  شهري، درباره2.»باشداختالل خلق و منافي رضاي حق مي

 ها اين بود كه ترياك بخورند يا بكشندطبق سنت، اولين دستور به سرماخورده: نويسدمختلف، مي
ها را كه تجويز ها را ترياك بخورانند و ديوانهو به پيشاني و داخل بيني خود بمالند و غشي

ها س و زخمنفدرد و تنگها را دستور ترياك بدهند، و سرفه و سينهترياك بكنند و سردردي
و دردها، از جمله نقرس و درد دست و پا و درد طحال و خشونت و غضب را، دواي مؤثرشان 

  3. توصيه كنند وترياك بشناسند

بودن و خاصيت تسكين درد اين ماده باعث شده بود كه هر پزشك و يا هر در دسترس
 و يا ديگرانترين احساس دردي، مصرف آن را براي خود فردي؛ بالفاصله بعد از كوچك

در . ي اعتياد در بين ايرانيان بوده استاين مسئله خود يكي از عوامل مهم در اشاعه. توصيه كند
راه هاي مهم اعتياد به اين ماده در عصر قاجاريه به شمار  واقع، مصرف دارويي ترياك، يكي از

 پزشكي ترياك هايتوان بر برخي استفادهترين نامي است كه ميخود درماني مناسب. آيدمي
: نويسدي ترياك، مياعتمادالسلظنه در مورد درمان خود به وسيله. ي قاجاريه گذاشتدر دوره

نزديك بود . در اين بين باد و طوفان برخاست. نصف شب درد دل و معده شديدي عارض شد«
رفع » كنياك« بعد از استعمال حب افيون و . چادر بر سرم خراب شود، بيخوابي سرم زد

 يوسيله پوالك راجع به نگرش مردم در مورد درمان به4.»وابي و درد دل را نمودمبيخ
كنند و بايد در ساعات اشخاص فربه هم براي الغرشدن ترياك مصرف مي: آوردترياك، مي

در . شوندمعين بخورند و اگر در ساعات معين به آن دسترسي نداشته باشند، مبتال به كسالت مي
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اند بيماري كردهدهندگي آن افراد با خوردن ترياك فكر ميخاصيت تسكينواقع، با توجه به 
افتاده و تنها درد حاصل از گونه درماني اتفاق نميدر حالي كه هيچ. اندخود را درمان كرده

 .كرده استبيماري موقتاً تسكين پيدا مي

  شيوع ترياك در بين مردم مناطق مختلف ايران

 دالماني در اين باره.  استعمال ترياك در نقاط مختلف ايران وجود داردهاي فراواني در موردگزارش
 اند و مخصوصاً در خراسان شمارهاغلب ايرانيان به كشيدن اين سم مهلك عادت كرده« :نويسدمي

. كنندترياك كشيدني را اغلب به شكل لوله درست مي. العاده زياد شده استترياكيان فوق
 گردد ولي در ايران بواسطه اعتياداز افراط در مشروبات الكلي توليد ميانحطاط اخالقي در اروپا 

اراده است و در كارها عزم و النفس و بيشود و آدم ترياكي ضعيفبكشيدن ترياك ايجاد مي
 كنندشود كه خانواده خود را به فقر و پريشاني رقت آوري مبتال ميدهند و بسا ميهمتي بروز نمي

 به ، همچنين ريچار1.»شود روز به روز شماره ترياكيان در ايران زيادتر ميكه اينترعجيبو  
 نفر 60000در شهر كرمان از « : آورد كند و ميشايع بودن مصرف ترياك در كرمان اشاره مي

گفتند در كرمان از هر سه  تن معتاد به ترياك بودند و به شوخي و مزاح مي25000جمعيت 
در نواحي پست ساحلي درياي : گويد  پوالك هم مي2.»اك هستندتن چهار تن معتاد به تري

مصرف . است] قِران[ خزر، مقدار مصرف روزانه معموالً دو برابر آن، يعني سه تا چهار گران
ترياك با اين نظم و دقت و حتي اگر به تدريج به مقدار آن اضافه گردد، بر اعضاي بدن اثر 

 كند و به استثناي ايجاد يبوستمي انسان اختالل ايجاد نميبار دارد؛ در فعاليت روحي و جسزيان
 3.گرددو به ندرت سستي آلت تناسلي، نه باعث تقويت و نه موجب ضعف قواي جنسي مي

 يرسد؛ چرا كه طبق همهسخن پوالك در مورد تأثير ترياك بر قواي جنسي، صحيح به نظر نمي
فرد معتاد بعد از . بردسي را به تحليل ميتحقيقات پزشكي امروز، اعتياد به ترياك قواي جن

 اديب الحكما. رودشود و اين ميل در او از بين ميمدتي به نوعي دچار عدم تمايالت جنسي مي
كشيدن ترياك ميان طوايف تراكمه «: نويسدي گرگان ميدر مورد كشيدن ترياك در منطقه
ن و مراوده با اهل بوژنورد و ها به واسطه قرب جوار خراسايموت معمول نيست ولي كوكالن
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   1.»قوچان مبتال هستند

ها كه توسط افراد مختلف در مورد مناطق متفاوت ايران بيان شده است، نشان اين گزارش
در واقع، هر كدام از سياحان مناطقي . از شيوع مصرف ترياك در بين مردم مناطق مختلف دارد

ي ترياك نام كنندهترين مصرفعنوان بزرگ بهاند، از آن منطقهرا كه مورد بازديد قرار داده
تر توان مناطقي را كه ميزان مصرف ترياك در آن نسبت به مناطق ديگر بيشآيا مي .اندبرده

كنيم كه در مناطقي كه ميزان بوده است، مشخص كرد؟ اگر بخواهيم با اين استدالل داوري مي
تري داشته است، جا رواج بيش بين مردم آنتر بوده، پس ميزان اعتياد هم درتوليد ترياك بيش

البته، اين استدالل .  خراسان و فارس را در صدر قرار دهيمكرمان،بايد مناطقي مانند اصفهان، 
اگر . توان بر اساس آن قضاوت درستي كردتواند داشته باشد و نميمبناي چندان محكمي نمي

د ترياك را رده بندي كنيم، تهران، با بخواهيم از لحاظ جمعيتي، ميزان مصرف و شيوع اعتيا
رسد به نظر مي.تر آن، در صدر قرار خواهد گرفتتوجه به موقعيت پايتختي و جمعيت بيش

ي ترياك در ايران، چندان دور از واقعيت كنندهترين مصرفنام بردن از تهران به عنوان بزرگ
هاي بعدي قرار داشته اند در ردهتوانستهخراسان و اصفهان، از لحاظ مصرف ترياك، مي. نباشد
بندي مبناي چندان مطمئني ندارد و تنها با توجه به عواملي بايد توجه داشت كه اين رده. باشند

   . شودمثل ميزان جمعيت، اين نكته بيان مي

  ي مردماعتياد در بين عامه

ي نوزدهم هي دوم سدطور كه قبالً هم گفته شد، توليد ترياك به طور مشخص در نيمههمان
ي صفوي كه توليد ترياك تنها ي قاجاريه، در مقايسه با دورهدر دوره. ميالدي چندين برابر شد

به منظور مصرف شخصي صورت گرفته است، قطعاً تعداد افراد ترياكي بايد افزايش پيدا كرده 
بوده توان به طور مشخص گفت اين افزايش به چه ميزان اما واقعيت اين است كه نمي. باشد
رسد، ايرانيان نبايد چنين تصور كرد كه ترياك فقط براي كيف در ايران به مصرف مي «.است

هاي مسافريني كه راه. آورنددانند و از جمله مواد مقوي به شمار ميمقدار كم آن را مفيد مي
د خورنكنند هميشه ترياك با خود دارند و در مواقع لزوم ميطوالني و خسته كننده را طي مي

   2.»پندارندو آنرا يكي از بهترين نعمات آسماني مي
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به اين صورت كه در زمان احمد «: نويسدشهري، در مورد شيوع ترياك در بين ايرانيان، مي
شاه از هر ده نفر شش بلكه هر ده تنشان ترياكي و معتاد به آن گرديده، چه تا حد كودكان و 

رسد، ليكن آنچه از آن آميز به نظر مي اغراق هر چند سخن مذكور1.»نوزادان پيش رفته بود
  . ي عصر قاجار استتوان دريافت، شيوع باالي ترياك در بين افراد جامعهمي

وي . ها در مورد شيوع ترياك در بين ايرانيان، مربوط به ويلس استترين گزارشمتناقض
  استعمال نمايند هرگزهرگاه مستعملين با امساك آن را«: نويسدهاي خود ميدر يكي از گزارش

در ايران از اشخاصي كه عادت بخوردن ترياك داشته . صدمه و ضرري از ترياك نخواهند ديد
شود و كشيدن ترياك به جز در مواقعي كه كه حكما تجويز نمايند باشند بسيار كم ديده مي

كند خود را نقض ميي همين مطلب سخن  اما او در ادامه2.»افتدوجه اتفاق نميگويا تقريباً به هيچ
نامند و شباهت كلي هاي كوچك نقره كه آنرا قوطي ترياك ميايرانيان در جعبه«: گويدو مي

تقريباً هر يك از ايرانيان از دولتمند تا فقير . گذارنددانهاي مملكت ما دارد ترياك را ميبا انفيه
كه هر يك از ايرانيان مقدار ترياكي . گويا يك جعبه از جهت حفظ ترياك بايد داشته باشد

  ترياك است كه آنرا برحسب عادت، يكي در صبح وحبنمايند عبارت از يك يا دو  مياستعمال 
 ي استارك نيز درباره3.»نمايندخورند و مسافرين نيز هميشه ترياك استعمال مي يكي در شام مي

 دار و چشماني نزديكهايي دراز و جوشمردان چهره: نويسدزمان، ميي لرستان آنمردم منطقه
 آوردندنشينان را به حساب نميبه هم داشتند، ولي نيرومند و درشت استخوان و سالم بودند و جلگه

ي استارك مورد ترديد است  اين گفته4.كشيمترياك نمي]لرستان[گفتند ما در اين منطقه و مي
 تر از آنچه واقعيتيعدم مصرف ترياك در يك منطقه، بيش. و نبايد آن را چندان جدي گرفت

رسد محل كوچك يا ايل خاصي را را در مورد آن قسمت از كشور بيان كند، به نظر مي
 خود در مورد مصرف ترياك بعد از ي خاطراتروزنامهالسلطنه در عين. توصيف كرده باشد

 ناهار بعد از . كالش طهران غنيمت شمرده استفاده نمودند قزوينيها و مردمان«: نويسدناهار، مي
 يه ها و بيستها آدم نشست،  منقل نه يكي نه دوتا بلكه ده پهن بود و اطرافط ترياك بسا

 حضرت اقدس واال مست اين تملقات و مست  عصر و شب هي چاي الي هي قليان، ،ترياك
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   1.»وزارت تلگراف بود

هايي كه به صورت كلي در مورد رواج مصرف ترياك قضاوت كرده است؛ بجز گزارش
 خوريماند نيز بر ميهايي نيز كه به اشخاص مختلف در نقاط مختلف ايران اشاره كردهگزارشدر 

ي قاجاريه تقريباً در دوره. ها هستيمكه به دليل حجم زيادشان، مجبور به گزينش بعضي از آن
ع ي شيودهندهاين فراواني نشان. گونه وجود داردهايي از ايندر مورد اكثر نقاط ايران گزارش

 خيراهللا«: نويسدالسلطنه در مورد فردي در سورمق فارس ميسديد. مصرف ترياك در ايران است
 افسوس گرفتار وافور و ترياك و زياد. اي استبيگ زياد خدمت نمود جوان معقول وارسته

ميرزا يوسف پسر ميرزا علي «: نويسدو يا هم او در گزارش ديگري مي2؛»ضعيف و نحيف است
جوان و مبتال به . زدي ساكن رفسنجان و خوش انشا است، معروف به زيبا قلم استاكبر قناد ي

 3.»نمايدگويد و يوسف تخلص ميوافور است و شعر مي

  اعتياد در قشون

هاي داخلي، نيروي نظامي آن هاي خارجي و ناامنييكي از اركان هر جامعه در برابر هجوم
دفاع در مقابل هر تهديدي بسيار مورد توجه سالمت و صالبت اين نيروها براي . كشور است

همانند قشرهاي ديگرعصر قاجاريه، نيروهاي نظامي نيز در معرض اعتياد و . گيردقرار مي
اند، البته، نگارنده آگاه است كه قاجارها ارتش مدرن  نداشته. اندمصرف ترياك قرار داشته

  شهرها و مرزها به صورت هميشگيليكن نيروي نظامي حداقلي براي برقراري نظم و امنيت در
 الحكمااديب. بنابراين، آنچه كه مد نظر است، همين نيروي نظامي موجود است. وجود داشته است

چنانچه قشون ايران را ترياكي «:نويسددر مورد مصرف ترياك در بين نيروي نظامي ايران، مي
ركردگان را كه بعد از غلبه و گفتم ولي هرگز براي ادعاي خود اثبات نياوردم اال فقط فرار س

 خواستندغارت، محض كسالت موقع ترياك ترك شرف و مقام دولت و ملت خود را كرده، مي
ولي دليل درستي كه در دست دارم اين است كه در مدت پنج ماه از . خود را به وافور برسانند

] و[ ن زياده از دوهزارايام انعقاد اردو تا زمان پراكنده شدن طول كشيد و هيچ وقت عده افراد آ
به مقدار دويست و هفتاد من به وزن تبريز، ترياك و روزي . شدپانصد نفر نبود، بلكه كمتر مي
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هم در اردو ] كشيشيره[هفتاد من قند تبريز در آن اردو به مصرف رسيده عالوه آن شيرهكشي
   1.»بود

- ي تحت رياست شجيع نصفه فوج قوا...فوج« :در سندي مربوط به فوج سيستان آمده است

باشند دويست نفر آنها در سرحدات وارد هستند و مابقي در شهر زير الملك در سيستان مي
 كميسيون و حدود هيرمند مرتباً ...از آن دويست نفر يكصد و پنجاه نفر در. دست خودشان

ج قريب يك ثلث يعني نيم فو. كوب حدود جنوبي سيستان استمنقسم و پنجاه نفر در قلعه سه
ها را خارج ترياكي و اگر اداره فوج از مبدأ يعني تربت جلوگيري اين فقره را بكنند و ترياكي

يك عشر سرباز هم پير و از كارافتاده است و ) مثل فوج ترشيز(  شودنمايند خيلي خوب مي
 و ...هرگاه اين دو عيب برطرف شود و حقوق نقدي در خراسان بدون نقصان. محتاج تبديل

ي محلي پيدا كنند فوج خيلي خوبي است مشروط بر اين كه ملبوس و تدارك و معلم وارخانه
   2.» داشته باشد... صحيح با ملزومات...و

گونه ق، اين. ه1322وضعيت اعتياد نيروهاي نظامي قاين در سند ديگري مربوط به سال 
 بعرض رسيد فوج قاين شرح احوالش همانست كه كراراً  نيمه فوج...« .شرح داده شده است

الملك سيصد نفر جمعي كند جمعي شوكت روي هم رفته پانصد نفر را تجاوز نمي...موجودي
الملك دويست نفر، كمتر از عشر را كه استثناء بفرماييد تماماً ترياكي و معيوب و پير ����

خارج از كارند و بايد از نو تشكيلشان داد قريب چهل سال است دولت توجه اليقي بحال 
 از اوليات نوكري تابيناز قاين نفرمود و البد از شيرازه خارج شده است صاحب منصب و سرب

  اين دو گزارش كه به3.»خبري ندارند و هرگز رنگ ملبوس و خدمت صحيح نديده اند
كم نيمي از سربازان رساند كه دستصورت سند آمده و قابل اتكا هم هست، اين مطلب را مي

اند و براي تأييد  هر دو سند به ناكارآمدي نيروهاي ترياكي اشاره كردهمطالب. ترياكي بوده اند
: نويسدآبادي در مورد وضعيت پاسبانان تهران ميدولت. تر نيستاين امر نياز به تفسير بيش

اداره پليس كه در تحت رياست اجنبي انتظامي گرفته بود برهم خورده به صورت اول «
  4.»باشنددار پاسباني پايتخت ميرومايه افيوني عهدهبرگرديده است مشتي اشخاص رذل ف

ها نشان از رواج باالي اعتياد توان در اين مورد به آمار متوسل شد، اما گزارشهر چند نمي
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ي سيزدهم سدهنمايد كه هر چه به اواخر البته اين نكته هم ضروري مي. در بين سربازان دارد
تر به چشم  اعتياد در بين نيروهاي نظامي بيشها در موردشويم، گزارش نزديك ميهجري

 سيزدهمي ي دوم سدهدر هر دو سندي كه در باال ذكر شد، تاريخ آن مربوط به نيمه. خوردمي
 1314  سال دود كردن ترياك با چنان سرعتي رواج يافت كه در،پس از آن.  استهجري

 اي گسترش يافته كشور به اندازه، سال دوم سلطنت مظفرالدين شاه، اعتياد در قشون هجري قمري
خواند   نظام، قشون ايران را ترياكي مييه صحييهالحكما، معاون ادار بود كه ميرزا سليم اديب

   1 .دارد ها بيان ميو همين امر را علت اصلي كوتاهي ايران در مقابل روس

امي نيز وجود هايي در مورد اعتياد برخي از رؤسا و مقامات باالي نظبجز سربازان، گزارش
زاده هاي قاجاري به طور منطقي، با توجه به درآمد باالي رؤساي نظامي كه معموالً شاه. دارد

بودند، و از طرف ديگر، عدم قبح مصرف ترياك، شيوع مصرف آن در بين رؤساي نظامي قطعاً 
در « :دآوراديب الحكما در مورد اعتياد در بين رؤساي نظامي مي. تري داشته استميزان بيش

 فوريدنداز اول شب تا زمان سواري، متصل مي] ي باالي قشونفرماندهان رده[صورتي كه خودشان 
 ولي بيچاره. كردندكشمش از جيب درآورده، تنقل ميو بين راه هم عوض فوريدن مانند نخودچي

صاحب منصبان جزء و سربازان و سواران ترياكي، صبحي خود را كوك نكرده و خيك و 
ترياكي و شجاعت خود را با دود ترياك و تنباكو پر ننموده، آمده، اكنون هم كسالت بيانبان 

آيد، مگر اين كه خود را به خستگي و كوفتگي غالب آمده كه دنيا و مافيها به نظرشان نمي
ي ي گزارش خود، در مورد كيفيت ترياك مصرفي افراد رده وي در ادامه2.»وافور برسانند

 36ها كه از درجه سرهنگي تا امير توماني و حضرات صاحب منصب« :نويسدباالي نظامي مي
كردند و دايم هاي مخصوص داشتند و هرگز اعتنا به ترياك اردوبازار نمينفر بودند، ترياك

  . 3»بساط پهن ترياك كشي را گسترانيده بودند

شاهزاده در صدد  «:نويسد خود در اين مورد ميخاطراتمافي در السلطنهنظامخانقليحسين
شد كه حاجي شريعتمدار را براي نصيحت و استمالت بفرستد، ولي از حركت در خط راه ابداً 

ها چهار پنج سوار به عنوان چرخچي از طرف آن. تغييري نداد و مستعد شليك توپ هم شديم
- قلييعمه و اميرقلي بهارلو نوكر مهدخاناز اين طرف هم باقرخان ساالر و حسن. بيرون آمد
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خان بدبخت از خمار مستي و تخدير ترياك حالت حركت قليحسين. ميرزا بيرون رفتند
ها تحريض جنگ نداشت، بر روي يك بلندي ايستاده و سوارانش منتظر بودند تا چرخچي

 ، در مورد يكي ازچاپ وهومنهاي خطي فارسي  سفرنامهدر مجموعه 1.»كنند و يورش بياورند
تشريف آوردند، » اسماعيل«ناب  ج چيزى نگذشت كه «:آورداسماعيل، ميرؤساي نظامي به نام 

كشيدن مشغول ه ترياك آقا، نشسته، ب. من از كيف بيرون آورده، دادم. آقا، وافور بدهيد: كه
ه تمام، با اين هيكل منحوس، مبتال ب. شش هفت نفر جمع شدند. سايرين جمع شدند. گرديد
ه وارد شد، يكسره به طرف منقل وافور رفت و معلوم شد فراشباشي همينك «2.» بودندترياك

           3.»كه او هم به كشيدن ترياك عادت دارد

خود حضرت سپهدار «: نويسدها ميمسئوليتي يكي از اميرتوماناديب الحكما در مورد بي
 برخي خود. دادندپائيدند، و گاهي دستورالعمل مياعظم دوربين دست گرفته هر سمتي را مي

تر و ولي حضرات امير تومان، پايين. فرستادندانداخت و كمك به دستجات ميشخصاً تير مي
فرستادند كه تير و فشنگ ما تمام شده، در صورتي تر از همه استاده و متصل آدم ميدوردست

                                                                                                4.»كه پياده مشغول فوريدن وافور بودند

  اعتياد در بين طبقات باالي جامعه

- ها و دولتتر درباريان و اطرافيان آنجا مد نظر است، بيشطبقات باالي جامعه كه در اين

مردان  راجع به رواج اعتياد در بين دولتتاريخ لرستاندر كتاب . شودمردان قاجاري را شامل مي
خان مردى روشنفكر و در ظرعلىبه قرارى كه خود ويلسن اعتراف كرد ن« :قاجاري، آمده است

بوده است كه آن هم  به ترياك توانا بود و تنها عيبى را كه بر او گرفته اعتياد او  امر حكومت
   5.»ت بين رجال شيوع داشته اسجا و خصوصاً  در آن زمان در همه

 ي قاجاريه به يك فرهنگ عموميطور كه قبالً گفته شد، مصرف ترياك در ايران دورههمان
بسيار بد هاي ناشي از ترياك، اين فرهنگ هر چند، امروزه، با توجه به آسيب. بديل شده بودت
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 يدهندهي قاجاريه نه تنها بد نبود، بلكه در بعضي مواقع نشانشود، اما در دورهانگاشته مي
بر خالف استعمال حشيش كه موجب سرشكستگي . شخصيت و شأن خانوادگي افراد هم بود

 هاي مختلف عموميت گروهبينشد و در  ، كشيدن ترياك عيب و ننگ شمرده نميدر جامعه بود
ي  با چنين زمينه و شرايطي، رواج مصرف ترياك در بين طبقه. داشت و مورد قبول عامه بود

اين افراد از يك سو، . باال نسبت به طبقات ديگر جامعه، بايد درصد بسيار باالتري داشته باشد
اند، و كردن به موقع و كافي ترياك براي مصرف خود داشتهمنظور فراهمتمكّن مالي الزم به 

هاي سياسي و يا اي براي التيام بخشيدن به ناكامياز سوي ديگر، اعتياد نوعي تفنن و روزنه
 ي امورگونه كه فورد جونز، توانايي ميرزا شفيع صدراعظم در ادارههمان. شان بوده استاقتصادي

توانست  مى ]ميرزا شفيع[چگونه اين دولتمرد بزرگ «: نويسددهد و ميميرا به ترياك نسبت 
ها در  توانست هر روز ساعت مى سن باالى هفتاد، همه كارهايش را انجام دهد و چگونه در آن

البته .ام من هميشه از تصور آن ناتوان بوده بر پا بايستد؟ - به اقتضاى آداب دربارى -  حضور شاه
اش باز   خسته و فرسوده از دربار به دفتر كارش يا خانهكامالً  ديدم كه مىها او را  خيلى وقت

وزير قوطى  «1.»برد  به ترياك پناه مىانداخت و فوراً تشكى مى  گشت و خود را بر روى مى
زمين جانشين مشروبات   اين دوا در مشرق.بود خواستترياك كوچكى كه در آن چند حب 

   2.» دود استعمال ميكنند غذا فوراًصرف ايرانيان پس از. الكلى است

 ترياكي ترياكي«: نويسد خود در مورد اعتياد اميراسعد، ميخاطراتيروزنامهالسلطنه در عين
ديشب شنيدم، هم از خالل در اطاق كه اندكى ي ترياك من هم بو. نيست، اما استعمال ميكند

يك بايد روزه  شيد حاليه گويا همهك  گاهى مىسابقاً. بازمانده بود وافور و منقل آتش را ديدم
: ق، در مورد اعتياد حاكم سيستان، آمده است. ه1319 در سندي مربوط به سال 3.»جزئى بكشد

وضع سيستان از قراريكه از داخل و خارج شنيده شد و ميرزا عبدالخالق مستوفي كه براي «
قع امور ازو و ديگران تحقيقات وا. وصول ماليات آنجا رفته بود سه ماه قبلي مراجعت نموده

 اعتمادالسلطنه 4.»شودروز را مشغول ترياك و شرب است و ابداً ديده نميالملك شبانهحشمت. شد
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: هاي متعدد به اعتياد خود اشاره كرده استنيز كه از نزديكان ناصرالدين شاه بوده، در گزارش
 شوم حب ترياكي بخورم كه تخديرالطبيعه بيدار ميترياكدانم را بايد پهلوي بستر بگذارم كه علي«

   1.»نموده خوابم ببرد

هايي در مورد اعتياد برخي از روحانيان و مردان قاجاري، گزارشدر كنار درباريان و دولت
: نويسدهاي خطي فارسي، در اين مورد مي  سفرنامهي در مجموعه. شودمقامات مذهبي نيز ديده مي

  بوده است؛ بسيار متعصب و متشرع  از نظر كنش مذهبي،او از بزرگان شيخيه آذربايجان بوده و«
 مداح حكومت، نااميد، تنبل، بين، دهن  نيز بوده و شخصي خرافاتي،به ترياكسفانه معتاد أاما مت
 اعتمادالسلطنه نيز به مصرف مخدرات توسط 2.»شده است پرست و مغرور محسوب مي شكم

ردن عرق و كشيدن چرس يك مرتبه افتاد و از شدت خو«: آوردكند و ميمال موسي اشاره مي
كند كه نه ها را متهم مياي نيز با انتقاد از روحانيان، آن مراغه3.»حالت سكته براي او رو داد

ها خود نيز با برپايي مراسم در اي از آنكنند، بلكه عدهتنها كشيدن ترياك را تحريم نمي
   4.پردازندهاشان به اين كار ميخانه

به نگاه غيرتحقيرآميز و عاري از نفرت به ترياك، اعتياد روحانيان به اين ماده با توجه 
ي روحاني، نسبت به طبقات واقعيت امر اين است كه در مورد طبقه. نمايدچندان عجيب نمي

تواند به رواج اين مسئله تا حدي مي. ها وجود داردتري در مورد اعتياد آنهاي كمديگر گزارش
  . ر بين اين طبقه اشاره داشته باشدتر ترياك دكم

  ي عصر قاجارآثار مصرف ترياك بر جامعه

 كنند، از نظر رواني، جسماني و ظاهري دستخوش تغييراتيافرادي كه ترياك مصرف مي
كند، روز كند و فردي كه به ترياك اعتياد پيدا مياين تغييرات روندي منفي طي مي. شوندمي

اي در مورد آثار مصرف ترياك مراغه. شودتر ميتر و شديد محسوسها در اوبه روز اين نشانه
تن پروري، بيعاري در تمامي رگ و ريشه ابدانشان جاي «:نويسدي عصر قاجار، ميدر جامعه

گرفته؛ يك برادر به سبب ابتالي ناخوشي جزام از خانه و النه دور، برادر ديگر در كنار 
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اند كه كشي شدهجمعي هم مبتالي درد بي درمان ترياكرودخانه با ديگران در عيش و سرور، 
 آثار مصرف ترياك، مانند مصرف آن، به طور مفصل در منابع اين دوره 1.»بدتر از جذام است
  مردم به آنِو ابتالء] ترياك و سفليس[نتايجي كه از اين دو بال «: استانعكاس پيدا كرده 

صرف نظر از سطح نازل مفاهيم اخالقي تربيتي . بدست آمد براي ايران كامالً اندوهبار بود
هاي گوناگون بومي كند، غير از بيماريموجود كه براي قومي چنين تيزهوش جلب توجه مي

كند و آثار مخرب الكل، دو بالي ديگر است كه روزگار كه با شدت و حدت خاص بروز مي
يم كه ميزان متوسط ترياك از هرگاه در نظر داشته باش. اين قوم را تباه كرده، سفليس و ترياك

طرف يك ترياكي متوسط الحال هفت تا نه گرم است و مردمي هم هستند كه روزانه شانزده 
كشيدن چگونه ريشه اين توانيم حدس بزنيم كه ترياككنند، ميگرام و بيشتر هم مصرف مي

فاده از نام سوء است«:  و يا در جايي ديگر آمده است2؛»كندملت را از بيخ و بن كشيده مي
اگر اين موضوع صحت . ترياك باليي بر سر ايران آورده كه رفع آن به آساني ميسر نيست

خواهد ايران بايد مدت داشته باشد كه ترك عادت و رسوم ديرينه مدت زيادي وقت مي
  3.»زيادي با اين رسم و عادت مبارزه نمايد

 كشورهاي خارجي هم به اي كه سياحان و مأموران كنسولييكي از مشكالت اجتماعي
معموالً . شده استاند، فضاي نامطبوعي بوده كه در اثر كشيدن ترياك ايجاد ميآن اشاره كرده

اي ها به فضاي كثيف و بسيار آلودهشود، اين مكاندر فضاهاي عمومي كه ترياك مصرف مي
اثبات اين .  بوده استپذيرها تنها براي افراد درگير اين مواد تحملگردد كه اين مكانتبديل مي

ي مسئله، با توجه به فضايي كه اكنون در كشورمان در بعضي نقاط وجود دارد، براي دوره
ي آن كند و دربارهاي به خوبي اين فضا را ترسيم ميمراغه. تر استقاجاريه هم تصور آن سهل

ولي خيلي . كرايه اتاق اين مهمانخانه ارزان و روزي عبارت از يك منات است«: نويسدمي
چون زياده از دو شب ماندني نبوديم نخواستيم عوض . تربيت بودندكثيف و خدمتكارانش بي

. پزدهر كس در منزل خود كباب و طعام براي خود مي. اكثر ساكنانش مسلمان است. كنيم
 قدري بيرون برويم؛: به يوسف عمو گفتم. كشند ترياك هم براي خود مي وبعضي از آنان غليان

 دالماني هم به اين 4.»پير خالص شويمگردش كنيم و هم از بوي بد و ناگوار اين ترياك بيهم 
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اي بود كه اشخاص زيادي در آن در اين ايستگاه فقط كلبه«: نويسدكند و ميمسئله اشاره مي
آاليشي بديهي است در اين بيابان كه نسيم بي. جمع شده و مشغول كشيدن شيره ترياك بودند

رسد و براي اروپاييان كه عادت به چنين سم مهلكي وي ترياك زود به مشام ميوزد بمي
هاي تجمع ترياكيان  اديب الحكما نيز به وضعيت نامناسب مكان1.»آور مي شودندارند زحمت

 هاي عمومي پاتوغ خانه در زمان محمدعلي شاه قاجار نيز قهوه« :نويسدكند و مياشاره مي
آوري داشته است، و ظاهراً پس از خلع وي تا   بسيار ناگوار و رقتترياكيان بوده، و اوضاع

   2.»ها پرداختندسازي آن مدتي به پاك

اين فرد پس از مدتي، از . توانسته است مانند يك فرد عادي زندگي كندفرد معتاد نمي
تر، داد،و از سوي ديگر، به علّت مصرف بيشسو توانايي كاركردن خود را از دست مييك
در چنين شرايطي، افراد طبقات باالي جامعه كه . شده استهاي زندگي او مضاعف ميينههز

. اندديدهگرفته، آسيب چنداني نميمندان معتاد به ترياك را در بر ميدرباريان و تجار و ثروت
به همين دليل، به هيچ وجه گزارشي در مورد مشكالت اين طبقات، كه تعداد افراد معتاد به 

شرايط براي قشر پايين جامعه كامالً . شودها زياد بوده است، ديده نميم در بين آنترياك ه
كردند، هاي اين دوره را تحمل ميبايستي گراني و قحطيسو ميآنان از يك. متفاوت بوده است

.: و از سوي ديگر اعتياد به ترياك نيز وضعيت وخيم تري را براي اين طبقه به وجود آورده بود
ها محض حفظ غريزيه و حراست قوه اصيليه، قوت تحصيل ذغال زمستان و  اين بيچارهعجالتاً«

تمام زحمات خودشان را به گردن ديگران انداخته، از لذايذ و حظايظ . يخ تابستان را ندارند
گوناگون دنيا فقط به دود ترياك و دخان تنباكو قناعت كرده، چشم از همه نعمت عالم 

   3.»كنندسالت و كثافت زيست مياند در كمال كپوشيده

ق كه از طرف فردي به نام عبدالجواد فرستاده شده، به . ه1329درگزارشي مربوط به سال  
 فرد 4.مرگ دو نفر بر اثر عدم استطاعت مالي در خريد ترياك و مصرف آن اشاره شده است

روي او مرگ است و هاي پيش ي مواد براي خود ندارد، يكي از گزينهمعتادي كه توانايي تهيه
در واقع، معضل اعتياد به ترياك در . اين گونه افراد هميشه با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند

آوري هم هاي بسيار جدي و تأسفشده و آسيبعصر قاجاريه، تنها به مرگ افراد ختم نمي
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 ي كه كارگزاريدر گزارش. هاي افراد معتاد در پي داشته است كه جاي بسي تأمل داردبراي خانواده
بعضي از رعاياي اين سرحد بواسطه گرفتاري به «: مهم سرخس آن را تهيه كرده، آمده است

 تومان از ...صد الي. خاك روس ميشوند] به[ترياك و قرض توپچي و سرباز مجبور بفرار
 تراكمه ميدهند اگر دختر و خواهري نداشته ...رعاياي روس گرفته دختر و خواهر خودشانرا

هر وقت فدوي مطلع .  عيالهاي خودشانرا باسم خواهر و دختر خود بتراكمه ميفروشندباشند
   1. »... و...ام ولي از راه ديگر بطرف مرو وشده ام حتي االمكان ممانعت و جلوگيري كرده

گردد خواهر، دختر و مادر خود را به بيگانه بفروشد شود كه فردي حاضر ميچگونه مي
رياك تهيه نمايد؟ جواب جز درماندگي اقتصادي و اجتماعي و رواني، چيز تا بتواند براي خود ت

زند، مطمئناً در برابر در واقع، فردي كه دست به چنين كاري مي. ديگري نمي تواند باشد
ها تواند اين چنين رفتارهايي را با آني خود نيز مسئول نيست و ميهاي ديگران و جامعهخانواده

ي اي امنيت اجتماعي پايدار معناي چنداني نداشته و همهين جامعهدر چن. هم داشته باشد
در دنياي امروز كه چندين نهاد حمايتي براي . اندگرفتهجامعه در معرض خطر قرار مي افراد

ها وجود دارد، گاه حوادث مشابه عصر قاجار تكرار هاي آنحمايت از افراد معتاد و خانواده
 هايشان كه در عصر قاجار فاقد اين چنين نهادهايفراد و خانوادهپس وضعيت اين گونه ا. شودمي

رو نيستيم جا ما با تك گزارش هم روبهدر اين. اند، بايد بسيار وخيم تر بوده باشدحمايتي بوده
در همين راستا، گزارش . تا بتوانيم اين مسئله را رد كنيم و يا آن گزارش را استنادپذير ندانيم

رد كه در آن هم، ناموس فروشي افراد معتاد به بيگانگان، به دليل اعتياد به ديگري نيز وجود دا
ي زماني بين اين دو گزارش سه سال، يعني اولي مربوط به سال فاصله. ترياك، ارائه شده است

   2.ق است. ه1324ق، و دومي مربوط به سال . ه1321

ود دارد، اين است كه ذهنيت غلطي كه در بين افراد عادي و حتي برخي از محققان وج
شده، تري داشته و مواد شيميايي با آن مخلوط نمي كه خلوص بيشترياك در قديم به علت آن

 ي قاجاريههايي كه در دورهاين مسئله با گزارش. كرده استتري ميهاي كمافراد را دچار آسيب
تري به خالص آسيب كمشايد تنها ترياك . شودگردد، به طور كامل رد ميبه فراواني يافت مي

- اعتماد. هاي بدن بزند، اما خاصيت معتادكنندگي آن هميشه وجود داشته استبعضي از قسمت

من خود دو سه بار با «: نويسدي او ميكند و دربارهاشاره مي» شوهري«السلطنه، به فردي به نام 
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ال مخدري چپق شود كه استعماز وجناتش معلوم مي. خيلي پريشان يافتم. او صحبت داشتم
چشمهايش دوران مخصوصي پيدا كرده بود و كلماتش غير مرتب . كندترياك يا چرس مي

اند، داراي وضعيت ي قاجاري را كه در آن افراد زيادي به ترياك معتاد بوده اگر جامعه1.»بود
. اشيمي اجتماعي و انساني را در اين دوره شاهد بوده بتوصيفي باال تصور كنيم، بايد يك فاجعه

شود از فردي كه توانايي حرف زدن ندارد، انتظار كار مفيد براي به بيان ديگر، چگونه مي
  اش را داشت؟جامعه

رسد، ليكن واقعيت ي شخصي به نظر مياعتياد به ترياك، اگر چه در نگاه اول يك مسئله
دي براي نظر از اين كه هيچ كاركرد مفيفرد معتاد، بعد از مدتي، صرف: چيز ديگري است

تمام موارد فوق در . زندهاي فراواني هم به مردم و اقتصاد آن كشور مياش ندارد، آسيبجامعه
بر خاطر مبارك «: ق، است، انعكاس پيدا كرده است. ه1322گزارش زير كه مربوط به سال 

 بواسطه عادت اهالي اين مملكت است بكشيدن ... نقاط مختلف مملكت...پوشيده نيست
 ... و مرد وضيع و شريف و بزرگ و كوچك تماماً عادت بكشيدن شيره ترياكزن. ترياك

 مملكت به اين عظمت و ...  گذاشته و... ميگويند و بكلي عمل تجارت و زراعت و كاسبي
و همان حالت مملكت چين را پيدا .  و آبهاي جاري در خرابي و انهدام است...بزرگي و اراضي

شوند آيد ابداً صاحب بنيه و قوه و قدرت نميبترياك بعمل مي ... از اشخاص ...نموده و حتي 
 مزاج آنها را ناچار بكشيدن ترياك ...كه بتوانند مصدر كاري بشوند و عادات پدر و مادر و 

 تربت حيدريه متجاوز از سي باب دكان ...كند از نقاط ديگر خراسان اطالع ندارم ومي
 شب و روز در آنجاها جمع و مشغول اين ...شخاصاند و ا باز كرده...مخصوص كشيدن ترياك
 از اينگونه مفاسد جلوگيري نمايد و مگذارد اراذل و اوباش براي ...كار هستند عوض اينكه 

 اين كار ميكنند اگر بيست باب دكان بوده ده باب اسم ... دكانها را باز كنند...دخل خودشان
 كرده ميگيرد ...جه اجاره را هر سالعدد كرده و همه روزه در تزايد است و حكومت هم و

 بكليه حكام خراسان قدغن اكيد نمود ... دولت ابداً اجازه نداده و اين ماليات از دفتر ...و حال 
همه دكاكين ترياك كشي را در شهرها و بلده و دهكده ها بسته و گرفتن ماليات را موقوف 

   2.»...يدا نمايد و مملكتاميد است كه استيالي اين سم مهلك تخفيف كلي پ. بدارند

اي بوده است كه در سطح كالن مي دهد كه وضعيت اعتياد به گونهگزارش باال نشان مي
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 هاي  سفرنامهي مجموعهدر گزارش . توانسته تأثيرات منفي بر وضعيت اقتصادي ايران داشته باشد
طور  به»كاني «اراضى«: هاي اقتصادي مصرف ترياك مشهود است نيز اين آسيب خطي فارسي،

يافتگان  و از تربيت منصب ديوانى صاحب  اكثر خوانينش .قطع متعلق به خوانين آنجا است
 اين محال »رشيد« و »شجاع« وانان ج.ستند هطيب اللّه رمسه» السلطنهنايب«  خلدآشيانةاهزادش

 از جهت ميل جوانان به ق ترياك وچوبو شيوع  ولى اكنون به جهت مشهور و معروف است،
هايي هم مطرح است ها، پرسش در مقابل اين گزارش1.»اند جا از كار افتاده يك يدن آن،كش

 يآيا مصرف ترياك توسط مردم در دوره. رسدها چندان آسان به نظر نميكه پاسخ به آن
 يوري پايين كار در جامعهتوان بين بهرهقاجاريه به اقتصاد اين دوره آسيب كالن رسانيد؟ آيا مي

كه مصرف مواد مخدر به ي مستقيم برقرار كرد؟ در اينجار و مصرف ترياك، رابطهعصر قا
رسانده است، هيچ شكي نيست؛ ليكن مسئله اين است وري كاري يك كارگر آسيب ميبهره

البته، اين واقعيت نبايد فراموش شود .  نيستيكه اثبات اعتياد در سطح كالن، كار چندان آسان
 وري كاري بسيار پايين بوده، و از سويسو به طور طبيعي بهرهيككه در عصر قاجاريه از 

  .  كرده استديگر، اقتصاد نيمه سنتي قاجارها كار چنداني را طلب نمي

  گيرينتيجه

ي قاجاريه را نيز ي ايران در دورهبارش بر اقتصاد كشور، جامعهترياك همراه با آثار زيان
 كنار خاصيت بسيار مهم و مثبت آن، كه كاربردش در اين ماده در. تحت تأثير خود قرار داد

ي استفاده. صنعت داروسازي و پزشكي بود، نقش بسيار مخرب و منفي اعتيادي نيز داشت
آوري و دانش الزم،  چندان ي قاجار، به علت نبود فندارويي و پزشكي از ترياك در دوره

صحيح و نابجا از آن در درمان بعضي ي ناها نبود و حتي استفادهمناسب و متناسب با بيماري
سال نيز، بعد از شده بود و حتي بعضي از افراد بزرگهاي كودكان، منجر به اعتياد افراد بيماري

 .كردندمدتي مصرف ترياك براي درمان بيماري خاصي، به آن اعتياد پيدا مي

گيري ي نظارتي و پيشهمچنين، بنا به عللي مانند در دسترس بودن و فراواني آن، نبود نهادها
ي عصر قاجار بسيار كننده و برخي تصورات غلط در مورد خواص ترياك، اعتياد در جامعه

ي طبقات دهد، اعتياد در بين همههاي اين پژوهش نشان ميطور كه يافتههمان. رواج يافته بود
از اين رو، . ودمردان و ديگر طبقات باالي جامعه، پراكنده بجامعه، اعم از مردم عادي، دولت
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هر چند شواهد ضعيفي . ها تعيين كردهتر آن را در بين اين گروتوان ميزان فراواني بيشنمي
 تريي قاجار شيوع بيشدهد مصرف ترياك در بين طبقات باالي جامعهوجود دارد كه نشان مي

  . داشته است

ي له درخصوص جامعهبه طور طبيعي، اعتياد تبعات منفي فراواني در پي دارد و اين مسئ
ها كه مشكالت اجتماعي زيادي به همراه پاشيدگي خانوادهازهم. كندعصر قاجار نيز صدق مي

همچنين، ضعف جنسي، از كارافتادگي و ناتواني در . داشت، از آثار مستقيم مصرف ترياك بود
كه رغم اينهب. دادن كارهاي روزمره، از ديگر آثار مصرف ترياك در اين دوره بوده استانجام

هاي اقتصادي و نظامي و دولتي، به صورت شواهد زيادي در مورد اختالل در بعضي فعاليت
ي توان بين رواج اعتياد در جامعهفردي و در مواردي جمعي هم وجود داشت، با وجود اين، نمي
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  مطالعات تاريخ اسالم

  1391  بهار /12ي    شماره/سال چهارم

  

  يشمس هجري1299اسفند سوم برابركودتاي در علما مواضع

  

1 توتكارفالححجت 
 

2شويمحسن پر  

  

  

  

  

  

  

كودتاي سوم اسفند  ش. ه1290ي ايران در اواخر دههي سياسيترين تحول جامعهبزرگ :چكيده
اي فراهم گرديدكه كودتا در بين اسي و اجتماعي ايران به گونهشرايط سي. دهي رضاخان بودبه فرمان

  .وجود نياوردبه علما و مليون مقاومتي 

داد مورد توجه قرار تحليلي، مواضع علما در برابر اين رخ - توصيفي روش با پژوهش، اين در
ي گيرهاي ناشي از حوادث پس از مشروطه و انزوا و گوشهبا وجود سرخوردگي. گرفته است

تا تغيير سلطنت قاجار به پهلوي به ش . ه1299بسياري از علما در مدت پنج سالي كه از كودتاي
در اين ايام، اوضاع واحوال . طول انجاميد، علما نقش مهمي در امور سياسي و اجتماعي ايفا كردند

شد و ي سياسي ظاهر رضاخان با كودتا در جنبه. سياسي ايران به تقويت قدرت نظاميان منجر شد
او نيز در مبارزه براي رسيدن به قدرت، . با اتكا بر قدرت نظامي به تثبيت موقعيت خود پرداخت

وي به اين وسيله توانست نظر . تمايل به حفظ شعائر مذهبي را در دستور كار خود قرار داده بود
  .روحانيان داخل وخارج را نسبت به خود جلب نمايد مساعد بسياري از مردم و

  هاي ديني، امنيت، ارزشعلما، كودتا، رضاخان :كليدي هايواژه
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Abstract: Iran society entered a new era with 3Isf.(21Feb.)coup In 1299(1920). The 

leaders of the coup claimed the establishment of law and order and eradication of socio-

political irregularities. In that socio-political situation there wasn’t any commen surate 

background for nationalists and  Ulema (Muslim thedogians) to resist against him. On the 

other hand, Reza khan which called himself Sardarsepah (lieutenant General)was the 

military leader and commander of coup, showing himself a religious man, he claimed to 

bring law and order. So many religious leaders and Ulema got a false positive attitude 

toward him and with regard to his claims didn’t show any negative reaction or significant 

resistance against him. In his struggle for power Reza khan kept his eyes on adherence to 

religious values and customs. By doing so, he could attract many Ulema and clergymen  of 

outide and inside the country to himself. 
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  مقدمه

 درست كه است ايران معاصر تاريخ مهم دادهايرخ جمله ازش .  ه1299 اسفند سوم كودتاي
 وردهايآدست از بسياري بنيان كودتا اين به وقوع پيوست، مشروطه انقالب از پس سال چهارده

 معرفي بيش از .آورد فراهم را رضاخان حكومت استبدادي ياز بين برد و زمينه را مشروطه
. آمدثباتي حكومت در ايران به حساب ميينه در اين مدت كم، عالمت بارز بيماري بي كاب20

 .هاي ملت و دولت را بازستاندوقوع جنگ جهاني اول وگسترش امواج آن در ايران، آخرين رمق
تدريج كردند و از آن اميد نجات داشتند، مجلس بود كه بهتنها پايگاهي كه مردم بدان تكيه مي

 ها در طي دوران حكومت انگليسي، آنچه مسلم است.درآمد نظاميان دست در بزاريا صورت به
 و تثبيت قدرت بالمنازع خود در ايران بودند، ي پادست آوردن جاقاجار به دنبال استراتژي به

  .ريزي نمايندتا بدان وسيله براي عملي ساختن اقدامات گوناگون خود برنامه

 همين منظور، به.ديد خود را نيازمند نيروي نظامي ميكودتا در ايران، دادن انجامبراي انگلستان 
 ببينيد تا شد ايران وارد ش. ه1299 مهر اوايل در ايران، در انگليس نظامي فرمانده ادموندآيرونسايد

 نظامي نيروي دو ايران در زمان،  درآن1.بايد صورت گيرد اقدامي چه كنوني اوضاع قبال در
 ؛ها توجه چنداني به ژاندارمري نداشتند انگليسي.قزاق قواي و ژاندارمري :نداشت وجود تربيش
 اجرا توانستند نمي پرست وطن و كارآمد رجال. نبود ايشان نظر موافق نيروها اين تربيت زيرا

 ها انگليسي آزموده، كار رجال تربيت و سوئدي مستشاران وجود. باشند هاآن مقاصد يكننده
  افسران.بودند ها قزاق كرد، تكيه آن به شد مي كه نيرويي تنها. بود ساخته مواجه مشكل با را

   .داشتند قرار نظامي نيروي اين تشكيالت رأس در هاسال روسي

 از 2.مين كندأهاي داخلي مقاصد خود را در ايران تي انگلستان اين بود كه توسط مهرهنقشه
 قاسم خان والي سردار و كنار بر قزاق را قواي دهفرمان استاروسلسكي ها رو، انگليسياين

دي 24در نيز  رضاخان تحول، و تغيير اين  در3.كردند منصوب وي جاي به را بهادر همايون
 قواي ،ش.  ه1299 اسفند اوايل در 4.ده تيپ قزاق منصوب شده بودفرماننوان عبه ش .  ه1299
 مشكل گونههيچ بدون و كرد ركتح تهران سوي به قزوين از رضاخان دهيفرمان به قزاق
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 هيچ بدون ناچاري، و ترس روي از قاجار احمدشاه. نمود تصرف را تهران اسفند سوم در جدي،
 را طباطباييسيدضياءالدين وي، همدست و قوا كل دهفرمان عنوان به را رضاخان جدي، واكنش

  .كرد منصوب وزير نخست سمت به

 افرادي همچون :ي رضاخان مواضع مختلفي اتخاذ نمودندعلما و روحانيان نيز در برابر كودتا
اي از علما، شدت مخالفت نمودند و عدهمدرس و شيخ حسين يزدي با اين كودتا به حسن سيد

وجود آمده، واكنشي از خود نشان ه از جمله علماي عتبات، بر اثر شرايط سياسي و اجتماعي ب
  .ندادند

حوادث قبل و بعد   است كه، شرايط و اساسيي حاضر در پي پاسخ به اين پرسش مقاله
برابركودتا داشته است؟ پرسش ديگري كه ذهن  ازكودتا چه تأثيري در رفتار و واكنش علما در

رضاخان بر سر چه  سازد اين است كه، اختالف سيدحسن مدرس بارا به خود مشغول مي
  مسائلي بود؟

ز آن، به خصوص قتل شيخ مشروطه و بعد ا انقالب محقق، حوادث ي فرضيه براساس
برابر حوادث  موجب انزوا وسرخوردگي علما در ،ترور سيدعبداهللا بهبهاني اهللا نوري وفضل

بين علما نبود تا بتوانند در برابر كودتاچيان در آن شرايط  سياسي شده بود و ديگر آن انسجام در
  .به قيام برخيزند

رضاخان برسر  اختالف اصلي مدرس با ،ي ديگر در برابر پرسش دوم اين است كهفرضيه
ها حاكميت قزاق حكومت نظامي و. عدم مشروعيت نظام جديد بر مبناي قانون اساسي بود
  .بركشور، با قانون اساسي و نظام مشروطه تعارض داشت

ها و مقاالت زيادي نگاشته شده است، اما ها وعوامل آن، كتابدر مورد كودتا و زمينه
 ديده ،روحانيان دربرابر كودتاي سوم اسفند پرداخته باشد مواضع علما وتحقيق مستقلي كه به 

  .شودنمي

  نقش انگلستان كودتا وبراي چيني  مقدمه

 كودتا، از پيش .ده سياسي كودتا در نظر گرفته شده بودطباطبايي به عنوان فرمانسيدضياءالدين
 در ضياء سيد كه بود شده شكيلت) زرگنده يكميته (آهني كميته نام به ي اكميته تهران در

 مافي محيط. شد مي بررسي جلسات اين در كودتا مقدمات واقع در و داشت قرار كميته اين رأس
 مقدمات كميته اينگويد ميو  كندمي عنوان ها انگليسي دست به تهران در را كميته اين تشكيل
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 كودتا سياسي و قلمي يرهچه عنوان به ترتيب، سيدضياء اين به. است نموده فراهم را كودتا
  1.شد مشخص

دهي آن به دست رضاخان، آن بود دادن فرمان هدف آيرونسايد از بازسازي نيروي قزاق و
  در پناه آناوالً« كارآمد تبديل شود تا دهان انگليسي به نيرويينظر فرمانكه اين نيرو تحت

شده قادر باشد تا پس بازسازيثانياً اين نيروي  .موجبات خروج نيروهاي انگليسي فراهم گردد
 نيروهاي جنگلي حركات نظامي بلشويكي و از خروج نيروهاي انگليسي از ايران با تحريكات و

  2.»مقابله كند

 آيرونسايد توسط كودتا نظامي رهبر عنوان به رضاخان انتخاب ،گفت توان مي واقع در
نام » كودتاپدرخوانده« يد راآيرونسا ،غنيهمين علت باشد كه سيروس  شايد به .گرفت صورت

ن ااميراحمدي در خاطراتش، ارتباط رضاخان و سيد ضياء و مأمور احمدخان3.نهاده است
 از انتخاب رضاخان به پيشرسد كه  البته به نظر مي4.كندانگليسي را به نحو آشكاري بيان مي

دم آذربايجان در ي مررهبري كودتا، گويا انگليس در فكر معرفي اسماعيل نوبري، نماينده
من بدست خارجي مخصوصاً بدست نظامي « :مجلس دوم، بود؛ به طوري كه نوبري گفته بود

پرست كنم كه وطنكنم واگر بخواهم انقالب كنم بدست يك افرادي انقالب ميانقالب نمي
  5.»و انقالبي باشد

خود، به  طراتخا در آيرونسايد .شداما سرانجام رضاخان به عنوان عامل كودتا برگزيده 
كردن شاه خودكامه صورت ندهد اقدام قهرآميزي براي سرنگون« :كندكه رضاخان تأكيد مي

به من قول داد كه به ]رضاخان[...امكان چنان اقدامي را ندهد وبه ديگران هم اجازه و
  6.»هاي من عمل كندخواسته

ستند، اما هش . ه1299اگر چه مقامات انگليسي منكر دخالت در كودتاي سوم اسفند
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 تحميل با شدند آن بر انگليسي مدارانسياست. ي اين دخالت استشواهد وقراين نشان دهنده
 شدنجدي در روسيه، انقالب وقوع «اما گيرند؛ دست در را ايران ياداره زمام م،1919 قرارداد

حتي و »شد واقع اين قرارداد مؤثر با مخالفت در ونملي رئيس يت،اسم آرميتاژ دفتر از ونملي 
 فراوان هايمخالفت بروز با. كردندمي تعبير 1»جوالدوزي «، بهم1919 قرارداد مالي كميسيون

  . نمودمي ناپذير اجتناب انگلستان سياست در ترجدي تغيير اين قرارداد، عليه خارجي و داخلي

 1919 داد قرار اجراي ديدن ناممكن از پس هاانگليسي «كه نمايدمي تأييد نيز كدي نيكي
رسد اين است كه، اي كه به ذهن مياما پرسش اصلي 2.»بيابند ديگري حلهايراه تا شدند آن بر

داليلي كه انگلستان  ترينمهم تواند داشته باشد؟مي چه داليلي كودتا، هدايت در انگلستان اقدام
  :از وادار به انجام دادن اين كودتا نمود، عبارت بودند را

 تأثير از تا بودند مصمم ها انگليسي و بود داده رخ بلشويكي انقالب هروسي در تازگي به. 1
 خود نيروهاي دليل، همين به. كنند جلوگيري ايران شمال نواحي بر آن از حاصل مرج و هرج

 انقالب آثار با مقابله. داشتند گسيل كشور شمال نواحي به ايران، از هاروس خروج از پس ،را
ِ بود، تا ضمن پركردن خالء ايران در مركزي مقتدر حكومت يك برقراري نيازمند بلشويكي،

 وزير 3.باكو نيز اقدام كند تسلط بر مناطق نفتي قفقاز و ي منافع خود وبه توسعه قدرتي روسيه،
 رضاخان از حمايت براي داليلي نيز كرزن، جرج ناتانيل لرد انگليس، وقت يخارجه امور
 كه گزارشي آيدمي نظر به چنين . ...ايران و شمال در ويزمبلش حيات تجديد :جمله از كرد؛ طرح

 رمقپيكر بي بر خالص تير حكم در فرستاد، انگليس، يخارجه وزير چمبرلين، براي نيكلسون
 ايران اش،قاعده بر ايستاده بود سستي هرم سابق ايران «كه داد گزارش او. بود قاجاريه حكومت

  4.»است بيشتر آن سقوط احتمال بنابراين رش؛س روي ايستاده است سستي هرم كنوني

شوروي در منطقه براي تأمين امنيت  انگليس همچنين در فكر خط حائلي در مقابل نفوذ. 2
دهان انگليسي كه مسئول تأمين ارتباط اين نيروها ژنرال ديكسون، يكي از فرمان .هندوستان بود

ن يقين دارم كه دولت انگلستان م«:گويد چنين ميخصوصاين  درشرق ايران بوده است، در
_____________________________________________________________________ 
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 براي رفع خطر متصوره از هندوستان نهايت اشتياق را دارد كه دولت ايران يك دولت مستقل،
ضمناً  داراي قواي نظامي و تأمينه بشود تا بتواند از تخطي ديگران به بيطرفي خودش دفاع نموده،

  1.» باشدنگهداري هندوستان آسايش خاطر داشته دولت انگلستان در حفظ و

ي امور كشور، اداره ضعف قاجاريه در از ناشياجتماعي - سياسيهاي و بحران نابساماني.3
 خواهان تغيير اين وضعيت ،هاي مختلفشرايطي شد كه اقشار وگروه منجر به پديدآمدن

 تحكوم تغيير ي خوبي براي دولت انگليس اين را بهانه،رواوضاع بودند؛ ازاينبه  ،دادنوسامان
ها از اين اي رسيده بود كه انگليسيفقر وگرسنگي به پايه در واقع، ناامني،. دانستايران مي در

سازي براي خود ها را به جاده آن،دادن پول وغذا به مردم با قضيه به نفع خود استفاده كردند و
كالتشان را ها به اين اصل معتقد بودند كه يك ديكتاتور نظامي مش انگليسي2.نمودندوادار مي

  3.اين كشور راحت خواهد كرد از هرگونه دردسر در حل و

 اين و بود جامعه در امنيت برقراري نيازمند ، ايران در انگليس اقتصادي مطامع  تأمين.4
 دايمي سنگين حضور يهزينه از طرفي،. شد نمي ميسر كودتا با جز ها انگليسي ديد از امنيت

 حكومت يك برقراري طريق از جز آن رفع كه بود عيموضو ايران، در انگليسي نيروهاي
عدم  ايران و هايش درزاين رو، انگليس برآن بود كه براي كاهش هزينها. شد نمي عملي مقتدر

   4.تري تشكيل دهدي كماي با هزينهوابسته دولت مقتدر مركزي و دهي به حكام محلي،باج

 ديگري عامل ايران، مختلف نقاط در ممرد يطلبانه استقالل هاي حركت از خطر احساس .5
 محمد شيخ قيام. كرد مي ترغيب ايران در مركزي نيرومند دولت يك ايجاد به را لندن كه بود

 هاي، و خيزش پسيانخانمحمدتقيكلنل قيام 6جنگلي،خانميرزاكوچك جنبش 5خياباني،
 حكومت يك استقرار تضرور نگران ساخت و ها را مختلف، انگليسي در شهرهاي پراكنده
اين موقعيت بحراني  خواست درواقع انگليس مي در .كرد  ايجاب آنان براي را دركشور نظامي

_____________________________________________________________________ 
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مند خود را به صورت منجي به مردم تحميل كند و با تشكيل يك يكي از عمال قدرت
 كه است الزم به ذكر 1.ايران دست پيدا كند به اهداف خود در حكومت مركزي مقتدر،

 ازعناصر برخي انگليس كه دولت بودند معتقد اجتماعي، ناامني به اذعان ضمن داخلي، منابع
 قادر مركزي دولت كه دهد انتشار خارج و داخل در تا كرد،مي آشوب به تحريك را شرور

 خراسان، خوزستان، زنجان، در «بازار، آشفته آن در مثال، رايب. نيست امنيت حفظ به
  2.»كردند خواستندمي هرچه نمالكي و خوانين هاي تفنگچي

  ناروحاني برخوردكودتاگران با علما و

 حركت تهران به - خود استقرار محل -  قزوين از رضاخان، دهيفرمان به قزاق نيروهاي
 توسط قبالًً شهر، محافظان ديگر و ژاندارم نيروهاي دهفرمان كه اين به توجه با. كردند

