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  سخن سردبير

  گنجي محمدحسن دكتر ياد به
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  برد سماوات به را خرد و جان
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 تحت كتابى بغدادى خطيب. بخشيد شدت را جهانگردى و سفر انگيزه ،اسالم در كس هر و
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 نورديدندمى در را عالم غرب و شرق خود خاص هدف با هريك عامى و عالم روى، اين از
   :شاعر قول به. كند كسب مادى فايده دومى و معنوى سود اولى تا
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               :ناصرخسرو قول به يا
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 شد،مى انجام ماليات وصول و خراج تقدير جهت كه پيمايىزمين و مساحى همچنين
 و يادشدهِ عوامل اين. كردمى ايجاب طالبان و عامالن براى را هايىجهانگردى و هامسافرت
 متنوع هاىسنّت و مختلف هاىفرهنگ با آشنايى شوق و عشق و مرزها از انتقال و نقل سهولت
 اين و آيد شماربه ممدوح و پسنديده كارهاى از وگذارگشت و سفر و سير كه شد موجب

 كندمى »پژمرده« و »فرسوده« را آدمى جايك به چسبيدن و نشينىخانه كه شود رفتهپذي »حقيقت«
   :شاعر قول به. آورد روى غربت به و كرد سفر بايد شدن نو و تازه و حيات تجديد براى و
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 گوناگون، مردمان با ديدار و مختلف جاهاى ديدن و انفس و آفاق در سير و سفر به عشق اين
 شاعر كهچنان. داشتند خاطر تعلّق مختلف هاىمكان به كه ساختمى چنان را آنان از برخى

   :گويدمى
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 و سير در را آنان كه برآمدند علمى تدوين و استخراج صدد در يادشده، داليل به مسلمانان،
 به آنان. كند كمك هاراه و سالكم و روستاها و شهرها شناخت به نسبت و راهنمايى سفر
 اسكندريه علمى ةحوز در ميالدى، دوم قرن شناسجغرافى و دانرياضى و منجم بطلميوس، از كتابى
 »جغرافيا« به كتاب اين و بود شده بيان ممالك و مسالك و زمين صورت آن در كه يافتند دست

 به علم اين و كردند ترجمه »ضاألر>صور« به را يونانى كلمه اين مسلمانان كه داشت شهرت
 آنان. شد خوانده نيز البلدانتقويم و البالدائبعج األقاليم،�\معر ممالك، و مسالك علم هاىنام

 در كه هفتگانه اقاليم احوال آن با كه است علمى آن كه اندكرده توصيف چنين را جغرافى علم
 و شهرها شمار و بالد عرض و طول و شودمى شناخته دارند قرار زمين كره مسكون ربع

  .گرددمى دانسته آن با نهرها و درياها و هابيابان و هاكوه و روستاها

 اىويژه اهميت از مسلمانان نزد اراضى، و بالد از بردارىنقشه و تصوير كه شد يادآور بايد
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 و النّهرماوراء در خود عامالن از »يوسفبنحجاج« بارنخستين براى گويا و بوده برخوردار
  .كنند ترسيم او براى را منطقه صورت كه است خواسته ديلم بالد همچنين

 گشته تأليف اسالمى دانشمندان وسيلهبه جغرافيا علم درباره كه هايىرساله و هاكتاب شمار
 مطالبى مانند آوردندمى تاريخى هاىكتاب در را جغرافى مطالب گاه آنان،. است افزون صد از

 تاريخ و گرديزى تاريخ در فارسى در و مسعودى اإلشراف و التّنبيه و الذّهبمروج اىهكتاب در كه
 مسائل و مطالب به اشاره هارحله و هاسفرنامه در گاهى و شده، درج جغرافى درباره بيهقى

 فارسى در و جبيرابن و بطوطهابن رحله و فضالنابن و ابودلف سفرنامه همچون شده جغرافيايى
 كتاب ،جغرافى فنّ در مستقل اثرى صورت به بيشتر ولى. آن مانند و ناصرخسرو سفرنامه مانند

 الممالك و المسالك: برد نام زير هاىكتاب از توانمى هاآن ترينمهم از كه گرديدمى تأليف
 ،حوقلابن األرض	صور همدانى، فقيهابن و يعقوبى و جيهانى ابوعبداهللا البلدان كتاب خردادبه،ابن

 ياقوت البلدانمعجم باالخره و مقدسى األقاليم 
�معر فى التّقاسيمأحسن و رستهابن هسيالنّفاألعالق
 البلدانعجائب و ادريسى شريف اآلفاق اختراق فى المشتاق ��نز اسالمى عالم ِغرب در و حموى،
 منابع از نيز محلّى ختاري هاىكتاب. المغربإلى المشرقمن حدودالعالم فارسى زبان در و ابوالفداء

 تاريخ و بغدادى خطيب بغداد تاريخ از توانمى هاآن ميان از كه آيندمى شماربه جغرافيايى مهم
 قم تاريخ و نرشخى اثر بخاراتاريخ از فارسى در و حاكم نيشابور تاريخ و فاكهى و ازرقى مكه

 گردآورى در اسالمى دانانجغرافى. دبر نام آن نظير هاده و بلخىابن فارسنامه و قمى محمدبنحسن
 مربوط اخبار كردنجمع براى فرصتى هر از و بستندمى كار به را علمى طريقه و روش ،اطّالعات

 مالقات كه كسى هر با من: گويدمى همدانى الفقيهابن. كردندمى استفاده روستاها و شهرها به
. كردممى سؤال بود آنان اجتماع و مردم به مربوط كه آنچه و او وطن و شهر از كردممى

 در را ديارشان و شهر اخبار آسانى به و كنند اعتماد من به مردم كهاين براى: گويدمى مقدسى
  . امكرده معرّفى را خود ،اسم شش و سى با سفرهايم طى در بگذارند اختيارم

 بزرگ ندانشمندا وسيله به كوتاهى مدت در كه علمى اين كه است تأسف مايه بسيار
 كمك آنان به معنوى و مادى سودهاى آوردندستبه جهت و گشت بالنده و شكوفا اسالمى

 كهآن از پيش اسالمىِ جغرافيايى آثار كهچنان شد؛ سپرده فراموشى باد به زمان طى در كردمى
 آثار نآ بار نخستين براى آنان و افتاد اروپاييان دست به گيرد قرار مسلمانان خودِ شناسايى مورد

 االدبتاريخ كتاب به نظرى اگر كه دادند قرار نشر و چاپ و بردارىبهره و بررسى مورد را
 به و شده چاپ گرادلنين و مسكو در م1957 سال در كه كراچكوفسكى، اثر العربى الجغرافى
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 ،1شده عربى زبان به ترجمه ايران در سودان كشور فرزانه سفير هاشم عثمان الدينصالح وسيله
 جغرافياى ميراث ارزش و اهميت دادننشان در را آنان كوشش و فعاليت گستره بيفكنيم
 اين كه شد پيدا انديشه اين اميركبير وسيله به دارالفنون تأسيس از پس. سازدمى آشكار اسالمى

 سپس و شد استفاده خارجى معلّمان از نخست روى، اين از. گردد احيا دوباره شدهفراموش علمِ
 و بغايرى عبدالرّزاق مهندس و) الملكنجم(الدولهنجم ميرزاعبدالغفّار همچون ايرانى انشمنداند

 كشىنقشه و جغرافى علم پيشروان عنوان به آنان از توانمى كه انصارى مسعود محسن مهندس
  . پرداختند مهم امر اين به خاصى دلسوزى و كوشش با ،كرد ياد جديد عصر در

 زمان در علم اين كسوتانپيش از تهران، دانشگاه ممتاز استاد نجى،گ محمدحسن دكتر
 بود شمارىانگشت افراد از بلكه شتدا علم اين كهن ميراث با آشنايى تنهانه او. بود معاصر

 استادياران و دبيران. بود گرفته قرار آن به مرتبط مسائل و جغرافيا المللىبين علمى جريان در كه
 از كه اندبوده برخوردار عظما موهبت اين از كشور سراسر در جغرافى اداناست و دانشياران و

 و سرشار فضل سرچشمه از و كرده استفاده گنجى دكتر همچون فاضلى و توانا استاد محضر
 از متجاوز كه است تهران دانشگاه افتخارات از اين و اندگشته مندبهره او علمى زخّار بحر

 او وسيله به ادبيات دانشكده و بوده برخوردار گنجى دكتر تاداس پربركت وجود از سالشصت
  2.است كرده اعتبار و ارزش كسب

بديل دانشگاه و پدر علم جغرافيا در كشور،  مرد ارجمند و استاد بييدريغا كه اين دانش
ها و خدماتش به دانش و دانشمندان، امروز در ميان ما نيست بدان اميد كه وي، به ازاء كوشش

ة نعمت و رحمت الهي پذيرفته شود و دانشوران ارزندة كشور، جاي خالي دسر خوان گستربر 
  .او را پر كنند

  

_____________________________________________________________________ 

به وسيله مرحوم ابوالقاسم پاينده به فارسي ترجمه شده و ي تاريخ نوشته هاي جغرافيايي در جهان اسالماين اثر با عنوان    1

 .انقالب اسالمي چاپ و منتشر شده استها پس از درگذشت مترجم، توسط انتشارات آموزش و سال

، به )هاي انجمن آثار و مفاخر فرهنگينامهمجموعه پيشگفتارهاي دكتر مهدي محقق بر بزرگداشت(مفاخرنامهبرگرفته از    2
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 قمريي چهارم هجريسدهآغاز ن در  انحطاط دولت عباسيايلهئمساين نوشتار به  :كيدهچ
يكي از مراحل مهم . به نهايت خود رسيد )ق. ه334( معزالدولهبه دستصرف بغداد  تپردازد كه بامي

 بر هم خوردن ، روي داد و آنباهللاين دولت، در زمان مقتدرنظامي  -  سياسياقتدار  در روند انحطاط
- در اين نوشتار با ايجاد پيوند ميان سطوح تحليلي زمان. بودعباسي نظام  يو توازن ميان اجزاتعادل 

نظام سياسي كارايي شدن به مختلكه هايي ، عوامل و زمينه)ساختاري(زمانيو هم) تاريخي(مند
هايي از مرحلهبر تمركز اين نوشتار . دنشوعباسيان انجاميد، در سه سطح زمان تاريخي تشريح مي

هاي گناتنتوان گفت عنوان نتيجه ميبه. خالفت مقتدر روي دادي دوره است كه در گفتهپيشفرايند 
، به همراه تحول در ساختارهاي يافت كه عوامل آن در درازمدت شكل گرفت و تداوم اياقتصادي

و عدم توانمندي  ،ساالريي ديوانآمدعدم كار. بحران انجاميدايجاد نظامي و اداري، سرانجام به 
 نظام زاياجميان و توازن ، منجر به بر هم خوردن تعادل  آنمهار كردنگران غيرنظامي در كنش

اين امر . منتهي گرديدرو هاي پيشِدر رويارويي با چالش آن ناكارآمدي نهايتاً  و،حكومتي عباسيان
  .گشودو ايفاي نقش فعال از سوي آنان پيشگان نظاميي گستردهراه را براي دخالت 

   پيشگان نظامي،ساالريديوان ،مقتدر ، عباسيدولت :كليدي ايههواژ  

_____________________________________________________________________ 
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Backgrounds and �ature of Crisis  

during al – Muqtadir billah Reign 

Mohammad Ahmadimanesh1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: This essay deals with the decline of the Abbasids at the beginning of the fourth 

century, which culminated in conquering of Baghdad by Muiz ud- Dawla (334 AH). A major 

factor in decreasing the dynasty politico-military authority was the disturbance of equilibrium 

and balance between the elements of the Abbasid System, during the Caliph al-Muqtadir 

billah. In this essay, the factors influencing the functionality of the Abbasid political system 

will be assessed both diachronically and synchronically, in three levels of timing. The above 

factors will be emphasized specifically during the reign of al-Muqtadir billah. It seems that 

economic difficulties, their causes had been in work for a long time, together with changes in 

political and administrative structures, eventually led to a crisis. Inefficacy of bureaucracy and 

inability of the non-military actors in controlling it, led to disturbance of equilibrium and 

balance between the elements of the Abbasid governmental system and its inefficacy in 

facing the challenges. This issue resulted in interference of the military and their active 

involvement. 

Keywords: Abbasid Dynasty, al-Muqtadir billah, Bureaucracy, Abbasid Military Persons. 
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  مقدمه

 كه در آغاز  راايمند يا ساختاريمند يا تاريخي و غيرزماناين نوشتار بر آن است عوامل زمان
اداري  -  نظام سياسيخوردن تعادل در  به كاهش كارايي و نيز برهمقمريي چهارم هجريسده

تر بيش» لتعاد«هاي اجتماعي، مفهوم در ميان نظريه. عباسيان انجاميدند، مورد بررسي قرار دهد
 تعادل هدف و غايتي ،در اين ديدگاه. توسط كاركردگرايان مورد واكاوي قرار گرفته است

 از ديدگاه پارسنز، هر نظام اجتماعي نيازهايي دارد 1.كنداست كه نظام به سوي آن حركت مي
  اجزايي هم دارد كه براي،به همين ترتيب. كه بايد برآورده شوند تا آن نظام پابرجا بماند

هاي پويا گرايش به تعادل يا نوعي ي نظامبه طور كلي همه. كنندبرآوردن آن نيازها عمل مي
پارسنز چهار كاركرد . ي پايدار و متوازن ميان اجزاي گوناگون، و حفظ خود دارندرابطه

يابي ، دست)سازگاري(  تطبيق:اند ازكه عبارتاست ها شناسايي كرده ي نظامضروري براي همه
هر نظامي براي زنده ماندن و حفظ تعادل بايد . داشت الگوپارچگي، و نگهف، يكبه هد

 از ديد كاركردگرايي، در پاسخ به ،به سخن ديگر. بتواند اين چهار كاركرد اصلي را انجام دهد
شود توان نظامي اجتماعي را در حالت تعادلي حفظ نمود، گفته مياين پرسش كه چگونه مي

 چهار كاركرد بنيادين خود به درستي عمل كنند، دچار فروپاشي نخواهند ها بهكه اگر نظام
شد؛ وگرنه با پيدايش حالت غيرتعادلي، نهادهاي سياسي و اجتماعي در بدترين حالت ممكن 

  .است سرنگون گردند

شود كه در آن يك نظام، وضعيتي انگاشته مي» حالت تعادلي«جا  در اين،به هر روي  
اي براي تغييرات كننده عامل تصحيح،يابند كه هر يكاي با هم ارتباط ميهعناصر نظام به گون

 اي رود و در كليت خود قادرند كاركردهاي كلي نظام را به گونهمخرب در ديگري به شمار مي
مند، ي سامانشود كه در يك نظام يا مجموعه چنين فرض مي2.مستمر و پايدار انجام دهند
هاي  نقش دادنآيد كه اجزاء و عناصر ديگر قادر به انجام پيش ميوضعيت غيرتعادلي هنگامي

ها ميان ي چنين وضعي، ممكن است برخي از نقشدر نتيجه. نهادي و كاركردهاي خود نباشند
هاي پيشين خود را از ها يا كاركرد برخي از اجزاء، نقش،به سخن ديگر. جا گردنداجزاء جابه

_____________________________________________________________________ 

پژوهشگاه علوم و : محمد حاضري و ديگران، قمعليترجمة ، شناسيتفكر نظري در جامعه، )ش1385(ويليام اسكيدمور    1

  .178، ص 1فرهنگ اسالمي، چ

 ير،انتشارات اميركب: حميد الياسي، تهرانترجمة ، ) انقالبةبررسي نظري پديد( تحول انقالبي، )ش1363(چالمرز جانسون    2

  .64، ص 1چ
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دار نبودند و يا از بنياد تر عهدهكه پيشآورند به دست مياي دهند و كاركردهاي تازهدست مي
دهد كه اجزاي نظام ظرفيت اين پديده هنگامي روي مي. اندها به وجود نيامدهبراي ايفاي آن

 هاي نهادي پيشين خود را نداشتهو حفظ نقش انطباق و سازگاري با شرايط جديد پديد آمده
 ساالري، خليفه وزارت، ديوانهاي نهاد،ي چنين فرآيندير نتيجهدر مورد خالفت عباسي، د. باشند

 كه براي حفظ  را كاركردهاي رسمي و يا غيررسمي اما پراهميت خوددادن توان انجام،و دربار
نخست هاي  در سال،اين وضعيت.  از دست دادند،تعادل و ثبات در نظام خالفت بايسته بود

روي تر با آهنگي شتابان) ق. ه320 - 295(الفت مقتدر و در زمان خقمريي چهارم هجريسده
پيشگان، جاي سازوكارها و قواعد رسمي و ي نظاميگرايانههاي ارادهدر اين شرايط، كنش. داد

- پيشگان به تصميمي اين فرايندها، نظاميدر نتيجه. غيررسمي را در نظام سياسي عباسي گرفتند

ساالران و خليفه عباسي تبديل شدند و وزيران و ديوانكنندگان واقعي دولت گيرندگان و اداره
مد فرجامين اين شرايط بود كه در آ پي» اميراالمراء«ايجاد منصب . و اطرافيان وي را كنار زدند

با ايجاد اين نهاد، اميران نظامي به طور رسمي اختيارات وزيران . زمان جانشينان مقتدر رخ داد
  .را هم در دست گرفتند

اين .  يك بررسي تاريخي بايسته است،مدهايي انجاميدآابي فرايندي كه به چنين پيبراي ردي  
 به ساختارها و ،سطح نخست:  تاريخي پي گرفتِتوان در سه سطح زمانمند را ميبررسي زمان

  كهشودمربوط مي يمدت به فرايندهاي ميان، سطح دوم؛تغييرات كالن در درازمدت مربوط است
 به كنش و رويدادها ، و سطح سوم؛دهندنسل از عمر معمول انسان روي ميدر طول يك يا دو 

 هاي سطح»رويداد«نمايد كه اشاره به اين نكته هم ضروري مي. پردازندي زماني كوتاه ميدر بازه
 مكان، و كيفيت يا چگونگي رخ دادن يك حادثه ،ي زمانتر موارد تعيين كنندهسوم در بيش

ها و  ماهيت اصلي تحول1.ي وقوع و يا عدم وقوع آن و نه مقدر كننده،ندشوداد ميم قليا تحول
 مدت مشخصها و عوامل بلندمدت و ميانثير زمينهأي نخست تحت ترخدادها در درجه

  .شودمي

اي بود كه هاي تاريخيي خالفت مقتدر هنگام برخورد فرآيندهاي ساختاري و پديدهدوره  
هاي روزگار خالفت ها با رويدادها و زمينهاين پديده. رفتندمدت و بلندمدت شكل گدر ميان

_____________________________________________________________________ 

شوند؛ اما اين گونه رخدادها هاي تاريخي نفي اين اشاره بدان معنا نيست كه تأثير بنيادين برخي رويدادها در جريان   1

ها، بدون در نظر آوردن توان با قطعيت و اطمينان به تأثير حتمي و قطعي آناند، و در بسياري موارد هم نمياندك

  .مودها و ساختارها، حكم نجريان
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 طور اين تحول به. ساز تحولي مهم در تاريخ خالفت عباسيان شدندآميختند و زمينهمقتدر درهم
ي خالصه عبارت بود از ناكارآمدي نظام و دستگاه حكومتي عباسيان، و ناتواني آن در ادامه

  .افتاد پيشگاني اين حكومت به دست نظاميزمام اداره ،هروند طبيعي حيات خود؛ و در نتيج

زمان با پس از حدود يك سده اقتدار خالفت عباسي، در زمان خالفت معتصم بود كه هم  
. ورود عنصر ترك در كنار ايرانيان و اعراب، روند افول سياسي دستگاه خالفت هم آغاز گرديد

مركززدايي از قدرت سياسي هم قلمداد كرد، در دو توان آن را فرايند تاين روند انحطاط كه مي
ي نخست  گستره،از نظر مكاني.  صورت گرفت يكديگرزمان باي مكاني و كمابيش همگستره

 ، مركز سياسي،ي دوم آن و گستره،هاي دور و نزديك خالفت تمركززدايي ايالتِاين فرايند
هاي اي استكفاء و استيالء كه در بخشهامارت. ي دستگاه خالفت در بغداد بودمجموعه يعني 

ي بردار خليفهتر موارد خود را فرمانگوناگون قلمروي خالفت پديد آمدند، اگر چه در بيش
 :مد داشتآها چند پيگيري اين امارت شكل1.دانستند، اما در عمل مستقل از آن بودندبغداد مي

 ،در همان حال. ر سلطه كاستي گرفتهاي زييكي اين كه درآمدهاي بغداد از ماليات سرزمين
 ها، يا محدود ساختن روند پيدايش اين گونه امارتنمودنخليفه ناگزير از آن بود كه براي مهار

 ،كمهاي نظامي، و يا دستي افزايش هزينهااين امر به معن. هاي نظامي را تجهيز و گسيل نمايدنيرو
 ، كاهش درآمدهاي حكومت، در اين ميان.ها در طي چندين دهه بودكاهش نيافتن اين هزينه

2.هاي ديگري همچون انحطاط اقتصاد كشاورزي در عراق هم داشتعلت

  

 هايي كهها، با روند تكامل ساختار اداري و نظامي خالفت عباسي و گسستن ايالتدر كنار اين  
 ربازان مزدوريتر به سكردند، نيروي نظامي بغداد هر چه بيش وفادار بدان را فراهم ميِسپاهيان

. شدنددهي مي و سازمانيافتندميگري پرورش  خدمات سپاهيدادنشد كه براي انجاممتكي مي
 »ايحرفه«رفته اين نظاميان ترك، رفته. تر سربازان جديد از ميان تركان به خدمت درآمدندبيش

 و امور وابستهوري آهاي دروني يا وفاداري عميق كه جز جنگشدند؛ يعني گروهي بدون انگيزه
   .دندكرمين ميأاي نداشتند و منافع خود را نيز تنها از همين طريق ت نقش و مهارت و دلبستگي،بدان

جا فرجام بداندهي گروهي اين سربازان، بهي استخدام و سازمان در كنار شيوه،اين عوامل  

_____________________________________________________________________ 

  .185- 183 حوزه و دانشگاه، صص ةپژوهشكد: اهللا جودكي، قم، ترجمةحجتدولت عباسيان، )ش1383(محمد سهيل طقوش   1

؛ 134- 123، صص 1انتشارات سخن، چ: ، ترجمةعبدالحسين آذرنگ، تهرانبرآمدن عباسيان، )ش1384(نادر نادري: نك   2

انتشارات : ، تهران1ج، ترجمةعليرضا ذكاوتي قراگزلو، جريتمدن اسالمي در قرن چهارم ه، )ش1364(آدام متز نيز 

 . 153، صاميركبير
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ها به مصالح دولت گي آنهاي سپاهي، در تضاد با پيوند و وابستانجاميد كه انسجام دروني دسته
 اين فرايند در طول بيش از يك سده. گرفتمي پيشيعباسي، تقويت گرديد و گاه حتي از آن هم

 اياي مزدور را به گونه دستگاه خالفت در اين مدت نتوانست اين سپاهيان حرفه،در واقع. روي داد
شدت ار جديد نظامي، بهكارايي اين ساخت.  خويش سامان دهدهايهدفهنگ با الگوها و آهم

ويژه از مزدها و خرسند نگاه داشتن سربازان و ساالران، بههنگام دستمتكي به پرداخت به
ها، به نيروهاي واگرا و يا  در هر فرصتي و در بزنگاهن اينا،در غير اين صورت. نظر مالي، بود

  .شدندحتي شورشي تبديل مي

- كاهش درآمدهاي مالياتي ناشي از شكل: ايم كردهي درهم تنيده اشارهتاكنون به سه پديده  

هاي نظامي به دليل لزوم هاي پيراموني و برخي عوامل ديگر؛ حجم باالي هزينهگيري دولت
 هاي پيراموني؛ و تحول و محدود ساختن روند واگرايي سياسي و پيدايش دولتنمودنمهار

يح منافع دروني بر مصالح فراگير اي شدن و ترجنيروهاي نظامي پشتيبان خالفت به سوي حرفه
  .دولت عباسي

توان افزود و آن همانا پيچيده شدن نظام اداري و  عامل ديگري را هم مي،به آنچه گفته شد  
  و حكومتي عباسيان بود و سببديوانيمد تكامل نظام آاين عامل پي.  عباسيان استساالريديوان

. دشوي امور دولت محدود دادن و ادارهمانگرديد كارايي فردي خليفگان و وزيران براي سا
ي خالد برمكي با وزيران برجستهبنساز وزيراني چون فضلي نقش برجسته و سرنوشتمقايسه

 اين ،با اين حال. سازدخوبي نمايان مي، اثر اين عامل را بهقمريي چهارم هجريخالفت در سده
توان آن را در و نمياست ريخي روي داده هاي سياسي تا در بسياري از نظامي ياد شدهپديده

  .به شمار آوردخالفت عباسي هاي شمار ويژگي

.  آغاز شدندقمريي سوم هجريهاي كالني هستند كه از آغاز سدهگفته فرايندعوامل پيش  
مدها، و آمجموع اين عوامل و پي. توان دنبال نمودها را در سطوح خُردتر نيز ميمدهاي آنآپي

   :ستا  با يكديگر در سه سطح تاريخي در تصوير زير نشان داده شدهايشان تگيپيوس
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  نمودار يك

هاي  علل و زمينه
ساختاري بلندمدت 

  )سطح يك(

هاي ساختاري  عوامل و زمينه
  )سطح دو(ميان مدت 

  )سطح سه(عوامل كوتاه مدت 

  ي خالفت مقتدر  دوره

  )ق. ه320- 299(

  

        

  

  مدهاي آنآ بحران مالي و پي.1

 باهللاو المكتفي) ق. ه289 -  279( ، المعتضدباهللا)ق. ه279 -  256( ي خالفت المعتمدباهللادوره
 اين حكومت  بازيابي قواي خليفگان عباسي پس از انحطاطعصرتوان را مي) ق. ه295 -  289(

ط، از زمان متوكل آغاز شد و  اين انحطا1. دانستقمريي سوم هجريي نخست سده نيمهدر 
برده توانستند ي نامسه خليفه. ترين نمود آن چيرگي سرداران و سپاهيان ترك بر خلفا بودمهم

هاي ترك، بندي ميان گروه قدرت ناشي از دستهِ و نيز خالء2مندي از اقتدار شخصيبا بهره
_____________________________________________________________________ 

  .193- 192محمدسهيل طقوش، همان، صص   1

 .دار برادرش موفق بود كه بر وي و دستگاه خالفت چيرگي داشتتر وامالبته در مورد معتمد، موفقيت او بيش   2

هاي تشكيل امارت
  مستقل

تحول در ساختار
 نظامي

 تراز منفي مالي

هايافزايش هزينه
  نظامي

همبستگي سپاهيان 
  منافع سپاهيان 

 )مزدحقوق و دست(

عدم ثبات شخصي
 خليفه

هايايجاد روش
جديد درآمدزايي 

مصادره، فروش (
هاي حكومتي  پيمان

 )...و

 بوروكراسي پيچيده

نارضايتي و شورش
 نظاميان

ناكارآمدي
 ساالريديوان

الل 
خت

ا
 و 

دي
رآم

 كا
در

ت
الف

 خ
ظام

ل ن
عاد

ت
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 ري برادرش موفق توانست تهديدمعتمد به يا. حكومتي را تجديد نمايند بر دستگاهرا ي خود سلطه
 المالصفاريان، زنگيان و طولونيان را از سر بگذراند؛ معتضد سازمان اداري و امور مالياتي و بيت

  و تهديد نيرومند2 موجودي خزانه را افزايش دادنيز و مكتفي 1 كرد؛حكومت را بازسازي
 مقتدر به خالفت رسيد، خزانه هنگامي كه ،از اين رو. مرتفع ساختقرمطيان شام و عراق را هم 

ي اساس خالفت، بر هاي تهديد كنندهدر وضعي مطلوب قرار داشت و بخش بزرگي از چالش
 مانند قرمطيان در شام و بحرين و جنوب ، هنوز تهديدهاي فراواني،با اين حال. طرف شده بود
 آمدند،  شمار نميبهتهديدي  وجود داشت كه گرچه براي بنيان خالفت ،هاي روميانعراق و يورش

 .بردند و موجودي خزانه را در خود فرو ميندنمودمياما نيروي نظامي خالفت را به خود مشغول 
اي كه در اين زمان براي خالفت عباسي حاصل آمد، اين نكته را هم بايد افزود كه بهبودي مالي

ي مقدار مقايسه.  درخشندگي زيادي نداشتقمريي دوم هجريدر مقايسه با وضع آن در سده
  :سازدهاي مختلف اين روند را آشكار ميالمال در دورهموجودي بيت

  جدول يك

  زمان

  مرگ منصور

  )ق. ه 158(

مرگ هارون
 )ق.  ه193(

  مرگ متوكل

  )ق.  ه247(

 مرگ معتضد

  )ق.  ه289(

 آغاز خالفت مقتدر

  )ق. ه 295(

موجودي 

المالبيت

 ميليون درهم و600
   ميليون دينار14

3) ميليون دينار54(

 

 ميليون 48
4دينار

  

 و دينارميليون4
5ميليون درهم7

  

 ) ميليون دينار5/4(

 ميليون 10
6دينار

  

7 ميليون دينار15

  

_____________________________________________________________________ 

انتشارات : ، ترجمةمحمد سپهري، تهراني در عصر عباسيتمدن اسالم، )ش1383(؛ محمدكاظم مكي95متز، همان، ص   1
 بن على بوالحسنا. المال خاصه ذخيره كرده بودمعتضد در هنگام مرگ ده ميليون دينار در بيت. 203، ص1سمت، چ 

 ،فرهنگى و علمى انتشارات :تهران، 2ج ،پاينده ابوالقاسمترجمة ،الجوهر معادن و الذهبمروج، )ش1374(حسين مسعودي 
 على بن محمد: طقطقي گويد معتضد هنگام مرگ بين سيزده تا نوزده ميليون دينار از خود باقى گذاشتابن. 628ص ،5چ
 كتاب، نشر و ترجمه بنگاه :تهران گلپايگانى، وحيد محمد، ترجمةفخرى تاريخ، )ش1360)(طقطقىابنمعروف به (طباطبا  بن
 .هاي غيرنقدي باشدالمال عامه و خاصه و ثروتشايد اين رقم اخير مربوط به جمع بيت. 351، ص2چ

 بزرگ تاريخ كامل ،)ش1371)(اثيربنا(علىالدينعز.  ميليون دينار افزايش داد15ي خاصه را به وي موجودي خزانه   2
- الدينشمس؛ 76، صعلمى مطبوعاتى ةسسؤم :تهران، 19 جخليلى، عباس و حالت القاسمابو، ترجمة ايران و اسالم

 تدمرى، السالم عبد عمر تحقيق ،األعالم و المشاهير وفيات و االسالم تاريخ ،)م1993/ق1413 (ذهبىاحمدنمحمدب
  . 21 ص،هالثاني ط العربى، دارالكتاب :بيروت، 22ج

 . درهم معادل يك دينار گرفته شده است15؛ هر 312، ص2مسعودي، همان، ج   3

  ).مسكويهبه نقل از ابن (221مكي، همان، ص    4

 .530، ص2مسعودي، همان، ج   5

  .628، ص2همان، ج    6

 .76 ص،19اثير، همان، ج ابن   7
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  :تنگناهاي اقتصادي در روند كاهش مبلغ خراج نيز آشكار است

  جدول دو

 زمان

  رشيدالهارون

 معتصم
  )ق.  ه315(مقتدر   )ق.  ه306( مقتدر )ق.  ه225حدود(

بلغ م

 خراج

 ميليون500ازبيش
1درهم

  

 ميليون 393
2درهم

  

دينار، ميليون14حدود
3 ميليون درهم280يا

  

ميليون 74ديناروميليون9/4
4ميليون درهم171:درهم

  

  

 هايي از قلمروي خالفت عباسي اززمان بود با جدا شدن بخشكاهش درآمدهاي خالفت هم  
توانست فرستادند، اما اين هدايا نميه بغداد ميهاي جديد هدايايي بامارتاگرچه  5.ي آنپيكره
ي مقتدر، عراق، در دوره. شد ميارسالتر به سوي بغداد هايي شوند كه پيشگزين مالياتجاي

اي  مصر، تنها نواحي، به بعدق. ه306 و از ،هاي باختري ايرانآذربايجان، شام و جزيره، بخش
.ستاندرا ميشان كرد و مالياتها را تعيين ميبودند كه خليفه امير آن

  

ي ي نفوذ مستقيم بغداد بيرون رفته و زير سلطهديگر نواحي قلمروي خالفت، از گستره  
در مناطق زير . هايي چون سامانيان، صفاريان، علويان، طولونيان، و قرمطيان درآمده بودنددولت
. شدم به بغداد فرستاده نميبه طور منظ ها  تسلط پايداري وجود نداشت و ماليات آنيزننفوذ 

مور استيفاي كرمان بر خليفه شوريد و حتي قصد تصرف فارس را أ مق. ه304 در ،براي نمونه
  تا304هاي طي سالدر  در آذربايجان و جبال هم 6.هم داشت، كه البته سركوب و كشته شد

 م سپاه خليفه به تا اين كه سرانجا،الساج از فرمان خليفه سر پيچيدابيبنيوسفق، . ه307
 ، با اين حال7.ي بغداد را برقرار ساخت، سلطه دوباره دهي مونس خادم و با زحمت بسيارفرمان

_____________________________________________________________________ 

انتشارات : ، ترجمة فتحعلي اكبري، اصفهانهاي اسالميهاي مالي دولتخراج و نظام، )ش1373(ضياءالدين الريس   1
  .512، ص 1چدانشگاه اصفهان، 

، 1نشر البرز، چ: چانلو، تهران، ترجمه و تحقيق حسين قرهلخراجكتاب ا، )ش1370(جعفربنةم؛ قدا517الريس، همان، ص   2
 .163- 161صص

- ، ترجمة حسن بن على بن حسن عبد الملك قمى، تحقيق سيد جاللتاريخ قم، )ش1361(قمى حسنبنمحمدبنحسن   3

 ). درهم20هر دينار،  (131انتشارات توس، ص : الدين تهرانى، تهران

 ). درهم20هر دينار، (جعفر بنةمقل از قدا؛ به ن222مكي، همان، ص    4

 ). 601، ص2مسعودي، همان، ج ( هزار دينار در خزانه داشت 800 درهم و  ميليون50ليث هنگام مرگ بيش از يعقوب   5
  .داده استهايي، خالفت چه منابع مهمي را از دست ميمعلوم است كه با ايجاد چنين حكومت

  .153، ص 19اثير، همان، جابن   6

  .152- 149، صص 19همان، ج    7
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والياني كه پس از سركوب يوسف بر اين نواحي گماشته شدند، خود نيز به سركشي پرداختند 
 ي سومي سدهيانه از م،ها در كنار اين1.كردندو از فرستادن منظم ماليات به بغداد خودداري مي

 مين درآمدهاي دستگاهأترين منابع ت، بازدهي كشاورزي عراق كه يكي از مهمقمري ريجه
2.رو شده بودهخالفت بود، با كاهش فراوان روب

  

  خالفت عباسي بخش بزرگي از درآمدهايقمري،ي چهارم هجريبدين ترتيب، در آغاز سده  
هاي ديگري مورد توجه و استفاده  كاستي، روشخود را از دست داده بود و براي جبران اين

. ها بودترين آن پيشين يكي از مهمِمنصبان كارگزاران و صاحبِي اموال»مصادره«. قرار گرفت
 كه در 3 جواهرفروشِجصاصهاي كارگزاران دولتي يا كساني مانند ابنها به دارايياين مصادره

هاي ديگران كمابيش از اين گونه د و داراييشزد و بندهاي سياسي شركت داشتند، محدود مي
4.ها بركنار بوداندازيدست

  

 ي هي مقتدر در طول دور خاصهِالمالمسكويه از درآمدهاي بيتي ابنجدول زير از سياهه  
ي پيش از  موجودي خزانه از مبالغ بازمانده از دوره، در اين جدول5.خالفتش، فراهم آمده است

ي اموال كارگزاران، تفكيك شده  شامل مصادره،اتي، و درآمدهاي ديگرمقتدر، درآمدهاي مالي
  :است

  جدول سه

   ميليون دينار14 )معتضد و مكتفي( المال خاصهموجودي پيشين بيت

  ) مصر و شام،فارس، كرمان( ميليون دينار 6/31  درآمدهاي مالياتي

   ميليون دينار750/24  ...ها و فروش امالك مصادره

6 ميليون دينار350/70  جمع

  

_____________________________________________________________________ 

  .151- 150، صص19همان، ج    1

  .154- 153، صص1متز، همان، ج   2

 :تبيرو،11ج ،ه و النهايهالبداي، )م1986/ ق1407(كثيرالدمشقى بن ابوالفداء اسماعيل بن عمرا: براي شرح حال وي نك   3
 ميليون دينار نوشته 5/5ه شده از وي را مسعودي در برآوردي هنگفت، ارزش اموال مصادر. 169- 156 صصدارالفكر،

  .692، ص2 ج  همان، مسعودي،: نك. است

، االمم و تعاقب الهممتجارب، )ش1376(رازيمسكويهبن؛ ابوعلي81، ص19جهمان، اثير، ؛ ابن139، ص1متز، همان، ج   4
  .53انتشارات توس، ص: ، تهران5نقي منزوي، جترجمة علي

  .328- 325 صص ،5مسكويه، همان، جابن   5

، 5مسكويه، همان، جابن( ميليون دينار است430/68مسكويه براي مجموع اين درآمدها ذكر كرده، عددي كه خود ابن   6
  .كه با جمع واقعي اين اعداد اندكي متفاوت است) 328ص
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 توان به كاهش درآمدهاي مالياتي از مناطق دوردست مي،مسكويههاي ديگر ابنتوجه به دادهبا  
ي مستقيم  زير سلطه به  دوبارهق. ه299ها، از فارس كه در سال بنابر اين داده. خالفت پي برد
 با توجه به نرخ ،براين بنا2.شد ساالنه هجده ميليون درهم به بغداد فرستاده مي1خالفت درآمد،

 ميليون دينار براي خالفت فراهم 4/26 درآمدي برابر با ق.  ه320 فارس تا سال 3/14،3تسعير 
 ها از مصر و شام كه اميرانياين در حالي است كه كل مالياتي كه در اين سال. نموده است

 ميليون دينار بوده 6/3 تنها ،كردند، براي بغداد فرستاده شدهها حكومت ميمستقل بر آننيمه
5. تنها پانصد هزار دينار بود،از مصر به بغداد فرستاده شدق .  ه299 كه در سال هاييه هدي4.است

  

 ،ي اموال كارگزاران و وزيرانتوان نتيجه گرفت كه درآمدهاي ناشي از مصادره مي،همچنين  
ي مصادره را  پديده،ينبنابرا. داده استبخش مهمي از درآمدهاي دستگاه خالفت را تشكيل مي

 هاي سياسي و يا تنبيه كارگزاران فاسد و بركنار شدهنبايد تنها در چارچوب فساد مالي، كشاكش
 هاي اصلي كسب درآمد براي دولت و دستگاه خالفت مصادره به يكي از راه،در واقع. نگريست

را جبران ) طور عمدهبه (تبديل گرديد كه كاهش درآمدهاي مالياتي ناشي از تمركززدايي سياسي
المال هايي است كه به بيتي مصادرهگفته تنها در بر گيرندهبايد افزود كه مبالغ پيش. كردمي

ها را گاه بدون در كنار آن بايد مقادير مصادره شده توسط وزيران كه آن. شدخليفه واريز مي
 وزير ابوعبداهللا خصيبي ،هبراي نمون. كردند نيز در حساب آيد خليفه دريافت و هزينه مياطالع

 نيز مبالغي 6.در طي چهارده ماه، يك ميليون دينار از طريق مصادره به دست آورد و هزينه كرد
 4/4 وزارت وي ستانده شد، يهاي انجام شده در طول سه دورهفرات در برابر مصادرهكه از ابن

7.ميليون دينار بود

  

_____________________________________________________________________ 

 .324.، ص5همان، ج   1

  325.، ص5همان، ج   2

را برابر  درم ميليون صد چهارر بحث از درآمدهاي فارس و كرمان، مسكويه دآيد كه ابنجا به دست مياين نرخ از آن   3

 ) .325، ص5همان، ج( درهم 3/14 يعني هر دينار .شماردمي دينار ميليون هشت و بيست

  .325، ص5همان، ج   4

 نعمان،  خلف رشيد، تحقيققسم من اخبار المقتدرباهللا العباسي من كتاب االوراق، )م1999(صولييحييابوبكرمحمدبن   5

  .237، ص5؛ ذهبي، همان، ج138 العامه، ط االولي، صةفیون الثقاؤدارالش: بغداد

  .221، ص5مسكويه، همان، جابن   6

فرات و فرزندش محسن در طول سه دوره وزارت وي، ها به دست ابناي از اين مصادرهبراي سياهه. 325، ص5همان، ج   7

 و تقديم حسن الزين، جعةء، مرااالمرا في تاريخ الوزراتحفةالوزراء او ، )م1990(صابيالمحسنبنابن حسن الهالل: نك

 .168- 166دارالفكر الحديث، صص: بيروت
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  هاي قدرت سياسيكانون.2

قدرت سياسي در بغداد در سه كانون توزيع شده ) ق.  ه320-  295(قتدري خالفت مدر دوره
توازن قدرت . ساالري، و نيروهاي نظامي دربار خليفه، ديوان: بودند ازاين سه كانون عبارت. بود

اي بود كه هيچ يك از اقتدار و فرات، به گونهويژه پس از قتل ابن به،در ميان اين سه كانون
 را براي روي كار اين امر زمينه.  عباسيان برخوردار نبودندخالفتي دارهكارايي الزم براي ا

  .ي نظامي دستگاه خالفت آماده نمودآمدن افراد وابسته به بدنه

  دربار .الف

داري، نهادهايي بودند كه وابستگان خليفه فعاالنه از دو مقام شرطگي بغداد و حجابت يا پرده
ين نزديكان خليفه، باما شخصيت كانوني در . بردندود بهره ميهاي خخواسته گيريها براي پيآن

كار قصر كه دو تن از برجستگان ايشان راه با بانوان پيشبود كه هم» شغب« وي تبارمادر رومي
شخص مقتدر . اي فعال در سياست شركت داشتندبودند، به گونه» زيدان« و » موسي هاشميام«

اي ي امور را در دست گرفتند، بهرهكه خود سررشتهاز صفات پدرش معتضد و جدش موفق 
ي گذراني و خرج كردن ثروت هنگفتي بود كه دو خليفهتر به خوشي وي بيشعالقه. نداشت

آمده هاي پيش ضرورت قادر بود از چالشِ با اين همه، وي به گاه1.پيشين بر جاي نهاده بودند
  . وي ره به جايي نبردنن براي بركنار نمودسربلند بيرون آيد؛ چنان كه دوبار تالش مخالفا

كه يكي اين. توان ياد كرد از چند عامل مهم ديگر هم در تداوم يافتن خالفت او مي،البته  
توازن قوا در درون نظام خالفت چنان بود كه ايجاد اتحاد و همكاري براي كنار نهادن خليفه 

اي كه مقتدر كه در دو دفعههمچنان. گرفتمي به دشواري و با احتمال موفقيت اندك صورت
ي هوادارانش، بلكه شكاف و چند بر كنار گرديد، نه فقط همت بلند وي يا قدرت بازدارنده

 معتز دردر ماجراي ابن. بودبه خالفت ن شورشيان عامل اصلي بازگشت مقتدر بيدستگي در 
رفت، به رشيان به شمار مي كه بازوي نظامي شو،حمدانبنآلود حسين، فرار ابهامق.  ه296سال 

 پيادگان« هم خودداري ق،.  ه317سال در ماجراي .  مقتدر را به تخت خالفت باز آورد2موصل،
در همه . ساختاز همراهي با نازوك و مخالفان مقتدر بود كه بازگشت او را ممكن » مصافيه

_____________________________________________________________________ 

گيرد كه مقتدر در طول كند، در پايان نتيجه ميي درآمدهاي كالن خليفه را ذكر ميمسكويه پس از آن كه سياههابن   1

  ).326، ص5مسكويه، همان، جابن(باد داده استخالفتش هفتاد و اندي ميليون دينار مال را بر 

  .79، ص19اثير، همان، جابن   2
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 فاداري موقتي بخشي و،كمتوانست دست وزير يا خليفه، ميسويين سربازان از بحال توزيع پول 
هنگام دانست و حتي به بود كه مقتدر به خوبي آن را ميواقعيتياين . ندكها را تضمين از آن

اما اين بار، . گرفتن از آن را داشت با شورشيان كه به قتل او انجاميد، قصد بهرهواپسين رويارويي
مقتدر براي توزيع پول ميان ي خالي هم خوشنود كردن ناراضيان دشوارتر شده بود و هم خزانه

-  هجريي چهارم دانستن اين نكته سودمند است كه از آغاز سده1.سپاهيان شورشي بسنده نبود

  توزيع، و همين امر2؛شدخير پرداخت ميأ حقوق سربازان و كارمندان به طور ناقص و با ت،قمري
  .ساختثرتر ميؤ، ماي ناپايداركم براي دوره دست،هادر بزنگاهرا ها ميان آن درپول

 از همان نخستين ،وي. خادم در ديرپايي خالفت مقتدر نبايد گذشت از نقش مونس،همچنين  
دهي نظامي شام، عراق، و گاه مصر در دست ساالر وي شد و فرمانهاي خليفگي مقتدر، سپهسال

ش روميان در ها و رويارويي با يور آنيتر موارد برخورد با قرمطيان و سركوبدر بيش.  بوداو
وي در رويدادهاي سياسي بغداد نيز . ي مونس بود بر عهده،مرزهاي شمال شام و گاه جزيره

 موضع وي در برابر مقتدر كمابيش ، با اين حال3.آمد توجه به شمار ميشاياناي همواره وزنه
در  كه مونس ق.  ه296  سالگذشته از ماجراي خلع مقتدر در. مشفقانه و از روي همدلي بود

 در اين هنگام 4. با شورشيان همراهي كردناخواسته هم ق.  ه317كنار وي باقي ماند، در سال 
گوي مخالفان قرار گرفت و كوشيد مقتدر را به تغيير رفتار خود وادار وي در جايگاه سخن

ي مقتدر، به شورش و بركنار ساختن وي رغم مخالفت با رويه به، مونس،روي هم رفته 5.نمايد
 خطاهايش، كشيدن ازدستكرد امور با مصالحه و ترغيب خليفه به نبود و تالش ميد معتق

  .پذيردسامان 

  

_____________________________________________________________________ 

  .269- 268، صص19اثير، همان،ج؛ ابن319، ص5مسكويه، همان، جابن   1

براي نمونه، . اثير آمده است ابنكاملمسكويه و  ابناالممتجارب موارد فراواني از اين دست در . 100، ص1متز، همان، ج   2

 .220 و 145، صص5مسكويه، همان، ج؛ ابن179، ص19ثير، همان، جاابن: نك

  .ي همين نوشتارادامه: نك   3

ي شورشيان قرار هنگامي كه مقتدر براي بار دوم از خالفت كنار گذاشته شد، مونس در زمره. 238، 19اثير، همان، جابن   4

مسكويه، ابن: نك. زه داد كه نزد هواداران خود بازگرددشد، پناه و اجاداشت؛ ولي هم او مقتدر را كه نزد وي نگهداري مي

  .237- 233، صص19اثير، همان،ج؛ ابن272، ص5همان، ج

، 5مسكويه، همان، جابن: مسكويه آن را آورده است، چنين مضموني را در بر دارد؛ نك وگوي وي با مقتدر، كه ابنگفت   5

 .265- 264صص
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  وزيران .ب

ي نخست ، وزيران نيز از اقتدار همتايان خود در دورهم هجري قمري،ي چهاردر اوايل سده
  مرداني كاردان خودمقامعيسي در بنفرات و علي وزيراني چون ابن،البته. عباسي برخوردار نبودند

ساالري، و استقالل اما عوامل ساختاري از جمله گسترش و پيچيده شدن ديوان. مند بودندو توان
ساز كاهش قدرت و منزلت وزيران  خالفت از خليفه و وزيران، زمينهِنسبي نيروهاي نظامي

 قدرت ناشي ِءيافتند خالتوانستند يا فرصت نميتر موارد نميي مقتدر در بيشوزيران دوره. شد
 پديدار شدن بازيگران رقيب، و همچنان كه سبببه. هاي شخصي وي را پر كننداز ويژگي

 آنان ، با اين همه1.، جايگاه و شأن وزيران در اين دوره رو به كاستي بود استاشاره كرده» متز«
 يند و البته در روندبري نماي مالي و اداري را راهتوانستند دستگاه پيچيدهتنها كساني بودند كه مي

  .كردندافول اقتدار خود، گاه نقشي چون كارمندان زيرفرمان پيدا مي

ساالري پيچيده، همراه با نيرومند شدن اركان نظامي و افزايش نفوذ و دخالت  ديوان،در واقع  
 دربار و اطرافيان خليفه، به گسيختگي قدرت ديوانيان و بيش از همه وزيران انجاميد و اين روند

در حالي كه برجستگان دربار و نزديكان خليفه، و . در طول خالفت مقتدر آهنگي تندتر يافت
پي تغيير درماندند، وزيران پيهاي خود باقي ميدهان نظامي مدتي طوالني در منصبنيز فرمان

 ترمهم. ي نيرومندي نداشتنهاد وزارت در زدوبندهاي سياسي آن روز بغداد پشتوانه. يافتندمي
سره متفاوت و گاه متضاد با يكديگر هاي مالي و اداري يككه اين وزيران پرشمار، سياستآن

  .داشتند

  سپاهيان .ج

. دادندسرداران و ساالران سپاه به همراه سربازان زير فرمانشان سومين كانون قدرت را تشكيل مي
 :ند ازين تغيير عبارت بودمدهاي اآپي.  شدپيش از اين به تغيير ساختار نظامي عباسيان اشاره

 گيري منافعبستگي نظاميان به مصالح خالفت، تشديد انسجام و همبستگي دروني، و پيكاهش دل
  . براي دخالت در امور سياسي و اداريايشانها، و افزايش تمايل گروهي در ميان آن

_____________________________________________________________________ 

- 224، صص5مسكويه، همان، جابن(  هزار دينار بود7 هزار دينار و سپس 5وق مقدار اين حق. 108، ص1متز، همان، ج   1

 تأمين منابع مالي  منظورهعيسي و ببنگرفتن اقطاع وزيران، به درخواست عليالبته پس). 108، ص1؛ متز، همان، ج228

ده است، تنها نشان از چنان كه متز گمان كرو آن) 228، ص5مسكويه، همان، جابن(ي حكومت انجام شدبراي اداره

 .كاهش اقتدار وزيران ندارد
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 دو سردار هايي كه قدرت نظامي بغداد همچنان برقرار بود،ي مقتدر، در سرزميندر دوره  
 در عراق، شام، جزيره، مصر و بحرين. دهي سپاهيان خليفه نقش بسزايي داشتندبرجسته در فرمان