 و كردند تصرف را تهران جدي مشكل هيچ بدون قزاق نيروهاي بودند، شده تطميع ها انگليسي
ها و نظاميان، روز بعد، احمدشاه با فشار انگليسي. شد مستقر تهران در كودتا حكومت متعاقباً

چرا كه دولت  3.طباطبايي را به رياست وزرايي منصوب كردالدينسيدضياء خطي،طي دست
 خود 96ي در شمارهحقيقتي  روزنامه به طوري كه4.سيدضياء يكي از مدافعان انگليس بود

] سيدضياء[دانند كه مسلك وعقيده اساسي اوتمام ايرانيان به خوبي مي« :اين امر تأكيد دارد بر
   5.»سياست وحقوق انگليس درايران بود

 امر به هاسياسي و قاجاري سرشناس رجال از اي عده ،نظامي حكومت اعالم پس از
 روز قبل مشخصگيرشدگان از سه در واقع، فهرست دست.گيرشدند طباطبايي دستالدينسيدضياء
- احمدخانفرمانفرما، ميرزاميرزا عبدالحسينتوان  مي گيرشدگاندست مشهورترين از 6.شده بود

 سپهساالر،خان، محمدولي)سپهساالراعظم (تنكابنيخانفيروز، محمدوليالدوله  نصرتالسلطنه،قوام
 ،)تيمورتاش عبدالحسين (خراساني معظم سردار اسالمبولچي،سيدمحمد استرآبادي،ينمحمدحسشيخ
  يروزنامه مدير( يزديفرخي تدين،محمدسيد مدرس،سيدحسن الرعايا،معين محمدحسين حاج
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 بعدها و 2شدند، گيردست نفر 200 اسفند، 5 روز تا  1.برد نام را بهار الشعراي ملك و )طوفان
 كالهش به سرش كس هر بهار، الشعراي ملك قول  به3.رسيد نفر 500 الي 400 تعداد به اين
 راهيهم و فكريهم اميد كه افراد از معدودي مگر شد، گرفتار كودتا اول روز همان در ارزيد، مي
 4.بچسبانند او به خيانت مهر توانستند نمي و بودند ترسان هاآن گيريدست از يا و داشتند هاآن از

 عدهاء بودم يكرمن وقتي كه رئيس الوز« :يدضياء طي نطقي در دفاع از كودتا گفته بودخود س
  5.»هاها وسلطنهعده از دولهيك. را توقيف كردم

 گيري افراد توسطمورد دست برد، درعلي دشتي، كه خود نيز در اين ايام در زندان به سر مي
كند بيند و تصور ميعقايد خود راسخ مي الدين هركس را كه درسيدضياء« :نويسدسيدضياء، مي

جوي را كاري مشتي استفادهاندازد و براي اشتباهفريبد به زندان ميهاي وي او را نميعوام فريبي
  6.»كندنيز ضميمه آنها مي

 سؤالي بود كه بر سر كودتاچيان نخستينمدرس، اي از علماء، ازجمله سيدحسنگيري عدهدست
الملك و شيخ جالل يمين ، همچونروحانيانياسامي  ،شدگانن بازداشتميا در. سايه انداخت

 كه عميدالملك البته پس از اين7.گير شدندشود كه به دستور سيد ضياء دستسيدعلي قمي ديده مي
الملك را از سوي سيدضياء دريافت كرد، براي آزادي او بسيار تالش  مالقات با يمينياجازه

مكي، روحانيان ي حسين برطبق گفته8.سفند دستورآزادي وي صادر شدا 23نمود و سرانجام در
 9.گيرشدگان بودند عراقي نيز جزو دستِاسترآبادي وآقا ضياء شيخ محمدحسينيهاديگري به نام

اما گويا بر . گير كردندخلخالي را نيز دستكودتاچيان يكي از روحانيان به نام سيدعبدالرحيم
 ايشان پس از دادن تعهد مبني بر عدم واردشدن ،حاكم نظامي تهراناساس دستور سيدضياء به 

10.در بعضي از جريانات، آزاد شدند
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 نوريضياءالدين ،آقا)رشتياهللا حبيب ميرزا فرزند(رشتياسحاقشيخ نام حاجمحبوساندر بين 
 ميرزا تنكابني،طاهر ميرزا استرآبادي، محمدحسين ، شيخ)نوري اهللا فضل شيخ وصي و فرزند(

 چندين همچنين كودتاچي  نيروهاي1.شود نيز ديده مي يزدي محمدحسين شيخو  كازرونيعلي
 عزيمت علت به البته كه برآمدند، خويي يجمعه امام زنداني كردن و گيريدست درصدد بار

 كه بود شديد جاآن تا آنان  فشار2.يابند دست وي به نتوانستند ،)ع(عبدالعظيم حضرت به ايشان
 پناهندگي درخواست تهران در فرانسه سفارت از خويش، جان حفظ براي جمعه، امام فرزندان
   3.كردند

 گير شده بود، شيخ محمدعليي روحانيان ديگري كه توسط سيدضياء دستاز جمله
 كودتاي سوم اسفندباقي مانده، اين مسئله آشكار يدر سندي كه از اسناد كابينه. العلما بودبهجت

: درخواست نمود او را از زندان آزاد كنند  ونوشتالوزرا  اي به رئيسالعلما نامه بهجت.شودمي
مقرر بفرماييد بنده را مرخص بنمايند تا از پرتو مراحم كامله كه شامل حال تمام طبقات ...«

است با آسايش خاطر مشغول تربيت و پرستاري اوالد خود و همگي مشغول دعاگويي ذات 
  4.»ضرت اشرف باشيمكامل البركات ح

ها اخطار كرد كه از فرستاد و به آنهايي خصوصي نامهحتي دولت كودتا براي اهل منبر 
 يكي 5.احكام توجه داشته باشند پرداختن به امور سياسي بپرهيزند و فقط به مسائل اخالقي و

سبك ...« اين علما آقا سيدرضا بود كه حكومت نظامي تهران به ايشان اخطار نمود كه از
ن هم آ. را تغيير داده فقط در رشته مسائل و اخالق صحبت بنمايد ورشته صحبت منبري خود

حتي يك  .»وجه ننماينداولياي محترم به هيچ ابداً مذاكره از مقامات عاليه و با كمال نزاكت و
  6.»مذاكرات منبري او بشود مواظب صحبت و«نفر مفتش هم مأمور كردندكه 

تنها سيدحسن مدرس . هاي اطراف تهران بازداشت شده بودندر باغگيرشدگان داكثر دست
ي قزوين نمودند و تا پايان حكومت  روحانيان را با گاري روانهيو شيخ حسين يزدي از طبقه
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 قزوين به يي رئيس ماليهطوري كه در نامه به1.ددنبرميسري سيدضياء در تبعيد بهماههسه
  :كامالً اين امر مشهود استش . ه1299 كودتاي ماليه در مورد محبوسينوزارت

 و صورت مطابق داردمحترماً معروض مي مقام منيع وزارت جليله ماليه دامت شوكته«
قران بابت مخارج 65/1143معادل به اداره ماليه فرستاده است، نظميه اداره كهخرجي اسناد

 برج 28 از تاريخ )حسين يزديآقا شيخ  آقا سيدحسن مدرس، آقاي نصيرالسلطنه،( محبوسين
   .ابراهيم  قزوين،ي رئيس ماليه2.»...نمايدحمل از اداره ماليه مطالبه مي9حوت لغايت

گيري اين افراد را  دست،آمد كه خود از دوستان سيدضياء به شمار مي،الشعراي بهارملك
توقيف كرد، مدرس و اوالً، اشخاصي را بدون تناسب « :اشتباه دانسته و چنين اظهار داشته است

شيخ حسين يزدي، حاج مجدالدوله، فرمانفرما و تيمورتاش و رهنما و دشتي و فرخي و فدايي و 
من در محبس نمره دو كه . من و سيد هاشم وكيل و جماعتي كثير از اين قبيل همه حبس شدند

له تا پسر شبانه به آنجا وارد شدم هنگامه عجيب وغوغايي تماشايي ديدم، از پيرمرد هشتادسا
با زيرشلواري ازخانه كشيده و آورده بودند درآنجا يافتم و مشغول  را  چهارده ساله كه او

  3.»سخنراني براي آنها شدم

، ش.  ه1919قرارداد  ي اجتماع و مخالفت وي بارسد، نفوذ مدرس در صحنهبه نظر مي
ضع مدرس در قبال ماهيت موا. تر مراقب او باشندعوامل انگليسي كودتا را برآن داشت تا بيش

مدرس در مجلس چهارم به ماهيت انگليسي . روشن بود كودتاي سوم اسفند كامالً واضح و
ي از جمله در جلسه. آن اشاره كرده استآفرين زيانوعواقب ش .  ه1299كودتاي سوم اسفند

- دخانسلطان محمي اعتبارنامه، هنگام مخالفت با ش . ه1300مرداد 5چهارم مورخ پنجشنبه

  :كه در بخشي از سخنان او آمده استعامري نائيني، به كودتا وكودتاچيان حمله نمود؛ چنان

اين موقع بعضي عرايظي بكنم وآن اين است هركس شبهه وشكي داشته  اجازه خواستم در«
بنده او را  باشد كه اين وضعيات كه پيش آمد،وضعياتي بوده كه به دست يك ايراني نبود،

يك دوستي كه ما هميشه دوست او  .تكذيب كنند را تمام دنيا هم بايد او  وكنمتكذيب مي
يك  به هيچ وقت ما از او انتفاع نبرديم، بعدها خواهيم بود،كه از همسايگان ماست و و بوديم،

 مشروطيت و استقالل مملكت و بيرقي به دست يك كسي داد كه برضد اساس مملكت و
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برخالف مايه قانون  برخالف قانون اساسي، ف مجلس،كودتائي برخال...سلطنت اقدام كنند
  1.»...اساسي كه قرآن باشد

 بوده است وكودتاچيان با اين قانون و جوهرآن قرآنبه اعتقاد مدرس، جوهر قانون اساسي 
 بسيار هايدگرگوني تنها نه مدرس. به مخالفت برخاسته وعليه مسلمانان قيام كرده بودند

 انگليسي كودتاگران يپرده پشت اهداف از را فرهنگي و سياسي و اجتماعي يعرصه در مهلك
 كردن نابود و ايران يجامعه اقتصادي اوضاع ريختن هم به بلكه دانست،مي هاآن عوامل و

  .دانستمي كودتاگران اهداف از نيز را اقتصاد در بومي و ملي تكاپوهاي

 و كرد مي تدريس تهران سياسي علوم يمدرسه در كودتا دوران لوسوئور، در اميل اگرچه
 روحانيان« :است نوشته ضياء سيد رياست وزرايي دوران حوادث شرح در بود، اين وقايع شاهد

 و كنار و گوشه در ها خيابان در ها بساطي و روها پياده توي دربازار، ملّيون عمال مساجد، در
- سيد بزرگ خيانت ربارةد را ايشان ذهن و آماده، را مردم فكر خصوصي، اجتماعات در حتي

  2.»نمودند مي روشن بود شده فروخته ها انگليس به كه ضياء

  مذهبي كودتاچيان و شعاير

 ضياء صادر كرده بودند، حمايت كودتاچيان از شعائر اي كه رضاخان وسيد اطالعيه نخستيندر
ر صاد» كنمحكم مي«رضاخان اين اطالعيه را تحت عنوان. شودمذهبي به وضوح ديده مي

  :نموده بود

پليس مظنون به مخل آسايش وانتظامات  كساني كه از طرف قواي نظامي و.ماده سوم...«
  .واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد

- سينما توگرافها وكلوپ تاتر و هاي شراب فروشي وعرق فروشي، تمام مغازهِرد. ماده ششم

جمادي 14». محكمه نظامي جلب خواهد شدهاي قمار بايد بسته شود وهر مست ديده شود به
  3.رضا - 1339الثاني

 داد كه كودتاچيان به دنبال اين هستند كه مشروببه هرحال، مواد اين اطالعيه نشان مي
ببندند و در پي ايجاد نظم وآرامش در كشور هستند، واين امر مورد  را هاقمارخانه و هافروشي
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اي از سوي سيدضياء منتشر شد كه متضمن ، بيانيهاز طرف ديگر. ها قرار گرفتمذهبي پسند
 اقشار را به سوي خود جلب ساير روحانيان و مساعد نظر و هاي اصلي مردم بودخواسته

  :دراين اطالعيه آمده بود. كردمي

دهقانان سنجيده گشته ودوره فالكت  زحمات و مشقت كارگران و الزم است، قيمت و«
اولين اقدامي كه بايد به عمل آيد  ، اين مقصود]حصول به[ي برا بدبختي آنان خاتمه يابد، و

 كه زارع را از ياراضي دولتي مابين دهقانان وهمين طور وضع قوانين تقسيم خالصجات و
  1.»... شود يمند سازد ودر معامالت با دهقانان تعديل بيشتر بهرهيامالك ارباب

 وجود با طباطبايي،ياءالدينض سيد رياست به آن از برآمده دولت نيز، كودتا از پس
 استعمال ادارات، در وقت لاو اذان نظير (اسالمي شعائر و احكام از برخيدادن  انجام تظاهردر

 شاهد السلطنه، عين .علما درگير بود با ،)...و رسمي هاي ضيافت در الكلي مشروبات جاي به دوغ
 خواهش علما از هريك استثنا بال« :است نوشته كودتا، محبوسان به اشاره با واقعه، مطلع

 بيرونها روز هيچ را علما من. ندارم وقت داد جواب نمودند] ضياء سيد [الوزرا رئيس از مالقات
] ضياء سيد [كرد، توسطى چند هم] يزدي طباطبايي علي سيد [پدرش دارند انزوا همگي نديدم،

  2.»!كار؟ چه سياست و دولت امور به را شما ببريد، تشريف قم است اين بهتر :نوشت او به

 در  مصدقمحمد .ضياء نتايج مثبتي در پي نداشتاصالحي سيد اقدامات شبه،با گذشت زمان
گيري كرد و در تلگرافي به احمدشاه خطر بروز اغتشاش  الوزرايي سيد ضياء موضعيسئقبال ر

يد كه به اين نتيجه رسخيلي زود  احمد شاه 3.نموددر فارس را به سبب اين مسئله گوشزد 
 آغاز جريان، اين تقدير، هر به .كندتواند براي كنارزدن سيد ضياء بر قدرت رضاخان تكيه  مي

داري، ازكار بركنار شد ماه زمام3 سرانجام، سيدضياء، پس از.بود ضياء سيد با جدي برخوردي
 رضاخان حمايت و شاه ياشاره با سيدضياء يكابينه خرداد سوم  روز4.و به فلسطين رفت

  5.گرديد نگونسر

 )احمدشاه يعمه فخرالدوله، (مادرش حمايت با :كه است  آورده خود خاطرات در علي اميني
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 بهبهاني محمد سيد  اهللا آيت يخانه در بزرگي چادر ،ءسيدضيا حكومت روزهاي واپسين در
 روز در شد قرار و گرديد برپا تهران در) معرفت مشروطه پيشواي بهبهاني  عبداهللا سيد فرزند(

 گيرد صورت عمومي اعتصاب ببندند و را بازارها مردم كرد، خواهد اعالم  اهللا آيت كه معيني
 البته كه شوند؛ خواستار را دولت عزل و بنشينند بست بهبهاني يخانه در كودتا مخالفان و

 عليه كه تهديدهايي اثر در حكومت، از) ضياء سيد (دولت رئيس هراسناك و سريع گيري كناره
 و ساخت منتفي را بهبهاني يخانه در آنان تحصن و مردم اعتصاب به گرفت، نياز صورت وي

  1.كرد خالي را عرصه رفت، مي تصور آنچه از خيلي زودتر كودتا سياسي رهبر

 مرد سرعت همان به بود، شده اجرا و ريزي برنامه سرعت به كه كودتايي صورت اين به
 البته، در اين ميان، فشارهاي رضاخان را نيز نبايد ناديده .داد دست از را خود يك يشماره
 وي استعفاي براي ضياء سيد روي رضاخان فشار به اشاره ضمن (نيز صباحي هوشنگ .گرفت

 در انگليس سفير (نورمن مستر تلگراف به استناد با ،)كشور ترك و رياست وزرايي، پست از
 م1921 ژوئن 6 در بريتانيا، يخارجه وزير زنكر لرد به) ش. ه1299 كودتاي در دخيل و ايران

 آمده خشم به جديد هاي ماليات وضع از كه عظيمي جمعيت« :نوشت  ،)ش. ه1300 خرداد(
 كوشيد كردند،مي محكوم انگليس عامل عنوان به را ضياء سيد كه مالها تحريك به و بودند،

 در خود تبعيدگاه سوي به را نتهرا ضياء سيد بعد روز. كند حمله الوزرا رئيس گاهاقامت به
  2.»كرد ترك النهرين بين

اي از طرف چندتن  از افتتاح مجلس چهارم، بيانيه پيشي سيدضياء، وپس از سقوط كابينه
- شيخحاج ميرزا علي كازروني، آشتياني،ميرزاهاشم از نمايندگان، از جمله سيدحسن مدرس،

» ي حقيقتبيانيه« اء منتشر شد كه تحت عنوان سيدضييمحالتي و ديگران، عليه كابينهاسداهللا
الدوله فيروز نوشته  به قلم نصرتحسين مكي معتقد است كه اين بيانيه .شد منتشر معروف و
ي زيادي از شدن عدهمحبوس از انتشار اين بيانيه، انتقاد   درواقع، هدف اصلي از3.شده است

نين، در بخشي از اين بيانيه به اين موضوع همچ. واليات بود متنفذان در پايتخت و روحانيان و
مجلس شوراي ملي كه   قوانين اساسي مملكت پايمال شده و واشاره شده بود كه قواعد اسالمي

  4.شد، تعطيل گرديده استبايد افتتاح مي
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  واكنش علما دربرابر كودتا

قاومتي و رضاخان از خود م چيزي كه پيداست اين است كه علما درمقابل كودتاي سيدضياء
هاي متفاوتي داشته تواند علتاين امر مي. مانع مهمي برسرراه او ايجاد نكردند و نشان ندادند

  :ي اين علل عبارت بودند ازاز جمله. باشد

علما و روحانيان از مشروطه و و همچنين سرخوردگيوجودآمده در ايران به شرايط .1
 كودتا، نه تنها در ِداداي بود كه رخه گونه شرايط سياسي واجتماعي ايران ب1.خواهيمشروطه

 هاهاي رضاخان، آنبراثر سياست مليون مقاومتي برنينگيخت، بلكه به مرور زمان و بين علما و
 دوران، اين تا مشروطيت فرمان امضاي زمان از. را تاحدودي به طرف خود نيز جلب نمود

  در2.شدند گذاشته كنار يا كشيده كنار كشور سياسي فعال يصحنه از تدريج به روحانيان
 دقيق اجراي خواهان كه ازروحانيان بخشي خواهان، مشروطه و خواهان مشروعه يمقابله
وجود انقالب مشروطه به طي كه درجرياناتي و تحوالت. ندتشگ خارج ازصحنه بودند، اسالم
 پس ،كهاين ترمهم. زيادي موقعيت روحانيان تضعيف شد دهدكه تا حدودچنين نشان مي ،آمد

 تر روحانيان دچار سرخوردگي وسيدعبداهللا بهبهاني، بيش ترور اهللا نوري واز اعدام شيخ فضل
 جريان در كردند، مي راهيهم خواهان مشروطه با كه روحانيان از دوم  بخش3.انزوا شدند

 ارتجاع انگ. ندرفت كنار دوم، مجلس منازعات جريان در و آن، از بعد عمدتاً و صغير استبداد
 از را اجتماعي جو و رفت مي كار به زمان آن هاي روزنامه در كه بود هايي نشانه استبداد و

 هايتوده رهبري زمان اجتماعي سنت طبق كه روحانياني رفتن كنار با. گرفت مي آنان دست
  .رفتند كنار صحنه از نيز مردم يتوده داشتند، عهده به را مردم 

ورشدن آتش جنگ جهاني اول و تعطيل گشتن مجلس، تا شروع مجلس هي شعلدر فاصله
 1300كه سرانجام مجلس چهارم در اول تيرماه چهارم، نوزده كابينه برسركار آمدند تا آن

الدوله و جهاني اول، قرارداد وثوقدر اين مدت، عالوه بر جنگ. شمسي بازگشايي شدهجري
اين در حالي است . اسي ايران و نفوذ اجانب افزودكودتاي سوم اسفند هم بر آشفتگي محيط سي
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بود؛ كه در ش . ه 1300ي قم در سال ي علميهترين حركت ازطرف علما، تأسيس حوزهكه مهم
ترين و ماندگارترين توان از آن به عنوان بزرگي علما، ميهاي سياسي پراكندهكنار حركت
  .تحول ياد كرد

 آن درجوامع اسالمي  تهديد نفوذ،رمرزهاي شمالي ايران عالوه براين، خطرظهوركمونيسم د.2
 )فيصل(ي آنان در عراقنشاندهها ودولت دستبرخوردانگليسي وهمچنين حوادث سياسي عراق و

اقتدار روزافزون رضاخان وسركوب ايالت وعشاير  به ايران از سويي، و ايشان تبعيد با علما و
- اصالح همه موجباتي فراهم آورد تا زسوي ديگر،فراهم ساختن امنيت نسبي درجامعه ا ياغي و

  . به حكومت كودتا اميدوارشوندطلبان

گيري علماي موضع به عبارتي، بخش ديگري از موفقيت رضاخان، به حوادث عراق و
طلبي اين ه دنبال كوشش علماي عراق در مبارزات استقاللب. گشت ايراني مقيم عتبات برمي

ر حاكم گردانيدن ملك فيصل بر عراق، با انعقاد يك قرارداد كشور، سياست دولت انگلستان د
خواستار خروج نيروهاي  و به رسميت نشناختند ما علماي ايراني آن راا. با وي صورت پذيرفت
را ) زاده وسيدمحمدصدرشيخ محمدخالصي(دولت عراق دوتن از علما  .انگليس از عراق شدند

در واقع،  . وكربال به عنوان اعتراض به ايران آمدندمتعاقب آن، علماي ايراني نجف. تبعيد كرد
ايجاد يك حكومت  تر ايران وين علما خواستار ثبات هرچه سريعا. تنها پايگاه آنان ايران بود

 در نتيجه، آنان انتظار داشتندكه .آنان حمايت كند متمركز بودند، تا در صورت لزوم از
عمل موجب شدتا رضاخان با حمايت علماي ين ا. رضاخان اين پشتيباني را به عمل آورد

، جو ايرانورود علما به زمان باهم. خويش را مهاركندهاي ايجاد شده عليهمخالفت مهاجر،
 هنگام تبعيدي،نابنابراين، روحاني. فرما شده بودم حكم1919شديد ضدانگليسي به دنبال قرارداد

 السلطنه، وزيرمحمدمصدق حمدشاه وا. ورود به خاك ايران مورد پذيرايي دولت قرارگرفتند
  1.آمد به كرمانشاه فرستادندهاي خوشتلگرافبراي علما ي وقت، امورخارجه

 .به عمل آورد برداري راترين بهرهاين قضيه بيش تواند، ازبرآن شد تا مي رضاخان نيز
ا ومراجع رضاخان وزير جنگ به علمتلگرافي كه در .برآمد درنتيجه، درصدد حمايت ازعلما

: وي خطاب به ايشان نوشت . ورود ايشان را به كرمانشاه خير مقدم گفت،تقليد مهاجر فرستاد
شود دستور موكد داده شده است به اميرلشكر غرب هم كه اين دو روزه وارد وشرفياب مي«

_____________________________________________________________________ 
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رضاخان همچنين در هنگام بازگشت علما به 1.»كه در اطاعت فرمايشات خودداري ننمايند
  .ي آنان فرستادراهي را براي بدرقهئت همعراق، هي

مذهبي  ي كودتاچيان ازشعايرگرانهبعضاً حمايت مواضع پيچيده و در بايد  عامل بعدي را.3
ي شال به مثل سردار سپه طاقه رضاخان دستور داده بود مجالس عزاداري برپا نمايند و.دانست

ست نظر مساعد بسياري از مردم هاي محالت ببندند، وبه اين وسيله توانهاي دستهعلم
ي عبداهللا مستوفي، اين اقدامات به گفته. وروحانيان داخل وخارج را نسبت به خود جلب نمايد

  :نويسد ميباره اعظام قدسي نيز دراين 2.محوبيت زيادي براي سردارسپه ايجاد كرد

 خود به را مردم توجه بايد حاال كه افتاد فكر به الذكر فوق هاي موفقيت از پس سردارسپه«
  عامه كه است عزاداري خاصه مذهبي، اعمال هم راه بهترين و نمايد خود به معتقد و جلب

 مجالس و عزاداري مشغول مردم عموم كه محرم ماه االتفاقمن. گرديد خواهند متوجه طبقات
 از هيأت يك با  قزاق دسته) عاشورا (محرم دهم روز سردارسپه. است داير تهران تمام در

 خانه قزاق از مخصوص تشكيالت و نظم با كتل و ها بيرق با افراد و جلو در منصبان صاحب
 و جلو در منصبان صاحب آمده، بازار به ناصريه خيابان توپخانه، ميدان] از و كردند [حركت

- پاي و بودند زده گِل سرشان به آنها غالب و كاه سرش روي و باز يقه با سردارسپه آنها جلوي

 افراد و خواند مي خوان نوحه ايستاده، قدم چند افراد، از زن سينه دسته و شدند بازار ردوا برهنه
 از شخص وزير جنگ و نبود مشاهده اين حال درمردم خوشباور خالي از تأثير. زدند مي سينه

ايرانيان خيلي به  مخصوصاً پايبند به عزاداري كه اين پس بين عامه مردم يك شخص مذهبي و
روي منابر از او  خوانها،روضه بعضي از وعاظ و« ه حدي كهب. »مندند معرفي شدآن عالقه
زاده، اهللاآيتتوان به حاجي اسحاق، اين وعاظ ميياز جمله 3.»كردنداو را دعا مي تعريف و

  4.اهللا رشتي، ساكن نجف، اشاره كرد كه از مداحان رضاخان بوده استبيبحميرزا پسر حاجي

 خواني روضه قشوني اداره در و است رسيده محرم ماه« :نويسد مي دي نيزآبا دولت يحيي
 اي غرفه در و است آمده نظاميان خواني روضه مجلس سردارسپه به مالحظه به شاه كنند مي

 با هم سردارسپه. اند نشسته روحانيان از تن چند غرفه اين كنار در و نشسته صندلي روي
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  1.»...است تر نزديك همه از شاه كرسي به نگارنده ،رتردو اندكي الوزرا رئيس مشيرالدوله

 سردار او، سال، چند طي در. بود پرتاب سكوي ميرپنج خان رضا براي همه از بيش كودتا
  درهمان روز كودتا،.شد پهلوي يسلسله مؤسس نهايت در و وزير نخست جنگ، وزير سپه،

ان در هشتم اسفند، دراين زمينه خود رضاخ.رضاخان را به سردارسپه ملقب ساخت احمد شاه،
  :اين بيانيه آمده بود در .اي صادر كردبيانيه

 لقب سردارسپه اينجانب از طرف قرين الشرف اعليحضرت شاهنشاهي به منصب سرداري و«
 اعتالي ملوكانه تقديم و پاي مهررا به خاك تشكرات غالمانه خود سرافراز گرديده، مفتخر و

 جويم كه با تمام قوا از عهده هرگونه خدمتگزارياستمداد مي يق واز درگاه حضرت احديت توف
  2.»رضا- شناسي را به جاي آورمجانفشاني برآمده پاس حق و

 به تبديل ناشناخته اي چهره از او. بود وقفهبي و آهسته رضاخان، شدن شاه رضا واقع، در
  هاي سال يمشروطه انقالب با كه حالي در «آبراهاميان، قول به. گرديد پهلوي پادشاه نخستين
 1299 كودتاي بود، شده قاجاري استبداد گزينجاي ليبرال يمشروطه نظام ش، 1288- 1285

  3.»بود پهلوي يمطلقه حكومت ايجاد و پارلماني ساختار بردن بين از راستاي در نيز ش. ه

 ايران  دري اجتماعي و شرايط سياسي مجموعه كهآيدي به دست م، چنيناز آنچه گذشت
و  در مقابل كودتاي رضاخان واكنشي از خود نشان ندهند  تا علماو عراق موجب گشت

كامالً مغاير با قانون اساسي ايران  مدرس بودكه كودتا راطور كه گفته شد، تنها سيدحسنهمان
 البته، دركنار مدرس، علماي ديگري كه تعدادشان بسياراندك بود، همچون . معرفي كردقرآنو 

  4.برخاستند كودتا با آشتياني، به مخالفتهاشمميرزا

  نتيجه

بود كه گونه اي به ش .  ه1299 از كودتاي سوم اسفندپيشاجتماعي ايران  شرايط سياسي و
هاي مذهبي علما دربرابر كودتا شكل نگرفت، بلكه به دليل سياست  مليون ونمقاومتي در بي

 .ها را به خود جلب نمايدنظر مساعد آنتوانست وي  ،رضاخان وتمايل به حفظ شعائر اسالمي
نفوذ  ظهور و  ون از عتبات به ايرانامهاجرت و تبعيد علما و روحاني حوادث سياسي  عراق و
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اي كه رضاخان با سركوبي عشاير امنيت نسبي سو، وكمونيسم در مرزهاي شمالي كشوراز يك
 . رضاخان اميدوارشوندايالت ايجاد كرده بود از سوي ديگرموجب شد شمار بسياري به و

 واحد   حاكميت  پذيرش ي ، زمينه داشت  وجود  در جامعه  كه  و مرجي  و هرج آشفتگي
   رسيدن  قدرت  از به ، روحانيان  وضعيتي  چنين پديد آمدن  با، بود  را ايجاد كرده مقتدري

تحوالت پس  ازا ه  آن  از سرخوردگي  ناشي  زياديِ تاحد  موضوع  كردند و اين حمايت رضاخان
  پيش  ، مذهبي مراسم  در  و آشكار رضاخان  مداوم تأثير شركتتحت  و تاحدياز مشروطيت 

تنها حسن مدرس بود كه به طور جدي با كودتاي رضاخان .  بود، او  موقعيت از تحكيم
  .مخالفت نمود وكودتا را خالف قانون اساسي دانست
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 فروپاشى خالفت عباسى در بغداد، در يربيع، در آستانهابىبنمحمدبناحمدالعباسابى :چكيده
 ر حاكميت، اساس نگرش بيها فرمانروايى و شالودهيه مقولدر فقه سياسى اهل سنت  درحالى كه

 با رويكردى عقالنى و فلسفى، همراه با  وزعامت مسلمانان و نظام سياسى بود، با عدول از اين مبانى
 كه در ،اين اثر. پديد آورد المالك فى تدبيرالممالك سلوكروش و نگرش اندرز سياسى، اثرى به نام 

 يتاريخ انديشهمربوط به ، از ميان آثار  شده استم سياسات پرداختهفصل چهارم آن به بيان اقسا
 روادارى و اركان قدرت، وظايف فرمان بررسى موضوع سياست و مملكتيسياسى در اسالم، در شيوه

، اثري متفاوت به اندهكرد اين موضوع بحث ي با غالب آثارى كه دربارهدر سنجشدر نظام سياسى، 
 ي مبانى و اركان انديشهي تحليلى درباره-  جستارى است توصيفى، حاضريمقاله. آيدشمار مي

  . تعلقات كالمى و مذهبى نويسندههايبنيان  خصوصاى درربيع، همراه با مقدمهابىسياسى ابن

  ، اندرز سياسي، زعامت مسلمانانسلوك المالك في تدبير الممالكربيع، ابيابن :كليدي هايواژه
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Types of Policies in Ibn-e-Rabie Political View 
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Abstract: At the beginning of abbasid 's caliphal  collapse time in Baghdad ,and while the 

political jurisprudence of  Sunni's  branch was shifted to rule and foundations of the rule and 

attitude of the Muslims authority and political system , Abi Abbas (Ahmad ibn-e-Mohammad 

ibn-e-Abi Rabie) with a deviation of these basics and with an intellectual and philosophical 

approach along with a political advice method, created the book  with the name of Soluk-al-

Malek fi Tadbir  -al- Mamalek. This book which in its fourth part  has been expressed to the 

types of policies, is different in method of  investigation on the subjects such as policy, 

statecraft, organs of political power and duties of the ruler in the political system,  with major 

of another  books which have discussed about the same subject . 

 This article is a descriptive-analytical research about the basics and structures  of  Ibn-e-

Abi Rabie 's  political ideas, with an introduction on the basics of the author’s  religious 

attachments.      

Keywords: Ibn -e -Abi Rabie‚ Soluk - al - Malek fi Tadbir - al - Mamalek‚ Political Advice‚ 

Muslims Authority 
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   او زندگى و مشرب فكرى و مذهبى،ربيعابن

 با دستگاه ، هجوم مغوالن به بغدادير آستانهسوزى كه د خردمندان دلاندكدر ميان عالمان و 
كوشيدند تا خليفه را در شرايط تهديد اى مىحكومت عباسى پيوند داشتند و هركدام به شيوه

هاى درست  و او را به اتخاذ روشنندروايى عباسى آگاه ك فرمانيمغوالن به فساد گسترده
متأسفانه از تبار . اى خاص و ممتاز بود، چهرهربيعابىبنمحمدبنالدين احمد، شهابنمايندداللت 

اى در و جايگاه سياسى و اجتماعى، يا پايگاه اعتقادى و تعلق فقهى و كالمى وى آگاهى بسنده
و راه و رسم عقيدتى وى وجود  نامه اثرى از زندگي،المالك سلوك ،نه در كتابش. دست نداريم

اطالعاتى كه خود او . اندنشانى روشن سراغ دادهدارد، نه عالمان رجال و تذكره و تاريخ از وى 
  را به درخواستالمالك سلوك اين است كه ، خويش به دست دادهيبه طور غيرمستقيم درباره

 ربيع او را با صفاتى چون معدن فضايل و محاسنابىوزيرى كه ابن  .  عباسى نوشته استيوزير خليفه
   1. حلم ستوده استو مكانت واالى علم و ادب و اخالق و كرم و

 ، عباسىي خالفت مستعصم، يگانه وزير اين خليفهي ساله15 يجا كه در دورهاز آن
ربيع ابىتوان نتيجه گرفت كه ابن مى،احمدعلقمى بود، بنابراينبنمؤيدالدين ابوطالب محمد

 ،غداد كه او نيز اندكى پس از سقوط ب، را به درخواست همين وزير شيعى خليفهالمالك سلوك
 به دليل تمايل به عقايد شيعه، طبعاً در ،علقمىابن. به فرمان هالكو كشته شد، تأليف كرده است

 امرى كه معتزليان به آن قرابتهمان . بودبند پاياصول خردگرايى به هاى تفكر كالم، شالوده
  . داشتند و اشعريان از آن غرابت

از مباحث خويش را بر اساس عقل و  چنانكه خواهيم گفت، بسيارى ،ربيع نيزابىابن
 دانيم كه علما و فقهاى اشعرى مسلك كه پس از بهمى. براهين عقالنى استوار ساخته است

 ،محاق افتادن قدرت معتزليان در بغداد و غالب جهان اسالم، با معتزليان، به خصوص با شيعيان
راهى و ها هم در پى سال،زبه همين دليل ني. پيمودند مى،مهرى، حتى عناد و دشمنىطريق بى

- در عصر مستعصم و وزارت ابن 2 كرخ بغداد،ي شيعيان محلهيسكوت در برابر كشتار ساالنه

ربيع را ابى اگر ابن3.ت زيادى تجديد كردندكرخ را با شدت و حدي محلهعلقمى نيز كشتار در 
 و مخالف سرسختتوانيم باور كنيم كه عالمى اشعرى عالمى اشعرى بشماريم، چگونه مى
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نه تنها به درخواست وى ه به وزيرى شيعى نزديك شود كه معتزليان و شيعيان، تا به آن انداز
، بحث از زعامت مسلمانان ي كه در شيوه،دارى تأليف كندكتابى در سياست و اصول مملكت

 يگو از خالفت را در محاق افكند، بلكه در بحث از سلطنت نيز، شيوهوهرگونه گفت
يافت بر بنياد همين ره ؟نويسان را مقتداى خود قرار دهد يونانى و مسلمان و اندرزنامهيسفهفال

ب انديشه و به داللت ابن ابى ربيع، اگر به دليل تقرّكه، است كه چه بسا بتوان نتيجه گرفت 
- محتواى اثرش در پيروى از استدالل فلسفى و عقالنى در باب سياست و اصول كشوردارى، هم

 فقها و متكلمان اهل سنت كه در بحث از خالفت و قواعد ياعتنايى آشكار به سيرهبا بىراه 
اى معتزلى فرزانهبلكه دارى صرفاً بر نقل و سمع اتكا داشته و دارند، عالمى شيعى نبوده، زمام

 : بوده است كه

  ؛علقمى نزديك شودبر اساس قرابت مشرب، توانسته است با ابن. 1

 ؛وزير شيعى را به خود جلب كندعنايت اين . 2

- مذهبانش را در دل مىهم او و يام علماى اشعرى بغداد كينهبه درخواست وى كه تم .3

 .پروراندند، پاسخ مثبت دهد

تقرب علماى معتزلى كه آنان نيز از عصر متوكل به بعد در معرض خشم و كين و 
شمار ديگرى از آنان بلكه صر نبود، ربيع منح محدوديت اشعرى مذهبان قرار داشتند، به ابن ابى

الحديد، ابن ابى. نيز در عصر مستعصم با ابن علقمى مجالست و مؤانست و همكارى داشتند
 كتابش به اين مطلب يخود او در مقدمه.  از مشهورترين آنان بود،البالغه نهجشارح نامور 

   1.تصريح كرده است

���  ﴿ ِملكت، با استناد به روايت مشهورربيع در بحث از ضرورت نصب وزير در مابىابن
��� �� 	
��� ����� ��� ��� ���� � � � �� �� � � � � � � � � � �� � � � 
 ﴿ ي و آيه2، ﴾�� 
 ��!"�� ��� ��#$�% &'�� � � �� �� � � � � � � �  ()� ���)*� � �� � � �

�+�,
 	
��� -�./0 � � � � �� � �﴾
 .يده بود را به عنوان وزير خويش برگز)ع( على، تصريح كرده است كه پيامبر3
  اگر بر تمايالت شيعى او داللت نداشته باشد، مؤيد آن است، نيز)ع( علىيچنين اعتقادى درباره

  بصرى به افضليتي كه بر خالف اشعريان و معتزله، معتزليان بغدادىيربيع به انديشهابىكه ابن
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  . عقيده داشتند، وابسته بوده است)ع(على

ى در بحث از امامت فاضل و مفضول در آثار خويش شايان توجه است كه متكلمان اشعر
 اعتقاد راسخ 1.ن استنااند كه ترتيب فضل خلفاى راشدين، همان ترتيب خالفت آاجماع داشته

كه رئيس واحد مسلمانان بايد برخوردار از اكمل مراتب انسانى باشد، همچنين ربيع به اينابىابن
 ي اسالمى، تفاوت آشكار مبانى انديشهينهتصريح وى بر ضرورت نصب فاضل به رياست مدي

درست است . دهد نشان مى،او را با تمام فقيهان و متكلمان اهل سنت، اعم از اشعرى و معتزلى
 بر ابوبكر و عمر و عثمان اعتقاد داشتند، اما آنان و تمام )ع(كه معتزليان بغدادى بر افضليت على

ن، انا مسلمي علم امام يا خليفهي در بحث از مرتبه، فقهى اهل سنتياشعرى مذهبان و تمام ائمه
اى عقيده  دسته:ين باره از دو دسته بيرون نبودند و در اندبه ضرورت افضليت وى اعتقادى نداشت

يكى از علماى زمان باشد، تا چه رسد كه افضل آنان   مسلمانان الزم نيستيداشتند كه خليفه
 و مدعى بودند كه الزم است حد ندراهى نداشتعقيده هم دوم نيز با اين ي دسته؛به حساب آيد

 برخى هم، علمى در حد علم قاضى را 2. علم خليفه، علمى در حد اجتهاد و افتاء باشديو اندازه
 3.انستنددبراى خليفه كافى مى

 ربيع به فلسفه و استناد مكرر او به افالطون و ارسطو در تمايالت آشكار ابن ابى
 هم در حالى كه فقيهان بزرگ اهل سنت هنوز هم فلسفه را زندقه و اقاويل ن آ،المالك سلوك

 دادند و معتزليان نيز به رغم اعتناى جدى به عقل، به فلسفه تمايلى نشان نمى،خواندندراهان مىگم
 .  از ديگر شواهد بر تمايالت شيعى اوست،و در هر حال اهل كالم بودند نه فلسفه

 كه تدوين آثار كالمى در ميان مسلمانان گسترش ،به بعدي هجري قمر سوم يسدهاز 
_____________________________________________________________________ 
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 ،دراسةحقيق ، تغياث االمم في التّيات الظلم ،]تابي) [الحرمين الجوينى امام(المعالى عبدالملك بن عبداهللا بن عبداهللا الغياثى  ابى؛6

  .1391- 1353، 427- 426، 130، صص ]نابي: [فهارس عبدالعظيم الديب، قطر

مكتب : ، صحه و علّق عليه المرحوم محمد حامدالفقى، تهراناالحكام السلطانيه، )1406 (الفراّء ابنالحسينبنمحمديعلىابى   3

  .20ص، االعالم السالمى



  1391 بهار ،12ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  60

يافت، غالب متكلمان اهل سنت، اعم از اشعرى و معتزلى، در اين آثار به بحث از خالفت و 
توان به وضوح مالحظه كرد كه آنان اساس  مى،با عنايت به اين آثار. امامت توجه نشان دادند

نى پيامبر را با طرح داليلى سمعى يا عقلى در بيان دارى مسلمانان و جانشيگو از زماموگفت
 خالفت يا يترتيب بحث دربارهبه  ،ده و پس از آننمووجوب و ضرورت نصب امام آغاز 

 نصب خليفه از طريق اختيار اهل حل و عقد و استخالف و شورا يبارهامامت را با سخنانى در
 به بيان. اندگو كردهووظايف خليفه گفت ادامه داده و در همان حال از صفات و ،و گاه استيال

 همواره 2 تا كنون،1 از گذشته،كوتاه، محور مباحث متكلمان اهل سنت و فقهاى مذاهب اربعه
  . خالفت و امامت بوده است

 آميز از را در عهد مستعصم تأليف كرده، به رغم ستايشى تعارفالمالكسلوكربيع كه ابىابن
ترين  و متفرعات اين مقوله كم،دار اهل سنتت، يعنى اصطالح ريشهاين خليفه، نه تنها از خالف

  از ضرورت حكومتا كتاب خويش آشكاري، بلكه در فصول چهارگانههوردياسخنى به ميان ن
دار مسلمانان و بر اساس دين قيم و سنت  كه وظيفه دارد به عنوان زمامگفته استفاضلى سخن 

ربيع،   ابن ابىيبه عقيده. لطين، به تدبير عالم مبادرت كندعدالت و نجات مردم از زير يوغ متس
در » خداوند«روايى است كه مجرى سلوك مالك يا اين امر از اركان وظايف چنين فرمان

 طبعاً الزم به تذكار نيست كه چنين 3.ها استرواى انسانروى زمين و يگانه رئيس و فرمان
 سياسى شيعه يز هم آشكارا با انديشه و فلسفهنگرشى به سياست و اصول و مبانى زعامت، با

 . قريب است و از نگرش خالفت اهل سنت غريب

 ربيعابى سياسى ابنيمبانى و اركان انديشه

، چه در تاريخ تفكر و )م1527- 1469( گرى و ظهور ماكياولىروشنعصر سياست تا آغاز 
_____________________________________________________________________ 

،  و الخوارج و المعتزلهالرافضة و المعطلة الملحدة الرد على التمهيد فى، )م1947 / ه 1366 (النىالطيب الباق بكر محمدبن االمام ابى   1

الحسن ابىقاضى؛ 178ص   دارالفكر العربى،:ضبطه و قدم له و علق عليه محمود محمد الخضيرى و محمد عبدالهادى ابوريده، قاهره

 ابراهيم مدكور، اشراف طه ه، تحقيق محمود محمد قاسم، مراجعوحيد والعدلفى ابواب الت، ]تابى[عبدالجبار المغنى االسدآبادى

، ماوردى؛ 273- 271 ، همان، صص بغدادى؛53 و 48ص صاالول، جزء اول،  العشرين، القسم  دارالكتب، الجزء المتمم:حسين، مصر

: ، مصرالملل و االهواء و النحل صل فىكتاب الف، ) قه 1321 (االمام ابى محمد على بن احمد ابن حزم الظاهرى؛ 6- 5ص ص همان،

 ،]نابي: [حيدر آباد دكن ،الدين كتاب االربعين فى اصول، ) ق ه1353 ( االمام محمدبن عمر رازى؛87، ص 4 التمدن، جزء ةمطبع

  .365- 363ص ، همان، صاآلمدى؛ 270- 269 صص، همان،  غزنوى كاشانى؛428- 426ص ص

؛ 89- 87ص انتشارات خوارزمي، ص: ، مقدمه و تصحيح محمدعلي موحد، تهرانوكسلوك و المل، )1369 (خنجىروزبهان   2

  .83 انتشارات بيان، ص : خليل احمد حامدى، پاوهي، ترجمهخالفت و ملوكيت، )1405 (ابواالعلى المودودى االمام

  .90ص ، همان، خنجى   3
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اى از  مسلمان، همواره شاخهي فيلسوفان مغرب زمين و چه در نظر حكما و فالسفهيانديشه
ربيع در غالب مباحث خود ابىناب. شد و با اخالق پيوندى تنگاتنگ داشتحكمت شمرده مى

او .  دارديخاطر عميقدهد كه به همين سنت ديرينه تعلق به وضوح نشان مىالمالك سلوكدر 
 عقلى ياف سيرهكه مباحث فصول قبلى كتاب خويش را به اخالق و اقسام آن و اصنپس از آن

 يعنوان ضرورت كمال حيات فردى، شالودهها به تا نشان دهد كه همان مقوله،دهداختصاص مى
 به سراغ المالك سلوك در فصل چهارم ،دهد، سرانجامزندگى مدنى و سياسى را نيز تشكيل مى

   .دازدرپرود و به طرح موضوع محورى كتاب خويش مىاقسام سياست مى

 سياسى خويش، با اقتباسى آشكار از يربيع از انديشه گوى ابن ابىو گفتينخستين پايه
 سياست يافالطون و ارسطو و با سخنى در تبيين پيدايش حيات مدنى و موجبات وجوب اقامه

چنين رويكردى به تفكر سياسى، طبعاً موهم اين انتظار اوليه است كه . گردددر عالم آغاز مى
هاى بعدى سياست نيز سخن را در چارچوب همين مشى فكرى مقولهوى تا پايان بحث و تبيين 

 بحث خويش با نگرش و روش يرغم بناى اوليه  به،د، اما واقعيت اين است كه اوكنمتمركز 
  روش فلسفى، برخى قواعدي را بر سه پايهالممالك المالك فى تدبير سلوكفلسفى، مباحث 

 توان نه مى، راالمالك سلوكهمين دليل است كه به . سازدشريعت و اندرز سياسى استوار مى
 سياسى برشمرد، نه كتابى در تبيين سياست و حكومت از منظر شريعت، نه ياثرى در فلسفه

 ياى است كه مباحث آن به تفاوت و تناوب، بر شالودهاى سياسى، بلكه اين كتاب نوشتهاندرزنامه
دانيم به درستى نمى .سياسى بنا شده است درزبرخى عقايد و اصول اسالمى و ان براهين فلسفى،

سا بتوان  اما چه ب؛ابى ربيع، به آراستن اثرى با اين خصايص متفاوت پرداخته است كه چرا ابن
 ،سازدمبدل  را به اثرى سلوك المالك روش تركيبى، بر آن بوده است تا اينگفت كه او در اتخاذ 

 اهل سياست، به خصوص يگشا براى عامه و مفيد و راه،مطلوب عناصرى فراتر از خواص
  . عناصر وابسته به دستگاه خالفت و اميران استيال و استكفا در ممالك و مناطق پراكنده

 كند كه كتابشي با صميميت و صداقت تمام تصريح مالمالك سلوك يربيع در ديباچهابىابن
آراسته )  اسالمىيفالسفه( أخرو علماى مت)  يونانىيفالسفه(را بر بنياد سخنان حكماى متقدم 

كند، اما ى و بوعلى و فارابى، همانند افالطون و ارسطاطاليس، ياد نمىراو اگرچه از كند. است
، نه تنها به آن آثار، بلكه المالك سلوكاز خالل بسيارى از مباحث وى پيداست كه در تأليف 

  . راجعه كرده استمها به آنها نيز متكى بوده و السلطانيه به برخى از احكام

  كه مباحث سياسىه است اين واقعيت توجه داشته، طبعاً بسلوك المالكهنگام تدوين  به،او
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، به رغم ارزش الفاضله �������  اهلِآراء فارابى و يسياست مدنيهاين فرزانگان، و آثارى چون 
، ي مملكتارهاددارى و  سياست عملى و آموزش اصول زماميها، در عرصهآن فلسفى و نظرى 

به همين .  اهل قدرت زمانه اثر گذارنديتوانند بر عقل و انديشهنمى بردى ندارند وارزش راه
 نه ، مؤثر بر رفتار و اعمال اهل سياست و تدبيرتأليفيگرايانه بر آن بود تا دليل، چون واقع

مباحث كالمى گرفتن از رغم فاصله بنابراين، به پديد آورد،اى طراز طبع حكيمان، نوشته
  عقل و روش فلسفى،يو بناى قواعد و آراى سياسى بر پايه) خالفت و امامت(دارى  زماميدرباره

دارى كشور تربيت و آموزش سلوك و تدبير يمايه دستستيبايهرگز اثر خويش را كه مى
حث  چون خواجه نصيرالدين طوسى، در قالب مبا،روان اوگرفت، همانند فارابى و رهمى قرار

الزم بود، آن را به ميراث كه هرجا در  ارائه نكرد و دشوار جداولى ي فلسفى و ارائهيپيچيده
 .سياسى شريعت و اخالق و اندرز نيز آراست

 درست پس از اشاره به ،ربيع، جاى شگفتى نيست كه اوابىبا عنايت به اين رويكرد ابن
اجتماعى انسان، در تبيين لزوم تبجيل و آراى افالطون در پيوند ضرورت نظام سياسى با طبيعت 

 سخن اثبات و براى 1توقير سالطين توسط علما و جوب اطاعت ملوك از علما سخن گفته
 : جسته است فلسفى، بلكه به آيات الهى زير توسل هايخويش، نه به برهان
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 نيازهاى اساسى مردم، ضرورت قانون واحد و كاركرد قدرت و سياست

 زهاى انسان در حيات اجتماعىربيع، بيان نياابىبردى در تفكر ابنمحور بعدى انديشه و سياست راه
 : ند ازا اين نيازهاى عبارت،اور اوبه ب .است

 . درمان.5 ؛ازدواج. 4 ؛ مسكن.3 ؛ لباس.2 ؛ غذا.1

 در سياست مدن، ناتوانى انسان ي ويرو انديشه رهي تمام فالسفهاو،افالطون و به پيروى از 
 ت متمايل به زندگى مدنىسرشگرفتن  اساس شكل،از تأمين تمام نيازهاى خويشرا واحد 

 ربيع، پس از استناد به همين نياز انسانى براى تكوين حيات اجتماعى، به طرحابىابن. شمردندمى
_____________________________________________________________________ 
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  پس از فراهم شدن:نويسد و مىپردازدميها در ميان انسان) خداوند( سلوك مالك يسخن درباره
 هاى آنان در تناصف و تظالم، خداوندها در مدينه و تعامل با يكديگر، به دليل تفاوت روشانسان

 كه به وضع سنن و فرايض و بودهنگى در حيات اجتماعى آراى از ميان برداشتن همين ناهمب
بنابراين، هدف خداوند از ارسال سنن و فرايض الهى، از . نصب حكام در ميان مردم توجه كرد

كاركرد حكام نيز . هاست انساندر بينهاى متفاوت هاى حاصل از روشنابسامانىبردن ميان 
 بردن بينها براى انتظام حيات بشرى و از  حفظ آن سنن و فرايض و اجراى آن:زست ا اعبارت

  1.دهد انسانى را به تباهى و فساد سوق مىيگرى و تعدياتى كه جامعهپراكندگى و محو ستم

  ها و آفات حيات مدنى آسيب

 ،ل سياست نيز قانون و اعماتوسط فردى و اجتماعى انتظام يافته زندگيبه اعتقاد ابن ابى ربيع، 
 : اند شرورى چندگانهسويهمواره در معرض آسيب و هجوم از 

 نفس و بهره گرفتن از خرد در تمام امور نظارت بر كه عالج آن ؛ شرور نفسانى،نخست
 .است

 كه راه دفع اين شرور اجراى ؛ مدنى و اهل مدينهسرشت زندگي شرور حاصل از ،دوم
 .شرايع و سنن و اصالح عمومى است

 ايجاد برج و بارو و احداث در اثر كه اين شرور ؛هاى ديگر شرور ساكنان مدينه،سوم
 محاربه و قتال از طريقشود و اگر با اين تدابير ميسر نگشت، خندق و گماشتن نگهبانان دفع مى

  .شوددفع مى

 مبانى ضرورت واليت افاضل

 اعلميت و افضليت، از خصايص رسمى تمام علماى اهل سنت، يپيش از اين اشاره شد كه در انديشه
 از شمار اندكيو صرف نظر از است  مسلمانان تلقى نشده يو صفات واجب امام يا خليفه

 متكلمان اشعرى و معتزلى كه عقيده داشتند زعيم مسلمانان بايد علم و فضيلتى در حد اجتهاد داشته
 ى اهل سنت، همواره اجماعخالف علمار ب. اندباشد، غالب آنان اين امر را شرط زعامت ندانسته

  تا در بيان احكام شريعت،علماى شيعه آن بوده است كه زعيم مسلمانان بايد افضل مسلمانان باشد

_____________________________________________________________________ 
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راهى آشكار  هماز طريقربيع ابى ابن1.و اجراى آن به علم عالمى برتر از خويش محتاج نگردد
ه و تأكيد مجدد به اصل ين مديگانه پس از بيان شرور يا تهديدهاى سه، شيعىيبا اين انديشه

 : ضرورت تدبير و سياست در نظام اجتماعى، افزوده است

متولى تدبير و سياست جامعه و پيشواى امر و نهى، بايد همواره از افاضل باشد، زيرا «
دهد، نخست همان كند، يا به چيزى فرمان مىواجب است كسى كه مردم را از چيزى نهى مى

 2.»ش تبلور دهد، آنگاه در ميان ديگرانامور را در وجود خوي

 زعامت واحد و تالش براى اقتدار خالفت در شرايط تهديد بغداد

اى كه از آغاز عصر دوم در تمام اركان  خالفت عباسى، فتور و فساد فزايندهيدر اواخر دوره
 هاىآسيبتدريج عمق و گسترش يافته بود، دستگاه خالفت را در معرض اين نظام النه كرده و به

 يا استكفا، هركدام بر بخشى از قلمرو دستگاه  وملوك متعددى كه با روش استيال. جدى قرار داد
 هايصورترغم اعالم اطاعت ظاهرى از المستعصم باهللا، به  راندند، بهخالفت فرمان مى

مذكور  عباسى يليفهخگوناگون در تعميق اين بحران و تعميم خشم و كين نسبت به خويش و 
 گرى وسيع تموچينبا ظهور مغوالن و غارت.  داشتندگستردهكرد، نقشى ه ناگزير از آنان دفاع مىك

هنگى سياسى و نظامى مسلمانان در آو پسرانش در ماوراءالنهر و خراسان بزرگ، ضرورت هم
 ابى ربيع، چه بر ناب.  مغوالن بيش از هر زمان ديگرى ضرورت داشتيبرابر خطر فزاينده

در ميان مردم و » سلوك مالك« خويش كه ين ضرورت، چه بر بنياد مبانى انديشهاساس همي
  به صراحت3،دانسترا وحدت زعامت مى -  نه تعدد قدرت در نظام اجتماعي- مخلوقات خويش 

   4. امور استتسا موجب فساد سياست و كندى پيشرفنوشت كه كثرت رؤ

  وزير،علقمى را به پيشنهاد ابنالمالك كسلوربيع، وى ابىاگر توجه كنيم كه به تصريح ابن
 كه برخى از اهلهاى ناروايى  خالف تهمترتوانيم نتيجه بگيريم كه ب نوشته است، مى،مستعصم

  او در5اند، وارد ساخته،با مغوالن براى غلبه بر بغدادوي  همكارى يباره در،تعصب به علقمى
_____________________________________________________________________ 
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  نظرى نيزلحاظقرار داشت، از اى كه مركز خالفت عباسى در معرض خطرى جدى دوره
 هاى آشكار و پنهانشان و نافرمانىآنانكوشيد تا ملوك اهل سنت را كه تشتت احوال و رفتار مى

از خليفه، اقتدار وى را به محاق افكنده بود، به ضرورت همبستگى و وفاق با خليفه داللت 
 خليفه را در دلعلقمى در آن شرايط حساس، آرزوى ضعف ترديدى نيست اگر ابن. كند
گو از وكرد به تأليف اثرى مبادرت كند كه نه تنها گفتربيع را تشويق نمى پروريد، ابن ابىمى

 مطاع و مقتدر در ميان مسلمانان و تأكيد به وجوب اطاعت  وضرورت وجود رئيسى واحد
 دهد، وى، روح حاكم بر سرتاسر مباحث اخالقى و سياسى آن را تشكيل مىاز ملوك يهمه

وحدت زعامت به عنوان اساس سلوك خداوند در تدبير ممالك نيز بر  آن، فراتر ازبلكه 
   .ورزدميتأكيد 

 در خصوصگوى وى و تقويت قدرت خليفه، به همين گفتراستايربيع در ابىتالش ابن
ضرورت و وجوب زعيم واحد و اجتناب از تعدد و تكثر مراكز قدرت محدود نشده است تا 

 واقعيت بيرونى قدرت، يعنى ا ببدون ارتباططرح و تبيين اعتقاد سياسى وى و بتوان آن را 
 كتاب، پس از ياو پيش از طرح اين سخن كلى، در همان مقدمه.  قلمداد كرد،زعامت مستعصم

 كه مخاطبان اثر خود و ملوكبيان صفات رئيس واحد در نظام سياسى آرمانى خويش، براى آن
دانست راستى مى بهگرچه كند، ضراهى با مستعصم تحريت و همزمانه را به پيروى و اطاع

الزمان، انّ امامهم و   اهل هذهFمن سعاد «: آن صفات نيست، تصريح كرديكه خليفه تجسم تمام
   1.»... همتقاد سياستهم و مدبر ملكهم، منْ هو مجمع المحاسن المذكوره و معدن الفضايل المشهور

 : ربيع به شرح زير استابيطلوب زعيم آرمانى ابن ميصفات رئيس واحد و نمونه

 .5؛  قوىي حافظه.4؛ فهمى خوش.3؛  برخوردارى از سالمت اعضا.2 ؛ قوت انديشه.1
 .10 ؛ توانايى در غلبه بر شهوات.9 ؛دار راستى دوست.8 ؛دوستى علم.7 ؛ خوش سخنى.6؛ زيركى

 پست شمردن دينار و درهم و ساير .13 ؛ صاحب عزم.12 ؛دار عدالت دوست.11؛ بزرگى نفس
  2.اغراض فانى دنيوى

  ابن ابى ربيع ي مملكت در انديشهياركان چهارگانه

 : زير استبه قرار  اركان مملكت چهار ركن ،ربيعابىبه اعتقاد ابن
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  . تدبير.4؛  عدالت.3؛  رعيت.2؛  پادشاه.1

 ركن نخست و وظايف و وسايل پادشاه براى تحقق سلوك الهى

هاست، براى تحقق سلوك الهى در ترين آنادشاهى كه نخستين ركن از اركان مملكت و مهمپ
 :ند ازاروايى، نيازمند شش وسيله است كه عبارتعالم و اهداف فرمان

1.نزديك باشدكه پادشاه از خاندان پادشاهى و از نظر نسب به پادشاه قبلت، يعنى آن ابو  .
   .اتفاق نظر وجود دارد آن يبارهاين امرى است كه در

ب اخالق  بزرگ برخوردار باشد و برخوردارى از اين خصلت نيازمند تهذيي از همت.2
  . است تعديل نيروى غضب وانسانى

در تدابير كردن پادشاه به اين خصلت نيز با بحث و نظر.  برخوردارى از رأى استوار.3
   .گرددگذشتگان و اخبار و تجارب آنان نايل مى

ت و به كار بردن  حصول به اين خصلت هم با اظهار شجاعت و قو.هارى در سختى بردبا.4
   .گردند مقهور مىن و دشمنايابدميبا رأى متين پادشاه، كار سلطنت استقامت . دشوها ميسر مىآن

 كه رسيدن به اين امر نيز با اعمال عدالت در ميان مردم و دوام آبادانى ؛ ثروت زياد.5
   .يابدبا ثروت زياد، مملكت قوام و دوام مى. شودممكن مى

با وجود . شود يافتن چنين يارانى با مهربانى و دوام التفات و اكرام حاصل مى. ياران صادق.6
  1.كند و قلبش قوت پيدا مىبديامي پادشاه اشتداد مقامچنين اعوانى است كه 

روا يا پادشاه بايد فيلسوف  فرمان اگرچه همانند افالطون بر اين عقيده نيست كه،ربيعابىابى
 باعث شده است ،باشد، اما اعتقاد راسخ وى به پيوند اخالق با سياست، يا همان سياست اخالقى

تا او نيز به پيروى از افالطون و ارسطو و همانند شمارى از علماى اخالق كه در ضرورت 
ب سخنانى كه ماهيت اندرز اند، در قالروايان سخن گفتهاكتساب فضايل اخالقى توسط فرمان

ترين وظايف پادشاه سياسى دارد، اكتساب حكمت و آراستگى پادشاه به اين فضليت را از مهم
 كشور منحصر نساخته و به يهاى اعمال سياست پادشاه را تنها به ادارهاو عرصه.  آوردشمارهب

 : ها را به ابعاد زير تعميم داده استويسان، آننپيروى از اندرزنامه

 سياست جمهور ؛ سياست خواص پادشاه؛روا سياست بدن فرمان؛سياست نفس پادشاه
 .  سياست جنگ؛رعيت
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  سياست نفس.نخست

 زير را يگانه پادشاه براى تدبير و سياست نفس خويش، بايد موارد شش،ربيعابياز نظر ابن
 : مراعات كند

خداوند و شكر او بپردازد، نخست به ذكر :  زير تقسيم كندصورت اوقات خود را به .1
گاه به امور رعيت رسيدگى كند، بخشى از وقت خود را هم صرف خوردن و خوابيدن و آن

   ؛نمايدهاى نفسانى رسيدگى به لذات و خواسته

 چه چيزى ملك را اصالح :اسكندر از حكيمى پرسيد.  براى كسب حكمت تالش كند.2
 فراگرفتن يكه پادشاه در انديشهروا گردد، يا آنيا بايد حكيم فرمان: كند؟ حكيم پاسخ دادمى

  ؛حكمت باشد

 بنابراين، هر آنچه از خير و شر انجام دهد، . پادشاه استي بداند كه قلوب رعيت خزانه.3
   ؛در آن خزانه قرار خواهد گرفت

در  و از بيان عيبى كه ،ستايند، شاد نگرددبهره است، مى وى را با صفتى كه از آن بىوقتي .4
  ؛ او وجود ندارد، محزون نشود

ن نامناسب ش ناچار است، عاجز نباشد و كارها را در زما دادن از كارى كه از انجام.5
  ؛ انجام ندهد

  ؛ ارى مداومت داشته و بر احسان حريص باشدز بايد بر شكرگه هموار.6

7.؛ ندگاه حالى از احوال بر او پنهان نما و هيچاشدد الحدس و تخمين ب بايد جي  

 اتخاذ راه از طريق با خطاى مردم .9؛  عدالت و حق را امام و پيشواى خود قرار دهد.8
  1.صواب مقابله كند

  سياست بدن.دوم

روا از نقص غالب اندرزنامه نويسان دوران اسالمى، سالمت جسمانى و پيراسته بودن فرمان
زم پادشاهى شمرده و بر آن گانه، همچنين زيبايى ظاهرى را از لواخصوص حواس پنجاعضا، به

 شرايط الزم براى نصب يفقهاى اهل سنت نيز سالمت جسمانى را از جمله. اندتأكيد كرده
. اند جواز عزل وى از منصب زعامت دانستهساز و از دست رفتن آن را سبب،وى به امامت

 به بيان سياست  بحث از ملزومات سياست نفس،يربيع با اتكا به همين ميراث، در ادامهابىناب
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داند كه ها را شامل دوازده سياست زير مى آنزد وپرداميالزم در بدن رئيس سياسى جامعه 
 :اندكدام از متكلمان اهل سنت شرط زعامت ندانستهها را هيچبرخى از آن

 اجتناب از .3؛ هاى زيبا رها نكردن نفس در لذات، مگر لذت.2؛  توانايى در مهار شهوت.1
 گذرانى يا پرخوابى به شب.5؛  سست و كند، يا متغافل نباشدگاههيچ .4؛ آلوده شدن به شرتجاوز و 

 .8؛ روى و مقبول الشكل باشد  زيبا.7؛ باشدآگاه  نيرومند و به سواركارى .6؛ شناخته نباشد
كسى كه بعد از او ي وسيلهك را به  بتواند مل.9؛ و بتواند حركت كندباشد  اعضايش سالم تمام
امور دادن  براى انجام .10؛ وى تسليم شده است، واگذاردخود اهد آمد، آبادتر از آنچه به خو

 .11؛ رساند، تكليف نكندگناه سوار نشود و چيزى را كه ترك آن ضرر نمىآلوده به زشت و 
ها به پادشاهى رسيده  مصالحى را كه براى رسيدگى به آن.12؛ كارهاى روز را به شب نسپارد

 1.داردبصالح خودش مقدم است، بر م

  سياست خواص.سوم

 وظايف پادشاهى يربيع، خواص و نزديكان پادشاه كه سياست آنان نيز از جملهابىبه اعتقاد ابن
مگر نه اين است . م، صاحب طعام نديمانوزير، كاتب، عامل، طبيب، منج: ند ازااست، عبارت

ها، غالب فسادهاى دستگاه سلطنت از ايىرو حيات فرمانيكه به شهادت تاريخ، در طول دوره
  خدمات حاكمان سياسى به مردم نيز از سالمت ايناناندك و هفساد همين خواص ناشى شد

 كثيرى يي عدهربيع با آگاهى از همين واقعيت و چه بسا با مالحظه ابى  ابن؟نشأت گرفته است
 تحت عنوان وبودند انده گاه خالفت عباسى ريشه دواز عناصر فاسد كه در تار و پود دست

 با وقوف به احوال خادمان ،جويدند، همچنينارادت خالصانه به خليفه، آن را به آرامى مى
 يا -   از عمده وظايف پادشاه:نويسدصديقى در همين دستگاه كه محسود عناصر فاسد بودند، مى

قبانى بگمارد تا  خواص آن است كه همواره بر آنان مرايبارهدر - به تعبير خودش، سياست وى
 پادشاه بايد ،در همان حال. آشكار و پنهان بر اخبار و اسرار ايشان آگاهى يابدبه صورت 

مبادا . دنماي از خواص خويش هم محارست ،كندگونه كه از جان خويش محارست مىهمان
او بايد در حضور و غياب آنان احترام .  ايشان اقدام كنديهذكه به تقصيرى اندك به مؤاخ

 يكنندگان را درباره نبايد سخنان سعايتزگره. دارد و حقوقشان را رعايت كند ايشان را نگاه
. اى خاص دارندهر كدام از خواص مرتبه. خواص بپذيرد، مگر پس از تحقيق و حصول يقين
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بر ديگرى مقدم ندارد، زيرا اين امر دليل كدام از آنان را بىپادشاه بايد مراقب باشد كه هيچ
 ببيند، زيرا بسيار طبيب پادشاه بايد احسان.  برانگيخته شدن خشم ديگران خواهد شدموجب

 نشينان وي مربوطبه هم خواص پادشاه، يربيع دربارهابىآخرين اندرز ابن. او مراقب جان اوست
 ترين و داناترين مردمان برگزيدهن عاقلبينشينان پادشاه بايد از كند كه هماو تأكيد مى. شودمي

 ايشاناز عقل و علم خود  مصالح آنان همت گمارد و در خلوت تحقق بايد به روافرمان. شوند
 1.مند گرددبهره

مان باشد، ظاهراً دكه رئيس نظام سياسى بايد افضل مرربيع به اينابىاعتقاد راسخ و اصولى ابن
 نشينى خويش برگزيند تاترين مردمان را به همترين و عالمبا سخن اخير وى كه پادشاه بايد عاقل

كيفى سطح در هنگى و تفاوت آهمين ناهم. ستنيهنگ آد، همشومند ن بهرهآنااز خرد و علم 
 او هرگاه در بيان عقايد خويش به بحث.  نيز مشهود استالمالكسلوك از ابتدا تا انتهاى ،مباحث

. گذاردمىو اخالقى نيز درنگ قدم در وادى اندرز سياسى گردد، بىو استداللى فلسفى متكى مى
 ي سوق داده است، مالحظهيى ناهمگون چنين شيوهذربيع را به اتخا  آنچه ابن ابى،رسدبه نظر مى

سو با الهام يكاو از .  او بوده استي آرمان و واقعيت در زمانه بينتفاوت بسيار زياد و اساسى
 ، ضمن و از سويى ديگر،آوردهاى سياسى خود روى مىهاى عقالنى به ترسيم آرماناز نگرش

تر از رويكرد  بيشبسيارديد ، خود را ناگزير مىش بدوى مخاطبانيل در واقعيت انديشهتأم
 و بدوزدچشم   خويشيهآرمانى و عقالنى و فلسفى، به واقعيات سياست و حكومت در زمان

  . بر داردم گا تأثير عملى در واقعيت راستاي در ، زبان اندرز سياسىرسعى كند با تكيه ب

نويسى سياسى و تكرار   دوام و ماندگارى اندرزنامهيترين شالودهشايان ذكر است كه مهم
 آثار، گونههاى عينى براى رشد و تعالى محتواى اينو تداوم مباحث آن و فراهم نيامدن فرصت
 م سياسى نظاِو واقعيت بدوىخويش ن آرمان بيها، همين تعارضى بود كه نويسندگان اندرزنامه

 ، خويشي حيات گستردهينويسان در طول دوره  كوتاه، اندرزنامهبه بياني. يافتندمى عصرشانهم
طراز عقل پيشينيان  و حتى قهقرايى نظام سياسى و همماندگار يت رويارويى با وضععلتبه 

  عصر»اشتهار خواقين فلك«، با سالطين جديد و طرح نظرات نوخود، ناگزير بودند به جاى 
حشم   كامكار و صاحبروايانفرماننويس آنان با  خويش همان گويند كه اسالف اندرزنامه

آيين همين بود، هم ظرفيت شنوايى و   مكرمتحاكمانگفتند، زيرا هم حد درك اين مى
 .تحمل آنان به همين اندازه
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  سياست رعيت.چهارم

 ربيع،ابى ابنيبه عقيده سياست رعيت، يعنى بيان وظايف و اقداماتى كه در بابگو وگفت
ترين مباحثى است كه رويكرد  نيز از مهم،ها را انجام دهد آنروا يا پادشاه وظيفه داردفرمان
 با رويكرد علمايى ، سياست و وظايف متقابل حاكمان و مردمي متفاوت او را به مقولهكامالً

 غالب متكلمان و فقهايى كه. دهداند، نشان مى كه به سياست، فقط از منظر فقه سياسى نگريسته
. اند آنان عنايت كردهدينيتر به بيان وظايف زعامت اند، بيشدر تبيين وظايف خلفا سخن گفته

 : استكردهعنوان نمونه، شهرستانى وظايف زير را براى خلفا و جانشينان پيامبر بيان به

 اعزام .3؛  دينيزه اسالم و حوي محافظت از بيضه.2؛  حدودي اجراى احكام و اقامه.1
 .5؛ ن مسلمانان و نيازمندانبي تقسيم غنايم و صدقات در .4؛ جويان و سپاهيان براى جهادجنگ

 رسيدگى به منكحات .6؛ وفصل منازعات ايشان هاى ميان مسلمانان و حلداورى در خصومت
يين واليان هر  نصب قاضيان و تع.8؛  دادخواهى مظلومان و مجازات ظالمان.7؛ و اعياد مسلمانان

 و  نظارت بر امور مردم با نظر ثاقب.10؛  قاريان و مبلغان به نواحى مختلف اعزام.9؛ ناحيه
 و هدايت ،راهى صايب براى ممانعت از دور شدن ايشان از حق و افتادن به وادى گميانديشه

گردن  جنگ با اهل بدعت و ضاللت و فرود آوردن شمشير بر .11؛ آنان به راه حق و صواب
 1.آنان، شمشيرى كه برق سطوت الهى است و شهاب نقمت و عذاب خداوندى

  خالفت و سلطنت را به گستردگى مخدوش كرده و به مشروعيتبينجماعه نيز كه مرز ابن
 در چارچوب پادشاهانبه وظايف  ، باورى راسخ داشته خويشيروايى سالطين زمانهفرمان

 : ه استدميراث فقهى اهل سنت توجه كرده و امور ذيل را از وظايف آنان شمر

 اصول مقرر و قواعد ي حفظ دين بر پايه.2؛ ت از آنس اسالم و محاري حمايت از بيضه.1
به جهاد واجب دادن  انجام .5؛  اجراى حقوق و احكام.4؛  شعائر اسالمي اقامه.3؛ نوشته شده

 گرفتن زكات و جزيه از .7؛ دود شرعي بر اساس شرايط معين شده حي اقامه.6؛  خويشدست
  نظارت بر تقسيم غنائم و دادن خمس آن به.9؛  مراقبت از اوقاف و نذورات.8؛ اهل آن

 2. موارد با مردمي عدالت و سلوك پسنديده در همه.10؛ مستحقان

قالنى و بغدادى گرفته تا  از ابوبكر با،عالوه بر شهرستانى و ابن جماعه، تمام ديگر متكلمان
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 مبحثيكه در آثار خويش به طرح آن  بى،امام الحرمين جوينى و غزالى طوسى و ابن تيميه نيز
تحت عنوان وظايف خليفه، سلطان يا حاكم اسالمى در برابر مردم يا رعيت مبادرت كنند، تنها 

 . اند مسلمان پرداختهحاكمانبه تكرار همان وظايف شرعى 

 سياسى و اجتماعى براى يدسته از علما و به رغم فراهم نبودن بستر انديشهخالف اين رب
ربيع در بيان وظايف و ابى حاكمان، ابني حقوق مردم بر ذمهيدربارهتر بيشگوى وگفت

 متفاوت از  به طرح سخنانى كامالً،رواى ممالك اسالمى در برابر رعيتهاى فرمانمسئوليت
اش با فقه سياسى اهل داخته و بازهم نشان داده است كه انديشهعلماى اهل سنت پراظهارات 

ريزى حاكميت بر ضرورت تالش براى استمالت قلوب مردم و پايه . بسيار دارديسنت فاصله
  نه بر اساس هراس، وارسى نسبت به وضع عمران و آبادى شهرها،، اطاعت باطنى آنانيشالوده
 و تعميم اصل ،بدكارمردم ن رعاياى نيكوكار با بي ها، تمايز از سعادت ساكنان آنتمراقب

 يبارهترين اصول سياست پادشاه دراز مهم ممالك، برخى سرتاسر از مردم در توجوب مراقب
در  داند،او كه رعيت را دومين ركن مملكت مى 1.ربيع استابىن ابيجمهور رعيت در انديشه

است كه به  ترى كرده مملكت توجه بيشبحث از اين ركن نيز به جايگاه طبقات جتماعى در
  .زودى از آن سخن خواهيم گفت

 سياست پادشاه در امور جنگ. پنجم

به جنگ نيز با هاى الزم بر پادشاه در امور مربوط ربيع در تبيين سياستابى ابنياگرچه، آرا
 به ريات و اجتهادات فقهاى شرع و با رويكردى اندرزگرايانه و ناظرظاعتزال آشكار از ن

اند، اما تقيد قطعى او به م و تدوين شدهظيواقعيات دستگاه خالفت عباسى در عصر مستعصم تن
اند تا وى بر رعايت برخى از اين اصول  باعث شده،دستورات شريعت و قواعد جهاد در اسالم

ي عهده سياست الزم بر  موردشانزدهبر اين مبنا، از ديد وي، . در نبرد با دشمن نيز تأكيد ورزد
  : ند ازا عبارت،پادشاه در امور جنگى

 اخبار از نمودن پنهان .2 ؛آگاهى دائمى از وضعيت دشمن و غفلت نكردن از كار او. 1
 صرف مال .3 ؛ها از هركس كه بيم مكر او وجود دارددشمن با تمام امكان و پوشيده داشتن آن

كه از سپاه آن به ياعتمادبي .4 ؛همان ياران دشمناز در فريب دشمن و ياران وى و استمالت 
ت و  هرگاه دشمن قو.5 ؛ت وىين، مگر پس از وقوف كامل به صفاى دشمن به امان آمده است
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 .6 ؛پردازد او بيد و خود پادشاه به مقابلهوتر فراهم ش نيروى بيشآيدمي، الزم بدگرمى ياپشت
رستد، بايد كسى را اعزام كند فب دشمن ي ديگرى به مقابله، فرد سلطان جز خوداستاگر قرار 

ضروري است پيش از آغاز  .7 ؛نيرو، شجاعت، دالورى و نجابت او اعتماد داشته باشدبه كه 
 يوسيلهه گرفتاركردن دشمن ب.8 ؛گير نمايددشمن را غافلدست زند تا  به كارهايى جنگ،

ادن هر دسته از سپاه  قرارد.9 ؛ بر اوافكندن آتشدر ها و پلكردن بريدن و خرابقطع آب، يا 
 از افل نشدن كمين بر سر راه دشمن و غايجاد .10 ؛دهى رئيسى شجاع و كارآزمودهتحت فرمان

 ؛ مقابله با امرى بزرگهمچون با او، ي كوچك نشمردن دشمن و مقابله.11 ؛اواحتمالي كمين 
، مال و جان دمؤثر واقع ش اگر حيله .13 ؛ دست زدن به مقابله پس از به كار بردن حيله.12

 دشمن غلبه اگر بر .14 ؛ جنگ رواستيازي بهدست، در غير اين صورت. ماندبمصون  سپاه
 ؛، بايد در ميان آنان به نشر عدل و امان همت گماشت و دست به كشتار مردم نزدآمدحاصل 

 ياران پرداخت و به قدر امكان آنان را راضى در بينبه تقسيم غنايم بايد  پس از جنگ .15
 پس از .16 ؛ ايشان الزم است، اقدام كردر ازد و در اين راه به مقدم داشتن كسانى كه تقديكر

شان قرار داد و مسببان را به سزاي اعمالگيري مورد پيش و اراجيف را حجنگ بايد اخبار مو
 1.رسانيد

   مملكتيتدابير چهارگانه در اداره

دشاه تدبير امور مملكتى است كه بر آن فرمان از وظايف اصلى پايكي  ابن ابى ربيع، يبه عقيده
. 1 :ند ازاامر صورت پذيرد كه عبارتچهار از نظر او اين تدبير بايد بر اساس توسل به . راندمى

 .  حزمتدبير بر اساس. 4 ،سياستتدبير بر اساس . 3جود، تدبير بر اساس . 2تدبير عقل، 

 عقل بر اساس  تدبير.نخست

 .3 ؛ مجاهدت نفس بر مكارم اخالقى.2 ؛خداوند و تصديق رسول الهىاز  تدبير براى اطاعت .1
 . خود و اينانبيندادن حاجزى استوار  قرار

  جودبر اساس تدبير .دوم

 . از نياز نيازمندانوجوجست پرسش و .3 ؛  اكرام گرفتاران بال.2 ؛ مهربانى بر اهل مملكت.1

_____________________________________________________________________ 

  .182- 181، همان، صص ربيعابىابن   1



  73  ربيع ابي ي سياسي ابن اقسام سياست در انديشه

  سياستبر اساس تدبير .سوم

تر  گذشت از بيش.3 ؛تر خطاها بخشش نسبت به بيش.2 دمات صعب؛ بخشش زياد براى خ.1
 .گناهان

  حزمبر اساس تدبير .چهارم

-  امورى كه قدرتي معالجه.3 ؛ پوشيده داشتن و حفظ اسرار.2  ترك حسن ظن به همه؛.1

  1. به كاربردن كيد بر دشمنان.4 ؛دارد  جاى ترسهاگرفتن آن

 ايف آنان ظ مملكت و وي ركن دوم در اداره به عنوانعيتر

ربيع معنايى بسيار فراتر و ابى ابنيرعيت به عنوان دومين ركن از اركان مملكت در انديشه
 تاريخ اسالم و حتى بعد از ي ميانههايسدههاى متفاوت در فرهنگ سياسى و آثار و اندرزنامه

بردار و كشاورزان رمان مردم زيردست و فيدر غالب اين آثار مقصود از رعيت، عامه. آن دارد
  تا،است كه جز خدمت و اطاعت و تمكين مطلق از پادشاه، هيچ نقش و جايگاه حقوقى ندارند

- ابىابن.  مملكت در نظر گرفته شوديكه براى ايشان وظيفه و مسئوليتى در ادارهچه رسد به آن

داند، م سياسى مى نه تنها رعيت را در معناى حقوقى مردمانى صاحب حقوق قطعى در نظاربيع،
  :ند ازاكند كه عبارت زير و داراى وظايفى مشخص نيز تقسيم مىيبلكه آن را به اقسام چندگانه

كردن،  عبادت و زهد بسنده و مردم عالم را به ترساندن و ترغيبهكسانى كه ب:  متألهون.1
 ؛كنندموعظه مى

 ؛هاهندسه و مانند آن حساب، ،مانند طب، نجوم عارفان به علوم حكميه،:  حكما.2

 مربوط تحليل، تفسير و تأويل به آنان ، تحريم كه آثار و جانشينان انبياءيملهج:  علما.3
 ؛است

، بزرگان قوم افزايش يابندمنزلت كه هرگاه در مملكت و اهل شرف و جاه :  ذواالنساب.4
 ؛گردندمحسوب ميو عدت پادشاه 

ها از ند، غائلهشو يارى ايشان دشمنان دفع مىنگهبانان مملكت كه به:  خداوندان جنگ.5
   ؛دگردرود و شهرها و ممالك توسط آنان گشوده مىميان مى
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يابد و مردم با وجود ايشان اع كه امور مردم با آنان سامان مىتياهل صنعت و اب:  بازاريان.6
   ؛يابنددست مىبه نيازهاى خود 

 يتوليد و كاشت درختان اشتغال دارند و بقيهكسانى كه به كشاورزى و :  ساكنان روستاها.7
  1.ندامردم به آنان محتاج

 حقوق متقابل سلطان و رعيت 

هاى اسالمى در اواخر عصر خالفت، سلطنت استياليى سالطين ترك و تركمان بر سرزمين
 »مملكت«رغم احترام صورى به خلفاى عباسى، قلمرو تحت تصرف خويش را  باعث شد تا آنان به

 »مِلك سلطان« به معناى »مملكت«اصطالح . ند آورشماربه ه و خود را مالك مملكت شمرد
 سالطين چون. رود، ريشه در همين ايام داردكه هنوز نيز در تداول عامه به جاى كشور به كار مى

طور مطلق تعميم دادند و افزون  خود را مالك مملكت ناميدند، حق مالكيت بر مملكت را به
دادند، نيز مى» ملك طلق سلطانى«لمرو تحت مالكيت خويش كه به آن نام بر سرزمين و ق

 يش ساكنان ممالك را هم مملوك خويها، همههاى موجود در سرزمين و به تبع آنتمام دارايى
 و قلمداد كردند و براى خود هرگونه تصرف مطلقه در حرث و نسل و جان و مال و خشك

  طبيعى حق مالكيت مطلقهي كه نتيجه»البشرط«ق حاكميت در باور ايشان ح. تر را قايل شدند
سويه بود و مملوكان كه به تدريج نامشان در قالب اصطالح رعايا تعديل شد،  يكامريبود، 
  . الرقاب خويش نداشتند  سلطان و مالكيگونه حقى بر ذمههيچ

از سالطين بديهى است در شرايطى كه تمامى قدرت و شوكت نظامى در انحصار اين دسته 
 آالم عديده براى مردم، يآفرين و حاوى نتايج تلخ و زايندههايى خشونترقرار داشت، چنين باو

بود، نه خدايگان  حاكم بايد خادم مردم مى،هم مردمى كه در فرهنگ و عقايد سياسى آنانآن
طين به  اما همان تقيد ظاهرى و قشرى اين سال؛انكار تماميت اين ادعاها ناميسر بود ايشان،

نويسان بكوشند در قالب برخى از خردمندان و اندرزنامهزمان اسالم باعث شد تا به مرور 
طرح برخى اندرزها و نصايح سياسى و اخالقى، نه تنها ادعاى مالكيت مطلق اين سالطين بر 

 يجان و مال مردم را تعديل كنند، بلكه با توسل به شريعت، به بيان برخى حقوق مردم بر ذمه
 تالش برخى يزيست، در ادامهاى مىربيع كه در چنين زمانهابىابن. الطين نيز مبادرت كنندس
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 ى حقوق رعيتعض در كنار بيان حقوق سلطان در مملكت، به بحث از ب،پيشيننويسان اندرزنامه
 : ند ازاپرداخته است كه عبارت

  مفسدهييان رفتن انديشههاى ايشان كه حاصل آن از م گماشتن مردم در صناعات و پيشه.1
 ؛است

  ؛يندآ به مردم در هر زمان، تا آنان به درگاه وى درن نزديك شد.2

 ؛ داشتن اقربين و ابعدين در سياستاز اقويا و مساوى  گرفتن حق ضعفا.3

 ؛گر ترك تعرض به مظلوم و تسهيل شرايط ديدار سلطان براى وى و گرفتن حق او از ستم.4

  ؛ل مورد نياز توسط رعايائشكايت، يا وصف حال، يا بيان مسا  ترتيب دادن مجلس.5

 ؛دشمنان خارجى با مراقبت از مرزهاتجاوز  ايجاد امنيت براى رعايا از .6

 ؛بربايندرا از ايشان  محارست آنان از قطاع الطريق تا نتوانند معاش و روزى رعايا .7

ها كام در مرزها، امنيت دادن به راهح مردم با ايجاد استي ايجاد امنيت در خانه و كاشانه.8
  .و بستن دست اشرار

 وظايف رعايا در برابر سلطان

ربيع، مانع از آن نشده است تا وى از ابى ابنيوظايف سلطان در برابر مردم در انديشه اعتقاد به
 گو از وظايف سلطانو گفتياو اگرچه در ادامه. ذكر وظايف مردم در برابر سلطان غفلت كند

  سلطان پرداخته است، اما حاصل همان وظايفى كه وىنسبت بهدرنگ به طرح وظايف مردم بى
سويه  خدماتى يكي نه ارائه،هاستمنافع خود آن  نيز آشكارا ناظر به،نهد مردم مىيبر عهده

 : چنين استپادشاه وظايف مردم در برابر  .دستگاه سلطنت  آنان بهطرفاز 

 ؛ اسرار اوينكردن دربارهجويى پادشاه و پى علنى نكردن سهو و خطاى.1

 ؛دست يازدبه كارى ناپسند كه  نصيحت به سلطان در راه خدا، هنگامى .2

گرى و زشت  كوشش براى ستايش از عدالت و آراستن عدل در نزد سلطان و تقبيح ستم.3
 ؛شمردن آن

ادشاه و عدم خواص پاز  عملى زشت از يكى ي مراجعه به سلطان به هنگام مشاهده.4
 ؛تعرض مستقيم به او

 ؛ توانايى خويشي مشاركت در شادى و سرور سلطان به اندازه.5

 ؛ مشاركت در اندوه و غم سلطان و يارى وى براى از ميان بردن آن اندوه.6
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 1. خويشي اجابت پادشاه به هنگام فراخواندن مردم در شب و روز به عنوان وظيفه.7

 ن مملكتعدالت، سومين ركن از اركا

گونه شناخته، هيچاى كه آنان را مى فالسفهيربيع در بحث از عدالت نيز به آراابىاگرچه ابن
رغم مشابهت با روش   به،گوى وى از اين مقولهو گفتيتوجهى نشان نداده است، اما شيوه

آثار  متفاوت با شكل بحث از عدالت در اى كامالًنويسان، در اركان و فروع، شيوهاندرزنامه
اى در ربيع نيز به پيروى از متقدمان، عدالت را مقولهابىنمتكلمان مسلمان روزگار اب. است آنان

  حياتيكردند و آن را به عرصهمى شناختى قلمدادشمار مفاهيم و باورهاى نظرى و جهان
 وصدر خصربيع با رويكردى متفاوت با روش بحث ابىابن. دادنداجتماعى و سياسى تعميم نمى

نويسان پيش از خود و متكلمان مسلمان، در همان ابتداى تعريف از  عدالت توسط اندرزنامه
 كند كه دليل اين امر شرافت و منزلتآن را حكم خداوند در زمين دانسته و تأكيد مى«عدالت، 

 .»ها، به رغم اختالف مذاهب آنان استعدالت در ميان تمام ملت

 : كندبه ترتيب ذيل معرفى مىرا ها  و آنزدپردامياو سپس به بيان اقسام عدالت 

 ، آن مبادرت كنندي عدالت مربوط به حقوق الهى كه بندگان خداوند بايد به اقامه،نخست
 : مانند

 قيام .4 ؛ عمارت مساجد.3 ؛هاقربانىدادن  انجام .2 ؛ها واجبات دينى و امور متعلق به آن.1
 ؛داوند و پيامبر خت به كار بردن دستورا.5 ؛به نوافل

 : عدالت مربوط به حقوق بندگان الهى بر يكديگر، مانند،دوم

 انجام .5 ؛ اداى شهادت حق.4 ؛ بازگرداندن ودايع.3 ؛ اماناتي تأديه.2 ؛ قروضپرداخت. 1
   ؛كار خيردادن 

 : هاست آني عدالت مربوط به حقوق پيشينيان، كه از جمله،سوم

 .5 ؛ رسيدگى به ايتام.4 ؛مردگان پرداخت ديون .3 ؛ابر عمران مق.2 ؛ها تكفين مرده.1
 . پرداخت صدقات گذشتگان

هاى عدالت در وجود اهل  عدالت، بيان كردارها و نشانهيربيع دربارهابىنآخرين بحث اب
گذارى شده هاى پايهقراردادن هر چيز در جاى خويش، مخالفت نكردن با روش. عدالت است

 عدل شايسته است، نگاهبانى از عدالت،گرفتن ت در هرچه براى انجام براى تحقق عدالت، صداق
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دارى در  و سرانجام، فراهم آوردن اصل وفادارى و امانت،خويى و پليدىپيراستگى از زشت
ربيع   ابن ابىيخواهى در وجود اهل عدالت در انديشههاى عدالتها و نشانهخويشتن، از مالك

 1.است

 رمين ركن از اركان مملكت چها همچونتدبير مملكت

- ربيع از ركن چهارم مملكت، يا همان مملكتابىگوى ابنوهاى گفت بحث و عرصهيشيوه

فقهايى از اهل سنت، .  قبل و بعد در اين مقوله متفاوت استيدارى نيز با روش ديگر علما
  كه،وسى و غيرهالحرمين جوينى و غزالى ط حزم و امامهمانند باقالنى و بغدادى و ماوردى و ابن

 جماعه و طرسوسىاند، يا علمايى مانند ابنهت منصب خالفت نگريسيبه قواعد كشوردارى از زاويه
اند، هرگز دارى اختصاص داده كه آثار خود را به بيان وظايف سلطان در مملكت،االرزق و ابن

ابن ابى ربيع . اندستهدارى ننگريربيع به اصول و قواعد مملكت  نگاه و نگرش ابن ابىياز زاويه
دارى را نيز نويسان، مملكت برخى از فالسفه و اندرزنامهيدر اين مقوله نيز با تلفيقى از انديشه

 ،كشور ي خدمت به مردم دانسته و معتقد است كه در ادارهبه منظورامرى براى رعايت قواعدى 
 :  زير ضرورى استيالتزام به تدابير چهارگانه

 : زير صورت پذيرديها، كه بايد در دو عرصهعمران آبادى: ب ؛رعيتحراست از : الف

 . كنندزارها كه نيازهاي غذايى تمام مردم را تأمين مى عمران كشت.1

 : ها، سه تدبير زير ضرورى استبراى اين آبادى

 ؛هارسانى و تأمين آب آنآب: اول

 ؛ اشتغال نورزند تا به چيزى غير از زراعت،جلوگيرى از آزار كشاوزان: دوم

گرفتن ماليات از كشاورزان بر اساس شرع و عدل، تا گرفتار ترس و دست برداشتن از : سوم
 . زراعت نشوند

  عمران امصار يا شهرها .2

 : امصار و شهرها داراى خصايص زيرند

 ؛انددهگرد آمجا ها براى قرار و آرامش در آنساكنان آن: اول

 ؛ى محافظت گرددجا از نابوداموال در آن: دوم

 ؛شودجا شكسته نمىكاران در آنحرمت مردم و خدمت: سوم
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 ؛شودجا فراهم مىنيازهاى مردم، اعم از كاال و غيره در آن: چهارم

 . گرددنمي مردم يجا متعرض كسب و پيشهكسى در آن: پنجم

ت از ربيع در همين قسمابى ابنكهدارى باعث شده است اهميت شهرها در قواعد مملكت
 : ند ازااين شرايط عبارت .سخن، به شرايط پديد آمدن شهرها نيز توجه دهد

 اعتدال مكان و .3 ؛ دسترسى به غالت به صورت پيوسته.2 ؛گوارا  زيادى آب آشاميدنى.1
 در برابر هجومبخشيدن به منازل  امكان استحكام.5؛  نزديكى به چراگاه و هيزم.4؛ خوبى هوا

 . براى يارى دادن به شهرنشينانهاهايى در اطراف آن وجود آبادى.6 ؛ ديگرديددشمنان و هرگونه ته

  ايجاد آبادى و شهريهاضرورت

نكاتي ها و شهرها،  شرايط ضرورى براى پديد آمدن آبادى در باب سخنيربيع در ادامهابىابن
امور اين ايد به  شهرى را دارد، ب كردنكس كه قصد بناى آبادآن: شده استمتذكر به شرح زير 

 : توجه كند

 بناى مسجد جامع .3 ؛هاى مناسب و وسيعها و خيابان طراحى راه.2 ؛تدارك آب گوارا .1
 متمايزكردن .5 ؛ نيازهاي ايجاد بازار براى تهيه.4 ؛در وسط شهر براى دسترسى تمام ساكنان

ر خود سلطان قصد  اگ.6 ؛يكديگر قرار نگيرند در مجاورت متخاصم تا قبايل ،قبايل از هم
 و خواص خود دتوسعه دهرا  شهر يپيرامون يا حومه، بايد ه باشدسكونت در آن شهر را داشت

 در هالك دشمن، به منظور .7 ؛را براى حمايت از خويش در جهات مختلف آن مستقر سازد
 ارستاى واحد و نيازمند محدژ بنا شود، زيرا شهر در واقع همانند خانه ،اطراف آبادى يا شهر

 1.است

 تدبير سپاه 

 ،دوم ؛ دفع دشمن، نخست: اساسى دارديربيع، سپاه در مملكت دو نقش و وظيفهابىاز نظر ابن
 :پس در تدبير ايشان توجه به امور زير ضرورى است. فتح و تصرف شهرها

 ؛دهى با كفايت و آشنا به مكايد جنگ برخوردار شوندبايد از فرمانسپاهيان  .1

باشد و مطيع و شايسته شود، ه مىدت اين فرمانده براى دستوراتى كه به او دا ضرورى اس.2
 ؛خواهى پادشاه به كار برد نيكبه منظورتمام كوشش خود را 
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 ؛اندطلبى و تنعم وابستهرقت قلب و راحتبه ن كسانى برگزيده شوند كه بي افراد سپاه نبايد از .3

همواره در د و براى سواركارى ونگر بازداشته ش سپاهيان بايد از پرداختن به كارهاى دي.4
 ؛باشندتالش 

د و ارزاق ايشان پرداخت گردد تا به آنچه فرمان و احوال آنان رسيدگى شه بايد همواره ب.5
 ؛عمل كننديابند، مى

 ؛خواب و پر تحرك باشندالغضب، كم است سپاهيان هوشيار، سريعضروري  .6

داشته قلبى مطيع پادشاه از و براى اطاعت برخوردار   سپاهيان بايد از صالبت و شجاعت.7
 ؛باشند

 ؛ و به شمارش آنان بپردازندببينند رؤساى قشون بايد هر ماه از سپاهيان سان .8

 ؛ندشومند و آگاه به وقايع جنگ انتخاب  رؤساى سپاه بايد از ميان بزرگان توان.9

 تا همين ترتيب به ،دى تعيين شود قائد، قائ10 يك قائد و بر هر، نفر10 بايد بر هر .10
 ؛گرددهى تنخداوند سپاه م

 تا براى تأمين نيازهاى خود، ،حال به نيازهاى سپاه رسيدگى گردد الزم است در همه.11
 اشتغال يكه به شغل ديگر يا به ديگرى متكى نشوند، يا آن ودست تعدى به مردم نگشايند

 1.نورزند

 هااحكام دارايى

ربيع، احكام و ترتيب اموال است كه ابى ابنيصول تدبير مملكت در انديشهچهارمين اصل از ا
 : گرددخود به دو بخش تقسيم مى

  احكام درآمدها.1

 ؛اى كه در شرع مشخص شدهدرآمد بر اساس، روش و اندازه: الف

 ؛)نقض اجتهاد ايشان جايز نيست(بر اساس اجتهاد و برآورد واليان هر منطقه : ب

 خارج احكام م.2

  كه نبايد از دخل چنين مخارجى،مخارج براى توانايى: ب ؛مخارجى كه الزم يا مباح است: الف
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 . عاجز بود و خود موجب بروز سختى در مملكت شود

ربيع ضرورت برقرارى تعادل ميان دخل و خرج مملكت از نكات مهمى است كه ابن ابى
 يتعرض آن شده و با اين بحث به عرضه مملكت مي ادارهيدر پايان بحث از قواعد چهارگانه

به اعتقاد وى، .  اركان مملكت خاتمه داده استيبارههاى خويش درافكار و عقايد و طرح
 : دخل هر مملكت به هنگامى كه با مخارج مقابله شود، از اين سه شكل خارج نخواهد بود

 و گرددمييم  اين وضع موجب اعتدال ملك و تدبير قو؛دخل بر خرج برترى دارد: اول
 ؛ مشكالت پيش بينى نشده به كار رودراي حلتواند بدرآمد اضافى مى

 و گرددمي در چنين شرايطى ملك مختل و تدبير عليل ؛تر استدخل از خرج كم: دوم
 ؛گرددبه مصيبت برمى و دوشميكمبودها سبب عدول از اصول شرع 

 و در هنگام ،موجب استحكام اين امر در زمان سالمت ؛دخل و خرج برابر باشد: سوم
ها ميل كند، به حال اگر اين شرايط به سوى سختى. شودبروز حوادث منجر به تزلزل مى

  1.زند آسيب مىيبانيانديشى و پشتچاره

  منابع و مĤخذ 

طيف، لتحقيق حسن محمود عبدال ،الكالم علم فى المرام ��غا، )1391( سالمبنمحمدبنعلىابىبنعلى اآلمدى،  - 
 .االعلى للشئون االسالميه  المجلس:مصر

 .داراالندلس :بيروت التكريتى،ناجى تحقيق ،تدبيرالممالك فى المالك سلوك ،)م1983 /ه1403 (ربيعابىابن  - 

السلك بدايع، ]تابي[محمد بن علي بن محمد األصبحي األندلسي، ابوعبداهللا شمس الدين الغرناطي االرزق، ابن  - 
  .  اإلعالم العراق�وزار: ، تحقيق علي سامي النشار، عراقلملكفى طبائع ا

: ، مصرالملل و االهواء و النحل كتاب الفصل فى ،)ق.ه 1321 (احمدبنعلىمحمدالظاهرى، االمام ابىحزمابن  - 
 .التمدن �����

 و تعليق ��يق و درا، تحقتحرير االحكام فى تدبير اهل االسالم، ) م1988/  ه 1408(جماعه، بدرالدين ابن  - 
 المحاكم �� بتفويض من رئا��دار الثقا: قطر، الشيخ عبداهللا بن زيد آل محمود ��
	�فؤاد عبدالمنعم احمد، قدم له 

�
����. 

 الفخرى فى آداب السلطانيه و الدول ،)م1966 / ه 1385(، محمد بن على)الطقطقاالمعروف به ابن(ابن طباطبا   - 
 .النشر  و�با للط:، بيروتاالسالميه

 ، صحه و علّق عليه المرحوم محمد حامداالحكام السلطانيه، .)ه 1406 (الحسينمحمدبنيعلى ىاب لفراّء،ابنا  - 
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 .سالمىمكتب االعالم اال: الفقى، تهران

 : بيروت،� العلم و االراد�� و منشور والهمفتاح دارالسعاد، ]تابي[ابوبكربنالجوزى، ابوعبداهللا محمدقيمابن  - 
  .هالعلميدارالكتب

، تحقيق محمود محمد قاسم، العدل المغنى فى ابواب التوحيد و، ]تابي[عبدالجبار الحسنابىاالسدآبادى، قاضى  - 
  . دارالكتب:العشرين، مصر ابراهيم مدكور، اشراف طه حسين، الجزء المتمم������ 

، عنى المصلين مقاالت االسالميين و اختالف ،)م1963/  ه1382 (اسمعيلبنعلىالحسناالمام ابى االشعرى،  - 
 . دارالنشر فرانز شتاينر:بتصحيحه هلموت ريتر، آلمان

، صححه و قدم له و علق عليه حموده غرابه، كتاب اللمع فى رد على اهل الزيغ و البدع، )1955 (-----   - 
 .المثنى ببغداد����� الخانجى بالقاهره و ����� : قاهره

 .انتشارات خوارزمى:  محمدحسن لطفى، تهراني، ترجمه آثار افالطونيدوره، )1377( افالطون  - 

 . انتشارات اميركبير:، تهرانتاريخ مغول، )1356 (آشتيانى، عباس اقبال  - 

 . عالم الكتب:، بيروتالكالم المواقف فى علم، ]تابي[احمدبنعبدالرحمنااليجى، قاضى  - 

 ه و الرافضهالمعطل �الملحد الرد على التمهيد فى، )م1947/ ه 1366(الطيب  حمدبنبكر م الباقالنى، االمام ابى  - 
 :، ضبطه و قدم له و علق عليه محمود محمد الخضيرى و محمد عبدالهادى ابوريده، قاهرهو الخوارج و المعتزله

  .دارالفكرالعربى

  ].نابي: [ول، استانباصول الدين، ) م1928/.ه 1346 (بغدادى، ابومنصور عبدالقاهر  - 

، الظلم التّيات فى االمم غياث ،]تابي[ الغياثى عبداهللا بن عبداهللا بن عبدالملكالمعالىابىالحرمين امام الجوينى،  - 
  ].نابى[ :، فهارس عبدالعظيم الديب، قطر��تحقيق، درا

  .الكتاب  عالم:محمود، بيروتوقيه حسينالدكتور ف ،تحقيقهالجماع  و�
	�����قواعد فىاالدلّهلمع، )1987( -----   - 

 الشيخ �����عليه ، علقالصدق كشفوالحق نهج، ) ه1407 (بن يوسفابومنصورحسنالدينالحلى، جمال  - 
 .ه دارالحجر�����: الصدر، قم رضااالرموى، قدم له السيداهللا الحسنىعين

 الجليل السيد محمد مهدى، ه، قدم له العالم اميرالمؤمنين��االلفين فى اما، )م1969/   ه1388 (-----   - 
 . الحيدريه������� :السيد حسن الخرسان، نجف

 ].نابي: [حيدر آباد دكن ،الدين كتاب االربعين فى اصول، .)ق.ه 1353(رازى، االمام محمدبن عمر   - 

- يقات و توسعه تحقي انتشارات مؤسسه:، تهرانهاى قاجارىنامهسياست ،)1386 (سينحغالمنژاد، زرگرى  - 

 . علوم انسانىي

 محمد ابوالفضل -  البجاوى ، تحقيق على محمدالفائق فى غريب الحديث، ]تابي[عمرزمخشرى، محمودبن  - 
 .هالثاني ������ ،�� دارالمعر:ابراهيم، بيروت

 .]نابي [:]جابي[، تاريخ الخلفا، ]تابي[، عبدالرحمن السيوطى  - 

 ].نابي: [ مصر،الكالم االقدام فى علم ���� ،]تابي[عبدالكريم شهرستانى،   - 

 .الحيدريه�������: نجف الخرسان،السيدحسن له قدم ،االختصاص ،)م1971/ ه 1390 (نعمانمحمدبن شيخ مفيد،  - 

 السيد  قّدم له و علّق عليه،الشافى تلخيص، ) م1972/ ه 1394 ()شيخ الطائفه(الحسن بنجعفرمحمدابى طوسى،  - 
  . دارالكتب االسالميه:علوم، قمحسين بحرال
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 زردشتيان  به نسبت خارجي نويسان سفرنامه رويكرد بررسي
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  تاريخيي تاريخ فرهنگ، مستلزم شناخت اوضاعيابي به نگرشي كلي در حوزهدست: چكيده
رغم  ي بقاياي پيروان آييني باستاني، عليمثابه زردشتيان به. هاي جوامع است اجتماعي اقليت  و 

» زردشتي«آنان را در ايران . كنند  مي تحوالت تاريخي، هنوز در ايران و هند و ديگر كشورها زيست
شناخت . كي با يكديگرندهاي فرهنگي مشتر اقليت داراي ريشه اين دو . نامند مي» پارسي«و در هند 

ميان، توجه  اين  در .  حال، مستلزم تتبعات تاريخي است  و و اجتماعي آنان در گذشته اوضاع فرهنگي
ويژه در زمان  ي قاجار، بهدر دوره. به آراي سياحان و مأموران اعزامي به ايران جايگاهي خاص دارد

ي مسائل گو درباره و ياحان و مأموران، ضمن گفت بسياري از اين س،ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه
فرهنگي و اجتماعي ايران، بسته به رويكردهاي مختلف خود، به بيان نظر راجع به زردشتيان 

نويسان خارجي عصر ناصري و مظفري  نوشتار به آراء و رويكردهاي سفرنامه  اين  در. پرداختند
 بررسي قرار   مثبت مورد  رويكردهاي غالباً  اين للهمچنين، ع. شود مي خصوص زردشتيان پرداخته  در

  .گيرد مي 

   عصر مظفري  زردشتيان، فرهنگ زردشتي، سفرنامه نويسان، عصر ناصري،:كليدي هايواژه
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Abstract: Zoroastrians as the followers of an ancient religion are still living in Iran, India 

and other countries despite historical changes. They are called Zoroastrian in Iran and Parsi 

in India.Recognizing their cultural and social status at present and past requires historical 

studies and researches. To do this, views of travellers and officials commissioned in Iran are 

of great importance. In the Qajar period especially under Nasir ud Din Shah and Muzaffar ud 

Din Shah, most of these travellers and officials while speaking about cultural and social 

maters in Iran, have expressed their own ideas about Zoroastrians. In this article these ideas as 

well as the causes of often positive approaches to the Zoroastrians have been studied. 

Keywords: Zoroastrian, Zoroastrian Culture, Travelogue Writers, Nasirid Era, Muzaffarid Era  
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  مقدمه

آمدند، توانستند با   حساب ه بهذم زردشتيان كه از سوي آنان اهل اعراب به ايران،  ورود  از  پس
هند   آنان به اسالمي گروهي از هاي نخست  سدهدر. خود را حفظ كنندپرداخت جزيه هويت 

 در ،ردشتياندسته از ز  اين. كرد مبدأ دقيق آن را تعيين  و  نتوان زمان  كردند كه شايد مهاجرت
 توانستند ،ر ايرانكيشان خود د  تداوم ارتباط با همطريق ازآنان . يافتند  هند به پارسيان شهرت

 بسته به شرايط ،دوار مختلفطي ا دركيش  اقليت هم  اين دو.هند حفظ كنندهويت خود را در 
  . رسانيدند    به يكديگر مدد،اجتماعي  و  تاريخي

باره  اين در.  دقيق منابع استيستلزم مطالعهاعي زردشتيان مشناخت تاريخ فرهنگي و اجتم
 ، قاجاري دوره  در. آورد دست توان اطالعاتي ارزنده به يسان مينو سفرنامههاي  از ميان نوشته

. يافت  كردند افزايش ن و مأموراني كه به ايران مسافرت تعداد سياحا،المللي علت شرايط بين به
 ،كشور خود  و  موقعيت  و  مقامو فراخور علت و زمان مسافرت   به ،مسافران  يك از اين هر

 .ه استيافت  ن بازتابهاي آنا  داشتند كه در نوشتهي زردشتيان رويكردهاي متفاوتيدرباره
 يا ،نما يافته و فرهنگي نشو كشور يا فضاي فكري و  چه سياح در  كه يك  اين، مزبوري دوره در

 خصوص درهاي او داشته يا خير، در داوري ود در گذشته آگاهيثار همانندان خنسبت به آ
  . است  نموده  زردشتيان نقشي بسزا ايفا

 شاه الدين مظفر  و  شاه ناصرالدين يدوره اهم آثار سياحان و مأموران خارجي در ،نوشتاردر اين 
 ، ذكرهدشتيان داشتاندك به زر  اي اشارهاگر    حتي،كدام  هر ديدگاه وهگرفت  قرار  بررسي  مورد

 دومورگان،  چريكوف، ژاكهايسفرنامه نظير ، بسياريهايباكتاست   گفتني .شده است 
  مورد  موضوع خصوص در مطلبي اما ،گرفت مطالعه قرار   مورد،اساكوفسكي، رابينو و ديگرانك

نويسندگان ه ملّيت ب  توجه  باشده   بررسي  له، آثارئمنظور تبيين مس  به. نشد  ها يافتآن  بحث در
  . دگردي  بندي آنان طبقه

  :پرسش اصلي اين مقاله به قرار زير است

ي ياد شده چگونه بوده و  رويكرد سياحان كشورهاي مختلف در باب زردشتيان دوره- 
  اي در اين رويكرد نقش داشته است؟كنندهچه علل و عوامل تعيين

  : نداعبارتاين پژوهش فرضيات 

آنان به  نوع نگرش يكننده سياحان تعيين  فرهنگي حاكم بر كشورهاي اينري وفضاي فك .1
  .ه استزردشتيان بود
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  . ه استع نگرش آنان به زردشتيان بود نويكننده  تعيين،سفر سياحان به ايرانعلل  .2

  .ه است بود مورد نظريلهئ نگاه آنان به مسينندهك آنان با زردشتيان تعيين تعامل ينحوه .3

 له توجهئيك به بخشي از مس  و هر استاز تنوع برخوردار نويسان  ر اين سفرنامهآثا 
  . پردازيم  ميآراي آناناالمكان به بررسي  جا حتياين در. اند كرده

 از ، به زردشتيان رويكردهاي سياحانيكننده عوامل تعيينمنظور شناخت  به نوشتار  ايندر
   .است  هشد  تفسيري استفاده از روش ،اي آنانمنظور كشف آر  و به،تعليلي - روش تبييني

   تحقيقيپيشينه

، گاه به فراخور حال اشاراتي به آمده ان به عملزردشتي يدر مطالعات و تحقيقاتي كه درباره
 كساني چون مري بويس، محمد جواد مشكور، ،براي نمونه.  قاجار شده استيزردشتيان دوره

اشاراتي به زردشتيان اين اند،   اديان تحقيق كردهوص خصكه درجان ناس، هاشم رضي و غيره 
 فصل يا فصولي به اين موضوع يا موضوعات پيراموني آن اشاره ، در برخي تحقيقات.دوره دارند

  :پردازيم دارد كه در ذيل به ذكر برخي مي

 با وجود اشكاالتي كه بر آن ، كتاب مزبور شيدري؛ جهانگير ا ازيخ پهلوي و زردشتيانتار  - 
 يكي از معدود آثاري است كه مستقالً بخشي از تاريخ معاصر زردشتيان ايران ،ارد استو

  . را در بر دارد

 ؛ رشيد شهمردانهر دو از ؛تاريخ زردشتيان، فرزانگان زردشتي و تاريخ زردشتيان پس از ساسانيان  - 
اي  هرو دومي تذك زردشتيان در ايران پرداخته است ختر به تاريبيشدر كتاب نخست كه 

ح زندگي هاي پارسيان هند براي ارتقاي سط  از فرزانگان زردشتي كه راجع به فعاليتاست
 .داردمطالبي دربر مزبور يزردشتيان در دوره

جا كه حاوي اسناد مربوط از تورج اميني؛ اين كتاب از آن اسنادي از زردشتيان معاصر ايران  - 
 به شمار  و در نوع خود منحصر به فرد اثري معتبر، معاصر استيبه زردشتيان در دوره

 . آيدمي

كتايون مزداپور؛ در شش ي نوشته، ؟دانم ايران چه ميهاي ازجزو سلسله كتاب، زردشتيان  - 
زردشتيان  سوم و چهارم كتاب مطالبي محققانه در خصوص هايلفصل كه به ويژه در فص

 . شده استفراهم  مزبوريدوره

 رغم اشاراتي كه به روابط اين كتاب علي ؛ كتايون نميرانيان تأليف،  مزردشتيان ايران پس از اسال  - 
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 . به تاريخ زردشتيان ايران پرداخته است، فقط غالباً ، هند و زردشتيان ايران داردن پارسيانبي

 رستمي؛ اين كتاب حاوي فرامرز پوراز ، ، يك سده تالش و خدمتانجمن زردشتيان تهران  - 
 مشروطه و پس از يهاي مدني زردشتيان در دوره خصوص فعاليت در اي اطالعات ارزنده

  .استآن 

توان موارد  از آن جمله مي. وجود دارد در دسترس هايه در نشريهاييهمقالعالوه بر اين آثار، 
 : ذيل را برشمرد

 حسين ميرزايي و ديگران، تأليف ،»هاي خارجي فرهنگ و شخصيت ايرانيان در سفرنامه«  .1
 .1387 سوم، ي، سال اول، شماره تحقيقات فرهنگيينامهفصل

  مسلمانان، زردشتياني تطبيقي خانه در محلهيمقايسه: گيري خانه تأثير فرهنگ ديني بر شكل«  .2
 ي، دورههنگي تحقيقات فرينامه فصلحسين معماريان و ديگران،  ، غالم»و يهوديان كرمان

 .1389 دوم، يسوم، شماره

 ينامه فصلجليل نائبيان و ديگران،  تأليف  ،» قاجارياي زردشتيان در دورهه خانه تجارت«  .3
 .1389، چهارم ي، سال دوم، شمارههاي تاريخي پژوهش

 جليل نائبيان و ديگران، ينوشته، » زردشتيان ايران عصر قاجاريليمجي و جامعه مانكجي«  .4
 .1389 اول، ي شماره، سال اول، ايران بعد از اسالمينامه  تاريخينامه فصل

 فارسي، برخي كتب و مقاالت انگليسي نيز حاوي مطالبي در هايه و مقالهاباعالوه بر كت
 :ند ازاها عبارتاهم آن. ندهستخصوص زردشتيان اين دوره 
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 دارندمطالبي ارزنده دربر مزبور درخصوص زردشتيان اين دوره هايه و مقالهاباهرچند كت
نويسان اين  اند، اثر مستقلي كه به رويكرد سفرنامه گرفته  نويسان بهره  از آثار سفرنامهغالباًو 

  . است  پديد نيامده،باشد  دوره به زردشتيان ايران پرداخته

   قاجار يعي زردشتيان در دورهاوضاع اجتما اجمالي بررسي .1

نويسان  پيش از ورود به بحث، به منظور مقايسه و دريافت صحت و سقم آراي سفرنامه
جا به اجمال اوضاع اجتماعي زردشتيان اين دوره از خالل متون  در اين، زردشتيانيدرباره

  . گيرد  مزبور مورد بررسي قرار مييتاريخي و اسناد دوره

 ،ودندحال پيشرفت ب كه پارسيان در حالي  در،م و نوزدهم ميالدي هجدهيهادر سده
قرار كاست، تحت فشار  مي ن فرواثر عوامل مختلف تعدادشا ها كه دركيشان ايراني آن هم

هاي  ها و كشمكش بود و بدترين اوقات براي آنان زمان جنگ  ندگي آنان دشوارز. داشتند
آماري . شدحاكم ديگر محسوب مينشستن تخت   حاكم و به ن مرگ يكبي ي محلّي يا فاصله

دوره   اين   گوياي كاهش جمعيت زردشتيان در،دهكر  ميرزا در كتاب خود ارائه كه كيوجي
  :آمده به آنان است  راثر وقايع واردب

  . شواهدي براي تعيين جمعيت وجود ندارد ، م15- 7 هايدر سده  - 

 . نفر500,000 م،17 - 16 هايدر طي سده  - 

 .نفر48,000 م،18 ير سدهد  - 

 1. نفر12,000 م،19 يدر سده  - 

. د كرتعييندقيق   طور  بهن تعداد زردشتيان ايران را توا نميدوره   خالل منابع تاريخي اين از
هنگام فتح كرمان . زيستند شهرهاي يزد و كرمان مي اتفاق آنان در  به  چند تقريباً اكثر قريب هر

ساروي .  ديدند ساكنان شهر بودند بسيار آسيبويان نيز كه جز زردشت، آقامحمدخانبه دست
داهيه از بيم مسلمانان تخم جهود  گبران در آن« :نويسد ميچنين اين باره   درتاريخ محمديدر 

 تحت فشار ايبه اندازهزمان   اين  باشد كه زردشتيان درگر آن بيانعبارت او  شايد اين 2.»كشتند
 مĤثر السلطانيهنيز در كتاب دنبلي  عبدالرزاق. كردند مي  هودي معرفيگرفتند كه خود را ي قرار

_____________________________________________________________________ 

1  Dastur Kayoji Mirza Hormazdyar(1987)‚ Outlines of Parsi History, Bombay: The K.R. Cama Oriental 

Institute, p.224. 