 شامل آذربايجان، ،ترهاي شرقي و در بخش1،»مونس خادم «،هاي باختريو به طور كلي بخش
اهميت و . ندرفتمي دهان ارشد سپاه خالفت به شمارفرمان» الساجابيبنيوسف«ارمنستان، و جبال، 

 نفوذ مونس در سياست آن عصر، همچون وفاداري وي به دستگاه خالفت، بارها بيش از يوسف
د و به طور معمول يپروراني استقالل در سر مييوسف در نواحي زيردست خود داعيه. بود

رسد حكومت  به نظر مي2.فرستادبخش اندكي از خراج و ماليات آن نواحي را به بغداد مي
رو بود هاي گوناگون روبه با دشوارييقدربه ،هاي واپسين خالفت مقتدرويژه در سال به،بغداد

الساج، در برابر اين كه نواحي زير فرمان او از قلمروي ابيكه حتي به نفرستادن مال از سوي ابن
 كه يوسف از هجري قمري 307 تا 304هاي  در سال3.خالفت خارج نگردد، خوشنود بود

ي نظامي پرداخت، تنها طلبي خودسرانه و به توسعهورزيداج به بغداد خودداري فرستادن خر
اما كارگزاران ديگري كه جاي . لشكركشي مونس خادم بود كه وي را به تسليم وادار نمود

در آذربايجان، همچون » سبك«در ري، زنجان و قزوين، و » خلفاحمدبن«يوسف را گرفتند، 
 بر ،ها پس از زد و خوردهاي نظاميهر دوي اين.  خودداري نمودند از فرستادن مال به بغداداو

 از پذيرش حاكميت آنان از سوي خليفه، از پرداخت بعدنواحي خود چيره گشتند و چندي 
ي اين مدهاي ناگواري كه ادامهآ پي4.اي كه متعهد بدان شده بودند، سر باز زدندمبلغ ساليانه

الساج ابيبنيوسف، ق. ه310  سال، خليفه را وادار نمود كه درتوانست در بر داشته باشدروند مي
 هزار دينار خراج ري، قزوين، زنجان، و آذربايجان، به محل 500را در برابر تعهد پرداخت 

 حال آن كه در زمان شورش يوسف بر ضد خليفه، 5. بازگرداند خودشحكومت پيشين
 از سوي ، هزار دينار700رداخت ساالنه پيشنهاد وي مبني بر دريافت حكومت ري در برابر پ

   6.خليفه رد شده بود

 سان سرداري بود كه در عين گرايش به سركشيالساج براي خالفت عباسي بهابي ابن،در واقع  
_____________________________________________________________________ 

 .133، ص5مسكويه، همان، جابن. داده شد» مظفر«ق به وي لقب . ه306هايي در مصر، به سال بعد از كسب پيروزي   1

  .148، ص19اثير، همان، جابن   2

  196، ص19همان، ج   3

  .151- 150، صص19همان، ج   4

  .149، ص19همان، ج    5

 .جاهمان   6
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و استقالل، وجودش براي مهار فرايند شتابان تمركززدايي در اياالت باختري ايران بايسته و 
  .ضروري بود

پارچگي قلمروي خالفت ف يوسف، در خدمت حفظ انسجام و يكخادم بر خالولي مونس  
ي شورشيان به شمار گاه كه رهبر و نماينده حتي آن،وي در همه حال. و كارگزاران آن بود

با . دكرو هيچ گاه به طور خودخواسته بر ضد وي اقدامي ن 1رفت، مورد اعتماد خليفه بودمي
هاي غربي قلمروي خالفت قدرتي فراوان و خش مصر و ديگر ب،اين كه مونس در شام، سوريه

توان گفت مونس حتي مي.  در صدد كسب استقالل و خودمختاري برنيامد،گاه مطلق داشت
هاي هاي وي در جريانفعاليت. هاي ضدخالفت بودترين ابزار مقتدر براي سركوب شورشمهم

همكاري و . ت بودپارچگي حكوم حفظ انسجام و يكمنظوربهتر سياسي بغداد نيز بيش
.  اين نقش مونسگرفتنعيسي وزير معروف نيز گواهي است بر انجامبنپيوند نزديك وي با علي

پارچگي و عيسي نيز در راستاي حفظ يكبنهاي اقتصادي عليخواهيم گفت كه سياست
  .كارآمدي دولت عباسيان بود

  سياسي - هاي اصلي مديريت اقتصادي الگو.3

هاي سياسي مربوط به ها و عزل و نصبلت بسياري از رويدادها، دسيسههاي مالي عتنگنا
ي ثروت موجود در براي نشان دادن اهميت اين موضوع، مقايسه. ي خالفت مقتدر بوددوره
هنگام بر تخت نشستن وي . المال خاصه در آغاز خالفت مقتدر و اواخر آن سودمند استبيت
ق، .  ه315 اما در سال 2.المال خاصه وجود داشتار در بيتپانزده ميليون دينق، .  ه295  سالدر

 تنها ،المال خاصه را از مقتدر جويا شد موجودي بيت3عيسي با آگاهي از كمبود پول،بنكه علي
گاه ي خليفه جايي شده بود كه هرالمال خاصه بيت4. هزار دينار در آن باقي مانده بود500

كاهش موجودي .  چشم اميد به برداشت از آن داشتند،يافتندالمال عامه را خالي ميوزيران بيت
هاي كارگزاران، هاي خليفه و نزديكان وي، اختالسمدي بود از كاهش درآمدها، ولخرجيآپي

_____________________________________________________________________ 
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  .ي مديريت نادرست امور ماليو شيوه

 فرات يعني ابن،دار وزارت شدند، دو نفري مقتدر عهدهدر ميان وزيران پرشماري كه در دوره  
هر يك از . ثيرگذار بودندأي امور مالي و سياسي تي اداره بيش از همه در شيوه،عيسيبنو علي
مدهاي هر آ وظايف خود در پيش گرفتند كه پيدادنهاي متفاوتي براي انجام، شيوه وزيراين دو

 اطي انضبعيسي، در برگيرندهبنهاي عليسياست. وردهاي ديگري بودآي دستيك، ويران كننده
هاي اضافي حكومت از يك سو، و كاستن از بار مالياتي به منظور مالي و كاستن از هزينه

هاي كشاورزي و توليدي جلب اعتماد و حسن نظر عمومي و ايجاد انگيزه براي افزايش فعاليت
در » التكملهمال«هاي اضافي از جمله وي بسياري از ماليات 1.بودديگر   از سويدر درازمدت

هاي اضافي  حذف و كاهش ماليات2.در مكه را حذف نمود» مكس«ماليات تجاري فارس و 
با اين . ي نخست وزارت وي گرديدسبب كاهش پانصد هزار ديناري درآمدهاي دولت در دوره

 3.دانست بود، ناچيز ميزودوده خود وي اين مبلغ را در برابر ننگي كه از سيماي دولت ،حال
 4ي امور را  به دست داشت،ادارهعيسي بنعليي كه در زمان وزارتش عباس، وزير حامدبن،همچنين

ساليانه  اصفهان و اهواز و سواد دروي را تهديد كرد كه نزد مقتدر فاش خواهد نمود كه 
ها را، چهار ساله، ؛ در حالي كه خود، اين كارگزاري استداده دست از دينار هزار چهارصد

 در عيسىبنعلى«. بست  پيمان مى،تر از مبالغ فرستادگان عليشساليانه به چهارصد هزار دينار بي
 كشاورزان كوبيدن در تو روش زيرا دانم مى نادرست تو با را پيمان چنين بستن من: گفت پاسخ

 يكى كنند چنين كه كسانى است پيدا. است معروف خرماغوره خريد و مردم بر كارىستم و
 برداشت :آورند مى بار ناپذيرجبران خرابى بعد هاىسال ولى 5برد، خواهند بيشتر سود سال دو

 جالب آن كه در اين كشاكش، مقتدر هم جانب 6.»آيد مى پديد بدبينى ]و [يابد، مى كاهش
7.ش وي را به كار بنددعيسي خواست روبنعباس را گرفت و از عليحامدبن
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ن، و نيز مواجب غيرقانوني عيسي همچنين مزاياي مالي درباريان و مقامات گوناگوبنعلي  
عيسي،  در هر بار وزارت ابن، از اين رو1.نمودداد و يا قطع ميسربازان و سرداران را كاهش مي

ي مردم به دستگاه حاكم وي با اين كارها اميد داشت توده. خاستند به مخالفت با او برميناينا
عيسي اين نكته بنعلي. وت بپردازندهاي مولد ثربين شوند و به فعاليتو نظام مالياتي آن خوش

خواست كسري مالي دولت  وي مي2.فرات به وي گوشزد نمودرا در بازپرسي خود توسط ابن
فرات عيسي در پاسخ ابنبنعلي. نياز گرددالمال خاصه بيرا از بين ببرد تا از دريافت پول از بيت

، توجه او را به تراز درآمدها كردكه از كاهش درآمدهاي حكومت در وزارت وي انتقاد مي
3.نمودها جلب ميو هزينه

  

 عيسيبنهاي عليسره متفاوت با سياستي امور مالي يكفرات براي ادارهدر برابر، روش ابن  
عيسي، افراد با نفوذ و اطرافيان خليفه را با افزودن مزاياي گوناگون بنفرات، برخالف عليابن. بود
هاي ها، مصادرهها را نيز با افزودن بر ميزان مالياتساخت، و هزينهي از خود خوشنود ميمال

 مونس 4.كردمين ميأهاي نواحي دور و نزديك تهاي حكومتي و سفتهفروش پيمانكالن، پيش
از همين . دادفرات را شرح ميهاي ابني او بود و گاه نزد مقتدر مصادرهفرات و رويهمخالف ابن

 بيم از مونس، تالش كرد تا وي را از بغداد دور دليلفرات در وزارت سوم خود به  ابن،ور
المال عامه را هاي پرهزينه، بيتد كه با بخششنكفرات را متهم ميعيسي نيز ابنبنعلي 5.نمايد
6. آوردالمال خاصه روي مي، و براي جبران آن به بيتكندميتهي 

  

صولي به . بردهاي دولتي را هم از ياد نمي و پاشهم خود از ريختفرات س ابن،در اين ميان  
معتز گويد كه چگونه پس از ماجراي ابنفرات بود، باز ميمقله، كه زماني دبير ابننقل از ابن

 وي 7.المال براي خود برداشت هزار دينار از بيت700فرات كه دوباره با مقتدر بيعت شد، ابن
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هاي اندك، اوضاع مالي را سروسامان جوييخواهد با صرفهكرد ميد ميعيسي را ريشخنبنعلي
هاي ست، راههمردان نيز ي آزار دولتبه نظر وي بهتر بود كه به جاي اين كار كه مايه. دهد

فرات براي كسب كار اصلي ابن راه،البته. شدميالمال يافت كسب درآمدهاي بزرگ براي بيت
  .هاي حكومت نواحي و فروش پيمان، افزودن بر ماليات، مصادره: ازچنين درآمدهايي عبارت بود

داشتند نفوذي تمام   عباسي خالفت امور ديوانيي عصر مقتدر بر ساالر برجستهاين دو ديوان  
فرات سه بار ابن. گرفتندزني قرار ميو حتي آن گاه كه در منصب رسمي هم نبودند، مورد راي

حسن و بنعباس، سليمانعيسي در وزارت حامدبنابن. وزارت رسيدندعيسي دو بار به بنو علي
هاي پاياني خالفت مقتدر كه وي در سال. ي امور را در دست داشتكلواذي هم در عمل اداره

 به ي ديوانِترين فردسياسي داشت، برجستهاش، نفوذي تمام بر دستگاه اداريمونس پشتيبان اصلي
  . رفتشمار مي

 يثير متفاوتي بر روند ادارهأهاي مختلف، تها و نگرشر با توجه به سياستاين دو وزي  
رو هعيسي در مواقعي كه دولت با بحران اداري و مالي روببنعلي. نهادندجا ميبه خالفت ورام

بستگي او به مصالح دل. آمد تا آشفتگي اداري و دشواري مالي را سامان دهدشد، روي كار ميمي
تر مواقع به ونس خادم سردار بزرگ خليفه سنجيدني است و اين دو در بيشحكومت، با م

1.يكديگر اعتماد و اتكا داشتند

 ثروت خود وزير دليلعباس به اندكي پس از آن كه حامدبن  
 3. براي حامد از وزارت جز نام باقي نماندرو،از اين. عيسي سپردبن مقتدر كارها را به علي2شد،

 كه در پي وزارت  رابه وزارت رسيد تا بحرانيق، .  ه315در آغاز سال وي براي بار دوم 
الساج بر ضد ابيبني يوسففايدهخصيبي و لشكركشي پرهزينه و بيخاقاني و ابوالعباسابوالقاسم

هاي چنان آشفته، و كشمكشاما اين بار اوضاع آن.  چاره كند،گير دولت شده بودقرمطيان دامن
. عيسي خود را ناتوان يافت و از وزارت كناره گرفتبن شده بود كه علي سختي قدربهقدرت 

 يعني مونس خادم، براي مقابله با روميان ،گاه اصلي ويتكيه: تري هم در كار بود دليل مهم،البته
عيسي را به بن حتي پافشاري مقتدر كه خود درمانده شده بود، نتوانست علي4.رفتبه شام مي

_____________________________________________________________________ 
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1.ار سازدپذيرش وزارت واد

  

 و آن نقشي است ،مقايسه نمودبا يكديگر توان  ديگر هم مينظريبرده را از دو وزير نام  
فرات از اقتدار الزم براي ابن. كردند ايفا ميعباسيكه در حفظ تعادل در دستگاه سياسي خالفت

نفوذ و د بااي گسترده از افراس شبكهأوي در ر. حفظ تعادل در نظام سياسي بغداد برخوردار بود
هاي نزديكان  دخالت ودن قرار داشت و قادر بود سرداراني چون مونس را مهار ك2مندثروت

 296در . كوفت ضرورت فرو ميِ دشمنان خود را به گاه،همچنين. مقتدر را نيز محدود نمايد
ه كام ، با دستان خليفه ب به اومعتزحاجب را با بستن اتهام شركت در ماجراي ابنسوسن ق، . ه

تر  بيش4،معتز توسط ويي افراد شركت كننده در ماجراي ابننابودكردن سياهه 3.مرگ فرستاد
توانست مقتدر را وادار ق، .  ه311و در سال اهم. مدارانه نه عملي اخالق، سياسي بوديترفند

 در 5.اندمب تا از وي در امان ،نمايد كه مونس را به جاي اقامت در بغداد، به امارت شام بفرستد
 فرصت چنداني براي ،فرات در وزارت، نه سرداران و نه اطرافيان خليفه با حضور ابن،واقع

 دليل اصلي همكاري و اتحاد مونس با همين امر. آوردنداستوار كردن جايگاه خود به دست نمي
  سالفرات در ابنكشتنو كردن  در سرنگون، از جمله نصرحاجب،برجستگان دربار مقتدر

.بودق، . ه 312

ي خالفت فرات عاملي بود كه در روزهاي آشفته ابن،توان گفت مي، در واقع6
ي اتوانست تعادل ميان نهادها و افراد بانفوذ را تا اندازه، مي هجري قمريي چهارمدر آغاز سده
 وظايف دادنوي براي انجام. عيسي چنين نقشي نداشتبناما بر خالف وي، علي. حفظ نمايد

اي با وجود نااستواري اوضاع، جز با برخورداري چنين زمينه: اي آماده داشتنياز به زمينهخود 
- از حمايتي ويژه فراهم شدني نبود و اين حمايت ويژه را نه خليفه، بلكه مونس در اختيار ابن

  .دادعيسي قرار مي

_____________________________________________________________________ 
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  انپيشگ تشديد بحران، بر هم خوردن تعادل در نظام حكومتي، و برآمدن نظامي.4

ين رفتن نقش وي به سان عامل حفظ تعادل، بو از ق، .  ه312فرات در سال با كشته شدن ابن
آوردن موقعيت برتر، شدتي دستكشاكش ميان ديوانيان، اطرافيان خليفه، و سپاهيان بر سر به

ها پيرامون تر اين كشاكشدر اين ميان نهاد وزارت جايگاهي بود كه بيش. روزافزون پيدا كرد
  . گرفت آن در ميِبر سرو 

منتهي ها مونس س آنأدهان نظامي و در راين رقابت سرانجام به برتري اقتدار عريان فرمان  
هاي نخست آن شده بود؛ تر از سالهاي پاياني خالفت مقتدر بسيار بيشنفوذ مونس در سال. شد

 هنگامي كه مقتدر. ا او بودزني ب موارد خليفه براي انتخاب وزير ناگزير از رايغالبچنان كه در 
بر قاسم را به وزارت برگزيد، اين امر بنديد مونس، حسينبر خالف صوابق، .  ه318در سال 
 ، در واقع1.حسن را به وزارت بگماردبن خليفه ناچار شد سليمانعاقبتگران آمد و مونس 

 يز نفوذي تمام داشتوي بر رفتار اين وزيران ن. مونس در عزل و نصب وزيران شريك خليفه بود
از جمله ابوالقاسم كلواذي كه . ها در مواردي ناگزير از انجام كارهاي دلخواه مونس بودندو آن

 ها درآمدها گماشت و همانبا فشار مونس وزير شده بود، افراد مورد نظر وي را به برخي منصب
رديد و كلواذي  همين امر سبب كاهش درآمدهاي دولت گ2.پرداختندخود را به وزير نمي

قاسم كه وابسته به بن از آن سو، حسين3.ي اموال اتكا نمايد شد به دريافت وام و مصادرهناگريز
عيسي در كارهاي وي بنگروه مخالف مونس بود، در آغاز وزارت خود شرط كرد كه علي

 متمحل خدبتواند فرات  ابنمانندروزگاري كه وزيري سپري شده بود  ديگر، 4.دكندخالت ن
ي مين بودجهأ مونس حتي اختيار آن را داشت كه محل ت.دنماي مونس را تعيين شخصي چون

و بود كه  ا و سرانجام هم5مشخص كند؛صد هزار دينار در سال، برابر شش ،راسپاهيان خود 
6.، ابوعلي مقله را به وزارت او برگزيد»القاهرباهللا«پس از كشته شدن مقتدر و خالفت 

  

 اين. آوردي دولت وارد ي بزرگي به خزانهضربهق، .  ه314 و 313هاي رويدادهاي سال  
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  نواحيالساج كه حكومتابيبنيوسف. مد باال گرفتن تهديد قرمطيان در عراق بودآپي رخداد
قرمطيان به خصيبي براي رويارويي با  ايران را در دست داشت، به فرمان وزير ابوعبداهللاباختري

رسي  حسابهاكه بر آنآنوزير، خراج شماري از شهرهاي غربي ايران را بي. وانده شدعراق فراخ
د و حتي از نمو اين وزير امور دولت را پريشان 1.هاي سپاه وي كردمين هزينهأي تبگمارد، ويژه

2.آمدبر نمينيز  از جمله عراق و فارس ايي دريافت ماليات نواحيعهده

  

عيسي، در آغاز بنعلي. عيسي شدبنن خصيبي، دست به دامن علي پس از كنار نهاد،مقتدر  
كرد و ي امور بيداد مي آشفتگي در اداره،دوباره وزارت را به دست گرفتق، .  ه315سال 
 المالزدند؛ حال آن كه در بيتپي براي دريافت حقوق دست به شورش ميدرهاي سپاهي پيدسته

مانده از خالفت مقتدر شاهد هاي باقي سال3.مانده بود هزار دينار بر جاي 500خاصه تنها 
  ،ها، و از سوي ديگردرپي نظاميان براي افزايش حقوق و در پي آن افزايش هزينههاي پيشورش

 و 4ي اموال، فروش امالك دولتي به بهاي ناچيز،ي وزيران بر مصادرهاتكاي بيش از اندازه
ها، افزايش هزينه. ي امور مملكتي بود براي اداره5»رابهقابن«منداني چون دريافت وام از ثروت

 كمرشكن ق. ه317پس از شورش ناكام برضد مقتدر و بازگشت وي به تخت خالفت در سال 
 يي ساالنه بودجه6.پس از بيعت با مقتدر، ديناري برهردينار حقوق نظاميان افزوده شد. شد

  هزار دينار130به ق، .  ه318  سال در7 دينار بود،هشتاد هزارق، .  ه315كه در » مصافيه«پيادگان 
المال هنگامي وارد شد كه كارگزاران فارس و ي بزرگ ديگر بر موجودي بيت ضربه8.رسيد

9.كرمان از فرستادن ماليات به بغداد خودداري كردند

  

 ين دو جبههبيتوان با كشاكش را ميق، .  ه315  سالهاي پس از سال،از لحاظ سياسي  
ي اين اختالف، فساد اطرافيان مقتدر بهانه. الف و همكار مونس خادم يا مظفر مشخص نمودمخ
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ي بنيادين آن بحران اما ريشه.  وي و نزديكانش بوددستبههاي حكومت و برباددادن ثروت
. هاي قدرت سياسي بودن كانونبيخوردن تعادل ي حكومت و برهممالي، ناكارآمدي نظام اداره

رفت كه مونس بر نيرومندترين گروه  چشم سربازاني ميههاي مالي، بيش از همه بدود تنگنا
 .نفوذ به يكي از اين دو جبهه نزديك شده بودند مردان باديگر دولت. دهي داشتآنان فرمان

رفتن هاي سپاه را جلوگيري از هدرخواستهق، .  ه317  سالمونس در ماجراي بركناري مقتدر در
  آنانكردن دخالت آنان در سياست، دور نمودنگزاران و زنان، محدود  خدمتدستبهها  دارايى

1. بيان كرده بود،، و نيز مشاركت خود در امور سياسي»دارالسلطان«از 

 

 كساني بودند كه همكار و ،عيسيبنتر از همه عليكلواذي و مهممقله، ابوالقاسمبنابوعلي   
) دار جبالفرمان( حمدانبنو ابوالهيجاء) ي بغدادشرطه( نازوك. رفتندهمراه مونس به شمار مي

 مونس ند و به راه انداختويبرضد ق، .  ه 317تندروهاي مخالف مقتدر بودند كه شورش سال 
 در 3. هر دو نيز در جريان بازگشت مقتدر كشته شدند2.را هم وادار به شركت در آن نمودند

ياقوت بنحاجب، محمدفه، ابونصرحاجب، ياقوتي خليزادهغريب داييبن هارون، سوي ديگر
گيري را  اين جبهه4. مخالفان سرشناس مونس بودند،عبيداهللابنقاسمبني بغداد و حسينشرطه

 ناخرسند از فساد و ِپيشگانبندي اطرافيان خليفه در برابر اتحاد ديوانيان و نظاميتوان صفمي
- بنهاي وزيراني چون عليجوييمقتدر به صرفه ،در اين ميان. ناكارآمدي حكومت هم دانست

قاسم، وزارت را واگذار بنهاي دور و دراز حسين وعدهِ در برابراماداد، عيسي و كلواذي تن نمي
در برابر ) ق. ه316  سالاالولتا ربيع 315  سالمحرم: شوزارت دوم(عيسيبنعلي. كردمي

 حقوق با را خبرگزاران و چاپارهاو  ماه، ده وقحق با را شايسته كارگزارانبحران مالي دولت، 
براي همچنين،  5؛كاهش داد نيز را كارمندان دولتي حقوق و شتگما كار به سال در ماه هشت

- ابيبني يوسفهاي مكه، به جاي سپاهيان پرهزينهرويارويي با قرمطيان و نگاهباني از راه

ران هاي وزي و از درآمد اقطاع6د استفاده نمود؛اسشيبان و بنيهاي بنيالساج، از جنگاوران قبيله
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 عالوه،به 1.ي خود، چشم پوشيدرسيد و حتي از حقوق ماهيانهمي  هزار دينار در سال170كه به 
دستور داد حساب دفترهاي مالي را به جاي هر ماه، به صورت بر امور، تر براي نظارت بيش

   2.ند و به ديوان بفرستندكنهفتگي آماده 

- صورت صرفه ،اي به خليفه داد كه در آن برنامه، پيش از وزارت يافتن خود،واذي همكل  

ي المال خاصه از بيت، تا هزار ديناري مشخص شده بود700 و تراز منفي  گشتهدرجها جويي
 را به مقام مذكور اما مقتدر وزارت وي را رد كرد و ترجيح داد 3.دگرديخليفه جبران مي

هاي حكومت، تعهد پرداخت يك مين هزينهأكه افزون بر تارد، زيرا واگذقاسم بنحسين
ي جامههاي وي وعده نه تنها ، با اين حال4.المال خاصه را هم سپرده بودميليون دينار به بيت

اي دروغين به خليفه نپوشيد، بلكه ناچار شد براي پوشاندن تباهي اوضاع، ترازنامهبه خود عمل 
 هزار دينار از امالك حكومت را فروخته و بخش بزرگي 500آن، وي  گذشته از 5.دكن ئهارا

   6. از پيش ستانده بودنيزاز ماليات سال بعد را 

 خالي شده قدريبه واپسين وزير مقتدر، ،فراتجعفربنبني حكومت در زمان فضلخزانه  
 أمين ت مقتدر براي، پيش از آن7.ديزيابود كه وي ناگزير به حراج امالك حكومت دست 

ناگزير به فروش امالك ق، .  ه317 سالدر  ،خودهاي بيعت پس از بركناري موقت هزينه
دهد كه در آن زمان چگونه سنان شرح ميبنمسكويه به نقل از ثابت ابن8.حكومتي شده بود

  در سطح9.كردندهاي فروخته شده را امضا مي اسناد مربوط به انبوه زمين،وزير و دفترداران دولتي
 مد تشديد بحران مالي، ناكارآمديآثباتي دستگاه خالفت در اين زمان پيها، بيويدادها و كنشر

-  نفوذ روزافزون نظامي،تر وزيران، عدم اقتدار شخصي خليفه، و سرانجامطلبي بيشو منفعت

  .پيشگان بود
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  نتيجه

نظام سياسي عباسيان  كه سقوط استنتاج نمودتوان چنين با توجه به آنچه در اين نوشتار آمد، مي
ثير أ كه تبود از عوامل تاريخي ساحتمد فرجامين سه آ پيقمريي چهارم هجريدر سده

پيشگان بر ها نخست منجر به بر هم خوردن تعادل نظام خالفت و چيرگي نظاميمشترك آن
كه  ق، . ه 334  سال درييانبودست بهروند سقوط با تصرف بغداد . ي مقتدر گرديدآن در دوره

  .به نهايت رسيداز خالفت جز نامي باقي نگذاشت، 

 بازدهي افتمستقل، و نيز هاي مستقل و نيمهناشي از ايجاد امارت(كاهش درآمدهاي دولت  
 بودند اي، در كنار تغييرات ساختار اداري و نظامي، دو علت اصلي و موازي)كشاورزي عراق

اين دو عامل كالن، دولت عباسيان .  شدند در نظام عباسياننامتعادلكه موجب پيدايش وضعيت 
 جبران تراز مالي منظوره و مخرب بنامرسومكارهاي  چون اعمال راه،هاي بزرگيرا با چالش

 يهاي نظامي، و ناكارآمدي در اداره بخشنمودن، ناتواني در مهار)مصادرهبه صورت ( منفي
 در روابط ميان نامتعادل و آشفته  با بروز وضعيت،سرانجام. رو ساختنده روبي خالفت،گستره

 هايپيشگان بر آن در واپسين سال نظاميخودكامينهادهاي اصلي دستگاه خالفت، چيرگي 
 درآميختن به منظوركه » اميراالمرايي«ي پسين، ايجاد نهاد در دوره. خالفت مقتدر قطعي شد
- ، همراه با حذف بيت ايجاد شد-  عامل دوم با پذيرش رسمي برتري - وظايف ديواني و نظامي 

  . ي سقوط آن بودي نهايي نظامي شدن دستگاه خالفت در آستانهمرحله 1المال،

  مأخذ  ومنابع

 عباس و حالت القاسمابوترجمة  ،ايران و اسالم بزرگ تاريخ كامل ،)ش1371(علىالدينعز، اثيربنا  - 
  .علمى مطبوعاتى ةسسؤم :تهران خليلى،

 ،األمم و الملوك تاريخ في المنتظم، )ق1358(أبوالفرجالجوزيبنمحمدبنعليبنعبدالرحمنجوزي، ابن  - 
  .األولى .ط، دارصادر: بيروت

 بنگاه :تهران گلپايگانى، وحيد محمد، ترجمةفخرى تاريخ، )ش1360(طباطبابنعلى محمدبن،طقطقىابن  - 
  .2چ كتاب، نشر و ترجمه

  .الفكر دار:ت بيرو،هالنهاي و هالبداي ،)م1986/ق1407(عمربنبوالفداء اسماعيلا ،كثير الدمشقىبنا  - 

 تحقيق قاسم السامرائى، ،الخلفاء اإلنباء فى تاريخ ،)م2001/ق1421(محمدبنعلى محمدبن،العمرانىابن  - 
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  . األولى.، طهالعربي -  داراآلفاق : هالقاهر

: ، تهران6 و5نقي منزوي، ج رجمةعلي، تالهمماالمم و تعاقبتجارب، )ش1376(رازي، ابوعليمسكويهابن  - 
  .انتشارات توس

  .هالثاني .ط سروش،انتشارات  :تهران امامى، ابوالقاسم تحقيق، االمم و تعاقب الهممتجارب، )ش1379( -----   - 

:  قم،علي محمد حاضري و ديگرانترجمة  ،شناسيتفكر نظري در جامعه ،)ش1385(ويلياماسكيدمور،   - 
  .نگ اسالميفرهعلوم و پژوهشگاه 

انتشارات : ، حميد الياسي، تهران)بررسي نظري پديدة انقالب(تحول انقالبي، )ش1363(جانسون، چالمرز  - 
  .1اميركبير، چ

 تحقيق ،األعالم و المشاهير وفيات و االسالم تاريخ ،)م1993/ق1413(احمدبنمحمدالدينشمس، ذهبى  - 
  .هالثاني .ط ،العربى دارالكتاب :بيروت تدمرى، السالم عبد عمر

:  اصفهان،اكبريفتحعليترجمة  ،هاي اسالميهاي مالي دولتخراج و نظام ،)ش1373(الريس، ضياءالدين  - 
  .1 چ،دانشگاه اصفهان

، مراجعه و تقديم ء في تاريخ الوزراءاالمرا����الوزراء او ، )م1990(المحسنبنالهاللحسنصابي، ابن  - 
  .ثدارالفكر الحدي: حسن الزين، بيروت

، تحقيق خلف قسم من اخبار المقتدرباهللا العباسي من كتاب االوراق، )م1999(يحييبنمحمدصولي، ابوبكر  - 
  . االولي.ون الثقافيه العامه، طؤدارالش: رشيد نعمان، بغداد

: تهران ، ابوالقاسم پاينده ترجمة، يا تاريخ الرسل و الملوكتاريخ طبري ،)ش1361(جريربنطبري، محمد  - 
  .اساطيرشارات انت

انتشارات پژوهشكدة : اهللا جودكي، قم، ترجمةحجت دولت عباسيان،)ش1383(طقوش، محمد سهيل  - 
  .حوزه و دانشگاه

  .1البرز، چنشر :  تهران،چانلو ترجمه و تحقيق حسين قره،كتاب الخراج ،)ش1370(جعفربن ��قدا  - 

قمى، تحقيق سيد عبدالملكحسنبنعلىنب حسنة ترجم،تاريخ قم ،)ش1361(حسنمحمدبنبنقمى، حسن  - 
  .توسانتشارات  :الدين تهرانى، تهرانجالل

:  تهران،گزلوارعليرضا ذكاوتي ق ةجمرت ،تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري ،)ش1364(متز، آدام  - 
  .اميركبيرانتشارات 

 :تهران ،پاينده والقاسمابترجمة ،الجوهر معادن و الذهبمروج ،)ش1374(حسينبنعلىبوالحسنا ،مسعودي  - 
  .5 چ ،فرهنگى و علمى انتشارات

انتشارات :  تهران،محمد سپهريترجمة  ،تمدن اسالمي در عصر عباسي ،)ش1383(مكي، محمد كاظم  - 
  .1 چ،سمت

 .1 چ،سخنانتشارات :  تهران،عبدالحسين آذرنگ ترجمة ،برآمدن عباسيان ،)ش1384(نادري، نادر  - 

  



  مطالعات تاريخ اسالم

  1391  تابستان /13ي    شماره/سال چهارم

  

  موعل يبندطبقه ياسهيمقا يبررس

  يآملنيالدشمس و يراز نيفخرالد دگاهيد از

  

  ١يليخزائ باقر محمد

2القائم منتظر اصغر دكتر
  

  3يجعفر ريم نيحس دكتر

  

  

  

 جاديا محقق در يفكر نظم يوعن ،يعلم يكارها در سهولت بر عالوه ،علوم يبندطبقه :دهيچك
 ياسالم تمدن در موعل يهندسه ميترس به و سازديم مشخص را علم هر زانيم و حدود و كنديم

. است شده ديكأت اصل نيا بر همواره اسالم يعلم يجامعه در ،سبب نيهم به .رسانديمياري 
 به العلومجامع ابكت فيلأت با ،هجري قمري ششم يسده مذهب ياشعر متكلم ،يراز نيفخرالد

 در مستقل يعلوم عنوان به موعل يفرع يهاشاخه كردنمطرح با و است داشته توجه موعل يبندطبقه
 دانشمندان از ياريبس يالگو او يبندطبقه و دهنمو ارائه  راعلم از يديجد نگرش خود، يبندطبقه
 در هجري قمري، هشتم يسده مذهب عهيش مدرس ،يآملنيالدشمس.  قرار گرفته استيو از پس

 علوم خود يبنددرطبقه يرازنيفخرالد همانند و پرداخت موعل يبندطبقه به الفنون سينفا كتاب
 علم خيتار در ينينو كرديرو م،وعل يسنت يهايبندطبقه شكستن درهم با و نمود مطرح را يديجد

 هم و ،علم به نگرش نوع در هم ،يافتراق و اشتراك نقاط يدارا مذكور يهايبندطبقه. ددابه دست 
 ، با يكديگريبندطبقه دو نيا يهسيمقا ضمن ،يبررس نيا انيجر در. هستند علوم يبندرده بيترت در
 و علوم يبندطبقه در دانشمندان نيا يخيتار طيشرا و يكالم -  يفكر يهادگاهيد تياهم و ريتأث

  . شد خواهد انيب علم خيتار در متفاوت يهايبندطبقه يارائه

  وننالف سينفا ،العلوم جامع ،يآملنيالدشمس ،يرازنيفخرالد علوم، يبندطبقه :يديكل هايواژه  
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Abstract: Classification of sciences, in addition to ease of scientific tasks , makes a 

kind of intellectual discipline for researcher and define the amount and level of each 

science and helps  describing  the geometry of science in Islamic civilization , that is why in 

the Islam scientific community, the primary emphasis is always on this principle. 

‘Jame ul - olum’ written by Fakhr ud - Din Razi,one of the Ash’arit speakers  in 6th-

century A.H., has paid attention to classification of sciences and presented a new attitude 

toward science, through debating subsidiary branches of sciences as independent sciences 

in his classification, meanwhile, his classification became the pattern of many other 

scientists after him. 

Shams ul - Din Amoli who was a Shiite instructor in 8th-century A.H., focused on 

classification of sciences in ‘Nafayes ul - Fonun’ book. As Fakhr ud- Din Razi, he raised 

new sciences in his classification and through eliminating traditional classification of 

sciences rendered a new approach to the history of science. 

Above mentioned classifications have similar and dissimilar characteristics, both in kind 

of attitudes toward science and classification of sciences. 

During this review, along with comparison between the two mentioned classifications, 

the impact and importance of intellectual- verbal perspectives and historical conditions of 

these scientists in classification of sciences and presenting different classifications in 

history of science will be expressed. 

Key words: sciences Classification, Fakhr ud - Din Razi, Shams ud - Din Amoli, Jame ul 

olum, Nafayes ul Fonun 
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  مقدمه

 و انيعباس عصر آغاز در ترجمه نهضت دنبال به ،ياسالم تمدن در علوم يبندطبقه ضرورت
 سوم يسده در علوم رشگست و رشد با رايز ،گشت دايهو مسلمانان يبرا يعقل علوم با ييآشنا

 به و شدند واقف موعل يبندطبقه اصل به ،يوناني علوم با ييآشنا ضمن مسلمانان هجري قمري،
 ننخستي فالسفه .بردند يپ ياسالم يجامعه يعلم يتوسعه يبرا موعل يهندسه ميترس ضرورت

- ءاحصا كتاب فينتص با يفاراب راه نيا در و كردند توجه موعل يبندطبقه به كه بودند يگروه
 توسعه در زين فالسفه گريد يو دنبال به .برداشت موعل يبندطبقه ينهيزم در ياساس يگام العلوم

  .دنديورز اهتمام علوم يبند طبقه ليتكم و

 يضرور امري به دانشمندان يبرا هاآن يبندطبقه به توجه ،ياسالم تمدن در علوم رشد با
 يبندطبقه به زين شدند،ينم محسوب فالسفه يزمره در كه هم يشمندانياند يحت و شد ليتبد
 مورد همواره ياسالم تمدن در موعل ينگار خيتار انيجر طول در روند نيا. پرداختند موعل

   .است انجام گرفته باره نيا در فيلأت هاده و بوده ديتأك

 اي علوم از ديدگاههيبندطبقه به ديبا ياسالم تمدن در رگذاريثأت يهايبندطبقه يزمره در  
  .كرد اشاره يآملنيالدشمس و يرازنيفخرالد

 بيترت درآن دو  كه بود ايينوآور شد، دانشمند دو نيا يبندطبقه تياهم باعث آنچه    
 توجه يبندطبقه دو نيا به چند ييهاضرورت براساس پژوهش نيا در ما. كردند ارائه علوم
 مختلف كرديرو دو با  با يكديگر ومتفاوت يخيتار طيشرا رد يبندطبقه دو نيا ،اوالً: ميانموده

هجري  ششم يسده يخيتار مقطع در يراز نيفخرالد. است آمده در نگارش به موعل نسبت به
 دنبال به و پرداخت موعل يبندطبقه به ،بود ياسالم تفكر خيتار بر اشاعره تسلط اوج كه قمري
 روزگار در هجري قمري هشتم يسده در يآملنيالدسشم كه يحال در. بود فلسفه و كالم امتزاج

 فلسفه كه يعصر در نشان داد؛ توجه موعل يبندطبقه به بودند، يمذهبتسامح  يدارا كه لخانانيا
 يپ در كه اشراق يشهياند و افت يياتازه جان شاگردانش و يطوسنيرالدينص خواجه همت به

  .نمود باز ياسالم فكرت در را خود يجا بود، تصوف و فلسفهامتزاج 

 به خود يكالم يهاشهياند يهيپا بر ،مذهب ياشعر يمتكلم عنوان به يرازنيفخرالد ،اًيثان  
 يكرديرو نيچن با و بود ياسالم يوح روح و كالم علم با هاآن ارتباط و علوم اصول انيب دنبال

 دنبال به مذهب، يعيش مدرس ،يآملنيالدشمس كهيحال در. نمود توجه علوم يبندطبقه به
 بر و داشت ديكأت يعلم افتيدر در شهود و كشف تياهم به و بود تصوف و فلسفه امتزاج
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  . نمود ارائه موعل يبندطبقه در متفاوت يريتفس ،شهياند نيا يهيپا

 كي چيه رايز آيند،به حساب مي يفلسف ريغ يهايبندطبقه يزمره در يبندطبقه دو هر ،ثالثاً  
 در تبحرش  دليل به يرازنيفخرالد. اندنبوده ياسالم بزرگ يفالسفه وجز دانشمندان دو نيا از

- دانشنامه و مدرس كي عنوان به يآملنيالدشمس و ه،افتي شهرت ياسالم يجامعه در كالم علم

  .شده است  شناختهسينو

 دانشمند دو نيا يفكر يهادگاهيد و يخيتار طيشرا حاصل كه تفكر و نگرش در تفاوت نيا  
 جالب يبندطبقه دو نيا يسهيمقا ،اساس نيبرا. است افتهي نفوذ آنان يبندطبقه در دج به بود،

 نيا از كي هر يبندطبقه يبررس ضمن كه ميدار برآن يسع پژوهش نيا در ما. نمايديم توجه
  .ميبپرداز  با يكديگريبندطبقه دو نيا يسهيمقا به علوم، از دانشمند دو

  :است هاي زيرپرسش به پاسخ يپ در تارنوش نيا  

 يآملنيالدشمس و يراز نيفخرالد هاييبندطبقه نبي علم، به كرديرو در ييهاتفاوت چه  
 از هاآن يبندطبقه در دانشمند، دو نيا يكالم يهادگاهيد و يخيتار طيشرا ايآ دارد؟ وجود

   است؟ بوده رگذاريثأت موعل

 انجام در تحقيقات و  استنگرفته قرار مطالعه مورد رتصو نيا تاكنون به موضوع نيا  
 و ،يفكر -  ياعتقاد دگاهيد لحاظ از هم ،متفاوت يبندطبقه دو انيم يهسيمقا به تركم شده
 نظر به يمستقل يهمقال هنيزم نيا در از اين رو. اندپرداخته ،يخيتار طيشرا يهجنب از هم

  . است دهينرس  حاضرگرانپژوهش

  يراز نيفخرالد دگاهيد از موعل يبند هطبق. الف

  يراز نيفخرالد آثار و افكار احوال، .1

 ،نيالمشكك امام به ملقب و بيخطابن به معروف ،يفخرراز به مشهور نيحسمحمدبنابوعبداهللا
 التيتحص اتمام از پس و 1شد متولد ير شهر در ق. ه 544 اي 543سال رمضان 25 روز در

_____________________________________________________________________ 

، 4ج عباس، احسان الدكتور قهقح ،الزمان اءنب او انياالع اتيوف ، )م1968( خلكانمحمدابناحمدبننيالدشمسابوالعباس   1

 كوشش به ،يالكبر یةشافعال طبقات ،)م1976 - 1964( يسبكعبدالوهابنصريابنيالد تاج ،251- 248صص .دارالثقافه: روتيب

- يف الجنات روضات )م1987( يباقر خوانسار محمد رزاي م؛86ص ،]نابي: [قاهره ،8 ج،يالطناج محمد محمود و الحلودمحمد

 . 36، صهيالداراالسالم :روتيب، 8 ج،والسادات العلماء احوال
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 كه اييعلم مراكز و بزرگ يشهرها به سيتدر و علم ليتحص منظور به جان،يآذربا در يرسم
 سه مدت و رفت خوارزم به ابتدا يو 1.كرد سفر ،قرار داشتند ماوراءالنهر و خراسان در عمدتاً

 فيلأت را خود العلوم جامع كتاب مدت نيهم در و برد سر به شاه خوارزم تكش دربار در سال
 خوارزم ترك به مجبور كرد، دايپ معتزله با كه اييريدرگ سبب به اما. نمود ميتقد يو به و

 به نيالدشهاب و نيالداثيغ از سوي ،يغور نيسالط دربار در و نهاد  خراسانيسو به رو و شد
- فخر امام ظاهراً. گرفت االسالم خيش عنوان غياث الدين غوري جانب از و 2؛شد رفتهيپذ يگرم

 داشته دخالت زين ياسيس امور در ،يفقاهت و يعلم ائلمس بر افزون ،انيغور دربار در يراز
  3.دگردي جاآن ترك به مجبور ،اريد آن يعلما از يبرخ با اختالف سبب به اما ؛است

 سيتدر به جاآن در و برد سر به غزنه در يمدت ،انيغور دربار ترك ، پس ازيراز فخر امام  
 ،افتي تمام يمنزلت و مقام شاه رزمخوا تكش محمدبن سلطان نزد آن از پس و پرداخت وعظ و
   4 .گرفت عهده بر را فرزندش يمعلم كه جايي تا

 شاهخوارزم محمد تيحما تحت جاآن در و ديگز اقامت هرات در يراز نيفخرالد ،سرانجام  
 5.شد وعظ و سيتدر به مشغول استاد و بيخط عنوان به بود، نهاده بنا يو يبرا يامدرسه كه

 يو شيپ ليتحص يبرا اطراف از كه يشاگردان كناردر  هرات در را عمر يقبا يراز نيفخرالد
  6 .افتي وفات جاهمان در ق. ه 606 سال فطر ديع در ،تينها در و دي،گذران آمدنديم

 يو .است اصول و فقه ر،يتفس كالم، در او تبحر به سبب ترشيب يراز يفخر امام يآورنام  
به  يسخنور و خطابه در يو مهارت 7.بود يشافع مذهب بر فقه در و مذهب ياشعر كالم در

 نيفخرالد  8.كشانيديم او سوي به و داد يم قرار ريثأت تحت را نامخالف او سخنان كه ي بودحد
_____________________________________________________________________ 

ي، خوانسار ؛397،ص تهران دانشگاهنتشارات ا :تهران ،ييدارا نيبه كوشش به ،يقفط الحكما خيتار، )ش1371(يقفطابن   1

  .37، ص8 همان، ج

- نزار كوشش به ،االطبا، طبقات يف االنباء ونيع، )م1965(بهياصيابقاسم ابن احمدبن ابوالعباس؛87، ص8 ي، همان، جسبك   2

 .246 ، صةايالح ةمیالعل دارالكتب :روتيب، 2ج رضا،

، كتاب يايدنانتشارات  :تهران، 1ج ي،بيحب يعبدالح حيتصح ، يناصر قاتطب ،)ش1363(يجوزجان السراج منهاج يقاض   3

 .128- 127صص

 .88، ص8 ي، همان، جسبك   4

 .462، ص2، همان، جبهياصيابابن   5

 .389ي، همان، صقفط ؛309، ص8 ي، همان، جخوانسار ؛452، ص4 ، همان، جخلكانابن   6

 .397ي، همان، صقفط   7

  .25، صدارالصار :روتيب ،هيالفلسف و هيالكالم آراء و يالراز نيالد فخر ،)م1963(الزركان صالح محمد   8
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 يو يهيالمشرق مباحث كتاب. داشت تيعنا زين فلسفه به حال نيع در كه بود يمتكلم يراز
   1.است تهداش فلسفه در امام كه است يتسلط از يحاك خود

 را هاآن و ابدي تسلط اسالم در شهياند مختلف يهاانيجر بر كردمي تالش يراز نيفخرالد  
 خود، ميعظ يكالم بيترك جاديا يبرا شانيجدل امكانات يهمه از و كند جمع گريكدي با

 تا بود، افتهي امتزاج گريكدي با شدت به كالم و فلسفه عصر نيا در كه آن ضمن 2.دينما استفاده
  3.شد قائل زييتم توانيم يسخت به يكالم و يفلسف هايباكت انيم كه يحد

 رايز ؛ديرس خود كمال و قدرت تينها به يفلسف كالم ،يراز نيفخرالد تالش يجهينت در  
 معنا يفلسف كالم قالب در و بود شده فيتضع كالم علم سود به يعقل يفلسفه او يشهياند در
  .نهاد يبعد متكلمان بر ياوستهيپ ريثأت او آثار و 4؛افتييم

 خود يزندگ اسرتسر در كه بود يپركار سندگانينو يجمله از يرازنيفخرالد ،نيا بر افزون  
 ،گوناگون يهارشته در متعدد فاتيلأت ،يو كوشش نيا حاصل. داشت اشتغال يعلم يهاتيفعال به
 هايزبان به كه  5است طلسمات و سحر ليقب از بهيغر علوم تا گرفته فقه و حكمت كالم، از

 در يو كه شده باعث ،دانش كسب در يراز نيفخرالد يعالقه 6.اندشده فيلأت يعرب و يفارس
 كه است يكتاب مطلب نيا شاهد نوشته؛ كتاب نداشته، كامل تسلط و تبحر كه هم علوم يبعض

   7.است هكرد فيلأت افالك خواص از يبرخ و طلسمات راجع به مكتوم سرّ در آن را

ي جداگانه پژوهش ازمندين خود و خارج پژوهش نيا يحوصله از يراز نيفخرالد آثار يبررس  
- جامع كتاب يبررس به صرفاً يراز نيفخرالد متعدد آثار نيب از ما، رو نيهم از. است مستقل و

_____________________________________________________________________ 

 .6- 4صص  ،ةّیالعثمان المعارف ةريدا :درآباديح، 1ج ،هيالمشرق المباحث ،)م1924 /ق1343(يراز نيفخرالد   1

 .182- 181 ، صصريكو تانتشارا :تهرانيي، طباطبا جواد ديس ةترجم ، ياسالم ةفلسف خيتار ،)ش1387 ( كوربنيهانر   2

 .208 ، صهیالعربةدارالنهض :روتيب ،االسالم يف يالفلسف الفكر خيتار ،)م 1973 (انيابوريمحمدعل   3

 .192 ص ،سرا دهيقصانتشارات  :تهران ،يدهقان ديسع ةترجم ،رانيا در ياسالم يعقالن سنت ،)ش1383 (ن نصريدحسيس   4

 .198ي، همان، صقفطابن   5

 ؛462- 461، صص2 ، همان، جبهياصيابابن ؛89، ص8 ي، همان، جسبك: نك ي،راز نيفخرالد يشناسكتاب از يآگاه براي   6

 ش اول، سال ،امروز رانيا» يراز نيفخرالد افكار و يزندگ «،)ش1318( يسيد نفيسع ؛39- 36، صص8 ي، همان، جخوانسار

، صص 1 ش ،3 سال ،معارف ،»يراز امام يچاپ ارآث فهرست« ، )ش1365 ريت و نيفرورد( يكامران فان ؛49- 47 ، صص2

بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، : داوود، تهران، تصحيح علي آل)ش1382(العلوم جامع ي،راز نيفخرالد؛ 282- 277

 .198- 197ي، همان، صصقفط ؛129- 123 ، همان، صصالزركان ؛37- 33،  25- 18صص

 ،يدر نيالداءيض يترجمه و كوشش به ،)يشهرزور االفراح ةضرو و االرواح ةهنز يترجمه(كنزالحكمه ،)ش1316(يشهرزور   7

 .148،ص]نايب[ :تهران ،2ج



 43  الدين آملي بندي علوم از ديدگاه فخرالدين رازي و شمس اي طبقه بررسي مقايسه

 يبرا و بوده كتاب همين بر يمبتن يراز نيفخرالد يبندطبقه اساس رايز. ميپردازيماو  العلوم
 عالوه ،يراز نيالد فخرالبته،  .است تياهم زيحا علوم يبندطبقهخصوص  در يو نگرش شناخت

 10قالب در و است نموده توجه علوم يبندطبقه به زين هيالكمال ةرسال در العلوم جامع كتاب بر
 و تركامل صورت به را بحث نيا اما، نگاشته فلسفه و منطق علوم، ينهيزم در يمقاالت ،فن
  1. است نموده دنبال العلوم جامع در ترقيدق