: مجد، تهران، به اهتمام غالمرضا طباطبايي )احسن التواريخ( مديمحتاريخ، )1371( ساروي محمدتقي بن اهللا فتح محمد   2

 .254انتشارات اميركبير،ص
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از  ، را كه پس از فتح كرمان بر مردم شهركند، صدماتي نمي   از زردشتيان ذكر چند مستقيماً هر
  ها قحطي رخ ها و شورش  جنگبر اثرنيز گاه  1.شمارد مي ، برگرديد  وارد ،جمله زردشتيان

در سال   نمونه، براي. شدند مي  سختي  جامعه دچار  افراد  مچون ديگرز ه زردشتيان نيوداد  مي
  زردشتيانوداد    در كرمان قحطي رخ، محمدخان افغاندليل شورش  به،شاه هشتم سلطنت فتحعلي

 ،شاه  فتحعلييخر دورهاوا در ،مچنين ه2.ديدند   آسيبسخت شهر از آن   انكنانيز همچون ديگر س
كه زردشتيان نيز در آن داد    رخشديدي در يزد قحطي ،ادگان قاجارزن شاهيبدليل كشمكش  به

 ،نداشت  اي وجود يافته  قدرت محلّي رسميتكه اين، هنگامي بر  عالوه 3.گرديدند دچار عسرت
رگ نمونه، پس از م براي. كردند مي   بدرفتاريهاگاه اوباش يا متعصبان با آندر يزد و كرمان گه

شد كه طي آن   هايي يزد دستخوش ناآراميشاه در تهران،  استقرار ناصرالدين انزممحمدشاه تا 
 باره  اين سپهر در الملك لسان. آمد  و اقتصادي بر زردشتيان نيز واردبرخي فشارهاي اجتماعي

تومان زر مسكوك  300مبلغ  ، به نام محمد،دوره  اين  يكي از سركردگان اشرار در ،نويسد مي
  4.كرد ين جماعت اشرار تقسيمب  زور اخذ و در   به)زردشتي(= مجوس از تاجري

   در امور آنان مداخله،غيرمسلمانانپذيري يكي از   اسالميعرف به بهانه گاه حكام شرع و
. كردند مي  دوره فراهم  اين  را در، خاصه زردشتيان،غيرمسلمانانكردند و موجبات آزار  مي
گرفت رسيدگي به  شاه تصميم  ناصرالدينيحكومت در دوره ،هلئمس  اين  منظور جلوگيري از به

 يخانهو ديوانشان را به دارالخالفه   ارتباط آنان با بستگاني و نحوهسالمجديداالافراد امور 
 خاصه ، غيرمسلمانانشد مي  ها باعث شورش   حتي برخي گاه 5.دهد  بزرگ پادشاهي اختصاص

ا كه به ج آن،خاطرات يروزنامهالسلطنه در كتاب  اعتماد. برسند  قتل  بهببينند يا    آزار،زردشتيان
ها   را با گبرها و يهوديگويند در يزد علما مي« :نويسد پردازد، مي  ميق. ه 1311وقايع شوال سال 

  يادآوريالقعده   ذي11 پرداختن به وقايع زمان او 6.»است كرده، شورشي برخاسته  پيچيدگي
ر چند نفر از تجار معتبر گبر كه در زي. اند يزد هم فتنه برانگيزانده  گويند اهل مي«: كند مي
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 افرادي  پيروزي انقالب مشروطه نيز گاه يهحتي در آستان1.»اند حمايت انگليس هستند كشته
. انگيزند را بر، به ويژه زردشتيان،توانستند با تحريك عوام دشمني عليه افراد غيرمسلمان مي

ق . ه1323جا كه به وقايع كرمان در سال  آن،ايرانيان بيداري تاريخرماني در ك ، ناظم االسالممثالً
 هندوها و زردشتيان گاهي از كهشد   بريني ظاهر  شيخ شمشيرينام  فردي به ،نويسد  مي،دارد اشاره

ر ب .دانست مي شان را مباح ل و خون مالشان را حال.خواند  حربي مي ها را كافرت و آنگف مي  بد
  2.شدند  دورش جمععوام زيادي از  حريكات او عده تاثر

  دوره به  اين نيز در شناخت جايگاه زردشتيان درتاريخي   اسناد  تاريخي، برخي متون بر  عالوه
  خصوصاين زردشتيان ايران و اقداماتي كه در ي لغو جزيهيدرباره. كنند مي  ما كمك

 كتاب اميني حاوي 18 تا 13 يد، اسناد شمارهامر محقق ش  نهايت اين كه درا اينگرفت ت صورت
سند  .سازد مي له را براي ما روشنئ مسي ناشناختهاست كه برخي زواياي  ارزنده  مطالبي بسيار

 هند كه از آن، اين السطان از سوي انجمن اكابر پارسيان  به ظلاي است احتماالً  نامه13 يشماره
  :گردد مي  موارد مستفاد

 گيرد، از رجال دولتي بوده مي  قرار خطاب   مورد» زاده شهنشاه«مه كه با لفظ نا، مخاطباوالً
  زردشتيانيجزيه ارسيان هند براي گرفتن فرمان لغوهاي پ بيش در جريان كوشش  و  كه كم

  . است  داشته  ايران نقش

فقره ظلم شت آن رفع ه راند كه د بوده  اي به شاه نوشته تر عريضه مه پيشناثانياً، فرستندگان
ي گزاري از دولت ايران برا  ضمن سپاس،نويسندگان نامه. بودند  شده   زردشتيان را خواستاراز

كه مربوط به شخص شاه كردن اخذ جزيه را   نخست موقوف،هفت فقره آن ممانعت از
  . اند كرده ، طلب استشده مي

دهند، نبايد جزيه از آنان  ي مي زردشتيان ماليات ديوانچون ،شده  نامه استدالل  اين ثالثاً، در
  آن استفادههاي اسالمي براي اثبات  آموزهجاي نامه از شواهد تاريخي و  ر جاي و د،شود  گرفته

رسد نويسندگان نامه از  مي  نظر   بهها،استدالل سقم اين و سواي پرداختن به صحت 3.است  شده
ن را به  دولت و رجال دولتي ايرا،سالميهاي ا استفاده از آموزه ودند باطرح اين ادلّه درصدد ب

خواهند براي  نامه ميدر پايان نويسندگان از مخاطب. نمايند   زردشتيان ترغيبيلغو جزيه
_____________________________________________________________________ 
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  .كند وساطتنزد شاه  زردشتيان ين فرمان لغو جزيهگرفت

اي است از همان انجمن به ميرزا سعيدخان، وزير خارجه،   نامه، كتاب14 يسند شماره
 ميرزا با گونه كه عباس شود همان مي  از او خواسته ،كر اهميت و نقش وزرا در درباركه ضمن ذ

 شاه الدين  او نيز در دربار ناصر،ن را بخشيد آذربايجاي ارامنهيمقام جزيه قائم عيسي وساطت ميرزا 
  1.نمايد  طتزردشتيان وسا خصوصبراي تحقق اين امر در

 انجمن مذكور ينخستين فرستاده( هاتريا جي ليم مانكجياي است از  كه نامه 15 يسند شماره
 دهد كه مانكجي مي  ار، و مالرستم، پسر مهربان، نشان به دستور شهريار، پسر دستور نامد،)به ايران

تاريخ نگارش اين  2.است  كرده مي   زردشتيان ايران را پرداختيه جزيهتا تاريخ نگارش نام
  . ها معلوم نيست نامه

هندوستان است   پارسي  صاحبان  اكابر  و انجمن شامل دو نامه از مانكجي ،16يهسند شمار
صاحب  نكجيشده كه ما له اشارهئنامه به اين مس در اين دو. ق.  ه 1299به رجال دولتي در تاريخ 
يان ايران را  زردشتي سال جزيه22استفاده از وقفيات انجمن به مدت   از طرف انجمن مذكور با

  3.است پرداخته ميبه دولت 

ي است كه مانكجي براي دعوت زردشتيان به جشن ا نامه  دعوت18 و 17 ي شمارهداسنا
 لهئاين مسبه  نخست مجدداً ،نامه در دعوت. است  زاري به مناسبت الغاي جزيه نوشتهگ شكر

دو   در هرمانكجي  و ه شد ، اشارهگرديده كه در اين زمان الغاكه جزيه مالياتي اضافه بوده 
به يمن اين واقعه زردشتيان در جشن، مراسم ق . ه1299در هفتم صفر  ياد كرده استنامه  دعوت

  4.آورد  جاي خواهند بهديني شكرگزاري 

ها، به رغم ضعف نداشتن تاريخ نگارش در اغلب آن  علي،شده  اسناد يافت،گفت اجماالً بايد
ع در فهم جزئيات وقايع مربوط به اخذ جزيه مناب  تر از ديگر ما را بيش،ري كه دارندعلّت اعتبا

 اكابر  زبور انجمندر اسناد م. كنند مي  الغاي آن از سوي دولت ايران يارياز زردشتيان ايران و 
عريضه به شاهنشاه ايران و بيان   تباط با رجال دولت ايران و نوشتنايجاد ار  هند با  پارسيان 

نهايت  ند و درمدآ مي  درصدد گرفتن فرمان لغو جزيه بر،نبراي مسلمانامورد تأييد  هايلاستدال
 االمكان مطالب جا حتيدر اين. ندماين  ران را در رسيدن به اين هدف ياريد زردشتيان ايشدنموفق 

_____________________________________________________________________ 

  .57- 55همان، صص     1

  .58- 57همان، صص     2

  .60- 58همان، صص    3

  .62- 60اميني، همان، صص    4



 1391 بهار ،12ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  92

احان و  با آراي سيهاآن يگرديد تا با مقايسه تون و اسناد تاريخي اين دوره ذكرموجود در م
  . يابد  سقم آراي مذكور امكان بررسي و  شد، صحت  هدخوا  مأموراني كه در ذيل آورده

  به زردشتياننسبت نويسان فرانسوي  سفرنامهمأموران و  رويكرد .2

 .نويسان فرانسوي بودند  سفرنامه، مزبور به ايران آمدندينويساني كه در دوره ترين سفرنامهاز مهم
شدند،   يا تجاري وارد ايران مي وي يا فعاليت مطالعات،آنان كه اغلب به علت مأموريت سياسي

  . نگريستند  مي، ازجمله زردشتيان،غالباً با رويكردي فرهنگي به مسائل مربوط به ايران

 ، استدر ايران حضور داشته ميالدي1858  سال تا1855  سالكه از »دوگوبينو كنت«
  اشارهاز هند  و ورود او سپس به ظهور پشوتن   او؛نداقلب زردشتيان مردمي خوش :نويسد مي
گويند  اي مي پاره ؛بودد نخواهاروپايي  پشوتناين باورند كه سپاه  زردشتيان بر :گويد كند و مي مي

  1.گويند روسي مياي  ه  و عد انگليسي

اوضاع  همچنينالمللي،  بايست زمان و شرايط بين ي م،باورهاي زردشتيان  ايندر تحليل 
بتوان باور    شايدعالوه،به. گرفت نظر  درداشتند،  نفوذ سياسي ايران را كه در آن روس و انگليس

  . داد  نسبتهاي پارسيان در ايران  به ظهور پشوتن از هند را به افزايش فعاليت

 زماندر  ،نويسد  كه در زمان ناصرالدين شاه به ايران آمد، مي»ششواركنت ژولين دو رو«
 تحملهاي روزگار را  ، سختيبودند  رسته ن خا  كه از كشتار آقامحمدي كرمانيان،شاه فتحعلي
 كانون كينه ،شود  كرمان بازسازي ترسيد اگر ميپادشاه  اين. بمانند   تا در جاي خود استواركردند

 زردشتي بودند و ناخوشنودي يانتر كرمان به ويژه كه بيش؛بازماندگان مقتوالن گرددو آشوب 
  2.افزود شان به قاجار مي از اسالم بر كينه

لحاظ جمعيتي در كرمان  از دوره   اين  زردشتيان در. است خطا رفته به جا نويسنده در اين
ديگر   او در جايي .است  نيافته رغم سفر به كرمان آن را در اند و نويسنده علي اكثريت نداشته

و د نارانتوجهي از مردم اي ها بخش درخور ها و زردشتي  يهوديها، ها، كلداني ارمني :نويسد مي
 ي دولت وصول ماليات را كه كار بغرنجنيزدر كرمان . زيند ميها در صلح  همه جا با مسلمان

انگاري نسبت به  جا با سادهسخن نويسنده در اين 3.ها سپرده است  به زردشتيآيدبه شمار مي
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 سخنها و مسلمانان  ن اقليتبياز سازش   پيشين خود،يرغم گفته وي علي.  استها همراه اقليت
او  1.دده نمينشان هاي مذهبي توجهي  درگيرياز به بسياري نسبت  و ؛آوردبه ميان مي

ويژه   به،كه گردآوري ماليات حالي در ،دانسته  ي مهميلهئرا مسهاي مالياتي زردشتيان  مأموريت
  2.است  متداول بودهاقليت در ايران   هر توسط بزرگان،جزيه

نقش در  ،نويسد مي ،به ايران آمد) م 1881سال(شاه  لدين در زمان ناصراكه »مادام ديوالفوآ«
ه ملبس به رئيس خانواد. آنان تقاضاي مالقات كرده از  و را ديدهزردشتيان از ي كاروانرستم

 يمسلمانان با اين وصلهدهد كه  بعد از آن توضيح مي.  استبوده دار وصلهلباس معمولي ايراني 
به  خواستنداو اشخاص نجيب از  اينگويد  ديوالفوآ مي. دهند  را تشخيص مي زردشتيانناجور
 يكه لهجهخورد  سپس افسوس مي.  استپذيرفتههم  بروند و او جمشيد هاي تخت خرابه

 كرده  ميصحبتها فنگچيان با آن و توسط يكي از تفهميده ها را خوب نميمحلي يزدي آن
گر شرايط يان بها گفته اين .سته انگريست ميزردشتيان ه اما تفنگچي با نظر حقارت باست، 

هاي اجتماعي اشاره   تبعيضاو به برخي. دوره است  اين  فرهنگي زردشتيان ايران در - اجتماعي
گويد اين جمعيت  نويسد و مي  نفر مي8000 آن را ي تعداد زردشتيان يزد و حومهكند و مي

 در تأسيس مدارس نيز شان مذهبان هندوستانيكنند و هم  آيين قديمي زردشت عمل ميبنابر
جي هاتريا به نمايندگي   ارسال مانكجي ليم،احتماالً منظور ديوالفوآكه  3،ددهن  ميشانياري

بوده  ناصرالدين شاه يپارسيان هند به ايران و اقدامات او در تأسيس مدارس زردشتي در دوره
 امانت و ديانت دليله ب. ارآمد و پاك هستندك ي،مردمانزردشتيان  ،ديوالفوآي به عقيده. است

اند در  صفات توانستهاين  يدر نتيجه. احترامي دارندشان  وطنان نزد هم ،و صداقت در تجارت
 آنانم از  رسوم مايلمن «: افزايدوي مي.  دهندختصاصجنوب شرقي ايران تجارت را به خود ا

هاي ديوالفوآ  ين گفتها 4.»ها اطالعات عميق و كافي از مذهب خود ندارند ايناما يابم  آگاهي
هاي فرهنگي و  برخي كاستيكه از  ضمن آن، استزردشتيانبه وي  مثبت  نگرشيدهنده نشان

   . است  نوشتهشان  دين به نسبت هاي آنان  ناآگاهي

در ايران حضور  )م1892 - 1889هايسال(ناصرالدين شاه كه در زمان  »دكتر فووريه«
_____________________________________________________________________ 
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 رسمي كه از ياو درباره. آورد مي  ميان شتيان سخن بهزردجا در كتاب خود از  داشته، تنها يك
خانه  نقارهتهران در   در،نويسد  ميداند، منظر خودش آن را برگرفته از فرهنگ زردشتي مي

 شايد ،گويد سپس مي. كنند مي  طرب و رقاص طلوع و غروب را اعالمصبح وعصر يك عده م
 محتمل است اشعاري ياآيين زردشتي باقي مانده اين يكي از آداب پرستندگان آفتاب باشد كه از 

 از نسلي به نسلي منتقل شده خيلي قديمي و خوانند و آالت طرب ايشان كه اين جماعت مي
  . داند اي از زردشتيان مي  را فرقهمهرپرستانفووريه به اشتباه  1.باشد

بت به شود غالب سياحان فرانسوي ذكر شده، نگرشي فرهنگي و عمدتاً مث مالحظه مي
كه در آن توان فضاي فكري و فرهنگي آن زمان فرانسه  علت آن را مي. اند  زردشتيان داشته

  .دانست،  استگرايي رجحان داشته گرايي و باستان ملي

  نويسان انگليسي به زردشتيان  رويكرد مأموران و سفرنامه.3

مأموريت گرفتن  انجام منظورنويسان انگليسي اين دوره نيز كه غالباً به  مأموران و سفرنامه
 ، ازجمله زردشتيان،آمدند، به فراخور حال و بنا به تعامالتي كه با مردم ايران سياسي به ايران مي

  . اند داشتند، بعضاً به آنان پرداخته

 اكثريت زردشتيان :ويسدن الدين شاه، مي ير انگليس در ايران در زمان ناصر، همسر سف»شيل مري«
را اين دانسته كه امر   دليل ايني و.آيند مير بهار به باغ سفارت انگليس  و دندادر  يزد ساكن

هاي  مردم با پارسي اينگويد  سپس مي. ندديد مي  جا از تعرض مردم مصوندر آن خود را آنان
  رغبت بيشتريها انگليسيمعاشرت با به است كه  دليل  همين  يم بمبئي ارتباط دارند و شايد بهمق

 ها ها ناشي از اميد آنان به حمايت انگليسي  اين رغبت زردشتيان ايران به انگليسي2.دهند يم نشان
 ممانعت از برخي تعديات عليه زردشتيان عمل به منظوراي  توانسته به عنوان وزنه كه ميبوده 
  ايجاد نگرش مثبت زردشتيان ايران به آزادي مذهبي پارسيان در هند باعث،نينهمچ. كند

كند  ان ايران مي ميان پارسيان بمبئي و زردشتيياي به رابطه نويسنده اشاره.  استبودهها  انگليسي
ها به علّت حسن  انگليسي .گويد نمي  رابطه سخن  ثيرات اينأچون و ت و اما در خصوص چند

 . به ارتقاي سطح اقتصادي و فرهنگي پارسيان مدد رسانده بودند،داشتند ارتباطي كه با پارسيان هند
_____________________________________________________________________ 
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  1.له آگاهي داشتندئن ايران از اين مسزردشتيا

 ، استكرده از ايران ديدن ) م 1888- 1887( كه در زمان ناصرالدين شاه»ادوارد براون«
ها نسبت به انگلستان كه در هندوستان مدافع تمام مذاهب و از آن جمله  زردشتي :نويسد مي

اندازند  ا به كار نميسف هستند كه چرا نفوذ خود رأنظر خوب دارند و متاست، ها  زردشتي
 اگر انگلستان از ما حمايت :گويد براون از قول آنان مي .ها در ايران دچار آزار نشوند كه زردشتي

 بشود، در صورتي كه اكنون اگر اغتشاش.  در موقع اغتشاش ما حامي خوبي خواهيم داشت،كند
 دولت ،ه انگلستان بپس از مراجعت او :نويسد براون مي. است معرض خطر جان و مال ما در

ها از   زردشتي.مود سياسي خود انتخاب نيهاي يزد را به سمت نماينده انگلستان يكي از زردشتي
 نخواهد  ها را تهديدخطري آن ها اغتشاش در ستندندا  زيرا مي،وع خيلي خوشحال شدنداين موض

  2.كرد 

ها  رسيان هند و انگليسي، زردشتيان از حسن ارتباط ميان پاكه اوالًآيد  از اين سخن برمي
 در گذشته شانثانيا، به علت تجربيات. ها بودند و خواهان حمايت انگليسيآگاهي داشتند 
 ربا حضو. در خارج از مرزها بودند به دنبال يك حامي ،لذا.  خود بودندامنيتنگران حفظ 

ود از رفاه  خهاي فرهنگي و تجاري  كوششيها در هند، پارسيان توانستند در سايه انگليسي
 ،هاي اقتصاديها در عرصه  پارسيان هند توانستند با حمايت انگليسي3.دنسبي برخوردار گردن

توان نگرش مثبت زردشتيان ايران نسبت  مي 4.العاده داشته باشندرشدي فوق ،ويژه در تجارت به
  .داد  را از اين زاويه مورد توجه قرارها به انگليسي

نزد  ،استامان مانده  دررا كه شان  هاي قديمي  تمام كتابتقريباَها  يزردشت :گويد ميبراون 
  زردشتيان ايران و پارسيانبينهاي متبادله  گونه كه از نامههمان 5.اند فرستادههاي هندوستان  پارسي

 گويي به نيازهاي ديني پارسيان مذهبي در ابتدا پاسخهاي باكنندگان كتهدف ارسال 6.هند پيداست

_____________________________________________________________________ 
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 ، وقايع ناگواري كه در طول زمانعلّتاما به . هابا تا حفظ اين كت،م آنان بوده استهند و تعلي
پنداشتند كه در  دوره چنين مي اين در، راون براي زردشتيان رخ داد صفوي تا زمان بياز دوره

 را به ها، آن مذهبييهابامنظور جلوگيري از نابودي كت  بهگذشته نيز زردشتيان ايران صرفاً
 نظير دانست ايعيوق علّت پيدايش چنين نظراتي در نزد زردشتيان را شايد بتوان. فرستادند يهند م

 و نامه جاماسبرا براي دادن  زردشتيان شاه ،آنطي  كه در ،اول رخ داد عباس آنچه در زمان شاه
ن كشته شدند و ايشاتعدادي از  نيز به دنبال آن .گذاشت مذهبي تحت فشار هايباتك ديگر

 ايندار زردشتيان ايران محصول وقايع تاريخياين پ 1. مذهبي آنان از ميان رفتهايبااز كتبرخي 
ثير عميق نهاده و ارتباط چنداني با علت واقعي ها تأان صفويان تا اين زمان بر آناست كه از زم

  .است  در گذشته به هند نداشتههابارسال كتا

زردشتي » ارباب فريدون«به قتل ، طيت ايرانانقالب مشرو به نام  در كتاب ديگر خودبراون
از هاي شاه   او به علت حمايتكه قاتالنكند و اين شاه اشاره مي صراف در زمان محمدعلي

 خواهان قاتالن فريدون زردشتي قصاص پس از پيروزي مجدد مشروطه اما 2.نشدند مجازاتايشان 
  3.ندگرديد

در  :نويسد  مياو در كتاب خود. ه ايران آمدب يالديم1889 در سال 4»جورج ناتانيل كرزن«
 يحومه و  يزدهاآن. تر در يزد مورد توجه باشندچيزي بيشطايفه از هر ها شايد اين نظر انگليسي

 در .اند مند ساخته  اخالقي خويش بهرهناپذير و فضايل آن را از بركات صنعت و كار خستگي
 .ندادچار محروميتندگاني روزانه و امور تجارتي در ز ،باشند حالي كه مورد حمايت و عنايتي نمي

.  نيستنددوراند و هنوز هم از خطر  با وجود ثروت و سرافرازي همواره دچار صدمه شدهآنان 
 ،عالوه بر اين .كند  اشاره ميها  جانيو عدم مجازات هاي نامي  يكي از زردشتيپس به قتل س

 يداري، اجازه سواري يا دكان  شهر حق اسبرنگ بپوشند، در هاي كم  جامهزردشتيان مجبورند
ها  تر از مسلمان ناچارند بيش،كنند هاي عالي ندارند و هنگامي كه استمالك مي تصاحب خانه

 ،آميز از بيم اقدامات خصومت. تن وسايل كار و زندگي خويش مجبورند و به پنهان داشبپردازندبها 
گاه از امكان ن عبور از كوچه و خيابان هيچدارند و در حي كارهاي تجارتي خود را مكتوم مي

_____________________________________________________________________ 
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 كيشان ايشان از بمبئي انجمني براي هاي اخير هم در سال. حرمتي در امان نيستند حمله و بي
   1.اند ها ترتيب دادهحمايت از وضع و منافع آن

پردازد كه شايد   زردشتيان مييتر به بيان برخي مطالب كلي دربارهجا كرزن بيشدر اين
ها از  هاي اجتماعي اقليت هر چند وجود بسياري محروميت. از ذهنيت اروپايي او باشدناشي 

جاست كه حال پرسش اين ها نيز مورد تأييد است با اين جمله زردشتيان از سوي ديگر سفرنامه
اند در چنين  اند، چگونه توانسته داري در اين دوره نداشته اگر زردشتيان حتي حق دكان

 ، از سوي ديگر. كند اي كه خود كرزن نيز بدان اشاره مي لهئمس. ت دست يابنداي به ثرو جامعه
تر اشاره  گونه كه پيش حامي نبودند چرا كه همان زردشتيان در يزد در اين دوره چندان هم بي

 سياسي از اي ها به منظور حمايت از زردشتيان نماينده  انگليسي، بنا به قول ادوارد براون،شد
ها حمايت كند و خود كرزن نيز در سوي خود در يزد قرار داده بودند تا در مواقع لزوم از آن

ها به زردشتيان در يزد   خاص انگليسيي به توجه،جا آورديمابتداي نقل قولي كه از او در اين
 از نحوه يا كند و نيز  كرزن نام زردشتي مقتول را ذكر نمي،در اين نقل قول. اشاره كرده است

 شايد بتوان ،در نهايت. آورد هدف ياري پارسيان هند به زردشتيان ايران سخني به ميان نمي
گفت كرزن در بيان كلي مسائل و مشكالت زردشتيان تحت تأثير زردشتياني بوده است كه با 

  .اند او مراوده داشته

 او. ايران آمد و در زمان ناصرالدين شاه به يالديم1893در سال  »سرپرسي سايكس«
چون يزد يكي از نقاط دوردست است و نزديك هيچ يك از سرحدات ايران واقع  :ديسنو مي

گاه پيروان دو در گذشته پناه  يزد و كرمان هر.جا اتفاق نيفتاده و جدالي در آن جنگ،نشده
-  چهاردهم و جوزافايسدهسيزدهم و ادريك در  يسدهماركوپولو در .  بوده استزردشتيان

 اند و سومي شرح مبسوطي راجع به منسوجاتنموده   پانزدهم از اين شهر عبوريسده در ارباروب
 درستي به دوري يزد  سايكس به 2.است  كشيده تحرير يرشته   خود بهيامهابريشمي يزد در سفرن

 ود،گاه و مأمني براي زردشتيان محسوب ش به عنوان پناه   توانسته در طول زمان  و كرمان كه مي
 زردشتيان يهاي پيشين را درباره هاي او مبين آن است كه سايكس سفرنامه گفته. كند اشاره مي

  : نويسد او در جايي ديگر مي. داده است مورد مداقّه قرار 

_____________________________________________________________________ 
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 اند كه در ورود اينجانب سه نفر از محترمين  قدري تغيير روش داده اين روزها مردم يزد به«
اوضاع يزد از هر جهت رو به ترقي و پيشرفت است و . ودندروحانيون محل از من ديدن نم

ها و باغات بهتري به اسلوب جديد بنا  اند ساختمان تجار يزدي كه از بمبئي مراجعت كرده
 سايكس به رشد اجتماعي و اقتصادي يزد كه به 1.»اند كرده و به آبادي شهر كمك شاياني نموده

عالوه . كندمي   اشاره استتهگرف ارسيان هند صورتردشتيان يزد با پدنبال ارتباطات تجاري ز
 تري نسبت ارتباطات تجاري با پارسيان هند از رفاه بيشيكه تجار زردشتي يزد به واسطهبر اين

كيشان  أثير همتاند، به لحاظ ايجاد برخي ابنيه در يزد نيز تحت بوده  شده به ديگران برخوردار
  . سايكس به آن اشاره كرده استتنها، اي كه   ارزندهينكته. بودند  گرفته خود در بمبئي قرار

شود مأموران و سياحان انگليسي مذكور نيز نگرشي مثبت به زردشتيان  مالحظه مي
ها و پارسيان در هند   ميان انگليسيي را ناشي از روابط حسنهاين نگرششايد بتوان . اند داشته

 با احساس ،در ايرانخود با توجه به نفوذ ه ها در اين دور انگليسي از سوي ديگر، .دانست
  . آمدند برميدلي نسبت  به زردشتيان در صدد حمايت از آنان  هم

  نويسان آمريكايي نسبت به زردشتيان  رويكرد مأموران و سفرنامه.4

 مطالعات و تحقيقات تاريخي و  رساندنانجامبه نويسان آمريكايي كه عمدتاً براي  سفرنامه
آنان از سر . نگريستند له ميئآمدند، غالباً با رويكردي علمي به مس ه ايران ميشناسي ب جمعيت

كردند تا از باورها و آداب ديني   ارتباط برقرار مي، از جمله زردشتيان،كنجكاوي با مردم ايران
  . و اجتماعي آنان آگاهي يابند

 از زمان دييال م1910 تا 1891سال از تاريخ  20 كه به مدت »جان ويشارد آمريكايي«
 زردشتيان ايران ي درباره، در كتاب خود استاه در ايران مشغول طبابت بودناصرالدين ش

مخصوصاً در يزد و برخي  ،عليه آنان. مسلمانان نسبت به آنان چندان نفرتي نداشتند :نويسد مي
ب  اما مبناي مذهبي نداشته، بلكه از جانوجود آمده هايي نيز به رگيريدجوار،  نقاط هم

  زردشتيان در تهران، اصفهان،گويد  سپس مي. اند اي چپاول و غارت شده الهويه هاي مجهوال گروه
 2.پرست ناميده شوند  ت ندارند آتش دوسكنند و رمان و ساير نقاط زندگي ميكاشان، يزد، ك

هاي   نسبت به برخي ريشههمچنين .آورد نويسنده از تعداد زردشتيان ذكري به ميان نمي
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جا به آشپز بودن  هماناو در . ات مذهبي ميان مسلمانان و زردشتيان غفلت ورزيده استاختالف
، اشتغال به كسب و تجارت اكثرشان، تبحر و اشتغال تعدادي به باغباني زردشتياناز تعداد كمي 

  1.كند و نيز عدم كشيدن قليان و چپق اشاره مي

جي، به انجمن زردشتيان يزد  مانكاي كه بهرام پسر رستم، يكي از شاگردان بر اساس نامه
تا پيش از آمدن مانكجي كشيدن چپق و قليان در ميان زردشتيان رواج داشت و  نوشته،

ادامه برخي صفات زردشتيان را  در ويشارد 2. زردشتيان ايران را از اين كار نهي كرد مانكجي
 ترين ران باستان، آزادانديشگوترين قوم از مردم ايانديش، راست  مردمي نيك:شمارد چنين برمي اين

از برخي او در ادامه  .گر نگرش مثبت او به زردشتيان است عبارات بيان اين 3.ها در آسيا انسان
 كند از طريق انجمن پارسيان بمبئي در تهران ياد ميهاي پارسيان هند از زردشتيان ايران  حمايت

همه تابع حكومت انگلستان است چون كند و  زردشتيان ايران فعاليت ميكه براي بهبود وضع 
  4. آنان ساخته استيزردشتيان از عهدهنوع حمايت 

 ،كرد در زمان مظفرالدين شاه از ايران بازديد يالديم1903در سال كه  »پرفسور جكسون«
 وجوي منزل كالنتر دينيار بهرام،  بالفاصله بعد از رسيدن به يزد در جستتقريباً :نويسد مي

 نفر است، 8500 تا 8000بين يان شهر، كه تعدادشان در شهر و حومه  زردشتيرئيس جامعه
جا سخن به ميان ازتعداد جمعيت زردشتيان يزد و اعضاي انجمن زردشتيان آناو  .برآمده

 وظايف او توسط تيرانداز گرفتن به رفتن دستور نامدار به هندوستان و انجام،همچنين. آورد مي
 ،نويسد  نسخ متون زردشتي مييه درباراو 5.كند اند، اشاره مي ختهتر بدان پردا كه ديگر منابع كم

 يها و نسخي بودند كه در آن موقع وجود داشتند، و مطلعين گفتند كه همه نويس ها تمام دستينا
 اعضاي .اند  به هند فرستاده، يا براي استفاده،كه سالم بمانداهميت خود را براي آن هاي با كتاب
 6.اند دانسته  اسالم مييبعد از غلبهتر ناشي از تعقيب  فقدان متون را بيششدن و گم،انجمن

تر زردشتياني كه در يشب :نويسد دشتيان يزد در اين دوره مي وضع عمومي زرياو دربارههمچنين 
  آن دسته از زردشتيانو ،د، به باغباني و زراعتردنك  تفت زندگي مييبيرون شهر، خاصه در قصبه
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  سال پيش امتياز كسب و كار50ولي تا حدود . نداشتغال داشت به تجارت ،بودند ساكن كه در شهر
  اجازه نداشتندمثالً. اند اشتههايي د  محدوديتزمان نويسنده، و آنان حتي در هها داده نشده بودبدان

  1.ددانستن ا را كافر و در نتيجه نجس ميهدر بازارها اغذيه بفروشند، زيرا مسلمانان آن

 ،هاي اجتماعي عليه زردشتيان جا به فشارهاي ناشي از جزيه و ديگر مزاحمت  در هماناو
سازي، تعيين نوع و رنگ پوشاك، سواره تردد كردن، چتر به دست  نظير محدوديت در خانه

ناصرالدين شاه در توسط كند و از صدور فرمان لغو جزيه   اشاره مي،گرفتن، عينك زدن و غيره
در سال  :نويسد سپس در جايي ديگر مي .كند به نيكي ياد ميميالدي  1882 سپتامبر 27تاريخ 
 اين فرمان،. سازد  زردشتيان را بهتر مظفرالدين شاه بر آن شد با صدور فرماني وضع يالديم1898
وجود . كرد ه بهبود وضع زردشتيان كمككه به طور كامل رعايت نشد، از لحاظ روحي ببا آن

ها  اينيتر از همه اما مهم. يدي داشت و به بهبود اوضاع كمك كرداروپاييان هم تأثير مف
 را ياري كرد زردشتيان آن ياقدامات انجمن رفاه زردشتيان ايران در بمبئي بود كه صندوق اعانه

جكسون به درستي افزايش تعداد زردشتيان ايران در زمان  2.اضافه شد تعداد آنان پس از آنو 
  :داند ميبه قرار زيرمل خود را ناشي از چهار عا

   ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاهيتوجه  .1

 برخي تمايالت اجتماعي در ايران براي كاهش ميزان تعصبات   .2

 وجود اروپاييان  .3

 اقدامات سودمند اجتماعي پارسيان هند در ايران   .4

تربيت  يم وتعلكند كه  ارسيان در ايران چنين ياد مي از برخي اقدامات تعليمي پ،همچنين
 پيش وضع تعليم و يسدهتا نيم . آنچه بايد باشد، بسيار ناچيز استجوان زردشتي، در مقايسه با 

 ي ايرانيان به مراتب بدتر بود، زيرا يا مدرسه نداشتند، يا اجازهيتربيت زردشتيان از بقيه
جمن رفاه  مبلغي از صندوق انيالديم 1857در سال . شد ها داده نميآنهتأسيس مدرسه ب

 عامل. اختصاص يافت يزد و كرمان يزردشتيان به تأسيس و مراقبت از مدارس پارسي در ناحيه
 در نهايت خصوصيات زردشتيان جكسون 3.بود پارسيان هند يخواهانه ترقيهاي  آن كوشش

  :شمارد ايران را چنين برمي
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 با تبعيتجويي و عقل معاش همراه  از اختصاصات زردشتيان يزد همين حس صرفه«
بر روي هم اثري كه از آنان در ذهن من باقي ماند، با توجه به . باشد مصرانه از كيش نياكان مي

 ها در ايران در مقياس با آزادي و محيط مساعد زندگي همكيشانمقتضيات و شرايط زندگي آن
نند از توا بسيار چيزها هست كه زردشتيان ايران مي. ها در هند، بسيار خوب و مطلوب بودآن

 يهاي مختلف مادي و معنوي بياموزند، ولي در عوض حتي در زمينه پارسيان هند در زمينه
شان، چيزي ندارند كه بدانها  آداب و مناسك ديني يا كتب قديمي مربوط به دين مشترك

   1.»بدهند

متأسفانه او در . كند تر به شرايط اجتماعي زردشتيان در زمان خود توجه ميجكسون بيش
هاي ديني پارسيان  گويي به پرسش نظير پاسخ(هاي زردشتيان در گذشته  جا از شرح كوششاين

هند، تعليم و تربيت آنان در طول زمان و اعزام برخي دستوران و آموزگاران زردشتي از ايران 
  كه موجب شد پارسيان هند بتوانند در طول زمان هويتهايي كوشش 2.ورزد غفلت مي) به هند

رهنگي و اجتماعي خود در گي خود را حفظ نمايند و در اين دوره با اقدامات فديني و فرهن
  .برآيندآن صدد جبران  ايران در

آنان نيز با نگرشي اما مأموران و سياحان آمريكايي نسبت به ديگران ديرتر به ايران آمدند، 
دار بوده تري برخورهاي آنان از عمق بيش اند و گفته مثبت نسبت به زردشتيان سخن گفته

شايد بتوان اين نگرش را در مطالعه و آگاهي آنان نسبت به اوضاع زردشتيان ايران . است
  .دانست

  نويسان ديگر كشورها به زردشتيان  رويكرد مأموران و سفرنامه.5

نويسان مذكور، برخي سياحان از ديگر كشورها در اين دوره به ايران آمدند  عالوه بر سفرنامه
آنان نيز غالباً با رويكردي مثبت به . تعدادشان ذيل يك عنوان قرار داده شدندكه به علّت قلّت 

  . اند زردشتيان اين دوره پرداخته

 ها زردشتي :نويسد  مي،بوده در ايران ). م1882 - 1855(ناصرالدين شاه كه در زمان، »پوالك«
 ،در دست نداشتند فرمان آزادي از حضرت علي اگر. به تعداد كم در يزد و كرمان سكني دارند
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فرستند تا باج الزم را   مي پولپارسيان هند هر سال براي زردشتيان ايران.  شده بودندنابود
 :نويسد  مي،همچنين.  بمانندشان در سرزمين مادري كيشان عالقمندند كه هم زيرا آنان ،بپردازند
ان از هندوستان هاي اير  زردشتيكه مالياتاي از طرف پارسيان به تهران گسيل شد  نماينده
 هااينهر دو اما دولت با . تأسيس گرددشان  اي براي تربيت كودكان  مدرسه وه شودپرداخت

 ي چرا كه در دوره است؛اطالع درستي نداشتهباره  ر اينرسد پوالك د به نظر مي 1.كرد مخالفت
هاي   تخفيف هم مؤسساتي براي زردشتيان ايجاد شد و هم،هاي مانكجي شاه با كوشش ناصرالدين

 زردشتيان ايران ملغي يها و پارسيان هند جزيه  نهايت با حمايت انگليسيتا در ،داده شدمالياتي 
    2.دگردي

 در ايران بوده.)  م1878 - 1877(در زمان ناصرالدين شاه  كه »ايتالياييمادام كارالسرناي «
رد گاهي مو . است نفر8000 يا 7000 در حدود شانتعداد :نويسد مي زردشتيان ي، دربارهاست

جا از سوي  و در آننمايند مي تعداد زيادي از آنان به هند مهاجرت لذا،. شوند بدرفتاري واقع مي
 يآنان هم به اندازه. تر آنان ساكن يزدندبيش .شوند  ميحمايتمند پارسي بازرگانان ثروت

. ت اروپايي نويسنده را يافتتوان ذهني ها مي در اين گفته 3.مسلمانان، خرافاتي هستند بعضي از
تر راجع به گورستان گبرها مطالبي  يشبكند،  ارائه مينسبتاً صحيحي كه علي رغم اطالعات 

 از گورستان گبرها ديدن نموده گويد مياو . زردشتيان است ياظهار نموده كه مغاير با باورها
هاي ري، ميان  بههنگام دور شدن از محل خرا« :كند گونه توصيف مي جا را اينآن. است
 ...هاي مجاور، ديواري را ديديم كه بر دور محوطه گودي كشيده بودند و در ورودي نداشت بلندي
 در اين آرامگاه ابدي رها  ها را با لباس، روند  و جنازه برها از طريق نردبان از ديوار باال مي مرده

 يشده هاي رها بودن استخوان و باقيجا بودن آن ودن مكان، متعفنب انگيز غم بر  عالوه 4.»كنند مي
كه  اين.كند مي  اشاره» رسمي عجيب«اند، به  شده  خوردهمردگاني كه توسط پرندگان شكاري 

 ،كند مي نويسنده اظهار. خورند  مردگان ميآورند و در پاي برج مي  جمعي با خود غذا مردم دسته
  5. بخورد  غذا  ست ا نتوانسته در آن محيطوقتي براي صرف نهار دعوت شده، 
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 ها استخوان توسط پرندگان، شانردشتيان پس از خورده شدن مردگاناوالً، بنا برآداب تدفين، ز
   1.دادند مي را در دخمه قرار

 برها داشته و مرده   كه گرداگرد گورستان ديواري قراركرده انياً، نويسنده در خود متن اظهارث
  امكان ورود،توصيف  اين  با. دادند مي  جا قرارآن دگان را درن از ديوار گذشته و مربا از طريق نرده

   است؟ پذير بوده ها چگونه امكان انبه گودال و صرف غذا بر روي بقاياي استخو

 خاموشان را برج  ورود به  ديگري حق برها كس  جز مرده،طبق باورهاي زردشتي برثالثاً، 
   2.ستا نداشته

 اعم از زردشتي و ،هاي مردگان از سوي ايرانيان استخوان طعام بر يگستردن سفرهرابعاً،
  . رسد  بعيد به نظر مي،غيرزردشتي

 كشورها نيز نگرشي مثبت نسبت به زردشتيان  سياحان ديگر،شود مي  كه مالحظه گونه همان
 به. قيقت استدهند، غالباً نزديك به ح  آنان به ما مييداشته، آگاهي و اطالعاتي كه درباره

 أمورانرغم تعدد م  علي،است  شايان ذكر.اي مطالب او راجع به گورستان گبرها اي سرنا و پارهاستثن 
آنان   به مربوط  يان و مسائلها به زردشتكدام از آن دوره، هيچ  اين  و سياحان روس در ايران در

  .اند نكرده  توجهي

  گيري نتيجه

 نسبت به زردشتيان رويكردي مثبت ، هر يك به علّتي يادشده غالب سياحانگردد مالحظه مي
گري  عصر روشندر . است  بوده آنان هاي فرض  عمدتاً ناشي از پيش،نگرشاين . اند  داشتهايران

 اي باستاني ايران از جايگاه ويژهيگذشته ،آن زماندر فضاي فكري و فرهنگي و اروپا 
  .داشتندنگرشي مثبت آيين زردشت پيروان  غالباً به لذا، سياحان مزبور .برخوردار بود

 يها موجب شده بود اروپاييان به اقليتازاين،  پيشها  درگيري با عثمانيهاي صليبي و  جنگ
نبايد از نظر دور .  زردشتيان به چشم افرادي تحت ظلم در جوامع اسالمي بنگرندمثل مذهبي

ان يك اقليت در ايران به عنونيز كيشان آنان  هم كه مسيحي بودنداين سياحان داشت كه اكثر 
دلي   هم در ايران از جمله زردشتيانها  ديگر اقليتبا آنان ،لذا. هايي مواجه بودند با محروميت

_____________________________________________________________________ 

   .482و فرهنگي،  صانتشارات علمي : ي علي اصغر حكمت، تهران، ترجمهتاريخ جامع اديان، )1375( ناسجان بي    1

2  Bharucha, Edvard Sheriarji Dadabhai (1928), Zoroastrian Religion and Customs, Bombay:D.B.Taraporevala 

Sons & Co, pp.179-180. 
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  .است  بوده يكي ديگر از علل نگرش مثبت آنان به زردشتيان ،اين داشتند و

ها، رويكردي  اند، به ويژه انگليسي دهكرميشد  و  اغلب اروپايياني كه به هند آمد،نهمچني
 هاي  همكارييبود در سايه ال در هند توانستهه اين اقليت فعچرا ك. ندا هت به پارسيان هند داشتمثب

گردد و در اذهان اروپاييان تأثيري خاص برجاي  ها از رفاه نسبي برخوردار نگليسيتجاري با ا
در ايران شان  كيشان كردند تا از هم مي  به كرّات درخواستها  پارسيان هند از انگليسي. بگذارد
اين . زدند ميتأمين منافع زردشتيان دست به اقدام  و خود نيز در ايران به منظور كنند حمايت

   زردشتيان ايران نيز مشاهدهيربارهنگرش مثبت به پارسيان هند از سوي بسياري از سياحان د
  ايران احساسشتيان هماني ميان پارسيان هند و زرد  سياحان اين دوره نوعي اين،واقع در. شود مي
  .نمودند مي  كردند و آن را در آثار خود منعكس مي

تر با رويكردي فرهنگي به زردشتيان نويسان فرانسوي بيش  سفرنامه،گفت بايددر نهايت 
تر ناشي از فضاي فكري و فرهنگي رويكرد مثبت سياحان فرانسوي بيش. اند ايران پرداخته

  . آن زمان بوده استيفرانسه

شان در ايران و هند تعامل   به علت موقعيت خاص  انگليسيسياحان است كه اين درحالي
 اي اجتماعي زردشتيانه واقع بيان خواست هاي آنان در  گفته ازعضيب. داشتندتري با زردشتيان بيش

توان ناشي از  تر مي در حقيقت، رويكرد مثبت سياحان انگليسي را بيش.شود مي  ايران محسوب
نويسان آمريكايي نيز كه  سفرنامه. ن با پارسيان هند و زردشتيان ايران دانستتعامل نزديك آنا

  مطالعاتگرفتنجا كه در اين دوره براي انجاماند، از آن غالباً رويكردي مثبت به زردشتيان داشته
شناسانه به زردشتيان ايران و مسائل مربوط به آنان   با نگاهي مردم، بودند تاريخي به ايران آمده

 تر بيش آنان.اند كردي مثبت به زردشتيان داشته روينيز ديگر كشورها  نويسان سفرنامه. اند رداختهپ
 هايي كه در اثر تعامل با زردشتيان اين دوره كسب تحت تأثير مطالعات خود در گذشته و آگاهي

 ه زردشتيان بينويسان روس اين در حالي است كه هيچ يك از سفرنامه. اند ، قرار داشتهبودند  كرده
كه  - شمال ايران -  نفوذ روسيه يشايد بتوان علّت آن را در حوزه. اند اين دوره نپرداخته

  . اند، بازجست زردشتيان در آن حضور نداشته
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  و مأخذمنابع 

  به زبان فارسي. الف

: ان، با مقدمه و فهارس ايرج افشار، تهر خاطراتيروزنامه، )1345(خان اعتمادالسلطنه، محمد حسن  - 
  .اميركبيرانتشارات 

  .دنياي كتاب: ، تهران3 ج تصحيح محمد اسماعيل رضواني، ،تاريخ منتظم ناصري  ،)1367  ( -----   - 

  .سازمان اسناد ملّي ايران: ، تهران)ش1258- 1338(اسنادي از زرتشتيان معاصر ايران، )1380(اميني، تورج  - 

  .كانون معرفت: اهللا منصوري، تهران  ذبيحي، ترجمهسال در ميان ايرانيان يك ،) 1357(ادوارد براون،  - 

  .1،چانتشارات كوير:  مهري قزويني، تهراني، ترجمهانقالب مشروطيت ايران ،)1376( -----   - 

 تزاري ي روسيهيهاي سياسي وزارت امور خارجه گزارش(كتاب نارنجي ،)1363()ويراستار(بشيري، احمد  - 
  .نور: تهران ،1ج حسين قاسميان، يترجمه ،) ايراني انقالب مشروطهيدرباره

  .1، چفروهرانتشارات : تهران ، انجمن زرتشتيان تهران، يك سده تالش و خدمت ،)1387(پوررستمي، فرامرز  - 

: داري، تهران  كيكاووس جهاني، ترجمه)ايران و ايرانيان( پوالكيسفرنامه ،)1361(پوالك، ياكوب ادوارد  - 
  .خوارزميانتشارات 

اي،   منوچهر اميري و فريدون بدرهي، ترجمه جكسونيسفرنامه، )1352(آبراهام والنتاين ويليامز ون، جكس  - 
  . خوارزميانتشارات : تهران

 به سعي و  ،)ق. ه1267 تا 1240 قاجار از سال يشامل حوادث دوره(تاريخ نو   ،)1384 ( جهانگيرميرزا  - 
 .نشر علمي: ، تهراناهتمام عباس اقبال

 . نشر ني:  مهران توكلي، تهراني، ترجمهخاطرات سفر ايران، )1378(ششوار، كنت ژوليندورو  - 

 ي، ترجمه)1858- 1855 كنت دوگوبينو يسفرنامه(سه سال در آسيا، )1367()كنت(دوگوبينو، ژوزف آرتور  - 
  . كتابسرا انتشارات : عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران

: به كوشش فيروز منصوري، تهران ،) بريتانياي موزهياز روي نسخه (انيهمĤثر سلط  ،)1383(دنبلي، عبدالرزاق  - 
 . انتشارات اطالعات

كتابفروشي : ، تهران)همايون سابق(وشي  فرهي ترجمه،)ايران و كلده( مادام ديوالفوآيسفرنامه، )1361(ديوالفوآ  - 
  . خيام

، به اهتمام غالمرضا طباطبايي  ) التواريخاحسن(تاريخ محمدي  ،)1371(محمدتقيبناهللا ساروي، محمدفتح  - 
 .اميركبيرانتشارات : مجد، تهران

 حسين ي، ترجمه ژنرال سرپرسي سايكس يا ده هزار ميل در ايرانيسفرنامه، )1363(سايكس، سرپرسي  - 
  .  آسمانيچاپخانه]:جابي[سعادت نوري، 

 .انتشارات اساطير: فر، تهرانام جمشيد كيان به اهتمالتواريخ، ناسخ ،) 1377(الملك سپهر، محمدتقي لسان  - 

:  علي اصغر سعيدي، تهراني ترجمه،) كارالسرنايسفرنامه( ها در ايرانآدم ها و آيين، )1362(سرنا، كارل  - 
  .زوارانتشارات 

 .2، چ اميركبيرانتشارات : ، تهران2 محمد عباسي، ج ي، ترجمه شاردنينامه سياحت ،)1349(شاردن، ژان  - 
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، به كوشش  پيشين مجلس شوراي ملييهاي كيخسرو شاهرخ نماينده يادداشت ،)2535(شاهرخ، كيخسرو  - 
 .پرچمانتشارات : جهانگير اشيدري، تهران

 . فروهرانتشارات : ، تهرانتاريخ زردشتيان، فرزانگان زردشتي  ،)1363(شهمردان، رشيد  - 

همسر وزير مختار انگليس در اوايل سلطنت ناصرالدين (خاطرات ليدي شيل ، )1362()ويت( لئونورا ، مري شيل  - 
  .نشر نو:  حسين ابوترابيان، تهراني ترجمه ،)شاه

 ، ناصرالدين شاه قاجاريسه سال در دربار ايران، خاطرات دكتر فووريه پزشك ويژه ،)1368(، ژوانسفوريه  - 
 . دنياي كتابانتشارات :  عباس اقبال آشتياني، تهرانيترجمه

: تهران ،2ج علي وحيد مازندراني،   غالمي، ترجمه ايرانيايران و قضيه، )1380( جرج ناتانيلكرزن،  - 
  . انتشارات علمي و فرهنگي

  .انتشارات علمي و فرهنگي:  علي اصغر حكمت، تهراني، ترجمهتاريخ جامع اديان ،)1375(ناس، جان بي  - 

: اكبر سعيدي سيرجاني، تهران ، به اهتمام علي ايرانيانتاريخ بيداري  ،)1361(االسالم كرماني، محمدعلي ناظم  - 
 . انتشارات آگاه
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   حديث اهل يتروا در ياسالم نگاري يختار

  خياط بنةخلیف يختار: يمورد ينمونه

  

1غالمرضا ظريفيان شفيعي
 

  2ي گرجياميان صزهير      

  

  

ن اناتفكر مسلم يتواند به عنوان مسيري براي فهم شيوه نگاري اسالمي، مي بررسي متون تاريخ :چكيده
توان با انتخاب رويكرد نظري   ميبراي اين امر . نخست اسالمي تلقي شودهايسده گذشته در يدرباره

 اين نامؤلفهاي  بر اين مبناي نظري، داده. ظري متفاوت به اين متون داشتن م،يافت معناكاويتفسيرگرايي و ره
گزارش « از رويدادهاي گذشته است كه در قالب ها آن تفسير و درك بر مبناي » از واقعهيگزارش«متون، 
 دادن گزارشيبر اين اساس، شيوه. شود به مخاطب منتقل مي - با ادعاي برابري با عينيت رويداد  -  »واقعه

كه به يك معنا است  اي مقولهو آن  باورهاي ايشان و نظام ارزشييدهنده  نشان از رويدادهاي گذشته،ها آن
، اين نگاه ايدئولوژيك از گذشته، تصويري خاص و معنايي ويژه ترتيببدين. شود  ميدهنامي  مورخايدئولوژي

اين . گيرد بازسازي، معنايي ديگر به خود مي/كند و تاريخ گذشته در اين بازنمايي به مخاطب منتقل مي را آناز 
 در آن  مورخاي كه  و زمينهزمانه در يي بر اساس درك ضرورت و نيازها-   آگاهانه يا غير آگاهانه- عمل 

توان به درك   با بازشناسي معنا و مضمون بازنمايي مورخ از گذشته، ميسان،بدين. شود  انجام ميقرار دارد،
كه محرك او براي مراجعه به تاريخ و نگارش آن بر اساس نگرش و روش نزديك شد، وي يمسئله/دشواره

افت فكري و نيروهاي اجتماعي باورمند به آن است، جا كه هر مورخ، متعلق به يك ب از آن.معيني بوده است
 ،بنابراين. شود  ميدر نظر گرفته گذشته سياسي آن نيروها نيز در بازنمايي/ منافع و باورهاي عقيدتي،بنابراين

  . ددگرتاريخ از منظر روايتي كه نيروهاي اجتماعي از گذشته دارند، بازخواني و بازنمايي مي

 بر اساس اين ،ي تاريخ عمومي اسالم  به عنوان نخستين نمونه،خياط بنةاريخ خليف تكتاب، مقالهدر اين    
 اهل حديث به تاريخ  تفكريشيوه بر مبناي خياط ابن ،دهد هاي مقاله نشان مي يافته .شود بررسي مي رويكرد
، ايرانيان و تركان خوارجسازي و طرد  ، غيريتراني  به حاشيه و به همين دليلنگريسته  خالفت اسالمييگذشته

  .ساخته استرا برجسته  و اقتدارگرايي خالفت اسالمي اسالمي/پرداخته و هويت عربيدر تاريخ خالفت 

  ، اهل حديثخياط ابنفرهنگ سياسي، نگاري اسالمي، نيروهاي اجتماعي، بازنمايي،  تاريخ :كليدي هاي واژه  
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Islamic Historiography in the Ahl-e-Hadis  �arrative 

The Case Proof: Ibn-e-Khayat’s History 

Gholamreza Zarifian Shafiei1 

Zohair Siamian Gorji 2 

 

 

 

 

 

Abstract: Researching of Islamic historiography texts will be considered as a path for 

understanding Muslims thinking way about the past Islamic first centuries. For this issue we can 

have a different viewpoint to these texts, by selecting an interpretive theoretical and,  a semantic 

approach. By this theoretical method, the data is a report of the past incidents to reader –with an 

equal claim to event objectivity- based on authors of these texts, understanding and interpreting. On 

this basis, their reporting way of the past events can indicate their believes, value system and what is 

named as a historian ideology‚ thus this ideological perceptive from the past, transfers a special 

meaning and image to reader and the past history gets another meaning in this representation and 

reconstruction. This action-consciously or unconsciously-is done in background of historian time's 

requirement and necessities. So, with the recognition of meaning and sense of historian's 

representation, we can understand the historian motive that propelled to return to history and write it 

with his attitude. Because a historian belongs to a specific intellectual context and social forces who 

believe that contexts, he considers their interests and ideological and political beliefs for representing 

.So, the history will be reviewed and represented from that social force view. 

In this article, the history book of Khaliphe-ibn-Khayat  is investigated as the first sample of 

Islamic public history. The findings of the paper shows Ibn-e-Khayat has looked to the past 

history of Islamic caliphate based on ahle hadis view and for this reason he has pushed the 

Khavarej, Iranians and Turks to margin and has cosideres them aliens, and has given 

prominence to the Arabic/Islamic  identity and Islamic caliphal authority. 

Keywords: Islamic Historiography, Social Forces ,Representation, Political Culture,Ibn-e-

Khayat, Ahle Hadis   

_____________________________________________________________________ 

1  Professor of Faculty in Tehran University   zarifyan@ut.ac.ir 

2  Ph.D. Student of Islam History in Tehran University   zohairsiamian@yahoo.com 



 109  نگاري اسالمي در روايت اهل حديث تاريخ

 ي و مذهبي است و هر گروهيار بسيات روا،ها يختار يناندر اآگاه باش كه 
؛ و يزد خالف برنخين و هرگز ايند، گوياند، و از نوع  ساختهيدر آن مقالت
  1. آنيفيت داناتر است به كيخدا؛ و  آن معلوم نشوديقكس را تحق

  مقدمه

ا براي نگرش به رويدادهاي  راندازي خاص چشم ، يك قالب معرفتيدر اسالمي نگاري تاريخ
دهد  لف اثر تاريخي اجازه ميؤ به م است كهاين چارچوب معرفتي. آورد تاريخي پديد مي

/ لفؤم  خاصنگرش و روشبر اساس  و تبديل، 2موضوع شناختبه موضوعات تاريخي 
 لفؤ از منظر مخواننده/  تاريخ گذشته براي مخاطب،در نتيجه.  شودمورخ به آن نگريسته

 نمونه  برايتوان ي اين سنت فكري، ميختشنا براي شناخت دستگاه معرفت. شود ميايي بازنم
رويكرد نظري مقاله  .كار برد و  پي به اين سازها آنمواردي را انتخاب كرد تا با بررسي انتقادي 

  . براي بررسي اين موضوع، معناكاوي است

 معاصرش يدورهو بافت  كري فلف به گذشته از افقؤ نگاه م،يكرد معناكاويبر اساس رو
 معاصرش يدوره در اي مسئله پاسخ به ي در راستايزلف به گذشته نؤ ميمراجعه. شود يمآغاز 
 يري تفسيز شده نيدراه است، اثر تول همينش با گزيزلف از گذشته نؤگزارش مجا كه از آن. است

 اش، ي كه در نظام فكريندگز يبرمليف اثرش أدر ت را ي چرا كه مورخ، موضوعات،از گذشته است
 از طرف. يردگ ي صورت مانداز مؤلفبازنمايي از گذشته، براساس چشم ،بنابراين.  استيتبا اهم

نگرد و ناخودآگاه از  ي به گذشته ماش موقعيت و وضعيت بافتاري يرتأثلف تحت ؤ م،يگرد
 يها ساخت يشها، پ فرض يش پ،رواز اين. يندب مي را گذشته تفكرش ييوه و شي نظام ارزشييچهدر
 يرتأث از گذشته ي ويي در بازنما،يخ تاريفلأ تي به گذشته براوع از رجي ويت اهداف و ني،كل
 لف،ؤ توسط ميعوقاانتخاب  مطالب و يم و تنظينش و چينش گزييوه حال كه شيندر ع. گذارد يم

 ين ايپس با بررس.  استي وي و نظام ارزشيي آن موضوعات در نظام دانايت اهميدهنده نشان
از ديگر . نزديك شد  وييلهئ و مسمؤلف فكرت يشيوهتوان به فهم  مي يخ، تاريي بازنماييوهش

  ي دربارهيخياثر تارجا كه از آن. است 3 عبرتيد تول اسالمي،تفكريخي در  كاركرد اثر تار،سوي
_____________________________________________________________________ 

   .9ي خاور، ص انتشارات كالله: ، تصحيح ملك اشعراءِ بهار، به همت محمد رمضاني، تهران)1318 (مجمل التواريخ و القصص   1

 )object( ابژه: موضوع شناخت   2

 ي عملي در تجربهيريكارگه  بي براي و اخالقياسي سيآگاهعبرت به معناي عبور از ظاهر امور و درك باطن وقايع، مفهوم    3
نگاري ي متون تاريخ، اين فهم از معناي عبرت در عمده كه عمدتاً از نخبگان هستندي مخاطبانيبرا. آورد را پديد مي يدار ملك
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 و ييزا  عبرتينا ،ين بنابرا1، هنجارمند دارديقدرت است و به آن نگاهتاريخ سياسي و تاريخ 
 ياسيفرهنگ سگيري /دهي  جهت گيري و /دهي شكل در 2،لفؤ در بازنمايي مييافزا عبرت
  . گذارد يم يرتأث ،به خصوص در سطح نخبگان ،شمعاصر

 تفكرش يد و شيوهوشميير پذ  جامعهي بافت فرهنگيكلف در درون ؤم ،ي سويگرداز 
بازنمايي /تدوين/يم تنظيخ خود را از تاريتت، روا بافين از منظر ايجه و در نتگيرد شكل مي

جا از آن.  استي فرهنگيت روايخ، يكلف از تارؤ مير و تفسگزارش/قرائت ،ينبنابرا. كند يم
 سياسي، ارتباطي تنگاتنگ دارد و توسط يكه هر فرهنگي با نيرويي اجتماعي در جامعه

 از گذشته، روايتي متعلق بازنمايي/رشهر گزا، پسشود،  باورمندان به آن مصرف و بازتوليد مي
 طرف و خنثي اي، متني بي  بايد گفت، هيچ اثر تاريخي،بدين ترتيب. به نيرويي اجتماعي نيز هست

، نيروي اجتماعي/يفرهنگروايت / فكريبافت/مؤلفانداز يك  از چشمگذشته  بلكه ،نيست
  3.شود ميبازنمايي 

به را، از تاريخ اسالم  خياط ابن يي بازنماييوه ش،ي نظري مبانين به ااتكابا  ي، بررسيندر ا
______________________________________________________________________________________________ 

 محمد ي ترجمه،يراث  از ابنيراناخبار ا، )1365(يراث  ابنينعزالد: در اين باره نگاه كنيد به. هاي آن وجود دارد اسالمي و در مقدمه
. چيس: نگاري اسالمي، نگاه كنيد به ي مخاطب متون تاريخ درباره.9- 7صص كتاب، يايدن: ، تهران1 جيزي، پاري باستانيمابراه
 .208- 185ي تاريخ اسالم، صصپژوهشكده: ي مصطفي سبحاني، تهران، ترجمهنگاري اسالمي تاريخ، )1389(رابينسن اف 

 .67نشر آگه، ص :  تهرانيي، فرهنگ رجاي ترجمه،ياسي سهاي يهفهم نظر، )1387 (يگنزتوماس اسپر   1

ي ديدي ي زاويهآميز مستتر در رويدادها، نتيجه بايد به اين نكته توجه داشت كه بر اساس رويكرد نظري مقاله، معناي عبرت   2
ي عبرت به همين دليل، براي تعبيه. ا هستندگزيند وگرنه خود رويدادها في الذات بي معن است كه مؤلف در گزارش وقايع برمي

 .اي وجود داشته باشد تا رويدادي معنادار شود در رويدادها بايد مؤلف و خواننده

هاي تحقيق مباني پارادايمي روش، )1388(محمد تقي ايمان: يافت مقاله، نگاه كنيد به منابع زيري ابعاد مختلف مباني نظري رهدرباره   3
 و روش در علوم يافتره، )1387 (يعباس منوچهر؛ 119- 41پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صص : ، قمعلوم انسانيكمي و كيفي در 

:  تهرانيها، مردي مرتضي ترجمه،ي علوم انسانشناسي يمپارادا، )1383(ي فيان برا؛78- 52، صص سمتانتشارات :  تهرانياسي،س
، زير نظر محمد توكل، معرفت به مثابه فرهنگ، )1389(كارتيمك.دي. اي ؛284- 257 صص ي، مطالعات راهبرديپژوهشكده

 نشر مركز، ص :، تهران متنيلوأساختار و ت، )1386(يبابك احمد؛ 24- 10ي مطالعات فرهنگي و اجتماعي، صص پژوهشكده:تهران
 و 63- 47مركز، صص نشر :  تهران،يخ تاريك در هرمنوتيجستار: يخ تاريرساله، )1386 (ي بابك احمد؛605- 571 و صص 522
هاي مختلف؛ كيت جنكينز  فصلنشر علم، :  تهران،ي اجتماعيشناس  نشانهيسو به: يمعناكاو، )1390 (ي فرهاد ساسان؛146- 142صص

 يل و روش در تحليهنظر، )1389 (يورگنسن يان مار؛123- 116آگه، صص : ي حسينعلي نوذري، تهران، ترجمهبازانديشي تاريخ، )1389(
 ي، ترجمهگفتمان، )1382 (ميلز سارا ؛182- 179 و صص 111 ص و 48- 44 ص صي، نشر ن: تهرانيلي، جلي هاديمه، ترجگفتمان

: ران، گروه مترجمان، ته گفتمانيل در تحليمطالعات، )1387 (وندايك تئون ؛112- 90 ص سوم، صي نشر هزاره: زنجاني،فتاح محمد
 دفتر مطالعات :، گروه مترجمان، تهران گفتماني انتقادتحليل ،)1387(فركالف ورمنن ؛32- 24ص  صها،  رسانهيدفتر مطالعات و توسعه

ي سيد مهدي ، ترجمهامان ما و ميراث فلسفي، )1387(؛ محمد عابد الجابري 55- 53ص ص و 111  -  100 صها، ص رسانهيو توسعه
كاربرد اين . 137- 68نشر ني، صص : ، تهراناسالمدانش، قدرت و مشروعيت در ، )1387(نشر ثالث؛ داود فيرحي : مهدي، تهرانآل

 معرفت و يي در جهان اسالم، همسوياستس/دانش، )1389 (ي صفيدام: توان در اين آثار ديد نگاري مي رويكرد نظري را در متون تاريخ
؛ جولي 127- 70ص  صي، و اجتماعي مطالعات فرهنگيپژوهشكده:  تهراني، فاضلي مجتبي ترجمه،ي سلجوقي در دورهيدئولوژيا

 .هاي مختلف نشر ماهي، فصل: ي مجيد دهقاني، تهران، ترجمهتاريخ نگاري فارسي، )1391(اسكات ميثمي 
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  .دهيم  مورد تحليل قرار مي،شمارانه در تمدن اسالميعنوان يكي از نخستين متون تاريخ سال

  يفه خليخلف تارؤ متن و ميربارهد

لف و ؤم يبافت فكر بايد به ،يكرد معناكاوي، براي فهم معناي مستتر در متنبر اساس مباني رو
به . خوانندگان و بافت موقعيتي، بافت متني، بافت اجتماعي و فرهنگي توجه داشت/مخاطب

  .پردازيم خياط مي تفكر ابني ابتدا به بررسي شخصيت و شيوه،همين دليل

خياط انجام شده  ابنيربارهد تحقيقاتي كه به صورت مستقل ، بايد اشاره كرد،پيش از آن
گيري   تحقيقات راجع به تاريخ شكلي در ميانهاً و عمدت1است، معدود و انگشت شمار است

 وي ياي درباره هاي عالمانه  در عين حال كه مقدمه2.شود نگاري اسالمي به وي اشاره مي تاريخ
 يكردبر اساس رو اما همگي اين آثار 3؛ن تاريخ و طبقات او نيز نوشته شده استاتوسط مصحح

 ي دربارهي كليفات اثر و توصينگارش و تدو و سبك ني ابعاد صوري به بررس، نقد متونيسنت
   4.اند لف پرداختهؤ مي زمانهيط و شرايدتي عقهاي يش و گراي فكرهاي يژگيو

_____________________________________________________________________ 

1  S. Zakar(1971), «Ibn Khayyat al-Usfuri», in EI2, New Edition, Vol.3, Leiden, E.J. Brill Y 

 .11، ش  اسالميخ تاريمجله ،»ياطخ  ابنيخ و تاريتشخص«، )1381( پنجه يعل معصوم   

 و ي پژوهشگاه علوم انسان: تهران،ي تمدن اسالمي در گسترهيخعلم تار، )1387(وند ينهصادق آئ: به طور نمونه، نگاه كنيد به   2
نگاري در  تاريخ تاريخ، )1365(؛ فرانتس روزنتال انصارياننشر: ، قممنابع تاريخ اسالم ،)1376(جعفريان رسول ؛يمطالعات فرهنگ

 نگاري يختار، )1386( عالم زادهي و هادي صادق سجاديدسانتشارات آستان قدس رضوي؛ : ي اسداهللا آزاد، مشهد، ترجمهالماس
دارالمشرق؛ مصطفي : يروتب،  عند العربيخ علم التارأةنش يبحث ف ،)1983(يالدوريز عبدالعز؛ سمتانتشارات  :، تهراندر اسالم

ي اين تحقيقات، توضيحات راجع به ابن خياط، مشابه در همه. دارالعلم: ، بيروترخونالتاريخ العربي و المو، )1978(شاكر
  .ي وي استگرايانه ي حديثشمارانه و شيوهنگاري سال همديگر و با اشاره به نقش وي در كاربرد تاريخ

، )1967(؛ سهيل زكارلميهدارالكتب الع: بيروت، خياطمقدمه، تاريخ ابن، )1995(مصطفى نجيب فواز و حكمت كشلى فواز   3
 ضياء الثقافه؛ اكرم وزارة: ، دمشقمقدمه، طبقات، )1966(الثقافه؛ سهيل زكار وزارةمطابع : خياط، دمشق ابن، تاريخمقدمه
  .هالرسال مؤسسة دارالقلم، بيروت، :، دمشقخياط بنخلیفةمقدمه، تاريخ ، )ق1397(العمري

بخشد و در عين حال معتقد است  باوري است كه نقش مؤلف را در تاليف متن، محوريت مي اين رويكرد نقد، مبتني بر ديدگاه مؤلف   4
كه رغم اين علي. توان روح زمانه را از درون متن شناسايي كرد اما قادر نيست توضيح دهد چگونه مي. كه متن حاوي روح زمانه است

هاي جديد نقد ادبي،  روند، اما گرايش شوند و به كار مييد ميي متون ادبي و شعر تولتر دربارهرويكردها و نظريات نقد متن بيش
ي اين نظريات گرايي نو از جمله رويكرد نقد ادبي تاريخ. اند ي شمول رويكردهاي انتقادي خويش قرار دادهمتون تاريخي را نيز در دايره
نگرد و به تمايز بنيادين  ايي واقعيت، به متون ميي قدرت، گفتمان، ايدئولوژي، برساختگي واقعيت و بازنماست كه با محوريت مسئله

 گروه ي  ترجمه،ي ادبييه نظريدرسنامه ،)1388(يگز كلمري : در اين باره نگاه كنيد به. شود بين متن ادبي و غيرادبي قائل نمي
:  عباس مخبر، تهراني رجمه، ت معاصري ادبي يه نظريراهنما ،)1378(يدوسون  ويتر پ وسلدن؛ رامان نشر اختران: مترجمان، تهران

ي اين ارتباط عمده. نشر ماهي: ي محمدرضا ابوالقاسمي، تهران، ترجمهي ادبيمباني نظريه، )1384(؛ هانس برتنسنو طرحانتشارات 
ريخي به ما  گذشته را كه از طريق متون تا توان واقعيت ها و مسائل دانش تاريخ بر سر اين نكته است كه چگونه مي ها با حوزه ديدگاه
ها از هاي زباني و بر اساس فهم مؤلفان آن ي متوني با قالبكه از اين منظر، واقعيت گذشته به واسطه است شناخت، در حالي رسيده

ي در اين باره نگاه كنيد به مقدمه. كنيم ها را تفسير ميهاي زباني، آن ها و كنش گذشته به ما رسيده است و ما نيز در قالب نشانه
  .146- 142 ص و ص63- 47، صص )1386 (ياحمدهمان؛ نيز  ينز،جنكي حسينعلي نوذري در مانهعال
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نوشته شده كه  ، معروف به شباب،ياطخبن����� توسط ابوعمرو خليفه،ابنمتن تاريخ 
درگذشته ق . ه240 در سال ، غالبيتو اهل بصره بوده و به رواق . ه160سالمتولد  احتماالً

 حال كه ين در ع2؛ شناخته شده استيمذهبي از محدثان عصر خود بوده و به عثماني و1.است
 ي از و3.گردد يم يمعرف»  و طبقاتيام و االيرس« آشنا به ي فردي، اسالميهانامه در سرگذشت

 ي مبتني نگاريخ در تاري روش و4. به جا مانده استيز نخياط ابنطبقات  با عنوان يگريكتاب د
_____________________________________________________________________ 

 ، مروىچاپ: ، تهران به كوشش رضا تجدد،الفهرست ،)1973 (نديمابناسحاق بن محمد  بن ابى هبيره ابوعمرو خليفه بن خياط   1
 :بيروت،2ج ،  تحقيق احسان عباس، الزماناء و ابنوفيات االعيان ،)1968( ابن خلكان  شمس الدين احمد،خلكانابن ؛288ص 

و السياحه و االرشاد  ةالثقاف ةوزار مطابع :دمشق ،1، ج بن خياط ةخلیفطبقات  ،مقدمه، )1966 (سهيل زكار؛ 243ص  ،دار صادر
رخان و از مو) 244خلكان، همان، ص ابن(» شباب «معروف به شيبانى عصفرى بصرى خیاطبنةخلیف. بص آ و  ص،القومى

ق . ه160 در حدود سال  وياحتماالً. استبوده ) ق240 :د( سوم قمرى يسده اول ي نيمهيمحدثان و نسب شناسان برجسته
اطالعات ). 473 ص ،الرسالهةسسؤم :بيروت ،11ج ، ءسير اعالم النبال ،)1410( ذهبي شمس الدين محمد (در بصره متولد شد

تحصيل علم را در بصره به انجام رسانده و در همان جا . تون رجالي مشاهده نمي شودي زندگي شخصي وي در مزيادي درباره
مصطفى نجيب فواز و  (انداشاره نكردهسفرهاي وي  به ،خطيب بغدادىبه خصوص  ،زيرا هيچ يك از منابعنيز مانده است، 

 اوجد . )آ ص همان،سهيل زكار، ؛ 5ص  ، دارالكتب العلميه:بيروت ،بن خياط ةخلیف تاريخ ،مقدمه، )1415 (حكمت كشلى فواز
 از وى روايتى نقل طبقاتسعد نيز در ابند و  حديث نزد بخارى و ابن ابى حاتم رازى بوياز رجال ثقه) ق   ه160  :د(ابوهبيره 

 ذكر ق را. ه240تر منابع سال اختالف است، بيشخياط محل  ابنتاريخ وفات ). 244، ص 2خلكان، همان، ج ابن (كرده است
، 11ذهبى، همان، ج (ت  هشتاد سال بوده اس، ذهبىي بنا به گفته،طول عمر وى. )244، ص 2خلكان، همان، ج ابن (اند كرده
زيد بن زريع، محمد بن  ي در حديثي عصر،از مشهورترين قرا  ابوعمرو بن عإل قرائت، ويعلوم قرآن در  خليفهاستادان). 473ص 

 در  هجري قمري، دوميسده محدثان مشهورترينمهدى از بنبوداود طيالسى و عبدالرحمنجعفر غندر، سفيان بن عيينه، ا
 در انساب هشام كلبى و ، اخباريان عصر وىترينمعروفو ابوعبيده معمر بن مثنى از ي تاريخ على بن محمد مدائندانش اخبار و 

اين مقاله از معدود ). ، به نقل از پنجه، همان13 ص ،خیاطبنةخلیف طبقات ،مقدمه العمرى، اءضي(ابواليقظان سحيم بن حفص 
ي حاضر نيز از آن استخراج شده شناسي مقاله خياط به زبان فارسي است و اطالعات كتاب ي ابنتحقيقات انجام شده درباره

  .است

ي ي زمانهها مسئله از آنمأمونت بود كه حماي از مخالفان معتزله ، همانند ديگر علماى حديث، نيزخیاطبنةخلیف ي، روايتبر اساس   2
- بنخلفحمدبنم (به مخالفت علنى با معتزله پرداخت) قاضى بصره(رياح بن در دفاع از قاضى احمدوي محسوب مي شد، چراكه

رايشات  داراى گ،زريعبنمانند استادش يزيدخياط نيز،  ابن). 175ص ،  السعادهةمطبع :مصر ،2ج ، ةالقضااخبار  ،)ق.  ه1366 (حيان
 ).6فواز، همان، ص  (عثمانى بود

المام ا«او با اصطالحاتي مانند از رجالي نويسندگان . اند  علماى حديث و تاريخ، خليفه را فردى درست و ثقه معرفى كردهتربيش   3
، ص 1، جةهایالنو  ةالبدای ،كثيربنا(» التاریخةحدائما«، )436، ص 2، ج الحفاظ ةتذکرشمس الدين محمد ذهبى، (» الحافظ

در پيش گرفتن نام برده و وثاقت وي را به دليل ) 202، ص 4، جاالنسابسمعاني، (» مثقفا عالما بايام الناس و انسابهم«، )322
 حديث از وى  هفتصحيح بخاريدر . )به نقل از پنجه، همان(اند او دانسته بصرى بودن نيزروش محدثان در گزارش تاريخ و 

خليفه  از ،بقى بن مخلد، حرب الكرمانى، عبداهللا بن عبدالرحمن دارمى، احمد بن حنبل و بسيارى ديگرد مانن كسانى شده ونقل 
 روش علماى حديث و اخباريان تدوين اثرش  درخياط بر اين مبناي فكري، ابن). 472 ص همان،ذهبى،  (اندحديث روايت كرده
 .را به كار برده است

تاريخ الزمنى و العرجان و المرضى و اء، طبقات القر، كتاب التاريخ، كتاب الطبقات :سته استرا از او داننديم پنج كتاب ابن   4

 از اين مجموعه باقي تاريخ و طبقاتهاي تنها كتاب). 288نديم، همان، ص ابن ( القرآن و اعشاره و اسباعه و آياتهاءاجز، العميان
 .مانده است
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 كتاب 1. استشده يم در آن ذكر يداد هر رويان راوي بوده است كه سلسلهيثيبر روش حد
 را به ي خالفت اسالميخ است كه تاري اسالمي نگاريخ تار آثارنخستين از يكي خياط ابن

 جاستين ا مهمينكته 2. كرده استيانبق . ه232 تا سال )ص(يامبر از عصر پپارچهيكصورت 
 يل آغاز تشكيا ي بلكه از دوران مدن،يامبر رسالت پي مكاز دوران خود را نه يخ تاريكه و

 ي خالفت اسالميخ تارين در تدوي وييوه حال كه شين در ع3. شروع كرده استيدولت اسالم
 مهم آن و فهرست كارگزاران يع وقا، هر ساليلشمار بوده است كه در ذ ساليبر اساس الگو

   4. مختلف به نگارش درآورده است را در مناصبخلفامتعدد 

  به عنوان، به عصر محنهعروف م، و معتصممأمون عصر يدتي عقيها  در اوج جدالخياط ابن
 اثر به نگارش ، بصرهيعني ،ها  جدالين اي در مركز فرهنگاي مهم در تاريخ آن دوران، مسئله

 سياست ينبه ان ااز معترض خود ي موجود،ها با توجه به گزارشو خويش اقدام كرده است 
 ي حاوي مولد متن وي بافت فرهنگ،ين بنابرا5.شود ي شناخته ميگر ي به عثماندليل ين همبه و بوده

  است كه متوكليدورانهم خياط  ابنليف تاريخ أ تيمانهعقيدتي زبافت  . استيدتي عقيا دشواره
_____________________________________________________________________ 

كند؛ ها بسيار تكيه مى وى بر ذكر اسانيد روايات و تراجم و طبقات رجال و وفيات آنكهي اصلي او بر روش حديثي است، چرا تكيه   1
 )ص(رسول يسيرهگزارش  در خياط ابن. كندها نقل قول ميتكيه و از آنتر ها بيش مدينه و راويان آنطور كه بر رجال اخباريهمان

او گزارش  از ،حازمجريربنبنسليمان يا وهب يا با يك واسطه از طريق بكربناسحاق تكيه دارد و اخبار را مستقيماًابنعمدتاً بر روايت 
هاي متعددي استفاده كرده و گزارشاسحاق  ابنايتاريخ الخلف از كتاب به غير از اين، در تدوين تاريخ خلفاي راشدين نيز. كندمي

عبدالجبار  ( استتر از صدبار ذكر شده بيشتاريخ خليفهكتاب اسحاق در نام ابن. نقل كرده استاز او  خلفاى راشدين يرهراجع به دو
در ) ق206. د(ازدى خازمجريربنبن وهب). به نقل از پنجه، همان191، ص  فى الكتابه التاريخيهةالبصراسهامات مورخى ناجى، 
على ق،  .  ه131 تا وقايع سال ي خلفاي راشدين و فتوحات، و در گزارش دوره جنگ جمل و وقايع رده و اخبار خوارج بصرهگزارش

، )ق. ه209. د(ابوعبيده معمر بن مثنى . خياط هستند ، از ديگر راويان ابن عراقىمشهور اخبارى ،)ق. ه225. د(بن محمد مدائنى 
ند كه از ديگر راوياني هست) ق. ه170بعد از سال . د(و ابو معشر سندى ) ق. ه204. د(هشام كلبى ، )ق. ه190. د(ابويقظان نسابه 

 در آثار مورخان هم عصر و يا متأخر وي، خياط تاريخ ابناما از . ها استفاده كرده استهاي آنخياط در تدوين اثرش از گزارش ابن
به صورت مكرر از ) ق334. د ( ازدي ،تاريخ موصلهرچند مؤلف . كثير، استفاده نشده استاثير و ابنمانند يعقوبي و طبري و حتي ابن

 ). به نقل از پنجه، همان202- 201 و ص 197ناجي، همان، ص (كند يت ميكتاب وي روا

خياط است، در  هرچند بعضي از محققان قائل به اين امر هستند كه اين اثر از آن مدائني استاد ابن. 75سجادي، همان، ص    2
ي اسداهللا علوي، مشهد، انتشارات ه، ترجمدرآمدي بر تاريخ اسالم در قرون وسطي، )1370(باره نگاه كنيد به كلود كاهن  اين

  . 165آستان قدس رضوي، ص 

، 18، ص  دارالكتب العلميه: بيروت، مصطفى نجيب فواز و حكمت كشلى فواز، به كوششتاريخ خليفه، )1415( خیاطبنخلیفة   3
توان از اين و بنابراين ميكند شروع مي» احدي من التاريخ سنة«خياط گزارش اين دوره را با عبارت  كه ابني مهم ايننكته

يامبر و مدت عمر  سال تولد پيها يتالبته به ذكر روا. عبارت تأكيد وي بر آغاز تاريخ با تشكيل دولت و هجرت پيامبر را دريافت
 ).18- 15ص ص(، پرداخته استنيز  ايشان

، 75- 72سجادي، همان، صص : نگاه كنيد بهنگاري اسالمي و دالئل ظهور آن در اين سنت،  شمار در تاريخي رويكرد سالدرباره   4
  .127- 124وند، همان، صص  باره متعلق است به آئينه نگرش متفاوتي در اين

  .6فواز، همان، ص   5
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 از يت حماياست، س تا واثقمأمون از ،يشين پي خلفاي محنهياست از سيريگ  با فاصلهيعباس
  1. شده بوديك نزديث اهل حديد گرفته و به عقايش را در پي ضداعتزاليدعقا

  خياط ابن معاصر ياسي سبافت

 در نظرق . ه240سال  يات، وفهايبا كتيها يخ را بر طبق تارخياط ابن مرگ ياگر زمانه
 به خصوص ،ي مختلفيني و دياسي است كه متوكل به اقدامات سي زمان مطابق با وقتين ا2،يريمبگ

 ي در فضا، حنابلهويژه به، يانگرا يث نگرش حديت حاكمراستايدر  ، اهل ذمه و شيعيانيدرباره
 يتمتوكل وضعق . ه235در سال  كه طور همان 3. موجود دست زده بودي و فرهنگياسيس

 هاي ين سرزميمس با تق،يد مويم و ابراهمعتز محمد منتصر و عبداهللا ، سه پسرشين خود را بينيجانش
  نقش سرداران ترك دريش دوران شاهد افزاين ا4. مشخص كرد،يشان اين بيخالفت اسالم

 متوكل به يت در نها5.بود  نيزي خالفت اسالميها ين مختلف در سرزميها سركوب شورش
   6.كشته شدق . ه247  سال پسرش منتصر دري از غالمان ترك حاميا دست عده

 شاهد كشته شدن متوكل خياط ابن  به احتمال زيادهرچنداسي، با توجه به اين بافت سي
  متوكليني جانشياست سطور ين به تفكر حنابله را مشاهده كرده و هميت اما توجه حاكم،نبوده

 خياط ابن خوانش متن ،بنابراين. ده استنمو تجربه ، فرزندانشي دربارهيدالرش را مشابه هارون
يد در راستاي شناسايي نسبت بازنمايي وي از تاريخ خالفت با  با،يافت نظري مقالهبر اساس ره

_____________________________________________________________________ 

انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران2ي ابوالقاسم پاينده، ج، ترجمهالجوهر الذهب و معادن مروج، )1374(مسعودي حسينبنعلي   1
انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران2ي محمد ابراهيم آيتي، ج ، ترجمهتاريخ يعقوبي، )1366(واضح يعقوبي  بن؛ ا496، ص 5چ
. خياط اين وقايع را درك كرده بودي ديگر كه در اثر وي آمده است، ابن با توجه به تاريخ وفات وي و نيز ادله. 513، ص 6چ

در خالفت متوكل، جمعي از اهل علم و ناقالن خبر و حافظان حديث : نويسد مسعودي در انتهاي باب سرگذشت متوكل مي
 ). 534مسعودي، همان، ص (ق نيز در همين بخش است . ه240عصفري در سال خياطبنبمردند؛ كه اشاره به مرگ شباب

طول عمر . )244صمان، هخلكان، ابن (اندرا ذكر كردهق . ه240تر منابع سال اختالف است، بيشخياط محل  ابنتاريخ وفات    2
  ).473ص همان، ذهبى، (ت  هشتاد سال بوده اس، ذهبىي بنا به گفته،وى

ق صادر شده .  ه235گيري بر اهل ذمه در سال  بر اساس گزارش يعقوبي، دستور متوكل براي سخت. 516 و 515يعقوبي، صص    3
- بنهمچنين نگاه كنيد به محمد. ين ساختطور كه وي در همين سال براي پسرانش ترتيب جانشيني را معهمان. است

؛ كه به 6024 -  6019، صص 7نشر اساطير، چ : ، تهران14ي ابوالقاسم پاينده، ج ، ترجمهتاريخ طبري، )1385(جريرطبري 
  ) .6036همان، ص (كند،  ي حسين بن علي اشاره ميي ويران كردن  مقبرهدستور متوكل درباره

  .6032 -  6025طبري، همان، صص    4

 .515 و 519يعقوبي، همان، صص    5

   .522همان، ص    6
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 خور چرا كه يك م، افق معاصر وي باشدو از )بافت موقعيتي/بافت سياسي (اين وضعيت بافتاري
  .كنداز افق معاصر خويش به گذشته نگاه مي

  پردازش اقتدار :بازنمايي تاريخ معاصر

- شود و بر اساس سال اسالمي در مدينه شروع ميسيس دولت أاز تخياط تاريخ ابنجا كه از آن

تا خلفاي عباسي معاصر گزارش را شمار، تاريخ وقايع دوران هر خليفه از خلفاي راشدين 
موضوع تاريخ خلفا نيز تاريخ تحوالت سياسي . كند، در واقع تاريخ خالفت اسالمي است مي

خياط، تاريخ  ابن،بنابراين. ست تاريخ سياسي نيز، مفهوم قدرت ايمسئله. قلمرو اسالمي است
  قدرت در قالب مفهوم امامت،يمسئله. تحوالت قدرت در تاريخ خالفت را گزارش كرده است

 چرا كه از همان صدر اسالم ؛ تفكر اسالمي استيترين مسئله ترين و بغرنجاز يك منظر مهم
 /ف اجتماعي، عقيدتيهاي مختل  جرياني، به محل مجادله و منازعه)ص(و پس از وفات پيامبر

  بنيادين، انديشه و عمل خواصي اسالمي تبديل و در قالب يك دشوارهيفرهنگي و سياسي جامعه
به همين دليل، گزارش تاريخ تحوالت .  اسالمي را به خود مشغول كرده بوديو عوام جامعه

 يع محسوب تنها گزارش وقا-  و امامت از منظر شيعه، از منظر عقل سياسي اهل سنت- خالفت 
 توليد مشروعيت و حقانيت عقيدتي، سياسي، به منظور ،اي از گذشته بود  بلكه بازنمايي،شد نمي

 به.  اسالمييهاي مختلف حاضر در تحوالت جامعه فرهنگي و اجتماعي براي نيروها و جريان
ه  به گذشت، تفكر خويش و در قالب يك رويكرد تفسيريينيرويي بنا به شيوههر ،همين دليل

 نگرش به 1.كرد بازسازي مي/خويش بازنماييفكر را فراخور موقعيت و نگريست و آن مي
  .گيرد  در اين مقاله نيز از همين منظر صورت ميخياط تاريخ ابن

 حج اين سال در عهد خالفت واثق را با اين ي اقامه،ق. ه227 در ذكر وقايع سال خياط ابن
 و تنها با ذكر وقايع 2»منينؤوكل جعفر بن معتصم اميرالمو اقام الحج المت«: كند شيوه گزارش مي

 با خواندن جعفر بن معتصم با خياط ابن.  سال بعد از آن، كتاب تاريخ خود را پايان مي بخشدپنج
كم دست متوكل به نگارش درآورده يا يدهد كه تاريخ خود را در زمانه لقب متوكل نشان مي

منين يافته و با اين ؤبود كه ديگر متوكل عنوان اميرالمهاي پاياني آن در زماني  نگارش بخش
دهد   چرا كه طبري گزارش ميق،. ه232 يعني بعد از سال ، يعني متوكل، خليفه شده بود،لقب

_____________________________________________________________________ 

 .دانشگاه مفيد، بخش نخست: ، قمتاريخ تحول دولت در اسالم، )1384(داود فيرحي : باره، نگاه كنيد به در اين   1

  .318، ص تاريخخياط،  ابن   2
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 يمعتصم پس از مرگ واثق و در هنگام خواندن خطبهبنانتخاب لقب متوكل براي جعفر
كه تاريخ خود را رغم اين  عليخياط ابن 1.ودداود روي داده بابيبنخالفت براي وي توسط احمد

  مهم آن سال ويداود براي حج به عنوان تنها واقعهو با ذكر كارگزاري محمدبنق، . ه232تا سال 
اي   همان سال اشارهيحجه اما به مرگ خليفه واثق در ذي،حجه به پايان رسانده استماه ذي

  2.نكرده است

نگريسته دوران معاصرش به گذشته  افق الفت عباسي ازاگر به بازنمايي وي از تاريخ خ
 خياط ابنكه  اي بافت فكري خالفت در يمسئله، منطق حاكم بر فرهنگ سياسي و جايگاه شود
 عقيدتي/سياسيهاي   البته با در نظر گرفتن دشواره؛شود يمكند، بهتر فهميده   نمايندگي ميرا  آن

 از تفكر اعتزالي و به راه مأمونعباسي، حمايت  مأمون يعني جدال امين و ،خياط ابنعصر 
 و سپس عدول متوكل از اين محنه و تداوم اين سياست در عصر معتصم و واثقسياست انداختن 

  . برد ديني و سياسيراه

هاي وقايع عصر خودش از   كه حجم گزارش شدمتوجهتوان  مي ،خياط ابنبا بررسي تاريخ 
 يعني مرگ معتصم ،ق. ه227به نحوي كه از وقايع سال  ،تغيير محسوسي برخوردار شده است

 تنها به ذكر وفيات هر ،هجري قمري 232و آغاز خالفت واثق تا پايان خالفت واثق در سال 
 و به غزاي ابراهيم بن هاشم در ،ق. ه231 و 230 و 229 و 228 هاي سال حج دريسال و اقامه

 نام واثق 3.كند  اشاره مي،ق. ه231  سالنان دربحر البصره و تعويض اسراي بين روميان و مسلما
 يعني انتخاب وي به خالفت آمده و گزارش آن به اين ،ق. ه 227نيز تنها در ذيل وقايع سال 

و بويع الواثق ...منين ؤفيها مات المعتصم باهللا اميرالم«: شده است منعكس خياط ابنشيوه توسط 
 ق. ه227 در گزارش خالفت معتصم از سال ياطخ ابنكه  در حالي4.»هارون بن اميرالمومنين

 5.نمنيؤسحاق اميرالماابوباهللامنين، بويع المعتصمؤاميرالمهارونبنعبداهللامأمونو فيها مات ال«: آورد مي
منين از معتصم در گزارش وقايع ؤ بار با لقب اميرالم10 در مجموع خياط ابندر عين حال كه 

  .كند  ياد مي،ق. ه227 تا 218 سال از ، معتصميهدوران خالفت هشت سال

 براي گزينش  -   معتصم از اهميت برخوردار استي در دورهخياط ابنوقايعي كه به نظر 
_____________________________________________________________________ 

  .599طبري، همان، ص    1

 .511يعقوبي، همان، ص    2

  .319 -  317خياط، همان، صص  ابن   3

  .317همان، ص    4

 .315همان، ص    5
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ق . ه219  سال حه به بغداد دريها از بط  اخراج زط شامل- و اولويت در ورود به متن اثرش 
 در عين حال كه اقدام .كرده است» خروج«ن اناكه عليه مسلم» بابك كافر«و سركوب شود  مي

قتل بها مقتله عظيمه و سبي سبابا كثيره و « كه به ، غزا عليه روميان گرفتنمعتصم در انجام
» حتي ورد بالد االسالم...و هربت الروم في كل وجه . ... و هدمها -  عموريه- خرب المدينه 

 اهميت  دارايخياط ابن، وقايعي است كه توسط »بابك كافر«منجر شد، در كنار كشتن
  1.شود يمتشخيص داده شده و در گزارشش از دوران معتصم در كتاب تاريخش ذكر 

هاي اسالمي توسط خليفه و   سه محور انتخاب واليان و قضات امارتبرگزيدن با خياط ابن
 غزا يا جهاد اسالمي و حفاظت از ثغور بالد اسالمي و شدنعمليحج و ي فريضه گرفتنانجام

 يهاي مدنظرش از كاركردهاي خليفه هاي داخلي، شاخصه  و طغيانها نيز سركوب بدعت
 يكند كه مبتني بر حفظ نظم و امنيت وضعيت سياسي و عقيدتي جامعهن را تعريف ميانامسلم

تر  صائص است، به صورت تفصيليخ دوران معتصم كه داراي اين ،به همين دليل 2.اسالمي است
 را براي استفاده ها آنهايي است كه وي   بر اساس روايتاين استنتاج. شده استبازنمايي /گزارش

   .اش است  در نظام فكريها آن اهميت يدهنده در اثرش برگزيده است، امري كه نشان

  بافت بر اساس مباني تفكر اهل حديث كه وي به آنخياط ابنكه توان گفت   ميرو ايناز
اي است كه  عقيدهي برابر با حفظ و تداوم دين در اين تفكر راست. نگرد  به تاريخ مي،تعلق دارد

ن انا مسلميبر آن اجماع دارند و خليفهت پيامبر و صحابه سنّاهل سنت و جماعت بر اساس 
دتي را بر عهده ي تحقق اين مباني عقي، وظيفه»سواد اعظم « اين اجماعينيز به عنوان نماينده

 داراي اهميت بوده و خياط ابنز نظر  رويدادهاي مرتبط با اين موضوعات ا، بنابراين3.دارد
 گزينش وقايع نشان از اهميت آن وقايع ي شيوه و در متن اثر تاريخي بيايندداشته استضرورت 

 ،عقيدتي اهل حديث/ تفكر سياسيمتعلق به  فردي به عنوان،در نظام دانايي و نظام ارزشي وي
يخ خالفت، فرهنگ سياسي اين  از تارخياط ابن بازنمايي ،بدين ترتيب. در اين دوران است
  .دهد جريان را نشان مي

_____________________________________________________________________ 

 .317 -  316همان، صص    1
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 . انتشارات سمت :، تهراننظام سياسي و دولت در اسالم
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ت خالف/ تاريخي اسالمي به گذشته، بر اساس اين مباني فكريخياط ابن ياما مراجعه
 از افق خياط ابنگوي  نيست، بلكه اين مراجعه يا گفتاسالمي، بدون انگيزه و هدف خاصي

 و بر اساس يكگو گفت ناي. گيرد صورت ميبه منظور خاصي  ،فكري معاصرش با گذشته
 به گذشته ، به آن مسئلهگويي پاسخي معاصرش شروع شده و وي با انگيزهيمسئله در دوره

 به نحوي است كه بتواند به ، مبناي گزينش وي از رويدادهاي گذشته، به همين دليل؛نگرد مي
  يعني،»بويع «ياژه با انتخاب وخياط ابن. در قالب عبرت ارائه كندپاسخي معاصرش  يمسئلهاين 

 هاي از گزارش چالش1، در قالب فعل مجهول، در انتخاب خلفاي عباسي دوران خود»بيعت شد«
 كه به طرز مشهودي در متون تاريخ نگاري بعد از ،آمده در هنگام انتخاب خلفاي عباسي پيش

رده و بدين پوشي ك  شده است، چشمارائه طبري تاريخ الرسل و الملوك و تاريخ يعقوبيوي يعني 
  براي،در انتخاب خليفهرا » اجماع امت«ها، معنايي حاكي از  ترتيب با حذف اين چالش

 آورده است؛ پديد ، در فرهنگ سياسي به عنوان داللت اين بازنمايي،خوانندگان معاصر خود
  .يد اقتدار خلفاي فوق نيز هستؤاجماعي كه م

كه وي در اين دوران  -  مأمون هارون و  از دوران خالفتخياط ابناما با بررسي بازنمايي 
معنايي كه وي از  -  اش را طي كرده آموختگي ديني و علميپذيري فرهنگي و دانش روند جامعه

  .شود يمتر  روشن ،است گزارش براي كتاب تاريخش برگزيده يانتخاب اين شيوه

، در »عليمحمدبننبمنصورعبداهللابنالمهديبنموسي منينؤاميرالم« با ذكر مرگ خياط ابن
 خالفه هارون« و با انتخاب عنوان 2؛»منين هارونؤصلي عليه اميرالم «:نويسد ميق . ه170وقايع سال 

  مستقل براي خلفايعنوانال موسي، برخالف عدم انتخاب اين  عمي بعد از بخش تسميه،»الرشيد
  و دوران بعد، عصر هارون، معتصم و واثق، بين دوران خالفت عباسي تامأمون يعني امين، ،بعدي
 تا واثق مأموناين شيوه، دوران ه كار نگرفتن  در عين حال كه با ب؛كند برقرار مي تمايزي ،از وي

  .  مي كند و بازنمايي معرفي،پارچه و متمايز از دوران پيشين خالفت عباسيرا به صورتي يك

 ، انتخاب هارون به خالفتدر گزارش» بويع« با استفاده از فعل مجهول خياط ابن ،در ادامه
_____________________________________________________________________ 

- بنشود، شورش عبداهللا خياط گزارش مي  كه توسط ابنتنها گزارش از مدعيان خالفت در اين دوره. 272، 267خياط، صص  ابن   1

بن عباس و دعا الي عبداهللابن خلع عبداهللا بن علي- ست و ثالثين و مائه  سنة و هي - و في هذه السنه «: بدين صورت. علي است
سبع و ثالثين و ماته  سنةو في «: آورد ي سركوب شورش وي ميشمار دربارهي گزارش وقايع سالخياط در ادامه ، كه ابن»نفسه

ي گزارش نيز ، كه اين شيوه») 272ص(لقي ابومسلم عبداهللا بن علي فاقتتلوا قتاالً شديداً، ثم انهزم عبداهللا بن علي فاتي البصره 
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منين الرشيد هارون بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن علي بن عبداهللا ؤثم بويع اميرالم«: نويسد مي
 تنها تا ،خياط ابنب خلفاي عباسي توسط س بيان سلسله نَياين شيوه 1.»بن عباس، و امه خيزران

 اين الگو را ، و معتصم و واثقونمأم و وي در مورد خالفت امين و يافته،دوران هارون ادامه 
 جديد در تاريخ يبي را در معرفي خليفهسكارگيري اين الگوي نَه اگر ب. ه استردبكار نهب

 ي با اتخاذ اين رويهخياط ابن بدانيم،  سياسيسازي  مشروعيتراستاياي در  خالفت عباسي، شيوه
ه ، بها آنمنين براي ؤعنوان اميرالم استفاده ازمتفاوت در مورد خلفاي بعد از هارون، علي رغم 

 بندي صورتنگاه متفاوتي را  ،خلفاي بعد از هارونبخشيدن به  مشروعيت يا مقبوليت منظور
  . كند  ميو بازنمايي

 تفاوت دوران هارون و دوران در خياط ابن ديد ي زاويهرسد اين امر نيز از  به نظر ميچنين 
 از دوران خالفت هارون خياط ابن معنايي كه ،ايد فهميد ب،بنابراين. شود خلفاي بعدي نتيجه مي

   .داراستاي بندي چه صورت ،كند بازنمايي ميبراي فرهنگ سياسي معاصرش 

 انجام 2.كند  از خالفت هارون ياد مي»منينؤاميرالم« حدود بيست بار با عنوان خياط ابن
 از خياط ابن است  شده از مواردي است كه منجر، حج توسط شخص خليفهيغزا و اقامهشدن 

اي كه  ترين واقعه مهم3.منين گزارش كندؤ با عنوان اميرالم،دوران پدرش  حتي در،هارون
خروج وليد بن طريف « ، از دوران خالفت هارون به صورت تفصيلي بيان كردهخياط ابن

در ق . ه180 در سال »شاري خارجي و خروج باسير و صحصح و الفضيل بن ابي سعيد خارجي
 از اين رويداد از خالفت پيش ده سال  بازنمايي،از طرف ديگر 4. استپارچه  يكيارشگز

به عنوان دو ركن مهم را،  حج و غزا يكشد كه اقامه اي را به تصوير مي خليفهدوران هارون، 
 و  به بهترين نحو به انجام رسانده و چالشي در برابر خالفتش موجود نيست،خالفت اسالمي
راه بوده  هم اقتدار ديني و سياسي خليفه و استمرارفت او با حاكميت و استقرارتمام دوران خال

 در كنار گزارش رويداد فوق به صورت ،ق. ه179شيبان در سال بن��بيان خروج جرا. است
هاي دهد و سال پارچه از شورش خوارج در اين زمان نشان مي تصويري يكتجميعي، عمالً

 ،ها كه اين شورش در حالي5.كند ي از هرگونه چالشي بازنمايي ميتر خالفت هارون را خالپيش
_____________________________________________________________________ 
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 ، صورت پذيرفته است و بنابراينيهاي متفاوتدر زمان ،شمار وقايع يعقوبي و طبريبر طبق سال
 هارون صورت هاي مختلف خالفت  بلكه چند شورش توسط خوارج در دوره،نه يك رويداد

 را به يك شان در يك قطعه از متن، تكثرها آنارش  با تمركز گزخياط ابن اما ؛گرفته است
ي به چالش كشيده امانع از توليد معن،  خودي بازنمايياز طريق شيوه تا ،رويداد تقليل داده است

  . شدن اقتدار هارون گردد

 توسط سرداران هارون با موفقيت و اقتدار ،خياط ابن بنابر گزارش ،سركوب خوارج نيز
اي از بيان عقايد   از اين رويدادها هيچ نشانهخياط ابن كه در گزارش  در عين حال؛انجام شد

واكنش و  نظامي خوارج و -  كرد سياسيهاي صرف وي از عمل  گزارشيخوارج در ميانه
 با اتخاذ اين خياط ابن ،ترتيب بدين1.وجود ندارد هاآن» قتل و هزم«در سرداران هارون توانايي 

 در عين حال كه ؛پردازد ف عقايد خوارج از متن تاريخ اسالم ميراني و حذ  به حاشيه،يشيوه
 ي به عنوان نماينده عباسيي را توسط خليفه- خوارج - برتري و نصرت و غلبه بر اهل بدعت

   2.دهد  نشان مي،سواد اعظم

 به عنوان ،جارو سركوب شورش خو» خروج«چگونگي خياط در باب ابنشرح تفصيلي 
دست  كه عليه خليفه ،��و الجما ��
	� اهل يخارج از دايرهي و سياسي عقيدتترين فعاالن مهم

در  كه وي را ، است داراي وجهي تبليغيزدند، براي خالفت هارون ميبه عمليات نظامي نيز 
 بازنمايي جماعت و تدين و حافظ اعتقاد اهل سن اي راست به عنوان خليفهبرابر خارجيان 

 به عنوان معيار آرماني و وضعيت سازي اين دوران ه برجسته ب، بازنماييياين شيوه. كند مي
 ي به خصوص دوره،خرأراني دوران مت  و حاشيه از خالفت در نزد اهل حديثمطلوب،كمال

خياط،  ابنكتابكه در در حالي3.دگرديم منجر ، خالفت ويزمانهاي   به دليل آشوبمأمون،
 با گزارش از در همان حال، گيرد،صورت نمي نمأمو ياي به ماجراي محنه در دوره هيچ اشاره

  .شود  به چالش كشيده ميمأمون اقتدار خالفت در دوره هاي دوران وي، عمالً آشوب

 بازنمايي،  در فرهنگ سياسي در ذيل مفهوم عبرتداللت معنايي اين بازنمايي از عصر هارون
_____________________________________________________________________ 
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ها و  يني با سركوب بدعتد  بين اقتدار خالفت و تداوم راستيرابطهسازي  بديهي/و طبيعي
  اقتداريدر عين حال كه اين دوره به عنوان دوره. حفظ امت از هرج و مرج و ناامني است

 وي از يواره ، طرحخياط ابن اين بازنمايي در فرهنگ سياسي معاصر ،گردد يمخالفت بازنمايي 
 حديث به انداز بافت فكري اهل از چشم معاصرش يوضعيت آرماني خالفت را براي دوره

   .دهد نشان ميتاريخ اسالم 

، خالفتي شود يم بازنمايي خياط ابن تصويري كه از خالفت هارون توسط ،پس از آن نيز
در گزارشي » خرج «ي تنها دوبار واژه،هاي بعدي تا مرگ هارون نيزمقتدر است كه در سال

 ديده ،بل و ديگري خروج خرميه در ج،نيم خطي، يكي در خروج ابوخصيب در خراسان
 خياط ابن توسط ، سركوب خروج خرميه،البته. سركوب گرديدبا اقتدار  كه هر دو نيز ،شود يم

 و ،شود يمگزارش  1،»خازم و فقتل و سبيبن��منين هارون خزؤفاغزاهم اميرالم«ي با جمله
 اسالمي يمحور وي به خرميه و برجستگي نقش هارون به عنوان خليفه نشان از نگاه بدعت

 با »غزا« ي از واژهخياط ابن ، و به همين دليل، داردانهفراكي ا  پديده ي مثابهر سركوب آن بهد
  . كند  استفاده مي،كردن نقش خليفه هارون براي سركوب آن برجسته

  فتنهراني  حاشيهاقتدار و سازي  برجسته: خياط ابن يدشواره

و گزارش ق . ه186 در ذكر وقايع سال ياطخ ابنيابد كه  تري ميگاه اهميت بيشاين بازنمايي آن
، و كتب مأمونمحمد المخلوع و عبداهللا ال ��
���وجدد  «:نويسد  مي، حج توسط هارونياقامه

 بعد از هارون ي اشاره به محمد امين به عنوان خليفه2.»بينهما شروطا، و علق الكتاب في الكعبه
ديدن قحِ م نشان از فرهنگ سياسي3،ن، در دوران خالفت هارون و خود امي»مخلوع«با صفت 

- سوم هجرييسده نخست ير نيمهد خياط ابناست كه در بافت فكري اهل حديث  اقتدار

ذكر اين عنوان براي امين در گزارش وقايع . كند  نمايندگي مي اسالمينگاري  در تاريخرا آن قمري
 عصرهم ي فتنهيغازگر دورهزدايي از خالفت امين به عنوان آ  مشروعيت عمالً،دوران هارون

در عين حال .  است،مأمون يعني ،درت پيروزق  هبخشي ب  و مشروعيتخياط ابن از منظر مؤلف
 4.كند منين ياد نميؤگاه از وي با عنوان اميرالمدوران خالفت امين، هيچگزارش در  خياط ابنكه 

_____________________________________________________________________ 
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 ،د با محمد مخلوع بيعت شكه و بيان اين،ق. ه193 سال  پس از بيان مرگ هارون درخياط ابن
، در گزارش وقايع دوران خالفت 1»نمنيؤو بويع محمد المخلوع بن اميرالم« در قالب عبارت

وي از دوران امين، به نحوي  گزارش كند و عمالً  با عنوان اميرالمومنين ياد ميمأمونامين، از 
   2.كند مي بازنمايي رامأمونبودن منين ؤسازي اميرالم است كه برجسته

 بيعت توسط هارون اخذ حتي در هنگام گزارش ،كاربرد عنوان مخلوع براي محمد امين
خياط در گزارش اين   ابن نبودنطرف  بييه نشان،ق . ه186 در مكه به سال مأمونبراي وي و 
 با تكرار استفاده از اين واژه در تمام دوران حكومت امين، ،تداوم همين منظر. ماجراست

 يا وجدد البيعه«كه با اتكا به رغم اين علي،مؤلفكند كه به نظر  ا بازنمايي مياي ر دوران خليفه
����
صورت گرفت، اما » بويع«توسط هارون براي وي در مكه، پس از مرگ هارون با وي » �

وي اين روند افول مشروعيت امين را با بيان . به مرور زمان اجماع امت را از دست داد
  3.دهد نشان مي -  به عنوان مراكز حضور اهل حل و عقد - اق، حجاز هاي خلع وي در عر تاريخ

 براي »منينؤاميرالم« و ، براي محمد»مخلوع« يخياط با انتخاب واژه  ابن،از ديگر سوي
 در بافت مأمونبه مشروعيت امين و  را  ديديي حتي در دوران حكومت امين، زاويه،مأمون
  .كند بازنمايي مي،ي و فرهنگي داردخياط به آن تعلق فكر  كه ابنايعقيدتي

هاي معنايي آن در فرهنگ سياسي معاصر ابن خياط  گاه كه بازنمايي اين دوران و داللتآن
سازي جدال امين و  تر در عهد خالفت عباسي مقايسه كنيم، برجسته هارون و پيشيرا با دوره

ن از خالفت و تثبيت  فرايند خلع امييمرحلهبه  و وارد شدن به گزارش مرحله مأمون
  . خياط، نشان از اهميت اين موضوع براي وي دارد  توسط ابنمأمونخالفت 

 كه 4،پردازد خياط در شرح واليان امين، تنها به ذكر والي وي در بصره مي  ابن،در عين حال
_____________________________________________________________________ 
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 مشروعيت امين به عنوان يك داللت براياقتدار و ميزان  ينشان از محدودسازي حوزه
 آيد، خياط به دست مي داللت معنايي كه از اين شيوه گزارش ابن.  دارد معاصرشفرهنگ سياسي

 كه دعوت به خالفت همان طور ؛عدم اجماع امت و اهل حل وعقد بر خالفت امين است
 توسط عباس بن موسي عباسي و خلع امين و دعوت به خالفتق . ه196 در موسم حج سال مأمون
 خياط  مهم توسط ابني به عنوان دو واقعه،در همان سال نيز توسط منصور بن مهدي عباسي مأمون

ي سياسي براي مخاطبان ا معني توليدكننده، بازنماييي اين شيوه1.شود يمگزينش و برجسته 
ترين اعضاي اهل حل و عقد در  به عنوان يكي از مهم،است كه امين توسط خود خاندان عباسي

در عين حال كه با اين .  دعوت شده استمأمون و به خالفت گرديده خلع ،انتخاب خالفت
است،  مشروع شدهاي كه مخلوع  خياط، قتال و نبرد با خليفه ها توسط ابن گزارش ي تنظيمشيوه

بر اساس اين  در عين حال كه 2.»منينؤ بن اميرالممأمونمنين عبداهللا الؤاستقامت الميرالم «نه
 مخلوع براي امين ي واژهين معني از استفاده، ايمأموناز گزارش جدال امين و  ي تنظيمشيوه

 مشروع داشت، باوري كه يكي از مباني يتوان دو خليفه شود كه در يك زمان نمي يمفهميده 
 خياط از همان ابتدا از امين با عنوان مخلوع  و به همين دليل است كه ابن3،فكري اهل سنت است

   4.كند ياد مي

شود كه  يم داللت معنايي در فرهنگ سياسي بازتوليد خياط، اين بر اساس بازنمايي ابن
 در عين حال كه انتخاب خليفه نيز ،مشروعيت خالفت وابسته به اجماع اهل حل و عقد است

  است كهمأمون هارون براي ِبر اساس روش استخالف مشروع بوده و بر مبناي استخالف
 به خصوص - اع اهل حل و عقد  مجوز نبرد با امين را داشته و بنابراين با كسب اجممأمون

 يعني ، خالفت به نام وي در شهرهاي مقدس اسالميي و خوانده شدن خطبه- خاندان عباسي 
 خياط  چرا كه ابن،يابد  مشروعيت ميمأمونمدينه در حجاز و نيز دارالسالم بغداد، عمل  مكه و

 كه همان طور. خواند منين ميؤ را اميرالممأموندر متن گزارش خود از اين روند، در همه جا 
عيسي بنعليبن پس از بيان خلع امين توسط حسين،ق. ه196خياط در گزارش خود از سال  ابن
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كه وي نزديك به ده زبير، علي رغم اينخياط در شرح خروج ابن در بررسي بازنمايي وضعيت خالفت اموي نيز مي بينيم كه ابن   4
 وي به نام خليفه و اميرالمؤمنين ياد نكرده و فقط گاه ازاي وسيع از جهان اسالم امارت داشت، هيچسال خليفه بود و بر منطقه

  ) .168 و 160 -  158همان، صص ( مروان با عنوان اميرالمؤمنين نام برده استاز عبدالملك
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 حتي در ، مشروعيت امين را، و بر اين اساس،»مأمون ال����و دعا الناس الي  «:نويسددر بغداد، مي
 و عقد در انتخاب السالم بغداد يعني پايتخت خالفت كه محور اجماع امت و اهل حل �����

  1.كند  چالش بازنمايي ميدستخوشخليفه است، 

 داراي اهميت است كه متن تاريخ روآن در اين متن از مأمونامين و بين بررسي جدال 
اي   نمونه،مأمونامين و بين جدال . آيدبه شمار ميترين متن به اين رويداد مهم   نزديكخياط ابن

 خالفت عباسي است كه در نهايت با جنگ دو برادر و  جانشيني در عهديمشخص از دشواره
هاي نظري و عملي  اين بحران نشان از چالش.  شد پاسخ داده، يعني امين، مستقري مرگ خليفه

 ي پاسخي مناسب به دشوارهيدر ساخت قدرت و فرهنگ سياسي عصر خالفت عباسي در ارائه
لب روشي اخالقي و تعهدي حقوقي از راه حل هارون در قا. شتجانشيني و انتخاب خليفه دا

 محل اجتماع امت و فرصت -  يعني مكه در موسم حج ،دو برادر در فضايي معنوي و ديني
 يهاي عملي در ساختار و شيوهگيري چالش نيز نتوانست مانع از شكل - اجماع اهل حل و عقد 

 پاسخ به ،نابراينب. گرددبراي انتقال قدرت  ، يعني امين،عمل دستگاه خالفت و شخص خليفه
 تا نسبت به تكرار چنين شود،محسوب مي خياط ابنهاي   يكي از دشواره، جانشينييمسئله

 ،بر اساس مفهوم عبرت  در ذيل بازخواني گذشته، خالفت عباسيياي در دوره سابقه  بييفتنه
  . كار ارائه كند و راههشدار دهد

وان مورخي متعلق به جريان فكري اهل  به عن،خياط ابن در فرهنگ سياسي ،بر اين اساس
 ، هبدين معني ك. شود يمحديث، حدود فرهنگ سياسي در مرزهاي بين اقتدار و فتنه تعريف 

 به عنوان ، اجماع امت، غزا و حجاز طريقزماني كه  تا ،درت مسلط كه داراي اقتدار استق
را برآورده المي، ي اسامنيت جامعه ي دينيها  و سركوب بدعت،هاي حاكميت اسالمي سنت

 و از طرف ديگر، ظهور فتنه خط قرمز وي براي تبعيت از اقتدار ،سازد، قدرتي مشروع است
گرفتن انجام اسالم در يها و به خطر افتادن وظائف خليفه  چرا كه منجر به ظهور بدعت،است

ر وي، براي  در نظ،ترتيببدين .شود يم ي اسالموحج و غزا و نيز ظهور ناامني و آشوب در قلمر
را مشروعيت از آن اقتدار و قدرت مسلط زي ،سركوب فتنه بايد از قدرت مسلط حمايت كرد

ي تن ا اما اين امر به معن.، تقدم با اقتدار استخياط ابن در فرهنگ سياسي بيان ديگر، .است
در خدمت  و گرددع برخوردار ااز اجم بلكه اين اقتدار بايد ،دادن به اقتدار محض نيست

اي داراي اقتدار  خليفه چون  اما در عين حال؛باشدها  نعت از ظهور فتنه و نيز ظهور بدعتمما
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 ي از دورهخياط ابنتوان براساس بازنمايي   اين رابطه را مي1.آيدفراهم مي، مشروعيت نيز شود مي
نظر  از م-  اي  خليفهيمثابه به مأمون ياي كه موجب فتنه شد، و دوره  به عنوان خليفه،امين

 تقدم ،خياط ابنچرا كه در اين بازنمايي، . د، مشاهده كردكه باعث بدعت گردي - اهل حديث 
 و امين را كه اقتدارش داندمي، مشروع شد را كه صاحب اقتدار مأموندهد و  را به اقتدار مي

   2.آوردبه شمار مي -  غيرمشروع - ، مخلوع گرديددچار افول 

- 240  سال با احتساب زمان فوت وي بين،خياط ابنتي  اگر در بافت موقعي، ديگرسوياز 

_____________________________________________________________________ 

جا كه ه كرد، در آن مشاهد)ع(عليبنطالب و حسنابيبني خالفت عليخياط از وقايع دوره توان در بازنمايي ابن اين معنا را مي   1
كه دهد و با اين قرار مي سفیانابیمعاویةق، گزارش خالفت حسن بن علي را در ذيل خالفت . ه41خياط در بيان وقايع سال  ابن

 سنةفيها «: گويد جا مي، اما در اين)120خياط، همان، ص  ابن(» و بويع الحسن بن علي«: آورد  تر پس از بيان قتل علي، ميپيش
 و اجتمع الناس علي ...، فاصطلحا و سلَّم الحسن بن علي الي معاويه، ..عه، اجتمع الحسن بن علي و معاويه، فاجتمعها الجما

خياط بر مفاهيم اجماع و ناس بر خالفت معاويه، نشان از اهميت آن براي مشروع دانستن  ، تأكيد ابن)123همان، ص (» معاويه
خياط از اين  ي گزارش ابنادامه. آهنگ استد كه با مباني فكري اهل حديث نيز همخياط دار ي ابنقدرت سياسي در انديشه
ها و  عرضي اجماع، اقتدار و سركوب بدعت داللت و هم. هاي سركوب خوارج توسط معاويه همراه است دوران، با گزينش گزارش

. شود ت معنايي در فرهنگ سياسي ديده ميبه عنوان يك دالل ي مسلمانان در اين چينشدينانه توسط خليفه حفظ ايمان راست
ي ي جانشيني يزيد كه در زمانهمسئله. كند ي خالفت و كسب بيعت معاويه براي يزيد ارائه ميخياط درباره همين رويكرد را ابن

ف امامت ي سازوكارهاي كسب قدرت و تبيين و تعريخياط، يكي از دشواره هاي سياسي بين نيروهاي مختلفي بود كه درباره ابن
كند و با گزينش و  تر پردازش مي خياط، اين موضوع تاريخي را به صورتي تفصيلي بنابراين، بازهم ابن. مشروع مجادله داشتند

هايي از اين واقعه كه با مباني فكري اهل حديثي وي نزديك باشد، در بازنمايي خود از اين رويداد، معنايي  گزارش/روايت چينش
اشق «راه بوده است و براي جلوگيري از عهدي يزيد مشروعيت بيابد، چرا كه با اجماع مؤيد اقتدار هماليتكند كه و را داللت مي

بنابراين، يكي از روندهاي مشروعيت كسب قدرت در فرهنگ ). 134 -  131همان، صص (صورت گرفته است » عصا المسلمين
هايي از نوع ديگر، بر محوريت شورا در  خياط با گزينش روايت خياط به آن تعلق دارد، استخالف است، هرچند ابن سياسي كه ابن

هم  هاي تاريخي را به اگر بر اساس رويكرد نظري مقاله، سازوكار گزينش و چينش روايت. كند كسب قدرت مشروع نيز تأكيد مي
خياط در  توان گفت ابن ، ميها در نزد مؤلف متن تاريخي در وجوه سلبي و ايجابي آن بدانيمپيوند زنيم و با ميزان اهميت آن

داند،  ي انتخاب خليفه، چنين امري، يعني مفهوم شورا، ميمطلوب خود را در شيوهعين حال به يك مفهوم، آرمان و كمال
  .هرچند در نهايت باورمند به تبعيت از اقتدار و مشروعيت آن است

ي تاريخ اسالم، در ي تفصيلي وي با موضوعي مهم در گذشتهههتوان از مواج خياط را مي ي فتنه در نزد ابنبرجسته بودن مسئله   2
رجوع به گذشته . توان مباني فكري اهل حديث را يافت مشاهده كرد كه در اين بازنمايي نيز مي» زمن عثمان فتنة«ذيل عنوان 

ي مشروع بودن دانيم مسئله  ميشود؛ چرا كه ي معاصر مؤلف، در اين بازنمايي ديده ميهاي زمانه ي پاسخي به دشوارهبراي ارائه
قتل عثمان و نيز انتخاب علي بن ابي طالب به خالفت، يكي از مجادالت كالمي اين دوره بين جريان هاي سياسي و فكري 

قتل وي را  خياط از قتل عثمان به نحوي است كه بازنمايي ابن. جهان اسالم از معتزليان، شيعيان، خوارج و اهل حديث بوده است
اجتماعي /بر اين اساس، تاريخ به محل نزاع نيروهاي سياسي). 106 - 98خياط، همان، صص  ابن(كند  وع معنا ميغيرمشر
خياط كه بر مخاطرات فتنه و قتل خليفه تأكيد  هايي توسط ابن روايت گزينش و چينش. شده است ي اسالمي تبديل ميجامعه