. آيدبه شمار مي يفارس زبان به قيدق و عيوس يهادانشنامه نينخست از يكي العلوم جامع كتاب  
هجري  575و 574يهاسال نيب ،خود يزندگ نخست يدردوره را كتاب نيا يراز نيفخرالد
 از تكش نيعالءالد سلطان به و مودهن فيلأت يفارس زبان به خوارزم در اقامت هنگام ،قمري
 آشنارا  كتاب نيا فيلأت از خود هدف يراز نيفخرالد 2.است كرده ميتقد يشاهخوارزم نيسالط
  :كنديم اضافه و دانديم مختلف علوم با انيوانيد شدن

 باشد، تر موافق و مقصود نيا به تر قيال كه است علم علوم، كدام كه نبود بنده نيا معلوم چون«  
 آورده، قلم در مسئله نُه كي هر از و كرده جمع را يفرع و ياصول و ينقل و يعقل علوم شتريب

 اندك تصور كه چنان اتيامتحان از گريد سه و مشكالت و غوامص از سه و ظاهرات از سه
  3.»گردد ظاهر شانيا نقصان و شد روشن علم آن

 ينظر ختالفا كرد، اشاره بدان ديبا العلوم جامع كتاب مورد در كه يتوجه شايان نكات از  
 متعدد يخط يهانسخه در كهچنان. دارد وجود آن در شده ذكر علوم شمار مورد در كه است
 خذĤم ترشيب در و باب چهل از منابع يبرخ در. است انينما اختالف نيا زين العلومجامع كتاب

 يموزهموجود در  يطخ ينسخهيك  اساس بر اته هرمان يحت 4.است رفته سخن باب شصت از
 صحت از تيحكا يخط يهانسخه اكثر مشهور قول اما 5.است برده نام علم هفتاد از ايتانيبر

 يف االنوار قيحدا و العلوم جامع ،يعني اشياصل نام كهآن يجا به كتاب ،رو نيا از .دارد باب شصت
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   1.است شده فراموش باًيتقر آن ياصل نام و دارد شهرت »ينيستّ «نام به ،شود خوانده ،االسرار قيحقا

 ها،فهرست يبرخ دراست  شده باعث كتاب، نيا در شده ذكر علوم شمار بر سر اختالف نيا  
در حقيقت  كه يحال در. بدانند مختلف كتاب دو را االسرار قيحقايفاالنوار قيحدا و العلوم جامع

 فهيخل يحاج به دست بارنيستنخ اشتباه نيا رسديم نظر به. است كتاب كي نامعنوان، دو هر
. است برده نام يرازنيفخرالد اثر از مورد دو در يو رايز باشد؛ گرفته صورت الظنون كشف در

 را آن كه االنوار قيحدا ليذ گريد بار و ؛دانسته باب چهل را آن كه العلوم جامع ليذ در نخست
 را  اواشتباه نيا زين سانينو فهرست از يبرخ و 2؛است معرفي كرده باب شصت بر مشتمل
  3.اندهنمود تكرار

 :اندكرده ذكر يمختلف نظرات ،العلومجامع كتاب يهاباب بر سر اختالف علت يدرباره  
 ؛است كرده نظر ديتجد كتاب نيا در خود عمر اواخر در سندهينو ديشا كه دارند اعتقاد يبرخ

 باب و كرده ليتكم جيتدر به را كتاب نيا يو از پس مدرسان كه باورند نيا برنيز  ياعده و
 معتقد و داندمي دمردو را هاهيفرض نيا العلوم جامع كتاب مصحح اما. اندافزوده آن به ييها

 اسرتسر در دستكي يصورت به كه كتاب يادب سبك و نگارش يشيوه يهماهنگ كه است
 در است ديبع و هتشگ فيلأت باب شصت در كتاب كه است آن ِديؤم خود ،شده حفظ كتاب

  4.باشد شده الحاق بدان يباب اي ، وگرفته صورت ينظر ديتجد آن

 يبمبئ در الكتاب ملك اهتمام به هجري قمري1323سال در بار نخستين يبرا كتاب نيا   
 مقدمه انضمام به را چاپ نيهم يحيتسب نيحس محمد و است دهيرس چاپ به صفحه 224 در
 مذكور چاپ در كه ييهايكاست سبب به اما ،نمود چاپ تهران در صفحه 279 در قاتيتعل و

 ،يانتقاد و يعلم يامقدمه با و داوود آل يعل همت به ش. ه1382 سال در كتاب نيا ،داشت وجود
  . گرديد آراسته طبع وريز به يزدي افشارمحمود  دكتر موقوفات اديبن توسط

  يراز نيفخرالد دگاهيد از موعل يبند طبقه .2

 5.داشت يآگاه يعيطب و ياضير علوم از ييباال حد در كه بود يمتكلمان معدود از يراز نيفخرالد
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 ينيد علوم قيدق يحوزه از خارج كه يعلم هر از مدارانعتيشر و يسن متكلمان معموالً رايز
 مطالعه را لياوا علوم ،متكلمان يهمه خالف بر ،يراز نيفخرالد اما. كردنديم اجتناب د،وب

 شيخو زمان »يوناني «يعقل علوم مرجع نيتربزرگ شيخو معاصران از ياريبس يسو از و نمود
 هاآن ارتباط و علوم اصول انيب يهيپا بر ترشيب علوم در او يعمده تياهم 1.رفتيم شمار به
   2.بود ياسالم يوح روح و كالم علم با

 كتب در علوم همه« :كنديم انيب نيچن را علم خود ريكب ريتفس يمقدمه در يرازنيفخرالد  
 در فاتحه سوره در قرآن علوم و است قرآن در هاآن علوم ةهم دهيچك و است مندرج اربعه

 و پروردگارش به بنده دنيرس علوم همه مقصود« :دهديم ادامهچنين  و ؛»است اهللا بسم »باء«
 3.»است مطلوب كمال آن و دهديم ونديپ پروردگارش به را بنده كه است الصاق يبا »باء «نيا
  . ميبشناس علم به نسبت را يو نگرش يحدود تا كنديم كمك ما به يراز نيفخرالد گفتار نيا

 4.كنديم  ميتقس ينقل و يعقل بخش دو به را علم ،العلوم جامع يمقدمه در يراز نيفخرالد  
 پشت ،يعقل علوم و ينقل علوم نيب زيتما بدون را مختلف علوم ،شوديم بحث وارد كه يزمان اما
 رايز ست؛ين علوم يبندطبقه اصل به يو يتوجهيب يمعنا به نيا ،البته .شماردبرمي هم سر

 براساس ،علوم يبررس بيترت و خود كتاب طرح در يرازنيفخرالد ،شد خواهد اشاره هكچنان
 يبندطبقه ِاصل در و كندمي عمل ،است علوم مراتب سلسله از برگرفته كه مشخص ييالگو
   5.تاس بوده وفادار ييارسطو سنت به علوم

  6.است ريز شرح به يراز نيفخرالدي علوم از ديد بندطبقه
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 وي كه است يتياهم يدهنده نشان راًظاه كه پردازديم فقه علم به كالم علم از بعد بالفاصله
 يهاشاخه به ادامه در و است بوده قائل ياسالم عتيشر نييتب يبرا فقه علم و كالم علم يبرا
 را ثيحد علم و يقرآن علوم و ريتفس علم آن كنار در و كنديم توجه فقه علم و كالم معل

 و اسالم نيد از قيدق و بهتر درك يبرا ييهاابزار يهمنزل به را علوم نيا و كنديم مطرح
 درك به تا رديبگ فرا را علوم نيا ديبا مندهعالق مسلمان فرد ك يكه ،دانديم يمحمد عتيشر

 نيا در آنچه .پردازديم خيتار علم به يرازنيفخرالد ،ادامه در 1.ابد يدست اسالم نيد درست
 يعلم ،يادب علوم از جدا ار خيتار علم يرازنيفخرالد آن است كه ،است توجه يشايسته بخش

 امبريپ عصر خيتار به عمدتاً ،يالمغاز علم و خيتار علم بخش دو در و كندمي فيرعم مستقل
 ياسالم علوم بهتر شناخت در خيتار علم تياهم به هنوگنيبد و ورزدمي ديتأك اسالم و اكرم

 درك و فهم يبرا يابزار همچون يادب علوم به ،ياسالم علوم انيپا در و 2گذارد؛صحه مي
   3.نگردمي يمحمد عتيشر و ياسالم علوم از درست

 توجه يعقل علوم به بالفاصله ،شد ذكر ترشيپ هكچنان ،بحث يادامه رازي درفخرالدين  
 علوم بيترت در اما ؛باشد پرداخته ينقل و يعقل علوم انيم يمرزبندبه  كهآن بدون ،كنديم

 كه يتياهم. است كرده دنبال را يفلسف علوم در خصوص ييوارسط روش همان قاًيدق زين يعقل
 رايز ؛است توجه جالب ،داشته يعقل علوم به ينيد نگرش با يمتكلم عنوان به يرازنيفخرالد

 يبندميتقس نهيزم نيا در به ندرت و است بوده ديتأك مورد نامتكلم توسط تركم علوم نيا
 علوم مدخل عنوان به منطق علم به ،يعقل علوم يابتدا در يرازنيفخرالد. اندكرده ارائه يقيدق

 يبراابزاري  را منطق علم ييارسطو يفالسفه همانند رسديم نظر به و است نموده توجه يعقل
 جدل در علم نيا تياهم به البته و پرداخته آن يدرباره بحث به و كرده محسوب  ديگرموعل

  4.است كرده ديتأك

 اوسط لمع ،)يعيطب علم (أسفل علم يعن ي،يفلسف علوم ياصل ياخهش سه به ،بحث يادامه در  
آن  5نمايد،مي توجه جالب بخش نيا در آنچه. دارد توجه) يالهعلم (ياعل علم و) ياضير علم(

 يها شاخه به ي مذكورگانهسه علوم از ك يهر ياصل يهاشاخه كنار در يرازنيفخرالد است كه
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 مطرح فالحت، علم همچون ،مستقل يعلوم عنوان بهرا  هاآن و دهكر توجه زين علوم نيا يفرع
از  و 1به شمار آمده يراز نيفخرالد ابتكارات يهزمر در خود نوع درامر  نيا لذا، ؛است نموده

  .است قرار گرفته زين يو بالفصل شمندانياند توجه مورد رو،نيهم

 ؛است يعمل يفلسفه به يو نگرش ،يراز نيفخرالد يبندطبقه در توجه ياناش نكات از  
 عبارت يعمل حكمت. است ييارسطو روش از برگرفته كه اسالم در يسنت نگرش اساس بريعني 
   2.استيس علم منزل و ريتدب علم اخالق، بيتهذ: از است

 بر كه كنديم ئهاار يديجد بيترت ،انينيشيپ سنت برخالف ،يراز نيفخرالد كه يحال در  
 عدم از؛ رمنزليتدب علم و استيس علم اخالق، علم :از است عبارت يعمل حكمت آن اساس
 كه شوديم استنباط نيچن العلوم جامع در يعمل حكمت يسنت نگرش به يراز نيفخرالد توجه

 ، چنينگريد يسو از 3.است نبوده قائل يچندان تياهم استيس در منزل ريتدب ريثأت رايب يو
 ينهيزم در ،انيونان ييشهياند چارچوب از تنرف فرا با يراز نيفخرالدكه  رسديم نظر به

 مباحث يختگيآم حاصل را رام نيا بتوان ديشا. است زده دست ينوآور به يعمل حكمت
 نيا كهچنان ،دانست يراز نيفخرالد يبندطبقه در ياسالم عتيشر و اخالق با يعمل يفلسفه
 نيرالدينصخواجه چون يافراد دگاهيد در و بعد يهادوره در را يعمل حكمت در ينوآور
  . مشاهده نمود توانيم  ديگرانو يطوس

 در يرازنيفخرالد كه افتيدر توانيم العلومجامع در شده مطرح مختلف علوم يبررس در  
 نيا ،البته. است زده دست متفاوت دانشمندان از مختلف مطالب يگردآور به علم هر فيتوص

 كه كجا هر رايز  است؛پرداخته هاآن يهاگاهديد ذكر به صرفاً يو كه ستين آن بر ليدل
 دمردو را نظرات آن و كرده اعتراض هاآن بر ،ستين يو نظر موافق سندگانينو نظرات دريافته

   4.است دهشمر

 علوم، برشمردن در يو كه دهديم نشان يفخرراز امام يبند طبقه يبررس كه است توجه انيشا  
 همچون يفرع علوم از يبرخ و است كرده مطرح خود يبندطبقه در را هاعلم از يترشيب شمار
 داده بيترت مجزا يفصل آن باب در و كرده محسوب مستقل يدانش عنوان به را فالحت علم

_____________________________________________________________________ 

 .72همان، ص: نك ،نمونه يبرا   1

 زوال ،) ش1387(ييطباطبانيحس: نك ي،اسيس يشهياند در آن گاهيجا و اسالم و رانيا در يعمل حكمت از يآگاه يبرا   2

 .105- 89، صص ريكو نشر :تهران ،رانيا در ياسيس ةشياند

 .475- 458، صصهمان ،يراز نيفخرالد   3

 .426- 421 ،358- 351 همان، صص ،يراز نيفخرالد: نك ،نمونه يبرا   4



 49  الدين آملي بندي علوم از ديدگاه فخرالدين رازي و شمس اي طبقه بررسي مقايسه

  .شودمحسوب مي علوم يبندطبقه در يرازنيفخرالد نينو كرديرو يدهنده نشان نيا كه 1،است

 يبندطبقه اصل به يو كه افتيدر توانيم يخوب به العلوم امعج كتاب يساخت طرح يبررس با  
  . است پرداخته موعل يبند طبقه به يكالم يكرديرو با و بوده واقف هاآن مراتب سلسله و علوم

 ياشعر متكلم ك يدر جايگاه يرازنيفخرالد كه است يتياهم ،توجه شايان نكات از  
 صرفاً يعقل علوم به يو هتوج كه داشت دقت ديبا اگرچه. دهديم نشان يعقل علوم به ،مذهب

 ، عتيطب از تر قيدق يشناخت جاديا و بود اسالم عتيشر و كالم يتوسعه به كمك منظور به
  . است خداوند تيوحدان اصل به دنيرس رايب

 او تالش دليل به ترشيب ياسالم علومي عرصه در يراز نيفخرالد تياهم ،گفت توانيم  
 ،عتيطب يمطالعه از هدف و ،يشناس جهان و يكالم يهاسنت ساختن كينزد هم به در

  2 .است نشيآفر در خداوند حكمت كشف

  آنارتباط در علمبه طور كلي  ،يراز نيفخرالد يشهيندا در ،گفت توانيم ،اساس نيا بر  
 مذهب بهتر درك به منظور يكمك علوم عنوان به گريد علوم و كند يم دايپ معنا كالم علم با
 عتيشر كالم از دفاع ،علوم تيغا و هدف جهينت در و آيد كار ميبه ياسالم عتيشر و

 كه  اوتياحد ذات درك و خداوند تيوحدان به دنيرسراي باست  يراه و بوده ياسالم
  . شودمحسوب مي يبشر سعادت و مطلوب كمال

 و اررگذيتأث يهايبندطبقه يهزمر در يرازنيفخرالد يبندطبقه كه داشت اذعان ديبا انيپا در  
 النجوم يدرار و العلوم تيواقي كتاب كهچنان .اوست از پس يهايبندطبقه گريد يبرا ييالگو

   3.است پرداخته مختلف علوم به ،فصل يس در العلوممعاج كتاب از گرفتن الگو با زين

  يآملنيالدشمس دگاهيد از علوم يبندطبقه .ب

  يآمل نيالد شمس افكار و احوال .1

 مختلف علوم در كه بود االطراف جامع يدانشمند يآملوسفيبنيعلبنمحموددبنمحمنيالدشمس
 مشخصنا زين يو تولد خيتار يحت. ستين دست در يقيدق اطالع يو سرگذشت از. داشت تبحر
به ، ديآيم دسته ب تراجم صاحبان يهانوشته و الفنونسينفا كتاب مطالب يمحتوا از آنچه. است
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 در و شد خارج زادگاهش از علوم يمقدمات دوران گذراندن با يآملنيالدشمس :قرار زير است
 زيتبر به تاًينها و 1برد بهره هاآن محضر از و ديرس متعدد انادتاس خدمت به مختلف يشهرها
 نيهم به و 2افتي باال يمقام ،ويعصرالجات بزرگ يعلما از ،يحل يعالمه محضر در و رفت
   3.بپردازد سيتدر كار به زيتبر يهينغازا يمدرسه در توانست سبب

 يارهيالس ��مدر نظرانصاحب از يكي عنوان به ،داشت علوم در كه يتسلط دليل به يو  
 يو نيجانش و ويالجات حكومت دوران يط در يآملنيالدشمس .شديم محسوبحلي  يعالمه

 ويالجات احترام مورد ههموار و بود سيتدر به مشغول هيسلطان يمدرسه در بهادرخان ديسع ابو
 در شهيهم كرد، دايپ شيگرا عيتش مذهب به ويالجات كه آن از پس خصوصاً ،گرفتقرار مي

 بر دبهادرخانيسع ابو مرگ از بعد اي كهيناآرام و آشوب يپ در اما 4.داشت حضور او ياردو
 مشاركت ياسيس مسائل در كه يآملنيالدشمس 5،بود آمده وجوده ب  در آذربايجانينيجانش سر

 بن ابواسحاق خدمت به و شد رازيش رهسپار ،بود مسلك يصوف يمدرس صرفاً و نداشت
   6.ديرس شاه محمود

- شمس .رفتيپذ يگرم به را يو ،بود دوستعلم و پرورفرهنگ يپادشاه كه نجوياآل ريام  

 تيحما يهيسا در و 7،نمود ميتقد يو به را خود ونيالع سيارعيف الفنونسينفا كتاب زين يآمل نيالد
   .8افت يوفات ق.ه753 سال در تاًينها ، تا آن كهماند يباق رازيش در عمر انيپا تا پادشاه نيا

 كردمي سيتدر و ليتحص علوم ترشيب در كه بود طرافاال جامع يمدرس يآملنيالدشمس  
 دانشمند كي نوانع به يو ،آن بر افزون 9.به جاگذاشت يفاتيلأت يعرب و يفارس زبان دو هر به و
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 وا 1. استكرده انيب يمتعدد ليدال يو عيتش در يشوشترنوراهللا. شوديم شناخته مذهب يعيش
 استيس از يناش كه ياطياحت با البته ،را خود يعيش التيتما زين الفنونسينفا كتاب يجا يجا در

 يسن و عهيش فاختال انيب به امامت بحث در يو 2.است داشته ابراز ،بوده يو يمذهبمداراي 
 بحث ،نيهمچن 3.است داده قرار ديكأت مورد انيعيش نگاه از را امامت يمسئله و پرداخته

 يشهياند موافق زين يفقه مباحث در و. است نكرده ياعتراض برآن و نموده مطرح را رخميغد
 يمذهب يمدارا استيس سنت اهل قبال در چون وي رسديم نظر به اما 4.است سخن گفته عيتش
 5،كرده مطرح را سنت اهل مذاهب يفقه مباحث زين الفنون سينفا كتاب در و گرفته شيپ در

 صرفاً يو كه يحال در بوده است؛ سنت اهل مذهب روانيپ از يو كه آمده وجودهب شائبه نيا
 ،البته. است نبوده متعصب دبودن،يمق رغميعل خود عيتش در و گذاشتهيم احترام سنت اهل به
 سنت اهل يعلما با وستهيپ عهيش تيحقان باب در يو كه نمود اشاره ديبا ،مطلب نيا رغميعل

 بزرگ يعلما از يجيا نيعضدالد يقاض با مناظرات نيا ترشيب كرد،كهيم مباحثه و مناظره
   6.بود سنت اهل

 ونديپ دنبال به و اشراق يفلسفه تفكر يراستا در يآملنيالدشمس يشهياند رسديم نظر به
 يتجربه و يباطن شهود بر يمبتن يافلسفه اشراق يفلسفه رايز. است  بودهتصوف و فلسفه نايم

  7 .است ياشراق يمعرفتداراي  مجرد، عقل از گرفتنسرچشمه با كه آيدبه حساب مي يعرفان

 توسط فلسفه ياياح يپ در و اشراق يشهياند بر هيتك با زين يآملنيالدشمس ،جهينت در  
 از را مطلب نيا .بود تصوف و فلسفه امتزاج دنباله ب 8،شاگردانش و يطوسنيلدراينصخواجه

 عقل ديتجر بر همت كه فالسفه اكثر«: سدينويم يو. افتيدر توانيم يخوب به يو گفتار نيا
 را آن و نددبمان مقام نيا در اند،كرده صرف آن در را خود عمر و گماشتند معقوالت ادراك و

 دگر شواهد از و نشناختند ياصل مقصود چون قتيحق به و شمردند يقيحق مقصد به وصول
 چون«: دهديم ادامه و ؛»شدند گم ظاللت مرتبه در ،كردند آن انكار و افتادند محروم مدركات
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 بعد و خوانند يشهود كشف را آن كه ديآ ديپد يقلب مكاشفات افتاد، عبور معقوالت كشف از
 درجات مقام نيا يمباد در ...ندينما يرو خوانند، يروح فكش را آن كه يروح مكاشفات آن از

  1.»شود كشف شانيا مكالمه و مالئكه مشاهده و رضوان شواهد و جنان

 يو نگرش نوع يدهنده نشان يخوب به ،شد اشاره كه چنان ،يآملنيالدشمس گفتار نيا  
 ارتباط ،يعيش يعرفان شيگرا خصوصاً ،انيعيش و اشراق يفلسفه يهادگاهيد انيم كه چرا. است
 و انيعيش انيم ،جهينت در ،شد دنبال عهيش يعلما توسط اشراق يشهياند ظاهراً. دارد وجود يكينزد

 2،افتي انطباق گريكدي با يعيش عرفان و ياله حكمت ميمفاه و د گرديبرقرار يآشت انيصوف
 مشاهده يآملنيالدسشم يبندطبقه  در توانيم را تصوف و عيتش امتزاج نيا شكل نيبهتر كه

  3.است شده مطرح فلسفه فروع وجز طلسمات و بهيغر علوم يبندطبقه نيا در رايز. كرد

 كتاب نيا. دانست يآمل نيالد شمس اثر نيترمهم توانيم را ونيالع سيعرا يف الفنون سينفا  
  قمري هجري753 تا 742 يهاسال نيب ،بود مختلف علوم ينهيزم در بزرگ يادانشنامه كه

 يخط يهانسخه نيتركهن 5.نمود ميتقد نجوياآل ريام به را آن يآملنيالدشمس و 4،شد فيلأت
در دسترس  يخط يهانسخه گريد و شده ريتحر هجري قمري 809 سال در ظاهراً كتاب نيا

  6.است هجري قمري ازدهمي يسده به متعلق آن،

 مالباقر همت به تهران در ش. ه1309 سال در بار نينخست يبرا الفنونسينفا كتاب  
 ابوالحسن همت به ش  ه1377سال در مجدداً و افتي انتشار يسنگ چاپ صورت به يخوانسار

 از يعلم روش بر يمبتن يانتقاد يچاپ هنوز اما ؛ديرس چاپ به تهران در دمجلّ سه در يشعران
 ،نيبرا افزون. شوديم احساس يعلم يجامعه يبرا آن ضرورت و است هشدن شرتنم كتاب نيا

 سال در جمله از. است دهيرس چاپ به مجزا صورت به زين الفنونسينفا كتاب از ييهابخش
 زيتبر در و نمود نيتدو را آنتعريفات  و اصطالحات و فرهنگ ان،يثروت بهروز ش  ه 1352

 لمستق طور به زينش . ه1320سال در الفنونسينفا كتاب يياؤر تعبير بخش و 7ديرسان چاپ به
_____________________________________________________________________ 
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 1.افتي راشتنا يسنگ چاپ صورت به

  يآمل نيالد شمس دگاهيد از موعل يبند طبقه .2

 نيا در. است ونيالع سيعرا يف الفنون سينفا كتاب بر يمبتن يآملنيالدشمس يبندطبقه اساس
 نيالدشمس د،وشيم محسوب يو عصر يهادانشنامه نيتركامل و نيتربزرگ از يكي كه ،كتاب

 2.است نموده مشخص قيدق طور به را علم هر حدود و كرده ارائه موعل از يقيدق يبندطبقه يآمل
 كرده فيتعر و انيب يروشن و دقت به را مختلف علوم كه است يآموزش يمتن الفنونسينفا كتاب

  . است نموده اظهار ممكن صورت نيترساده به را خود هدف و

 چهارچوب و طرح و ارائه، علوم از يقيدق و مشخص يبندرده سندهينو ،كتاب نيا يمقدمه در  
 يبندطبقه كي نخست يآملنيالدشمس 3.كنديم انيب دقت به علوم يبند طبقه در را خود

 است موعل يبندطبقه در يسنت يوهيش همان تكرار واقع در كه به دست داده موعل از مختصر
 در. انددهكر ارائه زين يگراند و يرازيش نيالدقطب ،يطوس نيالدرينص خواجه چون يافراد كه

- حكمت و ه،شد ميتقس ينظر حكمت و يعمل حكمت بخش دو به حكمت ،يبندطبقه نيا

 يبيترت زين بندي مختصرطبقه نيهم در اما. است يعقل علوم و ينقل علوم بخش دو يدارا زين ينظر
 ،يرازيشنيالدقطب يبندطبقه خصوصاً ،گذشتگان يبندطبقه در كه كنديم معرفي را علوم از

 كه ،دانديم بخش دو را ينيد علوم فروع خود، يبندميتقس در يو . استشده توجه  بدانتركم
 علم .2 ؛كتاب علم .1 :از اند عبارت كه است قسم چهارنيز  مقصود .تبع اي است مقصود اي

  .فقه فروع علم .4 ؛فقه اصول علم .3 ؛اخبار

 و متممات و ،يادب علوم همچون آالت كه محسنات؛ و متممات ايهستند،  آالت اي هم تبع  
- نيالدشمس ،مختصر يبندطبقه نيا در 4.است تصوف و يشرع علوم يهيبق انندهم محسنات

الدين شيرازي قطبدر مقايسه با  و ل استئقا يخاص تياهم موعل يفرع يهاشاخه رايب يآمل
 كرديرو يدهنده نشان امر نيا كه ،دهدبه دست مي ينيد علوم فروع از كه يمتفاوت يبندميتقس
  5.است ينقل علوم خصوصاً علم، يبند طبقه به دانشمند نيا نينو

_____________________________________________________________________ 
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 الفنون سينفا كتاب در يو علوم يبندرده اساس كه يآمل نيالد شمس ياصل يبندطبقه اما  
   :از است عبارت شود،محسوب مي

  

  

علوم اسالمي. الف

 )اواخر(

علم.7يمعان علم .6 نحوعلم.5فيتصرعلم.4اشتقاقعلم.3لغت علم.2خطعلم.1 :اتيادب.1

علم .13شعر علم .12 ضيقر علم. 11 يقواف علم .10يعروض  علم. 9 عيبد علم .8 انيب

 غاءياستعلم.16انشاءعلم.15امثالعلم.14نيدواو

شرعيات.2

  احكامعلم.1

   

  ريتفس علم .2

   

  اخبار علم .3

   

 فقه اصول علم .4

  فقه فروع علم .5

   خالف علم .6

  شروط علم .7

   قرائت علم .8

  دعوات علم .9

علم .4خداوند افعال به علم .3خداوندصفاتبهعلم.2خداوندذاتهبعلم.1
 وامامتنبوتبه

نزول اسباب علم .5 اعراب علم.4وقوفعلم.3قرائتعلم.2قرآنلغاتعلم.1
.10 ليدال و استنباط علم .9 قصص علم .8 ليوأت علم .7 منسوخ و ناسخ علم .6

 مواعظ و اشعار علم. 12  او ليفضا و خواص به علم .11 اعجاز علم

و اتيمفتر به علم .3 نيتابع وصحابهاحوالبهعلم.2آنقيحقاويمعانعلم.1
و جرح و حيتراج و تعارض علم .4 شده واقع ثيحد متون در كه يفاتيتصح
 ثيحدعلم.5ليتعد

ضيفرا علم .4 ايوصاعلم.3احكامعلم.2آخرتعلم.1

علم تصوف.3

 

 )قتيطر (سلوك علم .1

  

  

  

  قتيحق علم .2

   

  

  

  مراصد علم .3

 

طيشرا .3 هيتخل و هيتزك علم.2سالكاعمالوقاداعتتيفيكبهعلم.1
علم .6 او حاالت علم .5 سالك مقامات علم .4 آن آداب و سلوك

 متصوفه مستحسنات علم .7 سلوك ارباب اصطالحات

مفردات جاديا و تيفيك به علم .3آنمقاماتوديتوحعلم.2اءياشمعرفتبهعلم.1
علم .6 مختلفات انيم قيتوف و جمع علم. 5 فاتيتال و تعدد حصول تيفيك به علم.4

علم. 10 انوار علم. 9 ذات و صفات يتجل علم. 8 مكاشفات علم. 7 مشاهدات
حق ياسام علم. 13 مكان و زمان يط علم .12 كائنات ريتسخ علم .11 اسرار

 اصولعلم.15معادومبداءعلم.14جمالصفاتويتعال

علم .6اميق علم .5وراثت علم.4دراستعلم.3لتيفضعلم.2هيفرضعلم.1
يلدن بيغ علم .11 نيقي علم.10 سعت علم .9 ضرورت علم .8خواطر علم .7حال
 موازنهعلم.12
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ـاالت علم.4ريسعلم.3خيتوارعلم.2محاورهعلم .1يورمحاعلم.4 ـالم  اهـل  مق  علـم  .5ع
 )مشكل لغات يعقل شرحعلم(ياحاجعلم.7واقعاتومواقفعلم.6انساب

علم اوايل

 )عقلي(

مدناستيسعلم.3منازلريتدبعلم.2اخالقبيتهذعلم.1يعملحكمت.1

مت نظرياصول حك.2

  منطق علم .1

  ياول فلسفه علم .2

  

  ياله علم .3

  

  يعيطب اجسام علم .4
.4 فساد و كون علم .3عالموسماعلم .2يعيطبسماععلم.1

  معادن علم. 7  نبات علم .6 وانيح علم .5 يعلو آثار علم

صفات و نفوس علم .3آنآثاروعقولمعل.2ودالوجواجبهبعلم.1
 )اند شمردهيعيطبياعتباربهويالهياعتباربهراعلمنيا (آن

ياعتبار و يوجود اعراضوجواهرعلم.2عامهامورعلم.1

 يقيموس علم .4) تيئهونجومعلم (اسطرنوماعلم.3)اعدادخواصعلم (يقيارثماطعلم.2هندسهعلم.1ياضيراصول.3

فراست معل .5 ريتعبعلم.4)ميعزاعلمبهكواكبدعوتعلم،طلسماتعلم (ايميس.3 ايميك.2 يعيطبفروع.4

چون يعيطب حرف علم. 8 . است آن داخل جواهر معرفت كه خواص علم .7 نجوم احكام علم .6

  وهم علم.10،دمعلم.9فالحتعلماآلثار،قلععلم)يشكارمرغ (بزاتعلموطرهيب

اعراض و اسباب ومرضوصحتبهعلم.3حيتشرعلم.2يعيطب اموربهعلم.1
 معالجت علم.6صحتحفظعلم.5كيهرليدالوعالماتهب علم.4آن

 طبعلم.1

ياضيرفروع.5

علم. 6 مقابله و جبرعلم.5حسابعلم.4متوسطاتعلم.3ايمرا ومناظرعلم.2تيئهعلم.1

و جيز م،يتقد معرفت از است عبارت كه نسيك سوتطا علم. 8 كواكب صور علم .7 مساحت

رمل علم .11 اعداد وفق علم. 10ممالك و مسالك علم .9 آن ريغ و يرصد آالت و اسطرالب

و نرد ،شطرنج چون (مالعب علم .13 حروب آالت و جراثقل ، اءيالم ثقل شامل (ليح علم. 12

 .)...وشعبده
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 به استناد با و كنديم صحبت علم شرافت و لتيفض يخود درباره كتاب يمقدمه در يآمل
، وا. دارد ديكأت يآموز علم و علم تياهم بر ثياحاد و يآسمان هايباكت گريد و ميكر قرآن

 بر و علم، به روح كمال و است روح به بدن كمال كه اندمتفق عقال يهمه افزايد،همچنين مي
 به كمك علم هدف كه دارد شارها مطلب نيا به و1ورزديم ديكأت علم شرافت بر اساس نيا

   2.است يتعاليبار ذات به دنيرس يعني ،مطلوب كمال به دنيرس در انسان

 معقول از را علم شصت و صد كه كنديم حيتصر قاًيدق كتاب يمقدمه در يآملنيالدشمس  
 از را علوم يبند طبقه يو 3.است نموده ميتقس رده پنج و هفتاد به اصول و فروع و منقول و

 علوم يملكه عنوان به يادب علوم ،يو يبند طبقه در. كند يم آغاز يادب علوم با و اواخر علوم
 كه دارد اعتقادوي  رايز ؛به شمار آمده است يادب علوم يمجموعه ريز علوم گريد و ،است
 نيا 4.است برخوردار ييبسزا تياهم از ،انسان يريادگي انيبني مثابه به يادب علوم و خط زبان،
  5.شناسدمي يلسان علوم رايب خود يبند طبقه در يفاراب كه است يترضرو ادآوري ت،ياهم

 با ،نظرانه تنگ نگاه و يمذهب تعصب هرگونه از دور به ،الفنون سينفا كتاب يسندهينو  
- ميتقس در يو. است كرده ارائه خود زمان تا علوم يبندطبقه از يجامع طرح ،يعلم وسعت

- ميتقس ،گذشتگان سنت در (گذشتگان سنت به نسبت ، اواخر علوم و لياوا علوم به خود يبند
 و يطوسنيرالدينص خواجه ،نايسنبا ،يخوارزم .شديم ميتقس يكل بخش سه اي دو به علوم يبند

 ،علوم مختلف يهاشاخه نيتدو در اما ،است مانده وفادار 6.اندكرده تيرعاديگران، اين اصل را 
 ،ديجد طرح نيا. كرده است ارائه يديجد بيترك و شكسته درهم را هايبندطبقه يسنت طرح

 تمدن در موعل يبندطبقه در علوم برشمردن بيترك از نظر هم و ،ساختار نوع لحاظ از هم
 جوامع در هاآن ظهور ينهيشيپ براساس را علوم يبندرده و هكرد وارد ييهاينوآور ياسالم
  7 .است داده قرار توجه مورد يانسان

 از را گذشتگان يبند ميتقس خود، يبندطبقه در كرده يسع يآملنيالدشمس رسديم نظر به  
_____________________________________________________________________ 
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 جامع طرح شانيبررس با ينوع به و دينما كامل  است،داشته يآگاه هاآن از يخوب به كه علوم
 وجز كه مذكور علوم يبندطبقه در توجه شايان نكات از. كند ارائه موعل از يمنظم و

 فروع و اصول گذشتگان مانند يو كه است مطلب نيا شود،يم محسوب يو يهاينوآور
 يعلم هر يعمل يجنبه كرده يسع بلكه ،هاوردين يكديگر كنار در مستقل يبخش در را هرعلم

 باعث آن يكاربرد يجنبه و محض علم بين كيتفك نيا. دنماي جدا آن ينظر يجنبه از را
 ترشيب علوم كاربرد تا كرد مشخص ترقيدق را يعلم ره تيفعال و حدود بتوان كه  استشده
گشوده  تريكاربرد حال نيع در و تريتخصص يبندميتقس يبرا راه سان نيبد و شود انينما

   1.است شده توجه علم يبندطبقه به تركم  در تمدن اسالمينظر نيا از و گردد؛

 يروشن و قيدق فيتعر يصصتخ صورت به كنديم يسع يعلم هر انيب در يآملنيالدشمس  
 مطرح مطالب. دماين ارائه علم هر ينهيزم در را مختلف نظرات و به دست دهد علم آن از

 را يك هر ديفوا كرده تالش سندهينو و است يمناسب يمنطق نظم يدارا يعلم هر يدرباره شده
يك از علوم را موكداً  هر ينهيزم در مختلف يهادگاهيد اختالف ،حال نيع در و توضيح دهد

 مختلف يهادگاهيد برابر در  خاصيريگموضع اي اظهارنظر از يو خود اما 2بر زبان آورد؛
  . است كرده زيپره

 با كه است يرفلسفيغ يهايبندطبقه معدود يهزمر در يآمل يبندطبقه گفت بتوان ديشا  
  . است پرداخته علوم يبند رده به ،آن به قيدق كرديرو و علوم يبند طبقه هدف

 فلسفه و تصوف امتزاج دنباله ب خود يشهياند در سندهينو ،شد اشاره ترشيپ كهچنان اما  
 ،يآملنيالدشمس يبندطبقه در فلسفه و تصوف يكينزد اوج گفت توانيم رو،از اين ؛است بوده
 يبندطبقه در يآملنيالدشمس 3.است فلسفه ابواب يمجموعه ريز در بهيغر علوم گرفتن يجا

 داده به دست تصوف علم ينهيزم در را بحث نيترمفصل اواخر علوم يرمجموعهيز در خود
 و يينها مقصد به تواند يم كه است تصوف با امتزاج در فلسفه كه است معتقد رايز 4،است
 يزمره در را تصوف كهآن دليل به نيشيپ يعلما كه است باور نيا بر و نائل آيد، مطلوب كمال

 در كهآن حال 5.اندنگرفته نظر در ييجا آن يبرا شيخو يبندطبقه نظام در ،دانستندينم لومع
_____________________________________________________________________ 

 .18- 14، صص1 همان، ج   1
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 همه كه ندايعلوم يانيب علوم. دشو يم ميتقس يانيع  علومو يانيب علوم به علوم ،تصوف اهل نزد
 اي ،ننددايم يشرع اي را علوم  ازيبرخ و ،است تصوف اقسام يانيع علوم و اندكرده ذكر ها راآن

  1.است تصوف علم آن كه ،يحكم و يشرع انيم جامع ا ي ويحكم

 قيطر از يتعاليبار ذات يينها قتيحق افتيدر و افتني ،واقع در تصوف علم ،يآمل نظر بهبنا   
 و معقوالت مكاشفات از عبور ،درجه نيا به دنيرس يالزمه شهود و كشف و ضيف كسب

   2.است يشهود مكاشفات به دنيرس

 بر ،او .است يعمل حكمت بر يو ديكأت ،يآمل يبندطبقه در توجه شايان نكات گريد از  
 نفس، بيذهت بخش سه به را حكمت ،يسنت يبندميتقس از يرويپ به و ،يرازنيفخرالد خالف

 و دهدقرار مي صناعات يهمه سأردر  را استيس و دكنيم ميتقس ،استيس و منزل ريتدب
 در يو 3.است گريد علوم با ياله علم نسبت مانند ،صناعات گريد اب آن نسبت كه دارد اعتقاد

 همان قاًيدق ،است قائل آن يبرا يعمل حكمت در را تياهم نيتريعال كه استيس ينهيزم
 و نيرالدينص خواجه يهاريتفس و نظرات به آن كنار در و كند يم انيب را انينيشيپ ريتفس

 در دانشمندان نيا يفرع يهايبندميتقس و يعمل حكمت ينهيزم در يرازيش نيالد قطب
 زيپره نظر اظهار هرگونه از ،كتاب گريد يهابخش همانند اما ،كنديم توجه يعمل حكمت

  4.دينمايم

 هرگونه از فارغ ،يآمل نيالد شمس كه داشت اظهار توانيم ،يينها يبندجمع كي در  
 در شانديفوا و برد كار اساس بر را علوم و ستهينگر علم به يمذهب ينظر تنگ و تعصب
 سطح در ،نشده توجه آن به قبالً كه را يعلومهر يك از  و، دهكر يبندرده ياسالم يجامعه

 حال نيع در و يبعد يهايبندطبقه يبرا گونه، اوبدين. نموده است مطرح مستقل يعلم
 اين طرح يكل رطو به. نمود باز گذشته از متفاوتراهي جديد و  ،يعلم يهانگارش يتوسعه
 تكامل است و در همان حال،  يو عصر تا علوم از يبندطبقه طرح نيتركامل يآملنيالد شمس
  .سازدرا نمايان مي مسلمانان يعلم نگرش و علوم يبندطبقه
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  يآمل نيالد شمس و يراز نيفخرالد هاييبندطبقه يسهيمقا. ج

 در همين يآملنيالدشمس با آن يسهيمقا و يراز نيفخرالد نظر از علوم يبندطبقه به ينگاه با
 هم آنو  د،يآيم چشم به ها آنيبندطبقه دو هر در يمشترك يمسئله زيچ هر باره، پيش از

. است ي مورد بحثسندهينو از ديد آن گاهيجا و تياهم و علم از جامع و قيدق يفيتعر فقدان
 تياهم علوم به نسبت سندهينو گرشن شناخت در ،علم از قيدق فيتعر كيدادن به دست رايز

  .  سازد يم انينما يخوب به در سنجش با يكديگر  را دانشمندان هاينگرش تفاوت و دارد يانيشا

 نبي در و نداردمذكور  ياسالم دانشمند دو به اختصاص مشكل نيا كه رسديم نظر به ،البته  
 ريغ يهايبندطبقه خصوصاً -  نداپرداخته موعل يبندطبقه به كه هم ياسالم دانشمندان گريد

 ينگارخيتار انيجر در سنت كي همچون همواره و شوديم دهيد ياهلمسئ نيچن زين - يفلسف
  1 .است داشته تداوم ياسالم تمدن در علم

- طبقه دو نيا اشتراك موارد يزمره در كه الزم به ذكر است م،يبگذر كه سئلهم نيا از  

  :كرد رهاشا ريز نكات به توانيم ،يبند

 علوم و مانده وفادار انينيشيپ سنت به ،علوم از خود يكل يبندميتقس در دانشمند دو نيا .1  
 .اندنموده ميتقس) اواخر و لياوايا ( يعقل و ينقل بخش دو به را

- شيب علوم انينيشيپ بندي علوم از ديددر مقايسه با رده ،يبندطبقه دو هرنويسندگان، در .2  
 مطرح مستقل علوم عنوان به را يفرع علوم خود يبندرده در و هكرد علوم يدبنرده وارد يتر

 كه يعني موضوعي. دنمو محسوب آنان يهاينوآور يزمره در ديبا را امر همين .اندنموده
 يآملنيالدشمس ،ادامه در و نشان داد توجه آن بهخود  العلوم جامع در يرازنيالد فخر نخست

 .پي گرفت را آن رت يمنطق اصول اساس بر

 موعل يبندطبقه به )ايدانشنامه (يالمعارف�ريدا هايباكت قالب در ،دانشمند دو هرعالوه،  به  
 در جهينت در سخن گفته،جامع  صورت به خود مباحث در ،سبب نيهم به و 2انددست يازيده

 .اندپرداخته قيعم يهاپژوهش به وم مختلف،عل ينهيزم

 زين ياساس اختالفات ،شتركم نكات رغميعل ،يبند طبقه دو نيا در ،رسديم نظر به اما   
 .كرد ميخواه اشاره هاآن از يبرخ بهدر زير  كه دارد وجود
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 جو وجست دانشمند دو نيا يكالم -  ياعتقاد يهادگاهيد در ديبا را اختالف نيترمهم .1  
 گذار ريتأث زين علم به نآنا ردكيرو در ،دارد وجود دانشمند دو نيا نگرش در كه ياختالف. كرد
 يها شهياند ييهپا بر مذهب ياشعر متكلم ك يعنوان به ،يراز نيفخرالد رايز. است بوده

 و بود ياسالم يوح روح و كالم علم باآن  ارتباط و علوم اصول انيب دنبال به ،خود يكالم
 به يكرديرو نيچن با و ند،ك ارائه را يفلسف كالم ينوع به ،كالم و فلسفه امتزاج با داشت يسع

 يعيش مدرس ك يعنوان به ،يآمل نيالد شمس كه يحال در. است نموده توجه موعل يبندطبقه
 شهود و كشف تياهم به يعلم افتيدر در و بود تصوف و فلسفه امتزاج در صدد ،مذهب

. است به دست داده يمتفاوت ريتفس علم يبندطبقه در ،شهياند نيا يهيپا بر و داشت ديتأك
 نيا .است يكالم ترشيب يراز يساخت طرح و ،يآموزش ترشيب يآمل يساخت طرح ،نيا بر افزون

 يخوب به  مذكوردانشمند دو يبندطبقه در تصوف گاهيجا در توانيم را نگرش در تفاوت
 نيالدشمس كند،ينم محسوب علم را تصوفاساساً  يراز نيفخرالد كه يحال در. دنمو افتيدر
 يدربارهو  كرده عرفيم اواخر علوم يهمجموع ريز در مستقل علم ك يعنوان به را وفتص يآمل
 روشني به خود نيا  آن را علمي با اهميت دانسته است، وو است به تفصيل سخن گفته تصوف علم

 علوم يبندطبقه در دانشمندان نيا از ك يهر  يفكر و يكالم يهادگاهيد ريتأث يدهندهنشان
 1.ان استاز نظر ايش

 همانند ،خود يبند ميتقس در يو كه  آن هستيمشاهد يراز نيفخرالد يبندطبقه در .2  
 و كند يم انيب آن كنار در زين را علم هر يفرع يهاشاخه و بردنام مي را ياصل علوم ،گذشتگان

 با ،يآملنيالدشمس كهآن حال. است مانده وفادار ياسالم تمدن در علوم يسازنهيقر سنت به
 ياصل علوم ،آن اساس بر كهاست  كرده ارائه ديجد يطرح ،گذشته يهايبندطبقه ختنيردرهم

 كه يكاربرد و تياهمرمبناي ب علوم بلكه ،رنديگينم قرار هم كنار در گذشته همانند يفرع و
 و منطق بر عالوه فلسفه ،يآمل يبندطبقه در كهچنان. اندشده يبندرده دارند، علم خيتار در

 وجز را يبندميتقس نوع نيا ديبا كه ، غيره نيز هست و ايميك نجوم، طب، شامل مابعدالطبيعه
 علوم از اييبندميتقس نيچن يو از پيش تا رايز 2،آورد حساب به يآملنيالد شمس يهاينوآور

 به يو نگرش نوع نيهم ،يآملنيالدشمس شهرت ليدال از يكي ديشا و بود توجه مورد تركم
 .باشد  علوم يبندطبقه
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  دونيا از كيهر نگرش  با يكديگر،يبندطبقه دو يسهيمقا در لمأت شايان نكات از .3  
 ،بيترت به يعمل حكمت ،يرازنيفخرالد يبندميتقس اساس بر .است يعمل حكمت به دانشمندان

 يمبتن كه نيشيپ يهايبندطبقه در كهآن حال1است؛ منزل ريتدب و استيس ، اخالق علم شامل
. استيس و منزل ريتدب اخالق، بيتهذ: از است عبارت يعمل حكمت بود، ييارسطو سنت بر

 نبودهموافق  منزل ريتدب در استيس نقش تياهم با يراز فخر رسديم نظر به ،شد اشاره كهچنان
 كرده است؛ ارائه يمتفاوت يبندميتقس يعمل حكمت  دانشمندان، در خصوصگريد در مقايسه با و

 2.ورزيده است ديكأت گذشتگان سنت بر يعمل حكمت ميتقس در يآملنيالدشمس كه يحالدر

 و نگرد،مي علوم يملكه عنوان به كالم علم به ،علوم شمردن بر در ،يراز نيفخرالد .4  
 ، زبان (يادب علوم ،يآملنيالدشمس كه يحال در 3.دانديم كالم علم يرمجموعهيز را گريد علوم
 و شيدايپ مبنايبر را علوم و داده قرار توجه مورد گريد علوم اساس عنوان به را )غيره و خط
 يهانگرش ريثأت ،زين مورد نيا در 4.است نموده يبندطبقه ،جوامع انيم در هاآن وجود أًمبد
 .است مشهود يخوب به ،علم به  نام بردهدانشمنددو  يكالم و يفكر

-  فخر، نسبت بهيآملنيالدشمس كه دهديم نشان يوبخ به  ياد شدهيبندطبقه دو يبررس .5  

- بوده، چنان يفخرراز به نسبت يترقيدق و جامع طرح يدارا خود يبندطبقه يارائه در رازي،

 الفنونسينفا كتاب سراسر در و كرده فيتوص دقت به ي تأليفشمقدمه در را طرح نيا كه وي
 به را مطلب كرده يسع علم هر حيتوض و شرح در كهآن ضمن. است نموده تيرعا يخوب به

 كه است يحال در نيا. باشد پذيرفهم خوانندگان يبرا تا، به قلم آورد ممكن صورت نيترساده
- ميتقس به و بوده واقف علوم يبندطبقه اصل به كهآن رغمبه ،العلوم جامع در يراز نيفخرالد

 علوم كيتفك به تركم كتاب مذكور متن در اما نموده، ديتأك ينقل و يعقل علوم به ،علوم يبند
 از ك يهر بهراجع خود مطالب يارائه در كهآن ضمن شان داده است؛ن توجه يعقل و ينقل

از اين  ؛است كرده صحبت يتخصص كامالً صورت به ،يعقل علوم يهنيزم در خصوصاً ،علوم
 فهم به قادر  ،علم آن ينهيمز در مبسوط ياطالعات داشتن بدون ،موارد از يا پاره در خواننده رو،

 .  يستن شده ارائه مطالب
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   يريگجهينت

 مشاهده يخوب به با يكديگر، يآمل نيالد يشمس و يراز نيفخرالد يبندطبقه يسهيمقااز طريق 
 در كي هر و اندبوده علوم يبندطبقه ينهيزم در ييهاينوآور يدارا يبندطبقه دو هر كه شد

 توجه ديبا ،نيا بر افزون .اندي به جا نهادهراتيثأت علم ينگار خيتار انيجر در خود يخيتار مقطع
 شناخت از مانع هستند، و همين مسئله علم از قيدق فيتعر فاقد يبندطبقه دو هر كه داشت
  .است شده هاآن متفاوت يهانگرش افتيدر و علم به دانشمندان نيا كرديرو صحيح

 و هانحله كه دهديم نشان يخوب بهبا يكديگر  يبندقهطب دو نيا يسهيمقا ،گريد يسو از  
 هاآن يبند طبقه در ،دانشمند دو  نيا از كي هر يفكر و يخيتار طيشرا و يكالم ياهدگاهيد
 در متفاوت يهايبندطبقه يارائه باعث و بوده رگذاريثأت علوم يدرباره ايشان نگرش و علم از

  .است هشد ياسالم تمدن مربوط به علم خيتار

 دربرداشت، كه ييهاينوآور دليل به  مذكوريبندطبقه دو هر كه نمود اذعان ديبا ،انيپا در  
 يبندطبقه انيجر استمرار و علم ينگارخيتار در و ،بود رگذاريثأت علم ينگارخيتار انيجر در

 طيشرا دهديم نشان سهيمقا نيا .شد ديجد يهاروش جاديا به منجر ياسالم تمدن در علوم
 رگذاريثأت علم ينگارخيتار و علوم يبندطبقه در ياديز حد تا يكالم و يفكر اتاختالف و يخيتار
 .است بوده سازانيجر ينوع به و
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  .دارالصار :روتيب ،هيلفلسفا و هيالكالم آراء و يالراز نيالد فخر ، )م 1963(محمدصالح الزركان،  - 

  ويعلمانتشارات  :تهران افشار، يصدر نيغالمحس يترجمه ،علم خيتار بر يامقدمه ،)ش1382(جورج ،سارتون  - 
  .يفرهنگ

 محمود و الحلودمحمد كوشش به ،يالكبر����الشاطبقات ،)م1976 - 1964( عبدالوهابنصريابنيالدتاج ،يسبك  - 
 ].انيب[ :قاهره ،يالطناج محمد

  .يطهورانتشارات  :تهران ،ياسالم تمدن در علوم يبندطبقه ،)ش 1360(صادق محمد ،يسجاد  - 

 :تهران ،يشعرانابوالحسن حيتصح ،ونيالعسيعرايفالفنونسينفا ،)ش1379(محمودمحمدبن ،يآملنيالدشمس  - 
  .هياسالم انتشارات

  .هياسالم يفروش كتاب :هرانت ،نيمنؤالم مجالس ، )ش1375(اهللا نور ،يشوشتر  - 

 ةترجم و كوشش به ،)يشهرزور االفراح ��رو و االرواح��نز ةترجم (كنزالحكمه ،)ش1316(يشهرزور  - 
  ].نايب[ :تهران ،يدر نيالداءيض

  .ريركبيام انتشارات: تهران قراگزلو، يذكاوت رضايعل ةترجم ،تصوف و عيتش، )ش 1380(يمصطف كامل،يبيالش  - 

  .جهان انتشارات :تهران ،اتيلوفاب يالواف ،)ق 1381(نيالد الحص ،يصفد  - 

  ].نايب[ :آباد دريح ،ادهيالس مصباح و السعاده مفتاح ، ]تابي[زاده يكپر طاش  - 

  ر،يكو نشر :تهران ، رانيا در ياسيس يشهياند زوال ، )ش1387(نيحس ،ييطباطبا  - 

 و يعتيشر احمد ةترجم غراب، ديمحمدعبدالمج كوشش به ،ماالسال بمناقب االعالم ،)1367(ابوالحسن، يعامر  - 
   .يدانشگاه نشر مركز :تهران ،يمنوچهر نيحس

   .دارالكتاب :روتيب ،عندالعرب العلوم خيتار يف الموجز ،)م1981(محمد مرحبا، عبدالرحمن  - 

  .لهاللا 	����دارو :روتيب بوهلحم، يعل له قدم ،العلوم احصاء ،)م 1996(نصر يالب ،يفاراب  - 

 .1ش،  3 سال ،معارف ،»يراز امام يچاپ آثار فهرست«  ،)ش1365 ريت و نيفرورد(كامران ،يفان  - 

  .يزدي افشار دكتر موقوفات اديبن :تهران داوود، آل يعل حيتصح ،العلوم جامع ،)ش1382(يراز نيفخرالد  - 
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  .هيالبه 	���� :قاهره ،)ريكب ريتفس (بيالغ حيمفات ، )م1934(-----   - 

  .تهران دانشگاه انتشارات :تهران ،هيااله قيحقا يف ��
	الكما 	�الرسا ،)ش1335(-----   - 

  .	���العثماالمعارف�ريدا :درآباديح ،مناظرات ،)ق1355/م1936(-----   - 

  .	���العثماالمعارف�ريدا :درآباديح ،هيالمشرق المباحث ،)ق1343/م1924(-----   - 

  .كتاب يايدنانتشارات  :تهران ؛يبيحبيعبدالح حيتصح ،يناصر طبقات ،)ش 1363(يجوزجان السراج منهاج يقاض  - 

   .حكمتانتشارات  :تهران ،�مشكو محمد كوشش به ،الدباج �لغز التاج �در ،)ش1385(يرازيش نيالدقطب  - 

  .ريكو انتشارات :تهران ،ييطباطبا جواد ديس ةترجم ،ياسالم ةفلسف خيتار ،)ش 1387(يهانر ،كوربن  - 

  .اميخانتشارات  :تهران ،االدب��حاير، )ش 1354( ي محمدعل،يزيتبر مدرس  - 

  .يامنطقه يفرهنگ ةسسؤم :تهران ،يفارس يخط يهانسخه فهرست ،)ش 1348(احمد ،يمنزو  - 

 .اطالعات :تهران پژوه،دانش يمحمدتق كوشش به ،النجوم يدرار و العلوم تيواقي، )ش1364]( نامعلوم[   - 

 دانشگاهانتشارت : مشهد ، قمرييهجر هشتم ةسددر رانيا ياجتماع ياسيس اوضاع ،)ش1375(الفضلابو ،ينبئ  - 
 .مشهد يفردوس

  .سرا دهيقصانتشارات  :تهران ،يدهقان ديسع ةترجم ،رانيا در ياسالم يعقالن سنت ،)ش1383(نيدحسيس نصر،  - 

شارات تان :تهران ،يدريح رضايعل و ينويم يمجتب كوشش به ،يناصر اخالق ،)ش1364(يطوس نيرالدينص  - 
  .يخوارزم

 . 2 ش اول، سال ،امروز رانيا» يراز نيفخرالد افكار و يزندگ «،)ش1318(ديسع، يسينف  - 

   .توسانتشارات  :تهران ،يمعز ريام يعل محمد ةترجم ،يفارس يالمعارفها �ريدا ،)ش 1368(وايژ ،وسل  - 
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   اعراب دست به ايران فتح در ايرانيان نقش

  قمري هجري نخست يسده پايان تا آغاز از

 )همكاري انواع و ها انگيزه ها، گروه(

  

پورزهره دهقان
1

  

محسن معصومي
2

  

  

  

  

 ، ساسانيشاهنشاهيان و سقوط  اعراب مسلمدست فتح ايران به  چگونگييبارهدر :چكيده
 عظيم ساساني شاهنشاهيكه اعراب چرا و چگونه توانستند اين. استشده مطرح هاي متفاوتي نظريه

 موضوعي اساسي ، ايران آن روزگار تسلط يابندسرتاسر بر دهس يك  و در مدت تقريباًكنندرا ساقط 
، داشتندفاتحان  باهايي همكاريچه و شي كه ايرانيان خود  در جريان فتح ايران چه نق اما اين؛است

 ترس و ،هايي همچون حفظ جان و مال و موقعيتايرانيان با انگيزه .پژوهش حاضر است يمسئله
همكاري ايرانيان با اعراب  .پرداختندبا اعراب  به همكاري گونه،مسائل ديگري از اين شرايط و جبر

 زماني مورد يدوره.  دانست... همكاري نظامي و پذيرايي،خبررساني، را مي توان شامل خبرگيري، 
  تا مرگ يزدگرد شود و ميابوبكر آغازخالفت  زمانتوحات در بحث در اين پژوهش، از ابتداي ف

  .ادامه مي يابدقمري  هجري نخست يسدهپايان  و پس از آن تا سوم

، دهقانان، نظاميان، يحياعراب مس  ساكنان ايران، اعراب، ايران، فتح ايران،:يكليد هايواژه
  ، همكاريانگيزه

_____________________________________________________________________ 

   dehghanpour@ut.ac.ir   تهراندانشجوي دكتري تاريخ و تمدن دانشگاه    1

  ir mmassumi@ut.ac استاديار گروه تاريخ و تمدن دانشگاه تهران     2

  27/3/91 :تاريخ تأييد ، 9/12/90 :تاريخ دريافت   



  1391 تابستان ،13 ي م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  66

The Role of Iranians in the Capture of Iran by Arabs 

until the End of First Century A.H 
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Abstract: Various theories have been brought up about the way of capturing Iran by 

Muslim Arabs and the fall of Sassanid Empire. The issue of how and why Arabs could 

deprive the great Sassanid Empire, and so they could dominate Iran in those times during 

almost one century is important, but the subject of the present study is the role of Iranians in 

the victory over Iran and their degree of cooperation with conquerors. Iranians cooperated 

with Arabs due to such motives as preserving properties, spirits and status, fearing and under 

compulsion. The Iranians ' cooperation with Arabs includes receiving news, reporting, 

receiving, military cooperation and so on. The era which is discussed in the present study 

begins with the first victories in the time of Abu- bakr, and continues until Yazdgerd death 

and the end of the first century A.H. 

Keywords: Iran, Capture of Iran by Arabs, Arabs, Iran Residents, Christian Arabs, Farmers, 

Militaries, Motive, Cooperation    
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  مقدمه

علل و اين .  متعدد پنهان و آشكار داردعلل و عوامل ، آنان بر ايراني تازيان و غلبهيحمله
. كارگر افتد توانستي مييد كه اندك نيروي، ايران ساساني را بدان درجه از ضعف كشانعوامل

اني بود  ساساني به نيروي موبد ساساني و به ويژه مقارن ظهور اسالم، اتكاي پادشاهانيدر دوره
 ندوه آمد مردم ايران از دين زرتشت به ست،از اين رو. يازيدندكه به جان و مال مردم دست مي

 هاه آنب مسيحعيسي، بودا و ي، مزدك مان پيروانهايهمزمان با فعاليت  جمع كثيري از آنانو
  تركان،، تاتارها، خزرهاامنه، ارمياندر اين مدت پادشاهان ساساني جز جنگ با رو. گرويدند
  .پرداختند نمي ديگريها به كارو هفتال

هاي  طبيعي جنگي نتيجه.داخلي با هم در ستيز بودندرقباي  اين سرزمين نيز، دروندر 
 نارضايي مردم ، و به دنبال آن، اقتصادي، سياسي و نظامي ايرانمباني ضعف ،داخلي و خارجي

تر ع را آشفتهاوضا نيز ، اعراببرابرنيان در ابرافتادن دولت لخمي حيره، تنها سد دفاعي اير. بود
.زدور ساساني نيز كاري ساخته نبودساخت و در چنين شرايطي از لشكر م

از اين رو، در آن  1
هاي مختلف به سازش با اعراب مسلمان و در موارد متعدد، به همكاري زمان ايرانيان با انگيزه

  .رداختندپبا آنان 

 ي سرزمينمنزله  به-  زمين، ساكنان ايران»ايرانيان« يا »ايراني« يدر اين پژوهش، منظور از واژه
. آن يا فرهنگي قومي نه ايراني به مفهوم ؛، زبان، فرهنگ و ديني استقوم هر از - جغرافيايي

هاي تاريخي اين سرزمين، ساكنان ايران تركيبي از  تر دورهزيرا در اين دوره نيز به مانند بيش
  .  بودغيره ومسيحي، يهودي  زردشتي،مختلفك، ايراني، و اديان  عرب، ترمتعدد اقوام

در زمان ساساني  شاهنشاهيو سقوط ) ق. ه 13- 11( ابوبكريبا آغاز فتح ايران در دوره
 برخالف .و حضور اعراب مسلمان، اين سرزمين تحوالت بنياديني را شاهد بودخليفه دوم 

 اسالمي هم ي ايراني ناپديد نشد و در دورهماعي اجتبندي اين تغييرات و تحوالت، تقسيميهمه
- ه جاببه شكل كمدستتوان منكر تغيير طبقات در اين دوره،  نمي،با وجود اين 2.تداوم يافت

_____________________________________________________________________ 

 ايران در ،)ش1372(پرفسور آرتوركريستن سن: ها در مورد علل شكست و انقراض ساسانيان، نكبراي اطالع از ساير نظريه   1
   انتشارات دنياي كتاب؛ :، ترجمة غالمرضارشيد ياسمي، تهرانزمان ساسانيان

Parvaneh Pourshariati (2008),Decline and Fall of the Sasanian Empire,Published by I.B.Tauris & Co Ltd  
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ن و ه همزمان با ورود اعراب، روحانياك چنان؛سلسله مراتب سابق شد همان ا دري قشرهيجا
ف زده شدند و دهقانان و ساير اشرا ، كنارموبدان كه در رأس هرم طبقاتي ساساني قرار داشتند

هرچند در اين  1.آوردند به وجوديجديداشرافي ي  طبقه  عرب،با نفوذ ايراني، در كنار اشراف
 در آنتوان از طبقه به مفهوم طلبي و برابري اسالمي ديگر نمي مساواتيدوره بنا به روحيه

  . سخن گفت، ساسانييدوره

 هاي مختلف، به ويژه گروهبندي و دستهگر در تفكيكه، پژوهشدر بررسي حوادث اين دور
هاي مواجه است و اطالعات و گزارشهايي با دشواريهاي باالدست جامعه، اشراف و گروه

  .كندمتناقض و گاه مغشوش منابع نيز اين مشكل را دو چندان مي

 ،مسلمانان پرداختند فتوحات به سازش و همكاري با يدر دورههاي مختلف ايراني كه گروه
اعم از مسيحي و اقليت محدود ( اعراب ايراني. 1: ند از بودبنا به تقدم زماني و مكاني عبارت

نيروهاي نظامي و  همچنين،شامل دهقانان، مرزبانان و حكام محلي، ( اشراف ايراني. 2 ؛)زرتشتي
  برزگران دريازان شامل كشاور(  متوسط و فرودست ايرانييطبقه. 3  و؛)غيرهفرماندهان و 

  ). و اهالي شهرها،روستاها

هاي اجتماعي  بنا به متغيرهايي همچون گروه،هاي همكاري ايرانيان با مسلمانان فاتحانگيزه
هاي اشراف و دهقانان براي انگيزه.  متفاوت بود،درگير در نبردها، و زمان و مكان فتوحات

هاي ساكنان مرزها، كه جامعه، و انگيزههاي فرودست هاي گروهسازش و همكاري، با انگيزه
 ،همچنين. كردهاي داخلي ايران تفاوت ميسپر دفاعي كشور بودند، با افراد ساكن در بخش

هاي ها در سالهاي آنهاي ايرانيان از همكاري با اعراب در ابتداي فتوحات، با انگيزهانگيزه
ها هر چند در بسياري موارد اين انگيزه. متأخر و در مناطق خراسان و ماوراءالنهر يكسان نبود

، كار فتح بر داشتندهاي مختلف، كه منافع مشترك خورد و با پيوستن گروهبا هم پيوند مي
  . شدفاتحان عرب هموار مي 

 همچون تعلق داشتن به گروه اجتماعي خاص، يا بسته ،ها براي همكاري با اعرابانگيزهاين 
حفظ جان و : توان شامل موارد ذيل دانستها را مي انگيزه و ؛ متفاوت بود،به زمان و مكان

 اشراف و يتر ساكنان ايران بود؛ حفظ موقعيت و زمين و دارايي ويژه بيشيكه انگيزه،مال
  .هاي باالدست جامعه؛ و فشار خارجي و ترس و اجبارگروه

_____________________________________________________________________ 
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 سرزمين ايران  مرزي بين دوي كه در منطقه، اعم از مسيحي يا زرتشتي،اعراب ساكن ايران
 شدندمحسوب ميهايي  گروهنخستين و به لحاظ زماني و مكاني جز،دو عربستان ساكن بودن

گوي و گفت، طبري. همكاري با آنان پرداختنده به نبرد با اعراب و در ادامه بآغازكه در 
ي  از آن به خوبي گويابخشيبا مردم حيره در جريان قادسيه را آورده كه ذكر  فرخزادرستم 

 فاتحان، براي همراهي با  و اعراب اين ناحيه ايرانيان، به ويژه مردم سوادياين جنبه از انگيزه
 صلح و همراهي با اعراب سرزنش كرد، يكي از دليلكه رستم مردم حيره را به پس از آن: است

 ...« :گويد مي،كساني بود كه با مسلمانان صلح كردنخستين  وافراد اين منطقه كه ظاهراً جز
 اين كه گفتي از آمدن عربان خوشدل ...1،ايمكني كه چرا به حفظ خويشتن پرداختهمالمتمان مي

 ياران تو از مقابل ...اند كه خوشدل باشيم، به پندار آنان ما بندگانشان هستيمايم، چه كردهشده
  مانعشانروند و كساند و هر كجا به چپ و راست ميها را خالي كردهآنان گريخته و دهكده

ما را در مقابل آنان حفظ كنيد تا يار شما باشيم كه ما چون بوميان سواد، بندگان « 2.»....نيست
3.»غالبيم

  

 ،هايي كه موقعيت و پايگاه خويش را در اين دوره نيز حفظ كردندگروهافراد و از جمله 
هاي باالي جامعه اليهتوان ناشي از سازش اشراف و  يكي از علل اين امر را مي4.دهقانان بودند

 تعامل و همكاري با آنان در فتح ايران و همراهي در امور اداري و  ، و در ادامه،با فاتحان
شدن در برابر سپاهيان پيروزمند اعراب و پرداخت شماري از ايشان با تسليم. اجرايي دانست

   5.هاي خود را حفظ كنندسرزمينتوانستند جزيه، 

  براي صلحهاي فاتحان مدارا با كساني بود كه خودكي از سياست ي، فتوحاتآغازاز همان 
اگر مردم شهر بدون جنگ تسليم . دتنشگشدند و بدون جنگ و درگيري تسليم ميپيشقدم مي

 دهقان، مرزبان يا حاكم محلي در ،كردندشدند و به شرط پرداخت مبلغي در سال صلح ميمي
ماند و تا وقتي كه به عهد خود ورزان محفوظ مي و جان و مال و آزادي كشا،مقام خود باقي

 و تنها تغيير محسوس، قرارگرفتن اربابان 6ديدندب زحمتي نمياعراوفادار بودند از جانب 
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 ترجيح ، بسياري از دهقانان و به تبع آنان، كشاورزان، رواز اين. عرب به جاي اربابان ايراني بود
 دهقاناني كه از همكاري با اعراب خودداري ورزيدند . پيشقدم شوند براي صلحدادند كه خودمي

1.يا جان خويش را از دست دادندو  ،دادند؛ يا گريختندمييا مقاومت را ترجيح 
  

در كنار اشراف و دهقانان  و  ساسانييسران و نيروهاي نظامي نيز جزو طبقات برتر جامعه
با ها ابتدا  در جنگ،ويشبا حفظ جايگاه خفتوحات همچنان  آغاز آنان از 2. بودندمطرح

گاه كه سپاه  آن،اينان نيز در جريان فتح.  با اعراب فاتح همراه شدند، و در ادامهلشكر ساساني،
3. به اعراب پيوستند و با آنان همكاري كردند،ايران را شكست خورده پنداشتند

 

   در عراقها  رويارويينخستين

  بهي اعراب مسلمانحمله و با  قمري هجري8 و از سال )ص(فتح ايران از زمان پيامبر اسالم
  اين،هفت رسيدن ابوبكر و ماجراي اهل رد و به خال)ص(اما با رحلت پيامبر. بحرين آغاز شد

ا زمان فتح كامل ايران تو بعد، از اين زمان به خير افتاد و أ به ت قمري هجري12امر تا سال 
 و بعضي از شهرها ندمناطق بارها قيام كردساكنان برخي  ، زمانييدر اين فاصله. ادامه يافت

 مسلمان هرگز به اعراب بحث از همكاري ايرانيان با ،از اين رو. چندين و چندبار فتح شد
 ايرانيان به داليل و ،اما در نهايت.  نيستاعراب در برابرقيد و شرط ايرانيان ي تسليم بيامعن

 همكاري با سپس، و ، تسليم و سازشبهگزير  نا،خواهد آمدها ذكر آندر ادامه هايي كه انگيزه
  .  شدندفاتحان

 اعراب ساكن ايران. 1

. به ميان آورد بايد از اعراب ساكن ايران سخن نخستدر بحث از همكاري ايرانيان با اعراب، 
 يدر دوره. نژادان عرب خويش بودنداين گروه به لحاظ زماني و مكاني پيشتاز همكاري با هم

يان در كنار اربابان ايراني خود نبرد  ابوبكر، مسيحي در دوره ولمانان به سواد مسهايهاول حمل
 مانند ،ترين نبردها در اين زمان در برجسته4. كشته و اسير شدندن و بسياري از آناكردندمي
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در  .). ه12حوادث( 1تر سپاهيان ايران از اعراب مسيحي تشكيل شده بودندجه، بيشلَليس و واُ
2.)ق. ه12( ايرانيان سي هزار كشته شدند و اين بجز تعداد غرق شدگان بوداز، مذار

تا اين زمان،   
 كشاورزان سواد صلح كردند ، اما بعد از ولجه،گرفتند نصارا و رعايا جانب ايران را مي،اعراب

 به انتقام ، نصاراي بكري كه در ولجه شكست خورده بودند3. درآمدند مسلمانانيو در ذمه
حي متحد ريخته شده بود، بار ديگر با اعراب مسياز آنان يي كه در طي جنگ با خالد هاخون

 ،رسيد  وقتي خبر فتح اين مناطق به ساكنان شهرهاي ديگر مي4. جمع شدندشدند و اين بار در اليس
 5.آمدبه تصرف درميشد و اين مناطق بدون زحمت بسياري از شهرها پيشاپيش تخليه مي

 نزد خالد رفتند و صلح ،كيشان خويش بودندپس از آن كه شاهد قتل همنيز ن برخي از مسيحيا
آخرين مقاومت هاي اعراب مسيحي در ضاب نيز شر و رني و بِ در عين التمر، ث6َ). ه12(كردند

  .)ق. ه12(هم شكست

 با مقاومت  ديگر، مسلمانان)ق. ه23- 13( زمان خالفت عمردر هاه دوم حمليدر دوره
نژاد خويش آن به بعد در كنار مسلمانان هممسيحي مواجه نشدند و مسيحيان از   عربقبايل

، قبايل عرب مسيحي آشكارا موضع خود را در قبال )ق. ه13(يبودر نبرد ب. كردندنبرد مي
نمري با جمعي اللهِبننس، اَآرايي دو سپاه در برابر يكديگرهنگام صف. مسلمانان تغيير دادند

خالد به همراه بنكليببنحارثه آمدند و عبداهللابنكمك مثنيهاشان به با اسباز مسيحيان نمر
طائي  زبيد اثير همراهي و همكاري برخي چون ابوابن 7.مسيحيان تغلب به مسلمانان پيوست

 برخي محققان معاصر 8.داند وي ميقوميرا به علت تعصب ) ق. ه13(با اعراب در نبرد جسر
 و مليت در عصبيت قومي اهميت عامل ياعراب مسيحي را نشان دهندهگيري نيز اين موضع

 زمان پيوستن اعراب مسيحي ،كه از طرفي حال آن9؛آوردبه شمار مي اعراب  آنان به پيوستن 
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 و از ، است بودهها و نژادهاي ساكن ايران همزمان با پيوستن ساير گروهبه فاتحان عرب، تقريباً
 و پس از جنگ و كشتار بسياري از مسيحيان  بوداز اجبار شرايط اين امر ناشي ،طرف ديگر

از نقش عامل نژادي به عنوان محرك مسيحيان براي همكاري با اعراب  هر چند نبايد. واقع شد
وليد در سواد با مردم هر قلعه خلوت خالدبن.  آن را يگانه عامل دانستتواننمي اما ،شدغافل 

 پس از صلح با خالد، ، نيز، شيرزاد، دهقان بهرسير1.شددآور مي عربي آنان را ياهويتكرد و مي
عقلي دانست كه بي علت آن را صلح جماعت ،گاه كه با سرزنش بهمن جادويه مواجه شدآن

2. اصلشان از عرب بود
  

  دهقانان و كشاورزان. 2

انند  بدندديكشن مراقب اوضاع بودند و انتظار مي دهقاناقمري، هجري12ر حيره به سال د
 سامان گرفت، دهقانان براي آن امرگاه كه   و آنشود؛سرانجام كارخالد با مردم حيره چه مي

 منافع ،هاي مختلفافراد و گروهگاه كه آن فتوحات، يدر ادامه ،رو از اين3.صلح پيشقدم شدند
ح سريع  فتاين امرو پرداختند  مي به همكاري با اعراب،يافتندهاي يكسان ميمشترك و انگيزه

   .شهرها را به دنبال داشت

 با ساكنان نيز در ي برخورد فاتحان نحوه، و به دنبال آن، دستورات پياپي اعراب،در اين ميان
ه ترتيب صلح عمر با اهل ذمه چنين بود كه اگر ب. واقع گرديد همكاري مؤثر يايجاد انگيزه

 و اگر به ؛شدبرداشته ميان  از آن اعراب حمايتكردند،نفع دشمن به مسلمانان خيانت مي
. شدند، كشته ميكردند و اگر با مسلماني جنگ مي؛ديدند، عقوبت ميگفتندمسلماني ناسزا مي

كردند، رادي كه بر ضد سپاه عرب اقدام ميدر مقابل اف، اما  عمر بودي برعهدهآنان حمايت از 
ما نيز «:  گفتند،ديدند خصوصن ي عمر را در اي چون ساكنان سواد رأ4.رفتآن تعهد از بين مي

5.» روستايشان را بگيرديبدين رضايت داريم، بوميان هيچ محلي رضايت ندارند كه كس
  اين روال 

  اين مناطق نيز دهقانان. نيز برقرار بود مناطق خراسان و ماوراءالنهر هاي آخر فتح و در تا سال
6.جستند، بر يكديگر پيشي ميبراي نشان دادن سرسپردگي و تسليم خود در برابر اعراب
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  سران و نيروهاي نظامي. 3

 ،هاي مختلف به فاتحان مسلمان پيوستند فتح با انگيزهنخستهاي از جمله ايرانياني كه از سال
عراب پيوست  قباد، سردار ساساني، از جمله نظامياني بود كه به ا.سران و نيروهاي نظامي بودند

 ،رفتاعراب  به جنگ ،فرمانده سپاه ساساني، فرخزادبنستم ر1.برخاستهمكاري به و با آنان 
براي آغاز وي از . آشفته تر ساخت سپاه ايران را اوضاع ش،شدناز جنگ و كشتهوي اما فرار 

 جنگ يصحنهو را به ا ، يزدگردفراوان  اما اصرار،حضور در ميدان جنگ قادسيه مردد بود
 شايد رويداد مذكور. تجربه بودپادشاه بيآن بزرگ  اتيكي از اشتباهخود  و اين 2ديكشان

وي اين . ه باشدبود) م579- 531( تجديد سازمان شاهنشاهي در زمان خسروانوشيروانآمد پي
چنين به نظر  ، بنابراين.اي به نيرويي مزدور تبديل كرده بودقبيلهارتش را از نيرويي با اساس 

واگذار فع شخصي انموهي جاي خود را به  در آن دوره هاي بي ثباتي، وفاداري گررسد كهمي
3. باشدنموده

  

 ات اعراب مسلمانحو فتي يا پيوستن سرداران و نيروهاي نظامي در سراسر دورهگريختن و
 5، در جريان قادسيه4،قادسيهي واقعه از پيشنبردهاي از .  جريان داشت،و در تمام مناطق ايران

به اعراب همچنان اني سسا نيروهاي نظامي يره،غ و 7 فارس6،شترشهرهاي شوگشودن تا زمان و 
  تدبير، عدم احتياط وِيان را بايد تا حد زيادي ناشي از سوءايران شكست ،رواز اين. پيوستندمي

 فقدان نيروي مركزي فرماندهي دانست كه در نهايت منجر به پيوستن فرماندهان و سران ايراني
  . شدمي به اعراب و همكاري با آنان 

 كه در اين دوره به همكاري با اعراب بود افرادي ين سردار ايراني نيز از جملههرمزا
وي . رو نداشتاي پيش چاره،وي در شرايطي با اعراب مصالحه كرد كه شايد جز آن. پرداخت

- نهرب در مناذر و  غالب و كليي از پشت سر مورد خيانت دو طايفه،در ميدان جنگ با اعراب
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  زير دست سياه اسواري بود و بعد از تصرف شوش وهرمزان  ، طرف ديگر از1.تيري قرار گرفت
3.تسليم شد و از ابوموسي اشعري امان خواستنيز  وي 2،شوشتر و تسليم و همكاري سياه با اعراب

  

كيدهاي أتوجه به دستورات دين اسالم و تبسياري از اعراب از بدو ورود به ايران، بي
، دست به قتل و بوميانو اسالمي با ساكنان مناطق فتح شده و خليفه در مورد برخورد انساني 

تسليم، مردم را ناگزير به چنين برخوردهايي در بسياري از موارد . زدندغارت و آزار مردم مي
گري از جور و ستم و غارتسوم شكايت مردم سواد به يزدگرد . كردميهمكاري سازش و 

  يزدگردپرسش رستم، سردار ايراني، در پاسخ به 4.است قادسيه دليل اين مدعپيش از نبرد ،اعراب
هايي تشبيه كرد كه از غفلت ، آنان را به گرگ با ايرانيانهاعرببرخورد ي نحوهدر مورد 

   5.اندچوپان فرصتي يافته و به تباهي پرداخته

با اعراب برخورد چگونگي  در مورد ،اتحوعمر در مراحل مختلف فتخليفه هر چند 
 ،داده بودتذكراتي  غذا و پوشاك يتهيه دقت در خصوصكرده و حتي در هايي هتوصيمردم 

 در جريان فتح آذربايجان به ويكه چنان. شدناديده گرفته ميدر بسياري موارد دستورات اما 
جز  ؛يخته است شما در سرزميني هستيد كه طعام و لباس مردمش با ميته در آم«:حذيفه نوشت

 اما برخي از فاتحان از همان ابتدا، در 6.»...جز جامه پاك را مپوشيدذبح شده را مخوريد و 
هنگامي كه خبر رفتارهايي . كردندمواردي آشكارترين قوانين انساني و اخالقي را نقض مي

 در ، خود ساكنان، يا،رسيد به مردم مي8، يا دزديدن عروس از مراسم عروسي7،چون قتل اسرا
قدم صلح دادند كه پيش، ترجيح ميبودندچنين رفتارهايي هد  شا شهرهايشانيجريان محاصره

. تا حد امكان بكاهند) عنوه(  جنگاز طريقهاي ناشي از فتح شهرها شوند تا بتوانند از آسيب
 اهالي در ، پس از برخورد اعراب با ساكنان اليس و جاري شدن خون قمري هجري12در سال 

    9.قبال خالد رفتندخود به استناگزير، مردم حيره آن سرزمين
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 زيرا ؛شدندتسليم ميمحل  از ديگري با سرعت گشوده و مردم پس يكي مناطقشهرها و 
اشراف و  ؛ حفظ جان خود نبودهقادر بحتّي شاهنشاه در خراسان . پناه و ملجئي نداشتندجز آن 
  تسليم و درند كرد خودسرانه جنگ يا صلح مي از آنان هر يك؛هم اتحاد نداشتند  بابزرگان

توان و به قدر الزم  ،ي ايشان در حالي كه همه؛ند و جلب رضاي اعراب در رقابت بودشدن
1.نيرو و سالح در اختيار داشتند

  

  ساي شهرها و مناطقؤبزرگان و ر .4

در ). ق. ه30 سالحدود(2در مقابل، كسي كشته يا برده نشودعامر صلح كرد تا بزرگ نساء با ابن
خازم بدان شرط صلح كرد كه وي زنان و بنگ اين شهر، با عبداهللاسرخس نيز زادويه، بزر

خسرو در همدان نيز،  3.دختران شهر را به كنيزي دهد و در عوض براي صد مرد امان بگيرد
 ناگزير تن به جزيه داد و ،)ق. ه21 سالحدود(شهر يشنوم، بعد از شكست نهاوند و محاصره

 آن باشد و ي شهر و پرداخت جزيهيمسئول ادارهبه اين شرط صلح كرد كه خود سرپرست و 
 و نواحي شرق و شمال كشور ساير مناطق گشودن در جريان 4. ... در امان باشندش و يارانوي

با قدم صلح  شهرها، خود پيشيشدن محاصرهبسياري از افراد به دنبال طوالنيشرقي ايران نيز 
  8 زرنج7، بخارا6، قزوين5،ه صلح شهرهاي شوشتر اين موارد مي توان بي از جمله.شدندميعراب ا

، امير طوس، به گ نيشابور يك ماه طول كشيد، كنارني چون محاصره.اشاره كرد  9و نيشابور
 وقتي مردم ساير 10. نامه نوشت و امان خواست و قول همكاري داد، سردار عرب،عبداهللا

 از .دكردنود تقاضاي صلح مي خ،شنيدندشهرها اخبار فتح اين مناطق و چگونگي آن را مي
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  .  چنين كردند2 و سمرقند1جمله ساكنان مرو

 بلكه در ،جا برخورد فاتحان با ساكنان، با زور، اجبار و كشتار همراه نبودهميشه و همه
تاحدودي بسياري موارد ، برخورد انساني  برخي از سران فاتح با ايرانيان نيز در همراهي آنان 

 در  فتوحات و به طور پياپيآغاز كه از مردم محلّينگي برخورد با چگو. شدمؤثر واقع مي
 گرچه هميشه ؛آورد تا حدي رفتار آنان را به نظم مي،رسيدبه فاتحان ميهاي خليفه نامه ضمن

 عمر بهخليفه هاي محتواي يكي از نامه. شدكه بايست اجرا نمي چنان،اين احكام و دستورات
 اگر يكي از شما عجمي را شكست ...« : چنين است، ضبط كرده كه طبري آن را، سعدسردارش

اي كرده يا سخني گفته كه عجمي ندانسته و به نزد ايشان امان بوده، آن را داد، اماني داد يا اشاره
 عمر همچنين به اعراب 3.»...امان به حساب آريد و از سختگيري بپرهيزيد و به پيمان وفا كنيد

  در برخي4.ي و شرمندگي مسلمانان شويدي رسواار خويش موجب بدنامي و مبادا با رفت:نوشته بود
  برخورد انساني فاتحان، كه در مواردي بهتر از حاكمان ايراني بود،يموارد ايرانيان پس از مشاهده

5.پرداختندمي  و به همكاري با آنان دندآورمي، اسالم ندپيوستميبه اعراب 
  

هاي موجود بين افراد و درگيري و خصومتنيان با اعراب،  همراهي ايراداليليكي ديگر از 
 تر بين اشراف و بزرگان شهرها رواجاين دشمني و رقابت كه بيش. بودخودي هاي مختلف گروه
 بلعمي در جريان فتح ري .شد مي در نهايت به نفع فاتحان و همراهي بوميان با آنان منجر،داشت

 بر سر  ،منطقه به علت اختالف با سياوش، از بزرگان ،تحانبا فا نام،  زيني فردي، ياز مصالحه
 96- 86 هايبين سال(راني قتيبه  ماوراءالنهر و در زمان حكمي در ناحيه6.دهد گزارش مي،زمين

 به ،)چغانيان(ملك صغانيان.  تمام شداعراب به نفع ،اين دشمني و رقابت بين اشرافنيز ) ق. ه
 در خوارزم نيز رقابت بين 7. به قتيبه پيوست،اخرون و شومانعلت رقابت و دشمني با پادشاه 

 شاه اين ناحيه براي قتيبه پيغام فرستاد و سرزمين. دي قتيبه را به خوارزم كشان،شاه و برادر وي
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1.خوارزم را به شرط پادشاهي خود بر آن، بدو سپرد
  

  هاع همكاريانوا

 ها و زمان وغيرهايي همچون افراد و گروههمكاري ايرانيان با اعراب و نوع آن نيز بنا به مت
- بين مرزي يهمكاري ساكنان ايران با فاتحان از ابتداي فتوحات و از منطقه. متفاوت بود ،مكان

 اين.  مورد بحث، در تمام ايران در جريان بوديالنهرين و عراق آغاز شد و تا پايان دوره
رساندن اخبار تحركات مهم،  ز جملها ،خبرگيري و خبررسانيتوان شامل ها را ميهمكاري

  همچون،هاي مالي و پشتيبانيكمك؛ موارد ديگري مانند آن وها و بازارهاها، پلنشان دادن راه
؛ و غيره عنوان مترجم بين دو گروه و  نقش بهساختن پل، رساندن غذا، پذيرايي و مهماني، ايفاي

 اعم از فرمانده يا نيروي ،روي جنگيني صورتشامل همراهي با فاتحان به  مكاري نظامي نيزه
ها  اين همكاريگرفتن انجامينحوه.  دانستامثال آن، و وسايل نظامي و هاجنگي، ساخت ابزار

 پيروي دليلهايي كه به  اعم از فردي يا جمعي؛ همكاري،همكاري داوطلبانه: نيز متفاوت بود
  كه در ادامه به، يا جمعيد؛ و همكاري اجباري فرديشمي يك گروه از رهبر خود انجام

  .هايي از اين موارد اشاره خواهد شدنمونه

  خبرگيري و خبررساني .1

 كه -  در اين ناحيهمردم گروه از نخستينبعد از ورود اعراب به مرزهاي ايران و برخورد با 
  پس از و- دادند تشكيل مي و دهقانان و كشاورزان غيرعرب، تبار مسيحيان عرب  آنان را تربيش

 .سازش و در ادامه همكاري كردند سرانجام با فاتحان اهاليهاي خونين، ها و كشمكشدرگيري
د كه نمو حيره، به اين شرط صلح ي ازد و افراد ديگري در ناحيهي خالد با طايفه،از همان ابتدا

 جريان  در2.هايشان ويران نگرددمعابد و قلعه در عوض برسانند، تامسلمانان  ايرانيان را به خبر
بقيله  ابن3، به اعراب سرزنش كردشان و كمك ماليخبرگيري  دليلرستم آنان را به كهقادسيه
 س نيز با اينخالد بر اهل الي 4.»...ايمبا مالهايمان جانهايمان را حفظ كرده ...« :پاسخ دادچنين 
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1.شند ايرانيان بابرابر مسلمانان در  حالو راهنما و كمكقرار صلح كرد كه خبرگير 
  

 بازار خنافس و عضيكردند و ب در اليس خود اهالي، مثني را به حمله ترغيب ميسپس
 كه از ، سعد،)ق ه14سال( به روز ارماث2.نمودند به او پيشنهاد هجومراي برخي بازار بغداد را ب

   3. از ايرانيان راهنمايي خواست،هاي سپاه ساساني درمانده شده بودمهار فيل

  هاايي، راهنمايي، تعمير راهضيافت و پذير. 2

نيازمند خوراك، پوشاك، سرپناه، علوفه براي چهارپايان و  ،فاتحان پس از ورود به هر منطقه
 به استقبال سپاه  خود ساكنان،،در بعضي مناطق. همچنين راهنماياني براي فتح ساير شهرها بودند

 بعضي اهالي 4.كردندميتقديم ا علوفه و توشه و راهنم و براي فتح ساير مناطق ندآمدميفاتح 
مناطق به سهولت  اين ،رو از اين ؛كردندميتخليه  از رسيدن لشكر فاتح، شهر را پيشنيز شهرها 
 در محتواي عهدنامه بين ساكنان و ها در بسياري موارد نيز انواع همكاري5.ندشدمي گشوده

 فاتحان با اهل يدر معاهده 6.يافتشد و بدين ترتيب نظم و نظامي ميفاتحان گنجانده مي
 در راه مانده را راهنمايي و راهها را اصالح كنند و هركس ...«:شرط شده بودكه) حيره(بهراذان

 هاي در عهدنامه7.»... ند يك شب و يك روز نزد آنان بماند واه مسلمانان كه بر آنان گذر كاز سپ
 كشاورزان  سوادي در ناحيه،اين رو از . مواردي مشابه قيد شده بود نيز9 و گرگان8ماه دينار

 ، توانيو به اندازه  را به عهده گرفتند فاتحانو راهنماييكار وها و كشت ها و پلراهتعمير 
10.تقبل كردندرداختند و همگي راهنمايي و ضيافت مهاجران را پجزيه مي
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 در 1.ست حيره، براي هر دو طرف پل بيحيهلوبا، عرب مسيحي ناصسر، ابندر نبرد جِ
گرد آمدهس نيز دهقان اين ناحيه با اعراب صلح كرد، براي آنان پل بست و خبر نيروهاي رَب 

 موظف شدند ،دادن تسليم كامل خوددر ري، ايرانيان براي نشان 2.ددا آنان گزارش هدر بابل را ب
ن كه ناها را حفظ و حراست و از سپاهيان در حركت مسلمامسلمانان را راهنمايي كنند، جاده

 5، هرات4 در فارس3.نمايند به مدت يك شبانه روز پذيرايي ،شدنداز آنان خواستار سرپناه مي
 اين روند تا زمان فتح خراسان و ماوراءالنهر در زمان .  نيز با شرايطي مشابه صلح شد6و مرو

   7.ماندقتيبه برقرار 

  وطنانخيانت ايرانيان به هم. 3

 ،وطنان، و همراهي با فاتحان به هممردم محلّيهايي نيز از خيانت بعضي از  گزارش،در اين بين
دادن راه شدند و با نشانهاي مختلف با اعراب همراه ميآنان با اهداف و انگيزه. وجود دارد
در جريان فتح شوشتر،  .دادند فاتحان را ياري ميموارد ديگري مانند آن،و ها ، گنجهاشهرها، قلعه
 يكي از بزرگان شهر مخفيانه نزد ابوموسي رفت و در قبال ،ره به طول انجاميدچون محاص

 در مورد 8.دنمو شهر  واردعوف را از راه مخفيبن، اشرساش و خانوادهدحفظ جان و مال خو
 بين،در اين  .هاي مشابهي وجود دارد گزارش، نيز11 و سمرقند10 نيشابور9،فتح شهرهاي ري
. كردجست و سرسپردگي خويش را به اعراب اثبات مي ميت سوداي از فرصهركس به شيوه

اقرع رفت و در قبال حفظ امنيت بن مردي از ساكنان نهاوند نزد سائب،ندپس از جنگ نهاو
12. كردراهنماييبه گنج نخيرجان يافتن براي دست، او را اش و خانوادهدخو
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 و ، ساسانيشاهنشاهي جاي جاي  در و خبررسانان خبرگيران،خائنان، بنا به گزارش منابع
 فرخزادكسي كه يزدگرد را به فرستادن رستم.  رسوخ كرده بودندسوم،از جمله دربار يزدگرد

  حال1. از مردم فرات بودو ي، منجم كسر)جابان(  جابان، غالمِ،به ميدان جنگ وادار كرد
انيان را رو به زوال جابان وقتي كار اير.  تمايلي به حضور در جنگ نداشتفرحزادكه رستمآن

 ماهجشنس 2.نوشت كه با اعراب پيمان كن و فريب اوضاع را نخورماه )گشنسب( به جشنس ،يافت
  در چنين3. و خاندان و همراهانش امان گرفت و خبرگير آنان شددنزد سعد رفت و براي خو

 به شهري ، ناگزير از فرار از شهري سوم يزدگرد،شرايطي و با فتح شهرها يكي پس از ديگري
، نيروهاي عرب همان شهر را مورد هجوم يكه با ورود وي به هر شهرجالب آن. دگرديديگر 

 حتي ،اين امر، احتمال فعاليت خبرگيران را. شددادند و او ناگزير از ترك آن ناحيه ميقرار مي
  .كند نيز تقويت مي،در گروه همراه وي

  ايفاي نقش مترجم. 4

، ظاهر شدن آنان در نقش مترجم بين  با اعراب مسلماني ايرانيانهاي همكاراز ديگر نمونه
 بهها در اين دوره گريزناپذير ن ايرانيان و عرببيكار ترجمه . بودوطنان خويش و فاتحان هم

 يگونه عهدنامه و قرارداد ديگر هيچ،شد زيرا اگر از اين طريق، تفاهم حاصل نميرفت؛شمار مي
در مواردي به از همان ابتداي فتوحات،  ، منابع4.گرديدميسر نمي  و اهالي جويانميان جنگ

 ، اعراب مسيحيمترجمان اين ياز جمله 5.انداشاره كردهحضور مترجمان بين ايرانيان و اعراب  
 قوم بنوالعم كه در سال. كردندساكن ايران بودند كه به هر دو زبان عربي و فارسي تكلم مي

مترجماني به  سلمان فارسي نيز از ديگر 6.احتماالً از اين گروه بودند ند، به اعراب پيوستق. ه17
 گروي از همان ابتدا به عنوان دعوت. كرد كه در اين زمينه با اعراب همكاري ميآيدب مياحس

 و پيك و 8گوي اعراب در مدائن سخن و در ادامه7عمر تعيين شدخليفه وي و رائد قوم از س
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 والي  عمرسوي خليفهاز  مدتي ، بنا به اظهار برخي منابع، سلمان1.مترجم آنان در بهرسير بود
د و به مردم گردي زماني به سركردگي سپاهيان عرب به شهري از ايران وارد ، وي2.دشمدائن 

درم، و :  دادپاسخچون مردم شهر از او پرسيدند جزيه چيست، به فارسي . پيشنهاد جزيه داد
3.سره خاكت ب

  

 ، شدند احتماالً در اين زمان به عنوان مترجم بين ايرانيان و اعراب ظاهرجمله افرادي كهاز 
 گرچه در اين دوره اين لفظ. دقيقي در اين زمينه در دست نيست هر چند گزارش؛موالي بودند

 از راه كيد بر افرادي از اين گروه است كه أ اما ت،شد بر بسياري از ايرانيان اطالق مي-  موالي - 
 4.كردند مي تري در اين زمينه ايفا نقش پر رنگو يافتند  آنان پيوند ميا ب، عربقبايل عقد مواالت با

اي عرب  و انتساب به قبيله،آنان كه از موقعيتي خاص، يعني ريشه و هويت ايراني از يك سو
كردند نعمتان خويش رايزني و جاسوسي ميوطنان و ولياز ديگر سو، برخوردار بودند، بين هم

دادن و نشان با نوشتن ،عبدالرحمنبنصالح .پرداختندنگام نياز به فعاليت نظامي نيز ميو به ه
يكي 5.عبدالملك متولي خراج عراق شدبناج، از سوي سليمانمحل زادان فروخ نيري براي حج 

 حدود( شاه سمرقند،وي در تجديد صلح بين قتيبه و طرخون. نبطي بودديگر از اين موالي، حيان
، يزيد  نيزمهلببن در ماجراي اختالف بين اسپهبد طبرستان و يزيد6. واسطه بود،)ق. ه 90 سال
 ام هر چند دينمان من مردي از شمايم كه نزدتان آمده«:حيان به اسپهبد گفت.  متوسل شدويبه 

منين و سپاه خراسان نيرويي بر تو تازد كه ؤاز يكديگر جداست، بيم دارم كه از سوي اميرالم
   8.د صلح كرديهاي حيان، اسپهبد با يزها و نيرنگ با تالش7»... مقابله نداشته باشيتوان

   با اوپيوستن به سپاه فاتح و همكاري نظامي. 5

اين نوع . ي ايرانيان با فاتحان، همكاري نظامي بودراههاي غالب و تأثيرگذار هميكي از جنبه
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 اعراب مسيحي اين منطقه توسطد و ، از سرزمين سوااتحوهاي فتين سالنخستهمكاري از 
د و او را كشت و ي خود را به مهران رسان،تغلبدر نبرد بويب، جواني نصراني از بني. آغاز شد

 طبري از حضور مسيحيان تغلبي در 1.بر اسب وي سوار شد و فرياد برآورد كه من او را كشتم
اي  «:هالل گفتبني به انس در همين جنگ بود كه مثن2.دهدكنار مسلمانان در بويب خبر مي

انس تو مردي عرب هستي اگر چه بر دين ما نباشي آنگاه كه به مهران حمله كردم با من حمله 
هايي كه  جوانان تغلبي نيز در اين نبرد با اسب4. انس در اين نبرد جنگيد تا از پاي درآمد3.»نما

 جنگي نيز اعراب را ياري ايه ابزارن ايرانيان در ساخت5.ها جنگيدندداشتند در كنار عرب
   6.شيرزاد، دهقان بهرسير، براي مسلمانان منجنيق ساخت. دادند

كردند و از آنان  افراد شجاع و آگاه به امور و اسرار  نظامي را اسير مي،اعراب خود نيز
 را اسير كرد و از او اطالعاتي فردي در جريان قادسيه، ،طليحه. گرفتندراهنمايي و مشاوره مي

 و مسلم درآمداسالم به  وي 7.به دست آورد مورد تعداد سپاهيان و خدمه و همراهان آنان در
 وي به عنوان والي مسلمانان بر موصل 8.دشها با طليحه همراه  جنگينام گرفت و در همه

 10. نيز در قادسيه به سعد پيوستندفرحزاد لشكر رستمِ ديلمي تن چهار هزار9.دگردينيز منصوب 
 11. جلوالء نيز با مسلمانان همكاري كردندگشودنفتح مدائن با سعد همراه بودند و در آنان در 

  زماني كه نيروهاي12.قباد خراساني نيز با لشكر خود به اعراب پيوست و والي آنان بر حلوان شد
مطلع از قضيه خبر يافت و عمر را از آن  قباد ي، سعد به وسيلهگرد آمدندايراني در نهاوند 

كه  حال آن؛قادسيه افزايش يافتنبرد  از پسجويان مسلمان  جنگي عده، از اين رو13.ساخت
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  هجري16 تا 14هاي  سالي در فاصله1.كردند تجاوز نميتندر قادسيه اين افراد از چند هزار
 رزمندگانبه اين بايد جويان چند برابر شد و قباد، مسلم و اتباع آنان را نيز  جنگشمار، يرقم

 بهتر است به ،ايرانيان نيز در فتح سرزمين خويش مشاركت كردندخود از اين زمان كه  .افزود
  به اين گروه از نظاميان و فاتحان،، خليلي2.به كار ببريملفظ فاتحان را  ،جاي اعراب يا مسلمانان

 ؛افزوده است نيز 3،تعداد صد هزار كشاورزي را كه شيرزاد آزاد كرد و به زمين هايشان فرستاد
 ؛قادسيه را بالغ بر صدهزار نفر دانسته استنبرد جويان بعد از  تعداد جنگ،و با اين حساب

هاي خود بازگشتند و  آنان به زمين4،رقم اين تعداد كشاورزكه با فرض درست بودن حال آن
  . همراه اعراب به حساب آوردرزمندگان نيروهاي نظامي و وتوان آنان را جزاحتماالً نمي

  سرداران و نيروهاي، نيز8 و شاپور7 فارس6،ربند د5، همچون همدان،ناطق ايراندر ساير م
 ها همكارياينهاي مربوط به  گزارش،متأسفانه. نظامي به اعراب پيوستند و با آنان همكاري كردند

  بالذري همراهي سياه اسواري، فرمانده يزدگرد، با اعراب.مغشوش و آشفته است در مواردي نيز
كه اين ترديد حال آن.  آورده است10 شوشتر و9شوششهرهاي  فتح بين يدر فاصله يد با تردرا

 اسواري تعداد نيروهاي سياه 11.شودهاي طبري در مورد فتح اين دو شهر نيز ديده ميدر گزارش
 بالذري همچنين به حضور آنان در لشكر 13. و به روايتي سيصد نفر بودند12به روايتي هفتاد

 شوش منابع در مورد اين گروه و گزارش مغ14.اذعان كرده استح خراسان عامر و در فتابن
هاي بين اين فتح و فتح ساير مناطق ايران، اين  و شباهت، شهرهايي چون شوش و شوشترگشودن
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 به هر حال، آن .دچار خلط و اشتباه شده باشندياد شده كند كه روايات احتمال را تقويت مي
 اگر 1،اند در تيراندازي سخن رانده اسواريي از افراد سپاه سياهچنان كه منابع از مهارت برخ

 جنگ را به يجهيتتوانستند نكردند، شايد ميغ نميآنان حمايت خويش را از سپاه ايران دري
   .نفع سپاه ساساني تغيير دهند

ه  مشاورايشان به نظاير آنهرمزان، سردار ايراني، نيز به اعراب پيوست و در امور نظامي و 
 را بزعممالكبنثور و براءبن�وي در جريان نبردها دو تن از اصحاب پيامبر، مجزا. و ياري داد

 با موافقت و مداراي فاتحان مواجه 3 ، پس از درخواست صلح، با وجود اين2.به قتل رسانده بود
       ، مطّلععمر در جذب افراد خليفه  دستور يشايد اين تصميم اعراب را بتوان در ادامه. شد
به منظور تعيين  در مدينه هرمزان. مندي از آگاهي و اطالعات آنان، دانستمنظور بهرهبه

اصفهان «:وي گفت. خطاب قرار گرفتمورد مشورت عمربناولويت فتح اصفهان يا آذربايجان 
به  بنا 4.»اگر سر را ببري بال ها و سر همه به زمين خواهند افتاد. سر است و آذربايجان دو بال

   5.اظهار برخي منابع، تشكيل ديوان به دوران عمر نيز به پيشنهاد هرمزان بوده است

هاي  قتيبه، در دهه هجومو تا زمانسوم همكاري ايرانيان با فاتحان پس از مرگ يزدگرد 
تر در اين زمان بيش. ، در خراسان و ماوراءالنهر نيز برقرار بود قمري هجريي نخستسدهآخر 

  بر آن بودند كه ازاغلب بر اعراب نداشتند،  خود گويي ديگر اميدي به پيروزيايرانيان كه
در .  را حفظ كنندو شكست بكاهند و تا حد ممكن وضع موجودهاي ناشي از جنگ آسيب

6.سلمان حضور داشتقيس، هزار ايراني نومبنهزاري احنفسپاه پنج
 و طرخون 7طوس امير 

براي فتح سمرقند به قتيبه راهنما و نيز خاتون بخارا . د به قتيبه كمك نظامي كردن8سمرقند
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 اهل مرو و ي ملوك خراسان و همه2. و اهل بخارا همراه قتيبه به جنگ رفتند1كمك داد
  در3.جنگيدندهمراه او با نيزك ميديگر نواحي آن حدود، طالقان و فارياب و بلخ و سرخس و 

چنان كه در منابع ان بسياري شركت داشتند، زيرا  با غوزك، شهريار سغد، نيز گويا ايرانيدنبر
 از ، قتيبه در بيكند4.جنگيتو با برادران عجم من با من ميگفته است، غوزك به قتيبه آمده، 

هاي  مساعدت دليلهاي قتيبه به قسمتي از پيشرفت5. نيز جاسوسي تندر نام داشت،مناطق بخارا
 ي لشكري از ايرانيان تشكيل شد كه تعداد آن، هفتدر زمان و. موالي و از جمله حيان نبطي بود

   6. عهده داشتر بود و رياست آنان را حيان نبطي ب رزمندههزار

  نتيجه

 ، به دست اعراب گواه آن است كه در فتح ايران،نتايج حاصل از تحليل و تبيين اطالعات منابع
هاي مختلف گروهتشكل از م ايران كه در اين دوره ساكنان .با اعراب همكاري كردندايرانيان 

  اديانان و پيرواقوام، اعم از اعراب مسيحي، دهقانان و كشاورزان ايراني، مرزبانان، نظاميان
خبرگيري و ايرانيان از طريق . دندنمو را همراهي  فاتحان،هاي مختلف با انگيزه،ندمختلف بود
  و هاي نظامي كمكيارائه پذيرايي از فاتحان، ايفاي نقش مترجم ومهمان نمودن و ، خبررساني

و  با هر انگيزه ايرانيان با اعرابهمكاري . رساندند فاتحان ياري بهمواردي ديگري از اين قبيل، 
 سان  بدينهموار ساخت ورا  راه فتح اعراب ، در نهايت،گرفت كه انجام ميبه هر شكلييا 

 نتيجه گرفتتوان  مي،ين رو از ا. شدنددستايرانيان خود در فتح سرزمين خويش با فاتحان هم
 دشوار و هاي متفاوت، هاي مختلف و با انگيزهيان، از گروه ايرانياري خود بدون ،كه فتح ايران

  .گرديدشايد غيرممكن مي
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اي كه با انقراض صفويه آغاز  سياسي و نظامي ايران در دوره،نمودار كلي توان اقتصادي :چكيده
- كردهاز آن به انحطاط ايران تعبير   نزولي است و معموالً،گردد مشروطه ختم ميشود و به انقالبمي

زمينه را  آغاز شده بود، پيش از اينكه ر كشورها ي گسترش ارتباط ايران با سا تداومدر اين دوره. اند
. تآمدند، فراهم ساخ متفاوتي به ايران ميهاي با هدفهاهايي كه نويسندگان آنبراي خلق سفرنامه

ها  آنتربيشهرچند  ، دليل به همين؛ غرب بودندي مذكور حامل مدرنيتهينويسان دورهسفرنامه
اي چون استبداد شرقي و انحطاط شرق يا شرق  از مفاهيم برساخته،شناسانه نگاه شرقثيرأتتحت
 بع ايرانيمنا كه درنگريستند مي جديدي ياز زاويه، به مشكل ايران دكردنمي مانده استفادهعقب

س أو در ر سياسي بود وجه غالب اين علل،. دندنموو براي آن علل متفاوتي عنوان مي؛ مفقود است
قدرت  حكومتي ايران و تمركز يبراساس اين ديدگاه، شيوه . حكومتي ايران قرار داشتيآن شيوه

 خارجي را هاي فساد، ظلم وستم، ناامني و دخالتي زمينه،در دست يك فرداقتصادي  سياسي و
 از نويسان بررسي ديدگاه سفرنامه.اين دوره گرديد باعث انحطاط ايران در  كه خودآوردفراهم مي

 جديدي براي فهم يسازد و از سوي ديگر زاويهسويي اشكاالت نگاه شرق شناسانه را روشن مي
  . گشايدتاريخ ايران مي

  يقانوني، ناامن، بيطاط ايران، سفرنامه، استبدادانح :كليدي يهاواژه
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Abstract: The general trend of political, military and economic power of Iran in a period of 

time which started by the fall of Safavids and ended up to Constitutional Revolution, has negative 

slope and is usually referred (interpreted) as declining of Iran. During this time, the continuation of 

expanding relations of Iran with other countries which was begun beforehead , had prepared an 

appropriate context for creation of travel accounts by those who came to Iran with different 

attitudes. The creators of these accounts regarding above mentioned time, were carriers of west 

modernity, accordingly, although the majority of them are involved in orientalism detriments and 

using concepts such as oriental despotism, decline of east and that of backwardness of east, 

however, they saw the problems of Iran from a new perspective which is absent in Iranian 

documents. They posed different reasons for this, which is important. The dominant side of these 

reasons were political, particularly, the policy of Iranian government. According to this viewpoint, 

the rulership and centralization of political and economic issues in the form of monocracy, has 

provided a background for appearance of corruption, cruelty and oppression, insecurity and 

foreign intervention, which in turn resulted in declining of Iran in this period. Examining the 

viewpoint of foreign travelogue writers may reveal the faults of oriental view; on the other hand it 

may open a new lookout toward better understanding of the Iran history.  