بيني انشقاق جماعت و  خياط دارد؛ چرا كه در اين بازنمايي بر پيش اصر ابني معدارند، نشان از دشواره بودن اين مسئله در زمانه
فال اري «: ها گزارششود؛ مانند اين ان امت تأكيد ميها بر امامي واحد در آينده و نيز به خظر افتادن ايمامت و عدم اجماع آن
اهللا، التقتلوني فواهللا  سربلنیةقتلوه، ال اخلع سرباال قوم خليفتهم او امامهم  كلما كره سنةاهللا فتكون  قمصکةلك ان تخلع قميصا 

لئن قتلتموني التقاتلون عدوا جميعا ابدا، و ال تقسمون فيئا جميعا ابدا، وال تصلون جميعا ابدا، فواهللا ان صلي القوم جميعا ان 
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 هارون براي تعريف  تدبير و اتخاذ تدبيري مشابه،ق  ه 232  به سال و آغاز خالفت متوكل،ق. ه
   برجستهدليلرسد  ل كنيم، به نظر ميمأ ت،ق . ه235  سالمناسبات جانشيني بين سه پسرش در

 كه منجر به شرح تفصيلي روند ،خياط ابن براي مأمونسازي يا موضوعيت يافتن جدال امين و 
چرا كه متوكل دو سال پس . تواند علتي معاصر داشته باشد اين جدال در متن كتابش گرديد، مي

هاي پيش آمده براي خالفت ي پايان چالشا كه به معن،ق  ه203  به بغداد درمأموناز ورود 
   1.بود، به دنيا آمد و در نتيجه شاهد اين جدال نبود

 در ، كه محصول سياست هارون براي جانشيني خود بودمأمونامين و بين بازخواني جدال 
توانست عبرتي براي   مي،گرديد ي مستقر تكرار مي  توسط خليفهعصري كه همان الگو مجدداً

ي مؤلف به عنوان خياط ابنرسد به همين دليل است كه   باشد و به نظر ميشمخاطبان معاصر
 و اتخاذ الگويي مشابه براي جانشيني مأمون امين و  بينوكل و شاهد جدالحاضر در عصر مت

امين بين به خصوص كه جدال . پردازد ، به بازخواني اين مسئله مي خودعصر  هميتوسط خليفه
 عقيدتي از نظر لحاظ سياسي مقتدر و ازاي   به عنوان خليفه، پس از عصر هارون،مأمونو 

 نيز، خياط ابن و در اكنون معاصر ، روي داده،ي اهل حديثاي آرماني برا مرجع و نمونه
 با سو  هم، پس از حاكميت سياست محنه، كيش همانند هارون به نام متوكل اي راست خليفه

 ،سازي رسد بازنمايي و برجسته به نظر مي. ، بر تخت خالفت تكيه زده استتفكر اهل حديث
هاي  ضمون و داللتم داراي خياط ابن براي مونمأ موضوعيت يافتن جدال امين و ،يا به عبارتي

 خالفت بعد از متوكل بازپيرايي شده ي براي آيندهانذار/ كه در قالب عبرت، بودعصرشهم
  .  تكرار نشودمأموناي مشابه جدال امين و   تا فتنه،است

  گرايي ايرانيراني  حاشيه: گري  شعوبيي و دشوارهخياط ابن

 ،گذارد يم معاصر خود مبهم ي روند جدال را براي خوانندهخياط ابن اين جاست كه مسئلهاما 
 اين ابهام در حالي. عصرش از مباني اين جدال آگاهي دارندهم فرض كه مخاطبان با اين پيش

 كه را چ،ديگرد  ،مأمون يعني ،درت پيروز اين جدالق  هخود منجر به مشروعيت بخشيدن ب
 در ذيل عنوانامين مشروعيت راني  دال، به حاشيه موارد گزارش اين جي در تمامخياط ابن

 در ذكر بيعت گرفتن هارون براي دو خياط ابنتر اشاره شد كه پيش.  پرداخته است،مخلوع
 از بيان محتواي اين شروط و حتي خياط ابن اما.  شروطي معين كرده بودها آن بين ،پسرش
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تواند بين   خواننده نمي، نتيجهدر. كند  خودداري مي،مأموناختصاص حكومت خراسان براي 
 منينؤ نسبت به اميرالمليثبن رافع و مطيع شدن،اعزام علي بن عيسي به خراسان به فرمان مخلوع

 1.، ارتباط برقرار كندبود هارون در خراسان خروج كرده ي كه در دروهاي ، شورشيمأمون
 يليث در سمرقند و مقابلهبن رافعشورشاز ق . ه190 تنها در ذكر وقايع سال ،خياط ابن زيرا
 ،ق. ه193مرگ هارون در خراسان در در زمان  و نيز 2 هارونيعيسي با وي در دورهبنعلي

 نيز مأمونمنين ؤ اميرالمبه فرمانحسين به ري  كه اعزام طاهربنطور همان 3.دهد گزارش مي
عيسي است بن پس از گزارش شكست علي4. در خراسان نيستمأمون حضور يتوضيح دهنده

 تنها در ذكر  و5،كند  خالفت در خراسان ياد ميبه منظور مأمون از دعا براي خياط ابنكه 
بغداد قصد  از خراسان به مأمونمنين ؤ اميرالمحركت از خياط ابناست كه ق . ه202وقايع سال 

ه تر در خراسان مستقر بود پيشمأمون كه شود يممتوجه  تازه  وخواننده6دهد، گزارش مي
  . است

 فضاي ابهام در گزارش وقايع جدال گردانيدن  با حاكمخياط ابنكه رسد  به نظر ميچنين 
 راني نوعي حاشيهدر بازنمايي تاريخ خالفت ، به غير از سلب مشروعيت از امين، مأمونامين و بين 

 ييوهاين ش. كند توليد ميرا در اثر خويش  ، به خالفتمأمونبراي نقش خراسانيان در رساندن 
  . داردهاي معنايي  داللت خياط ابن در فرهنگ سياسي معاصر ،بازنمايي

 امري است كه ،اجتماعي خراساني در خالفت عباسي/حضور و مشاركت نيروهاي سياسي
 به مأمون ياتكادر  و هم ، هم در گزارش برآمدن عباسيان،نگاري  متون بعدي تاريخيعمده

،  ابن خياط بازنماييي اما در اين شيوه7.اندكيد كردهأبر آن ت ، بر اميني غلبهبه گاهخراسانيان 
برد  به عنوان يك راه،خياط ابن اين رويكرد ، البته.شده استنقش خراسانيان به حاشيه رانده 

  .حضور دارددر اثرش از همان ابتداي متن  ، اسالم تاريخبازنمايي

 اما در ،كند مي آغاز )ص(اسالمت پيامبر  تاريخ خود را از هجرخياط ابنكه با اين ،براي نمونه
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 يدرباره مدني عصر پيامبر، به ظاهر بر اساس تقارن زماني، يهاي دوره  گزارشيميانه
بايد به اين نكته توجه داشت كه . .كندارائه مي هايي گزارشوضعيت حكومت ساسانيان نيز

 با ارجاع به ،ر تاريخي خود آغاز اثرا براي دليل انتخاب هجرت پيامبر به مدينه خياط ابن
به يك معنا، . داند بودن آن مي» ق بين الحق و الباطلرَّفََ«احاديث صحابه، جايگاه اين مسئله در 

بر اين .  برابر با تاريخ باطل است، و تاريخ غير آن،تاريخ اسالم برابر با تاريخ حقاز ديد وي، 
با اين . شود  مشخص مي،خياط ابننظر منانه از روند حركت تاريخ در ؤ درك ايماني و م،اساس
  تاريخ بعد از هجرت پيامبر در قالب تاريخ خالفت اسالمي،خياط ابندتي، به نظر يفرض عق پيش

 معيار براي تشخيص حق از باطل در اين تاريخ، يتاريخي حول مفهوم حق و ايمان است و نقطه
 دور و در مسير باطل و ،نهر آن گونه كنشي است كه جامعه را از مسير حق و دارااليما

ها در اين تبيين، اموري نكوهيده مفروض  ها و فتنه  بدعت،بنابراين. دهد  حركت ميكردارالشّ
 حق را يبايد غلبهبيان ديگر، به .  تهذيب و تنزيه كردها آن كه بايد تاريخ اسالم را از ،شوند مي

ري، با ظهور پيامبر و دين اسالم، چرا كه تاريخ بش .مخاطب نشان داد/در اين تاريخ به خواننده
و در   تاريخ، تاريخ رستگاري امت اسالم،آن پس زا تجلي حق و ايمان رسيده و ي مرحلههب

  .  استسنت/ها بر حق اجماع آنينتيجه

ارسال الرسل الي « در بيان وقايع سال ششم هجرت، در ذيل عنوان خياط ابنبر همين اساس، 
 و فيها  و فيها قتل شيرويه اباه كسري خسرو ابرويز، «:نويسد  مي،مبرتوسط پيا» االمراء و الملوك

كه اسالم در اوج اقتدار  اين بازنمايي، در حالييپايه بر 1.»طاعون شيرويه، و فيها مات شيرويه
 قتل پدر - پردازد، حكومت ساسانيان در وضعيتي اسفناك  خود، به دعوت حاكمان اطراف مي

تواند  نمايي، ميامري كه در اين باز.  قرار گرفته است-  طاعون ت به علبه دست پسر و مرگ
 كه همين معنا همان طور . حق در تاريخ آينده باشديداللت بر قطعيت برآمدن اسالم به مثابه

 ينزول سوره« در ذيل عنوان ، از وقايع سال نهم هجرتخياط ابنهاي  از گزينش و چينش گزارش
 پس خياط ابنجا كه  در آن.شود داللت مي» ول اهللا وفود العربو فيها قدم علي رس«و » برائت

 تسع ���و في  «:آورد  مي،از بيان اين دو رويداد، در گزارشي به ظاهر بدون ارتباط با موضوع
- بنتفيها قتلوا شهربراز و ملَّكوا بوران؛ و شيرويهمن التاريخ قتلت فارس شهربراز و اردشيربن

به  -   كه به حج الوداع و اسالم اهل نجران هجرت و نيز در گزارش وقايع سال دهم2؛»كسري
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  كه داللت آن بر زوالكندارائه مي گزارشي  اختصاص دارد، مجدداً-  اسالم يغلبهي نشانه
زرما بنت آو فيها ماتت بوران بنت كسري و ملكت فارس اختها «: حكومت ساسانيان است 

   1.»كسري

 تاريخي تجلي حق، پايان يافتن تاريخ ي دورهيايي، آغاز تاريخ اسالم به مثابهدر اين بازنم
 معاصر ي در فرهنگ سياسي دورهداللت ضمني اين بازنمايي. كفر را موجب شده است

 ياي در جامعه سياسي نيروهاي اجتماعي گرايي فرهنگي وايرانيهاي  ارزشراني  ، حاشيهخياط ابن
هاي آن ظهور و  مسئلهاي كه يكي از  دوره ؛خرده فرهنگ تعلق دارنداسالمي است كه به اين 

 در اين خياط ابن ديد يجاست كه كانون توجه زاويه مهم اينينكته. گري است جدال شعوبي
توان   مي، بنابراين.شود  وضعيت روميان گزارشي داده نمييبازنمايي، تنها ايرانيان هستند و درباره

 گرايي ي ايرانفرهنگ  حضور خرده معطوف بهخياط ابن يمسئله كه ،گونه برداشت كرداين
 و نيز نيروهاي اجتماعي متعلق به اين  معاصرشيگري برآمده از آن در دوره فرهنگي و شعوبي

  . استخرده فرهنگ

 ، نيز از تاريخ فتوحات اسالمي در ايرانخياط ابنبا دقت در بازنمايي برد، براي فهم اين راه
 ،اجتماعي غير عرب/فرهنگ/راني نيروهاي سياسي به حاشيه  برايرا آنلت معنايي توان دال مي

 هاي هاي فتوحات مسلمانان در ايران از عبارت  گزارشيعمدهبخش جا كه در  در آن.مشاهده كرد
بر اين  2.كند استفاده مي» ، ففتح اهللا عليهم هزمهم اهللا، و هزم اهللا مشركين،قتل من المشركين«

 بدين شكل كه بر ، اعراب در اين زمانيغلبه/ نانابازنمايي روند فتوحات مسلم/ازخوانيمبنا، ب
 ي فتح ايران اشاره دارد، به غير از كارويژهر الهي بي ارادههبخشي ب و نيز محوريت» عجمان«شرك 

ني، اين بازخوا.  كاركرد ايدئولوژيك نيز داشته باشددتوان نگاري، مي رساني متون تاريخ اطالعات
چرا كه .  استخياط ابن اقوام مغلوب به مخاطبان ايراني معاصر ي فرودستانهييادآور پيشينه

 خياط ابن ، ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد و بر اين اساس و موقعيت اجتماعيبين تاريخ و هويت
گري موجود در   شعوبييمسئلهبا بازخواني تاريخ فتوحات بدين شيوه، تالش دارد در برابر 

كيد أ، تخياط ابن پاسخي كه بنابر بافت فكري و فرهنگي ؛ معاصرش، پاسخي ارائه كنديورهد
  .اسالمي است/بر هويت عربي

 اجتماعي معاصر -   بازنمايي را بايد در بافت سياسيي پاسخ به اين شيوه،رسد  ميبه نظر
_____________________________________________________________________ 

 .46همان، ص    1

 .127، 126، 95، 84، 78، 75، 72، 63همان، صص    2



 1391 بهار ،12ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  130

  و تبعاتمأمون امين و  بين جدالياي كه به تازگي از فتنه دورهجو كرد؛و جستخياط ابن
  كه در اين عهد، تركان به عنوان نيروهاييطور همان. بود  عبور كرده، يعني دخالت خراسانيان،آن

خالفت عباسي و نيز ساختار  در ساخت قدرت بود،تر شده  بيشها آن خالفت به ياتكاكه 
 .دودنبتري  نقش برجسته - خياط ابن محل زندگي - خصوص عراق به  ، اسالميياجتماعي جامعه

. اي وجود ندارد هيچ نشانه خياط ابن معاصر يهاي دوره در گزارش، نيز»ترك« يواژهاما از 
راهي در سركوب بابك خرمدين و هم »ترك« يواژهاستفاده از بدون  ،تنها دو بار از افشين

  1.شود يم نام برده ،با معتصم در حمله به عموريهآنان 

 نقش خراسانيان و ،خياط ابن تاريخ معاصر يكه در دورهنآرغم   علي، بايد پرسيداز اين رو،
  تقريباًخياط ابن چرا بود، بسيار پررنگ شده  سياسي و تحوالت خالفتي در جامعهتركان

 علّت به خياط ابن رسد به نظر ميكرده است؟ حذف عصر خودهم را از بازنمايي تاريخ ها آن
ش ر كه در آن پرو-  اهل حديث -  ايقيدتيع/ و بافت فرهنگي-  بصره -  اشبافت موقعيتي

، نگاه مثبتي به برجسته شدن حضور اين نيروها در ساخت قدرت خالفت عباسي  بوديافته
 ايراني پيشين عراق ضميمه شده  كه به بافت عموماً،عربي بصره/ اي قبيلهبافت اجتماعي . ندارد

 در آن ي اين دورانهامسئلهكي از يچرا كه  .داده بود قرار ياست، او را در بافت موقعيتي خاص
  .2عرب و عجم بوده استفرهنگي گري و كشاكش   شعوبييمسئله، محيط

است  ايو فرهنگيهاي بافت اجتماعي   يكي از شاخصه،عقيدتي و  عصبيت قومي،بنابراين
 ي طبيعي خواهد بود كه وي نگاهي عرب،بدين ترتيب. بود در آن رشد فكري يافته خياط ابنكه 
 آن يهنده  اين امر نشان.  در تاريخ دولت اسالمي داشته باشداعرابر به تاريخ اسالم و نقش محو

نارضايتي  بين امين و مأمون  جدالي وي از نقش خراسانيان در سهيم بودن در فتنهاست كه
 يبين دو خليفهجدال اش از  بازنماييسازي نقش آنان در رنگراني و كم حاشيهبه  با را آن و شتهدا

به همين دليل است كه در بازنمايي وي از  .داده است نشان ، برآمدن عباسيان حتي و نيزمذكور،
-  و تنها از قتل جعفربناندشده برمكيان به حاشيه رانده ، هارون نيزيتاريخ خالفت در دوره

ن  بدوآورده است؛ در فهرست واليان هارون تنهارا  ها آن و نيز نام دادهيحيي برمكي گزارش 
 هايامور واليتدر هاي سياسي و نيز  هاي متعدد سياسي آنان در مديريت آشوب كه به فعاليتاين
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 .235 -  181نشر ني، صص : ، تهرانچالش ميان فارسي و عربي، )1385(آذرتاش آذرنوش    2



 131  نگاري اسالمي در روايت اهل حديث تاريخ

   1.دباش پرداخته ،خرأ همانند متون مت،قلمرو اسالمي

 به ، از نقش تركان در تاريخ خالفت اسالميخياط ابن بر اساس بازنمايي ،كه هم طور همان
 الهي و زور و فتح تحت تابعيت اسالم و حمايت عنوان قومي مشرك كه تنها بنا به اراده

شدن نقش تركان و  برجستهاش را با  سوييراني آنان بدين شيوه، عدم هم حاشيهبه با  اند، درآمده
  2.دهد نشان مي ،رفتن نيروي سياسي عرب در ساخت قدرت خالفت عباسي به حاشيه

 در دوراني كه را عراب برتري داشتن ا،با مروري بر فهرست واليان و سرداران هارون
 ،كند يني و اقتدار خالفت بازنمايي ميد   راستحفظ عصر امنيت و سركوب بدعت و خياط ابن

 براي بازنمايي  خالفتالگوي آرماني به عنوان ،خياط ابنجا كه مبناي از آن. 3شويم ميمتوجه 
 يبازنمايي دوره بنابراين طبيعي است كه منظر وي براي بوده، هارون يها، دوره ديگر دوره

اجتماعي / فرهنگيي به دشوارهعالوه، ضروري است كهبه. معاصر خودش بدين شيوه باشد
 عجم در جريان فكري و فرهنگي شعوبيه كه خصوصاً/عرببين  يعني جدال ،خياط ابنعصر 

  4. توجه داشته باشيم،در بصره بسيار فعال بود

 رابطه خياط،  ابنرهنگ سياسي معاصر داللت معنايي اين بازنمايي براي ف،بدين ترتيب
ترين   به عنوان اصيل،نظامي اعراب/سياسي/برقراركردن بين اقتدار خالفت و نيروي اجتماعي

 عبرت براي يمثابهبه معنااين  با بازتوليد خياط ابن.  است از منظر وي،نيروهاي اسالمي
كرده  ارائه  نيزجود را تغيير وضع مويواره ، الگوي عمل و طرح خودفرهنگ سياسي معاصر

  .است

  نتيجه

اي  دهد تا مباني انديشه نگاري اسالمي، اين امكان را به محققان مي خوانش انتقادي متون تاريخ
 ،چرا كه اين متون نيز. عقالنيت سياسي اسالمي را مورد بررسي و فهم و شناسايي قرار دهند

هاي  ايي و معناكاوي، ويژگي، بر اساس رويكرد نظري تفسيرگريهمچون هر متن جدلي ديگر
_____________________________________________________________________ 

 .303خياط، همان، ص  ابن   1

» مشركون«ق و در جريان فتوحات قيقان با عبارت . ه47خياط در ذكر وقايع سال  ر متن ابند» تركان«ي براي نخستين بار از كلمه   2
فاظهر اهللا المسلمين، «: كند ها استفاده مي  در برابر تركان از اين عبارتمسلمبنقتیبةدر بيان فتوح ). 130 و 127صص (شود  ياد مي

 من المشركين، فهزمهم اهللا و جماعة الترك، هزم اهللا مشركين، فقتل وفض جمع المشركين، فهزمهم اهللا وفض جمعهم، فقتل اهللا
  ).225، 224، 216، 213، 204، 192، 191صص (، »قتلهم المسلمون قتال ذريعا

  .308 -  305خياط، همان، صص  ابن   3

 .جاآذرنوش، همان   4
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 شناسي  نشانهمانندهاي نوي  شناسي ها با روش يافتتركيب اين ره.  خاص خود را داراستتفسيري
در اين بررسي، با . دهد ن ميا امكان بازخواني انتقادي اين متون را به محقق،و هرمنوتيك

نگاري   متون تاريخط بيني تناسب و ارتبايا درجهبازخواني اثر ابن خياط، تالش شد تا نسبت 
 براين مبنا، هيچ بخشي از اثر : نشان داده شود،بازنمايي گذشتهامر ها در ان آنمؤلفبا مباني فكري 

ن امؤلف دست به پيچيده، معناسازي گذشتهي بلكه در ارتباط،تاريخي، بي معني و خنثي نيست
ز ارتباط وجود دارد و اين موقعيتي وي ني/ و بافت فكريمؤلفبين به عالوه، . گيرد صورت مي

 ، روايت نيروهاي اجتماعي باورمندتاريخ خليفه ،از اين منظر. قابل بررسي استاو وجه نيز در اثر 
دو هنجار    از فتنه،دوريباور به اقتدار و .  تاريخ اسالم استيبه تفكر اهل حديث از گذشته

  بر اساس مباني فكري خويش، خوارج،اطبر اين مبنا، ابن خي.  بوددر ميان اين نيروهاشده پذيرفته 
اي كه آغاز زوال خالفت   و در دورهراندهو ايرانيان و تركان را از تاريخ خالفت به حاشيه 

 تا فرهنگ سياسي مبتني بر اقتدار را يازيده است، به نگارش اثر خويش دست بوده،عباسي 
 . خويش توليد كنديمانه اسالمي زيبراي نخبگان ساخت قدرت خالفت و نيز خبرگان جامعه

 و شته، حامي تفكر وي بر تخت خالفت، قدرت را در دست دايچرا كه در اين زمانه، خليفه
  . استمذكور نياز بوده  توليد دانشي در راستاي قدرت بههاي او  براي تحقق آرمان

   و مĤخذمنابع

 پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات :، تهران تمدن اسالمىيعلم تاريخ در گستره، )1377(وند، صادق آئينه  - 
  .فرهنگى

  .ينشر ن:  تهران،ي و عربي فارسيانچالش م، )1387(آذرنوش، آذرتاش  - 

 يايدن: ، تهران1 جيزي، پاري باستانيم محمد ابراهي ترجمه،يراث  از ابنيراناخبار ا، )1365(ير، عزالديناث ابن  - 
  .كتاب

  .السعاده �����مصر، ، ������ اخبار، )1366(خلفمحمدبنحيان، ابن  - 

  . دار صادر:، تحقيق احسان عباس، بيروتالزماناء وفيات االعيان و ابن ،)1968(خلكان، شمس الدين احمدابن  - 


	��، تحقيق سهيل زكار، دمشق، مطابع طبقات، )1966(يفه خلي، عصفرياطخ ابن  - � �و السياحه و  �����
  .االرشاد القومى


	�� مطابع :دمشق، ، تحقيق سهيل زكارتاريخ، )1967 (-----   - � �  .و السياحه و االرشاد القومى �����


	�تاريخ ، )1397 (-----   - ��������� دارالقلم، : بيروت-  دمشق،اكرم ضياء العمري، تصحيح ���������.  

 .لعلميه دارالكتب ا:بيروت، ، به كوشش مصطفى نجيب فواز و حكمت كشلى فوازتاريخ ،)1415(-----   - 
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  . چاپ افست مروى:تهران، ، به كوشش رضا تجددالفهرست، )1973 (محمدبننديم، اسحاقابن  - 

  .نشر مركز:  تهران،يخ تاريك در هرمنوتيجستار: يخ تاريرساله، )1386 (ي، بابكاحمد  - 

 .نشر مركز: ، تهران متنيلوأساختار و ت، )1386 (-----   - 

  .نشر آگه:  تهرانيي، فرهنگ رجاي ترجمه،ياسي سيها يهرفهم نظ، )1387( توماس يگنز،اسپر  - 

پژوهشگاه :  قم،ي در علوم انسانيفي و كي كميق تحقيها  روشيمي پارادايمبان، )1388(ي محمدتقيمان،ا  - 
  .حوزه و دانشگاه

 .ينشر ماه:  تهراني، محمدرضا ابوالقاسمي ترجمه،ي ادبييه نظريمبان، )1384(، هانسبرتنس  - 

  .11، ش  اسالميختار ي مجله،»خياط  ابنيخ و تاريتشخص«، )1381 (ي معصومعل،پنجه  - 

  .نشر ثالث:  تهراني، محمد آل مهديد سي ترجمه،مان ي فلسفيراثما و م، )1387( محمدعابد ي،جابر  - 

 . نشر انصاريان:، قممنابع تاريخ اسالم، )1376 ( رسولجعفريان،  - 

  .گه آنشر: تهراني، نوذرينعلي حسي ترجمه،يخار تيشيبازاند، )1389 (ينز، كيتجنك  - 

 .دارالمشرق: يروت، ب عند العربيخعلم التار ���� فيبحث ، )1983 (ي، عبدالعزيزالدور  - 

  .ي نشر ن: تهراني، دامغاني محمود مهدوي، ترجمهاخبارالطوال، )1386 (يفه ابوحندينوري،  - 

  .الرساله ����� :بيروت، ءسير اعالم النبال، )1410(ذهبى، شمس الدين محمد   - 

 يخ تاريپژوهشكده:  تهراني، سبحاني مصطفي ترجمه،ي اسالمينگار يختار، )1389( اف يس چينسن،راب  - 
  .اسالم

آستان قدس انتشارات  : اسداهللا آزاد، مشهدي، ترجمه در اسالمنگاري يخ تاريختار، )1365 (، فرانتسروزنتال  - 
 .يرضو

  .نشر علم:  تهران،ي اجتماعاسيشن  نشانهيسو به: يعناكاوم، )1390 (ي، فرهادساسان  - 

  . سمتانتشارات: ، تهران در اسالمنگاري يختار، )1386( عالم زاده ي صادق و هاديد سسجادي،  - 

 .طرح نوانتشارات :  عباس مخبر، تهراني ، ترجمه معاصري ادبي يه نظريراهنما، )1378 (، رامانسلدن  - 

  .دارالعلم: يروت، ب و المورخوني العربيختارال، )1978 (، مصطفيشاكر  - 

 ،ي سلجوقي در دورهيدئولوژي معرفت و ايي در جهان اسالم، همسوياستس/دانش، )1389 (يد ام ي،صف  - 
  .ي و اجتماعي مطالعات فرهنگيپژوهشكده:  تهراني، فاضلي مجتبيترجمه

 .7چ ، ير اساطاتراشتنا :، تهران14 ج ينده،پا ابوالقاسم ي ترجمه،ي طبريختار، )1385 (يرجربن محمدطبري،  - 

  .ها  رسانهي دفتر مطالعات و توسعه:، گروه مترجمان، تهران گفتماني انتقادتحليل ،)1387(نورمن  فركالف،  - 

 مطالعات يپژوهشكده:  تهرانيها، مردي مرتضي ترجمه،ي علوم انسانشناسي يمپارادا، )1383 (ي، برايانف  - 
  .يراهبرد

  .سمتانتشارات   :، تهران و دولت در اسالمياسينظام س، )1383 (، داوديرحيف  - 

  .يد دانشگاه مف:، قم تحول دولت در اسالميختار، )1384 (-----   - 

  .ني نشر :، تهران در اسالميتدانش، قدرت و مشروع، )1387( -----   - 

 انتشارات  : مشهدي،هللا علو اسداي ترجمه،ي اسالم در قرون وسطيخ بر تاريدرآمد، )1370(كاهن، كلود   - 
  .يآستان قدس رضو
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  . سخنانتشارات : تهراني، مسعود جعفري، ترجمه در اسالمياسي سييشه انديختار، )1389 (يشيا پاتركرون،  - 

 . اخترانانتشارات:   گروه مترجمان، تهراني  ترجمه،ي ادبييه نظريدرسنامه، )1388 (يگز، مريكل  - 

انتشارات  : تهراني، بهار، به همت محمد رمضانِشعراءل ملك ايح، تصح)1318(  و القصصيخمجمل التوار  - 
  . خاوريكالله

 :، تهران2 جينده، ابوالقاسم پاي، ترجمهمروج الذهب و معادن الجوهر، )1374 (ينحسبني علمسعودي،  - 
  .5 چ،ي فرهنگ ويانتشارات علم

 ي پژوهشكده: نظر محمد توكل، تهرانير، زمعرفت به مثابه فرهنگ، )1389(اي دي  ي،مك كارت  - 
   .ي و اجتماعيمطالعات فرهنگ

 . سمت انتشارات: تهران،ياسي و روش در علوم سيافتره، )1387 (ي، عباسمنوچهر  - 

 .ينشر ماه:  تهراني، دهقانيد مجي ترجمه،ي فارسي نگاريختار، )1391 (يثمي، جولي اسكاتم  - 

  . سومي نشر هزاره: زنجاني،فتاح محمد ي، ترجمهگفتمان، )1382 (ميلز، سارا  - 

 ي دفتر مطالعات و توسعه:، گروه مترجمان، تهران گفتمانيل در تحليمطالعات، )1387 (وندايك، تئون  - 
  .ها رسانه

  وي انتشارات علم:، تهران2 جيتي، آيم محمد ابراهي ترجمه،يعقوبي يختار، )1366(واضح  ابنيعقوبي،  - 
  . 6 چ،يفرهنگ

   .ي نشر ن: تهرانيلي، جلي هادي، ترجمه گفتمانيل و روش در تحليهنظر، )1389 (، ماريانيورگنسن  - 

 

– Zakar, S(1971), «Ibn Khayyat al-Usfuri», in EI2, New Edition, Vol.3, Leiden, E.J. Brill. 



  مطالعات تاريخ اسالم

  1391  بهار /12ي    شماره/سال چهارم

  

 اماميه متقدم تاريخ در حكم بن هشام جريان بازشناسي

  

1سيدمحمدهادي گرامي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي داخلي فرق و مذاهب اسالمي از مسائلي است كه  بندي ها و صف توجه به جريان :چكيده
هاي مختلف علوم اسالمي باشد و بسياري از  ر شاخه دها گشاي بسياري از پژوهشواند راهت مي
 هاي ترين جريان يكي از برجسته.  را بازكند،هاي تاريخي  به خصوص در فهم گزاره،هاي ناگشوده گره

 حكم بن توان شواهد حضور آن را رديابي كرد، جريان هشام سهولت ميه متقدم كه بهايسدهاماميه در 
 هاي اين مقاله بر آن است با تحليل گزاره. تر بدان توجه شده استسيك كم كه البته در مطالعات كالاست

 آغازگذر در از اين ره.  در تاريخ متقدم اماميه بازشناسي كند راحكم بن  جايگاه جريان هشام،تاريخي
ترين عامل تمايز اجتماعي اين  مهم،سپس. كند شواهد حضور تاريخي اين جريان را رديابي مي

 يسازي عليه هشام و سلسلهو از آن به عنوان عاملي براي جريانكاود ميعني اتّهام تشبيه را  ي،جريان
هاي خاص  در نهايت نيز به برخي ديدگاه. گويدسخن ميها  آننمودنشاگردانش و حتي منزوي 

اشاره  ،هاي بعدي تمايز اجتماعي اين جريان  به عنوان مؤلفه، علم امام و قياسيجريان هشام درباره
  .كند مي

  قياس  تشبيه، شاذان، بن فضل حكم، بن هشام ،اماميه :يكليد هايواژه
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Recogniziog the School of Hisham ibn - e-Hakam 

in early Imamiyyah History 

Seyyed Mohammad Hadi Gerami1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: investigating the currents and internal approaches of Islamic sects could  

help us to improve our researches in various branches of Islamic studies. It can be useful 

for resolving many complicated issues as well, particularly in understanding historical 

statements. It seems one of the most prominent Imamiyya currents in early centuries is the 

school of Hisham ibn -e - Hakam, which attracted less attention in traditional studies, while 

it can be simply traced.  

This paper is to investigate status of Hisham's school in early Imamiyyah history by 

analyzing historical statements. Accordingly, this paper is to  investigate the evidence of 

historical existence for the current. Afterwards, it is to study the charge of “God’s 

Corporeality” as the major factor for social distinction of this school which blackened 

Hisham’s character and his followers and left them isolated. Besides, this paper is to study 

some specific views of the current‚ such as limitations of Imam's knowledge and Qiyas as 

the minor factors for social distinction of this school. 

Keywords: Imamiyyah‚ Hisham ibn-e-Hakam‚ fazl ibn Shadhan‚ Tashbih(comparison)‚ 

Qiyas(Analogy) 
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  مقدمه

 تاريخ انديشه و همچنين تاريخ يويژه در رشته هاي تاريخي به هايي كه در بررسي يكي از زمينه
مذهب يك هاي داخلي يك فرقه و يا   شناسايي جريانشود،محسوب مياهميت  فرق بسيار با
 . بزرگ است

 عصر خودش ي گروهي است كه به هر علّتي در ديد جامعه، از جريان در اين مقالهدمقصو
گذاري تاريخ هايي كه حاصل تقسيم بندي و نام  از اين رو جريان؛متمايز و شناخته شده باشد

 و 1، مراد نگارنده نيستندروند،به شمار مينويسان در دوره هاي بعدي براي شناخت بهتر تاريخ 
 مقصود ، همچنين2.نداها در بستر تاريخي خود براي مردم شناخته شده نبوده سا اين جريانچه ب

 بلكه همان مفهومي است كه ،سازي نيستدر اين مقاله، فرقه» سازيجريان«از كاربرد تعبير 
 عليه تبليغي ييعني فضاسازي تبليغي و ايجاد هجمه. شوددر مباحث جنگ رواني مطرح مي

 خاص در اين مقاله، ي گروهيدرباره» جريان« كاربرد تعبير عالوهبه.  گروه يكيك فرد يا
براي .  تعبيري توصيفي براي جايگاه اجتماعي آنان استبار هنجاري و اعتقادي ندارد و صرفاً

 مراد اين است كه در ،شود  استفاده ميحكمبن وقتي در اين پژوهش از تعبير جريان هشام،نمونه
 حكمبنورد بررسي، گروهي در جامعه بودند كه به عنوان پيروان هشام تاريخي ميهدور

  . شدندشناخته مي

 جريان«هاي متقدم امامي يعني  ترين جريان اين مقاله بر آن است تا به معرّفي يكي از برجسته
در . تر بدان توجه شده است، بپردازدكه تاكنون در مطالعات كالسيك كم» بن حكم هشام
هاي اين جريان به طور مجزّا انجام شده   برخي شخصيتيتاكنون مطالعاتي درباره گرچه ،واقع

 ، اما تاقرار گرفتهبررسي مورد  ، همچون اتهام تشبيه،رهاي منتسب به آنانوو حتي برخي با
هاي اين جريان به عنوان يك گروه اجتماعي مستقلّ   پيوندي ميان شخصيتي به رابطهحالبه

 تحليل تاريخي، پس از نشان دادن ينگارنده در اين مقاله با اتّكا به شيوه.  استتر توجه شدهكم
 براي بازشناسي علل تمايز» حكمبن جريان هشام«شواهد حيات تاريخي گروهي موسوم به 

_____________________________________________________________________ 

شناخت و تحليل مكتب «، )ش1379(محمدرضا جباري : اي از كاربرد غيرتاريخي اين اصطالح، نك ي نمونهبراي مشاهده   1
 .78، ص50 و49 ش ي الهيات مشهد،ي دانشكدهنشريه، »هجريحديثي قم از آغاز تا قرن پنجم 

شود، در آيد، از شيخ صدوق به عنوان رئيس اخباريان متقدم ياد ميبراي مثال، هنگامي كه از اخباريان متقدم سخن به ميان مي   2
نويس و   به تاريخاًصرف"اخباري"طالح قمري ناشناخته بوده است و اصي چهارم هجريحالي كه چنين جرياني در سده

شايد .  خودش وجود تاريخي نداشته استيهدر دور» اخباريان قم«، جرياني به عنوان چنينهم. شده است سرا اطالق مي داستان
كامران ايزدي و سيدمحمدهادي : ك اطالقات اخباريه، نيهدربار(باشد » اصحاب حديث قم«ها ي آنتر دربارهتعبير صحيح

   ).166- 147، صص 3، شپژوهي ي حديثمجله، »طالح اخباري در سير تحول مفهومياص«، )ش1389(گرامي 
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شود، تالش  اجتماعي اين جريان كه شامل برخي اتّهامات و برخي عقايد خاص اين گروه مي
  دوم و سوم هجرييهاترين تقابل داخلي اماميه در سده است كه مهمبر اين باور وي  .كند مي

 جريان«عنوان    از آن بهدر اين مقاله، تقابل گروه اكثريت شيعيان امامي با گروهي است كه قمري
عبدالرحمن و  بن ون يونسچ هم، و شامل هشام و سلسله شاگردان ويشود ياد مي» حكم بن هشام
 ،گران معاصر كه البتّه اين گروه به اعتقاد نگارنده و اذعان برخي پژوهششود   مي،شاذان بن فضل

1.اند در اقليت بوده

  

  بن حكم رديابي حضور تاريخي جريان هشام  .1

، توان وجود آن را تشخيص داد هايي كه در تاريخ متقدم اماميه به راحتي مي يكي از جريان
. شاذان است بن عبدالرحمن و فضل بن ژه يونسوي حكم و سلسله شاگردان وي به بن جريان هشام

 كه حاكي از تقابل داخلي و رويارويي بسياري از اماميان داريمهاي زيادي در دست  گزارش
حكم  بن ها اختالف هشام ترين آن شايد مشهورترين و بنيادي. متقدم با هشام و شاگردانش است

دهد  نشان ميظاهر بهها   برخي گزارش2.د كيفيت خداوند باشيسالم جواليقي درباره بن با هشام
خداوند بوده سالم قائل به صورت داشتن  بن هشام و ،بودن حكم قائل به جسماني بن كه هشام

نحوي نيست كه  ها به   اين گزارش.هاي متعددي در اين زمينه وارد شده است  گزارش3.است
 كه  استها گفته شده  بلكه در برخي از آن،نفره كند حكايت از يك اختالف شخصي دو

 اين ، از سوي ديگر4.گويند  و اصحاب جواليقي چنان مي،حكم چنينبناصحاب هشام
 بلكه اين تقابل ، محدود شود- السالم عليه -   امام صادقيها بدين نحو نيست كه به دوره گزارش
ز مورد ني - السالم  عليه-   حتي تا زمان امام رضا، كيفيت خداوندي هشامين دربارهيدوطرفه

5.گرفته است گو قرار ميوپرسش و گفت

گرايش  ها حاكي از اختالف دو اين گزارش، واقعدر  
 تقابل با جريان 6.نيز ادامه يافته است - السالم  عليه-  فكري است كه تا زمان امام رضا

كشّي در توصيف يكي از رجال .  استاستنباط شدنيهاي رجالي نيز  حكم از گزارش بن هشام
اين تعبير به خوبي .  يونس و فضل بوده است وگويد كه او از مخالفان هشام د ميكتاب خو

_____________________________________________________________________ 
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1.اند حاكي از وجود جريان خاصي است كه اين هر سه در آن قرار داشته

  

حديد از نمازخواندن پشت سر  بن عيسي اشعري، علي محمدبن در گزارشي به نقل از احمدبن
- بنعليبن حسن2.كند  نهي مي است،ياد كرده» بشيونس و اصحا«عنوان  ها به گروهي كه از آن

هايي از وي در  گزارش.  استقرار داشته مخالفان يونس ييقطين از كساني بوده كه در جبهه
جعفرجعفري از  بن  سليمان، در گزارش ديگري3.در دست داريمعبدالرحمن  بن مذمت يونس

حكم پرسيدم،  بن  هشاميرضا دربارهاز امام : گويد مي - السالم  عليه-  اصحاب سرّ امام رضا
 دليل  خيرخواهي بود، او از جانب يارانش بهيخدا او را رحمت كناد، بنده: حضرت فرمودند

دهد كه اوالً گروهي در تقابل با   اين گزارش به خوبي نشان مي4.حسدورزي آزار و اذيت شد
چنان ي وي هم كه در دورهدهد  ثانياً اقدام سليمان به اين پرسش نشان مي؛اند هشام بوده

 وضعيت هشام با يهايي عليه هشام وجود داشته كه او را درباره گيري ها و موضع گيري جبهه
ها با  هاي رجالي به خوبي حاكي از تقابل قمي  گزارش،همچنين. ابهام مواجه كرده است

 .هاست  قميهاي جرح يونس مربوط به  چرا كه تقريباً غالب گزارش،عبدالرحمن است بن يونس
شاذان و يارانش در  بن  فضليهاي مدح يونس مربوط به حلقه  غالب گزارش،از سوي ديگر
5.نيشابور است

  

هايي   كتابرسد،به نظر مي ديگري كه به خوبي حاكي از اين تقابل ي مؤلّفهاضافه بر آن،
اشعري قمي عبداهللا سعدبن. اند است كه برخي اصحاب عليه و يا له هشام و يا يونس نگاشته

يزيدانباري نيز كه از روات عراقي دوران امام  بن يعقوب.  داردمثالب هشام و يونس نام كتابي به
ليه ها را ع گيري  كه شديدترين موضعرودبه شمار مي از كساني ،است - السالم  عليه-  جواد

ي به رشتهعبدالرحمن  بن وي كتابي در طعن و رد يونس.  استنشان دادهحكم  بن جريان هشام
- بن عبداهللا و علي  حميري، سعدبنها، ماننداستاد بسياري از قميانباري  6. استتحرير در آورده

رويارويي او با 7. بوده و بسياري از روايات طعن يونس از طريق كتاب وي نقل شده است،ابراهيم
 يكي در ، خود هشام نيز دو كتاب،از سوي ديگر. حكم جاي هيچ ترديدي ندارد بن مكتب هشام

_____________________________________________________________________ 
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 يابراهيم قمي نيز براي تبرئه بن  علي1.الطاق نگاشته است در رد مؤمنديگريرد جواليقي و 
عبداهللا اشعري نگاشته است كه به خوبي حاكي   سعدبنمثالب كتابي عليه كتاب ،هشام و يونس

  .شودمحسوب مي اين تقابل ياز ادامه

 عتقاد مشترك يعني باور به جسماني اين جريان، وجود يك ايدهنده شاخص ديگر نشان
 ناشي از بدفهمي يدهد صرفاً اتهام  كه البتّه مدارك تاريخي نشان مياستبودن خداوند 

2.هاي هشام بوده است ديدگاه

  

ئيد كند، أتواند وجود چنين جرياني را ت  ديگري كه ميي شاخصه،گفته در كنار قرائن پيش
 امامي كه متّهم به تجسيم يشده هاي شناخته شخصيتين بد غالباً گرد است كه مشاهده مياين

 در كه هايي است آن ها گزارش ترين اين مهم. شتهاند، روابط استاد و شاگردي وجود دا گشته

حاكي از  اين موضوع .است  استفاده شده،يونس ويژه به ،اصحابش و هشام تعبير از شانضمن
3.ين آنان استب و شاگردي  استاديينزديكي افراد اين جريان و وجود رابطه

  

 ،ترين شاگرد وي  برجسته،عبدالرحمن بن حكم، يونس بن رسد پس از هشام به نظر مي
 يحاكي از وجود حلقه به دست آمده يها باشد و گزارشبوده ترين شخصيت اين جريان  مهم

 پايان نويسان در هاي ملل و نحل برخي گزارش. در ميان اماميه استمحوريت يونس با خاصي 
اين خبر ترديد   گرچه بي،اند ياد كرده» يونسيه «نام اي به  كه از فرقهقمري، هجري پنجميسده

  آنچه وجود اين4.اي است كم گواه بر وجود چنين حلقه اما دسترسد، نظر ميبهآميز  مبالغه
 »يونسي«ن ها با عنوا  از آن طوسي شيخرجال كه در هستندهايي   شخصيت،كند حلقه را تقويت مي

- عيسي محمدبن 6محمدالوراق، بن چون عباس، همها  شيخ طوسي از برخي شخصيت5.ياد شده است

_____________________________________________________________________ 

است كه در صورت صحت اين تعبير حاكي نقل شده الرّد علي شيطان الطّاق  نجاشي كتاب رجال؛ نام كتاب در 433ص همان، نجاشي،   1
رسد  هرحال به نظر مياما به. اند برده الطاق به كار ميي مؤمنبودن اين تقابل است، چرا كه، اين تعبير را مخالفان شيعه درباره از جدي 

نام » مؤمن الطاق« باشد و تعبير اند، اين نام محرّف گونه كه برخي محقّقان معاصر مانند مرحوم شيخ محمدرضا جعفري اعالم كرده همان
دادن  ي اين نوشتار بر اين باور است كه كتاب قطعاً در رد بر مؤمن الطاق بوده است و همين مقدار براي نشاناما نگارنده. اصلي كتاب باشد

داند  ي قوي تاريخي مينهكه كتاب در رد كس ديگري بوده است، فاقد قري تقابل كافي است و نظر مرحوم محقّق جعفري را مبني بر اين
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 »يونسي«عنوان    زير 3،همدانيعمران بن و يحيي 2مطهربغدادي احمدبن محمدبن 1،بغداديعبيدي
  .رده استنام ب

نعيم صحاف اشاره كرد  بن يقطين و حسين بن  عليبهتوان  از ديگر وابستگان به اين جريان مي
 و در مكتب او  حكم داشته بن  زيادي با هشامي مراوده، در بغداد ها كه براساس برخي گزارش

4.اند كرده تلمذ مي

  

عبدالرحمن  بن حكم و يونس بن خليل ابوجعفر سكّاك بغدادي نيز از شاگردان هشام محمدبن
شاذان وي را  بن فضل. هي بوده است نجاشي كتابي در توحيد داشته كه تشبييبوده و به گفته

 منصور بغدادي نيز از  بن  علي5.ن اقدام كرده استامخالفنظرات خلف يونس دانسته كه به رد
  نيز قائل به تجسيم بودهاو ،الحديد ابي  ابنيبه گفتهو بنا  6،حكم بن متكلّمان اصحاب هشام

7.است

  

عبيدي عيسي يا محمدبن عبيد بن سيعي  اين جريان محمدبنيهاي برجسته ديگر شخصيت از
- عيسي  محمدبن،گران معاصر گرچه برخي پژوهش .عبدالرحمن بود بن يونس است كه شاگرد

- بن حكم و هشام بن هشام(هاي پيوندي و مياني جريان هشامين  اي از شخصيت عبيدي را نمونه

 عبدالرحمن و بن ونسرسد وي به شدت به جريان ي  اما به نظر مي8اند، دانسته) جواليقيسالم
هاي شاخص در  عبيدي يكي از چهرهعيسي محمدبن. حكم وابستگي و عالقه داشته استبن هشام

 است كه قمريهجريسومي سده اول ييعني نيمه - السالم  عليه-  بغداد در زمان امام هادي
 ،الوليد يري ابنگ  موضع9.عبدالرحمن بوده است بن  احاديث يونسيكننده و نشردهنده ترين نقل مهم

 شاهدي ،عبيدي به نقل از يونسعيسي  متفرّدات محمدبني درباره،مشهورترين استاد شيخ صدوق
  خراسان از جايگاهي وي در حوزه10. عليه جريان هشام استهاگيري قمي  موضعيبر ادامه

سي وي توسط شيخ طو. شاذان مدح بليغي شده است بن اي برخوردار بوده و توسط فضل ويژه
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1.شته استتضعيف شده و گفته شده مذهب يونسي دا

  

، در قم ق.  ه  سومي دوم و اوايل سدهي مكاتب حديثي ايران از اواخر سدهبنيادگرفتنپس از 
 هر اما ،داشتندبا هم  خراسان دو جريان تازه شكل گرفت كه گرچه نقاط مشتركي يو منطقه

 ترين  مهم قمري، سوم هجريي سدهازآغاز . هاي خاص خود را حفظ كردند كدام گرايش
 نشان به روشني هاي امامي داخلي ايران بررسي جريان. مكاتب امامي عراق به ايران انتقال يافت

 قمري  دوم هجرييهاي عراقي در پايان سده  جريانيها دقيقاً ادامه دهد كه اين گرايش مي
 به ،هاشم بن  همچون ابراهيم،ان عراقيرسد با مهاجرت شماري از محدث را به نظر ميزي. اندبوده

بندي مبتني بر مكتب هشامين تا حد زيادي  دقيقاً همان صفقمري  سوم هجري يايران در سده
  . ه باشدبه ايران منتقل شد

 255هاي نيشابور، قم و كاشان در حدود سال  زياد آدمي از حوزه بن هايي كه سهل گزارش
 ،آميز مكتب كالمي هشامين ترين موضوع مناقشه  كه مهمدهد  نشان مي،كند نقل ميقمري هجري 

 اين 2.نيز منتقل شده بود ها  به اين حوزه،داشتن خداونديعني اختالف بر سر جسم يا صورت
 ترين محورهاي مهمقمري سوم هجري ي سدهيها به خوبي حاكي از آن است كه در نيمه گزارش

در عين . انتقال يافته بود ، قم و نيشابوريويژه حوزه  به ايران، به،گفتمان كالمي اماميان عراقي
 ، حنفيان خراسانمانند ،هاي غيرامامي داخلي ايران  برخي جريان كه نبايد فراموش كرد،حال

3.اند هاي اماميان خراسان تأثير گذاشته نيز بر انديشه

 

 وجويجست بايد گفت كه ،حكم در قم بن اما در خصوص حضور جريان كالمي هشام
 يبسيار دشوار است و ادامهقمري  سوم هجريي در سدهمذكورناحيهحضور چنين جرياني در 

اما به هر . نمودجويي   اماميان خراسان پييدر حوزهتوان ميتر بيشرا حكم  بن جريان هشام
- هاشم بن چون ابراهيماشخاصيتوسط نيز رنگ اين جريان در قم  به حضور كمشود مي،حال

هاشم  بن كند كه ابراهيم نجاشي از قول كشي نقل مي. ابراهيم اشاره كرد بن عليقمي و پسرش 
 از سوي 4.كند  ولي در عين حال آن را با ترديد بيان مي،عبدالرحمن بوده است بن شاگرد يونس

_____________________________________________________________________ 
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 1.نگاشته استكتابي  ،عبدالرحمن و هشام بن ابراهيم قمي نيز در دفاع از يونس بن  علي،ديگر
 ، آنان از اتهام تشبيهي در دفاع از هشام و يونس و تبرئه خود تفسيري مقدمه وي در،همچنين

هاشم و  بن  اما در عين حال شايد دشوار باشد كه بخواهيم ابراهيم2.نقل كرده استمضاميني 
  چرا كه مضامين رواياتبدانيم،حكم  بن ابراهيم را جزو وابستگان به مكتب كالمي هشام بن علي

.  است قمري سوم هجرييتر مشابه گروه اكثريت غالب قم در سده دو نفر بيشنقل شده از اين
  دهندههاي پيوند  شخصيتابراهيم را بن هاشم و پسرش علي نب  بتوان ابراهيمدر باالترين حد،شايد 

  .حكم و گروه اكثريت تلقّي كرد بن ين جريان هشامب

شاذان نيشابوري اشاره  بن  خاندان فضل نيشابوري در اين عصر، بايد بهياز عالمان برجسته
 از ،خليل نيشابوري بن پدر فضل، شاذان .داشتنددر دست كرد كه مدتي زعامت ديني اين شهر را 

بود  - السالم  عليه-  و امام رضا - السالم  عليه-  كاظمعبدالرحمن، صحابي امام بن نزديكان يونس
قمي به شمار عيسي محمدبنبن احمداني از مشايخ روا،شاذان .نمود كه فضل از او روايت مي

 سند روايات كليني قرار دارد كه در ابواب مختلف از او رواياتي نقل يرفت و در سلسله مي
3.شده است

  

 بوده عصر خويش ي از فقيهان برجسته،شاذان بن شاخص اين خاندان، ابومحمد فضل يچهره
همچنين از جماعت  - السالم  عليه- رضاامام از نقل است ،و نيز - السالم  عليه- جوادكه از امام

  ديگران،محبوب و بن يحيي، حسن بن عمير، صفوان ابي السالم، چون ابن بسياري از اصحاب ائمه عليهم
4.نمود روايت مي

  

 جريان يترين چهره  شاخص قمري سوم هجريي سدهينيشابوري در نيمهشاذان بن فضل
  كه در مسير افرادي نظير محمدبنهبرد نوان كسي نام  ع فضل از خود به. بودهشام در ايران 

 دفاع از مذهب تشيع ي در زمينه،حكم بن عبدالرحمن و هشام بن يحيي، يونس بن صفوانعمير،  ابي
خوبي گرايش فضل  اين گزارش به5.نويسي عليه مخالفان كرده است گام برداشته و اقدام به رديه

شاذان و پيروان  بن  جريان فضليترين نكته درباره مهم. دهد به جريان يونس و هشام را نشان مي
عبدالرحمن در  بن حكم و يونس بن ترين باقي مانده از جريان هشام  است كه آنان مهماين ،او

_____________________________________________________________________ 

  .260همان، ص   1

  .20، ص1قمي، همان، ج   2

  .7، صیاالعلممؤسسة: ، بيروتااليضاح مقدمة، )ق1402(الدين ارمويسيدجالل   3

  .539 ص،المرتضویهالمکتبة: ، نجفالفهرست، ]تابي[طوسيحسنمحمدبن   4

  .818، ص2ج همان، كشي،   5



  1391 بهار ،12ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  144

1.نداه بود قمريهجري سوميسده

  

تر  اطالعات بسيار كمقمري، چهارم هجريي جريان هشام در سدهيدر خصوص ادامه
 چهارم ي حضور اين جريان را در سدهتداومتوان  ها مي گزارش  اساس برخي تك تنها بر؛است

 الدين كمال يبابويه در مقدمه ابن. هاي وابسته به آن را حدس زد تشخيص داد و برخي شخصيت
  شيعياني را ديده است كه در دين خود به قياس و رأي متمسك،به نيشابورخود گويد در سفر  مي

 شايد 2.باشندبوده شاذان در آن منطقه  بن  وابستگان فكري فضليرسد ادامه ر مي كه به نظ،شدند 
 حكم بن  را جزو آخرين بازماندگان مكتب كالمي هشام، استاد نجاشي،موسي نوبختي بن بتوان حسن

رسد   به نظر مي، همچنين3.داشته استكتابي در استطاعت  وي بنا بر مذهب هشام .دانست
 ترين شخصيت ادامه را بايد مهم قمريي چهارم هجريدر سدهاسكافي جنيد احمدبن محمدبن

اقدام وي به . شاذان دانست كه وي نيز به قياس باوري متّهم شده است بن  جريان فضليدهنده
هاي فضل  تواند مؤيد تعلّق خاطر وي به ديدگاه شاذان مي بن  فضلينگاشتن كتابي در دفاع از آرا

4.باشد

  

 ،ها هاي جريان هشام و يا حتّي اعتقادات آن  تاكنون برخي شخصيتپوشيده نيست كه
  حائز اهميتي كه از غالبي اما نكته؛اند طور مستقلّ بررسي شده  به ،همچون اتّهام تجسيم

 ها پس از شناسايي  اين است كه اگر اين بررسي،مذهبي پوشيده مانده هاي غيرتاريخي و درون نگاه
  بسياري از،هاي اين جريان صورت نگيرد يوندي ميان شخصيت پيجريان هشام و رابطه

 هاي جرح و تعديل  از گزارششمار فراوانيشود و محقّق در تحليل  هاي تاريخ كشف نمي ناگفته
  .رود  در اين زمينه به خطا ميشده

پژوهان معاصر نيز كه وجود تاريخي چنين جرياني  هايي از شيعه متأسفانه معدود شخصيت
 )حكم بن جريان هشام(اند كه اين گرايش   به درستي تشخيص دادهافزون بر آناند و  يد كردهأيرا ت

 ، به زعم آنان6.اند  در بيان برخي اوصاف آن به خطا رفته5همواره در اقليت باقي مانده است،
 جريان هشام در انزوا به همين علتگرا و بقيه صرفاً ناقل روايت بودند و  جريان هشام عقل

 كه بوده باشد، ديگري علل و عواملرسد چنين انزوا و تمايزي معلول  به نظر مي. ر گرفتقرا
_____________________________________________________________________ 
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  : پرداخته خواهد شدتر بيشها  آن  بهدر اين مقاله

 اتّهام تجسيم بود و البتّه در درجات بعدي باور به ،حكم بن علّت اصلي انزواي جريان هشام
 يعالوهبه ، اين اتهام،در نهايت. لم اماممسائلي همچون قياس و يا برخي مسائل مربوط به ع

 حكم بن سازي عليه جريان هشام زي و جريانپردا بهترين زمينه را براي فضا،شيعي هاي درون رقابت
نمايي شده بود و  بزرگيبه خوبي نشان داده خواهد شد كه اين باور صرفاً اتهام. فراهم كرد

انه «:  مشهور هشامي براي تبيين جمله، و شيخ مفيدابراهيم قمي بن  عليمانند ،عالمان امامي بعدي
هايي كه با اين جريان از آن ياد   خصومت،در واقع. كردندتالش زيادي  ،»جسم ال كاالجسام

تفاهم در ِسازي، حسادت، سوء  جريانبر اثرستيزي ساير اماميان، بلكه   عقلعلت نه به ،شود مي
 يگيري يك هجمه ود كه در نهايت به شكلها ب نمايي اينفهم عقايد هشام و سپس بزرگ

1.منفي تبليغي عليه جريان هشام منجر شد

  

 ؛حكم و اكثريت اماميه اختالف ديدگاه وجود داشت بن ن جريان هشامبيترديد  البتّه بي
حكم نسبت به ساير  بن هاي جريان هشام  كالمي شخصيتي كه صبغهشكي وجود ندارد مضافاً

گرايي  گرايي و يا احياناً عقل  كالمتوان نمي را مخالفت با اين جريانعلتاما  ؛تر بوداماميه بيش
 اين اوالً،: شود ميمشاهده اساسي يلهئدر خصوص اين اختالف دو مس. به حساب آوردآنان 

 ملل و نحل بعدي هايبا كه در برخي كتهبودنآميزي   مبالغهصورتآن اختالف ديدگاه به 
نبوده، اي كليشهگرايي  گري و عقل  اخباري اين اختالف ديدگاه از نوعِ، ثانياً؛گزارش شده است

 يتفاهم دربارهِ سوء،ترين عامل جرح جريان هشام  مهمي منابع مختلف،ها گزارشبراساس بلكه 
 به  دوم وياين اختالف نظر در درجه . كيفيت خدا بوده استبه راجعهاي اين جريان  ديدگاه
كارگيري   علم امام و جواز بهخصوصهاي خاص اين جريان در گاه به ديد،تر  ضعيفشكلي
2. پرداخته خواهد شدهابه آندر مباحث زير بود كه مربوط قياس 

  

_____________________________________________________________________ 

گرابودن آنان   به عقل آن، ي اين مقاله قوياً بر اين باور است كه علّت تقابل با جريان هشام و احياناً تكفير وابستگان بهنگارنده   1
اين در حالي است كه حتي اگر مطابق گفتمان علمي . نبوده است و چنين سخني به دور از عينيت تاريخي و غيرواقعي است

ويژه  حكم، به بن گرايي بدانيم، جالب است دانسته شود جريان هشام ترين نوع عقل امروز گرايش به فلسفه را به معناي پيشرفته
 ).63- 62جعفري، همان، صص: نك(اند ي ارسطويي بودهالفان جدي فلسفهخود وي، از مخ

ي كيفيت علم امام بوده ي جواز رأي و قياس در دين متخذ از ديدگاه آنان دربارهديدگاه وابستگان فكري جريان هشام درباره   2
طور كامل قطع شده است و معتقد بودند  هي علم امام بر اين باور بودند كه وحي پس از پيامبر باست، اين گروه مشخصاً درباره

شود، و در موارد ديگر نيز امام با هاي بر جاي مانده از اجدادشان منتقل ميكه علم امام از طريق ميراث سينه به سينه و كتاب
تحقيقات اخير تر در اين زمينه، برخي ي بيشبراي مطالعه). ي مقالهادامه: نك(كند اتكا به عصمتي كه دارد، در دين قياس مي