Keywords: Decline of Iran, Travelogue, Despotism, Illegality, Lack of Security (Insecurity)    
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    لهئن مسبيا

نظر از   صرف- گرددشود و به انقالب مشروطه ختم مياي كه از سقوط صفويان آغاز ميدوره
دهد  كاهش توان سياسي، اقتصادي ونظامي دولت مركزي را نشان مي- برخي مقاطع زودگذر

اين دوره برخي ازعلل منابع داخلي هرچند . توان از آن به انحطاط ايران تعبير نمودكه مي
 يچنبره بيش در ولي هنوز كم و اند،اشاره قرار داده مورد  دولت ايران راياتواني فزايندهن

 موجي از ،ازسوي ديگر .قادر به تبيين كامل مشكل ايران نيستند و نگاري سنتي گرفتارندخيتار
شده  صفوي آغاز ي دورهازكه  مشرق زمين و ايران بهموران خارجي أسياحان و ممسافرت 

و  ادامه يافت - زند   افشار ويتر در دوره با شدتي كم-  پس از سقوط صفوي نيز عصرر  د،بود
نويسان ياد شده آگاهانه يا ناخودآگاه سفرنامههرچند  . قاجاريه به اوج خود رسيديدر دوره

شان هاي ذهني و زمينههادر برخي قضاوتجدي  هايايراد اما ، غرب بودنديحامل مدرنيته
  .آيدبه شمار ميثير پذيري از گفتمان غالب آن دوره أ ت حاصلكهوارد است 

 شمردندبرميآن  علل متفاوتي براي ،گذاشتن بر انحطاط ايران ضمن صحه،نويسانسفرنامهاين 
اي بود گونه حكومت ايران بهيها شيوهاز نظر آن.  قرار داشتهمهس أكه علل سياسي در ر

هاي و دخالتكومت، ظلم وستم فراوان، فساد گسترده  چون ناكارآمدي ح،كه تبعات ناگواري
،  شرايط سياسي حاكم بر ايران در اين دوره،به عبارت ديگر. گرديدخارجي را موجب مي

  كشور را تضعيف و مردم آن را فقيرتردائماًساخت كه هاي متعددي را فراهم مي كاستييزمينه
  . بود انحطاط يييد همان نظريهأ تو دركرد مي

علت اساسي انحطاط عمومي ايران را كه تا  پژوهش حاضر بر آن است ،نابراين توضيحاتب
نويسان خارجي از انقراض صفويه آغاز شد و به انقالب مشروطه ختم گرديد، از ديد سفرنامه

 يشيوه، خارجينويسان  اين پژوهش آن است كه از نظر سفرنامهيفرضيه. بررسي كند
 بود كه موجب تمركز قدرت و ثروت مملكت در دست يك نفر ايحكومتي ايران به گونه

 آوردموران فراهم ميأفساد گسترده و ظلم وستم م، زمينه را براي ناكارآمدي دولت  وشدمي
رغم تحقيقات در آن است كه عليحاضر اهميت پژوهش .  آن انحطاط ايران بودحاصلكه 

منظر  از نويسان كه انحطاط ايران رانامه سفر نظرگاه بهانجام شده،اين زمينه مشابهي كه در 
توجهي تاكنون  ،دادندمي بررسي قرار مورد ، استبداد ايرانيي يعني نظريه،گفتمان غالب آن دوره

   . استصورت نگرفته 
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  مقدمه

 ي براي توصيف شرايط ناشي از ضعف روز افزون دولت ايران در دوره صورت گرفتههايتالش
مفاهيمي چون انحطاط،  استفاده از با ،يان تا انقالب مشروطه حدفاصل سقوط صفوواقع در

 »شرق شناسي«ثير جرياني بود كه ادوارد سعيد آن را أت تحت عموماً،ماندگي يا عدم توسعهعقب
هاي مثبت به آن، جوامع  ويژگيياين جريان با محور قرار دادن اروپا، و انتساب همه. نام نهاد

ساخت و در اين  با عنوان شرق مشخص مي،متفاوتي داشتند كه خصوصيات اي راغير غربي
هاي ، ويژگي)پويايي، حاكميت تعقل و قانون همچون( تمايز در مقابل خصوصيات مثبت غرب

   .داد را به شرق نسبت مي)،قانوني، حاكميت احساس و بيايستاييمانند (اي منفي

ي به گفتمان غالب تبديل گرديد در قالب اروپا محورنوزدهم ميالدي  يسدهدر اين جريان 
اين رويكرد با پيش فرض قراردادن . گرديدحسوب ميم غرب الگوي مرجع ،كه بر اساس آن

 ي اگر توسعه،بنابراين. كوشيدماندگي شرق مي تحوالت غرب، براي تبيين عقبياصالت همه
فته بود، علت داري تحقق ياگيري سرمايهغرب با مالكيت فئوداليسم، ظهور بورژوازي وشكل

  توليد آسيايييشيوهمانند  يهاينظريه. شدماندگي شرق، طي نشدن اين مراحل عنوان ميعقب
عليل و تبيين در صدد ت با همين رويكرد ،پدر موروثي وبر ماركس، استبداد آبي ويتفوگل، و

اختار  وجود دولت متمركز استبدادي و س، اصلي اين رويكرديلفهؤدو م. ماندگي شرق بودعقب
  دولت استبدادي با ماهيت، بنابراين.آيدبه حساب مي اولي ياقتصادي راكد است كه دومي نتيجه

. كردبازي مينقش اصلي را خودسرانه و تسلط بر منابع اقتصادي، در ركود جامعه و ذهن شرقي 
 از ،ه شرق بهاهايي كه نويسندگان آن در متن سفرنامه، اين ديدگاه بر محافل علمي اروپايغلبه

 يرا تجربهها تنها مسير توسعه آن.  است شدني  نيز رديابي،كردندجمله ايران مسافرت مي
  . نوشتندميمطلب  ايران انحطاط يغرب مي دانستند و با همين ذهنيت درباره

  آسيايي استبداد

 اين هاييكي از ويژگي. رسدبندي جهان به يوناني و بربر به دوران باستان ميقدمت تقسيم
 متفكراني چون ،در عصر جديد .دگرديتفكيك، تفاوت سامان سياسي دو جهان معرفي مي

 مردمدرآن، خواندند كه مي هاي آسيايي، آن را نظاميدر توصيف حكومتماكياولي و بدن 
  مفهوم استبداد شرقي را براساس،دهعقيمنتسكيو با پردازش اين . شدند محسوب ميبندگان پادشاه

  ماركساز جمله ، كه بعدها توسط ساير متفكران اروپاييگذاري كرد جغرافيايي پايههايژگيوي
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اي كه اين در دوره 1.و با عنوان استبداد شرقي تثبيت گرديد شد ليكمت ،ماكس وبر و و ويتفوگل
  وداشتنويسان قرار سفرنامه ي مورد مداقه،حكومت ايران براساس آنگرفت، نظريه شكل مي

 نويساناز نظر سفرنامه .شاه قرار داشت حكومت، س اينأر در. دشحطاط ايران معرفي علت اصلي ان
 يارادهبه نحوي كه  ؛مرزي نداشت و كه حد بود اختيارات او  شاه مستبد، خصوصيتترينبرجسته

  2.تسلط داشت شاه برهمه چيز

 هاي قدرتدهر ساير حكام و زادگان،شاهِ  استبدادي محركهيقوه ثقل حكومت و شاه مركز
 »سنت شرقي«الزم بودكه در] سياسي[هاي دليل چنين وضعي فقدان سازمان .شدمحسوب مي

 وي انهمچون خادم »اشراف كشور«وشد شمرده ميزمين  بر  خدايشاه سايه .وجود نداشت
ولي منبع اصلي قدرت  شدند؛تر اطاعت ميايينپهاي اين اشراف توسط رده .آمدندحساب ميبه 
 عبارت بود واقع قانون در نداشت و نين نظامي قانون وجودچ در 3. شاه بود،جامعه  درثروت و

گشت هرگونه تخطي از فرمان  موجب مي، شاه و قانونيمساوي شدن اراده.  شاهياز اراده
 گره ، ديگر اين نظامي نتيجه4.شاه، سرپيچي از قانون تلقي گردد و به شدت كيفر داده  شود

بدين معني كه در زمان حكومت شاهان . هاي يك فرد بودشور با تواناييخوردن سرنوشت ك
 با به تخت نشستن يك شاه ضعيف، اماهايي دست يابد، مقتدر، كشور ممكن بود به موفقيت

_____________________________________________________________________ 

انتشارات دانشگاه تبريز، : ، تبريزنتاريخ علت شناسي انحطاط و عقب ماندگي ايرانيان ومسلمي، )1380(داريوش رحمانيان   1
، 2، ترجمة بهاء الدين پازارگاد، ج تاريخ نظريات سياسي، )1353(جرج ساباين: ؛ همچنين نك به405 -  392صص 
ماهنامة ، »تاريخچة مفهوم استبداد شرقي«، )1323 بهمن - آذر( ؛ يداله موقن193- 192انتشارات اميركبير، صص : تهران

  .83 - 81،  صص 23، ش نگاه نو

؛ هارفورد 181انتشارات شباويز، ص : ، ترجمة منوچهر اعتماد مقدم، تهران سفردرايران،)1364( دروويلگاسپار   2
 ؛ ژوزف ويسهوفر 251نشرثالث، ص: ، تهران، ترجمة ماني صالحي عالمه خاطرات سرهارفورد جونز،)1386(جونز

  .12انتشارات فرزان، ص : ند، تهران، ترجمة جمشيدارجمو روميان ايرانيان، يونانيان، )1389(

 جرج  ؛52كتابسرا، ص: ، ترجمة اميرهوشنگ اميني، تهرانروزنامة سفرهيئت سرجان ملكم به دربار ايران ،)1363(هالينگبريويليام    3
  ؛512، ص4انتشارات علمي وفرهنگي، چ: ، تهران1ترجمة غالمعلي  وحيد مازندراني، جايران و قضية ايران، ، )1373(كرزن 

J , P , Ferrier(1976), Caravan Journeys and Wanderings in Persia , Karachi: Oxford University press,p.43 

ها كه علل نويسوي برخالف اكثر سفرنامه. ي بررسي انحطاط ايران مطالب بسياري دارد در زمينهسفرنامة فريه
  .   دانستكومتي و تبعات آن را در زوال ايران عمده ميي حمتفاوتي براي انحطاط ايران برمي شمردند، شيوه

انتشارات خوارزمي، :  ، تهران، ترجمةكيكاووس جهانداري)ايران و ايرانيان(سفرنامة پوالك، )1361(ادوارد ياكوب پوالك   4
پوالك . 107ص انتشارات اطالعات،: ، تهران،ترجمة محمدطاهر ميرزاسفرنامة اوليويه، )1371(اوليويه. ب. ج ؛293ص

نويسي كه شغل پزشك مخصوص ناصرالدين شاه را داشت، به دليل اقامت طوالني در ايران و نزديكي به دربار، سفرنامه
ي توان در زمرهالبته وي را مي. كندي حكومت ايران بر موقعيت رو به زوالش ارائه ميهاي جالبي از تأثير شيوهتحليل

. زيرا به علل فرهنگي و اقتصادي نيز پرداخته است. دانستند ايران را چند وجهي ميسفرنامه نويساني قرارداد كه انحطاط
  : همچنين نك به، هاي مشابه با پوالكبراي تحليل

Eustache du Lorey ( 1907), Queer Things About Persia, London: Eveleigh Nash, p. 191. 
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  اينيعمده 1.گرديد وسازماني براي جبران ضعف شاه موجود نبودكشور دچار مشكل مي
 تسلط ،براي مثال. شد، منطبق بودشرقي بر شمرده ميخصوصياتي كه براي استبداد توصيفات با 

  منابع ثروت كشور در مكاتبات ماركس و انگلس مورد توجه بودهيشرقي بر كليهِ مستبد
    2.است

 ،مثالً.  امور مملكت بنا برميل شاه بوديحكومت ايران، گردش همه  منفي ديگريجنبه
چون  تا به ميل خود آن را خرج كند و قرار داشتدراختيار شاه  هاي هنگفت كشوردارايي

استفاده  3درايران شناخته نشده بود،» دورانديشي ونظم وترتيب ،... اقتصاد، دانش، «مانندمفاهيمي 
موضوع مهم انتخاب جانشين  .آوردنمي  نتايج مثبتي به بارتوسط شاه معموالً هاازاين دارايي

 برگزيده وي  به جانشينيشفرزندان ل شاه يكي ازميهب بنا و  استواري محكم نبوديبراساس قاعده
4.شدمي

 

 به شاه ايران بود كه ي ديگري از حكومت مستبدانهيرحمي جنبهاعمال خشونت و بي
 هرچند در برخي موارد اعمال خشونت. گرديدها  تكرار ميتري توسط حكام ايالتمقياس كم

 ي درجهمعموال5ً .آورده بار نميمجموع محصول مطلوبي ب در مثبتي در بر داشت، نتايج 
گو  وو هرگاه گفت بودن  قدرت وي داشت مستقيمي با مطلقهيحاكم مستبد رابطهخشونت 

-  اگر شاه يا شاه،بنابراين 6.گرديد ميمحول» شمشيرحكومت« امور به ،نتيجه ملموسي نداشت

نمود و هيچ قانون يا ، خطر مرگ او را تهديد ميشدكرد زيردستي ناراضي مياي از عملزاده
_____________________________________________________________________ 

1  Max Von Thielmann (1875), The Caucasus, Persia, and Turkey in Asia,Translated by Charles Heneage, 

vol 2 , London: Spotiswoods and Co, pp. 64-65.  

  .16انتشارات رسانش، ص: ، تهران استبداد، مسئلة مالكيت و انباشت سرمايه در ايران،)1380(احمد سيف   2

وي علي . 503كتابفروشي خيام، ص: وشي، تهرانفره حمد ترجمة علي مسفرنامة مادام ديوالفوا،، )1332(مادام ديوالفوا   3
گاه به تاثيرات نامطلوب حكومت رغم توجه فراواني كه به علل فرهنگي انحطاط و عقب ماندگي ايران داشته است، گه

  .استبدادي بر موقعيت ايران اشاراتي نموده است

- 250نشر چشمه، صص:  ترجمة علي اصغر سعيدي، تهران،هايي دربارة ايران وتركية آسيانامه، )1382(ژي ام تانكواني   4

تانكواني در . 223انتشارات توس، ص: ، تهران1 ترجمة ابوالقاسم سري، جسفرنامة موريه،، )1386(؛ جيمزموريه، 251
عباس ي اصالحات كنار توجهي كه به نظام حكومتي ايران نشان داده، ايران و اروپا را با يكديگر مقايسه نموده و به آينده

. شماردولي موريه مجموعه اي از علل سياسي، فرهنگي و اقتصادي را براي زوال ايران بر مي.  ميرزا اميدوار بوده است
 .اي از برداشت خود راجع به ايرانيان را به زبان هجو و طنز ارائه نموده است گوشهحاجي باباي اصفهانيوي در كتاب 

5  Henry  Savage Landor(1902),  Across Coveted Lands, vol 1 , London: MacMillan, p. 451. 

اي مشهور از چنين اعمال ي رفتار وي با مردم، نمونهماجراي تسخير شهركرمان توسط آقا محمدخان و نحوه
 .خشونتي بود كه درآن زمان راه تثبيت قدرت مركزي را باز نمود، ولي در بلند مدت تأثيرات نامطلوبي بر جاي نهاد

6  Augustus Henry Mounsey(1872), Journey through the Caucasus and the interior of Persia,  London: 

Smith Elder, p. 246; 

  293پوالك، همان،ص 
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 تنها مانعي كه در برابر شاه  قرار داشت و او را از 1.توانست از وي حمايت كنداي نميقاعده
 داشت، خلق و خوي شخصي بود؛ زيرا برخي شاهان ذاتاًتر باز ميرحمي بيشبي خشونت و

دادي ايران در حكومت استب خصوصياتي كه ،بنابراين 2.ريزي بيش از حد نبودندمايل به خون
 يكرد، دال بر گردش امور بر اساس ميل و سليقهنويسان را به خود جلب ميتوجه سفرنامه

   .ساختيك فرد بود كه زمينه را براي اشتباه و فساد مهيا مي

  حكومت ناكارآمد

ه نخستين آن  تبعاتي داشت ك،تمركز قدرت در دست شاه استبداد شرقي، يبر اساس فرضيه
 بسياري 3.رفت به شمار ميبولهوسي يك فرداجراي ت بود؛ زيرا حكومت ناكارآمدي حكوم

 ،»حكومت ناهنجار«صفاتي مانند   ضعف حكومت،ِبدون ذكرمصاديق ،نويساناز سفرنامه
 از نگاه 4 .شمردندكشور برميهاي نظاير آن را موجب انحطاط ايران يا ناكاميو » سياهكار«

توانست بهبود اوضاع تغييرحاكم مي دانستند،ثر ميؤ منويساني كه فرد را در تاريخسفرنامه
 پس از ،سرسي .پي داشته باشد در  بهبود اوضاع كشور را- ترجانشيني اليق  با- تغيير پادشاه ايالت و

 كاشان يتضمين بازيابي رونق گذشته  تداوم حكومت وي را مثبت حاكم كاشان، كردبيان عمل
 حكومتي  نظام بر نقش مخربنويسانسفرنامه برخي از،مقابل اين ديدگاه در 5.دانسته است

_____________________________________________________________________ 

1  George Kepple(1827), Personal narrative of a Journey from India to England, vol 2,  London:   Henrey 
Colburn,  pp. 61-62.  

 اين. 122ص ،4چ اختران، نشر: تهران عالمه، صالحي ماني ترجمة ،ايرانيان ميان در سال يك ،)1378(براون ادوارد   2
 شرع زمينه اين در ذكر قابل عامل ترينبرجسته. است توجهبي كرد،مي محدود را شاه قدرت كه عواملي به نسبت ديدگاه

- سفرنامه ساير با براون ديدگاه. كردمي محدود را شاه استبداد -  قاجار دوره در مخصوصاً -  موارد از بسياري در كه است

 آن ايران نيز وي حال، اين با. دانستمي برداشت سوءِ از ناشي را نويسانسفرنامه نظريات تربيش وي. بود متفاوت نويسان
 . شمرد برمي انحطاط دچار باستان دوران با مقايسه در را زمان

 .16 سيف، همان، ص   3

صص انتشارات جاويدان، :  ترجمة علي اقبالي، تهرانسفرنامة ژان اوتر،، )1363( اوترژان ؛ 29، ص1كرزن، همان، ج   4
رو «هاي زيادي به ضعف حكومت در استفاده از منابع، مرگ و مير كشاورزان، و مسئوليت آن در در سفرنامه. 311 - 310

ترجمة حسين نور سفرنامة اوژن فالندن به ايران،  ،) 1356(فالندن اوژن : نك به. اشاره شده ست» به نيستي رفتن ايران 
 :Ella Sykes (1910),  Persia and its Peoples, London.– 4؛ و337ص كتابفروشي اشراقي، : صادقي، تهران

Methuen, pp. 8ير گفتمان ي ايران شد، كامالً تحت تأث اال سايكس كه همراه با برادر خود سرپرسي سايكس روانه
خورد كه نمونه هاي آن توصيف هاي وي  به چشم ميهاي متعددي از اين تأثير در نوشتهنشانه. شناسي قرار داشتشرق

 .ايران به عنوان كشوري بدون تغيير با مردمي خرافه پرست و به دور از تمدن است

مركزنشر :  ترجمة احسان اشراقي، تهرانرسي،، سفارت فوق العادة كنت دو س1839 - 40ايران در   ،)1362( سرسيكنت دو   5
      :نك به. ي اسفرجان خوانده شده استي نظام الدوله نيز موجب رونق ناحيه حكومت عادالنه.172دانشگاهي، ص 

John Johnson(1818), A Journey from India to England , through Persia , London: Longman, p. 95.      
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كه درچنگ  كردندمي ذكر  راشايستههاي متعددي از حاكمان نمونه هاآن. كردندمي كيدأت
 كرد مثبت يك حاكمحتي عمل. موجود، امكان ايجاد تغييرات مثبت را نداشتند نظام ناكارآمد

   1 .توانست ترس حكومت مركزي را برانگيزدمي

آن شامل اقدام منفي وتخريبي  رفت ومي عملي آن فراتربي از انتقاد از دولت ايران،هي گا
دراين كشورارباب هردهي ميل دارد « :نويسد مياين باره ، درخودتوصيف  در نيبور. گرديدمي

 وحكومت مركزي كاري دهدمي قرار همسايه قوي همسايه ضعيف را تحت فشار. مستقل باشد
 پرداخت از يا و اينكه كسي ثروت زيادي به هم زده باشد مگر .كوچك نداردبه اين جنگهاي 

راه  سر كه در شهرها و روستاهايي را تا فرستنداين صورت سپاهي مي در .ماليات سرباز بزند
2 .»خاك يكسان بكنند با اند به خاطر جنگهاي داخلي كوچك ويران نشدهقبالً دارند و قرار

  

 شعاع السلطنه، كردعمل .گرديده است كيدأتنيز  محلي حاكماننفي نقش م بر هاسفرنامه در
وي درخواست  پوشي ازبدون پرده و احضار رامندان طوالش ثروت از  كه يكي،حاكم گيالن

حكومت  3.خوبي منعكس گرديده استه بكاساكوفسكي خاطرات در، نمودهزار تومان سي
 شاه شكايت ببرد، توانست ازستم وي نزديخوزستان كه كسي نم السلطنه در حشمتيظالمانه

 ظلم وستم نيست، اهميت صرفاً  حائزينكته 4.ستهاكرد حاكمان ايالتعمل  ديگري ازينمونه
كيد بر غني أمكنزي با ت. موران خود استأكرد م ناكارآمدي حكومت در نظارت برعملبلكه

آن خوانده و مهاجرت به » انگيزوضع اسف«بودن استان گيالن، حكومت ظالمانه را موجب 
 قاجار براي يدولت ايران در دوره 5.ن ذكر نموده استا فشار بر زارعينقاط ديگر را نتيجه

_____________________________________________________________________ 

، ترجمة اسداهللا توكلي 1875شرح سفري به ايالت خراسان و شمال غربي افغانستان در ، )1368(گرسي ام مك گر   1
 در عهد قاجاريه، تاريخ اجتماعي ايران ،)1363( ويلس چارلزجيمس؛ 91آستان  قدس رضوي، ص: طبسي، مشهد

ه مي شود، به صورت كامل در تناقضي كه در اين دو ديدگاه ديد. 297ص انتشارات طلوع، : ترجمة سيدعبداهللا، تهران
تواند به تحول آن منجر هاي استبدادي ميمعلوم نيست تغيير فرد در نظام. گفتمان شرق شناسي روشن نشده است

  .  ساختهاي اصالحي را محكوم به شكست ميگردد يا منطق حاكم بر نظام، اقدام

  .54نشرتوكا، ص: جبي، تهران ترجمة پرويز رسفرنامة كارستن نيبور،، )1354 ( نيبوركارستن   2

، 2انتشارات سيمرغ، چ :  ترجمة عباسقلي جلي، تهرانخاطرات كلنل كاساكوفسكي،، )1355(كلنل كاساكوفسكي    3
شايد اين ديدگاه . دانستنويساني است كه علت اساسي انحطاط ايران را سياسي ميي سفرنامهوي در  زمره. 227ص

 .غالب، از شغل وي كه افسر نظامي بود نيز تأثير مي پذيرفتعالوه بر تأثير پذيري از گفتمان 

 657ديوالفوا، همان، ص   4

فريه نيز حكومت . 34 صنشرگستره،: ، ترجمة منصوره اتحاديه، تهران سفرنامة شمال،)1359(كنزيچارلز فرانسيس م   5
 Ferrier: نك به. وار عنوان كرده استجي حاكم آذربايجان را عامل اصلي مهاجرت اهالي اين ايالت به مناطق همظالمانه

,Ibid, p. 25ا  لندور به كار بردن زور را در اياالتي مانند سيستان كه عقب ماندهتر از ساير نواحي بود، طبيعي مي  ام -

   Landor, Ibid.,vol.2,p.190: نك به. خواند
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 ها نيز منعكس شدهبرد كه در برخي ازسفرنامه ناپسندي به كار ميي شيوه خودتداوم نفوذ
اين اختالفات  ه ازهاي مختلف و استفادطوايف و تيره افكندن بين ايالت،ختالفا  است و آن

 مختصري ي به اين روش اشاره،گرد فرانسوي دو جهان،بابن و هوسه .موقع مقتضي بود در
 1.اندنموده

  

  افزون حكومتستم روز

ميزان ستم اما بودند، يكديگركاري شبيه  ستميزمينه هاي استبدادي در حكومتيهمه اًتقريب
اين هاي ايالتي ايران را در ركزي و حكومت حكومت م،نويسانسفرنامه . يكسان نبودهاآن

متعددي   اشاراتآنهاي مختلف به جنبه و هاي وقت مي دانستندحكومت سرآمد زمينه نيز
كس ازآن در امان نبود و حتي امكان  اين ظلم فزاينده آن بود كه هيچينخستين جنبه. اندنموده

آن بودكه امكان بودن ستم، ليل فزاينده شايد د2.بگيرد ترين بستگان شاه راداشت دامان نزديك
 مسافت، اشكاالت حمل و نقل و فعال مايشاء بودن حاكمان بعد.  وجودنداشتدادخواهي تقريباً
اهالي نقاط دوردست . فكر دادخواهي نيفتد گشت كسي به خويش، موجب ميياياالت در حوزه

از مراسمي كه . هاجرت بسپارند يا تن به م،كردند خود را با شرايط موجود وفق دهندسعي مي
 ن شاه ياحاكم درنامين مايحتاج مهماأ ت،كردستم زيادي به اهالي شهرها و روستاها وارد مي

كرد تا دار را فراهم مي مهمانياستفاده سوءياين الزام زمينه. بود هنگام عبوراز يك مسير
 .رسيدراض به گوش كسي نميبگيرد و صداي اعتراه خواهد از اهالي روستاهاي مسير آنچه مي

- ناخوش  بلكه امكان داشت تبعاترسيد،شاه نمي »پاي تخت«  نه تنها به،ديدگاندادخواهي ستم

3.پي داشته باشد در نيز چون تعقيب و انتقام ينديآ

  

 تمس نواحي دورافتاده،دهد نشان ميكاري درنواحي مختلف كشور  ميزان ستميمقايسه
 خوانين قفقاز براي برخي توسطگملين از تعيين مجازات مرگ  مثالً. كردندتري تحمل ميبيش

_____________________________________________________________________ 

ص انتشارات دنياي كتاب، : السلطنه، تهراناعتمادخان ترجمة محمد حسنسفرنامة جنوب ايران،، )1363(بابن و هوسه   1
تر نواحي ايران، شناخت كاملي از اين ي كافي و سفر به بيشنويساني خواند كه با مطالعهتوان از سفرنامهكرزن را مي . 67

وي ابداع روش . دار گفتمان شرق شناسي استهاي خود واماما وي نيز در توصيفات و تحليل. كشور پيدا كرده بود
گوهر مردانگي «شدن ايالت و پاك شدن ي آن را ضعيفداد و نتيجهشاه نسبت ميافكني را به فتحعلياميمون اختالفن

  . 327 -  326، صص1كرزن ، ج : نك به .  دانستمي» دركشور

رضاقلي مجازات . 21صانجمن آثارملي، : علي اصغر حريري، تهرانهاي طبيب نادر شاه، ترجمة نامه، )1340(پر بازن    2
  .ي مختصري نموده استي بارزي از اين مدعاست كه طبيب نادرشاه به آن اشارهميرزا توسط نادر شاه نمونه

 Ferrier, Ibid, p. 16؛  و  80 - 79صص،  همان،)1386(جيمز موريه    3
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  بديهي است اين ستم1.سخن گفته است» آمدخان از او خوشش نمي «دليل آن كهازرعايا به 
ها منعكس شده  بخشي ازآن درسفرنامهكهداشت در برتبعات ناخوشايندي براي كشور  ،حدبي

قابل «بي روستاها وشهرها بود كه دريك مملكتاي خرا چنين رويهينخستين نتيجه. است
 كه استعداد شدمحسوب مي ايران كشوري ،نظر سرجان ملكم از 2.افتاداتفاق مي» رشد وترقي

 يوي برقراري حكومت. كه بايد و شايد به توسعه نرسيده بود چناناما داشت،زيادي براي پيشرفت 
ملموس ي  نتيجه3.ايران مي دانست» وريآبادي و معم «يرا زمينه» قائم به عدل و انصاف«

 گيري،در اين نتيجه. هاي زيادي به آن اشاره شده استفقر بود كه در سفرنامه ديگر ستم  بر رعايا،
ثير منفي برميزان أتالش رعايا و يا تحاصل موران دولتي علت از بين رفتن أمستم حاكمان و 

موران حكومتي أ مييلمن رعايا را طعمهت ،براي مثال. گرددمعرفي ميتالش اقتصادي آنان 
4.خوانده است

  

 بر رعايا ذكرشده است كه اشاره نامكاح هاي زيادي از ستم دولت ونمونهها در سفرنامه
كاساكوفسكي از قول . بردن به شرايط آن دوره مفيد خواهد بودها براي پيبه چند مورد از آن

 كشم، بخواهم از پنجاه نفر دوبارهمي فررانمن بخواهم پنج «: فرمانفرما چنين آورده است
 اي دراخذهؤگيرم واين همه نه فقط مگيرم، بخواهم حشم فالن ايل را به زور ميماليات مي
اين باب زبان  ت آن را ندارد كه يك كلمه درأداريم كسي جر بلكه تا ما اقتدار پس ندارد

_____________________________________________________________________ 

1  Samuel Gottlieb Gmellin (2007), Travels through �orthern Persia 1770-74, Translated by Willem Floor 

, Washington: Mage, p. 77 . 

گملين دانشمندي آلماني بود كه به خدمت تزارين روس درآمد و شرح مسافرت خود به ايران را در اواخر حكومت 
او در بررسي انحطاط ايران، . تري از شرق شناسي پذيرفته استوي با توجه به زمان حيات خود تأثير كم. زنديه نگاشت
نويسان، ايالت تا حدودي از ستم از نظر بسياري از سفرنامه.  سياسي به علل فرهنگي نيز اشاره كرده استدر كنار علل

ي دخالت زيادي به مأموران دولت در امان بودند، زيرا موقعيت جغرافيايي و ساختار ايل كه كامالً تابع خان بود، اجازه
  . Johnson, p. 230 : نك به . دولت نمي داد

، به كوشش هارون وهومن، 1، ج هاي خطيسفرنامه مترجم نا شناس، ذيل سفرنامة مازندران،، )1388(دارسي تاداليوت    2
 ترجمة سفرنامة اليارد يا ماجراهاي اوليه در ايران،، )1367(؛ هنري اوستن اليارد 101ص انتشارات اختران، : تهران

  .  45ص نشر وحيد، : مهراب اميري، تهران

ي وي در تحليل رابطه. 672ص انتشارات سنايي،: ، ترجمة ميرزا اسماعيل حيرت، تهران تاريخ ايران،)1383(جان ملكم   3
دانست و از سوي ديگر بدان انتقاد ي حكومتي  ايران و انحطاط آن، از سويي حكومت استبدادي را در ايران كارا ميشيوه

 نااميد بود و به همين دليل تداوم وضع سابق را بهتر از رسد وي از امكان موفقيت اصالحات در ايرانبه نظر مي. داشت
اما . هايش مقرون به صحت بودآمد و بسياري از تحليلاي دقيق به شمار ميملكم بيننده. دانستبند مياصالحات نيم

   .وي نيز تا حدي از شرق شناسي نوظهور انگليسي تأثيرگرفته بود

4  Thielmann, ibid., vol. 2 , p. 65; Gmelin, ibid., p75 . 

اي از آن را در كارانه بود كه فريه نمونهي ديگر حكومت ستماز بين رفتن رونق اقتصادي و ورشكستگي تجار، نتيجه
  .Ferrier, ibid., pp. 24-25:  نك به.  كرمانشاه ذكر كرده است
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 توان برشمرد،كومت بر رعايا مي كه براي ستم فراوان حاي منفييآخرين نتيجه 1.»بگشايد
 نويسانيكي از سفرنامه. ايران استحكومت  خارجي ازاين خصوصيت هايت دولياستفادهسوء

 مردم چنان ازستم قاجارها به جان آمده بودند كه ، درنواحي شمال غربي ايراناستمدعي 
از ستم حكومت اياالت نويسان  برآيند توصيفات سفرنامه2.دادندها ترجيح ميها را به آنروس

هاي اياالت نيز پيروي  حكومتاز سوي استبداد حكومت مركزي  الگوي كهدهدنشان مي
 هايت دوليسوء استفاده هاجرت رعايا و مچون كاهش توان اقتصادي،هم و نتايج مخربي شده،مي

ز ها ا آنپذيريثيرأ ت، با اين حال.داشتدر پي ، مركزيحكومتعدم محبوبيت  خارجي از
 اظهاراتشان، درهاي غرب وشرق  بدون در نظر گرفتن تفاوتوتعميم،گفتمان غالب و مقايسه 

  .  استپذيرصي تشخكامالً

  قانوني و ناامني بي

 شد، عدم وجود قانونتر بدان پرداخته ميكمها در سفرنامه كه  از حكومت ايران مهمييجنبه
نويسان  اندكي از سفرنامه،با اين حال. دو حقوق ثابت براي همه يا بخشي از مردم جامعه بو

يا مفصلي بدان   مختصري ايران توجه نشان  داده و اشارهي مهم از جامعهيتيزبين به اين جنبه
 داشت،خاصي مي  بايستي چارچوب و قواعدموضوع مهمي چون جانشيني شاه كه قاعدتاً .اندنموده

 متوفي بركنار رفتن فرزندان شاه صرفاً ه و خاص توصيف شدفاقد ترتيب هاسفرنامه ازدر يكي 
 مبحث ،مالكيت 3.گرديده است كيدأت فرزندان شاه جديد به جاي عموهاي خويش، استقرارو 

امكان داشت شاه يا حاكم يك ايالت به . شدمحترم شمرده نمي چندان ايران در ديگري بود كه
موجب گسترش امالك چنين وضعيتي . صورت مشروع يا نامشروع ملكي را تصرف نمايد

_____________________________________________________________________ 

وي پس از . زيادي داشتكند كه شهرت مك گرگر حاكمي را توصيف مي. 189 - 188كاساكوفسكي، همان، صص   1
زند كه چون فقط موريه حاكم ديگري را مثال مي. تحقيق دريافته بود كه شهرت وي حاصل اعمال خشونت زيادش است

آورد، شهرت رحمانه روي نميهاي بيو برخالف حاكمان ديگر به مجازات» كردبه مجازات چوب وفلك بسياربسنده مي«
   .152، ص1  و  موريه، همان، ج49- 48صص ،1ج همان،مك گرگر، : نك به. خوبي يافته بود

: ، ترجمة منوچهر اميري، تهران، سفر زمستاني از قسطنطنيه تا تهران و ديگر شهرهاي ايران)1364(جيمز بيلي فريزر   2
ا ها ركه آنها در استفاده از اجحاف دولت به رعايا، براي اين ضمن تأييد سياست روسمكنزي. 89انتشارات توس، ص 

كند بريتانيا نيز چنين سياستي را در پيش تحت حمايت خود گيرند و از اين طريق قدرتشان رابسط دهند، توصيه مي
  .79مكنزي، همان، ص: نك به. گيرد

ي قاجار امر جانشيني تا حدودي منظم گرديد كه آن هم مديون تضمين البته، در دوره. 48كاساكوفسكي، همان، ص   3
 .ي تركمانچاي بود  بين فرزندان عباس ميرزا  توسط روسيه در عهدنامهتعيين جانشين شاه از
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 انتخاب و تغيير يها به نحوهسفرنامه يكي از در 1.شدثباتي مالكيت خصوصي ميوقفي و بي
دولت منتخب نداشت، اشاره  عصر ناصري كه ايران هنوز مجلس شورا و  در مخصوصاً،وزرا

هم بسته به خواهش نفس ] وزرا[عزل ونصب «كه  است چنين نتيجه گرفته شده وگرديده 
  2.»روي هيچ گونه ترتيبي نيست اه است و ازپادش

  ثيرات نامطلوب حكومت أت

 كردآنان را ترغيب مي شمردند،نويسان براي حكومت ايران برميمشكالت متعددي كه سفرنامه
هاي مختلف به جنبه وسيعي داشت و يثيراتي كه دامنهأت ؛ن نمايندبيا ثيرات منفي آن را نيزأت

اقتصادي   كلي فرهنگي ويثيرات را به دو دستهأتوان اين تمي .شدزندگي ايرانيان مربوط مي
 وبنسم حكومت يبه شيوه عدم تبلور خصوصيات ملي درايران ،براي مثال. تقسيم نمود

. شدهمين قالب توضيح داده مي درنيزموران حكومتي أم  فرهنگ رفتاري وزرا و3.گرديدمي
محض آورد كه از شاه تبعيت اي بار ميرا به گونهبراساس اين تحليل، استبداد مركزي ، وزرا 

 اطاعت يآمادهبايستي  و شدندي ميقگزار شاه تلخدمت كاركنان ي همه،در اين شرايط 4.كنند
- ترقي افراد به عنايت و خوردن رشد منطقي اين وضعيت،گرهينتيجه.  وي باشندهايانماز فر

چيني به منظور از ميدان د فرهنگ تملق وسخن خويبودكه به نوبه -  نه شايستگي افراد- شاه 
، شدمي ايرانيان واردبه بر اثر ضعف حكومت ديگري كه  ايراد 5.داشتدرپي را دركردن رقبابه

 كه اززد ميپيوند ضعف حكومت ايران وخطراتي  با اين ويژگي را كرزن .تقديرگرايي بود
 به مردم را ، تباهي حكومتعتقاد داشتا و نمودمي تهديد  ايران را، شماليي همسايهيناحيه

 هايتوجيه با - خارجي  يك كشوري حتي غلبه- جايي رسانيده بودكه از هرگونه تغيير
ها برخي سفرنامه منفي حكومت برخصوصيات اخالقي در ثيرأت 6.دتقديرگرايانه استقبال نماين

_____________________________________________________________________ 

از بين . 311ص پژوهشگاه علوم انساني، :  ترجمة علي اصغر سعيدي، تهرانسفرنامة قفقاز و ايران،، )1382(ارنست اورسل   1
اي از آن را در كرمانشاه كارانه بود كه فريه نمونهي ديگر حكومت ستمرفتن رونق اقتصادي و ورشكستگي تجار نتيجه

  .Ferrier , ibid., p. 24-5 :  نك به. ذكر كرده است

  .63ص انتشارات يساولي، :  عباس اقبال، تهران يادداشتهاي ژنرال تره زل در سفرايران، ترجمة،)1361(ژ ب دوما   2

3  Johnson p. 214 . 

    652ملكم، همان، ص   4

  .  110صنشر ني، :  ترجمة مهران توكلي، تهرانيران،خاطرات سفرا، )1378(ژولين روششوار    5

كه چه ولي گوبينو معتقد بود ايرانيان در عين حال كه كشور خود را بسيار دوست دارند، به اين. 298، ص1كرزن، ج   6
 ترجمة سه سال در آسيا،، )1383(ژوزف آرتور گوبينو: نك به. دهندكند، اهميتي نميها حكومت ميكسي برآن

  .224 - 223نشرقطره، صص : رضا هوشنگ مهدوي، تهرانعبدال
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ه از معايب اخالقي ايرانيان رحمانبيچنان ها تر آن بيشاما رفع تقصير از مردم همراه بود، با
   1.حتي يك خصلت خوب ندارندگويي كه  كردندميانتقاد 

هاي اقتصادي مردم نيز كم وبيش ثيرات حكومت ناكارآمد برانگيزهأت به نويسانسفرنامه
به جهت حصول مايتحصل چيزي كه احتمال آن «انگيزگي رعايا ملكم به بي .انداشاره كرده

 از قول روستاييان ينويس ديگرسفرنامه 2.»نخواهند كشيد يشان انتزاع شودا به ظلم ازكه  دارد
 كس به خودرغم وجود معدن طال و نقره در كوه، هيچعلي :استحوالي همدان نقل كرده 

 رسيدن، حاكم همدان تمام آن را از ويداند در صورت به نتيجه چون مي؛دهدزحمت كاوش نمي
رغبتي مردم تواني حكومت در برقراري امنيت را عامل بي نا،بروگش 3.بازپس خواهد گرفت

يا تجارت خارجي عنوان نموده  سيس كارخانه،أت استخراج منابع،  نظير،هاي اقتصاديدر فعاليت
شماري هاي اقتصادي بيكه در پرتو امنيت موفقيترا هاي ايرانيان مقيم خارج است و موفقيت

نويسان هاي سفرنامه از مجموع قضاوت4.آوردمي شاهد مدعاي خويش ،به دست آورده بودند
ها، آن توان چنين برداشت كرد كه از نظر اكثرثيرات نامطلوب حكومت ايران، ميأ تيدرباره

هاي منفي سياسي، برحيات اقتصادي و حكومت ايران معايب بسياري داشت كه عالوه بر جنبه
  .قتصادي و فرهنگي را سد كرده بود ايثير گذاشته و راه توسعهأفرهنگي مردم ايران نيز ت

  ملت ودولتبين شكاف 

جاي  و  حكومت ايران بودينويسان حاصل شيوه منفي ديگري كه از نظر سفرنامهينتيجه
 هرچند در اين باره توضيحات زيادي در.  دولت است-  شكاف ملت،تري داردتوضيح بيش

خوبي تشخيص داده هم اين معضل را بمور تيزبيني چون سرجان ملكأها نيامده است، مسفرنامه
 ملت دربرابر دولت و« :نويسددر توضيح اين پديده ميديگرنويسان يكي از سفرنامه 5.است

_____________________________________________________________________ 

  .59؛ هالينگبري، همان، ص748ملكم، همان،ص   1

. كاري و استفاده از الوار آن متذكر شده استجانسون همين تأثير منفي را برعدم گسترش درخت. 665ملكم، همان، ص    2
، 2كرزن، همان،  ج: نك به. پرداخته است »يانحطاط فالحت« به تأثير حكومت نامطلوب بر كرزن نيز به بحث راجع

   .Johnson, ibid., pp.136-7 و  590ص

3  Kepple, ibid., vol. 2, p. 105. 

انتشارات اطالعات، : ترجمة مهندس كردبچه، تهرانسفري به دربارسلطان صاحبقران، ، )1367(هينريش بروگش   4
قانوني و امكان غصب يا زورستاني از رعايا بر تالش دركسب  بيبيني به تأثيرهارفورد جونز با كمي واقع . 122- 121صص

؛ 64جونز، همان، ص . مال اشاره نموده و برتفاوت رفتار روستاييان با شهريان و نقاط مختلف با يكديگر تأكيد كرده است
  .86؛ و فريزر، همان، ص 744ملكم، همان، ص : همچنين نك به

   .ر آن بود كه دولت استبدادي، برخالف دولت مدرن، حاصل تعامل دولت و ملت نيستفرض ب.  654 -  650ملكم، همان، صص    5
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 براي دولت مملكت .است آوركه براي ما شگفت شناسنداي مكلف مييكديگر خود را به گونه
 بايد هرچه بيشتر پس اش آورده،به چنگ عبارت ازسرزميني است كه او برآن چيره شده و

از بين بردنش در  دانند كه برآنها فرود آمده وباليي مي ... اما مردم دولت را.  اش را بكشدشيره
   1.»آورند كه شبان گرگ راگونه تاب ميپس دولت را همان .توان آنها نيست

آوري امكانات مالي توسط شاه گرد ملت رابا توصيف خصوصيت -  شكاف دولت ،ملكم
درحكومتي كه نه رعيت را به «داند كه وي علت چنين خصوصيتي را آن مي. ه استپيوند زد