و » ي علم امامحكم و دكترين او درباره بن هشام«ي مستقل تحت عنوانوي دو مقاله. خانم تميمه بيگم دائو بسيار كارآمد است
وي در اين دو مقاله به خوبي نشان داده است كه ديدگاه . نوشته است» شاذان نيشابوري بن علم امام و قرآن در ديدگاه فضل«

  .ي امكان وحي و الهام به امام متفاوت بوده استشاذان با ديدگاه اكثريت اماميه درباره بن حكم و فضل بن هشام
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  ترين عامل تمايز اجتماعي جريان هشام مهم،اتّهام تشبيه  .2

 به هاهاي اين گروه و تمايز اجتماعي آن هايي كه باعث پيوند شخصيت ترين مؤلّفه يكي از مهم
اند و آن   بدان متّهم شده همگي آنانعنوان يك جريان شده، عنصر مشتركي است كه تقريباً

له صرفاً يك اتهام ئ اين مس كهدهد مدارك تاريخي نشان مي. اعتقاد به جسمانيت خداست
 به باورهاي هشام  نسبتترين محور اتهامات مهم. هاي هشام بوده است ناشي از بدفهمي ديدگاه

  1.بودن خداوند بوده است هاي تشبيهي و اعتقاد به جسماني  باور،نشو شاگردا

هشام و  شود اعتقاد ها برداشت مي هاي تقابل هشامين كه از ظاهر اكثر آن عالوه بر گزارش
شهرستاني از . در ساير منابع نيز اين اتّهام تكرار شده است؛ بودن خدا بوده جسمانيبه اصحابش 

حكم و هشام جواليقي را قائل به  بن وي پيروان هشام. كند ميه ياد مي هشانام اي به وجود فرقه
 توضيحات شهرستاني نشان. دهدميداند و هر دو را در يك فرقه قرار  بودن خدا مي جسماني

انه شيء « مشهور يداشتن باورهاي تشبيهي، جملهشدن هشام به  متّهمدليلترين  دهد كه مهم مي
 الحديد معتزلي نيز ابي هاي ابن  گزارش2.اندكرده خداوند نقل يو دربارهاست كه از ا» ال كاالشياء

 .اندشناختهمي متكلّمي تجسيمي راحكم  بن  هشام،ن اهل سنّتبيكم در  گواه آن است كه دست

از  ، متكلّماني وضعيت اعتقاديعصر شهرستاني نيز بوده است، درباره الحديد كه هم ابي ابن
 اكثر ، وييبه گفته. دهد ميگزارش  ، جسمانيت خداحكم راجع به نب جمله اعتقاد هشام

 ن همچوناكنند و فقط برخي از مستضعفان متكلّم متكلّمان و فالسفه جسمانيت را از خدا نفي مي
حكم بر اين باور بوده كه  بن  هشام، اوينوشتهبه بنا  قائل به جسمانيت هستند؛ ،حكم بن هشام

 مختلفي از او مطالب و در توضيح اين مطلب ، اجسام دنيوي استخداوند جسم مركّبي مثل
  . نقل شده است

گويد شيعيان در دوره وي مطالب نسبت داده شده به  الحديد مي ابي جالب آن است كه ابن
-  راجع هشام يكنند و بر اين باورند كه تنها جمله  اعتقاد به جسمانيت را رد مييهشام درباره

 اين ي مذكور و مقصود هشام از كاربرد جمله،»انه جسم ال كاالجسام «خدا اين است كهبه 
  3.گردد پذير اثباتتابوده است كه وضعيتي براي خدا ايجاد كند 

_____________________________________________________________________ 
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گويد هشام فقط به   مي،ترين شخصيت مكتب متكلّمان بغداد عنوان برجسته شيخ مفيد نيز به
 »جسم ال كاالجسام«:  معروف هشامي جملهتشبيه لفظي باور داشته و تشبيه لفظي را مبتني بر اين

1. به تشبيه در معنا باور نداشته استاما ،داند مي

  

 يهايي از دوره  گزارش،حكم بن  هشاميشاگرد برجسته ،عبدالرحمن بن يونس درخصوص
جسيم بوده و اين تدهد يونس نيز متّهم به  وجود دارد كه نشان مي - السالم  عليه-  حضرت جواد

  اين گزارش از لحاظ معيارهاي،معاصر  برخي رجالي به گفته2.واني نيز داشته استجريان پير
 در هاييبا شيعه دانسته كه كتييونس را از مشبهههم، شهرستاني  3.رجالي كامالً صحيح است

4.اين زمينه تصنيف كرده است

هاي  گيري انديشهگويد يونس در پي عبدالقاهر بغدادي نيز مي 
5.به شدت مبالغه كرد   تشبيهي خود 

 

انه «كند كه به شعار   در گزارشي صراحتاً اعالم ميهمعبيدي عيسي  محمدبن،از سوي ديگر
   6. باور داشته است،حكم و جريان وي بوده بن كه شعار هشام» شيء ال كاألشياء

ر ابوعلي بيهقي د. شاذان نيشابوري نيز مطرح شده است بن  فضليمشابه همين اتّهام درباره
 دهد، راجعقرار ميمذمت مورد د نشان دهد توقيع معروفي كه فضل را نكميگزارشي تالش 

جلوگيري از پرداخت وجوهات دليل    وي فقط بهيست، بلكهشاذان ن  اعتقادات تجسيمي ابنبه
 گزارشي كه 7. مورد عتاب قرار گرفت،  شده بودفرستاده كه به منطقه كارگزاريمردم به 

 - السالم  عليه-  نيشابور در زمان حضرت امام حسن عسكرييلا اهيتيد عق اختالفخصوصدر
 خداوند در آسمان هفتم و بر ،شاذان دهد كه در باورهاي توحيدي ابن وجود دارد، نشان مي

  معاني با مخلوقاتي در عين حال در نظر او خدا در همه، اماباالي عرش قرار داشته و جسم بوده
   8. مثل خداوند نبوده استديموجوتفاوت داشته و هيچ 

  

_____________________________________________________________________ 
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   شاگردانشيسازي عليه هشام و سلسله  جريان.3

  سازي در محافل داخلي اماميه  جريان.1 .3

 تكيه بر مضمون عددي مانند ملل و نحل مواردي هايباها در كت سازي  علل فرقهيدرباره
هاي صنفي و  نگيزه ا2ها، وشن در شناسايي فرقهر يا معيار و ضابطهنبودن 1حديث افتراق،

گرچه در نگاه  . ذكر شده است5،ها  و تعدد اسامي و لقب4هاي دروني شيعيان  رقابت3اي، فرقه
 ها بوده، سازي  راه براي اين جرياننخستينهاي دروغين  رسد كه جعل گزارش  به نظر مينخست

 ديگري صورت هاي  غالباً از راه، به خصوص در محافل داخلي اماميه،ها سازي اما اين جريان
  .گرفته است مي

هاي گروهي است كه درصدد تبليغ عليه آن   تحريف سخنان و انديشه،ها يكي از اين راه
  استه و بيان شدهتشگسازي عليه هشام  جريانكه موجب  يكي از عواملي ،براي نمونه. اند بوده

انه جسم ال «يا » شياءانه شيء ال كاال «ياند، نقل جمله كه او و شاگردانش قائل به تشبيه بوده
 براي  قمري پنجم هجريي اماميان در سده6. از هشام بوده است، خدايدرباره» كاالجسام

دند كه مراد هشام از اطالق نمو كردند و تأكيد  تالش بسيار،زدودن دامن هشام از اين اتّهامات
 و  فوقي عبارتامعنمخالفان وي با تحريف اين،  با وجود 7؛ اثبات خداوند بوده است،اين تعبير

 اين بدان ،البتّه.  اعتقادات هشام را تشبيهي معرّفي كنندكوشيدند ،بودن آن  از مبهمسود جستن
 به تعمد ،انددادهر انتشا هشام را ي جملهيشده  كساني كه مفهوم تحريفيمعني نيست كه همه

 گونهايندند و نمو  مينصرفاً بياشده را  كردند، بلكه بسياري نيز اين مفهوم تحريف چنين مي
  .اي داشته است چنين انديشهواقعاً  كه هشام پنداشتندمي

 نقل به معنا در يپديده، ها را فراهم كرد سازي  اين جريانياز ديگر مواردي كه زمينه
طور عمدي و يا غيرعمدي صورت  توانسته به معنا مي اين نقل بهوهاي رجالي است  گزارش

وجود دارد كه  - السالم  عليه-  ي صريحي در اين زمينه از امام صادقها گزارش. گرفته باشد
_____________________________________________________________________ 
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 زراره را يدرباره - السالم  عليه-  دهد برخي از اصحاب عمداً سخنان امام صادق نشان مي
اعين بنحمرانبن� حمز،هايي كه در دست است بر اساس يكي از گزارش. اند كرده تحريف مي

بيزاري ) زراره( خبر رسيده است كه شما از عموي من به من: درك عرض   خدمت امام صادق
ام، ولي برخي به نزد من  گاه از زراره بيزاري نجسته من هيچ: فرمودند   امام صادق.ايد جسته

 آنان ،اگر من سكوت كنم؛ كنند  از زراره نقل مي-  كه درست نيست - آيند و مطالبي را  مي
هر كه چنين بگويد، من از او : گويم  لذا مي؛مكن پندارند كه من اين مطالب را تأييد مي مي

سازي خدمت  اي با هدف جريان  اين گزارش به وضوح حاكي از آن است كه اوالً عده1.بيزارم
رو كه مأمور  كردند و امامان ازآن  برخي اصحاب بدگويي ميخصوصرسيدند و در امامان مي

و نه از ،  از آن عقيده، تأييد كنند قصد نداشتند افكار انحرافي راعالوهبهبه ظاهر بودند و 
 اما اين اشخاص بعداً در بازگوكردن اين جريان با نقل به معنا و ؛جستندمي  برائت ، آنيگوينده

كردند و ماجرا  سازي عليه شخصيت مورد نظرشان تالش مي  جريانبه منظور ،يا حتي تحريف
از خود آن شخصيت بيزاري  - السالم يه عل-  ند كه گويا امام صادقنمودمياي بازگو  گونه را به

  . اند جسته

 در چارچوب شان برخي دعاوي،اند هايي نيز كه واقعاً غالي بوده رسد جريان حتي به نظر مي
يافتن   سامانينمايي شده باشد؛ اين موضوع غالباً نتيجه  بزرگ،همين نقل به معنا و تحريف

 ايگويا بسياري از دعاوي. ياسي بوده استاي توسط دشمنان شيعه و دستگاه س اطالعات فرقه
هاي ضد  دار جريان رساني هدف  ناشي از اطّالع،شد كه به غالت نخستين شيعي نسبت داده مي

اشراب به از  پس ،هاي مورد نظر شده در مورد دعاوي گروه اطالعات كسب. شيعي بود
 تا بر اساس آن به ،دش به شدت سخيف و غاليانه تبديل مي به دعاوي، هاي ضدشيعي گرايش

  . راحتي بتوان افكار عمومي مردم را عليه شيعيان تهييج كرد

 ملل و هايباها و كت سازي  اين جريانبين مستقيم يجا اشاره به رابطه  مهم در اينينكته
ها در  سازي  جريان،در واقع. اند  چرا كه اين هر دو بر يكديگر تأثير گذاشته؛نحل كهن است

 و از سوي ، ملل و نحل را فراهم آوردندهايباه خوراك فكري و علمي كتهاي اولي سده
با ، عبداهللا المقاالت والفرق سعدبن و  نوبختيفرق الشيعه مانند ،شناسي كهن  فرقههايبا كت،ديگر

 و ترآسانسازي   جرياني زمينه-  خواسته يا ناخواسته- ها  ها و جريان متمايزكردن اين فرقه
هرگاه . اند هنمود مهيا مقاالت االسالميين را در ، همچون اشعري،شناسان بعدي تر فرقه گسترده

_____________________________________________________________________ 
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 كه از ديد - هاي امامي نيز   بسيار بديهي است جريان، گرفتار چنين وضعيتي شده باشند�غال
  . د از آن در امان بمانندننتوان - اعظم مسلمانان آن دوره غالي بودند سواد

سخن به ميان  نيز ها آني انگيزهابتوان درب ها، مي ازيس  اين جريانيصرف نظر از شيوه
هايي در دست است كه نشان  حكم گزارش بن  در خصوص جريان هشام، براي نمونه1.آورد

 برخي از سوي برنتابيدن وي و جايگاهش ،د يكي از علل تقابل با هشام و شاگردانشنده مي
 -  عفرجعفري از اصحاب سرّ امام رضاج بن نظير سليمان گزارش جالب و كم. افراد بوده است

 يرباره د از امام رضا: گويد سليمان مي. دساز ن مييااماي را ن لهئبه خوبي چنين مس - السالم عليه
 خيرخواهي بود، او از يخدا او را رحمت كناد، بنده: حكم پرسيدم، حضرت فرمودند بن هشام

هاي ديگري نيز در دست است  ش گزار2.خاطر حسدورزي آزار و اذيت شد جانب يارانش به
 ، يارانشانيدر حلقه - السالم  عليه-   امام صادقاز سويحكم  بن دهد، تكريم هشام كه نشان مي

بر اساس اين .  استشدهتلقي ميبراي شماري از اصحاب گران  ،كه جواني بيش نبوده درحالي
يعقوب  بن اق و يونساعين، مؤمن الطّ بن هايي چون حمران  شخصيت،گزارش، در مجلس مزبور

هاي  كم يكي از انگيزه كه دست دساز ن ميياام دو گزارش فوق به خوبي ن3.اند حضور داشته
  .و بوده استا برنتابيدن جايگاه ،سازي عليه هشام جريان

  اي برجسته  نمونهي به مثابه،عبدالرحمن بن يونس.  2 .3

سازي   شكل آشكاري جريانهاي تاريخي به هاي جريان هشام كه گزارش يكي از شخصيت
 كه بود يكي از روات مشهور او. عبدالرحمن است بن دهد، يونس عليه او را نشان مي

ي هاي رجالي درباره تقريباً گزارش.  وارد شده استي اوهاي ضد و نقيض زيادي درباره گزارش
و ها  هاي جرح يونس كه به قمي  گزارش، نخست:شود بندي مي يونس در دو گروه طبقه

شاذان در  بن  فضلي حلقهباهاي مدح يونس كه غالباً   گزارش،دوم. مربوط استها  عراقي
4.ارتباط داردنيشابور 

  

 حضرت يويژه در بصره و بغداد در دوره  به،د كه در عراقنده ها نشان مي برخي گزارش
_____________________________________________________________________ 

سازي و تبليغ نموده باشند،  توان صحبت از انگيزه كرد كه تعمداً اقدام به جريان ي گروهي ميواضح است كه تنها درباره   1
 آن آگاهي نداشتند و بودن ماهيت ي آن مؤثّر بودند، اما از دروغسازي و گسترش دامنه زيراگرچه بسياري نيز عمالً در اين جريان

  .ها چيزي جز دفاع از حقّ نبود ي آنالواقع   انگيزه في
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 گيري  و بدگويي  عليه يونس جبهه - السالم  عليه-  و پيروان ائمه برخي موالي - السالم  عليه-  رضا
كرده است  ن عمل ميدا كه يونس ب رارسد آنان برخي احكام و معالمي به نظر مي. كردند مي

  مدارا هدند و بنمونيز در برابر آنان تقيه    حتي امام رضاها،بر اساس اين گزارش. تافتند برنمي
 و دادنداو را تسلّي  م ولي امابه حضور امام شكايت كرد،يونس از اين وضعيت . كردند ميرفتار 

1.آن را داشته باشندي را روايت كن كه پذيرش مطلب براي مردم :دنمودنبه او توصيه 

  

 شده است و مشخّص نيست كه شاذان نقل بن تقريباً اكثر روايات مدح يونس توسط فضل
 اهيكه قم گويد، به رغم اين  خود ميرجالشيخ طوسي در كتاب . اند  بر او طعنه زدههاچرا قمي

 گرچه ،گزارشيك  بر اساس 2.اند، ولي او ثقه است عبدالرحمن را تضعيف كرده بن يونس
ي صادقه از اين كار خود ي ولي پس از ديدن رؤيا،ن يونس بودهناعا طزاحمد بن محمد بن عيسي ا
 - السالم  عليه-   حضرت رضايرسد در دوره به نظر مي. ده استنمودست كشيده و استغفار 

 ،حكم و شاگردي او بن  شناخته شده بوده و اصوالً يونس به علت وابستگي به هشامجريان هشام
 كند،بيان ميعيسي محمدبن در گزارشي كه احمدبن3. استقرار داشتهدر مظانّ اتهام 

در مقابل، راوي4. پشت سر يونس و اصحابش نهي كرده است درحديد از نماز خواندن بن علي  
 كه به بودهمحمد قتيبي  بن  علي- بن شاذان  به نقل از فضل- ونس يي روايات مادحهتربيش

  . وابستگي داشته استجريان هشام 

 كه به او اي بر اساس ديدگاه كالمي، يونسيها درباره سازي غالب جريانرسدميبه نظر 
الوليد كه فقط  گزارش ابن.  استگرفتهصورت مي ، غيره تشبيه، قياس واز قبيل ،شده منتسب مي

5هاي روايي يونس تابك

گاه ندهد در  نشان مي ،كند را تأييد مي - وكالمي اهاي  نوشته نه - 
رسد تا حد   كه به نظر ميشده،تلقي ميهاي كالمي يونس نادرست   نوع تحليل و ديدگاههاقمي

 باورهاي تشبيهي جريان هشام و يفضاسازي درباره.  بحث قياس مرتبط بوده استازيادي ب
 ييونس را صراحتاً از مشبههقمري  ششم هجري يدي است كه شهرستاني در سده حبه ،يونس

   6. در اين زمينه تصنيف كرده استهاييباداند كه كت شيعه مي
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 از ها را كه صدور آنهستند وقيح به قدريدر برخي موارد مضمون روايات جرح يونس 
ها از يونس   برخي از اين گزارش دركهچنان. دهد درنگ در محلّ ترديد قرار مي ائمه بيي وس
 پس از نقل اين  وي،ياد شده است؛ حتي خود كشّي» ناولدالزّ«ترين الفاظ و با عنوان  كيكربا 

1.برد ها را زير سؤال مي ها، اصالت آن گزارش

  

   براي بازيابي جايگاه جريان هشام تالش.  3 .3

  سوم هجرييهايي دست كم از سده ششد، تال در برابر اتّهاماتي كه عليه جريان هشام مطرح مي
ها گرچه زياد  اين تالش.  هشام و رفع اين اتّهامات بپردازدي آغاز شد تا به تبيين انديشهقمري

 توانست به  قمري پنجم هجريي اما در نهايت در سده،رفت  ميپيشگسترده نبود و با كندي 
 اتهام تشبيه عليه جريان يكم درباره  را دست اماميهي قاطبهيتوفيق نسبي دست يابد و انديشه

  .هشام تصحيح كند

  تالش شده است به - السالم  عليه-   حضرت رضايهاي نقل شده از دوره در برخي گزارش
 از يك سوكشي، شخصي  بر اساس گزارش. دگردحكم از اتهامات مبرّا  بن نحوي دامن هشام

عبدالرحمن را  بن حكم و يونس بن هشام  از سوي ديگر عقايدسالم و بن اعتقادات توحيدي هشام
ي آل بودن اعتقاد يونس موال  و حضرت بر درستكردعرضه  - السالم  عليه-  خدمت امام رضا

ابراهيم  بن  در گزارشي نيز كه علي2.نمودندسالم تأكيد  بن حكم در برابر هشام بن يقطين و هشام
  را بزنطي و جريان جواليقيبه شدت اعتقاد   حضرت رضاكند،مي تفسيرش نقل يدر مقدمه

 3.ورزيده استحكم تأكيد  بن  و بر درستي اعتقاد هشاممردود دانسته صورت داشتن خدا يدرباره
اي از خواص شيعه مبرهن  حكم براي عده بن دهد كه حقيقت اعتقاد هشام اين گزارش نشان مي

نصر بزنطي در  ابي احمدبنكه سازد مايان ميابراهيم به خوبي ن بن گزارش جالب علي. بوده است
اي كه بر اين باور بوده   جبهه؛ قرار داشته است،سالم بن  يعني هشام،حكم بن  هشامدر برابرجبهه 

 اين است كه بزنطي به امام مورد بحث  جالب توجه در گزارشينكته. كه خدا صورت دارد
. كند انيت را رد ميحكم جسم بن كه هشام  درحالي، ما قائل به صورت هستيم:نمود  عرض رضا

حكم نافي  بن كند كه هشام ها به صراحت بيان مي اين گزارش برخالف بسياري از گزارش
_____________________________________________________________________ 
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1.سالم گرايش تشبيهي داشته است بن جسمانيت براي خدا بوده است و در واقع قول هشام

  

 براي معرّفي صحيحقمري هجريپنجم يها در سده ترين تالش بيش،ها گزارش پس از اين تك
 به 2،اظهار نمودالحديد نيز  ابي طور كه ابن همان. حكم صورت گرفته است بن باورهاي هشام

 از متكلّمان ي گرچه بسياري از مخالفان شيعه بزرگانقمري هجري پنجميرسد در سده نظر مي
ود مردت اين اتهام را  اما عالمان امامي به شد،اند كرده اماميه را متهم به اعتقادات تشبيهي مي

 ها كوشش اين هاياز نمونه. دندوشيك حكم مي بن هاي هشام  و براي تبيين ژرفاي انديشهدانستندمي
به حكم  بن هشام گرچه :گويد د كه مينمو هشام اشاره ي شيخ مفيد دربارهيتوان به گفته مي

 3.ده استولي حتي از قول به تشبيه در لفظ نيز بازگشته و توبه كره، تشبيه در معنا باور نداشت
 حكم بن  اعتقادات هشامي درباره،ترين شخصيت مكتب متكلّمان بغداد عنوان برجسته شيخ مفيد به

 كه هشام به تشبيه لفظي باور داشته و بودهوي بر اين باور . دهد كه مفيد است ميهايي  گزارش
لي به تشبيه  ودانسته،» جسم ال كاالجسام«:  معروف هشاميتشبيه لفظي را مبتني بر اين جمله

حكم شيعه  بن هشامگرچه  ،كند  شيخ مفيد تصريح مي4.استدر مورد وي معتقد نبوده در معنا 
 بر 5.دنمو اسماء اهللا تعالي و معاني صفات خدا مخالفت ي اماميه در زمينهي اما با همه،بود

به  را -  از جمله هشام -  وي، اسالف شيعه ي سه گروه در دوره،اساس گزارش شيخ مفيد
 دوم مشبهه از اهل سنّت و سوم برخي اصحاب حديث از ،اول معتزله: ندكردتشبيه متّهم 

  اماميه باور:گويد  مي، اماميهاز ضمن رد اتهام تشبيه ،سپس شيخ مفيد با استناد به روايتي .شيعه
رده مش مردودآن را  - السالم  عليه-   بلكه امام صادق،نفي تشبيه را از معتزله اخذ نكردهبه

6.است

  

 كراجكي نيز مانندهاي ديگري   شخصيت، عالوه بر شيخ مفيد،در مكتب متكلّمان بغداد
 با رد قول مخالفان كنزالفوائدوي در . نمايندحكم را از اتهاماتش تبرئه  بن اند هشام تالش كرده

راساس  كه بپردازدميگزارشي به نقل  ،كنند  جسمانيت مييعقيدهشيعه كه هشام را متهم به 
دست به در مدينه از اعتقاد خود بازگشته و  - السالم  عليه-  حكم در نزد امام صادق بن  هشام،آن
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كردن هشام مستفيض و شايع  گويد گزارش توبه كه كراجكي مي  به رغم اين1.ده استزتوبه 
فت  رازي ياالعوام�تبصرتوان آن را در كتاب   در آثار نزديك به عصر وي نيز تنها مي،شده است

2.شود  پيش از او رد پايي از آن يافت نميهاينوشتهو در 

  

  هاي خاص و متمايز جريان هشام  ديدگاه  .4

ترين عامل تمايز اجتماعي جريان هشام بود كه به اعتقاد تر ذكر شد كه اتّهام تشبيه مهمپيش
 هايبرداشت و حاصل بدفهمي، نقل به معنا، تحريفزيرا شود،محسوب نمينگارنده اتّهامي بيش 

  جريان هشام ايجادي كه به طور آگاهانه يا ناآگاهانه دربارهآيدديگري از اين گونه به شمار مي
 محدود ساخت، چون تشبيه يلهئ به مستوانرا نمياما عامل تمايز جريان هشام . شده بود

 رچند در سنجشه كه ،شد ن ساير اماميه ميبي باعث تمايز اين جريان در همهاي ديگري  انديشه
 جالب توجه ينكته.  نيستپذيرها انكار، اما وجود آنداشتندتري  تشبيه اهميت كمي مقولهبا
 و به نظر آيندبه حساب نمي اتّهام  صرفاً، بر خالف موضوع تشبيهي، مواردچنينن است كه آ

ه ريت اماميه داشتاكث زديدگاهي خاص و متمايز ا واقعاًها  آني جريان هشام درباره كهرسد مي
3.است

  

   علم امامي متمايز هشام و شاگردانش دربارهيانديشه.  1 .4

  نوبختييالشيعه فرق در كتاب ، علم امامبه راجعهاي شيعي در خصوص افتراقات  ترين گزارش كهن
 علم يهاي زيديه درباره  اجمالي خبر از اختالف فرقهينوبختي در گزارش. گزارش شده است

  به  جريان سرحوبيه از زيديه بر اين باور بودند كه علم،بر اساس گزارش وي. دهد ميامام 
 و در علم امام كميت و سن مطرح نيست و علم وجود داردهمه چيز بدون تعليم در نزد امام 
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 كه علم نزد امام و ساير عقيده داشتنداما ديگر فرق زيديه .  استسانامام در مهد، با امام بالغ يك
تواند اجتهاد كند و به   مي، پاسخ پرسشش را بيابدقادر نبوددر نهايت كه است و هركس مردم 

1.ديرأي خود تمسك جو

  

  اختالف اصحابيدرباره ،- السالم  عليه- هاي جالبي كه در زمان امام صادق از ديگر گزارش
  م صادقوي به اما. كند  گزارشي است كه سدير صيرفي ارائه مي، علم امام نقل شدهبهراجع

 شود، گروهي گويند به او وحي مي اند، گروهي مي  امام اختالف كردهي اصحاب درباره:دموعرض ن
گويند فقط  افتد، گروهي مي در قلبش مي گويند شود، گروهي مي  ميبيانگويند در گوشش  مي

ت  به اين اختالفا:حضرت در ادامه به سدير فرمودند. دهد  آبائش فتوا ميهايبابر اساس كت
.  ما امين و حجت خدا در زمين هستيم و حالل و حرام ما بر اساس كتاب خداست،اعتنا نكن

 دامنه داري اتاختالف) السالم عليه(  كه در زمان امام صادقدهدنشان مياين گزارش به خوبي 
2. علم امام وجود داشته استخصوصدر

  

 -  علم امام به راجعن دو جريان اصلي شد گيري و نهادينه رسد شكل  به نظر مي،در نهايت
. صورت گرفت - السالم  عليه-   امام جوادي در دوره-  ها جريان هشام بودكه يكي از آن

 اختالف يدرباره  حضرت جوادعصر  از الشيعه فرقنوبختي در موسيبنگزارشي كه حسن
ه خوبي حاكي از  ب، صغر سن و علم امامت نقل كرده دليل شيعيان بر سر امامت ايشان به

به بعد    حضرت جوادزمانكم از   دست، علم امام مورد اماميه درنيبگيري دو جريان در  شكل
  . است

گيري و بروز آشكار اين   شكلي زمينه، كودكييهدر دور  به امامت رسيدن امام جواد
پس از  ،بر اساس گزارش نوبختي. بندي دو جريان در برابر هم را فراهم كرد گفتمان و صف

 با استفاده ،اي بر اين باور شدند كه ايشان پس از بالغ شدن عده - السالم  عليه-  امامت امام جواد
 ديگر همين ي و گروه؛كنند  نكت و نقر و الهام، علوم را دريافت ميمانند ،از جهات علوم امام

 از بلوغ به ايشان پيش يه با اين تفاوت كه معتقد بودند اين علوم در همان دور،اعتقاد را داشتند
 از نبي را قبول نداشتند و اين امور را وحي پسگروه سوم نيز چون وحي . منتقل شده است

 كه پدر برايش هاييبادانستند، بر اين باور شدند كه امام در هنگام بلوغ و با استفاده از كت مي
 گويد  نوبختي مي.گشته است عالم ،جا ترسيم شده به ميراث گذاشته و اصول و فروعي كه در آن
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 اعالم ، قرار گرفتند در آن محدودبودن منابع علم امامبر اثر تنگنايي كه در علت به ،گروه اخير
 قياس كند و اين كار براي او جايز ،تواند بر اساس اصولي كه در دست دارد مي  امام :دندنمو

1.رودبه شمار مي چرا كه معصوم ،است

  

كه  - السالم  عليه-  كم از زمان امام جواد كه دستتوان گفت   مي،بر اساس اين گزارش
 اماميه نهادينه و شناخته بيند، دو جريان در گرديگفتمان علم امام در نوع خاصي از آن مطرح 

 و ؛خدا داشت  از رسولپس نخست گروهي كه باور به انقطاع وحي در معناي مطلق آن :شد
گروه . تأييد كرده بود انقطاع وحي نبوتي را  را نپذيرفته و تنهاايعقيدهگروهي كه چنين دوم 

 يوسيله  به- وآله عليه اهللا صلي -  خدا دانست كه از رسول  منبع علم امام را ميراثي مي،نخست
كم  و عالوه بر آن، دست ثي رسيده بودوورمنسل به شكل اندر ها و يا آموزش نسل  كتاب

از رأي و قياس تواند  مي امام قيده داشتندع ،افرادي از اين گروه براي جبران كمبودهاي احتمالي
  .  معصوم استزيرا ،نيز  استفاده كند

 اما بر اين باور بود كه وحي منقطع نشده ،ورثي را قبول داشتم گرچه علم ،گروه دوم
 متقدم جهات علم امام هايباچه در كتاز طريق آن هر چيز جديد ياست و حكم خدا درباره

اموري كه امام يعني ، امثال آن شنيدن و، نكت،، نقرمانند ؛شود نازل مي بر امام ، گرفته استنام
 كسبوجه جايگاهي  هيچ  قياس به، در ديدگاه اين گروه.ه شده استخواند محدث ها آندليل به

  . نكرد

 مشترك داشتند كه آن وجه منابع علم امام يك يگروه اول و دوم دربارههر دو  ،در واقع
محسوب  وحي غير نبوتي و قياس منابع اختصاصي هر كدام ،سوي ديگرورثي بود و از معلم 
ها  تواند در اين گزارش آنچه مي. دبوها  ن باور داشت و سبب تمايز آنه آ هر گروه بشد ومي
مقاالت اشعري در  عنوان مؤيدي براي وجود اين دو جريان تلقّي شود، گزارش ابوالحسن به

 عتقدند گروهي م:ميه در خصوص علم امام دو جريان هستندگويد، اما او مي.  استاالسالميين
 به دين تعلق امام تنها از امور مدارنداظهار مي و گروه ديگري ؛ امور آگاهي دارديامام بر همه

بندي  اين گزارش دقّت تقسيماگرچه  2. داشته باشداطالعآگاه است و لزومي ندارد از همه چيز 
كم  است و دستمنطبق  بر آن است، دار با ديگري مشابهتي كهه دليل اما ب، شده را نداردذكر
  .تواند مؤيدي بر وجود دو جريان تلقّي شود مي
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 -  هاي علم امام پس از امامت امام جواد  جرياني گزارش نوبختي درباره،به هر حال
توان برخي تك  خوبي ميبسيار با اهميت است، چرا كه بر اساس آن به - السالم عليه

هاي اعتقاد به قياس  توان ريشه  مي، همچنين؛ علم امام را تحليل كردبه راجعاي بعدي ه گزارش
  .دنموهاي امامي را تبيين  ن برخي شخصيتبيدر 

تواند  حكم شواهد قوي وجود دارد كه مي بن  در جريان هشام، علم امام به اعتقادخصوصدر
 يعني ، جزو انقطاعيه،شاذان نب  يونس و فضل،كم شاگردان نسل بعدي هشام نشان دهد، دست

  .اند  بوده- وآله عليه اهللا صلي-  خدا قائل به انقطاع وحي پس از رسول

 بايد ، علم امامبهراجع ،حكم بن  يعني هشام،شخصيت اول اين مكتب يانديشه باب در
توان حدس زد كه او نيز چنين باوري داشته است،  ها مي  گرچه بر اساس برخي گزارشگفت،

  توضيحدر. بيان كردتوان با اطمينان كامل آن را ، نميها بودن اين گزارش ه دليل محدوداما ب
هاي هشام در خصوص علم امام تقريباً بجز دو گزارش برجاي نمانده است و اكثر  انديشه

. دستمربوط ه به توحيد، كالم امامت و برخي مسائل فقهي ،حكم بن روايات نقل شده از هشام
 حكم بن  از هشامكافي كتاب كه در  اشاره نمود توان به گزارشي  برجاي مانده مياز معدود موارد

 يتواند گوياي انديشه  تا حدي مياين گزارش . استذكر شده - عبدالرحمن بن به نقل از يونس - 
  موروثيصورتدهد كه علم امام   نشان ميزيرا.  علم امام باشديهشام و شاگردش يونس درباره

در اين گزارش گرچه . در دست امام بوده استپيشين  انبياء و اولياي ي همههايبا و كتداشته
 - السالم  عليه-  آن كه امام صادقي پايان بخش  جمله اما،سخني از وحي به امام به ميان نيامده

 ،»دانم دهد كه از او پرسيده شود و او بگويد نمي خداوند حجتي در زمين قرار نمي «:فرمايند مي
   1. اين علم موروثي بسيار گسترده بوده استي هشام و يونس دايرهيدهد كه در انديشه نشان مي

 به ،حكم نقل شده است بن ابراهيم از هشام بن  به نقل از عليكافيگزارش ديگري كه در 
بر .  قصور در هشام وجود داشته استي علم امام نوعي زمينهيدرباره كهسازد مايان ميخوبي ن

هاي  برخي انديشه - السالم  عليه-  كه هشام در برابر امام صادق  پس از آن،رشاساس اين گزا
  ، هشام خطاب به امام صادقنمود و حضرت اقدام به اصالح آن كردكالمي خود را مطرح 

سپس حضرت . كه اين كالم است  درحالي، شما صاحب علم حالل و حرام هستيد:اظهار داشت
 چيزهايي يكه همه  مگر اين،دهد حجتي در زمين قرار نمي خدا :فرمود و نمود او را سرزنش 
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   1.وجود داشته باشدنزد او . ،نياز دارندها به آنكه مردم 

 ارائه علم امام درخصوص اماميه هاي جريان به  راجعاشعري ابوالحسن كه گزارشي در

 :نداهبود گروه دو ه امامي،گزارش اشعري اساس بر .است شده اشاره ديدگاه اين به دقيقاً ،كندمي
 از امام كه  داشتندباور ديگر گروه .داردحرام  و حالل علم فقط امام گفتندمي  اولگروه

 هشام معتقد بوده است كه :گويد  در جاي ديگري صراحتاً مياشعري 2.است آگاه علوم يهمه
بارت اخير  ع3؛رسدها نميي نيز بر آناگونه وحيشوند و هيچ مالئكه بر امامان نازل نمي

ي بر باورمندي هشام به انقطاع مطلق وحي پس از پيامبر تأييدكه  عالوه بر اين،اشعريابوالحسن
  .اند دانسته علم امام را محدود مييدايره دهد كه همين گروه  است، نشان مي

 از هشام و يونس نقل ،دنهاي ديگري كه مضامين متفاوتي نيز دار گزارشدر اين زمينه البته 
 سند آن قرار يحكم در سلسله بن در گزارشي كه صفّار نقل كرده است و هشام.  استشده
عالوه بر مطالب پيش  4.به ميان آمده استسخن  آجال مردم نسبت به از آگاهي امام ،دارد

 از ناقالن روايت مشهوري هستند كه در آن بيان ،حكم و شاگردش يونس بن هشامگفته، 
 به اميرالمؤمنين آموخت كه  خويش را يك باب از علم- وآله عليه اهللا صلي- خدا  شود رسول مي

 رسد كه ديدگاه  گرچه بعيد به نظر نمي،توان گفت  مي، در نهايت5.از آن باب هزار باب باز شد
هاي اخير  پژوهشاز  علم امام يكسان باشد و برخي ياش دربارههشام با شاگردان نسل بعدي

  علم امام با ديدگاه مشهور اماميانيديدگاه هشام در زمينهخاورشناسان نيز حاكي از تفاوت 
 تري هاي گسترده تر در اين زمينه نياز به پژوهش تر و قوي رسد قضاوت دقيق  اما به نظر مي6است،
  .دارد

 گرچه ، نيز بايد گفت،عبدالرحمن بن ترين شاگرد يونس  مهم،عبيديعيسي  محمدبنمورددر 
ديدگاه وي در خصوص علم امام در دست نيست، اما به نظر به  راجعهاي زيادي  گزارش

 علم امام ي دربارهديگران ديدگاه او با ،حكم بن رغم تعلّق وي به جريان هشامعلي ،رسد مي
دهد  عبيدي نشان ميعيسي هاي نقل شده از محمدبن برخي گزارش. اندكي متفاوت بوده است
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 همين مواضع معتدل وي بوده كه  دليل  به،د شاي1.كه وي به نكت در قلوب باور داشته است
واقع  يونس و فضل به باد انتقاد گرفته شدند، مورد انتقاد  وگونه كه هشام  آن،گاه عبيدي هيچ
  . نشده است

  از كه برخي،تر است تر و مقبول باور وي به انقطاع وحي، بيش دالّ بر قرائن، يونسبابدر 
 سوم يعالوه بر آن، گزارشي كه در اوايل سده. دكر ميدر بخش قياس نيز ذكر خواهرا ها  آن

نقل شده ه ماماالدالئلدر  - السالم  عليه-  جوادحضرت ماجراي امامتي دربارهقمريهجري
عبدالرحمن گرايش به گروهي داشته است كه قائل به  بن دهد كه يونس خوبي نشان مي  به،است

 - السالم  عليه-  زرگان اماميه پس از شهادت امام رضا اين گزارش، بيبر پايه. اند انقطاع وحي بوده
 گرد هم -   سال داشت7 - السالم  عليه-  كه امام جواد درحالي - حجاج  بن  عبدالرحمنيدر خانه

 ما بايد چه كنيم و امر امامت ،سپس يونس پرسيد، تا زماني كه اين فرزند بزرگ شود. آمدند
2. حضّار مجلس مورد هجوم قرار گرفت كه ناگهان از طرف بسياري از،براي كيست

  

 از رويارويي  قمري سوم هجريي كه در اواسط سده3بن شاذان، گزارشي در خصوص فضل
 نمايان دقيقاً ،دهد  علم امام در ايران با تمركز بر روي نيشابور خبر مييدو انديشه درباره

 -  خدا  وحي پس از رسول كه به انقطاعقرار داشتهجرياني جزو شاذان در  بن  كه فضلسازدمي
 دارانش قرارشاذان و طرف بن سو فضل  در يك،در اين گزارش.  استقائل بوده - آله و عليه اهللا صلي

اند كه انقطاع وحي را   و در سوي ديگر گروهي بوده،اند بودهمعتقد دارند كه به انقطاع وحي 
 يخدا زبان همه اند كه رسول ر بوده گروهي در نيشابور بر اين باو،براساس اين گزارش. پذيرفتند نمي

 اطالع داشتهها آگاه بوده و  دانسته و از ضمير آن  خلق را ميي پرندگان و همهي، همهانمردم
اند و هنگامي كه دو كودك را  كرده  خود چه ميهايو خانهشهرها ، در سرزمين هر يلاكه اه

 خود و پدران  مواليي همهنامشد و  كه كدام مؤمن و كدام منافق خواهد يافتهدر مي ،ديده مي
فهميده كه از   مي،كه او سخن گويد پيش از آن، كرد دانسته و با هر كس مالقات مي  را ميآنان

 چرا كه وحي ،اند كه وحي تمام نشده  اين گروه بر اين باور بوده،همچنين.  است يا خير موالي
و  داده  در هر زماني كه اتّفاقي روي ميو طور كامل در اختيار پيامبر و اوصياي ايشان نبوده به

 در هر زمان گونه،همينبه . شده است علم آن به ايشان وحي مي، علم آن در اختيارشان نبوده
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  . صفات وجود داردهمين با -  كه امام باشد - نيز فردي

شاذان نيشابوري در رأس  بن  فضلصدر سوي مقابل اين گفتمان گروهي هستند كه شخص
  به وصيش،خدا از علمي كه به او وحي شده اعتقاد وي بر اين بوده كه رسول. رد قرار داانآن

اند و اين  الخطاب را داشته  و فصلقرآنآموخته است و اوصياي او علم حالل و حرام و تفسير 
 - وآله عليه اهللا صلي-   به آنان منتقل شده است و بعد از پيامبر به شكل ميراثخدا  از رسولعلم 

 ، شاگرد فضل،نيشابوريقتيبهمحمدبنبنرسد علي  به نظر مي1. كامل قطع شده استطور بهوحي 
پرداختي كه در اين گزارش وجود دارد و استفاده از تعبير  با توجه بهبوده،كه ناقل اين توقيع نيز

 علم امام را يشاذان، خودش مكتب استاد در زمينه بن براي جريان رو در روي فضل» يزعمون«
  .داشته استقبول 

   به قياس  هشام جريانباورمندي   .2 .4

 يهاي نخست و ميانه هاي امامي سده  برخي شخصيتبينگرايش به قياس و احياناً رأي در 
اي نيست كه بتوان آن را منفك از مسائل كالمي و علم امام بررسي كرد   پديدههجري قمري 
يكي . آيدبه شمار مين فقط در چارچوب تاريخ فقه امامي، خطايي بس بزرگ آ و نگريستن به 

  آن است كه،كند هاي مهمي كه در ذهن پژوهندگان تاريخ فقه امامي خلجان مي از پرسش
 نهي از تمسك به رأي و قياس، برخي يچگونه امكان دارد با وجود روايات مختلف درباره

 كه -  پاسخ اين پرسش 2.اند  به قياس در دين باور داشته،افيجنيد اسك  همچون ابن،عالمان امامي
 حقيقتي - يافتني نبود  ها دست  شناسايي گفتمانروشفرسا و بر اساس  البته جز با كوششي طاقت

  .كند  قياس و علم امام را مشخّص ميياست كه ارتباط مقوله

اند كه در دين به   بودهيپاسخ اين است كه در نگاه اين عالمان، امامان شيعه نخستين كسان
اي كه باعث شده اين گروه از عالمان امامي  رسد زمينه نظر ميبه .اند جسته رأي تمسك مي

 روايات تفويض امور دين ،دهد  بر اساس رأي و مصلحت خود فتوا ميمامبپندارند كه پيامبر يا ا
طور به   است كه امر دين  در اين روايات تأكيد شده 3. است - السالم  عليه- خدا و ائمه به رسول

توانند امر و   مي،خواهند  به اين معني كه بر هر چه مي.شده استخدا  به رسولكامل تفويض 
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 - وآله عليه اهللا صلي -  ها اعالم شده خداوند پيامبر  هايي كه در آن خصوص گزارشبه .نهي قرار دهند
 را به داري ينيا خداوند اصول آ گوي. سپس امر دين را به او سپرد؛تربيت كرد سالگي 40تا را 

  - السالم  عليه-   ائمه1.پيامبرش آموخته و سپس امر تشريع را به ايشان واگذار كرده است
 در موارد و مسائل ،كه معصوم هستند  كه از آن آگاهي دارند و اينايداري ينيخاطر اصول آ به

 رأي و قياس خود و بر مبناي يپايهبلكه بر ، نصيپايه نه بر، لزوماًآيد مختلفي كه پيش مي
   2.كنند  حكم صادر مي،اصولي كه در دست دارند

 خود را روايات تفويض امر دين يكه قائالن به اجتهاد رأي ائمه، مبناي اين انديشه مؤيد اين
كه ائمه از  جنيد اسكافي براي اين ها، مستند ابن اساس برخي گزارشبر آن است كه ،اند قرار داده
 برخي روايات متعارض است كه ائمه به يك پرسش واحد به ،اند كرده اس استفاده ميرأي و قي

 .آيد  چنين رواياتي غالباً در باب تفويض امر دين به امامان به چشم مي3.اند چند صورت پاسخ داده
  واحد سه شخص متفاوت،پرسشبه  - السالم  عليه-  كه امام صادق  پس از اين،اي جالب در نمونه

 علت آن را تفويض امر دين به ،دادند و با استعجاب راوي مواجه شدندمختلف  پاسخ گونهسه
4. عنوان كردند - السالم  عليه- خدا و ائمه رسول

  

 ،اند داشتهباور رسد آن دسته از انديشمندان امامي كه به رأي و قياس   به نظر مي،با اين اوصاف
 لهئاند و اين مس دانسته  و تمسك آنان بدان ميبودن رأي و قياس در نزد ائمه مستند آن را پذيرفته

يوند بوده كامالً در پ علم امام يشده درباره هاي شناخته  كه با جريانشدهمحسوب ميامري 
 مكتب بيندهد كه  گران معاصر نيز نشان مي مطالعات درخور ستايش يكي از پژوهش. است
 حتي از همان عصر ،جتهاد رأي كاربرد قياس و اخصوصحكم و جريان جواليقي در بن هشام

 ،دانست  جرياني كه وحي را منقطع مي، در واقع5. اختالفات جدي وجود داشته است،هشامين
 البتّه بعيد نيست. داشتاعتقاد بودن رأي در نزد ائمه  پذيرفته به،با استعانت از روايات تفويض دين
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اما با دورشدن از فضاي . شود درك چنين برداشتي دشوار است ي خدا دانسته ميي امام در دين همان ارادهارادهاز آن رو كه 

اي براي آنان شناخته شده نبوده است و با هاي كالمي گفتماني امروز و قرار گرفتن در جايگاه شيعياني كه هنوز چنين نظام
بودن تفويض دين به امامان با   مترادف - گرفته است ر آن دوره صورت مي كه د- نگاهي صرفاً ظاهري به متون اين روايات 
كه رأي امامان همان دين  يافت كه رأي امامان با رأي خدا يكي است و يا ايناين ره. تمسك آنان به رأي خود قابل درك است

 .هاي متأخّرتر مطرح گشته و در اذهان شيعيان نهادينه شده است است، در دوره

  .75ص، 2، چدارالمفيد: ، بيروتصائب عبدالحميد، به كوشش هالمسائل السروي، )ق1414(مفيدمحمد بنمحمد   3

  .265، ص1جهمان، كليني،    4

 .21، ص» قمري3و 2هاي  كالمي در سدههاي گرايش«پاكتچي،    5



  1391 بهار ،12ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  162

1گويد طور كه نوبختي مي  همان- 

عنوان  عتقاد به انقطاع وحي به جبران كمبودهاي ناشي از ا- 
  . مؤثّر بوده باشد،انگيزه و مشوقي براي باور اين گروه به قياس

رسد در  اي براي جريان هشام، به نظر مي عنوان شاخصه با در نظر گرفتن پذيرش قياس به
 ،شاذان بن عبدالرحمن و فضل بن  يعني يونس،ويترين افراد به گام نخست بايد به سراغ نزديك

 روات بين در :كند به صراحت اعالم ميقمري  پنجم هجرييسيدمرتضي در سده. ترف
اي  شده عبدالرحمن و جماعت شناخته بن شاذان، يونس بن  فضلمانندهايي  احاديث ما شخصيت

 شود تر مي جا جدي شاذان آن بن فضلخصوص  درعقيده اين 2. دارنداعتقادوجود دارند كه به قياس 
- بن  فضل،الفقيه من اليحضرهبابويه در كتاب   ابن قمري چهارم هجريي در سده هستيمكه ما شاهد

 يبابويه در مقدمه  ابن، همچنين3.كند  قياس در دين مالمت  و او را بدان متّهم ميدليل را به شاذان
ه است كه به علت تشگكند در سفر به نيشابور با گروهي از شيعيان مواجه   اشاره ميالدين كمال
 مانند ، گرچه برخي عالمان متأخر4.اند  به قياس و رأي متمسك شده،دوران غيبتدر  تحير

 اي براي زدودن اند و حتي رساله اساس خوانده را بيمذكور  اتهام ،ميرزا ابوالحسن شريف اصفهاني
گرفتن اين گزارش سيدمرتضي  رسد ناديده  به نظر مياما 5اند،  تأليف كرده،اين اتّهام از يونس

روات از ن برخي بيكم بايد آن را دالّ بر وجود تلقّي خاصي در  پذير نيست و دست كانام
  .  قياس دانستياحاديث درباره

عبداهللا اشعري قمي   سعدبنشودمشاهده ميشود كه  تر مي  زماني جديايوجود چنين تلقّي
 است و اشاره به وجود داشته - السالم  عليه-   علم امام جوادبهراجعپس از نقل اختالفي كه 

 آميز به ديدگاه  با عبارتي ابهام،شمردند  قياس را جايز مي، به انقطاع وحيئالنكه قا اين
د يونس بر اين باور ده كم نشان مي كند كه دست عبدالرحمن در اين زمينه اشاره مي بن يونس
و شده است  نازل مي) وآله عليه اهللا صلي(  خدا صورت مجمل بر رسول كه برخي امور بهبوده 

 ، در واقع6.اندكردهشان اقدام ميها و تفصيلبه استنباط از آن ايشان خود، بر حسب موارد مختلف،
 علوم امام اجمالي عقيده داشتنداند،   يونس كه قائل به انقطاع وحي بودهمانندهايي  شخصيت

_____________________________________________________________________ 

  .90صهمان، نوبختي،    1

  .311 صدارالقرآن الكريم،: قم، 3ج، رسائل الشريف المرتضي  ،)ق1405()سيدمرتضي(الحسينبنعلي   2
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  .2 ، صه نشر اسالمييهمؤسس: ، قمأكبر غفاري علي، به كوشش هتمام النعم الدين و كمال، )ق1405()بابويه بنا(عليمحمدبن   4

 ، البيتآل مؤسسة: ، به كوشش محمدتقي جواهري، قم)52تراثنا، ج(القميين تنزیة، )ق1418 (ملي فتوني عاابوالحسن   5
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  .دهد هاي خود آن را تفصيل مي  با آراء و ديدگاهاواست و 

 ،عبدالرحمن بن شاذان و يونس بن  عالوه بر فضل،دهد ش سيدمرتضي نشان مي گزار،به هر حال
 وجود داشته كه قائل به قياس  قمري چهارم و پنجم هجريهاياي تا سده شده گروه شناخته

رسد در  هاي اين گروه اندكي دشوار است، اما به نظر مي گرچه يافتن موردي شخصيت. اند بوده
اسكافي جنيداحمدبناز محمدبندر بين ايشان توان  كم مي ت دس قمري چهارم هجرييسده

 ي درباره1،شاذان بن  فضلياقدام وي به نگاشتن كتابي در دفاع از آرا. ياد كرد) ق. ه381متوفاي(
 را به قياس باوري متّهم اوهاي مشهوري كه  وابستگي وي به جناح فضل و صحت گزارش

2.گذارد باقي نميترديدي كنند،  مي

  

  گيري يجهنت

 توان حضور تاريخي آن را براساس راحتي ميهاي متقدم امامي كه به ترين جريان يكي از برجسته
عبدالرحمن  بن يونس ،حكم بن  با محوريت هشامحكم بن جريان هشامجويي كرد، منابع كهن پي

در  در عراق شكل گرفت و سپس قمري دوم هجريياين جريان در سده.  استشاذان  بن و فضل
ادامه خود را حيات تاريخي ي نيشابور به قمري در ايران و به ويژه حوزهي سوم هجريسده
 اما ،شود ميمربوط  قمري دوم و سوم هجريي اين جريان به سدهيگرچه حضور برجسته. داد

نيز با  هجري قمري چهارم يدهد اين جريان در سده اطالعاتي نيز وجود دارد كه نشان مي
  .استداده حيات  يادامه اسكافي جنيد چون ابنهمهاي  شخصيتاتّكا به 

هام تشبيه بود كه به طور گسترده دامن وي و  اتّ،ترين عامل تمايز اجتماعي جريان هشاممهم
 در محافل   جريان هشام،در واقع. گرفتفرا به ويژه يونس و فضل را ، شاگردانشيسلسله

ترين  مهم. و منزوي شدسازي قرار گرفتف جريانهدبه صورت وسيع امامي حتّي غيرامامي و 
رسد با واقعيت باورهاي هشام و شاگردانش  اتهام تشبيه بود؛ اتّهامي كه به نظر مينيز علّت آن 

موارد ديگري مانند  و تحريفمعنا، نقل به بدفهمي،  اعمال و ذهنيتي بود كه حاصل داشتفاصله
   .شدمحسوب ميهاي اين جريان  در انديشهآن، 

 ساير اماميه نيز داشت كه شايد زهايي خاص و متمايز ا  جريان هشام ديدگاه،در عين حال
 -  از زمان امام جواد.  علم امام و رأي و قياس بودي اين جريان دربارهيها انديشهترين آنمهم

_____________________________________________________________________ 

  .388صهمان،نجاشي،    1
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گر متمايز  نهادينه و از يكدي شيعيي علم امام در جامعهبه راجع انديشه گونهدو  - السالم عليه
و براي امام قائل پذيرفتند  را - وآله عليه اهللا صلي - وحي پس از پيامبراكثريت اماميه تداوم . شد

؛ اما ي شدند كه شايد در دستگاه كالمي امروز از آن تعبير به وحي غيرنبوتي شودايبه وح
لق نفي كرد و تنها  را به طور مط- وآله عليه اهللا صلي -   پس از پيامبرِجريان هشام هر نوع وحي

 ؛ شد قائل در ديناين جريان به جواز رأي و قياس ،همچنين.  داشتعقيدهثي امامان وورمبه علم 
 در ديندانست كه   مييامامان را نخستين كسان ،با برداشتي خاص از روايات تفويض دينچرا كه 
 آورده شمار ميب رأي و قياس را منبع جديدي ، و در واقع بودند؛خود تمسك جستهبه رأي 

  . دنمو را جبران مي- وآله عليه اهللا صلي-   پس از پيامبرِمطلق وحيانقطاع كه كمبودهاي ناشي از 

  منابع و مĤخذ

  فارسي و عربي. الف
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  صفوي عصر مراسالت در مذهبي يارويكرده بازتاب

  

   1عبداهللا متولي

  

  

  

  

  

  

  

  

ها در غرب و ازبكان در يطي شكل گرفت كه با دشمني عثمانيحكومت صفويه در شرا :چكيده
كه در كنار مالحظات سياسي و جغرافيايي اين اختالفات مذهبي يكي از مسايلي بود . رو شدهشرق روب

در چنين . شدمي منجر شرقي و غربي ي اين حكومت با دو همسايهيبه تشديد روابط غير دوستانه
 در كنار اقدامات نظامي، اقتدار ،گيري از ابزارهاي ديپلماتيككردند با بهرهتالش مي صفويان ،شرايطي
 ترثيرگذاري بيشهاي متعدد براي تأ از اين ابزارها ارسال نامهيكي. نمايند تحميل شان دشمنانبرخود را 

 نيز  را بر مباحث سياسي و نظامي، مضامين مذهبي تشيعافزونها  اين نامه.  بودها و ازبكانبر عثماني
 كه عالوه بر بيان سرآمدي سياسي و مذهبي صفويان، در پي نشان دادن اعتبار روزافزون دربرداشت،

هاي مذهبي ، بررسي جنبه هدف اين نوشتار،در اين راستا.  هم بودت به ساير مذاهبمذهب تشيع نسب
و سرآمدي مذهب تشيع و حكومت صفوي نسبت به حكام  مراسالت عصر صفويه درنشان دادن اعتبار

آيا مراسالت برون  ، كههاستپرسش اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به اين ، به عبارتياست؛همسايه 
 آيا ، كه است ديگر آنپرسش؟ و  استي بيان سرآمدي مذهبي صفويان بوده صفويه در پيمرزي دوره

 در پاسخ به اند؟ستهها از مدارك مستندي بهره ج در نامهصفويان براي ابراز سرآمدي مذهبي خود
ربرد رسد صفويان به لحاظ كا به نظر مي: بدين قرار است شدههاي مطرح فرضيه، مذكورهايپرسش
 سوي از  و؛انداي وجه تأثيرگذاري مذهبي را مورد نظر داشتهها به گونه مستندات مذهبي در نامهمكرر
  .ها نيز متقن و قابل دفاع بوده است مستندات كاربردي آن،ديگر

  ها، مراسالت، آيات، روايات نامه صفويان، ائمه،شيعه، :كليدي هايواژه  
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Abstract: Savavid period was formed in a situation in which it has been encountered with 

the hostility of Ottomans in the West and that of Uzbeks in the East. Religious oppositions 

along with the geographical and political considerations led to intensify the unfriendly 

relationship of this period with both West and East. Under such a circumstances, Savafids 

made a great effort to impose their power over their enemies via the use of the diplomatic 

tools and the military actions. Letter writing was one of the tools upon which Safavids put 

much more effects on Uzbeks and Ottomans. In addition to political and militarily issues, 

these letters contained religious contents that aimed at showing the increasing validity of 

Shiite piety towards others. In this regard, the purpose of this paper is to investigate the 

aspects of the religious correspondence in revealing the validity of Shiite and that of Savafid 

period toward their neighbors. In other words, this research aims to answer such questions as: 

whether Savavid's cross border correspondence aimed at sharing Safavid religious 

excellence? And‚ did they take advantage of evidences in letters for showing their religious 

excellence? The main hypothesis is that it seems that Safavids have taken the advantage of  

the religious influence in their correspondences. Also, we can say Safavid practical 

documents are strong as well as justifiable. 