امور الزمه ] از[نه سلطان را به رعيت اعتماد است هميشه خزانه مملو را يكي  دولت اعتبار و
حكومتي  يتوان آن را يكي از نتايج شيوه كه ميشكاف مذكور 2.بايد شمرد» به جهت مملكت

را سد كرده ن دولت و ملت برقرار نموده بود كه راه توسعه بيتماد شديدي ايران دانست، عدم اع
3.و هرگونه اصالحي را مستلزم طي زمان طوالني و روند تدريجي ساخته بود

  

  دور باطل فساد دولتي

ايران فراگير شده  در حكومت استبدادي ينويسان درنتيجهنظرسفرنامه ويژگي ديگري كه از
اي توليد كرده ها چرخهعرصه ي فساد در همهيفراگير. جانبه بودهمه  بود، فسادعمومي و

فروش  .نمودهرگونه تالش اصالحي را محكوم به شكست مي شد و تكرار ميبودكه دائماً
اساس بر. گزارش شده است  بسيار، دوم حكومت قاجاري در نيمه مخصوصاً،مناصب حكومتي

براي تصاحب آن  ترين مبلغ راد كه بيششمي  به داوطلبي واگذارحكومتي اين روش، مناصب
  ضمن،زنكر.شدميزان ماليات بازگذاشته مي اداره و نحوه و در  دست وي،مقابل در پرداخت ومي

 اميرتوماني يبه درجهرا  يدريافت پول كه گاهي طفل يازا انتقاد از اعطاي مناصب نظامي در
به همان « :توجه نشان داده است دستان نيز زير برابرافسران در كرد عمليبه نحوه رسانيد،مي

_____________________________________________________________________ 

ي كرد، جايگاه نخست را به شيوهاي كه براي انحطاط ايران ترسيم ميي علّيوي در چرخه. 75روششوار، همان، ص   1
برخي از . رق و غرب تأكيد نمايدپرداخت تا بر تفاوت شي ايران و اروپا مياما بيش از آن به مقايسه. دادحكومت مي

مانند نظري كه برخي از خوانين . نويسان در بررسي شكاف مذكور به حالت قومي و فرهنگي آن توجه داشتندسفرنامه
شدند كه ناپذير تلقي ميدر نظر اين خوانين، قاجارها همچون غاصباني تحمل. بختياري نسبت به قاجارها داشتند

نك به . دادي چنين اقدامي را نميها اجازهها ايستاد، ولي اختالفات داخلي بختياريمقابل آندرصورت امكان بايستي در 
  .273اليارد، همان،  ص: 

دهد كه شمرد كه هر كس به خود حق مييك موجود خيالي بر مي«روششوار، دولت ايران را . 651ملكم، همان، ص   2
در ايران دزديدن مال دولت تنها چيزي است كه سر و سامان و «: بودوي معتقد . »مالش را بخورد و حقش را پايمال كند

  .83روششوار، همان، ص: نك به. »رواج گسترده و همگاني دارد

3  Thomas Edward Gordon (1896), Persia Revisited, London: Edward Arnold, p. 33 – 34. 
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موقع ارتقاي به اين مقام بايستي  در، كننددر انگلستان معامله مي را بنا نحوي كه فالن خانه يا
دريافت  با و فروشدبه افسران تابع مي را العمل كاري خودحق]سرهنگ.[وجه سرشاري داد

   1.»كندخدمت مرخص مي ز ا سربازي را و يا ...ازخدمت معاف  را مبلغي افراد

. گرفتدربرمي را نيز هاي ديگرجنبه شد وفساد حكومت به فروش مناصب محدود نمي
 زيردستان  ساير سربازان ويجيره  افسران قواي نظامي ازياستفادهسوء توان به مي،براي مثال

 مورد ،ياراتشان مهمانان شاه يا مقامات از اختِداران مهمانيسوءاستفاده 2.اشاره نمودخود 
 منصب دولتي در ومقام  سوءاستفاده از 3.اين نيز به آن اشاره گرديد پيش ازديگري است كه 

 در حتي دزدي را اخاذي و خواري تارشوه شده است كه از ذكر نيز هاي ديگريسفرنامه
باالترين  كه از آورده بود اي پديدزنجيره مقام، سوء استفاده از فساد وفراگيرشدن  4.گرفتبرمي

 را ايزنجيره فيودوركوف اخاذي  .درگيرساخته بود  آن رايترين مرتبهپايين سطح حكومت تا
دخلشان   ازخرجشان به مراتب بيش ...شاهزادگان حاكم درواليات« :چنين توصيف نموده است

 ،گيرندمي مباشران خود پيشكاران و كه از بديهي است ازكجا بياورند؟ پس بقيه پول را .است
 گيرند،ها ميبيك كجا بياورند از خوانين از .گيرندخوانين مي بياورند از كجا پيشكاران از

5.»شوندبدين گونه مردم گدا مي .از مردم از كه بگيرند؟ هابيك

  

 آنچه شد و به شرق نسبت داده مي، از جمله فساد، امور منفييشناسي همهدر گفتمان شرق
 يا اجرامختلف   اموريقوانين براي اداره  عدم وجودكرد،نه مينهادي گسترده را عمومي و فساد

 اي نمونه، اعطاي درجات نظاميينحوه .كرد فردي واگذار مييبه سليقهرا  مور آن بود كه انشدن
هايي كه براي والك به تالش پ6. ثابت براي ارتقا درسلسله مراتب نظامي استيفقدان رويه از

  اعتراف نموده استولي ،اي كردههاي نظامي انجام داده، اشارهفوجمتخصص درگماردن پزشكان 

_____________________________________________________________________ 

اال سايكس صراحتاً به اين موضوع  .396- 395صدوبد، همان، ص: ؛ همچنين نك به768- 767، ص1كرزن، همان،ج   1
  .,.pp. 58-59  Sykes, ibid: نك به. ي مبلغ پرداختي را شخص شاه عنوان كرده استكنندهاشاره كرده و دريافت

  .40پوالك، همان، ص   2

ي بين تأمين آذوقهي داران به بهانهمهمان. داري چنان پرمنفعت بود كه به بهاي زياد خريد و فروش مي شدشغل مهمان   3
، 1موريه، همان، ج : نك به . كردندجا كه امكان داشت روستاييان مناطق واقع شده در مسير راه را غارت ميراه تا آن

  .80 -  79صص 

   . Ferrier, ibid., p. 36؛ 245همان، ص ؛ ويلس،193 همان، ص كاساكوفسكي،   4

  .209صانتشارات فكرروز، :  اسكندر ذبيحيان، تهرانوف، ترجمةسفرنامة بارون فيودورك، )1355(بارون فيودوركوف   5

انتشارات بابك، :  و ليلي بختيار، تهرانترجمة سكندر امان اللهي  بهارونددوسفرنامه دربارة  لرستان، ، )1362(بارون دوبد   6
  .396 - 395صص 
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   1.»كننده داشتيوسأتوان چشم بهبود از اين اوضاع مبدون تغييركامل سيستم نمي«كه 

ب همچون به اين مناص منظمي نبود، يكه واگذاري مناصب دولتي تابع هيچ قاعده جاازآن
 كاساكوفسكي. نمودتالش ميتري از آن تن سهم بيشهركس براي گرف شد كه غنايمي نگريسته مي

 ،داشته وجودبه فرزندان شاه  »آبدار مشاغل نان و«عدم واگذاري  جامعه از دراي كه به نگراني
ساز فساد عمومي را زمينه اي ديگراز زاويه گملين   2.همين برداشت است يدؤاشاره نموده كه م

حكومت  توانيم فساد مي،گر اين تحليل را بپذيريما 3.تر دولت برشمرده استگيري بيشسخت
فساد حكومت به  كرد؛تقويت مي يك ديگري را استبداد را دوعامل به شمار آوريم كه هر و

 .به دنبال داشت را افزايش فساد ،تربيش استبداد  و،انجاميدتر مياستبداد بيش

  ضعف نظامي

 ،نآف ضع برعموماً ،يت قواي نظامي ايرانوضع در بررسي نظاميان، نويسان، مخصوصاًسفرنامه
بودن مواجب سربازان و همچنين سنتي ونظمي در سلسله مراتب، فساد در پرداخت حقوق بي

 هاي اصالحي حكومت مركزي تالشها بهآنمعدودي از . كيد داشتندأهاي نظامي تتاكتيك
براي الگو هاي مقطعي تر مربوط به فعاليتكه بيشاندكردهبراي تشكيل ارتش نوين اشاره 

  . ستبرداري از اروپا

توان مياز آن ارقام متعددي ارائه شده است، كه   آمار و، سپاهيان ايرانشمارمورد  در
  000/50  تعداد قواي نظامي ايران را اسماً،مسوريه ،نمونه براي. شرايط عمومي كشور را دريافت

كند تعداد  وجود داشت؛ سپس اضافه مي نفر000/200شمارد كه امكان افزايش آن تا برمي نفر
 تواننويسان ميبا توجه به زمان مسافرت اين سفرنامه  4. نفر است000/30 اين قوا درحدود دقيق

_____________________________________________________________________ 

   .409پوالك، همان، ص    1

ها طيف وسيعي از ويراني شهرها و ممانعت از توسعه و ر سفرنامهتأثيرات منفي حكومت د. 155ص كاساكوفسكي، همان،   2
 ,.Baker, ibid ؛  Arnold, ibid., pp. 207 – 208:  نك به. گرفتتوجهي به خدمات عمومي را در بر ميرفاه ايران تا بي

pp. 335 – 336 و .Collins, ibid., pp. 61 – 62 هاي مسي، توسط كههاي رايج، مخصوصاً س همچنين عيار پايين سكه
 تا 20وي كاهش ارزش شاهي در برابر قران را كه از . گير مقامات  حكومتي خوانده شده استي فساد چشمثمره لندور

  Landor, ibid., p. 131. :  نك به.  شاهي مقابل يك قران در نوسان بود، به عنوان شاهد مدعا آورده است80

3  Gmelin , ibid., p. 83 

4  A, le Messurier(1889), From London to Bokhara and a Ride through Persia, London: Richard Bentley 

and Son,  p. 252.  
   :نك به. ها را بي مصرف خوانده است ي آن و عمده4000استوارت اين عدد را 

Donald  Stuart(2011), The struggle for Persia, London- Newyork : Routledge, p. 175 . 

  .270تانكواني، همان،  ص : نك به .  نفر ذكر كرده است 000/200 تا 000/150تانكواني شمار سپاهيان ايران را بين   
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بوده دوره  آن آخراز تر حكومت قاجار بسيار بيش آغاز سپاهيان ايران درشمار ،نتيجه گرفت
  .  نويسان را نشان مي دهد هييد ديدگاه سفرنامأ و ت كاهش توان دولتو اين امراست 

 ها را از آن، تمجيدآميزهايتوصيف سربازان ايراني با عبارت نويسان درثر سفرنامهاك
 يويلس درباره .ستودنداي ايشان را مي و خصوصيات فردي و حرفهدانستندهاي جهان ميبهترين

  ايراني رشيد وان زيرا سرباز.دانبهترين سربازهاي ملل عالم ايرانيان«: نويسدسربازان ايراني مي
مواجب معيني بدهند  غذاي خوب و هرگاه سربازان ايراني را ...شوندتندرست و زحمتكش مي

 اكثريت قريب به اتفاق ، در عين حال1.»به سرعت تمام از عساكر ممتاز عالم خواهد شد
 سپاهيان  بايستي به نسبت به سربازان و خدماتي كهكرد افسران عملينحوه  ازنويسانسفرنامه

 2.دادند افسران بدترين بخش سپاه را تشكيل مي،هانظر آن از. كردندشد، انتقاد ميه ميارائ
 نتيجه ،شاه سلطنت ناصرالدينشاه با اواخر نظامي دولت نادريميزان بودجه يمقايسه كرزن از

3.يده بود كه كاهش اين مبلغ به يك هفتم موجب تضعيف قواي نظامي ايران گردگرفت

  

 مقايسه با كه از برداشتاين .  است بعديي نكته،عدم برقراري انضباط در سپاهيان ايران
 بدون ذكر  حالتي كلي و معموالًشد،حاصل مينوين كشورهاي اروپايي  هاي منظم وارتش

كه از ديدن سپاه منظم [ثير عمومي أت«بدين معني كه سربازان ايراني را فاقد آن  .جزئيات داشت
ها  ولي در برخي سفرنامه4.خواندندمي »روح نظامي« فاقد يا قشون ايران را ،»]شودحادث مي

آن ميان  عدم موفقيت قشون ايران پرداخته شده است كه از انضباطي ول بيعلبه جزئياتي از 
_____________________________________________________________________ 

: ، ترجمةوحيد مازندراني، تهرانتاريخ ايران، )1356(رابرت گرانت واتسن:  ؛همچنين نك به249ويلس، همان، ص    1
جهانگير : ي قشون ايران، رك بهتر دربارهبراي اطالعات بيش. 40ن، ص؛ پوالك، هما26 -  25انتشارات اميركبير، صص

تاريخ ، )1382(انتشارات علمي؛ غالمرضا علي بابايي : ، تهرانتاريخ تحوالت سياسي نظام ايران ،)1326(قائم مقامي 

  .انتشارات آشيان: ، تهرانارتش ايران

2  Arnold , ibid., p. 235. 

زيادي از آن هايي پرداخت مواجب سربازان بود كه سوء استفاده افسران مربوط به نحوهكردترين شكايت از عملبيش
  :هاي زير آمده استهاي ديگري از اين سوء استفاده در سفرنامهنمونه. 251ويلس، همان، ص : نك به. گرفتصورت مي

Eustache du Lorey (1907), Queer Things About Persia, London, Eveleigh Nash, p. 207 ; Hippsley 

Marsh(1877), A Ride Through Islam, being a Journey through Persia and Afghanistan to India,via 

Meshed,Heart and Kandahar , London: Tinsley Brothers ,pp. 115-116 .  

رواج  ها وانضباطي آنتأثير آن بر بي ران وتانكواني به ناچيز بودن دستمزد سواره نظام اي. 767، ص 1كرزن، همان، ج    3
گرانه پرداخته و در كارايي چنين سواراني در يك نبرد احتمالي با قواي منظم كشورهاي اروپايي ترديد رفتارهاي غارت

  .271تانكواني، همان، ص :  نك به . كرده است؛ هر چند كارايي اين سواره نظام در نبردهاي كوچك را پذيرفته است

براي اطالع . جا نيز به كار گرفته شده استشناسي است كه در ايننتقاد از شرق براساس معيارهاي غرب از اركان شرقا   4
  :تر نك بهبيش

  Stuart, ibid., p. 177.  
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تجهيزات  نظر ماندگي از سلسله مراتب در اعطاي درجات نظامي، عقبنكردنتوان رعايتمي
  1.فقدان افسران شايسته را نام برد نداشتن دانش نظامي كافي و و

  گيرينتيجه

آغاز گرديد كه افول موقعيت اقتصادي در تاريخ كشور ما اي  دوره،پس از سقوط دولت صفوي
اين شرايط كه پس از آن با . و سياسي ايران و تضعيف شرايط زندگي ايرانيان را به دنبال داشت

  قاجار تشديد گرديد و سرانجام به انقالب مشروطهيه در دور وفتاندكي نوسان ادامه يا
 زيادي از شمار ، مورد بحثيدر دوره. شود انحطاط ايران شناخته ميعصر  شد، معموالًمنتهي

ها خاطرات سفر تر آندند و بيششاتباع كشورهاي غربي و روسيه به داليل مختلف وارد ايران 
ي دوره واردپيش كه اروپا از چند سده با توجه به اين. دندكر سفرنامه منتشر خود را در قالب

ده بود كه نوع نگاه اروپاييان به جهان و انسان شها  عرصهيو تحول درهمه تغيير از يجديد
 كهننويسان با نگاهي متفاوت از نگاه ايرانيان، مشكل اين كشوررا دگرگون ساخت، اين سفرنامه

- انداز جديدي براي بررسي عقباين نگاه متفاوت از سويي چشم. دادندمورد مداقه قرار مي را

ميالدي قرار  نوزدهميسدهگفتمان غالب ثير أت از سوي ديگر تحتوگشود ماندگي ايران مي
كه علل متنوعي ي از جمله. دانست ساير جوامع ميي كه اروپا را معيار قضاوت دربارهداشت

  علل سياسي، اقتصادي و فرهنگيي طيف گسترده،شمردندرمي بايرانبراي انحطاط نويسان سفرنامه
 حكومت را يس اين علل، شيوهأدر ر  علل سياسي وهاي آن عمده، با اين حالوجود داشت؛
شمردند و تغيير آن را گامي براي احياي عظمت مي  برايرانگيري شرايط ناگوار موجب شكل

                                                         .دانستندمي ايران باستان و عهد صفوي

  و مأخذمنابع 

  .جاويدان انتشارات  : تهران،علي اقباليترجمة ،  ژان اوترةسفرنام ،)1363(اوتر، ژان   - 

   . پژوهشگاه علوم انساني:ان تهر، علي اصغر سعيديةترجم،  قفقاز و ايرانةسفرنام ،)1382(اورسل، ارنست  - 

  .اطالعاتانتشارات  :تهران ،طاهر ميرزا  محمدةترجم ، اوليويهةسفرنام ،)1371(ب ج ، ،اوليويه  - 

_____________________________________________________________________ 

گوبينو .  186، ص 1؛ بروگش، همان، ج 774، ص 1؛ كرزن، همان، ج 273؛ تانكواني، همان، ص 395دوبد، همان، ص    1
: نك به. ي سربازان بر اثر گرسنگي اشاره كرده استكست سپاه ايران از تركمنان در مرو، به مرگ بخش عمدهدر شرح ش

  . 288، ص سه سال در آسياگوبينو، 
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به كوشش مير هاشم محدث، ، السلطنهاعتمادخان محمدحسنةترجم،  سفرنامه،)1363( بابن و هوسه  - 
  . دنياي كتاب:تهران

  ]. نابي[ ]:جابي[ ،علي اصغر حريري، ترجمةهاي طبيب نادر شاهنامه  ،]تابي[پر ، بازن    - 

   . فرهنگسرا: تهران، افسرهللا كرامت اة ترجم، بايندرةسفرنام ،)1370( هانري،بايندر   - 

   .4چ، اختراننشر : تهران، ماني صالحي عالمهةترجم ،يك سال در ميان ايرانيان، )1378(براون، ادوارد   - 

انتشارات  :ان تهر،دبچهكر مهندسة ترجم،سفري به دربارسلطان صاحبقران ، )1367(بروگش، هينريش   - 
  .اطالعات

 :تهران، جهانداريكيكاووسترجمة ،)ايران وايرانيان( پوالك ةسفرنام ،)1361(ياكوب ادوارد پوالك،  - 
  .خوارزميانتشارات 

   .چشمهنشر  : تهران،علي اصغر سعيديترجمة  ، آسياة ايران و تركيةهايي در بارنامه  ،)1383(، ژي ، امتانكواني  - 

  .ثالثنشر :، تهران ماني صالحي عالمهة ترجم، خاطرات سرهارفورد جونز، )1386(، هارفوردجونز   - 

، 1ج ،ون وهومن به كوشش هار،خطيهايسفرنامه:  ذيل، مازندرانةسفرنام، )1388 (اليوت دارسي تاد،  - 
   .اختراننشر  ،تهران

  .شباويز انتشارات  : تهران،د مقدم منوچهر اعتماة ترجم، سفردرايران، )1364(، گاسپار دروويل  - 

 :تهران، ليلي بختيار  و سكندر امان اللهي بهاروند، ترجمة  لرستانةدوسفرنامه دربار، )1362(دوبد، بارون   - 
   . بابكانتشارات

  .يساوليانتشارات  : تهران،عباس اقبالترجمة  ،يادداشتهاي ژنرال تره زل در سفرايران، ) 1361(دوما، ژ، ب   - 

  .كتابفروشي خيام :تهران ،وشيفرهمحمدعلي ة ترجم، مادام ديوالفواةسفرنام ،)1332(، مادام ديوالفوا   - 

انتشارات  :، تبريزلمينمس ماندگي ايرانيان وانحطاط و عقبشناسي تاريخ علت، )1380(رحمانيان، داريوش   - 
  .دانشگاه تبريز

   .نشر ني : تهران،ليتوكمهران ترجمة ،خاطرات سفرايران، )1378( ژولين ،روششوار  - 

  .اميركبيرانتشارات  :تهران الدين پازارگاد،بهاءترجمة ، تاريخ نظريات سياسي، )1353(ساباين، جرج   - 

 ،احسان اشراقيترجمة ، كنت دوسرسيةسفارت فوق العاد م،1839- 40ايران در ، )1362(سرسي، كنت دو  - 
  . مركز نشر دانشگاهي:تهران

  .رسانشنشر  ، تهران،  مالكيت و انباشت سرمايه در ايرانة مسئل استبداد،)1380(سيف، احمد  - 

 زمستاني از قسطنطنيه تا تهران و ديگر شهرهاي فريزر معروف به سفرسفر ،)1362(فريزر، جيمز بيلي  - 
   . مركز نشر دانشگاهي:تهران ،منوچهر اميريترجمة  ،ايران

 ،حسين نور صادقي ترجمة؛ 1840- 1ر سالهايد اوژن فالندن به ايران ةسفرنام، )1356(فالندن، اوژن  - 
   . كتابفروشي اشراقي:تهران

  . فكرروز : تهران،اسكندر ذبيحيانترجمة  ، بارون فيودوركوفةسفرنام ،)1372(فيودوركوف، بارون   - 

  .2 چ، سيمرغنشر : تهران،عباسقلي جليترجمة ،خاطرات كلنل كاساكوفسكي ،)1355(كاساكوفسكي  - 

 علمي وانتشارات  :تهران ،غالمعلي  وحيد مازندرانيترجمة  ، ايرانةايران و قضي ، )1373(كرزن، جرج   - 



 1391 تابستان ،13ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  108

   .4 چ،فرهنگي

  . قطره نشر:  تهران، عبدالرضا هوشنگ مهدوية ترجم،سه سال در آسيا، )1383(گوبينو، ژوزف، آرتور   - 

  .]نابي[ ]:جابي[ ، ف.م  ترجمة ،مذاهب و فلسفه در آسياي وسطي ،]تابي[-----   - 

 : تهران، مهراب اميرية ترجم، اليارد يا ماجراهاي اوليه در ايرانةسفرنام ،)1367( اليارد، هنري، اوستن  - 
   .وحيدانتشارات 

، 1875شرح سفري به ايالت خراسان و شمال غربي افغانستان در ، )1368(اممك گرگر ، سي   - 
   .رضويآستان  قدس :مشهد ،لي طبسي توكاسداهللاترجمة

  .گستره نشر :تهران، منصوره اتحاديهترجمة ، شمالةسفرنام، )1359( چارلز فرانسيسمكنزي ،  - 

   .سناييانتشارات : تهران، عيل حيرتميرزا اسماترجمة ،تاريخ ايران، )1383(ملكم، جان   - 

  . توس انتشارات :تهران، يرّ ابوالقاسم سِ ج، ترجمة2 ، جيمز موريهةسفرنام، )1386( موريه، جيمز  - 

   .23ش س ، ،  نگاه نوةماهنام، » مفهوم استبداد شرقيةتاريخچ«، )1373بهمن  - آذر ( يداهللاموقن،  - 

  .توكا نشر  :تهران، پرويز رجبيترجمة ، كارستن نيبورةسفرنام ، )1354(نيبور، كارستن  - 

   .زانفرانتشارات  : تهران،مشيدارجمند ج، ترجمةروميان يونانيان و ايرانيان،، )1389(ويسهوفر، ژوزف  - 

؛ به كوشش سيدعبداهللاترجمة ، درعهدقاجاريهتاريخ اجتماعي ايران ،)1363(ويلس، چارلز، جيمس  - 
  .طلوع نشر:  تهراندودانگه و مهرداد نيكنام،جمشيد 

 ،اميرهوشنگ امينيترجمة ، سفرهيئت سرجان ملكم به دربار ايرانةروزنام ،)1363( هالينگبري، ويليام  - 
  .كتابسرا:تهران
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  مطالعات تاريخ اسالم

  1391  تابستان /13ي    شماره/سال چهارم

  

)س(زهرا فاطمه حضرت يبائيه يقصيده انتقادي گفتمان تحليل
  

  

كبري روشنفكر
1

 

زاده  فاطمه اكبري
2

 

  

  

  

  

  بر مبناي بستر سياسي، جامعه شناختي،،متون منثور و منظومي كه درطول تاريخ به يادگار مانده :چكيده  
ت دهنده و تأثيرگذار بلكه به نوعي جه ،هااين موقعيتثر از أ و نه تنها مت؛بر آن شكل گرفتهني حاكم انديشگا

-  كنش،ش بيانيدر كنار كن است و داراي بار ايدئولوژيك ،هاي زباني اغلب اين متونساخت. نيز بوده است

  .ثيري نيز داردهاي منظورشناختي و تأ

رويكرد تحليل گفتمان انتقادي، رويكردي نوين . عددي وجود دارد رويكردهاي مت،در تحليل وفهم متون  
هاي  منجر به بروز گفتمان، مسائل قدرت و سلطهمعتقد است  كهشودنقد و تحليل محسوب ميي در حوزه

دانند  ميي پيروان اين رويكرد ، ادبيات را سرشار از اظهارات فراواقع.گردندمي متفاوت و با اهداف خاص
هاي د و از اليهننهاي زباني را بررسي كراي صورتكوشند و رو ميها نهفته است  و از اينآنكه در پشت 

  .معاني و مفاهيم پرده بردارندمختلف 

ويكرد تحليل گفتمان انتقادي با استفاده از رو نيز تحليلي   - توصيفي با روش تحقيق پژوهش حاضر سعي دارد   
،  است سروده شده فدكي كه پس از خطبه را)س(مه زهراطي حضرت فاائيهي بقصيده ،روش نورمن فركالفي برپايه
هاي  و ساخت كند تبيين، نوع نگرش و بينش آن حضرت را بيان وتفسير نظر قرار دهد و در سه سطح توصيف،مورد 

صحيح  متن ، تحليلهعرص ورود به  ازپيش شود كوشش مي،همچنين .روشن نمايدزباني ايدئولوژيك اين قصيده را 
حضرت   نتايج حاكي از آن است كه.گيرد قرار بازبيني مورد ،ين اسنادب از  استفاده از روش نقد تاريخيبا ،اين قصيده

هاي الزم براي كالم و نيز با استفاده از پيش زمينهايدئولوژيك هاي زباني و ساختار  با استفاده از صورت)س( زهرافاطمه
 به دنبال باز خودي ، در قصيدهي اسالميجامعهي حاكم و رويكردهاي نوظهور در هاكنش ارتباطي در انتقاد گفتمان

-  از نبيپس يير و تحوالت جامعهيايشان در گفتماني انتقادي از تغ. اندبوده ي اسالميجامعهتوليد گفتمان نبوي در 

  .مي شوند  الگوي شايسته را يادآور،)ص(ند و با ارجاع به دوران حيات نبينكصحبت مي )ص(اكرم

  ي بائيه قصيده،)س( زهراشعر عربي، حضرت فاطمهنورمن فركالف،  تحليل گفتمان انتقادي، :كليدي هايهواژ  

_____________________________________________________________________ 
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Critical Discourse Analysis of the Ba’iyeh Ballade of 

Lady Fatima (PBUH) 

Kobra Roshanfekr
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Fateme Akbarizade
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 Abstract: Poetry and prose texts that have remained throughout history have been formed based 

on the predominant ideological, sociological and political backgrounds of that specific period of time. 

These texts have not only been affected by these circumstances, but also they have sort of influenced 

and directed the time in which they have occurred. As far as the lingual structures are concerned, most 

of these texts have ideological contents and besides their expressive effect, they also affect the reader 

in terms of meaning and influence. 

 There are several approaches to the analysis and understanding of a text. The critical discourse 

analysis, which is a brand new approach in the criticism and analysis areas, suggests that issues like 

power and domination may lead to different expressive approaches with specific purposes. The advo-

cates of this approach suggest that literature is full of hidden behind such surrealistic statements and 

thus, they tend to study literature beyond lingual forms and discover the new different layers of mean-

ing and concepts. 

 This research is going to study the of Ba’iyeh Ballade of Lady Fatima (PBUH), which was com-

posed after the Fadak Sermon, with the analytic-descriptive research method and also by using the 

critical discourse analysis approach based on Norman Fairclough’s method. The research further goes 

to demonstrating Lady Fatima (PBUH)’s attitude and insight and explaining the ideological linguistic 

structures of the ballade at three descriptive, interpretative and expressive levels. 

 Before getting into analysis, the real ballade text of all other documents is to be reviewed using the 

historic criticism method. Results indicate that in her ballade, Lady Fatima (PBUH) sought to rebuild 

and reproduce the Prophet (MGBH)’s dialogue (discourse) in the Islamic community by taking ad-

vantage of different linguistic forms and ideological structures as well as the necessary contexts for 

communicational effects in criticism of the predominant dialogues and emerging approaches. She 

criticizes the change and alteration of the society after the demise of the Holy Prophet (MGBH) and 

reminds the righteous approach giving reference to Prophet Mohammad (MGBH)’s lifetime period.  

Keywords: Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough, Arabic poetry, Lady Fatima (PBUH), 

Ba’iyeh Ballade 
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  مقدمه. 1

كه  )ص( به غير از گفتمان نبوي، صدر اسالميجامعهدر كه توان دريافت تاريخ ميگذر در ره
سو و گاه هاي ديگري گاه هم گفتمان،ستشالوده و اساس بنيان هويتي و فكري جامعه بوده ا

سو با خط  هم)ص( در عصر رسول اكرم)س( حضرت زهرا.ندنمودسو با گفتمان نبوي رخ غير هم
 ، احاديث همچون احكام و،هاي مختلفمي حاكم، بيانات و ارشادات زيادي در قالباسال

 با مشي نبوي و انقالب خالفتماعي م و با  تحوالت اج)ص(بعد از رحلت رسول اكرماند و داشته
 مشهور فدكيه و ي خطبهند كهاهاي مطرح كردگرانههاي روشن، گفتمان حاكمبسترهاي فكري

  .شود محسوب مي)س(گفتمان آن حضرتترين مهم ،خطبهاين  از پس يقصيده ي بائيه

در كالمي  1، مستند است زياديكه به اسناد تاريخي ي فدكخطبهگفتمان فاطمي در 
-  نه تنها از حق ارث خود از سرزمين فدك صحبت مي،به آيات و روايات روشن و مستدل

 بسترهاي فكري و انديشگاني را ،وژيكاز ساخت واژهاي زباني ايدئولبردن  بلكه با بهره،كند
ها  انتقاد و ابطال گفتمانيهادام در ، ي فدكخطبه از اتمام پس )س(حضرت. شدكبه چالش مي

 نبوي را ترسيم فكريو ساختارهاي مسلط بر جامعه كه الگوها و خطوط فكري مغاير با خط 
 )ص(، رو به قبر رسول اكرممنثور به كالم منظومي  در تغيير سبك كالمي از خطبه،كردندمي
   2.سرودنداي ي بائيهقصيدهگريستند،  و در حالي كه به شدت مينددنمو

 اما به روايت ،ند در تاريخ به عنوان شاعر مطرح نبود)س(حضرت فاطمه  كه ذكر استشايان
ابزارهاي ي براي روشن ساختن حقايق و بيان مفاهيم مورد نظر خويش از كليه، اسناد تاريخي

شعر به عنوان كالمي منظوم و اثرگذار و محرك عواطف و احساسات و از مي بهره برده كال
مضامين متفاوتي  )س(شعار رسيده از آن حضرتا  .انداستفاده كردهدر كنار كالم منثور و تفصيلي 

، اشعاري در خطاب به فرزندان )ص(ها را به اشعاري در رثاي پيامبرتوان آندر بردارند كه مي
ي  كه البته دسته؛ دسته بندي كرد)ع(عليدر خطاب به همسرشان حضرتاشعاري  خود و
داده را به خود اختصاص از اشعار تري  بخش بيش،)ص(اكرمرثاي رسولاشعاري در  يعني نخست

ي خطبه ي در ادامهاست كه مورد اهتمام اين مقالهاي از ايشان مرثيه ،اشعاراين ن بياز . است
_____________________________________________________________________ 

ابن يعلبنمحمد ؛263ص مرعشي، اهللاي آيتكتابخانه: قم، 16ج ، شرح نهج البالغه، )ق. ه1404(الحديدابيابن. ك.ر   1

  .372ص ، 2مؤسسه نشر اسالمي، چ : قم، 3ج   علي اكبر غفاري،، حققمن اليحضره الفقيه، )ق1413) (شيخ صدوق(بابويه

هاشم : حقق،  الزهراءخطبة البيضاء في شرح اللمعة ،) ق1424(ي االنصاري التبريزيمحمد علي بن احمد القراچه داغ   2

  . 75، ص 1چ، دليل ما: قم، الميالني
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هاي مسلط  آن روز و گفتمانيهاي زباني و غيرزباني، جامعهكنش با  در آنو اند سرودهفدك
  .دگيرانتقاد ميباد بر تفكرات آن عصر را به 

 لهئبيان مس. 2

 رويكردهاي نقدي متنوعيو   گوناگوني مطرح استهايهنظري ،ر بررسي و تحليل متون ادبيد
اي صرفي ههاي زباني و ساخت واژهتران تنها به بررسي صورگ برخي از تحليل.شوددنبال مي
 و برخي نيز ،كنندبررسي ميشناسي  از منظر زيبايي راهاي بياني جلوهمي پردازند و ياو نحوي 

 با جا كه متون ادبي و آثار هنري، از آند؛ امادهن همت خود قرارمييهمحتواي آثار را وجه
 فرايندهاي فرهنگي سرشار ،دنآيار ميهاي رفتاري و اجتماعي، سند تاريخي به شمبازتاب نظام

  .برداشت پرده هااز حقايق آن 1تحليل گفتمان انتقاديروش  با توانمي ؛ پساز ايدئولوژي هستند

تحليل گفتمان انتقادي « .باشد مياز جمله مباحث مهم نقد نوينگفتمان تحليل گفتمان و 
ي زمينه(اط با عوامل درون زبان گيري پيام واحدهاي زباني را در ارتبچگونگي تبلور و شكل

بررسي ) اجتماعي، فرهنگي و موقعيتيي زمينه( كل نظام زباني و عوامل برون زباني و) متن
هايي كه  اهداف و نقش، كه قضاياي حاكم بر متنآوردفراهم مي و اين امكان را 2»كند مي

   . در فراسوي صورت زباني كشف گردد،اندها به دنبال داشتهصورت

- ها پنهاند و افكار و احساسات درون آنن اصلي شعر يها عنصر اساسي زبان و شالودهژهوا

 معنا در ي و ترجمههاه ماندن در سطح ساختار و قالب زباني و بيان معاني واژگان، جملاما ؛ندا
  انجام)س( زهرا داللت واژگان، يعني آنچه تا به حال در مورد اشعار حضرت فاطمهنخستسطح 
با  هرگز نمي تواند محتواي كالمي و انديشگاني آن حضرت را تبيين كند و لذا بايد ست، اشده

به درك  و فهم عوامل غير زباني و بافت موقعيتي، هاي زباني و ايدئولوژيك،هساخت واژتبيين 
  . هاي زباني و منظور شناختي گفتمان فاطمي نائل شدكنش

ابيات سروده  صحيح متن تاريخي، نقدنخست در الگوي شود در اين پژوهش كوشش مي  
اختالف واژگان در ابيات گاه  آن مورد بررسي ومختلفاسناد در  )س(شده توسط حضرت زهرا

 آن  منتسب بهتن دقيق گفتمانم تا ،و نيز اختالف ترتيب و توالي ابيات مورد نظر قرار گيرد
_____________________________________________________________________ 

  .20، ص 1، ش ادب پژوهيةفصلنام، »تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات « ،)1386(آقاگل زادهدوس فر   1

مركز مطالعات و تحقيقات : تهران،  فاطمه شايسته پيران و ديگرانجمةتر، تحليل انتقادي گفتمان، )1379(فركالفنورمن    2

   .8، ص1چ، هارسانه
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 هاي ساخت،تحليلي - توصيفي روش تحقيق  استفاده ازبا، دومدر گام   و؛ استخراج شود)س(حضرت
 قالب رويكرد تحليل  در، را، معنايي، نحوي و كاربرد شناسييواژساخت اعم از ،زبان شناختي

   . مورد تحليل قرار دهدچارچوب نظري نورمن فركالفگفتمان انتقادي و در 

   : زير پاسخ دهدهاييپرسشفدك به  يي بائيهقصيدهدر بررسي ش دارد الاين مقاله ت  

  به روايت اسناد كدام است و اين قصيده به)س( فاطمهتن صحيح گفتمان منظوم حضرتم  
بيني جهانبا تحليل ساخت زباني و غيرزباني گفتمان قصيده،   روايت شده است؟چه صورت

 چگونه گفتمان چيست؟هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي موقعيتخصوص  در)س(حضرت زهرا
 عقيده و تفكر يبر جامعه و افكار مخاطبان به ارائهحاكم  بستر فكري ه است در نقدموفق شد

 در ها اين ساخت؟اندئولوژيك چگونه بازنمايي شدههاي زباني ايدساخت ؟زندمطلوب دست 
  كنند؟عمل ميه شكل به چتوليد معنا و القاي آن بر مخاطب 

   تحقيقيپيشينه. 3

.  استمهمي برداشته شدهو گام هاي  هاي مطلوبي صورت گرفتهدر معرفي گفتمان فاطمي اقدام
هاي سندشناختي،  بارها مورد پژوهش،)س( حضرت زهراييه، مشهورترين خطبهي فدكخطبه

 بهتوان  مي،حليل گفتمان اين خطبه تيدر زمينه . استقرار گرفتهشناختي  زيبايي ومعنا شناختي
  .شاره كردا 1»)س( حضرت زهراي فدكخطبهدي تحليل گفتمان انتقا «يمقاله

  برخي تنها بهكه ؛يافت مختلف هايباالي كت را مي توان در البه)س(اشعار آن حضرت
 اند تا كالم آني نيز كوشيدهبرخ  وانداشاره كردهذكر معاني الفاظ و صورت ظاهري كالم 

فرهنگ سخنان حضرت  كتاب  همچون؛ارائه دهند كلي و در مجموع را به صورت )س(حضرت
 �ديوان السيد و ؛ است كه نثر و نظم كالم ايشان را گرد آورده،يت اثر محمد دش،)س( زهراةفاطم

ه نمودآوري گرد محمد شراد به همت حيدر كامل ورا  كه كالم منظوم ايشان ء الزهرا�����
را  )س(كالم منظوم آن حضرتي  دو مقاله در حوزه،نوشته شدهپژوهشي ن مقاالت بيدر . است

هايي از كه تنها به آوردن بخش 2،»الزهرا�����هايي از اشعار حضرت هجلو« :نام بردتوان مي
 سياسي ي، در بخش مبارزه)ع(كالم منظوم آن حضرت در الگودهي به كودكان، در مدح علي

_____________________________________________________________________ 

، 7 سال، منهاجةمجل ،»)س(ي فدك حضرت زهراتحليل گفتمان انتقادي خطبه«،)1390(فاطمه اكبري زاده روشنفكر وكبري    1

  .147- 125صص، 12ش

  .27- 22 صص ،67، ش  مبلغانةمجل، »)ع( زهراةهايي از اشعار فاطمجلوه« ،)1384(احسان فتاحي    2
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  و ظاهري و لفظي و معناي اوليهيترجمهخود را صرف تر اهتمام  بيش مؤلفوده كراشاره 
 «ي  مقالهو است؛وده نم ، از اسناديار ذكر مختصردر كن ،ي آن حضرتا كالم مقفّظاهري

 اين ي نويسنده.» عليها السالم)س( زهراةبازشناسي رويدادهاي غمبار در شعاع شعر حضرت فاطم
 اشاره هاي جانكاه حضرتها و غمبخشي از اشعار كه تنها ذكر درد دلبه است مقاله كوشيده 

 را در اختيار خوانندگان  اشعاري مضمون اوليهي ترجمهبا ذكر اسناد ارجاعي،و بپردازد دارد 
  . قرار دهد

 گام پژوهشي )س( باب تحليل اشعار آن حضرتدركه شود مشاهده مي ،با اين پيشينه
تحليل .  استقرار نگرفتهاز منظر تحليل انتقادي هرگز مورد توجه و برداشته نشده محكمي 

هاي زباني اين قصيده را مورد  نه تنها صورت،در چارچوب تحليل گفتمان انتقاديي بائيه قصيده
 در تعامل با  و نوع بينش و كنش ايشان)س(ضرت ح آن گفتماني بلكه رابطه،دهدنظر قرار مي

 .كند روشن مي را نيزهاي رقيبهاي قدرت و سلطه و گفتمانجامعه و نظام

  تحليل گفتمان انتقاديروش پژوهش. 4

 تعريف مفاهيم. لفا

 ارهاي گفتكنش- 

به طور همزمان انجام  هم ه مرتبط ب سه كنش، نوشته يا گفته وبا بيان يكدر هر موقعيتي 
  ساختار صرفي وگان وژمتشكل از وا معنادارتوليد عبارتي  به معنايكنش بياني : پذيردمي

هدف و منظور و كه به معناي ،  كنش منظور شناختي و يا كاربرد شناختياست؛يي  و آواينحو
 راهبردهاي اب  متني توليد كنندهكه  كنش تأثيري،و ؛استگر بياني و كنشوينده  گقصد خاص

1.استر مخاطب  تأثيرگذاري ببه دنبال ، روان شناختي و غيره يا دستوري وبالغي،
  

 فرض يا پيش انگاشت پيش - 

است كه  يا همان ساختار معرفتي قبلي، همان الگوهاي آشنا از تجارب پيشين ،دانش پيش زمينه
   2.كند پيش از اداي پاره گفتار حقيقت داردگوينده فرض مي

_____________________________________________________________________ 

    .68، ص4 چ،سمت: نتهرا،  محمد عموزاده مهديريجي و منوچهر توانگرجمة تر،كاربرد شناسي زبان ،)1389(يولجورج    1

  .40همان، ص، يول جورج    2
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  ذهنيهاي وارهها يا طرح هانگار - 

 ذهني هايوارهها يا طرحهي معنايي و انگارن پيوستگودانش پيش زمينه با مفاهيمي همچ
 وجود پيوستگي معنايي را ، در ذهن خودگويان يك زبان معموالًسخن . تنگاتنگ دارديارتباط
- فهم عادي افراد يها در چارچوب تجربهها و گفته نوشته،گيرند و بر اساس آن فرض ميپيش

 صورت  ثابت يا پويا  به،)schemata(ذهني ايهيا انگاره) scheme( ذهني يانگاره .شود ميپذير
  1.نداوجود بودهمكه از پيش در ذهن  معرفتي هستند ي نوعي انگارهدر ذهن،

  لوژيكساخت زباني ايدئو - 

 اشتراكات يكنننده بايد و نبايدهايي هستند كه منعكس، باورها،هاي عقايدها، نظامايدئولوژي
 عالوه بر معناي كنش بياني در ،هاي زباني ايدئولوژيكساخت. اندشناختي - هاي اجتماعيگروه

2.دارند  نيز معناي كنش منظور شناختي و كنش تأثيري،گفتمان خاص
  

 بينامتنيت - 

با هم هاي پيشين كه موضوع مشتركي آگاه  با سخنناخن به عمد ياغير عمد، آگاه يا هر س«
، كه به يك معنا پيشگويي و واكنش به پيدايش آنهاست گفتگو هاي آيندهدارند و با سخن

مجموعه دانشي است . هاي رابط اجزاي سخن استمناسبات بينامتني در حكم حلقه. كند مي
3.»تا معنا داشته باشددهد كه به متن امكان مي

  

 تحليل گفتمان انتقادي. ب

 از منابع اصلي دانش به شمار مي ، در نقد زبان شناختيمعرفتي، ساختارهاي اجتماعي و تاريخ
هاي متفاوت و بنا بر تحليل گفتمان انتقادي، مسائل قدرت و سلطه منجر به بروز گفتمان 4.روند

يط ويژه و با درجات متفاوت از آزادي و در هر متني در شرا. گردند خاص ميهاي هدفبا
_____________________________________________________________________ 

هاي  پژوهشةمجل. »هاي زباني ايدئولوژيك در تحليل گفتمان انتقاديتوصيف و تبيين ساخت«، )1390( زادهآقاگلفردوس    1

  .25- 7صص ، زبان و ادبيات تطبيقي

  .7، همان، ص آقاگل زادهفردوس    2

 .11 چ،نشر مركز:  تهران،ساختار وتأويل متن) 1380(احمدي بابك    3

 ش ، دومة دور،علوم اجتماعيةدانشنام ،»مباني نقد اجتماعي در ادبيات«،)1389(روشنفكر و معصومه نعمتي قزويني كبري    4

  .157 ص،4
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 1.گيردشود و با همين درجات متفاوت نيز در دسترس خواننده قرار ميتوليد مي نسبتي از قدرت
 هاي زباني آغشته به ايدئولوژيمنابع قدرت اين توان را دارند كه افكار عمومي را  از طريق ساخت

 وكند باني گفتمان جلوه مياي طبيعي در ساخت زاين ايدئولوژي به گونه  و2 كنندادارهخاص 
  ايدئولوژيك از طريق حذفهايساخت. دگردنده و تأثيرگذار ميدهبه شكلي نامحسوس جهت

اي  استعاره و مجاز به دنبال اين هستند كه دانش پيش زمينه،تضاد، آوايي، ترادف و همو اظهار
 ،هاي ذهنيها و قالبوارهي ذهني، طرحهاخاص را در ذهن فعال نمايند و به كمك استعاره

 خواهيباي دلطه راب،ن شكل و محتوا در گفتمانبيي  رابطه3.جاد نمايندمعناي خاصي را تداعي و يا اي
 در  تا،شودگفتمان بر مبناي بافت متن و بافت موقعيت تحليل ميرو از اين 4؛يا قراردادي نيست

  وتماعيهاي اجفت موقعيت، شناخت و تعامل در بافتي كاربرد زبان، و در بابافت متن، نحوه
   5.گرددفرهنگي و سياسي نمايان 

 رويكرد نورمن فركالفچارچوب نظري پژوهش، . ت

متن داراي كليتي است متشكل از  ،در تحليل انتقادي فركالف كه مبناي كار اين پژوهش است
 بلكه ، هستند متني تنها سازندهنهاين عوامل  ؛مجموعه عناصر درون زباني و عوامل برون زباني

 در عين حال ركالف معتقد است كاربرد زبان معموالًف. باشندميدر فرايند تفسير متن نيز مؤثر 
ها ، توسط آنستهاي دانش و باورهاجتماعي و نظامهاي اجتماعي، روابط ا هويتيهكه سازند

 روابط قدرت خاصيه و يا ناآگاهانه آگاهان توانند مينيز مخاطبان گفتمان و 6شودنيز ساخته مي
   7.را مشروعيت بخشند

 گفتمان به ،سطح اول: كندمختلفي را مطرح ميسطوح فركالف در تحليل گفتمان انتقادي 
_____________________________________________________________________ 

 ،2 س، نقد ادبيةفصلنام ،»تحليل گفتمان غالب در رمان سووشون سيمين دانشور «،)1388(قبادي، و همكارانحسينعلي    1

  .151ص ،6ش

  .10 ص همان،،)1390(زادهقا گلفردوس آ   2

 زبان و زبان ةمجل ،»رويكردهاي غالب در تحليل گفتمان انتقادي «،)1386(مريم سادات غياثيان و فردوس آقا گل زاده   3

  .44، ص 1 ش ،3 س،شناسي

  .22 صانتشارات علمي و فرهنگي: تهران ،تحليل گفتمان انتقادي ،)1385(آقاگل زادهفردوس    4

 علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات ةمجل ،»كاوي شعرروش گفتمان «،)1384 (تميرزايي و ناهيد نصيحفرامرز    5

  .50، ص 4، ش عرب

  .70ص  همان، فركالف،نورمن    6

  .41ص  همان،   7
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 از نظر انتخاب نوع ، فارغ از نقش زمينه،هاي زبان شناسي و در آن مقولهماند مي متنيمثابه
يعني سطح  ،سطح دومدر  .شوندتحليل مي  اسامي خاص كاربرد ونشيني واژگان، روابط همواژگان
گفتمان ي رابطه توليد متن و يدانش زمينه  ومورد نظر است  بينامتني وتاريخييجنبه تفسير،

در آن  تبيين، يمرحله ،سطح سوم. گيرد مورد بررسي قرار ميبا ساختارهاي اجتماعيدر تعامل 
 بررسي نگاه ايدئولوژيك در تقابل و يا  به، و نيزي تعامل و ساختار اجتماعيبه بررسي رابطه

1. پرداخته مي شودتأثير گفتمان موجود در جامعه و قدرت
  

 تالش دارد ،تحليل گفتمان انتقاديدر الگوي سه سطحي نورمن فركالف بر مبنايين پژوهش ا
و ي اي صرفههساخت واژ ،هاي ايدئولوژيك و راهبردهاي گفتماني و كاربرد شناختيساخت
هاي واره طرحو بينامتني گفتمان قصيده با ساير متون  و ارتباط؛ توصيفي در مرحله رانحوي
  گفتمان و ايدئولوژيي رابطه، تبييني در مرحلهتاًي و نهاندك روشن ، تفسيريدر مرحلهرا ذهني 

  .دده مورد بررسي قرار  را فكري و اجتماعيهايهاي حاكم و بستر

 وايت اسنادبه ري بائيه قصيده. 5

 در  و احياناً؛ اسناد به يك شكل نقل نشدهي در همه)س( زهراشعار منسوب به حضرت فاطمها
 ، و هر سندتعداد ابيات اختالفاتي مشاهده مي شوددر نوع واژگان، تقدم و تأخر ابيات و حتي 

ي آن  مطالعاتي حوزههايبا اما آن شعري كه در اغلب كت.بخشي از اشعار را ذكر كرده است
كه در  استآن حضرت  يي بائيهقصيده متقن و محكم به اسناد است، ،حضرت بيش از پيش

تري ميسرخواهد  تحليل محتواي آن با اطمينان بيش،رو  از اين.يه نقل شدهي فدكخطبهپايان 
  .بود

 ،شده برگزيده2البيضاء�
	��� كتاب  مورد استنادنظر رواييبر مبناي ي بائيه قصيدهدر ابتدا متن 
  :استكه بدين شرح 

1. ���	
 � ���� ���� �� ��� � � � � � � � �
  

  ����� ���! "� �
�
�# $	% &�' � ' � � � '
 

در  آمده ؛ اگر  تو  پديدهر جامعد گوناگون و سنگين هاينظر و ي شگفتبعد از تو خبرها
  !گرفتگونه حوادث در نميكشيد و اينجا نمي كار به اين،حضور داشتي جامعه

_____________________________________________________________________ 

  .155 ص همان،قبادي،حسينعلي ؛ 43- 42ص ص  همان،غياثيان،مريم السادات    1

:  قم، حقق هاشم الميالني، الزهراءخطبة البيضاء في شرح اللمعة ،)ق1424(ياالنصاريالتبريزيداغراچهاحمدالقبنعليمحمد   2

  .77ص ، 1 چ،دليل ما
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2. �()�*+��� ,-.� �/� 0���/� �� � � 1 � � �
  

  �2! 3 � "
�*#�� 45&� 678( �1 � ' � � ' � 9 � �
 

 ،؛ و قومت ازهم پاشيددست دهد همچون زمين كه باران پرباري را از،يمدما  تو را از دست دا
  .مشو غايب تو ،پس شاهد آنان باش

3. : �; ' �<�� =� 6
� ' ' � >��?	5 � �� 1 �
  

    @+A =�B� �	A� � 1 � � 1C�7/5  DE�F.�' 1 � ' 1 �
 

 تر ه نزديكمتودر قرب و منزلت از ه؛ جايگاه خانداني داراي نزديكاني است و جايگاهي داردهر
  .است

4. "
-��G H&I� �	� �J- K���1 1' ' � � � � �L �
  

  � $EM5 ���� � � 9������ N��F $��O ' ' � � � �
 

هاي خاك تو را از و خشتكه تو رفتي ، به محض اينشان راهاي قلبيها و زمزمهمرداني نيت
 .ما جدا كرد، بر ما آشكار ساختند

5. �	� P�7Q� � �J- �	7�*I!� �1 9 1 ' � �L 1 9 � �
  

  �R725 ,-.� : � K�/� ���' � � ' 1 ; ' � � ' 9�
 

 كه آن هم به محض اينوارد شدند و از منزلت ما كاستند؛ي خشمناك بر ما ياهمرداني با چهره
   .سراسر تنگ و تاريك شداسر زمين ت و سر،تو از دست رفتي

6. =� ��M7S'T �-&� � �-�� $	% �1 ' � �� U U' � �� '
  

  L?	! NE+A' � ' � � ��7���  V?��� W D5 ' ' ' 1 9 1 H1 1
 

 ها نوشته، از صاحب عزت و بزرگيي كه از تو روشنايي گرفته مي شد؛تو ماه و نوري بود
  .گشتنازل مي بر تو )قرآن(

7. 'T K��TX�� 6T��J �� ��1 1 ' 1 � � ��	S�Y� ' 1
  

  �I7Z5 �E��� : � K�/� �/�' � � ' 1 �� ' ' � 1 ' � �
 

 ها و تمامي خوبيي از دست رفت  انس و الفت داشت؛  تو يقيناًجبرئيل  با آوردن آيات وحي با ما
 .با رفتنت در حجاب فرو رفت

8. ��� F[� @+A $��\� � H1 1 9 � � � $�O- �5� ' � �
  

  �R� @� =1E� �]S8 ����Q "1EQ �' � � 1 U � � 1 �
 

 توجهي مورد بي)دو سبطت (همه فراخي بر من تنگ گرديد؛ و دو فرزندت بعد از آن،مزمينسر
 . و در امان نيستمماقرار گرفتند، كه من از آن آزرده

9. �	�F�G K&��� �� ^�� $E+�� � �� � � � � � � � �
  

  ����� N��F $��O � $EM� ���' ' ' � � ' � �� � � � � 9
 

 مانع از هاي خاكخشت و وفات يافتيگاه كه آن كاش قبل از تو، مرگ بر ما وارد مي شد؛
  . گرديدديدنت
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10.DI# �W _��T "� ��� �	T _- ��(� � 1 1� � 1 � )
  

  D5� 1 �9E+��� 1 1 �3� C�A � � ' 3 "IA' � �
 

 هيچ كهمصيبتي  ،دچار نگشتهتاكنون بدان هيچ صاحب اندوهي  مصيبتي شديم كه ما دچار
 .نديده استبه خود عجمي  و هيچ عربي 

11.=7/E+8 �MZ5 =� �	T _- �� �' ' U 1 � U � 1 ' � �
  

  �R	�� � ��A3� � ��̀�M�� a�G' ' 1b � 1 9 1
 

 و نيكو لق ، نيكو خُ نيكو سرشتلص داشت؛ واي خطينتطبيعت و كسي را ديديم كه  ا داغم
 . بوداصل

12."*c d� F��A �E8 $��' 1 1 1 ' � �
  

  �G��'b� � � �R�� eEO �	��1 fb ' � 1g ) Ch���1
 

گو  تو راستآزاد است،جا كه صداقت و دروغ ميان تمام بندگان خداوند بهتريني؛ و آنتو در 
  ترين مردم هستي

13. �5 � �	iA �5 NE��� j&S�� 1 � $E/�1 �
  

  =� ��*7� �&E��� �	�� >L 1 '��Q '
 

هايمان سو داشته باشد به شدت بر تو خواهيم كه چشم  ماداميكه زندگي كنيم و مادامي
 .گريست

14.�EQ�&7��� "+�)� 1 ' ' �@�	75�O "+k 1 '
  

  �+/	�T  j&Q l� �5�E/�� m&T' � � � ) �
 

به اهل بيت ما در روز قيامت خواهند فهميد كه و تو نزديكان  ظلم به هايه و سركردنايبان
 .رسدچه فرجامي مي

اند و با توجه به نظر اكثر با توجه به ساير اسنادي كه اين قصيده را به نحوي نقل كرده
 را در بيت »اإلرث« ي، كه واژه����
	�������در و نيز سياق گفتمان، برخالف نظر كتاب مصا

  .ه استيافت ترجيح »األرض« يپنجم ذكر كرده ، واژه

  :ن اسناد  از اختالفات روايي به اين ترتيب حكايت داردبي مذكور در يبازبيني بائيه

 .13، 1،2،7،6،5،14،11: ه استابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شد: 1االمالي    .1

/ »فقد نكبوا«:  مصرع دوم ،بيت دوم :اختالف واژگان در اين سند بدين قرار است
 در »ينزل« در مصرع اول و »فكنت«: بيت ششم / »فغبت عنا«:  مصرع دوم ،بيت هفتم

، بيت يازدهم / »بعد النبي و كل الخير محتجب«: بيت پنجم ، مصرع دوم/ مصرع دوم 
_____________________________________________________________________ 

  .200ص .دار التيار الجديد: لبنان ، االمالي،)بي تا ()شيخ مفيد(محمد بن محمد بن النعمان المفيد    1
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  .»ه أحدفقد لقينا الذي لم يلقَ« :ولمصرع ا

 .2،9،1:  ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است: 1زهاق الباطلإحقاق الحق و إ   .2

و غاب مذ غبت «: بيت دوم ، مصرع دوم :اختالف واژگان در اين سند بدين قرار است
  .»كتبلما نعيت و حالت دونك ال«: بيت نهم ، مصرع دوم /  »عنا الوحي و الكتب

 .آمده استدر باال  به ترتيب ذكر شده 8 تا 1ابيات  : 2حتجاجاإل  .3

و حالت «: بيت چهارم ، مصرع دوم  :اختالف واژگان در اين سند بدين قرار است
  .»رثاإل«به جاي » رضاأل«:  بيت پنجم ، مصرع دوم / »دونك الترب

� في �
��� كشف  .4�� ������
 . 9،8،4،2،1ان ذكر شده است ابيات به ترتيب اين شمارگ: 3

  .»قد غبت عنا فنحن اليوم مغتصب«:  مصرع دوم5بيت در اين سند اختالف واژگان 

 .11 ،6 ،7، 9 ،8، 12 ،13 : ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است:4مناقب آل ابي طالب  .5

دس كان جبريل روح الق«: بيت هفتم  :اختالف واژگان در اين سند بدين قرار است
مصرع دومبيت نهم / »زائرنا فغاب عنا و كل الخير محتجب ، :»حالت دونك الحجب«.  

  . نقل شده استتنها دوبيت اول:  5بالغات النساء  .6

 : ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است:6فرهنگ سخنان حضرت فاطمه  .7
1،7،9،10،17،13،11،12،8 . 

فاشهدهم فقد «: مصرع دوم بيت دوم ، : استاختالف واژگان در اين سند بدين قرار
و«: بيت نهم ، مصرع دوم / »وانكبوكان «: قبل از بيت پاياني / » حالت دونك الحجب

  .» الخير محتجب فغاب عنا و كلُناجبريل روح القدس زائرَ

 . 1،2،9،5،14،4،3 :ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است: 7 الزهرا�	��ديوان      .8

 / »عند اله لألدنين مقترب«: بيت سوم :تالف واژگان در اين سند بدين قرار استاخ
_____________________________________________________________________ 

 ، تعليقات شهاب الدين الحسيني المرعشي التستري،لحق و إزهاق الباطلإحقاق ا ،)ق14( نور اهللا بن شريف الدين شوشتري   1

  .162 ص،العامة اهللا المرعشي مکتبة آیة: قم ،19به اهتمام محمود المرعشي، ج 

  .220، ص نشر محمدي:  قم،االحتجاج ،)م1996(طبرسي احمد بن علي   2

  .13 ص ،دار االضواء: بيروت، األئمة معرفة في الغمةكشف  ،)ق. ه1405 (اإلربلي  بن ابي الفتحيابي الحسن عل   3

  .361 ص ،انتشارات عالمه: ، قم3 ج ،مناقب آل ابي طالب، )ش. ه1376(ابن شهر آشوب محمد بن علي   4

  .23ص ، الحدیثة النهضةدار :  بيروت،بالغات النساء ،)م1972(ابن طيفور   5

 .164، ص1، چ تحقيقاتي اميرالمؤمنينيمؤسسه: هرانت السالم،فرهنگ سخنان فاطمه عليها ،)1370(دشتيمحمد    6

  .64، ص 1 چ ،الهاللمکتبةدار و :  بيروت، الزهراءفاطمة ةديوان السيد ،)م2006(كامل و محمد شراد الحساني  حيدر   7
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، بيت چهاردهم / »رثاإل« به جاي »رضاأل«: بيت پنجم / »فحوي صدورهم«: بيت چهار
  »أنّي كيف انقلب« :مصرع دوم

���I7Zالروح « تحت عنوان  اين ديوان،در بخش ديگر�ابيات به ترتيب اين : 45ص، »�
  . 11،6،7،9،10،8،12،13 :ن ذكر شده استشمارگا

 القدس  روحكان جبريلُ و«: بيت هفتم :اختالف واژگان در اين سند بدين قرار است
  .»حالت دونك الحجب«: بيت نهم / » الخير محتجب فغاب عنا و كلُنازائرَ

 : ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است1:المصطفيلبق�����الزهرا�����  .9
1،2،11،6،7،9،10،8،12،9. 

وكان جبريل روح القدس «: بيت هفتم  :اختالف واژگان در اين سند بدين قرار است
  .»حالت دونك الحجب«: بيت نهم / » الخير محتجبزائرنا فغاب عنا و كلُ

 .1،2،9 : ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است2: الزهرا و الفاطميون�����  .10

و غاب مذ غبت «: بيت دوم مصرع دوم  :ر اين سند بدين قرار استاختالف واژگان د
  .»دونك الكثب  و حالتلما نعيت«: بيت نهم، مصرع دوم / »عنا الوحي و الكتب

 .7،9- 1 :ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است 3:بندگي راز آفرينش     .11

 »بطُلم يكبر الخُ«: ومبيت اول مصرع د :اختالف واژگان در اين سند بدين قرار است
  .»رضاأل«: بيت پنجم  / »شهدهم فقد نكبواأف«: بيت دوم ، مصرع دوم/ 

)س( زهراحضرت فاطمه يي بائيهقصيده گفتمان انتقاديسه سطحي  تحليل. 6
 

 سطح توصيف .1 .6

 دربحر بسيط و در وزن عروضي )س( زهراحضرت فاطمه يي بائيهقصيدهگفتمان انتقادي 
 با آوردن و شده آغاز »قد كان«و با ،  مدخل بحث را گشوده  با قاطعيت،، رثامتناسب با

ضمير خطاب مفرد  .برده استپيش را  گفتمان ،هاامثال آن جمالت اسميه و ، قد،كيدات إنّأت
  حجم غالب ضمايريدهندهاير و تشكيل محور اصلي ضم)ص(به حضرت رسولدر ارجاع مذكر 

_____________________________________________________________________ 

  .313، ص  النعمانمؤسسةبيروت، ، 1، ج قلب المصطفيبهجة الزهرا فاطمة ،( ه1369(ي الهمدانيرحماناحمد ال   1

  .32دار الكتب المصري ص : مصر،  الزهرا و الفاطمينفاطمة، )ق1414(عباس محمود العقاد   2

، 2ج صحح محمد هاشم دستغيب،،  حضرت زهرايبندگي راز آفرينش شرح خطبه ،)1373(سيد عبدالحسين دستغيب   3

 .727 ص ، مسجد جامع عتيق:شيراز
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نيز ضمير جمع مذكر  ، همچنين. قرار گيرد)ص(رحلت پيامبروري محكانون تا گفتمان بر است 
 و ضمير متكلم مع الغير براي تعبير از ،آنجامعه و سازندگان خطوط فكري براي اشاره به 

در   واژگان و ضماير از سه سطح معنايي،رو از اين؛ كار رفته استه  ب)ص(رسول اكرم يتباهل
  :حكايت دارند )ع(يت اهل ب و، جامعه)ص(رسول اكرم يحوزه

   ، نور پيام آور عزّتاصل،نيكو نيكو خصلت، ، صادق ترين، بهترين بندهتو، . 1 .1 .6

تمام تصاوير و  و كرده از ضمير مخاطب استفاده )ص(مان فاطمي در سخن از پيامبر اكرمگفت
 ،)ص( يعني رسول اكرم،»ضمير مخاطبك«عطف تحوالت ي حقايق جاري در گفتمان در نقطه

 كانوني وجود ي نقطه تا گفتمان بر،شده است ماضي مطرح يذشته و با صيغهگ ظرف زماني در
 مضامين .گيرندب بار ايدئولوژيك به خود ،هاي زبانيرود و ساختب پيش )ص(رحضرتايرگذأثت

نشان و هاي بي ساخت.شته استگ معرفه ارائه ميدر ساخت واژهايگفتمان انتقادي شعر 
مفروض  پيش انگاشت كالمي را واقعيت و حقيقيت ادراك شده ،)ص(اكرممعرفه در مورد نبي

   .گيردشكل   كنش بياني و ارتباطي و كاربرد شناختيتا ،داردمي

  و،» فأنت خَيرُ عِبادِ اهللاِ كلُهم«: كند را اين طور معرفي مي)ص(پيامبرشخصيت  ،گفتمان فاطمي
 »أنت«ضمير منفصل گر به شكل اشارهآوردن  .»لُهمفأنت واهللاِ خَيرُ الخلق ك«در روايتي ديگر 

  كاربرد شناسي براي آن معنايي بيش از ظاهر كالم متصورياز جنبه  كهگونه آن ،»وت«خطاب به و
 از )ص( به وجود پيامبراكرم)س(زهراسو دليل نزديكي حضرت فاطمهيك ازتواند مي 1،شوندمي

 از گرفتنن و اقراراهوشيارساختن مخاطببه هدف   ديگراز سوي و ،باشد نسبي و عاطفي لحاظ
   .هاي مجازي و استعاري به خود بگيرد جنبهتااست، بوده  )ص(اكرمها در مورد نبيآن

 با تضمن پيش  اسميهيجملهكارگيري ه با ب»فأنت واهللاِ خَيرُ الخلق كلُهم« عبارت،همچنين
آوردن  و يا »خلق«كيد شموليت  در تأ»لك«رجاع ضمير، استفاده از ، اثبوت واستمرارانگاشت 

ايدئولوژيك مختلفي داشته باشد؛ از جمله هاي داللتتواند مي،  خداوندي به اسم جاللهسوگند
 بهترين ،ها و بندگان خدا در مقايسه با تمامي مخلوقات، تمامي انسان)ص(پيامبراكرمكه اين

 ايشان يرديف و هم اندازه  پيامبر و هم وجودييدر رتبهتواند ادعا كند كس نميهستند و هيچ
تواضع در برابر قانون الهي، احكام، . للهي استمحور برتري و افضليت، عباداكه نآ ديگر .است

 )ص( چونان كه نبي اكرم،ويژگي برتر حاكم و والي جامعه باشدبايد  خداوند يمشيت و اراده
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  .اندبوده

 در ، در رابطه با خداوند)ص(حضرت رسولافضليت و برترين بودن در گفتمان فاطمي، 
) أَصدقُ النّاسِ حيثُ الصدقِ و الكِذب (  صداقت محور در  مردم با و در تعامل، بندگيمحور

 انساني ي ميان جامعهدهد كه در كنش بياني غيرمستقيم اين پاره گفتار نشان مي.متجلي است
حاكم به عنوان ، )ص(اكرم رويكرد نبيشده،بنا ) صدق و كذب( دو گانه يها بر پايهكه تعامل

 و بر خالف  صادقانه،ي پيامبر اكرم در رويكرد.استبوده  تنها صدق ،اصلي و والي جامعه
 .قرار داشتند صداقت يدرجه اعالدر ،  رقيب گفتمان فاطميرويكردهاي نوظهور

پيامبراكرم  ،»النّصببِ و االعراقِ و  صافِي الضَّرائهقَد رزينا بِه محضاً خَلِيقًتُ«بنا به پاره گفتار 
 :شوندميمعرفي  »محضاً خَليقَتُه« وجودي و شخصيتي به دور از هر كاستي، ناخالصي يجنبهاز 

 اي كريم بهره برده و ازداشتند و از شالوده) صافي الضَرائِبِ(  سرشت پاك و نيكانساني كه
به ضمير مفرد »ك«عدول از ضمير مخاطب . ندبرخوردار بود) و االعراقِ و النَّصبِ (نيكواصلي 

مؤيد عظمت وجود و ازحيث رواني  علو منزلت ايشان يدأيدر ت ،»خَليقَتُه« در »ه«مذكر غائب 
هاي ذكر شده در در فراسوي واقعيت. است باال ودست نايافتني ايشان ي و مرتبه)ص(پيامبر اكرم

شود و آن بهترين پيامبر بيان ميآنچه از اوصاف شخصيت  ،)ص(خصوص شخصيت پيامبراكرم
 كد حضرت كه مدلول مؤاصلي نيكو سرشتي و ت، خلوص طينت و در بندگي، صداقت، عزّبودن

  الجرم بايد متصف كه استدار حكومت اسالمي زمامخصائص گردد، عنوان مي)س( زهرافاطمه
 .ها باشدبه آن

- از خالق )  الكُتبV نزَل مِن ذِي العِزّعليك تُ( بهترين كالم ي دريافت كننده)ص(پيامبر اكرم

، مفيد معناي »تنزل« بر متعلَّق »عليك«تقديم متعلِّق .  بودند- پروردگارِ صاحبِ اصليِ عزت
كس  هيچ،دهد كه غير از وجود پيامبر اكرمحصر و اختصاص است و اين مطلب را نشان مي

  .خواهد داشتو نست ا نداشته راساز گر و عزتقابليت دريافت اين پيام هدايت

 يا قرآنهاي  آيه»الكتب«منظور از «، » الكُتبVعليك تُنزَل مِن ذِي العِزّ«در پاره گفتار 
 مي تواند به معناي اين باشد ، همچنين؛ است كه خود كتابي نوشته شده استقرآنهاي سوره

ها مفهوم آنهاي آسماني پيشين و در بردارنده معنا و  از جنس همان كتابقرآنكه كتاب 
از ديدگاه ايدئولوژيك حضرت  »Vالعِزّ« و »الكتب«نشيني واژگاني مارتباط كالمي وه 1.»است
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 كننده و اتصالهدايت،  روشنهاي  با مضامين عالي و داللتقرآن كتاب بدين معنا كه؛ حكايت دارد
گرفتن چشمه با سرقرآن .خواهد بوددهنده بخش و نجات و سعادت،دهنده به منبع اليزال عزت

  .دهدمداري قرار مي را در مسير عزت است و جامعهآور رشد و هدايتاز عزت اليزال الهي پيام
  .آفرين خواهد بودبخش و عزت هدايت، و عمل به دستورات آن قرآنتوجه به

.  »و كُنت بدراً و نوراً يستَضَاء بِهِ«: كند در بيت ششم اشاره مي)س( زهرا فاطمهحضرت
 تشبيه. گر جامعه مطرح بودند در زمان حيات خويش به عنوان ركن روشن)ص(پيامبر اكرم

كه ايشان همچون  گر اين استبه نور و ماه، بيانن انا مسلميشخصيت پيامبر در ميان جامعه
 جامعه در پرتو نور وجود .اندساختهمي  راه را روشن بوده كهراهينوري در ميان تاريكي و گم

 يه و اين ساخت واژ؛داده است مخلص خداوند بوده، راه درست را تشخيص ميي بندهايشان كه
 هاي نبوي است و گفتمان و خطايدئولوژيك بر اين داللت دارد كه هدايت در گفتمان و در مسير

  .معارض با گفتمان نبوي در تضاد با حقيقت و روشني هدايت قرار دارند

   تشتت و اختالل، ثر آراء و خطوطتك بدا، ، مرداني،وت قوم. 2 .1 .6

  بنا و بر)ص( كه برمبناي آيات و دستورات الهي به دست پيامبراكرمي اسالميجامعهدر 
 در را ه درست و شناخته جامعهقدر  در زمان حيات ولّيِ گران،چارچوب معيني استوار گرديد

ل به وجود مي با توس مبهي مردم در هر نقطه. گفتمان نبوي قرار داشتيه و تعريف گشتهدش
 يواژه در بيت دوم ،از همين رو. كردند نقاط تاريك ذهن خود را روشن مي)ص(پيامبر اكرم

مردم در انتساب و ارتباط به  كه ابدين معن ؛ معرفه مي شود»ك« در اضافه به لفظ »قوم«
 و تشخيصابل ند و ماهيت ق از صياغ نكره به صياغ معرفه وارد شد وندبود »قَومك« )ص(پيامبر

  .نديافتدرستي 

 نه ،خويش هستندبع قوم  كه بالتّ)ص( قوم پيامبر، ازتوجه اين است كه حضرتشايان ينكته
 به ، رجالٌ«ها با ساخت واژ زباني نكره  بلكه از آن،دنكن نميتعبير » يعني قوم ما،قومنا«تنها 

ش و مخاطبان خود  كه در قوم خوي از )س( زهراصديقهحضرت.دوينگميسخن  »معناي مرداني
 با ، به عنوان مسببان تحوالت مغاير با خط نبوي،هاي برجسته و نامي جامعه بودندواقع چهره

أبدت رِجالٌ لَنَا «: كند تعبير مي»رِجالٌ« ي با واژه، نكرهي معرفه به صيغهيعدول از صيغه
نَجوو ضيتا مورِهم لَمدي صالكُثب الَت دونَكمتنَا رِجالٌ«  و» حهبِنَاتَج  استُخِف ساخت .» و 
 توجهي بيي نامألوف و شايسته،هور آنان نوظي چهره بر اين داللت دارد كه»رِجالٌ« در  تنكيرواژ
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    .تواند بر تحقير و تقبيح آنان نيز داللت كندكه اين صورت زباني مي كما اين؛است

 »بدأ بالشّي« .ك و كنش منظوري باشدي بار ايدئولوژتواند داراي مي»أبدت«ي واژه،از سويي
 يك چيز ي اول يك چيز و شروعا به معن»اءإبتد« و  شروع به چيزي كردن استيابه معن
كرد اين افراد با عمل .طلبي شروع به بدعتي تازه نمودند بدين معنا كه اين افراد با فرصت؛است
نث ؤ مفرد ميآوردن صيغهشود كه  تعبير مي»الٌ تَجهمتنَا رِج- أبدت رِجالٌ«نث ؤ ميصيغه

شناسي اين افراد در شخصيت .تواند داللت بر تحقير آنان داشته باشد مي،براي جمع مذكر عاقل
اين است كه آنان به دنبال پيروي از خط مشي نبوي نبودند و همواره مهم  ،شانكردو تبيين عمل

 هاي نيت،و به روايتي ديگر) نجوي صدورهم(ها هنجواي سين. پروراندنددرنهان خود اموري مي
  . بوده است)ص(ظاهرشان و در تعارض با گفتمان نبويبرخالف ) فحوي قلوبهم(ها  آنيقلب

باطن و نيات دروني كه در  ،توان دريافت مي،هاي نوظهور گفتمانبا پيش انگاشت واقعيتِ
 حضرت  قطعاً برخالف رضايت،اند امكان بروز نداشته)ص(زمان حضور و حيات رسول اكرم

 يعني وقتي حضرت ،»لَما مضيت و حالَت دونَك الكُثب...أبدت رِجالٌ لَنَا «. ست بوده ا)ص(پيامبر
 خود نشان اين و ها آشكار شدها و اين باطن اين نيت، چشم از جهان فرو بستند)ص(رسول اكرم

 خود اند،هاي پنهان داشتهر اساس همان باطن ب)ص(گفتماني كه اين افراد بعد از رحلت نبياست 
 . استبوده صواب ناكه ند ردكمي بيان

هاي نوظهور و اثرگذار بر خطوط فكري و گفتماناز  در انتقاد )س(زهرا فاطمهحضرت

	���« و »أنباء«ها به عنوان  از آن،ايدئولوژيك جامعه� � 
	���ء و ا بعدك أنبقَد كانَ( »��� � �لو كُنت   

ها لَم تَكثُر الخُطَب؛ بنا به شگفت به معناي اقوال و اخبار »نبأ« از »أنباء« .كندتعبير مي) شاهد
نواخته درگوش جامعه هايي كه  گفتمانطويل و عريضِبه آواي ،)الف ممدوده (داللت آوايي 

 به مباحث مطرح شده در باب غصب فدك و غصب خالفت ،و در كنش بياني غيرمستقيم ؛شد

	���«. دارداره اش� �  كه بنا به داللت واژگاني است 1»امر شديد و درهم آميختن اقوال«به معناي  »�

 ، به عبارتيآمده است و گران و سنگين است كه بر پيكر جامعه هايي گفتمان، به معناي و آوايي
 از اين تعبير 2.» تحميل گشته است گوناگوني كه بر پيكره جامعه شديداًاقوال متفاوت و آراءِ«

 زشت و راستايدر ه را ساخت واژكنش منظوري  ،نكرهآراء و اقوال در صورت زباني 
 ومتضاد خواندن )ع(نظر اهل بيتاز  هااين گفتماننامألوف دانستن، ناصواب و ناهمگون خواندن 
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  .دهدقرار مي ي اسالميجامعه نبوي و خط فكري يها با روح جامعهآن

ناي شرط و تعليق، حدوث اين آراء و اقوال را در گرو عدم حضور  إمتناع إلمتناع با مع»لو«
لو كنت ( حاضر و حاكم و شاهد بود )ص(دهد؛ بدين معنا كه اگر پيامبراكرم قرار مي)ص(اكرمنبي

 هاي متعارضي و چنين گفتمان چنين تكثري،)لم تَكثُر الخُطَب( به طور قطع و يقين ،)شاهدها
 ،گيردكه شكل خاصي كه نظام دستوري هر زبان به خود مياينبا توجه به  .گشتحادث نمي

اين صورت  1،اي دارد كه زبان بايد انجام دهد تنگاتنگي با نيازهاي اجتماعي و فردييرابطه
ساخت واژهاي زباني . نمايد وجه ايدئولوژيك گفتمان را باز مي،نشيني واژگانيزباني با هم

 شمردن باورهايي كه در ميان روا نابه منظور تقبيح و 
	��� نكره آوردن أنباء ولم، لو، همچون 
گذار از سوي افرادي كه ثير اين آراء واقوال تأهاي غالب و، اين گفتمان استشدهجامعه طبيعي 

 و گفتمان اهل بيت ه شدقلمدادتعارض با خط نبوي مدانند،  حاكم مي)ص(خود را به جاي پيامبر
 .گردديي ممعرفسو با گفتمان نبوي هم

و إختَلَّ  «:استهاي زباني گفتمان  صورتبه كار رفته در از واژگاني »اختالل« يواژه
ختار يك چيز اهم پاشيدگي نظام و سز  به معناي ا»اختالل«. »قَومك فَاشهدهم و ال تَغِب

 به معناي فاصله و شكاف بين دو چيز است و در واقع شكافي است كه ميان »خَلَل«و 2؛است
اين واژه در كمال حسن داللت و با تمام  3.پاشاندها را از هم ميچيز حاصل مي شود و آندو 

 پسهاي حاصل گشته ها و چند صداييثير گفتمانأشدت ت) آوا، حروف و معنا(ساختار داللتي 
  فاطمهدر نگاه تيزبين حضرت. كند جامعه تبيين ميافكني دردر تفرقهاز رحلت پيامبر را 

.  است)ص(اين تحول وانقالب جامعه به سبب خأل حاصل گشته در فقدان پيامبر اكرم ،)س(زهرا
 »لما مضَيت/ لما فقدت / لما قَضيت« در »لما« همچون ،هاي زباني بافت گفتمانصورت

حالَت  / غبفاشهدهم و ال تَ( هاي كالمي و دوگانه»لو كنت شاهدها لم تَكثُر« در »لَو«،تمني
 بار ايدئولوژيك و معنايي فراتر از صورت زباني دارندپذير،ا پيش انگاشت واقعيت، ب)دونَك . 
 و گفتمان )ص(حضور پيامبر  در تضاد با،در جامعهانگيز هاي تفرقه اين گفتمان و تجلي حضور

ها ز اين گفتمان هرگ، حيات بودقيد در )ص(اكرماگر رسوليعني  ؛شودبيان مي )ع(نبوي و اهل بيت
   .استبوده  )ص( بر خالف رضايت پيامبر اكرمها پس تجلي آن؛گشتنمي حاصل 
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  انس به آيات وحي ، )ارث (زمين غصب شدهخير فراوان، قرابت و منزلت، ، اهل بيت. 3 .1 .6

 از غلبا) بجز يك بيت(ي بائيه قصيده در طول گفتمان منظوم )س( زهراحضرت فاطمه
آوردن ضمير . كندالغير تعبير مي با ضمير متكلم مع-  )ع(بيت خاندان اهل-  خويش يخانواده

 ي جنبه،كند خويش مطرح مي در گفتمان)س(زهرا بدين معناست كه آنچه حضرت فاطمه»ما«
- اهل بيت پيامبريعني  ، ايشاني در خصوص كل خانوادهها بلكه تمام موضوع،شخصي ندارد

��كُلُ أهلٍ لَه قُربي و منزِ(م در بيان منزلت،  در بيت سو»اهل« ياستفاده از واژه. است )ص(اكرم�� -
قتَربتّي األدنَينِ مإلهِ ح و پيامبر)ع( اهل بيتيرابطه. ئيد كندأتواند اين داللت را ت مي،)عِند  -

اي بسيار نزديك و سراسر عاطفه و خير و لطف  نزديك نسبي، رابطهي در عين رابطه)ص(اكرم
 در طول شعردر خطاب )ص( پيامبراكرمصحبت ازفرد مخاطب در ضمير م .تعبير شده است 

 تبا بسيار نزديك و قريتواند به معناي رابطهو در عدم قرابت مكاني ميي كه رحلت كرده كس
  . نزديك نسبي باشديروحي و قلبي در عين رابطه

ي سراسر  يعن»كلّ الخَير« )ع(ران حياتشان براي خاندان اهل بيت در طول دو)ص(وجود پيامبر
داللت بر ) كُل الخَيرِ(در ) ال و كل ().فَقَد فُقِدت  و  كُلُ  الخَيرِ محتَجب(خير و بركت بودند

 در طول حياتشان براي )ص(خير فراوان وجود پيامبراكرم .جانبه بودن خير دارندشموليت و همه
  به،اري و تشبيهي ضمنيتعبيري استعدر  دربيت سوم )س(زهرا  و حضرت فاطمه)ع(بيتخاندان اهل

. گرددشبيه مي) إنّا فَقَدناك فَقد األرضِ وابلَها( زمين و باران فراوان و پرخير و بركت يرابطه
 خرمي و طراوت زمين و ،باراني كه موجب سرسبزي، شود به شديدترين باران گفته مي»وابل«

تواند  مينشيني كالمييي و هم ساخت واژگان در هم آوا اين، لذا1؛گرددتكثير فوائد آن مي
ير با تمامي شمول، هم خير مادي و هم خ. را نشان دهد )ص( پيامبر اكرمبودن خيرهمه جانبه

، از جمله )زمين( داللتي ي حوزهن واژگان در يكبه كار برد. گيردخير معنوي را در بر مي
 تواند مي،»الكثب« »الترب« »ضاقَت علي بالدِي« »صبتاألرضِ مغ/ كُل اإلرثِ« »فقد االرضِ«
 از )ع(بيت خاندان اهلي اشاره به تنها ارثيه و معناي ضمني تشبيه فوق الذكر ذكر خير مادي،رد

 حقي كه از سوي جامعه و سران حاكم بر نظام فكري و  يعني همان، داشته باشد)ص(پيامبراكرم
  .غصب شدايشان،  از رحلت ي پسسياسي جامعه

قَد كان «: شودگونه معرفي ميجود پيامبر براي اهل بيت، در بيت هفتم اينخير معنوي واما 
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خير معنوي در واقع انس با آيات وحي و مفاهيم بلند قرآني است كه . »جبرئيلُ باآلياتِ يؤنِسنا
 »نا -  آيات- جبرئيل«نشيني واژگان و ترتيب الفاظ هم .گشتمي در زمان حيات بر پيامبر نازل

 . برقرار گرديدقرآن ي آيات نازل شدهدر اثربيت اي دارد كه بين جبرئيل و اهلهداللت بر رابط
 آنان هاي محل نزول وحي  و قلب)ص(امت و عصمت در دوران حيات پيامبر كر)ع( اهل بيتيخانه

 با اين خاندان )ص(جبرئيل با آوردن پيام وحي و نزول آن بر پيامبر. محل حفظ آيات بوده است
   .وددر ارتباط ب

   اندوه، تعرض، اهمال، تحقير، تنگنا، غصب، آزردگي،  ظلم مصيبت،. 4. 1. 6

برد كه شرايط و گفتمان فاطمي، در ساخت بافت متن خويش، از واژگان و تعابيري بهره مي
 بت، از يك سو شدت مصي راستادر اين. بازنماياندرا  )ص(بافت موقعيتي بعد از رحلت پيامبر اكرم

ي دستخوش د نامناسب جامعهر برخو ديگر و از سوي،كندمي هل بيت را بيانوارده بر قلب ا
  .سازد با آنان روشن ميراتغيير 

، »إنّ ، قد ، داللت فعل ماضي«  همچون،يكيدأتاي هبا ساخت واژهبيت يازدهم و دوازدهم 
د دهد كه خو مي از مصيبتي خبربه آنان  وكندميمخاطبان گفتمان را جاهل به خبر فرض 

 كند، گوياكيد از مصيبت صحبت ميأبا ت »قد رزينَا/ إنّا « با عبارت  .واقف به آن هستد
خبر  شدت و حدت اين مصيبت بي،  شكل،ن را نسبت به نوعا مخاطب)س(زهرا فاطمهحضرت

��+E(�بِما لَم يرزِ ذُو شَجنٍ مِنَ (دانند،سابقه ميبي چنان  را اين مصيبت بسيار سنگين.ندادانسته�1  لَا �
مجلَا ع و ربسنگيني و تفاوت .بدان دچار نگشته استهيچ كس از عرب و عجم كه  ،)ع 
سو، از يك ،بنا به آنچه در گفتمان شعر مورد انتقاد است. ت استعلّ دو بهعظمت اين داغ 

قَد فَ( در بيت يازدهم و دوازدهم )ص(نظير پيامبراكرمبي شخصيت ي سبب غم نخست، بهدرباره
 سخن به ميان آمده )ع( با اهل بيت)ص( پيامبريرابطه  ديگر، ازو از سوي اشاره شده،...) رزينَاه 

همراه داشتند و  به)ع(خيري كه ايشان براي اهل بيت .)فَقَد فقدت و كُلُ خَيرِ محتَجب  (:است
، با آنان قائل بودندآوردند و منزلت و جايگاهي كه براي آرامشي كه براي آنان به ارمغان مي

ي اندوه قلبي حضرت فاطمه .از بين رفت ، از رحلتپس يدر جامعه )ص(مرگ آن حضرت
 ،»فليت قبلك كان الموت صادفنا« :كنندآرزو مي) نهمدر بيت(است كه بوده  به حدي )س(زهرا

ر از در تعبي )س(حضرتآن  .دمي مردن شان پيامبر، خود و اطرافيانمرگاي كاش قبل از يعني، 
فَسوف نَبكيك ما عِشنَا و ما بقِيت  لَنَا العيونُ بِتِهمالٍ «: دنفرمايغم خويش در بيت دوازدهم مي
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 در ساخت صرفي در »تهمال« 1. به معناي جاري شدن اشك است»سكَب و همل«. »لَه سكب
 غم فقدان پيامبر  چشم دريبدين معنا كه كاسه.  بر تكثير و مبالغه داللت دارد»تفعال«وزن 
اين .  و جريان خواهد يافت است لبريز از اشك حسرت گشته و عنان اشك رها شده)ص(اكرم

 و حضرت )ص( عاطفي نزديك پيامبرپيوندهاي ذهني مبتني بر  انگاره،واژگان در ساخت عاطفي
تي در  با كنش منظورشناختي و كاربرد شناخ كهشود را يادآور مي)ع( و اهل بيت)س(زهرافاطمه

 .برانگيختن عواطف مخاطبان به دنبال كنش تأثيري است

عه و سران حاكم و نيز م جا در تعبير از،مان خويشت در طول گف)س(زهرا  فاطمهحضرت 
هاي  از صورت، اجتماعيو رويكردهاي تحول يافتهايدئولوژيك  يو بسترهاعقايد در نقد 

 استفاده »���
	��، اُستُخف ، رجالٌ ،أنباء ، سيم، محتجب، مغتصب« همچون ،زباني مجهول و نكره
 .شوريدند اهل بيت اي كريه بر چهره با،نداكه مستحق تنكير و تقبيح) رجالٌ(ين افراد ا. كنندمي

 كردند، كتمان مي حيات رسولكه در طول) فحوي صدورهم ( آنان آن كراهت باطني،در واقع
هاي خويش در چهرهدر فراغ ايشان، ) التربحالت دونك / لما مضيت / لما فقدت (اينك 

قرار ) اُستُخف بنا (موضع بي مباالتي در  را )ع(ند و سعي كردند اهل بيتساختنمايان ) تَجهمتنَا(
ي از ارزش كاستن و طلب ااستخفاف در بيت پنجم به معن . و از منزلت آنان بكاهندهندد

مي ) اُستُخف بِنَا(ل و به صورت مجهول اين صورت زباني در باب استفعا. حقارت كردن است
 ،)ع( يعني اهل بيت،»نَا« باشد كه اين افراد سعي داشتند از منزلت  داشتهداللتامر تواند بدين

كه خود استحقاق اين تحقير و تنزل   در حالي؛ دروني آنان چنين هدفي بوديبكاهند و مطالبه
تواند به معناي دوربودن  كه مي در عين حال،هاهساخت واژ نكره و مجهول آوردن 2.را داشتند

اند به تومينيز  مستقيم به فاعالن ي عدم اشاره باشد،)ع(ون از ساحت مقدس اهل بيتئاين ش
 . داللت كندان كردشعمل معناي زشت شمردن

 )ع(تفكيك خود از اهل بيتبه  ، بائيهي در طول قصيده)س( زهرا فاطمهتنها جايي كه حضرت
ضَاقَت علي بِالدِي بعدما رحبت و سيِم سِبطاك خَسفاً «:  بيت هشتم است،ورزند ميمبادرت

بعليهما السالم(حسين حسن و امامحضرت امام3.»�5الحسن والحسين سبطا هذه األ« .»فيِه لِي نَص( 
 اهمال توجهي ومورد بي) سيم(دو سبط امت اسالمي نائب فاعل  . هستند)ص(سبط نبي اكرم دو
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رو  ايناز ؛ استامر ناپسندي كه در صياغ مجهول، از ساحت آن دو بزرگوار دور. قرار گرفتند
 .احترازشده است سبب آلوده نكردن زبان، هب ،ذكر نام فاعالن اين فعل قبيحاز 

 ، با يك رابطه نزديك اتحاد مي يابند كالميسطح همنشيني و پيوستگي«جاكه از آن
از  1؛»قم مي خورد مفاهيم ر نيز جانشيني رابطه در.م زبان را مي سازدائتالف رابطه خطي نظا

مورد نظر نيز ي كالم ، كل ساختار و بناي ساختمان كالم االزم است براي درك فحورو اين
نصب ". يعني او را آزرد و رنجيده خاطر ساخت، "نصب الشي او االمر فالنا" «.قرار گيرد

 كما اين 2؛»امي بلند يعني داراي جايگاه كريم و مق"رفيع  المنصب" اورا باال برد و يعني ،"الشَئ
 اين دو تعبير در ساختمان كالم .چيزى را گويند هر آغاز نژاد، اصل،: نُصب مع،ج- النِّصابكه 
  ارتباط مدلول اين دو صورت كالمي باشد و اين مفهوم را برساند كه مقاميتواند نشان دهندهمي

مهري  نبايد مورد بي،استمنتسب  )ص( كه به مقام پيامبر اكرم)س(زهرا طمهو جايگاه حضرت فا
كه بي حضرت گشته، درحاليواالي  مقام »نصب« به معناي آزار متوجه »نصب«. قرار گيرد

  .  و خاندان  مطهرش به دور است)س( آن حضرتي از شأن سفارش شده،عدالتي و آزار

 رو ايشان است؛ از اينموروثي  تصاحب اموال ،)ع(بيتشده به خاندان اهل  بخشي از ظلم روا
 ، مستقيم و غير مستقيم، اهل بيت در جاي جاي ساختار گفتماني غصب حقوق حقهيلهئمس

 ، اشاره به)فكل االرث مغتصب( و در روايتي »لما فقدت فكل االرض مغتصب« :شودبيان مي
 اهل بيت موضع گرفت و حقوق آنان را ، جامعه در برابر)ص(بعد از رحلت پيامبراين دارد كه 

، ايه به معناي از دست دادن چيزي كه مالك آن بود،»فقد« يتكرار واژه .به تصاحب در آورد
ثي موروتواند برگرفتن ناحق ملك به طور غير مستقيم مي ، 7، 5، 2  در ابيات،در طول گفتمان

 )ص(تشبيه فقدان پيامبرو در  » االرضفقدناك فقد« ،بيت دوم در ،همچنين.  داللت كند)ع(اهل بيت
 مورد نظر تواند مي نيز كالميمستقيم كنش بياني غير،براي اهل بيت به فقدان باران براي زمين

-  و شخص حضرت)ع(، زميني كه متعلق به اهل بيت)ص(به تبع از دست دادن پيامبركه  اينباشد؛

 تواندتنها مي ، نه)علي بِالدِي بعدما رحبتضَاقَت (بيت هشتم .  از دست رفت، بود)س(زهرا فاطمه
بلكه معناي ، دنيا برايم تنگ و غيرقابل تحمل شد) پيامبر(به اين مفهوم باشد كه با مرگ تو

 زمين مادي، و به معناي كاسته شدن از وسعت به شمار آيدتواند هدف مستقيم واژگان نيز مي
 هم اشاره به غصب »ضَاقَت علي بِالدِي«.  شودتلقي ارث اين خاندان با غصب بخشي از زمين
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 و هم در معناي كنايي از به تنگ آمدن ، دارد)س(زهرا فاطمهزمين موروث، ملك حضرت
  .دنماي حكايت ي اسالميجامعهايشان از اوضاع 

بالفاصله  ،گفتمان فاطمي معتقد است. است غصب و فقدان واژ مشهود در گفتمان، ساخت
لما فقدت «  بهامبر، جامعه در برابر حقوق اهل بيت موضع گرفت كه از آنبعد از رحلت پي

و  هاي نابجاويلأت. دنكن تعبير مي»فكل االرث مغتصب«  به و در روايتي»فكل االرض مغتصب
 الگوي اي كهبه گونه ،قرار داده) كل الخير محتجب (ها را در پرده   تمامي خوبي،تغيير باورها

در (صورت زباني مجهول در تعبير از غصب  ،حالدر عين .ه استغصب و ظلم حاكم گشت
عدالتي  بي بر غصب ووتواند بر ظلم  مي، مستقيم به فاعالنيو عدم اشاره) مغتصب يواژه

   .دنماي نبوي داللت گفتمانناهمگون با 

 ،)سوف  ينقَلب أنّي �5يوم القيا سيعلَم المتِولّي ظُلم حامتِنا ( بيت چهاردهماواخر گفتمان، 
 و نكره در تعبير از ظم و  در به كارگيري صورت زباني مجهول،برخالف سياق گفتمان

از  ،گري در سخن از روشنپس. ددهمير جهت ، به صورت زباني معرفه و معلوم تغييظالمان
ت نقاب از صور ،در جامعهان رويكردهاي ظالمانه و انحرافي بيبعد از  واقعي ظالمان و يرههچ

در ساخت معرفه  ،يعني متوليان و فاعالن ظلم، اسم فاعل .شودكنار زده مياين افراد و اعمالشان 
و  يعني ظلم »حامتنا«به  در سرپرستي ظلم  خود،اين افراد با اعمال بدين معنا كه .رودبه كار مي

ن ظلمِ فاعالن و متوليان اي .گيرنددر تعريف و شناخت قرار مي ،)ع(آزرده ساختن اهل بيت
 هايشانب، خود پرده از ماهيت مجهول و پنهان قل)المتولّي ظُلم حامتِنَا(آشكار به اهل بيت 

اعمال گونه بدين و ؛شوندبه ظلم، معرفه و قابل تشخيص ميلفظي  ي و در اضافه،دارندبرمي
�51يوم القيا.. سيعلَم  (:آنان، ماهيتشان را رسوا خواهد ساخت �ي وفأنّي س اين ظالمان در .)نقَلِب 

  .دخواهند دي اعمال خود را ي به زودي نتيجه،انگارندقيامتي كه دور مي

 سطح تفسير. 2 .6

 از كنش بياني و انتقال معناي مستقيم الفاظ، بنا به بافت موقعيتي  پساي زبانيهواژه ساخت
ان فاطمي در مقابل گفتم ،رواز اين ؛ندستههاي منظور شناختي خاصي گفتمان به دنبال كنش

كند، ن خود برقرار مياهاي ذهني مخاطبهبينامتني كه با سازواري  در رابطه ،هاي رقيبگفتمان
  . جاي دهدها مورد نظر خويش را در ذهنيكوشد انديشهمي
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  گفتمانيبافت موقعيت. 1 .2 .6

 از سويه ك وقت، ي خليفهبه فرمان اعتراض به غصب إرث فدك يلهئگفتمان فدكيه، درمس
 )ص( از رحلت نبي اكرمپس در بافت مكاني و زماني و تاريخي خاص ،)س(زهراحضرت فاطمه

در تقابل با  و  متناسب با باورهاي گروهي خاص در جامعه ،هداف ويژها گفتماني با ،بيان شده
  .گفتمان رقيب مطرح گرديده است

 نقطه يگفتمان بر پايه .ست ا)ص(اكرم از رحلت نبيپسبافت موقعيتي اين قصيده، تاريخ 
و إختَلَّ  (شوديبنا م ، نبويي تحوالت جامعهييعني نقطه ،)ص(عطف زمان رحلت پيامبر
  براي تعبير از كل رويدادها، ساختارها،)ماضي( زماني گذشته يبازه). قَومك فَاشهدهم و ال تَغِب

  آن عصر و كلي اسالميهجامعو الگوهاي اجتماعي، فرهنگي، نظام سلطه و قدرت در طول 
 ، و دوران واليت نبوي ايشان)ص( دوران حيات رسول اكرم يعني،احداث و رخدادها از ماضي دور

  ميان وضعيت و استفاده شده است ،گفتمان فدكجاري شدن  و زمان )ص(تا زمان رحلت پيامبر
. پردازدس مي به قيا است،قبلي و فعلي جامعه كه منجر به پديد آمدن گفتمان فاطمي گشته

 از پس ي اسالميجامعهموقعيت محيطي و جامعه شناختي گفتمان، وقايع اجتماعي و سياسي 
 رو به مزار پيامبر و در ظاهر )س( زهرافاطمه حضرتيهرچند كه چهره. رحلت رسول است

نيز داعيان و الگو دهندگان  مخاطبان گفتمان، مردم و، اما است )ص(خطاب به پيامبر اكرم
  .هستند  فدكيخطبه، مخاطبان  فكري جامعهخطوط

 گيردصورت مي قمريهفتم هجري يگفتمان در مقطعي از تاريخ  تحوالت اجتماعي سده
 ،)تجهمتنَا رِجالٌ  و استُخِف  بِنَاَ) گفتمان غاصبان و مردم فريب خورده، هاي رقيبكه گفتمان

 غصب ارث فدك  به نفع خود،قرآنر آيات با تفسي ،اي به ظاهر اسالميسعي داشتند در پوسته
   1.و يا تصاحب خالفت را  مشروع جلوه دهند

او  كه قدرت و مشروعيت از آن خود گيردانجام مي   مبنا اينبر پيش فرض گفتمان رقيب،
 حقانيت و ي بر پايه واست و گفتمان فاطمي حجيت ندارد؛ اما گفتمان فاطمي در تقابل با آن

 يعني انتساب ،گفتمان فاطمي به منبعي از قدرت. گيردي وحياني شكل ميمشروعيت و پشتوانه
 تا ،رددگميمتصل ) قَد كَانَ جِبريلُ بِاآلياتِ يؤنِسنَا(و ارتباط به وحي ) سيِم سِبطاك(به پيامبر

؛ و  باور متعارف جامعه و مردم باشدتأييدو هم مورد قرار گيرد   هم مورد قبول عقل سليم
_____________________________________________________________________ 

  .38، صالعلمیةدار الكتب : بيروت، فتوح البلدان ،)م1970(البالذري: ك.ر   1



ي حضرت فاطمه زهرا ي بائيه گفتمان انتقادي قصيدهتحليل 
)س(

  135 

 مخاطبان ايهاي ذهني و دانش زمينهوارهن بر اين نوع قدرت، طرحشت با انگشت گذان،سابدين
 فرهنگ، مخاطبان گفتمان متأثر  و با توسل به نقش بينامتنيت تاريخ، مذهب ودوبرانگيخته ش

  .گردند

   شناختي وهاي انديشگاني، معرفتيهپيش زمينه ها وسازوار بينامتني گفتمان با يرابطه. 2 .2 .6

هاي پيشين را به هايي كه مجموعه گفتمانفرضاز آنجا كه مشاركان هر گفتمان بر پايه پيش«
هاي ها هستند كه تجربهكنند همين پيش فرضگفتمان كنوني پيوند داده است عمل مي

 فاطمه حضرتبينيم مياز اين رو 1.»كنند اشارات و تلويحات را در گفتمان تعيين مي،مشترك
 ر پيوند بينامتنيد) ي فدكخطبه(را به گفتمان منثور )  بائيهيقصيده(فتمان منظوم  گ)س(زهرا