Keywords: Shiite, Imams, Safavids, Letters, Correspondence, Narratives 
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  مقدمه

نظمي در اين ها بي پس از مدت،ي ايرانيگيري حكومت صفويه در ساختار جغرافياشكل
با عنايت به اين كه صفويان مذهب رسمي خود را شيعه اعالم . اهميت بود  بسيارحايز،منطقه
اين ويژگي به لحاظ آن . تر نمودند حساس، شرايط را هم از لحاظ سياسي و هم مذهبي،كردند

 با مذهب رسمي شيعه فراگير زمان در چارچوب عمومي جغرافيايي ايران حكومتي كه تا آن
ها در غرب، ازبكان در شمال وجود عثماني. آمد بسيار مهم به حساب مي،گرفته بودنشكل 

 ،لحاظ تمايز مذهبي با صفويان به ،شرق و تا حدودي تيموريان هند در شرق و جنوب شرق
فويان براي تثبيت و تداوم موقعيت سياسي و در عين حال ص. كردتر ميشرايط را پيچيده

  .  ناچار بودند از تمامي امكانات بهره ببرند،حفاظت از باورهاي مذهبي خود

را شكل ها بين دولتدر كنار تكاپوهاي نظامي كه در شرايط آن روز حرف اول مناسبات 
به مناسبات و يا تعامالت بخشيدن هاي ديپلماتيك نيز صورت ديگري براي شكلداد، تالشمي

تردد و تبادل مكرر سفير در بين دربار ايران و مناطق ذكر شده . شدمحسوب ميبحث  مورد
يستي اذعان نمود  با،اينبنابر.  در اين دوره است مذكور فعال بودن خط ارتباطيي نشان دهنده

حايز اهميت بوده  زماننگاري به منظور كاستن از مخاطرات نظامي در اين كه اتكا بر نامه
 ،شدها رعايت ميسي در آندهد كه عرف معمول سياهاي رد و بدل شده نشان ميمتن نامه. است

منظور جلب طرف مقابل انجام به اي كه مكاتبات دوستانه با ادبيات خاص خود وبه گونه
ني هاي خصمانه با ادبيات تند و خشن براي خلع سالح رواني و تخريب مبا و نامهگرفتمي

ه در هاي مهمي كيكي از صورت. اي داشتها كاربرد ويژهفكر سياسي و باورهاي مذهبي آن
ه و پافشاري صفويه در اثبات حقانيت و تبليغ ئ ارا، بنيادي و ثابت داشتيها جنبهاكثر نامه

هاي ها مملو از ديدگاه ها و نگرشتر نامهشد متن بيش  ميسبب  بود كهباورهاي مذهبي
   .شدمذهبي با

 اول آن :هستند قابل طرح  نيز در همين راستا اصلي اين پژوهشهايپرسش ،بر اين اساس
د؟ و ناي بيان سرآمدي مذهبي صفويان بوده صفويه در پي آيا مراسالت برون مرزي دورهكه،

ي خود از مدارك مستند بهره  آيا صفويان براي ابراز سرآمدي مذهب، ديگر آن كهپرسش
صفويان  كه اصرارفت ياتوان درمانده ميهاي باقياي از نامهعمده اجعه به بخشاند؟ با مرجسته

هبي خود بوده ذ اثبات سرآمدي مبه منظور تالشي ، مضامين شيعهيهبر ارائ ها در اكثر اين نامه
  حاكي از،  به كار گرفته شدههانامهتر اين  كاربرد آيات و رواياتي كه در بيش،چنين هم.است
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  .هبي مورد پذيرششان بوده استذهاي ماها به مستند نمودن ادعنآتوجه 

 اين نوشتار مسايل  از منظري كه،هايي كه در خصوص صفويان نوشته شده استدر پژوهش
ي  درباره. مستقل و تحليلي به نظر نيامد اثري ،نمايدهاي اين دوره را بررسي ميمربوط به نامه

 شايان كارهاي عبدالحسين نوايي و يا ذبيح اهللا ثابتيان ،اين دوره گردآوري و انتشار مكاتبات
 تمركز چنداني هاي بررسي محتوايي و موضوعينبه شده از جيادهاي ، كتابالبته. هستندذكر 

 يدر خصوص جنبه. اندها را انتشار دادهد و تنها با ذكر مقدمه، عين نامهانبر مكاتبات نداشته
 ، منتشرشده است اسناديگنجينه يز غالمرضا اميرخاني در نشريهاي ا، مقالهتحليلي مكاتبات نيز

ن را ي ارسالي به ازبكاها چند نمونه از نامه، به شكل مختصر و با الگويي متفاوت،كه در آن
 خصوص به لحاظ حجم انبوه مكاتبات و اهميتي كه در .دهدمورد بررسي محتوايي قرار مي

چشم به ي و تحليل اين مكاتباتي بررسا توجهي برشايان هاي زمينه،اندمناسبات خارجي داشته
 بخشي از اين ،ه صورت محتواييمذهبي و ب انداز، نوشتار حاضر از چشمبر همين مبنا. خوردمي

  . ها را مورد توجه قرار داده استنامه

لجايگاه تاريخي ترس  

ي  تاريخي ايران برحيطههاي مهم ادب فارسي است كه ظاهراً در گذرانشا يكي از داده ل وترس
ان جداي از دوران پيش از اسالم تاريخ اير. هاي كاربردي آن افزوده شده استاهميت و جنبه

 ي دورهآغازنگاري برقرار بوده است، با ي خاص خود اشكالي از ترسل و نامههاقالب كه در
 الجرم ،هاي الزم بودندمنديكه اعراب در اين زمينه فاقد توان، به لحاظ آناسالمي تاريخ ايران

اين روند با . واردين شدندگر تازهعناصر ايراني درخصوص تنظيم مراسالت و مكاتبات ياري
 اي به گونه جدي و متمايزي به خود گرفت،صورتمستقل ايراني هاي نيمهگيري حكومتشكل

 بايستيميبان نيز شد و كاتها محسوب ميي پركاربردترين ديوانكه ديوان انشا و رسايل در زمره
   1.چنين داراي سبك خوب و مسلط بر زبان باشندهم ، علوم سرآمد بوده ويدر تمام

 از زمان يعقوب ليث زبان ديوان رسايل از عربي به سوي ،تاريخ سيستانبر اساس گزارش 
 به لحاظ تداوم تسلط ،رسد، چنين به نظر مي به رغم اين دگرگوني2.فارسي تغيير جهت داد

 اما اين سير با روي كار آمدن سامانيان. لفظ غالب در مكاتبات بوده استهمچنان عربي  ،اعراب
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 در اين خصوص رونق خاصي ،دريغ شاهان ساماني از زبان فارسيحمايت بي. ي ديگري يافتجلوه
 روحي تازه به ،نظر در دربارها بر گردآوري عناصر فارسي زبان صاحبتالش آن. پديد آورد

وجود . شد مكاتبات ديواني نيز به زبان فارسي تنظيم مي،به تبع اين رفتار. خشيدادب فارسي ب
 ييت اين منصب در دوره حاكي از اهم،شدرسايل كه از جانب وزير انتخاب ميصاحب ديوان 
هاي خاصي بايست تحت آموزش در اين دوره مي ظاهراً دبيران ديوان رسايل1.سامانيان است

   2. در خصوص افزوني تعداد دبيران شهرت داشتندهرهاقرار بگيرند و برخي ش

ن و مكانت بااليي بويه و زيار نيز ديوان رسايل همچنان از شأهايي مانند آلدر حكومت
 . حكاي از تمركز بر امر ديوان رسايل بوده است،نامهقابوسر بود و نگارش آثاري مانند برخوردا

خطي، هايي مانند خوش ويژگي، شخص كاتبب شرايط دبيري و در با،در بخشي از اين اثر
ها كند كه نامهرده است و در جاي ديگري اشاره مير نوشتن را ذكر كن و مهارت دبسيار نوشت

   3. آراسته گردد)ص( و اخبار رسولقرآنبايست به استعارات و آيات مي

دريافت  ،رسيدجي ميرهاي خاهايي را كه از قدرتي غزنوي نامهديوان رسالت در دوره
  اهميت موضوع كتابت و مراسالت4.داشتسال ميها ارهايي به آن، نامه خوديكرد و به نوبه مي

 عنوان يك ميراث در چارچوب سازمانيچنان بهاين روند همها باعث شد تا در نزد حكومت
ر  توجهي در قالب آثاشايان جايگاه آن تكاپوهاي ي ارتقايدر زمينه ها باقي بماند وحكومت

ي  بارزي از اين تمايالت در اواخر دورهيد بغدادي نمونهي كتاب مؤ.نوشتاري پديد آيد
 يمظفر در خصوص شيوهي آل در دورهنامههمايون، كتاب  عالوه بر اين5. استشاهيانخوارزم

هاي بارز قمري از نمونههجري  نهميسده صدرجهان در ي نوشتهرياض االنشاءنگاري و نامه
  .  استتبه موضوع مكاتباتوجه 

رسد با  به نظر مي6.چنان تداوم يافت همسعدينمطلعي تيموري با كتاب اين روند در دوره
 حالارتباطات و در عين. تري برخوردار شده است اين سير از سرعت بيش،ورود به عصر صفويه
بودن زوم فعالگر ل كشورهاي دوردست نشانبا ها با همسايگان ومدت آنبرخوردهاي طوالني
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مان ن ز، اين مهم نيز در آرسدچنين به نظر مي. نگاري بوده است نامه ارتباطات ويعرصه
 كاتبان  ظاهراً در اين دوره امر تعليم و آموزش1.گرفتالممالك صورت مينظر منشي تحت

 ،مانيت سليĤمنش وجود كتابي موسوم به .ها با جديت ادامه داشته استبراي تنظيم انواع نامه
 در فصول مختلف به توضيح  وكه با دستور مستقيم شاه سليمان صفوي به انجام رسيده است

   2.سازدمي ، اين اهميت را آشكارپردازدميها  اقسام متعدد نامهچگونگي نگارش

  سالتاملي بر نقش و اهميت مرأت

يادي ها از قدمت زها و حكومترسم نگارش نامه و بازكردن باب مكاتبه بين قدرت
 در زمان مادها و ،آيدهاي مورخان پيشين يونان بر ميكتابگونه كه از  آن.برخوردار است
 گيري بهره3.شده استروايان مبادله ميها و مكاتيبي بين شاهان و بزرگان و فرمانهخامنشيان نامه

  در،گرفتاري كه با اهداف و مقاصد گوناگون صورت مي و نوشتاز الگوي ارتباط كالمي
 نوشتاري يها دريافتند كه با اتكا بر شيوهيافت و حكومت توجهي شايانگذر زمان پيشرفت 

- چشمهاي مختلف در عرصهها  رويكردزيرا اين ،يابندتوانند به بخشي از مقاصد خود دستمي

 تاريخي هاي مختلف، در دوره بر همين اساس.نمودها مهيا مياندازهاي گوناگوني را براي آن
گرفت كه  كه مبناي كار كساني قرار ميگرديدن نگاري تدويدر خصوص فنون نامهآثاري 
 در كنار ارتباط، پيوند و برخوردهايي ،اينبنابر 4.هاي حكومتي را تنظيم نمايند نامهبودمقرر 

 و ارسال گووگيري از الگوي گفت بهره،آمدها پديد ميين حكومتبدر كه مبتني بر شرايط 
  . شدثر و پركاربردي تلقي ميؤزار م نيز دست افنامه

 هاي گوناگون براي حاكميت سياسي مفيد وها و جنبهست در جلوهنتوااين مكاتبات مي
 كه بوداي دازهها به انقت در انتخاب كلمات و جمالت نامه د وميزان اهميت. ثر واقع شودؤم

 آمده ،ستادگان سياسي خطاب به يكي از فر،در يك مكتوب بازمانده از قائم مقام فراهاني
احتمالين در فصلي كه دهم كه الفاظ مبهمه و فقرات ذوتا اين حد هم اجازه و اذن مي ...« :است

 سخن براي ما باقي بماند و هموقع ذكر مطلب است به زور ميرزايي و قوه انشائي بگنجاند كه را
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 ها در تكوينگيري نامه در كنار اهميت به كار1.» سلب نشوداين تصرف و تسلطي كه حاال داريم
ها هاي مختلفي از آنمندي نيز ممكن بود جنبه هدفعدب  از،و تداوم سياست خارجي كشورها

 هايجنبهداراي  وبخش ديگري ،داشتندها كاركرد بازدارنده بخشي از اين نامه. نظر بوده باشدمورد
  . بودنداطالعاتي و يا تبليغاتي 

جاد مصالحه با طرف مقابل اي ها با رويكرد جنگيصهتر در عردر بخش بازدارندگي بيش
 ، مانند كشانيدن طرف مقابل به يك اقدام متقابل، اما در ابعاد ديگر آن،گرفتصورت مي

 توجهي از شاياننگاري اطالعات هايي را فراهم نمايد كه از طريق اين نامه زمينهتوانست مي
 اين .ها نبايستي غافل شدجه تبليغاتي نامه اما از و.فضاي عمومي طرف مقابل به دست آورد

 كاربرد مثبت و منفي پريوانست در دو عرصهتمي ،كرد رواني پيدا مييتر جنبهشي كه بليغاتبت
ت، تشويق به تالش براي كسب نظر طرف مقابل به ايجاد مناسبات، كم كردن مخاطرا. باشد

   2.ها بوداربردي نامهكهاي  از ديگر جنبهو امثال آن،پيماني همكاري و هم

ني  روا-  تخريب روحي ،تري داشت منفي كه در مواقع جنگ كاربرد بيشيدر جنبه
 در كنار تهديد و ،هاي اقتدار حاكميتمندي و شاكلهها، توانبيان و توصيف ويژگي. دشمن بود

 العمل و اقدامعكس روحي و رواني دشمن را بهتوانست از لحاظمي ،تخفيف طرف مقابل
تر  اين بخش از مكاتبات بيش،در حقيقت. ثباتي نمايد و يا دچار تزلزل و بيكندنابخردانه وادار 

 ديگري از متن يجلوه. گرفتروح و روان اردوگاه دشمن صورت ميزدن بر براي صدمه
 باورها و معتقدات مذهبي و يهئ ارا،توانست از ساختار تبليغاتي تبعيت نمايدمكاتبات كه مي

 ، مناسبات دوستانه كاربرد داشتي هم در عرصه،اين رويكرد. لوژيك به طرف مقابل بودايدئو
چه طرف مكاتبه در تباين مذهبي چنان. يافتميتري  هم در مكاتبات خصمانه كاركرد جديو 

ها مورد توجه بود و بخشي ي به عنوان يك قاعده در متن نامه رعايت الگوي مذهب،قرار داشت
گر ثبات و عمق  اين اقدام هم نشان3.كردهاي مذهبي پر مي كاتباتي را باورداشتهاي م آرايهاز

 آمد طرف مقابل به وجود و ثبات آن اقرار نمايد ولوژي موردنظر بود كه الزم ميومذهب و ايدئ
  تبليغاتي به خود بگيرديتوانست جنبه و هم مي،باورداشت طرف مكاتبه را به رسميت بشناسد
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  . نمايدآگاههاي ايدئولوژي خود منديها و توان دشمن  را از ويژگييادي از جبههكه شايد تعد

  شناسي موضوعي مراسالت سنخ

چوب جغرافيايي قابل تعريف و همچنين داشتن رحكومت صفويه به علت برخورداري از چا
 گاموجود خود را به كار گرفت و همهاي م ظرفيت،وي ارتباطيگگاه مذهبي مطمئن در التكيه

  مختلفياهها و موضوعايا و كاركردهاي مراسالت در قالب از مز، نظامي- با تحركات سياسي
 ضوراي، بروز شرايط جديد جهاني و حتكاپوهاي مراسالتي داخلي و منطقهعالوه بر . غافل نبود

تر براي  جديي مشوق،ها براي برقراري پيوند با دربار صفويهاروپاييان در شرق و تالش آن
  . تري از خود بروز دهند جديت بيش،شدن ارتباطي مراسالتي فعالراستايويه شد تا در صف

  از ديگر علل مهمي بود كه كشور نيرومند در مرزهاي غربي و شرقيوجود دو دشمن
 يعني ،ها نظامي و حتي مذهبي اين قدرت- صفويان را ترغيب نمود بخشي از فشارهاي سياسي

 به ،به همين دليل. اثر يا خنثي نمايندكارهاي ديپلماتيك كم اتكا بر راه را با،ها و ازبكانثمانيع
ه مطرح گيري از الگوي مكاتباتي به عنوان يك نياز و ضرورت در اين دور رسد بهرهنظر مي

هايي به منظور رسيدن به هايي براي ايجاد تعامل و در زمانگرديد و صفويان در موقعيت
هايي كه در اين زمينه  و از ظرفيتندآوردمينگاري روي وع نامه به موض،اهداف تقابلي خود

هر چند برخي از آثاري كه در اين زمينه باقي مانده  .بردند  الزم را ميي بهره،آمدپديد مي
  و واكنشي داشتهيكرد صفويه بعضاً در اين خصوص جنبهدهد كه رفتار و عمل نشان مي،است
هاي نامه  تعداد، با اين حال؛هاي طرف مقابل بوده است به نوشتهالعمليعكسها نگاري آننامه

بردي و كاربردي دهد كه نگاه شاهان صفويه به اين موضوع راهها نشان ميارسالي و حجم آن
ومت صفويه كه دوران ك اول حيالخصوص در نيمه علي،انبوهي اين مراسالت. بوده است

هاي  در كنار جنبه.خورد به چشم ميتريشب ،ردندكپري ميگيري، تثبيت و تداوم را سشكل
هاي متنوع را در اين نوشتارها مالحظه كرد اي از موضوعيتتوان گونه مي،هاكاربردي نامه

شايد از يك . سبك آن داراي تمايز و تفاوت است  ساختار و،كه براساس موضوع و ماهيت
  :ر داد قرا زير،صورت به منظر بتوان مكاتبات را در سه قالب

 چه اند؛هگونه داشتنآميز و تعاملها ماهيتي صلح تعدادي از نامه:جويانههاي صلح نامه.فال
هايي كه خود  و چه نامه،اند طرف مقابل تنظيم كردهيهايي كه صفويان در پاسخ به نوشته نامه
 دادن بهتنها  اين نامهيويژگي عمده. اندجويانه شروع كننده بودهها براي مقاصد صلحآن
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 به ،استها مشهود تر در اين نوشتهچه بيشآن. ن زمان استاالگوهاي عرفي ديپلماتيك هم
ظيم شده نشمار براي سلطان يا حاكمي است كه نامه براي او تكارگيري القاب و عناوين بي

 براي جلوگيري از اتالف و پريشاني  او شاه و تالشيهاي صلح جويانه  توصيف ويژگي1.است
ي ابيان روايات و گفتارهچنين هم ،هاها و مزارع آنانعت از تخريب خانهگي مردم و ممزند

 در اين ،هاي اخالقي تاريخيهاي چهرهديني در كنار پند و اندرزهاي اخالقي و يادآوري ويژگي
 بود از ممكنپرهيز از درج و بيان نكات و مطالبي كه . يافت كاربردي ميي جنبههانامه

 و اوضاع را به آشفتگي دوبل شا محرك طرف مق،ختلف سياسي، نظامي و مذهبيهاي مجنبه
  . ها بود بارز اين نامههاي از ويژگي،بكشاند

نظر توانست نتايج مورداري هميشه قرين توفيق نبود و نمي نوشتيگرفتن اين شيوهاما در پيش
 عكس به واكنشو برداد مين و بعضاً طرف مقابل را به سوي تعامل سوق زدرا فراهم سا

 هايبرد طرح پيشبه منظورها داد كه متن نامهفاق زماني رخ مياين ات. كشانيدتر نظامي مييجد
برخوردار نبود و دقايق و  نظامي مناسبي -  سياسيياز پشتوانهآميز جويانه و مسالمتصلح

 ها نامه اينت ضعف و ناتواني را در شكل و ماهيوضوحها به در متن نامهنكات مطرح شده 
هاي ضعيف و  پياميهئاز حد از طرف مقابل، در كنار اراتمجيد و ستايش بيش . دادنشان مي

ورت عدم توجه به معيارهاي  در صديگر،هاي خطرآفرين براي طرف خالي از مكمل
  رالكه نتايج عكس خود ب، كرداثر ميتنها بي نه، ارسالي راي  عمالً كاركرد نامه،جويانهمسالمت

هاي ارسالي سلطان نگاري را بتوان در متنگونه نامهاين ي شايد بارزترين نمونه. دادنيز بروز مي
خوبي موضع  مفصل ارسالي بهيمحمد خدابنده به سلطان مراد عثماني دريافت كه دو نامه

  2. نمود به ايران جسورترهجومها را در  و آن آشكار نمودهاف دربار ايران را براي عثمانييضع

 ،مت صفويهو اول حكياي از دوره ماهيت نظامي بخش عمده: مكاتبات زمان جنگ.ب
يت تبعيت نمايند و هاي ارسالي از اين ماهنكته است كه تعداد زيادي از نامهگر اين خود بيان

 .صدا و بعضاً خشن باشدرويكردهاي پرسرو ثر ازأها نيز متها و الگوهاي آنناگزير چارچوب
ها سبك عمومي آن.  استدست يافتنيها و ازبكان به خوبي ها در برخورد با عثمانيونهاين نم

ي و تخريبي تنظيم تر با هدف تهديدهايي بيشبا همديگر دارد و با اندك تفاوت شباهت زيادي
 كنار تضعيف و تخفيف مندي سياسي خويشتن دركشيدن حقانيت، اقتدار و توان رخ به. اندشده
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 هدف اين ،رسدمينظر بهچنين . هاست رويكرد كلي اين نامه،هاي طرف مقابل تهتمامي داش
اين . ش استگو و نگارو گفتيطلبي و جدال مجازي در عرصهوردآاي از همنگاري گونهنامه

  . ها مشهود استرويه به خوبي در نامه

 طرف لوه دادن جهاي خود و ناتوان داشته در خصوصگويينكشيدن در اغراق و زيادهپاپس
ها  در فحواي اين نامه، ديگري بوديگونهبههاي عيني تاريخي  حتي در مواردي كه نمونه،مقابل

 نشان دادن  به منظور، فرستادخان شيبكاي كه برايشاه اسماعيل در نامه. خوردبه چشم مي
پاهيان  س، ابايي نداشت كه به خان ازبك يادآور شود،مندي خودابهت و چشم انداز توان

 و دهندذوالقدر را شكست الدولهءدهزار نفري عالصدوازده هزار نفري او توانستند نيروي سي
توان در نگاري را ميگونه از نامه اوج اين1.دنها را زنده بگذارآناز پنج هزار نفر وتنها سي

هاي نظامي و رغم تمامي داشتهماني يافت كه بهسليمان عثتهماسب به سلطاننوشتار مفصل شاه
 قلم ميدان را به حريف ي عددي و تسليحاتي سلطان عثماني، شاه تهماسب در عرصهتريبر

داد و مي ها انجام  گريزي كه در برابر عثماني وو همانند الگوي نظامي جنگ واگذر نكرد
نقش مخربي بر  حريف يبر روحيه در اين عرصه نيز ،هاي جدي مواجه نمودآنان را با ناكامي

   2.ي گذاشتجا

يارويي قلمي  ديگري از روينمونهخان ازبك نيز منؤ شاه عباس با عبدالميمكاتبات عديده
 ضمن پرهيز از عبور از ،عباس در اين زمينهكشد كه سبك نوشتاري شاهدوحريف را به رخ مي

به رخ  توان و اقتدار نظامي خود را  و ابراز عالقه به ايجاد مصالحه،مرزهاي اخالق ديپلماتيك
- منؤعبدالماي كه گونه به،سزايي بر ازبكان باقي گذاشتثير بأ همين شيوه تكهازبكان كشيد 

  3.خان هرگز به تقابل مستقيم با شاه عباس تن در نداد

 نگاري نيز در اين دوره به چشمشكل سومي از نامه :هاي مناسباتي و مناسبتي نامه.ج
 هااين نامه. ه خود اختصاص داده است را بها از آنهي بخش قابل توج،خورد كه از لحاظ تعدادمي

ها  آنيرسد در پيشينهكنند و به نظر ميا دنبال ميآميز و دوستانه رتر ماهيتي مسالمتبيش
اي در مناسبات هاي خصمانهكه اگر نگرش و يا اين، يا وجود نداشته است،هاي خصمانهجلوه

لحن و سبك اين . بيفكند بر كل مناسبات دوستانه سايه  كه استاي نبودهبه گونه، وجود داشته
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و مراودات تجاري و جلوگيري مكاتبات مبتني بر جلب نظر طرف مقابل براي حفظ مناسبات 
. ياسي يا نظامي هم بوده است پيوند سنوعينظر براي ايجاد پيماني با دشمن و احتماالً جلباز هم
 1.كردند از اين ويژگي تبعيت مينوشتند،مياهان هند  اروپاييان و شبرايهايي كه صفويان نامه
 يعني ،اندهاي مناسبتي نوشته شدهدر موقعيتهايي كه براي تداوم مناسبات  كم نيستند نامه،البته

 و اندي تحرير درآمدهبه رشتهه قدرت رسيدن شاه جديد براي تعزيت مرگ سالطين و يا ب
برقرارنمودن  به منظور رويكرد دوستانه و ابراز تمايل يهئتر براي اراها بيش آنيمايهدرون

  2.مناسبات بوده است

  شناسي موضوعات مذهبي در مراسالت گونه

  ها  لزوم كاربرد الگوي مذهبي در نامه.الف

 يهئ تالش براي ارا،خورده در مراسالت اين دوره به چشم ميهاي بارزي كيكي ازجلوه
سياسي و معتقدات مذهبي در لحاظ پيوندي كه بين قدرتبه . باورها و معتقدات مذهبي است

 ،اين دوره پديد آمد و در حقيقت مذهب و سياست در ساختار حكومت صفويه درهم آميخت
 جدي اي مذهبي در چارچوب جغرافيايي ايران از سابقه-  سياسيالگويو از طرف ديگر اين 

 از تمام الگوهاي ،ي و مذهبي خود الجرم صفويه براي دفاع از موجوديت سياس،برخوردار نبود
ها  نامه،رسيدن باورها در آن الزامي به نظر مييكي از محورهايي كه بيا. موجود بهره جستند

اهميت  ين روآ از ،كيد بر معيارهاي مشخص مذهبيأت كاربرد و. ودون مرزي برومراسالت ب
  ايران داراي اعتقادات مذهبييه كه دريابيم تقريباّ تمامي عناصر طرف مكاتبكندتري پيدا ميبيش

صورت  به، در كنار اعالم موجوديت سياسي صفويان،به همين دليل.  صفويان بودندازمتمايز 
 ايپايهاز زواياي گوناگون از عناصر   وكردندميزمان موجوديت مذهبي خود را نيز بيان هم

   .نمودندشيعه دفاع مي

 چه در مكاتبات ،يعني.  توجه بودو شايانها مشهود در تمامي اشكال نامه اين شيوه تقريباّ
 منعكس  آنان به شكل آشكاري رويكردهاي مذهبي،مراسالت زمان جنگدر آميز يا  صلح
 نظر از هم .ها يكسان نبود اتكا برشعائر مذهبي در اين نامه شكل وحجم،با اين حال .شدمي
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در مواقعي  .خورد به چشم ميهايي در اين مكتوباتاوت تف،مج وهم از لحاظ ح،موضوعيت
 م،پيامبر اسال پروردگار واز  ستايش به دنبال شد وتنها به صورت توصيفي وتمجيدي مطرح مي
 نيز به  موارد ديگري1.يافت اطهار اختصاص مييبخش قابل توجهي نيز به بيان مناقب ائمه

 در .كردناعي پيدا مياق  استنادي ويجنبه  ونمود،مي از اين مرحله عبور خورد كهچشم مي
 بيان به منظورنظر  مستندات ومستدالت مورديهئگونه موارد تالشي براي ارا اين،حقيقت

  2.اصالت مذهب شيعه بود حقانيت و

توان مي  است كه ظاهراّيافتنيدستها كاربرد شعائر مذهبي در اين نوشته ديگري از يگونه
 بيان مكرر نام ائمه براي نشان دادن جايگاه و ،يعني. نمود ملحوظ تبليغي براي آن يجنبه

ه الخصوص در مواقعي ك اين ويژگي علي.ز اهميت بودئها در نزد صفويان بسيار حاموقعيت آن
تر  بيش، جنگ بودنديهاي خود در عرصهها وكاميابيشاهان صفوي در پي توصيف پيروزي

گرفتن از ياري دادند وميمه نسبت ها اين توفيقات را به ائ آن، در حقيقت.خوردبه چشم مي
 مواردي هم ،عالوه بر اين3.كردندهاي مختلف تلقي ميمهم در عرصه  اساسي ويها را عاملآن

  .شد از نام امامان استفاده مي،قسم خوردن كيد ياأخورد كه براي تبه چشم مي

  شناسي موضوعي گونه .ب

ه ئي مطالب مذهبي اراان از لحاظ موضوعتو مي،هاي اين دورهبررسي متن نامه در مالحظه و
 داراي پيشينه ، كه هر كدام از موارد كاربرديخاص تشخيص دادشده را در چندين قالب 

 از ، در جايگاه خوداهگروه از اين موضوعهر  وهستندادبي   در علوم ديني وايويژهوجايگاه 
 برمبناي ، در ادامه.كندمرور ميهاي شيعه را  بخشي از ويژگي،توصيفي استداللي و ،نظر استنادي

 نگاه ازها اعتبار آن  به بررسي ميزان توجه واصالت و،هايزان كاربرد هر كدام از اين گونهم
  .شيعه خواهيم پرداخت

  هاتناسب كاربردي آن آيات و. 1

 ،دهديكردهاي مذهبي صفويان را نشان ميها كه اصالت رويكي از الگوهاي پركاربرد در نامه
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 يات مستنداتآتر اين بيش است كه ظاهراّها  از آنو استفادهني آمتنوع قر بر آيات متعدد واتكا 
 ، برخي از اين آيات.هاي شيعه استگفته ها وارهاي وحياني براي حقانيت خواستهمهمي از گفت

 ،تعداد ديگري. دهندرا نشان مي )ص(ت خط امامت به پيامبراصال  پيوستگي وي ازهايجنبه
 ها و ويژگي، وگروه ديگري از آيات،نظر دارندرا پس از پيامبر مورد)ع(مام علييني اجانش

كه طرف خطاب مراسالت  اينبا توجه به .اندرا مورد توجه قرار داده )ع(هاي امام عليخصلت
ات توسط صفويان براي درج رسد نوع انتخاب آي به نظر مي،تر اهل سنت بودندصفويان بيش

در ، اي بوده است كه عالوه بر وضوحي كه نسبت به خط امامت دارندگونهها به در نامه
. ر قرار گرفته باشندعبييا نزديك به اين وجوه مورد ت ميان اهل سنت نيز با همين رويكردها و

��� � ﴿ : مائده استي شريفهي سوره67 ي آيه،كاربرد در مراسالتيات پرآدر بين  ����� �	
���� 
�����...﴾ . امامتهاي ارسالي با هدف نشان دادن حقانيت و اصالتدر تعداد قابل توجهي از نامه  

به  اين آيه  شيعه، براساس تفاسير موجود. اين آيه مورد استناد قرار گرفته است،)ع(حضرت علي
   1.نازل شده است )ع(منظور ابالغ جانشيني حضرت علي

 ،هاي خود در خصوص اين آيه استدالل در كنار اظهار استنادات و،برخي از تفاسير شيعه
  ،)ع(شأن نزول اين آيه در حق حضرت علي مبني بر، مفسران اهل سنت را نيز ازديدگاه برخي

 نزد بعضي از اعاظم اهل سنت واجماع ...«: آمده است در يكي از اين تفاسير .اندتوضيح داده
حمد واحدي كه يكي از افاضل  از جمله علي بن ا... اين آيه در غدير خم نازل شدالبيتاهل 

نزول آورده كه اين آيه در الابومشاهير اهل سنت است در تفسير خود كه موسومست به اسب
   2.»در غدير خم نزول يافته است )ع(حق علي

صورت مستقيم در پي جدال كالمي با هرسد شاهان صفويه در مواقعي كه ببه نظر مي
هاي اعتقادي  بنيان،هاي دشمنانگويي به نامهر پاسخ يا در هنگامي كه د، وطرف مقابل بودند

 شأن يكنندهگونه آيات كه بيان اينبر  با اتكا ،ديدندخود را در معرض تهديد و تخريب مي
 يادآور اين نكته بودند كه  نيزدر مواقعي .گفتندها پاسخ مي به آن،بود )ع(امامت حضرت علي

 بلكه برخي از زعماي مذهبي اهل سنت نيز است،شيعه چنين آياتي نه تنها مورد پذيرش وقبول 
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  1.اندير قرار داده چنين آياتي را مورد تفس،با همين رويكرد

نشان دادن اصالت منظوربه در متن مكاتبات اين دوره كه يكي ديگر از آيات پركاربرد
آيه نيز در اين  . مائده استي سوره55 ي آيهگرفت، مورد استناد قرار مي)ع(امامت حضرت علي

 ، البته. اعالم شده است)ع(ستنادي شيعه براي امامت حضرت علي يكي از مباني ا،تفاسير مختلف
 :نوايي با تفاسير شيعه نيست استنادات برخي از اهل سنت در هممتن اين تفاسير خالي از ذكر

لي ابن ابي  و بدان كه جمهور مفسران  از علماي شيعه و اهل سنت برآنند كه آيه در شأن ع...«
 امامت حق شاه اوليا و خالفت آن كهطالب نزول يافته و شيعه ازاين استدالل كرده اند بر 

اين  ...« :در تفاسير ديگر نيز اين رويكرد مورد توجه بوده است 2.» است)ع(ب مرتضي عليصمن
ضرت ي شأن حآيه كريمه به اتفاق فئه ناجيه اماميه و به زعم كثيري از اهل سنت در شأن عال

قمري نيز هجري  پنجميسدهيكي از علماي اهل سنت در  3.»نازل شده است  ...)ع(امير المومنين
  4. دانسته است)ع(، نزول اين آيه را در شأن امام علي بيست سنديهبا ارائ

ت صفويان را  صريحي بر امامت امامان شيعي بود و بخشي از مستندادر كنار آياتي كه نص
گرفت كه ز آيات نيز مورد استفاده قرار مي تعداد ديگري ا،داددر مراسالت تشكيل مي

 احتجاج راستايتر در  اين آيات بيش. اطهار و رسول خدا بوديگر نسبت و قرابت ائمهتوصيف
 ضمن ،بياناين . شدكار گرفته ميه ب)ع( در مقايسه با ائمه)ص(براي نوع نسبت ساير خلفا با پيامبر

 با اهل  قرابت شيعه به پيامبر را به شكل آشكار،شدگر خط امامت محسوب ميكه روشنآن
د و در همين نموهاي منزلتي ائمه را مطرح ميه اين آيات جنب،حقيقت در.كردمقايسه ميسنت 
 يه سور33 يآيه .گرفتي صفويه قرار ميمورد استفاده يا تعامالت قلمي ها  در جدال،راستا

 شأن  در اين آيه، به تصريح اهل تفسير.اي برخوردار بود در اين زمينه از كاربرد فزايندهاحزاب
نت را نيز در اين خصوص نقل  نظرات موافق مفسران اهل ساًائمه نازل شده است كه بعض

  حقارد شده كه آيه شريفه درواحاديث خاصه و عامه در  ...« :اندآورده از جمله .اندنموده
در تفاسير ديگر نيز ضمن بيان مستندات تطبيقي اين آيه با  5.» نازل شده استمسه طيبهخ
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                                            1.انده نقليات اهل سنت نيز ارجاع داده ب،هاي ائمهويژگي

اده ها مورد استفاز نامه در تعداد ديگري ، نيز در شأن و منزلت ائمها شوريسوره 23يآيه
 در پي بيان  صفويهتر در مواقعي مورد استناد بوده است كه شاهانبيشاين آيه . قرار گرفته است

 حقانيت مذهبي اند كه در نظر داشتهاند و از اين مسيرابت و دوستي خود با اهل بيت بودهقر
 ه ب، سليمان سلطانا در يكي از مكاتبات شاه تهماسب ب.خود را به رخ طرف مقابل بكشانند

هاي معنوي ائمه برخوردار  تقابل با سلطان عثماني از حمايتمنظور نشان دادن اين نكته كه در
شته اي ندا رويارويي با او هيچ ترس و واهمهاز )ص( دوستي با خاندان پيامبريبوده و به واسطه

 نبدان كه ما دست اعتصام در اذيال مهر مصطفي و مرتضي و عترت طيبي ...«:نويسد مياست،
 االمام به واجبي تتبع �� الرسول و معر�� اهللا و معر��ايم معرايشان زده به صفت ايمان آراسته

 ...������������ ���� ��و ائمه هدي به حكم آيه وافي هدا و كمر محبت و مودت آل عبا ...نموده 
 ، نگرش تفاسيريمبنا بر2.»... ايم تبرا نموده...ان جان بسته  و از اعداي ايشان يبر م) 23 اشور(

ها را نآ اطهار است كه خداوند دوستي و مودت ياين آيه نيز حاكي از موقعيت و منزلت ائمه
 زمان نزول ...«:چنين آمده استحنبل در يكي از تفاسير به نقل از احمدبن. سفارش كرده است

 ما فرض  اقارب تو كه حق سبحانه مودت ايشان را بر...اين آيه از حضرت رسول پرسيدند كه
   3.»)ع(گردانيده است چه كسانند؟ فرمود كه علي بن ابيطالب فاطمه و حسن و حسين

 به خوبي مشهود مي شود كه استفاده ،رسي آيات كاربردي در متن مراسالتدر بازبيني و بر
  نظير تبيين امامت و واليت،هاي خاص در قالب،ن نزول و موقعيتأ مبتني بر شآيات از اين

 به صورت ،)ص(چنين نوع نسبت با حضرت رسول هم،هان و منزلت آنأصيف شائمه و يا تو
دهد ها نشان ميي آشكار نامه جلوه،در حقيقت.  صورت گرفته است الزمرشناسيكادقيق و با 
را در موقعيت مقتضي و ، آن ها  تفسيري اين آياتي با اتكا بر پيشينههاكنندگان نامه كه تدوين

شمن، مورد بهره برداري قرار يق براي رويارويي كالمي و استنادي با دن نزول دقمبتني بر شأ
ي دوستانه و يا در مواردي كه ها چه در نامه،نيز به عنوان مستندات آيات ديگري ، البته.اندداده

كه به فراواني و تكرار اند دهگرفته ش به كار ،اندازهاي خصمانه بر دو طرف حاكم بودچشم
ن دسته از آيات نيز در جايگاه خود در مقام تبيين و توصيف مقام آ اما ،آيات پيش گفته نيست
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  .اندمورد اتفاق و استناد بوده اطهار ياليتي و هدايتي ائمهو

  شيوه و نوع كاربرد روايات .2

 ها در نزدمنزلت آنن و أ اطهار و شيدر كنار بيان مستندات قرآني در حقانيت ائمه
گري از مستندات روايي نيز در متن مراسالت با فراواني و تكرار  ديي گونه،)ص(اسالمپيامبر
 ،بيين مقام امامت همانند آيات كاربردي هم در ت،اين شواهد روايي نيز. خوردتر به چشم مي بيش

روايات نيز رسد در به كارگيري اين مي به نظر. اند آمدهن و منزلت ائمهأو هم در توصيف ش
 چند هر.اندتري برخوردار بودهدقت واجماع بيش،  كه از اصالتست ا احاديثي تمركز برچنانهم

هايي كه  نامه در،رسد اما به نظر مي.ندگرفتمي  مراسالت مورد استفاده قراررروايات در اكث
 و صورت مستقيمهايي كه بهيا نامه  و، را داشتندگويي به ادعاها وتهديدات دشمن پاسخيجنبه

هاي كالمي از كاربرد ، روايات و استداللآيات شدند، ارسال ميدشمن تهديدي براي ي جنبهبا
  متناسب روايات متعدد نيز در اين زمينه،،فاصله پس از آيات مستند بال. تري برخوردار بودندبيش

  بادر بين رواياتي كه. شده صورت استنادي يا توصيفي درج مي در متن ب،با موضوعيت نامه
وايت مشهور  ر،ها داشتترين كاربرد را در نامه بيش)ع(رت عليموضوع حقانيت امامت حض

اين روايت به صورت  گرچه .»من كنت مواله فهذا علي مواله« :مربوط به غديرخم است
 اما جايگاه كاربردي ،شد به كار برده مي،)ع(براي نشان دادن جانشيني امام عليها مرسوم در نامه

حيت خلفا برامام  بحث ارج،ازبكان ياها   از طرف عثمانيط به زماني بود كهمربو ترآن بيش
راه با آيات مستندي كه ذكر  هم،گوييپاسخ گرفت والجرم دركيد قرار ميأت مورد يادآوري و

 حتي در يك نامه ،صورت تكرار به،حقانيت امام انداز جانشيني و اين روايات از چشم،شدمي
   .كرددفاع ميچندين مرحله درطي 

 از جمله ، پيدا كرده بودحتجاجي اي كه جنبه،هماسب به سلطان سليمانتهاي شاه مهنادر 
 كه اولويت خالفت را ،گويي به سلطان عثماني كه شاه  در پاسخگرديدمواردي محسوب مي
 در چندين نوبت او را به موقعيت غدير ، دانسته بود و دوم و سوم اوليمربوط به سه خليفه

 بعد از عيد غديرخم روز  وحضرت رسالت در...«: مبر ارجاع داداين روايت پيا خم و
الست اولي بكم من انفسكم قالوا بلي قال من كنت  : از حج وداع به اصحاب فرمودندجعتمرا

 از اين ،خان ازبك در مراسالت متعدد خود با عبدالمؤمنشاه عباس نيز 1.»...ي مواله لمواله فع
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 ص حضرت اين حديث در خصو، اصيل شيعههايبناي كتاببرم 1.روايت مكرر بهره جسته است
هاي اين دوره كنندگان نامه، تنظيمهمين اساس بر.خم نازل شده است و در موقعيت غدير)ع(علي

     2.گرفتندو آن را به صورت مستند به كار مي ندبه خوبي بر اصالت اين روايت آگاهي داشت

 روايات منزلتي در خصوص  ميزان كاربرد،اهدربررسي متن نامهكه رسد به نظر ميچنين 
گر هرچند اين روايات نيز به نوعي بيان. تري برخورداربوده استاز فراواني بيش )ع(امام علي

مندي از ه نوع بهر ظاهراً، با اين حال، اسالمي بوده استيحقانيت امام براي حاكميت جامعه
 دو روايت ،امام با پيامبر اسالم بوده استها براي آشكار ساختن ميزان قرابت  ها در نامهآن

 ، اول: بوده استمندهرهتري ب از ارجحيت بيش،كنندگان مراسالت  نگاه تنظيمرمشهور د
� انا «:روايت���  كه تهماسب در 4،»... ��انت مني به منز« ،ديگر  و3؛» العلم وعلي بابها�

وجميع اهل ...« : آورده است،يت پس از ذكر اين دو روا،استنادات خود براي سلطان سليمان
   5.»اند يف برصحت اين احاديث اجماع نمودهطوا

- نيز به صورت پراكنده در اين نامه برخي احاديث ،مستند كاربرد ودر كنار اين روايات پر

 كه از اشاره نمود ثقلينبه روايت توان مي از آن جمله ؛ها مورد استشهاد قرار گرفته است
براي نشان دادن جانشيني روايت مذكور  6شود،ربرد شيعه محسوب مي پركا متقن و احاديث
 جايگاه استفاده .گرفتها به صورت پراكنده مورد استفاده قرار مي اطهار در نامهيهئمامام وا

   7.بوده است )ع(كيد بر حقانيت خالفت عليأبراي ت تر  بيش نيز اين روايتاز 

  مه ئهاي االگوي تبيين ويژگي .3

در مناسبات  )ع(كيد برجايگاه وموقعيت حضرت عليأ ت،هاي ارساليابت در نامه اركان ثيكي از
 ، آيات ورواياتمبنايبر، )ع(كيد بر شأن ومنزلت امام عليأدركنار التزام به ت .بود )ص(با پيامبروي 
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 اختصاص )ع( تكريم وذكر مناقب امام علي،ها نيز به تجليلبخشي از ادبيات نظم ونثر در نامه
برد  راهيبر پايه ،سدر به نظر مي.هاي خاصي نبود امام مختص به نامهيهايتشريح ويژگ .داشت

بند به اشاعه و تبليغ  و در عين حال پايكيد داشتند تأ كه بر وابستگي به تشيع،مذهبي صفويان
 و چه در زمان صلح ، چه در مكاتبات زمان خصومت و جنگ،الگوهاي مذهبي شيعه بودند

هاي امام در قالب نظم و نثر  بيان خصلت،هاي مربوط به عقد قراردادهاي مصالحهوگوو گفت
   . رايج بوداي قاعده

 ي درباره،شدبه كار گرفته مي )ع(در كنار توصيف رايج ومتداولي كه در خصوص امام علي
به نظر  اما .كردندبسنده مي ها به ذكر خصلت،نه انفرادي  نيز به شكل كلي و)ع( اطهاريمهئا

مبتني بر ، گرفتتبليغ قرار مي كيد وأها مورد ت در اين نامههايي كه ويژگييعمده رسدمي
 خلقيات و ،)ع( مانند احتجاجات عقلي وكالمي امامت حضرت علي،رويكردهاي مختلفي

 اطهار بود كه يمهئتوصيف شأن ومنزلت ا  و)ص(پيوندهاي آن حضرت به رسول گرامي اسالم
 فضاي يرسد غلبه به نظر مي.داد را به خود اختصاص ميهااي از مطالب نامهده بخش عماًبعض

شكلي  تر وها جدي محتواي اين نامهشد باعث مي عامل مهمي بود كه، بين طرفينيخصمانه
 شاه ي بيست سالههاي طوالني جنگي دوره.جويانه به خود بگيرد پرخاشاًبعض استداللي و
 مفصل با رويكردي ي كه چندين نامهفراهم نمود هايي از جمله موقعيت،هاعثماني باتهماسب 

 يترين نامه طوالني،رسد به نظر مي. بين طرفين مبادله شود، باورهاي مذهبييتوجيهي در زمينه
مذهبي   صفويه مكتوبي باشد كه شاه تهماسب در پاسخ به اتهامات سياسي ويارسالي در دوره

مذهبي است كه  شواهد سياسي و اين نامه مشحون از مستندات و. مودسلطان سليمان تدوين ن
باورهاي مذهبي صفويان را به رخ سلطان عثماني  كرد سياسي ودار بودن عملريشه تحكام واس

آميز وگستاخانه عثماني تهديدسلطان هاي  به لحاظ اين كه نامه،هاييبخشچند در  هر.بكشاند
 .آداب عرف ديپلماتيك فاصله گرفته است  از  تاحدودي نيز شاه تهماسبيادبيات نامه بود،

 ،از آن جمله. تاريخي است  واقعيات مستند وبراساسه شده ئالت ارا مستد،اما با اين حال
  خود در خصوص اجماع امت بر خالفت ابوبكر توضيحيسلطان سليمان در بخشي از نوشته

 بلكه يك محله چرا اهل يك شهر ...« :داندتهماسب اين ادعا را غير واقعي مي شاه ،داده است
 امت شده به اتفاق جمع اهل اسالم  واگر اعتقاد كرده كه اجماع خواص اندبا وي اتفاق نكرده

  با ...و زبير عباس، طلحه وبنعبداهللا عباس و و ...و )ع( امام حسين،)ع(امام حسن ابيطالب وبنعلي
جميع  اتفاق امت و جميع كتب شما مسطور است ودر  و ...بيعت نكردند وي مخالفت كرده و
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به وخواص امت اين جماعت اكابر صحا  اهل بيت وان است كهبزرگ اسالميان و عالميان و
   1.»اندبوده

د وخان ازبك بدل ش و خان ازبك و شاه تهماسب رد ديگري كه بين عبيداهللايدر مكاتبه
كرد عمل تدالل برحقانيت امام و شاه تهماسب در اس، كرده بودارجحيت خلفا را مطرح

شمارد كه به صورت بارز در  موارد متعددي را بر مي،ان پيامبرنادرست خلفا در برابر خاند
 )س( واگذاري آن به حضرت زهرا ماجراي فدك و مخالفت ابوبكر با،هامذمت عمل آن

  قرار داده منع خمس از اهل بيت را مورد استناد چنين پاره كردن سند فدك توسط عمر ووهم
 خدا توسط عثمان را شاهد مثال اذيت ياران رسول آزار و  وقرآن سوزاندن ، عالوه بر اين.است

 ارجحيت )ع(بر امام علي توانستندگونه خلفا چگونه ميشود كه اين مي  سپس يادآور2.آوردمي
 وكاغذ را شود كه آن حضرت قلمالخصوص زمان ارتحال پيامبر را يادآور ميعلي .داشته باشند

  3.طلب نمود اما عمر مانع آمد

 برخي ،شددوبدل ميازبكان ر كنار مكاتبات مستقيم سلطنتني كه بين ايران با عثماني و در
 هرچند تعداد زيادي از اين .كالمي دارند  جدلي ويمكاتبات ديگر نيز وجود دارد كه جنبه

 يك رسم نوانر آن است كه به عگها نشان اما وجود اندك اين نوشته،ست نيستها در دنامه
شايد  . اين روش نيز كاربرد داشته است،به منظور اظهار حقانيت وحمايت از اصول مذهبي

النهر به علماي مشهد در اءنگاري تعدادي از علماي ماوريكي از بارزترين اين مكاتبات نامه
شايد  .انداهل سنت برآمده در اين نامه به دفاع از موقعيت خلفاي هاآن . شاه عباس باشديدوره

 شجاعت واهتمام ...« :كه  اين نكته باشد،خورد كه در اين نامه به چشم ميمسئلهبارزترين 
 در اعالي حق از آن مشهورتر است كه بركسي پوشيده ماند وآن جناب در )ع(منين عليلمؤاميرا
مبايعت  ابعت وبوده خود نيز مت )خلفاي سه گانه( مبايعت خلق با ايشان ن متابعت وزما

 ضمن بيان مستنداتي در رد ، مشهدي از علماي شيعهكك در پاسخ مال محمد مش4.»...نموده
 به صورت مشروح ، اهل سنتهاي ابهاي كتانه بر اساس برخي نقلخالفت خلفاي سه گ

   5.پاسخ بيعت امام با ابوبكر و داليل آن را توضيح داده است
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 ،خورد كه در متن مكاتبات به چشم مي، حقانيت شيعهراه با بيان استداللي واستناديهم
تر در نظم وجود دارد كه به نظر بيش صورت ديگري از رويكردهاي مذهبي در قالب نثر و

  اين شكل از توصيف كه به نظر. است)ص(مناسبات ايشان با پيامبر اسالم توصيف مناقب امام و
 به ، اعم از دوستانه يا خصمانه،ها نامهاكثر در ،تري است تبليغاتي حايز اهميت بيشياز جنبه

 بالفاصله پس ،توان اذعان داشت كه در موارد متعددها ميدر بررسي متن نامه .خوردچشم مي
ودر  )ع(وتمجيد صفات نيكوي امام علي  تحميد،)ص(پيامبر اسالم ستايش خداوند و از حمد و

در يكي  .داده استتشكيل مي ها رانامهيك ركن ثابت  توجه بوده و مورد ،مهئمواقعي تمامي ا
مه ئ چه الحق اين جانب غير ترويج مذهب حق ا...«: خوانيمچنين ميهاي شاه اسماعيل از نامه
يات بينات كتاب آمرتضي كه  طريقت بيضاي مصطفي و و  غرااجراي احكام شريعت هدي و

 1.»هدفي ندارم.. اندمزكيعدل  شاهد ،يحه نبوي بر حقيقت اين دوشاهدصرواحاديث صحيحه 
كه  شد مينظرگرفته درمتني   اشعار و،ها افزون بود تهديدي آنيها كه جنبهدر برخي از نامه

  :مناسب همان شرايط باشد

كنميا دست در دامن حيدر زن و انديشه
  

2طوفانش  از هر كه با نوح نشيند چه غم  

  

  :  اين ابيات بودند،تري داشت بيشي استفادهزآميهاي تهديد اشعار پركاربرد كه در نامهياز جمله

تـزمشرق تا به مغرب گر امام اس
  

3تمام استرا آل او ما  علي و  

  

شد و توصيف منزلت آن مه سروده ميئتر در محامد ومحاسن اهرچند جلوه هاي نظم بيش
امامت  اليت وهاي و كه ابياتي نيز درج شوند كه جلوه اما اين روش مانعي نبود،بزرگواران بود

  : توان به اين مورد اشاره نمود از آن جمله مي.آن حضرت را مطرح نكنند

ي نبي استصآن كه بال شبهه و
  

ر خدا شاه واليت علي استيش  
  

تيـاوست  نهال  چمن ال ف
  

4اوست منافق كش خيبر گشا  

  

 ،ها دارند نامهت كاربردي تشابهات زيادي دربه رغم آن كه در قسمت آيات و روايات مستندا
 ؛تمركز بوده است  يا حديث به عنوان استناد در چندين نامه مورد توجه و و يك آيهومعموالً
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 جهتر با تكرار مواتري در اختيار داشته است و كم گستردهي حيطهنظم قلم اما در قسمت نثر و
 ي جنبه.ده باشده شئها اراان يافت كه به شكل مكرر در نامهتوهستيم و به ندرت اشعاري مي

كنندگان در اختيار تنظيم يكي از داليل مهمي است كه امكان مناسبي ،توصيفي يافتن اين قسمت
اين   و درند بهره برتريافزونمه از تنوع وتكثر ئها قرار داده است تا در توصيف مناقب انامه

  .كنندتري فرسايي بيشخصوص قلم

  گيرينتيجه

 هاينگاري يكي از راه نامهي عرصه،توان اذعان داشت مي،ر ذكر شدمبتني بر آنچه در اين نوشتا
 در دوراني كه ، در عين حال. است بودهمذهبي باورهاي سياسي و ها ودريافت خواسته انتقال و

 در ارتباطات اينگاري نقش اساسي نامه،متكثري در اختيار نبود وسايل ارتباط جمعي متنوع و
تحريك طرف   مانند تدوين مناسبات صلح آميز يا تهديد و، گوناگوندر اشكال نمود وايفا مي
 حكومت صفويه .جستند از آن بهره مي،ياسي و مذهبي دشمنهاي سيا تخريب نگرش مقابل و

 متفاوت نسبت به همسايگان شرقي و نيز به عنوان يك قدرت سياسي و مذهبي متمايز و
كردهاي خود را با استفاده از نامه به حريفان  فارغ از اين نياز نبود كه بخشي از روي،غربي

تر مواقع در اي كه در بيشبا توجه به مناسبات غير دوستانه ورو ازهمين. ودشمنان انتقال دهد
 نامه به عنوان يك اصل ،غربي وجود داشت  اول عصر صفوي با همسايگان شرقي وينيمه

 تعدد اين نامه ها  تكثر و.داشته استارتباطي هميشه جايگاه خاصي در مناسبات خارجي صفويه 
در  .دهد اين تمركز را نشان مي،به چاپ رسيده است  با اتكا بر بخشي كه بازمانده وكمدست

 وجوه بارز و  يكي از،ها براي صفويه به دنبال داشتهايي كه متن نامهمنديكنار ساير بهره
كه به خوبي خود را  يه استرويكردهاي مذهبي صفو انداز وها چشممشهور در متن نامه

رسد  به نظر مي.اندبا اهداف متنوع تنظيم شده  ها در اشكال متفاوت و اين جلوه.دهدنشان مي
 .شيعه در برابر مذهب اهل سنت بوده استمذهب تبيين حقانيت  ها در پي اثبات وبخشي از آن

 اين رويكرد را در متن اكثر ،نظم  نثر ويمايهدست  روايات و، با اتكا بر آيات،به همين دليل
 يمهئاحتجاجي بر حقانيت شيعه و ا  اثباتي وي در كنار جنبه.توان به وضوح دريافتها مينامه

كه به منظور نفي مستند باورهاي مذهبي طرف  خوردچشم مي سلبي هم بهي جلوه،اطهار
حيدي زيادي در مت اندازهاي توصيفي و چشم، عالوه بر اين. كار گرفته شده است بهمقابل

اما . توان وجوه تبليغي را از آن استنباط نمودها وجود دارد كه ميمه در اكثر نامهئخصوص ا
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توجه صفويان به   در كنار ميزان تمركز و،شودمحسوب مي  اين نوشتاري عمدهپرسشآنچه 
توجه به با . مستندات كاربردي است هاي كارشناسي مضامين وجلوه ،باتشعاير شيعه در مكات

دهد اي است كه نشان ميستفاده از آيات و روايات به گونه نوع ا،آنچه در متن مقاله آمد
  به خوبي از ميزان،اند عالمان صاحب صالحيت مذهبي بودهها كه احتماالًكارشناسان تنظيم نامه

 به .اندشته آگاهي دا،بع اهل سنتاهم در من  هم در منابع شيعي و،روايات اتقان آيات و اعتبار و
اعتبار سنجي الزم   نهايت دقت واً ظاهر، در خصوص استفاده از اين مستندات،همين دليل

  .صورت گرفته است

   و مĤخذمنابع

  .2، چ  المدرسين�����: ج، قم4اكبرغفاري، ،تحقيق عليالفقيههمن اليحضر ،)ق1404(ابن بابويه، علي  - 


�	���: بيروتج، 7، لسان الميزان ،)ق1390(الفضلابيالدينحجرعسقالني، شهابابن  - ��  .2، چ �

 علمي و انتشارات: به كوشش ايرج افشار، تهران، مسالك و ممالك ،)1368(ابراهيماصطخري، ابواسحق  - 
  .3، چ فرهنگي

  علمي وانتشارات: تهران، تصحيح احسان اشراقي، 
�	������� ،)1373(اي نطنزي، محمود بن هدايت اهللافوشته  - 
  .2، چ فرهنگي

  . اميركبيرانتشارات: ي حسن انوشه، تهران، ترجمهتاريخ سيستان ،)1370(باسورث، ادموندكليفورد  - 

  . اميركبيرانتشارات: ، تهران1ج  حسن انوشه، ي، ترجمهتاريخ غزنويان ،)1362(-----   - 

  .3صدر، چ انتشارات : ، تهرانج7، تفسير جامع ،)1341(بروجردي، سيد ابراهيم  - 


���	� :قيق شيخ محمد باقر محمودي، بيروت تحانساب االشراف، ،)ق1394(بالذري، احمدبن يحيي  - ���.  

   .سينا ابنانتشارات: ، تهران صفويهيهاي تاريخي و اجتماعي دورهاسناد و نامه ،)1343(ثابتيان، ذبيح  - 

  . تهرانت دانشگاه انتشارا:ج، تهران10، تفسير گازر ،)1337(جرجاني، ابوالمحاسن حسين  - 

 :بيروتج، 4يوسف المرعشي، ، تحقيق المستدرك علي الصحيحين ،)ق1406(حاكم نيشابوري، محمدبن محمد  - 
  .دارالمعرفه

  . اسوهانتشارات: ي يعقوب جعفري، تهران، ترجمه در قرآن)ع(سيماي امام علي ،)1381(حسكاني، حاكم ابوالقاسم  - 

 بنياد :ج، مشهد14، روض الجنان روح الجنان في تفسير القرآن ،)1374(خزاعي نيشابوري، حسين بن علي  - 
  .پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي

: آرام و عباسقلي غفاري فرد، تهران محمدباقر ي، ترجمهتاريخ روابط ايران و هند ،)1373(رياض االسالم  - 
  . اميركبيرانتشارات

  . 7 فردوسي، چ انتشارات: ، تهران5/3، جتاريخ ادبيات در ايران ،)1373(صفا، ذبيح اهللا   - 
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  . آل البيتيسسهمؤ:  ج، قم30، وسائل الشيعه ،)ق1414(عاملي، شيخ حر  - 

 سيد ابراهيم ميرباقري و احمد بهشتي و ي، ترجمه تفسير مجمع البيانيترجمه ،)1350(طبرسي، شيخ ابوعلي  - 
  . نشر فراهاني:تهرانج، 27 ديگران،

  .2شي اسالميه، چ كتابفرو: تهرانج، 10، تفسير منهج الصادقين في الزام المخالفين ،)1344(كاشاني، مال فتح اهللا  - 

  . كتابفروشي اسالميه:ج، تهران6،  المنهج���تفسير  ،)1374(-----   - 

  . مهدويانتشارات: ج، اصفهان2، كشف الغطا ،]تابي[كاشف الغطا، شيخ جعفر  - 

  . اميركبيرانتشارات: ي يعقوب آژند، تهران، ترجمههد سلجوقيديوانساالري در ع ،)1363(كلوزنر، كارال  - 

  .3چ  دارالكتب االسالميه، :تهرانج، 8، اصول كافي ،)ق1367(كليني، محمدبن يعقوب  - 

  . مطبوعاتي علمييسسهمؤ: ج، تهران4، تفسير شريف الهيجي ،)1363(محمدالدينءالهيجي، بها  - 

  . اميركبيرانتشارات: ، تهرانيان اسالمي در قلمرو سامانفرهنگ و تمدن ،)1368(ناجي، محمدرضا   - 

 يمجله، »سواد رقم عباس ميرزا نايب السلطنه به ميرزا محمد علي آشتياني« ،)1324(عبدالحسين نوايي،   - 
  .2، س 6، ش يادگار

  . بنياد فرهنگ ايران:، تهران)اسناد و مكاتبات تاريخي(شاه اسماعيل صفوي ،)1347( ------   - 

  . بنياد فرهنگ ايران:، تهران) اسناد و مكاتبات تاريخي(شاه تهماسب ،)1350( ---- --   - 

  .2انتشارات زرين، چ : تهرانج، 3، ) اسناد و مكاتبات تاريخي(،شاه عباس ،)1366( ------   - 

  .43- 37 صص ،147، ش كيهان فرهنگي، »ترسل و نامه نگاري در ادب فارسي« ،)1377(مرداني، فيروز   - 

  . اساطيرانتشارات: ، تصحيح احمد بهمنيار، تهرانالتوسل الي الترسل ،)1385(محمد الدينبغدادي، بهاءيد مؤ  - 

  .اسالمي كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي :، به كوشش رسول جعفريان، تهران)1388(منشĤت سليماني  - 

: تهرانسعود رجب نيا،  مي، ترجمههاي اداري حكومت صفويهسازمان ،)1368(مينورسكي، والديمير   - 
  .2، چ  اميركبيرانتشارات

  . كتابفروشي اقبال:تهران ج،4 ،تفسير مواهب عليه، )1317(حسين كمال الدين،واعظ كاشفي  - 

 انتشارات: تهران، به كوشش غالمحسين يوسفي، نامهقابوس، ،)1378(عنصرالمعالي كيكاووس ،يوشمگير زيار  - 
  .7، چ علمي و فرهنگي

   . كتابفروشي لطفي:ج، تهران18، نرآانوار درخشان در تفسير ق ،)ق1380(دمحمدحسينهمداني، سي  - 
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