 ،هايي كه حضرت در طول خطبه به شكل مفصل ارائه دادند استداللتا دهند، قرار مينزديك
آنچه از گفتمان در . سازندهوشيار  كرد و رويكرد خود عملاز، و جامعه را كنندي يادآور

هاي هد، در ارتباط كاربرد شناسي با مخاطبان و ارتباط بينامتني با سازواربخش توصيف گفته ش
هاي گذشته  و رخدادها و واقعيت،هاي كنونيفرايندكوشد مخاطبان را ميان   مي،ذهني آنان
 به تحليل درست نائل ،رخ دهد  استنچه رخ داده و آنچه شايسته بوده تا در ميان آ،نگه دارد

   .گردند

 گر توصيف وجود ايشان را هدايت،)ع( در باب سخن از پيامبر)س(زهرا فاطمه حضرت
  تا الگوهايي،گويند سخن مي، استي اسالميجامعه رهبري ي و از خصايصي كه شايستهكنند مي

ي جامعه يدر خصوص رهبر شايستهو د وتكوين يافته در دوران حيات نبي دوباره احيا ش
 كه كنندذكر مي را )ع(خصايصي از پيامبر )س(حضرتآن . تفكيك گرددصره از ناصره  اسالمي

 جا آن. نيز پيوند داردقرآن بلكه با متن آيات ، حيات ايشان در گذشته استيدهندهنه تنها تجلي
اي جانشيني در تضاد با ظلم و كنند، در رابطهگر تشبيه مي را به نور هدايت)ص(كه وجود پيامبر

و داعياً إلي اهللا بإذنهِ و « ي آيه،يبينامتنيتاي در رابطه، انآن زم يظلمت حاكم در جامعه
بخش قرار  سوى خدا به فرمان او و چراغى روشنىه كننده ب و تو را دعوت (2»سِرَاجاً منيِراً

وجود گر هدايت نور ن باانا مسلميجامعه نمايد تا روشن ،كنندرا در ذهن تداعي مي )داديم
 يعني ،ي اسالميجامعهيابي به مقصد مشخص  توان دستق،رفته از ح نشأت گ )ص(پيامبر اكرم

_____________________________________________________________________ 
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 از ي اسالميجامعهورردهاي آ تمام دست، به عبارت ديگر.خواهد داشت را ،رسيدن به كمال
، هدايت  به آن تمسك جويد جامعه هر زمان،لذا  است، حاصل شده)ص(اكرممنبع وجود پيامبر

در  ، به جامعه،ي فدكخطبه بينامتنيتي كامل با  از قصيده در تعاملبخش اين .شدد خواه
1.دهد هشدار مي، خويشي بازگشت به دوران تاريك گذشتهخصوص خطر

  

 كه رحلت نمايندكنند به نحوي تبيين  در گفتمان خويش سعي مي)س(زهرا حضرت فاطمه
شان و راهشان  عيان است و هرگز به معناي محو و نابود شدن ايي تنها رحلت از ديده)ص(پيامبر
كه درحالي افتاده،مانع و حجاب و پرده بر چشم ظاهر اينك  و يادآور مي شوند، ؛نيست

 امري كه هرگز نبايد در هيچ ؛ تبيين فرمودند)ص( همان چيزي است كه رسول اكرمحقيقت
  .عصر و دوراني مورد ترديد و انكار قرار گيرد

 علت عدم حضور ، تعليل فاءِ؛»بواشهدهم فقد نكأف« :شودجا كه در قصيده ذكر ميآن
 چراكه 2؛خواند هدايت ميياز جادهجامعه نكبت و انحراف  ،راهيساز گمسبب را )ص(پيامبر

 نددهي به نفع مصالح خود داشتدهنده سعي درجهتدر فقدان وجود واليي نبوي، نهادهاي الگو
 موجب تحول و ، و اجتماعي فكري، عقيدتي، سياسييها و اركان شالودهو با بر هم زدن پايه

 و  بيان شدي فدكخطبه اين مطلب به طور مفصل در .دگرگوني در بستر جامعه شدند
 هشدارهاي 3هاي انحرافي و شيطاني در خطبهكتر در خصوص بروز ح)س(زهرا فاطمهحضرت
 و گيردر مي مخاطبان در پيوند با خطبه قرا اي ذهنه در اين قصيده انگاره،رو از ايندادند؛مفصلي 

أتقولونَ مات محمد ٌ فَخَطب «يه ي فدكخطبهمتن گفتمان با بينامتنيت در داللت به همچنين 
أفَامن مات أو قُتِلَ إنقَلَبتُم علي أعقابِكُم و من ينقَلَب علي عقَبيه فَلن « قرآناي از و نيز آيه» ...جليلٌ

  خداست و پيش از او، فرستادگاني فقط فرستاده)ص(محمد( 4»ن اهللا الشاكرييضُرُ اهللاَ شيئاً و سيجزي
هركس به عقب  گرديد؟  آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى؛ديگرى نيز بودند

 ،)زودى شاكران را پاداش خواهد داده زند و خداوند ب باز گردد، هرگز به خدا ضررى نمى
افراد  تحول در يا ايجاد كنش تأثيري الزم، بستر و زمينه تا ب،دسازحقيقت شايسته را يادآور مي

  .ايجاد گرددجامعه 

_____________________________________________________________________ 
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 و سفير وحي، جايگاه )ص( با پيامبر)ع( با بيان ارتباط خاندان اهل بيت)س(زهرا فاطمهحضرت
 داشته جامعه از ظلمي كه در حق آنان روا  تا،دهندكيد قرار ميأ را مورد تاهل بيتواالي 
قَد كان جبرئيلُ « :گويندايشان از انس با جبرئيل مي.  به راه درست برگردندد و و آگاه شاست

 را با وحي و پيوستگيترين  كه خاندان اهل بيت نزديكتا بر اين داللت كنند »باآلياتِ يؤنِسنا
 بوده و آنان بهتر از هر كستر  به آيات بيشايشان علم آنان و انس ، لذا؛اندكالم وحياني داشته

 امري كه حقيقتي قطعي است و هيچ كس ؛كنند كس معنا و مفهوم آيات را درك مياز هر
اي كه گفتمان رقيب از آيات ها و تأويل هاي تازهرو خوانش  از اين.نبايد آن را ناديده بگيرد

 ، استداشته گيانجام داده و براي اهل بيت غريب بوده و با علم و دريافت آنان از آيات بيگان
   .باشد استناد نسزاوار  تا هرگز،شودمي و نقض گيردميقرار  انتقاد مورداطمي در گفتمان ف

يه براي ي فدكخطبهاحتجاج ابوبكر و مردم همراه او در  كند كهگفتمان فاطمي تبيين مي
 )س(حضرتآن  در برابر احتجاج ، و بالطبع خاندان اهل بيت)س(زهراانكار ارث حضرت فاطمه

 ، بينامتنيت از طريقاين بخش.  باطل و غير قابل استناد است قطعاًات قرآني،ايشان از آيو تفسير 
فهيهات منكم و كيف بكم و أني تؤفكون و كتاب اهللا «:فرمودند شود كهيادآور ميرا خطبه 

كه قرآن  هم در حالي شويد؟ آن برده مي كنيد و به كجا چه مي ،شما را چه شده(» ظهركمبين أ
-  نمي كهگفتمان هاي رقيب ،»لَبئس ما تأولتُم«: جا كه فرمودند آن و يا؛)در ميان شماست

ويل بسيار  تأ آيات و رويات را باسويوسمت توانستند حقايق قطعي جامعه را تغيير دهند،
 ،ي فدكخطبهقصيده در پيوند كامل با  1. به نفع خويش تغيير دادند، و ناشايستنامناسب

 تحريف كنندگان  مقصود و نهقرآنو گفتمان مفسران واقعي  ،جامعه را به سوي گفتمان قرآني
  .دهد سوق مي،آن

 برخالف كرامت و ، )ع( جامعه نسبت به اهل بيتنامناسبكرد بسياررويكرد و عمل
  از رحلت با تمام خصوصياتيپس ،)ص(مدر دوران حيات رسول اكرآنان  يمنزلت سفارش شده

 به شدت مورد انتقاد ايشان ،كندود به آن اشاره مي خي در قصيده)س(زهرا فاطمهكه حضرت
��و كُلُّ  أهلٍ لَه  قُربي و  « :كندجا كه گفتمان فاطمي اشاره ميآن. قرار گرفت?	5�� 1 �لياإللَهِ  ع  عِند    

قتَرِباهي نزد خدا دارد جايگخويشاونديهاي اي با نسب و قرابتهر خانوادهيعني، ، »األدنَينِ  م 
با توجه به بافت اين گفتار .  بهتر است،باشدقرب الهي  و در مسير چه ويژه ترين روابط هرو ا

_____________________________________________________________________ 
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 ،تواند به نوعي تعريض و كنايه و هشدار به شنوندگان باشدمي ، مخاطبانيموقعيتي و پيش زمينه
 نزديك ي را تشخيص دهند و سپس با درك رابطه)ص(تا نخست اهل بيت خاص پيامبر اكرم

، حقوق ايشان را ناديده نگيرند و شأن )ص( به آن حضرتشان به پيامبر و قرب منزلتنسبي آنان
حرمتي به شأن بي. دكننند و به آنان اهانت نمباالتي قرار ندهو منزلت واالي آنان را مورد بي

 نه فقط ظلم به آن ، از سوي جامعه و سران آن، از حقوق مادي آنان محروميت و)ع(اهل بيت
  .گرددمحسوب مي نيز ايشانكه ظلم به فرزندان  بل،)ص(حضرت

 است )س(زهرا فاطمهحضرتخاطرتر از هر چيز موجب آزردگيشاين ظلم به خانواده، بي
عدالتي در عمق اثر اين ظلم و بي ،ضمير تكلمو با داللت  ؛»لي نصب«: فرمايندكه مي جاتا آن

 به معناي ،»نَصب« ي بجا از واژهي استفاده با)س(زهرا فاطمهحضرت .دكنن بيان مين خود راجا
����M �����«  اذهان را به حديث نبوي، از بينامتنيتگيريبهره با ،آزردن و ناراحت شدن � مِنّي  1

  تا افراد در اعمالشان،دهدسوق مي 1، است هر كس فاطمه را بيازراد مرا آزرده:»ينصبنِي ما أنصبها
   . حقيقت را تشخيص دهند،حاكم بر جامعه)صدق و كذب (گيدوگاننظركنند و در ميان تجديد

 هاي بائيه، زشت شمردن چهرهي گفتمان در قصيدهضمنهاي گري روشنيكليه از پس
 اشاره به عاقبت ظالمان و گفتمان در، خط اجتماع ونظام سلطه و قدرت حاكم يجهت دهنده

�51  يوم القياسيعلَم الظُلمِ حامتِنَا«: فرمايد مي،غاصبان �نقَلِبي وفو به آنان نسبت به 2» أنّي س
 نيآ قرياين بيت با اشاره بينامتني به آيه. دهد حساب هشدار ميزسرانجام كارشان در رو

 دانند كه بازگشتشان ها كه ستم كردند به زودى مىآن» «ينقَلِبونَنقَلَبِِ  مأيسيعلَم الَذيِنَ ظَلَموا و«
نَذيرٍ لَكُم بينَ يدي عذابٍ  ')�	�أنا  «:يه داردي فدكخطبهي از بخش و نيز اشاره به ،»تبه كجاس

  نسبت به به شدت آنان را ،ر توبيخ اين ظالمان د، و»شديدِ فَاعملُوا إنّا عامِلونَ و انتَظرُوا إنّا منتظِرُون
  .دنده هشدار مي،هد شدا متوجه شان خو)ع(عذابي كه به سبب ناديده گرفتن حقوق اهل بيت

 سطح تبيين .3. 6

.  اجتماعي در ظرف مناسبات قدرت مطرح استيگفتمان به عنوان جزئي از روند مبارزه
. آيدبه شمار مي موقعيت قدرت و اقتدار ،در مقابل گفتمان فاطميهاي رقيب موقعيت گفتمان

  گفتمان،لذا؛ استبرخوردار ماعي جايگاه قدرت و پايگاهي اجتگفتمان فاطمي نيز از  ي گويندهاما
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 ؛برددهد و زير سؤال مي آنان را هدف قرار مياعتقاديفاطمي در ابطال گفتمان رقيب ابزارهاي 
 ايگاه جبه دارد؛ترديد روا مي ،آوردندمي شان  اثبات اعمالييد وي كه در تأآنان از آياتتأويل در 

  .سازد وادار مييدنبه انديشبان را  مخاطكند وحاني خويش تكيه ميجامعه شناختي و رو

 معناي منظور شناختي با توجه به كنش بياني گفتمان و معناي انديشگاني مورد نقد در گفتمان، 
و ) غير خودي ( رقيب  و يا،داراي تفكر گفتمان خودي يثيري بر مخاطبان  جامعهو كنش تأ

 در ي اسالميجامعهو بستر فكري  مفاهيم بلند قرآني دعوت به بازگشت به ،تلفيقي و يا مستقل
هاي پيشين و كوشد شنوندگان با مرور داشتهگفتمان مي . است)ص(زمان حيات رسول اكرم

شان، به حقيقت دست يابند و به راه  در انتقاد رويكرد فعلي)ص(اكرمهاي دوران حيات نبيبايسته
ي جامعه يت دهندهبه اين حقيقت رهنمون شوند كه رحلت سازنده و جه برگردند و درست
 هاي متكي بر شخص حضرتكرد انسانهاي بينشي و سياق عمل موجب تزلزل پايهاسالمي
  را در جامعهافكار خويش از اين رو افراد مختلف سعي كردند با استفاده از خأل موجود، ؛گرديد
   .دست گيرنده و محور تفكرات را بنمايندمطرح 

  والياني با ابعاد وجودي خاص و خصائص ويژه)ص(رمپيامبراككه شود گفتمان يادآور مي
 ، از رحلت ايشان پس اما،مدار، خير محور و سراسر لطف و نور بنا نمودنداي عزتالهي، جامعه

 باشند و الزم است مردم هشيار دئولوژيك رخ داده انقالبي اي، و به عبارتيه تغيير كردهاجريان
  .و به راه درست برگردند

زيابي  با، مخاطبانيثيري و متقاعد كنندهأ به كنش تدست يافتن برايوينده گكنش منظوري 
 و بر مالساختن چهره و ماهيت ي اسالميجامعه بازنمايي جايگاه اهل بيت در الگوي نبوي،

 با انتخاب راهبردهاي )س(زهرا فاطمهحضرت .هاي رقيب استواقعي فاعالن و مؤثران گفتمان
، به تأثيرگذاري در )ص(اكرم اسالمي طراحي شده توسط نبييشايسته، در تأييد الگوي كالمي

سو  متقاعد سازي و همبراي ،مخاطبان، ايجاد، حفظ و هدايت معناي مورد نظر در ذهن آنان
 گذاري و قضاوت ارزش، و در نهايت،پردازدمي كردن اذهان با نوع تفكر و نگرش گفتمان فاطمي

  برايشان راهبرد كالمي خود را. سازدها نهادينه ميدر آنرا مخاطبان در رد گفتمان رقيب 
 مخاطبان را قانع سازد ه استديكوش و ، قرار داده)ص(الگوسازي از رويكرد الهي پيامبرهدايت و 

ي فكر بايد همواره بر خط و الگوي ،داند مي)ص(د را منتسب به رسول اكرماي كه خوجامعه
 يكت كند و بنابر آن چارچوب قدم بردارد تا هيچ نقطه حر)ص( از سوي آن حضرتشدهتبيين 

  . نظام اسالمي حادث نگردديپيكرهافتراقي در 



 1391 تابستان ،13ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  140

 توان به ساختارهاو متون را به سهولت ميزبان مندي ايدئولوژيك  ساختكه جه به اينوبا ت
ي يدهقص ايدئولوژيك گفتمان1،وين اين متون هستند داد كه منشأ تكپيوندو فرايندهاي اجتماعي 

به ، ي اسالميجامعهدر تحليل تحوالت هاي متناسب با اهداف خود با انتخاب ساختبائيه 
 با ساختارگفتمان  .دنبال توليد و يا بازتوليد و القاي پيام و معناي خاصي در ذهن مخاطبان است

هاي معلوم از جايگاه و منزلت ساخت. گويد از اهداف ايدئولوژيك سخن مي،نحوي متناسب
 حكايت ، استي اسالميجامعه رهبري كه شايسته)ص( پيامبر اكرمي و صفات ويژه،)ع(ل بيتاه

 در سخن از افرادي كه به تغيير بستر ،دار مجهول نشانوژيكل ايدئوهاي ساختو ؛كنندمي
پيش فرض واقعيت پذير  كاربرد شناسي بر ي جنبهدرهايي هستند كه  ساخت،جامعه پرداختند

 هاكه در سطوح پيش از آن يي استوارندهامنظوري و انواع تلويحات و اشارههاي شر انواع كنو ب
   .سخن گفتيم

 سياسي،  و بسترهاي غالب بر رويكردهاي اجتماعي، فرهنگي، حيات بشريدر هر دوره
هاي قطعي و اي بينشي و انگارههسازه.  باورهاي پيشين اجتماع را به چالش مي كشند،عقيدتي

 و دروني زنندميسو با مقاصد خويش رقم مي را متناسب با اهداف خود و همتلقي هاي حت
 پس نبوي يآراء و اقوال حاكم بر جامعه. ها را توليد و تدوين مي نمايندسازند و ايدئولوژيمي

 ندكشيدن و توليد باورها دنبال كرد همين روند را در به چالش دقيقاً،از رحلت حضرت رسول
و إختَلّ قومك ( تا حقيقت واقعي گم شود شدندان و تشتت آراء و موجب تشويش اذه

عدالتي، انتقاد از بي ، لذا؛ حاكم گرددو مصالح صاحبان قدرت و سلطه) فَاشهدهم و ال تَغب
ساخت بيت در جاي جاي گفتمان در  اهليمباالتي، غصب حقوق حقهحاكميت ظلم، بي

بيني و  نضمن بيان جها، )س(زهرا فاطمهحضرت. شوداشاره ميهاي زباني ايدئولوژيك صورت
 رضعيت كنوني جامعه را مورد نقد و تحليل قراو، ش عميق خود از گفتمان هاي نوظهوربين
به  تحول را در جان افراد ي و انگيزهكندميدر اذهان تداعي  حقايق را ،دهد، با بينامتنيتمي

 فسوف( )ص(عاطفي جامعه نسبت به پيامبر اكرم حس ختنانگيبر با ، نيز در نهايت.آوردوجود مي
  قرار خردي قوه عاطفه را در كنار،)عِشنَا و مابقِيت  لنا  العيونُ  بِتهمالٍ  لَه  سكب نَبكيك ما

سيعلَم المتِولّي ظُلم حامتِنا يوم (وضعيت گفتمان رقيب  و فهم تدبر در عينرا،   جامعهتا ،دهدمي
 نيز تحت ياز طريق انگيزش عاطف،  عاقبت ظلم و دوروييودرك ) نقَلب أنّي سوف  ي�5القيا
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  .تأثير قرار دهد

 تأثيرتحت به خوبي ، در گفتمان خويش هدف قرار داده بودند)س(زهرا فاطمهآنچه حضرت
 گرديد  مجبور به پذيرش ، وقتي يعني خليفه،جا كه حتي رأس گفتمان رقيبتا آنقرار گرفت 

 از اجراي آن ممانعتشد و عمر وارد  ناگهان كه، گرداندباز )ع(فدك را به فاطمه فتگرم يمصت و
 را )س(جاج زباني قابل حل نبود، آن حضرتكه ديگر به سخن و احتنيز  عدالتياين بي 1نمود؛

اين  از ، تا زمان مرگ خويش)س(زهرا فاطمه حضرتباعث شد  وبسيار اندوهگين ساخت
2.دنوري گزيد خوردهبخلفا و مردم فري

  

  گيرينتيجه

 تحليل از سطح  با توجه به ارتقاءِ،هاي ايدئولوژيك تحليل گفتمان انتقاديدر تحليل ساخت
 يعني اتصال متن با جامعه در بافت گفتماني ،شناختي به سطح تفسير و تبيين زبانبافتتوصيف 

مند در ذار و هدفثيرگأ  ت،هاي پنهان به معاني و پيام،رت و ايدئولوژيك رقيبو نهادهاي قد
 متن قصيده در ميان اسناد تاريخي بازيابي .يابيم دست مي، متن كه هدف نويسنده استوراءِ

؛ از سويي پيوند تنگاتنگ آن با متن و دهدميصورت زباني درست آن را دراختيار قرار 
  .زند بر سنديت آن مهر تأكيد ميي فدكخطبهمحتواي 

در  )س(حضرتآن  نشان داد، )س(زهرا فاطمهحضرت يائيهي بقصيدهتحليل سطوح مختلف 
 آن روز يايدئولوژي حاكم بر جامعههاي رقيب دنبال معرفي ماهيت گفتمانبه گفتمان خويش

   . و ايمان هستندي شايستهبه بازگشت به الگو توصيه  نهايتاًو

 ايشان با معرفي .ودش بنا مي)ص( رحلت پيامبر اكرميمحور راهبرد گفتمان فاطمي بر نقطه
 به دنبال تأثيرگذاري در مخاطبان و ،، وضعيت جامعه)ع(شخصيت پيامبر، جايگاه اهل بيت

مرگ  متوجه شوند كهدهند اي به اذهان جهت ميگونهبه و . هستندابطال  ايدئولوژي نوظهور 
 نبوي  نظامي و بر هم خوردن شالودهدگرگوني هرگز نبايد منجر به )ص(و حيات رسول اكرم

  در هيچ عصر و دورانيي اسالميجامعه نظام ي حقيقت و شالوده كه بايد دانسته شود و؛گردد
   . مورد ترديد و انكار قرار گيردهرگز نبايد

 لم و الگودهندگانسردمداران ظماهيت  و زمان خويش يجامعهوضعيت  در گفتمان فاطمي،
_____________________________________________________________________ 
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 و )ص(برم نسبي با پيايرابطه ازبا بهره داشتن  قصيدهگفتمان . شود ميتبيينباز نيرنگ دروغين و 
  بينامتنيپيوند در اي ذهنيهواره با يادآوري حقايق و برانگيختن طرح، نزديك با منبع وحيارتباط

 ،رو از اين؛د تحول در مخاطبان تالش داري ايجاد انگيزهبراي ،ي فدكخطبه و قرآن كريمبا آيات 
 نه ،اي ايدئولوژيكهانگيزد و با ساخت واژهاطب بر ميعنصر عاطفه و عنصر خرد را در مخ

 در تبيينقصيده  .دكن را ويران ميآن ي بلكه شالوده،سازدتنها ماهيت گفتمان رقيب را روشن مي
دهد تا بعد از تقبيح از سياق نكره به معرفه سوق ميگفتمان را جهت  ،ماهيت سردمداران ظلم

  غصب حقوق خوديريشه )س(ي زهرافاطمهحضرت .كار شود ماهيتشان نيز بيش از پيش آش،آنان
 ي موجه ايدئولوژيكيهوجهدر گفتمان رقيب كه  را )ع(احترامي به اهل بيت و بي)ارث فدك(

 بدين  وسازدمياي ذهني مخاطبان روشن هارهبا تكيه به آيات و روايات و انگ است،يافته 
   .دكنا مياسب با الگوي نبوي را احيي متنخط  فكر ترتيب

   و مĤخذمنابع

 قرآن كريم  - 

 .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران ،تحليل گفتمان انتقادي ،)1385(آقا گل زاده، فردوس  - 

  .27- 17 صص ،1 ش ، ادب پژوهيةفصلنام ،»تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات «،)1386 (-----   - 

 ةمجل ،» در تحليل گفتمان انتقاديهاي زباني ايدئولوژيكتوصيف و تبيين ساخت «،)1390(-----   - 
 .25- 7صص ، پژوهش هاي زبان و ادبيات تطبيقي

 . آيت اهللا مرعشييكتابخانه: قم ،هشرح نهج البالغ ،)ق.ه1404(الحديد ابيابن  - 

 يهسسؤم:  قم،علي اكبر غفاري:  حقق،من اليحضره الفقيه ،)ق1413()شيخ صدوق(عليبنمحمد بابويه،ابن  - 
 .2چ  ،نشر اسالمي

 . انتشارات عالمه : قم،مناقب آل ابي طالب، )ش. ه1376(محمد بن علي ،شهرآشوبابن  - 


	�� ������دار :  بيروت،بالغات النساء ،)1972(طيفورابن  - ���. 

 .11 چ،نشر مركز:  تهران،ويل متنساختار وتأ )1380( احمدي ، بابك  - 

  .  دار االضواء:بيروت، �	��� �� في معر�����كشف  ،)ق. ه 1405( الفتحابيبنيعلالحسن، ابيياالربل  - 

 .الهدي :تهران مجيد محمدي، ةجم تر،شناسيعناصر نشانه ،)1370( بارت، روالن  - 

 .  و النشر��دارالفكر للطبا: ، بيروتصحيح ،)ق. ه1401(بخاري، محمد بن اسماعيل   - 

����� دار الكتب :بيروت ،فتوح البلدان ،)م1970( البالذري  - �. 

  .1چ،  تحقيقاتي اميرالمؤمنينمؤسسه:  تهران،ا السالممنان فاطمه عليه فرهنگ سخ،)1370( دشتي، محمد  - 

 صحح محمد هاشم ، حضرت زهراةبندگي راز آفرينش شرح خطب ،)1373(دستغيب، سيدعبدالحسين  - 
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  .  مسجد جامع عتيق :دستغيب، شيراز

 . النعمان����� : بيروت، قلب المصطفي���هرا  الز��
�� ،)1369(احمد،ي الهمدانيالرحمان  - 

علوم ةدانشنام ،»مباني نقد اجتماعي در ادبيات«،)1389(  قزوينينعمتيمعصومه  كبري و ،روشنفكر  - 
 .167- 145صص ،4 ش ،2 ي دوره،اجتماعي

 ،»)س( حضرت زهرا فدكةخطبتحليل گفتمان انتقادي «،)1390( وفاطمه اكبري زاده روشنفكر، فاطمه  - 
 .147- 125، صص12، ش7 سال، منهاجةمجل

 به ، تعليقات شهاب الدين الحسيني المرعشي التستري،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،)ق14(، نوراهللاشوشتري  - 
  .ه اهللا المرعشي العام��� �����: اهتمام محمود المرعشي، قم

  .نشر محمدي:  قم،االحتجاج ،)م1996(الطبرسي، احمد بن علي   - 

 .27- 22  صص،67، ش  مبلغانلةمج، »)ع( زهراةهايي از اشعار فاطمجلوه« ،)1384( احسانفتاحي،   - 

 مركز : تهران، فاطمه شايسته پيران و ديگرانةجمر ت،تحليل انتقادي گفتمان ،)1379(فركالف، نورمن   - 
  .1 چ،هاالعات و تحقيقات رسانهمط

 ةفصلنام ،»ب در رمان سووشون سيمين دانشورتحليل گفتمان غال «،)1388( حسينعلي و همكاران،قبادي  - 
   .183- 149 صص ،6 ش،2ال س،نقد ادبي

 حقق ، الزهراء���� البيضاء في شرح ������ ،)ق1424( احمدبنعلي، محمدياالنصاريالتبريزيداغالقراچه  - 
   .1 چ، دليل ما: قم،نيهاشم الميال

 ةمجل ،»ا السالممبازشناسي رويدادهاي غمبار در شعاع شعر فاطمه عليه«، )1383(حسن داللهي،عب  - 
  .127- 114 صص ،82ش ،�مشكو


	�� ����� مجمع : حقق عزه حسن، دمشق،االشياءاسماء��معرفيالتلخيص ،)1389( هالل، ابييالعسكر  - ���.  

 .دار الكتب المصري: مصر ، و الفاطمينء الزهرا��
�� ،)ق1414(العقاد ، عباس محمود   - 

 .دار المعارف:  دمشق،سيطالمعجم الو ،)ق1405( ، عبد اهللايالعاليل  - 

 ،»رويكردهاي غالب در تحليل گفتمان انتقادي «،)1386( مريم سادات و فردوس آقا گل زاده ،غياثيان  - 
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در نخستين   بود،گرايانه آرمانحاكميت عباسيان كه محصول جنبشي انقالبي و حركتي: چكيده
باري در هاي قهرآميز و خشونتشيوهمراحل استقرار خود، در برخورد با بازماندگان رژيم اموي 

طولي نكشيد كه با تغيير نگرش خلفاي عباسي، شماري از كارگزاران رژيم پيشين، در  .پيش گرفت
  .ي جديد به خدمت گرفته شدند، تا در مناصب اداري، نظامي و قضايي به ايفاي نقش بپردازنددوره

كوشد به  است كه اين مقاله مياي مسئلهتريندگرديسي در رفتار عباسيان نسبت به امويان، عمده
كرسي «ي  تحليلي به تبيين آن همت گمارد و نشان دهد كه عباسيان با گذر از دوره- روش توصيفي
اي در پيش گرايانهكه به حذف شماري از بازماندگان اموي انجاميد، سياست شمول» لرزان سياست

ي اموي در ميان اعراب شمالي و ان بازماندهگرفتند، تا اقوام و طوايف مختلف، ازجمله كارگزار
 هاهاي كهن ميان آنگذر، مانع از بازتوليد رقابتجنوبي را به زير چتر فراگير خود درآورند و از اين ره

كردن  مندها، از تجربه و مهارت كارگزاران اموي در تنظيم و روالشوند و با تبديل تهديدها به فرصت
  .ي خويش بهره گيرندامور اداري، نظامي و قضاي

   كارگزاران اموي، خلفاي عباسي، اهل حديث، شمول گرايي، سياست موازنه:كليدي واژه هاي
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The Umayyad Functionaries  

in the Abbasid  Caliphal System 

Ali Nazemianfard1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract: The Abbasid rulership which was the result of a revolutionary and idealistic 

movement, adopted a rough method against Umayyad survivors in the first stage of its 

establishment .It was no longer that the Abbasid Caliphs’ perception was changed and some 

Umayyad functionaries were summoned for the military, bureaucratic and judicial services. 

The metamorphosis of the Abbasid behavior, is a main question which the current study 

tries to explain it-under a descriptive and analytic method- and show that the Abbasid 

caliphate – after the course of the unstable chair of politics which, some Umayyad survivors 

were demolished  -  adopted an extensive policy in order to collect the Umayyad agents from 

the northern and southern Arab tribes under their extensive umbrella. This policy wanted to 

prevent the regeneration of ancient competition between them by recalling the Umayyad 

functionaries for the military, bureaucratic and judicial services. 

Keywords: Umayyad Functionaries, Abbasid Caliphs, Extensive Policy, Ballance policy 
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  مقدمه

ل تغييرات و افكند، محصوپينظام سياسي نويني هاي نظام اموي بر ويرانهانقالب عباسيان كه 
 يدربارهدر مطالعاتي كه . جو كردوهاي آن را بايد در رژيم پيشين جستتحوالتي بود كه ريشه

تري پژوهان از رواج بيشت، دو ديدگاه عمده در ميان تاريخحاكميت عباسيان به عمل آمده اس
  تحول دفعي وحاكي از و ديگري، ، است كه يكي ناظر به تداوم و تحول تدريجيبرخوردار

 تاريخ تمدن و يگران حوزه غالب پژوهشِ مختاريبا اين كه نظريه. رات ناگهاني استتغيي
 يفرهنگ اسالمي اين است كه انقالب عباسيان به تغييرات بنيادين و تحوالت دفعي در جامعه

اما واقعيت آن است كه برآمدن عباسيان  1،وردهاي آن منجر شدآرژيم پيشين و دستاسالمي، 
 يهايي كه امويان در جامعه تام وتمام بنيانيقمري، هرگز به استحاله هجري132در سال 

، شواهدي در دست است كه با تكيه بر زيرا. نجاميدتحت حاكميت خود پي افكنده بودند، ني
نخست :  تداوم و تحول تدريجي در حاكميت عباسيان پرداختي انديشهتوان به طرحها ميآن
كه عباسيان ناكميت عباسيان محفوظ ماند؛ ديگر آكه چارچوب نظام اداري امويان در حاين

 نيازمندي به كارگزاران ديواني و اداري و نيز عناصر قضايي و نظامي امويان، به حفظ از لحاظ
  .ياسي خود پرداختندها در نظام سكارگيري آنهو ب

هاي برآمده از انقالب  نظاميسان همههخالفت عباسي در مراحل آغازين استقرار خود، ب
، از سوي عناصر ضد انقالب و هواداران رژيم پيشين »كرسي لرزان سياست«يكه در دوره
ن هاي قدرت و حاكميت خود، با بقاياي خانداگيرند، براي تثبيت پايه قرار ميمورد تهديد

 بن حمزه را مأمور �ابوالعباس سفاح، عمار.  خشونت باري در پيش گرفتهاياموي برخورد
جوي مروانيان به هر سو شتافت و و او در جست2.ضبط امالك مروان و آل مروان كرد

 سران و 3.ها را مصادره نمودگير و اموال آنشماري از عناصر كليدي و واليان مرواني را دست
 تحت تعقيب ،مشق، ساحل رود ابي فطرس، حجاز و مصر ديره، بصره،معاريف اموي در ح

4.د به تيغ هالكت سپرده شدن،گيريقرار گرفتند و پس از دست
بررسي تبار اين افراد نشان  

_____________________________________________________________________ 
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اين امر گوياي . حكم بودندبندهد كه بيش از هشتاد نفر از كشته شدگان، از اخالف مروان مي
، در زيرا 1.كردند مي گزينشي عمليي با امويان، به شيوهبرخورد حذف آن است كه عباسيان در

 ر شهرهاي مختلفد كه دچار  سختي و تنگنا شوند،آنال، صدها نفر از خاندان اموي، بيهمان ح
 در مناصب اداري و نظامي، به ها عالوه بر جذبزيستند و حتي برخي از آنقلمرو عباسيان مي

عبدالعزيز و عمربناز باب نمونه، عبدالعزيزبن.  درآمدند ياران و نديمان خلفاي عباسييحلقه
2. به ترتيب از ياران و نزديكان منصور و مهدي عباسي شدند-  آدم- فرزندش 

  

خشم .  نيز گرفت را بلكه دامن مردگان اموي،نماندمحدود جويي عباسيان، به زندگان انتقام
  جسد برخي از خلفاي اموي،ستور او ابوالعباس سفاح نسبت به امويان موجب شد به ديو كينه

3.ها شالق بزنند و به آتش بسوزانند آنيهاي پوسيدهتخوان بيرون كشند و بر اسگور از را
  

  بهراجعهاي آن، به تدريج، نگرش حاكمان با تثبيت خالفت عباسي و تحكيم بنيان
سوي آنان گر از دي بازماندگان و كارگزاران رژيم پيشين تغيير يافت و چون دستگاه خالفت،

 بلكه ،ها فروكاست آندرخصوصهاي خود گيري نه تنها از سخت،كرداحساس خطر نمي
 پيشين را به حكومتبراي رفع نيازهاي خويش، شماري از كارگزاران اداري و عناصر نظامي 

 مهدي و هارون، حتي از اين مرحله هم  و از عباسيان، از جمله منصورايعده 4.خدمت گرفت
هاي پيشين در روابط  امويان، كوشيدند از ميزان واگراييبينرفتند و با گرفتن همسراني از فراتر 

   5.ميان دو خاندان عباسي و اموي فروكاهند

 هاي اساسي نظام حكومتي امويان، پس از سقوط اين خاندان، به همتآداب و شيوه
هاي  همچنان در بخش،كار گرفته شدنده عباسي بخالفتها كه در اي آنكارگزاران حرفه

پذيري توان به شناخت بهتر الگو مي،با تدقيق در اين امر. نظامي، اداري و قضايي ادامه يافت
 ياد شده به كار يگانههاي سهسران، دبيران و علمايي كه در بخشاف. عباسيان از امويان نائل آمد

_____________________________________________________________________ 
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ترديدي نيست . ر آوردندگرفته شدند، در واقع توانستند دستگاه خالفت عباسي را به چرخش د
ت عباسي گرديد، كارگيري عناصر اداري و نظامي اموي در دستگاه خالفهآنچه موجب ب

هايي بود كه در استخدام عناصر اموي در سمت هاي قضايي اين دوره ايفاي متفاوت از انگيزه
  .ها خواهد آمد هر يك از بخشيشرح اين نكته در بررسي جداگانه. نقش نمود

  اميعناصرنظ

ها شتافته بودند، هر چند عباسيان با كمك نيروهايي كه از خراسان و شرق ايران به ياري آن
 اما ، جهان اسالم تكيه زدنديپيروزي بر امويان را فراچنگ آوردند و بر مسند رياست عاليه

 وسيعي به استخدام نيروهايي از شام و جزيره پرداختند كه وردر ابتداي خالفت خود به ط
اي  ترديدي نيست كه جزيره منبع عمده1.آمدنداي و مزدور به شمار مياً از عناصر قبيلهعمدت

آمد و جنود شامي سپاه عباسي به تدريج، براي تأمين نيروهاي نظامي عباسيان به شمار مي
2.واگذاشتندنيروهاي خراساني و تركان  موقعيت خود را به نظاميان جزيره و سپس به

  

 اما ،اي خود را حفظ كرد مأمون، سپاه خالفت همچنان هويت قبيلهيابيتا زمان قدرت
سياست جذب عناصر جديد شرقي و خراساني كه از اين زمان در دستور كار خليفه قرار 

 »زواقيل«تا پيش از اين، عباسيان به . اي سپاه هموار نمودگرفت، زمينه را براي تغيير بافت قبيله
زواقيل عمدتاً از . كردندآمدند، بسنده ميمنظم به شمار ميير كه تركيبي از نيروهاي منظم و غ

گيري اين  شكل3.دادندديه نشينان و صعاليك را تشكيل ميقيسيان حران بودند كه تركيبي از با
ينان بر آن بودند تا با جذب چه، ا.  عباسيان داشتيهاي ويژه، نشان از سياستواحدهاي نظامي

گونه كه در  آن- ها را هاي پيشين ميان آنهاي بازتوليد رقابت زمينهها،ها در كنار يمانيقيسي
 يانهاي شاماين سياست، نه تنها در سركوب ناآرامي.  از ميان بردارند- شدعهد امويان ديده مي

كارگر افتاد و عباسيان در پرتو آن توانستند به كمك عناصر قيسي و يماني به تثبيت آرامش در 
 نيز  راابند، رفع موانع براي جذب عناصر اموي در دستگاه خالفت عباسياناين منطقه توفيق ي

_____________________________________________________________________ 
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1.شدموجب 
  

ي قهرآميز و  از مرحلهگذرها،كه با ها در كنار يمانيكارگيري قيسيهسياست موازنه در ب
هاي قدرت در دستور كار حاكميت عباسي قرار بار آغازين خالفت و تحكيم پايهخشونت

از اين پس، بجز . حكومت جديد باز كردب كارگزاران اموي در گرفت، راه را براي جذ
امراي  خشم عباسيان بودند، شماري از يعرصههاي اصلي خاندان اموي كه از همان آغاز شاخه
 منابع .دار مناصبي شدندي عباسي پيوستند و از سوي او عهدهجمع ياران خليفهبه  پيشين نظام

- از باب نمونه، مالك بن. اند ثبت و ضبط كردهرا در خودهايي از اين عناصر ، نمونهتاريخي

 يكي از فرماندهان سپاه حجاج بن يوسف ثقفي بود كه به دربار ،ادهم بن مهريز باهلي قيسي
- ���� 2.گرديدكرد و يك چند، فرماندهي سپاه شام به او واگذار  ميآمدوشدمنصور عباسي 

ز افسران و فرماندهان سپاه اموي بود كه در قيس نيز يكي ابناشعثبنبن محمداسحاقبنا
3.شدقائم مقام حاكم كوفه  روزگار حاكميت منصور،

  

از حيث آمد، هاي متنفذ روزگار اموي به شمار ميدودمانمسلم باهلي كه از بن
	���خاندان 
هاي منصباي، مورد توجه عباسيان قرار گرفت و برخي از عناصر آن در موقعيت ممتاز قبيله

-  يزيدبنباهلي كه در روزگار امويان سمت نمايندگيقتيبهبنسلم. اي به كار گماشته شدنددهعم

ساكن ) قيسي( قبايل عرب شماليبيندر بصره داشت و از موقعيت درخشاني در را هبيره عمربن
در روزگار عباسيان از موقعيت واالتري برخوردار شد و از سوي  ،مندي يافتبهرهبصره 

4.يقي عهده دار واليت بصره  گرديدمنصور دوان
 ، به همراه نيروهايمنصباو پيش از دريافت اين  

در سپاه جعفربن سليمان بن علي كه مأمور سركوب   مقيم بصره،يي باهلهاصيل و موالي قبيله
  را بر عهده آنهي جناح چپند و فرماجست شركت ،قيام ابراهيم بن عبداهللا بن حسن شده بود

   5.گرفت

زائده كه پيش از اين به عنوان يكي از فرماندهان اموي در واسط به مقابله با عباسيان نبمعن
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 اما با ،ها در انظار عمومي ظاهر نشدشتافته بود، با پيروزي عباسيان، يك چند از بيم انتقام آن
 مورد عفو منصور عباسي قرار گرفت و در ،رشادتي كه در سركوب  راونديه از خود نشان داد

- برادرزاده 1. نديمان او جاي يافت و سپس به عنوان حاكم يمن و سيستان منصوب شديهزمر

2.نائل گرديدسمت كارگزاري جزيره به  نيز، از سوي هارون، - زائدهبنمزيدبن يزيد- اش
  

گردان شد و دست بيعت به عباسيان داد، هايي كه از حمايت امويان روييكي از خاندان
آمد و اي بصره به شمار مياسحاق كه از اخالف شرفاي قبيله. عقيلي بودمسلمبنخاندان اسحاق

-  عهدهعبدالملك بود و در روزگار خالفت مروان دوم نيزبن از فرماندهان ارشد سپاه هشام

 - ، به اتفاق برادرشقمري هجري 132دار واليت ارمنستان و آذربايجان شده بود، در سال 
 ياران يگيري، مورد عفو قرار گرفت و به حلقه پس از دست اما، عليه عباسيان شوريد- بكار
  برادرش نيز، از سوي خليفه به عنوان حاكم ارمنستان منصوب3. اعتماد منصور عباسي پيوستقابل
ها صورت گرفت، ناشي از موقعيت  آندرحقرفتار توأم با گذشتي كه  به نظر مي رسد، 4.شد

، عباسيان در اين مرحله، براي نشان دادن زيرا. ره بوداحترام آميز آن دو در ميان قيسيان جزي
دربرخورد ها، كوشيدند  قبايل شمالي و جلب اعتماد و وفاداري آندرخصوصحسن نيت خود 

جا كه اسحاق بن مسلم، رهبري قبايل از آن. ها از در تكريم وارد شوندن بزرگان و رهبران آبا
اين امر موجب شد سفاح،  5،مد بر عهده داشت خالفت مروان بن محزمانقيسي جزيره را در 

 به چشم احترام - بنو قيس  به عنوان رهبر-  در او  بلكهنه تنها از مجازات او چشم پوشي كند،
6.بنگرد

  

مندي سياسي عباسيان و  مصداق موقع شناسي و هوشها را آنتوان، كه ميموارد ياد شده
- ه در بآناند، از يك سو به رفع حوائج  در برخورد با عناصر اموي شمرايشانتغيير نگرش 

هايي كه در فضاي سياسي جديد،  ، و از سوي ديگر، نارضايتيكارگيري عناصر مورد نياز انجاميد
  .از ميان برداشت 7، متمايل به امويان پديد آمده بودِ متعصبِدر ميان عرب نژادان
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  كارگزاران اداري و ديواني

ثبات سياسي، فرصتي پديد آمد تا شماري از كارگزاران با گذر از شرايط انقالبي و برقراري 
 جديد از دست داده بودند، بار ديگر حكومتاموي كه مناصب خويش را  با روي كار آمدن 

1.براي تصدي امور فراخوانده شوند
  

 هاي خاندانبيندر  اي كه دبيران و منشيان در كار خود بدان نيازمند بودند،هاي حرفهمهارت
هاي پيشرو در نظام ديواني، بسياري از خاندان. شداز نسلي به نسل ديگر منتقل ميه، دبير پيش

 دبيري اشتغال داشتند و مايل بودند فنون دبيري و آداب منشيانه را به يهاي متوالي به حرفهنسل
 منشيان و دبيراني كه در نظام اداري امويان به خدمت مشغول بودند،. فرزندان خود منتقل نمايند

 هاي پيشين بازگشتندمنصبها به شماري از آن. ضاً توسط خلفاي عباسي به خدمت گرفته شدندبع
ست اعتماد سازي، اموال  در راستاي سيا،سفاح.  باالتري ارتقا يافتندهايمقامو برخي نيز به 

 و با 2دبرگرداني محمد  را به فرزندش- عراق حاكم اموي - قسريعبداهللا خالدبنيمصادره شده
اي كه در روزگار منصور به عنوان حاكم ؛ به گونهنمود او را به عباسيان متمايل دل  كاراين

جا كه او مورد حمايت قبايل عرب جنوبي ساكن در كوفه بود،  از آن3.مدينه برگزيده شد
   4.گردند حاميان او  نيز بهره مند پشتيبانيعباسيان با جذب وي توانستند از 

 پس از پيروزي ،آمدمحمد به شمار ميبن دربار مروانز دبيرانحارث كه امحمدبنمخلدبن
 از او -  فرمانده سپاه عباسي- ها پيوست و زماني كه عبداهللا بن علي به دربار آن،عباسيان

 ويهاي اداري ن بگويد، به ستايش و تحسين مهارتخواست از خاطرات خود با مروان سخ
5.بن علي قرار گرفتمورد تقدير عبداهللا رو، از اينپرداخت و 

  

-  اما حسن بن6، عباسيان اعدام شدبه فرمان -  كاتب مروان- يحييگرچه عبدالحميدبن

 خلفاي عباسي در ديوان به خواستالمهاجر كه از نوادگان او به شمار مي آمد، محمدبن ابي
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1. به اتفاق نزديكانش به دربار طولونيان پيوستسپس كه ،ايالتي مصر به خدمت گرفته شد
  

بن ابي الورد اشجعي كه در روزگار خالفت مروان دوم، مسئول ديوان نفقات بود، از يادز
-  بن��بن فضا به همين سان، فرج2.سوي منصور عباسي در ديوان آذربايجان به كار گرفته شد

 ، مهدي و هارون ونعمان بن نعيم تنوخي كه از كارگزاران ديواني امويان بود، در عهد منصور
3.يت المال شدمتصدي امور ب

  

او .  عباسيان، مراتب ترقي را پيموديابو ايوب مورياني از جمله عناصري بود كه در دوره
 زمانآمد، در  حاكم اموي اهواز به شمار ميير عصر اموي از كارگزاران دون پايهكه د

ن او اي.  وزارت ارتقا يافت و در صدر چند ديوان قرار گرفتيخالفت منصور عباسي به مرتبه
 ،ها عليه امويان داعيان آني همكاري با عباسيان در دوران تبليغات محرمانهدليلجايگاه را به 

4.دست آورده ب
  

ن در عصر خالفت مهدي عباسي، به گاه نياز دستگاه خالفت به عناصر ديواني، از دبيرا
ن دوره به ترين نمونه از دبيراني كه در ايبرجسته. شد ميبرداريمجرب روزگار اموي، بهره

 اموي در ياشعري بود كه به خاندان دبير پيشهيساربنعبيداهللابن��ند، معاومقام وزارت رسيد
 آوري صدقات بنوعذره گردعبدالملك اموي مأمور بن او كه از سوي هشام5.اردن تعلق داشت

- دي منصور و مهي در دوره6،شده بود و پدرش نيز منشي صاحب المعونه در جند اردن بود

7. وزارت يافتمنصبعباسي 
  

هاي مهدي عباسي به طرز تام وتمام ادامه گرچه در روزگار خالفت هارون، سياست
وزيران . هاي اداري و ديواني امويان همچنان در دستور كار بود، اما استفاده از تجربهنيافت
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يا وفاداري كارگيري عناصر ديواني اموي، بدون توجه به اصل و نسب، و هبرمكي هارون در ب
- از باب نمونه، اسماعيل.  خلفاي پيش از هارون پيروي كردنديها به امويان، از شيوهپيشين آن

 دستگاه ديواني عباسيان  تا،صبيح كه از منشيان اموي بود، در اين دوره به خدمت گرفته شدبنا
از هارون نيز  اين شيوه، در عهد خلفاي پس 1.گرددهاي او در چرخش امور بهره مند از تجربه

ادامه يافت و دستگاه خالفت عباسي همچنان به استفاده از تجربيات دبيران عهد اموي راغب 
هاي ها و تجربهبه انتقال مهارتدر روزگار عباسيان باز  اموي يهاي دبير پيشهماند و خانواده

  .خود به نسل جديد ادامه دادند

هاي متوالي در اي برخاست كه نسليشه مسيحي دبير پي خانوادهبينوهب از بنسليمان
 - اشاو در روزگار خالفت مهتدي عباسي به مقام وزارت رسيد و نوه. خدمت امويان بودند

 وجود 2. حاكميت معتضد، به همين سمت منصوب شديدوره نيز در - قاسم بن عبيداهللا
ي، نشان از اين هاي متمادعناصري از خاندان مسيحي وهب در دستگاه اداري عباسيان، در سال

 به مسيحيت، و شانها در وفاداري به امويان و يا تعلق خاطر آنيامر داشت كه به رغم پيشينه
 امور مندنظام، حاكميت عباسي براي تنظيم و چرخش  درباب ايشان صفت ذميكاربرد

  .ابايي نداشتشان كارگيريه بود و از بنيازمندها خويش، به وجود آن

  عناصر قضايي

اي وي در روزگار عباسي به حيات حرفهسان كه شماري از عناصر نظامي و ديواني امانبه هم
خود ادامه دادند و از سوي حكومت جديد به خدمت گرفته شدند، تني چند از قاضيان عصر 

 دانش قضايي خود مورد دليلاموي نيز در روزگار عباسي به شغل قضاوت ادامه دادند و به
 عناصر ديواني و موقعيتوضعيت اينان البته متفاوت از . ن قرار گرفتندتوجه حاكمان اين خاندا

 كه تجربه و مهارت خود را در درون خانواده، شدندشمرده نميان كساني يش، ازيرا. نظامي بود
ها ناشي ازتحصيل علوم ديني  بلكه مهارت و لياقت آنكرده باشند،از نسلي به نسل ديگر منتقل 

كساني كه در شريعت اسالمي از تبحر و تخصص الزم برخوردار نبودند، و فقه اسالمي بود؛ و 
 در كنار عناصر پرشمار نظامي و ديواني ،از اين رو. توانستند متكفل منصب قضاوت شوندنمي
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 جديد ي پيشين به دورهحكومتاموي در نظام عباسي كه به انتقال مهارت و تجربيات خود از 
- يحيي. نمودندشدند كه در هر دو دوره ايفاي نقش ن يافت ميپرداختند، شمار اندكي از قاضيا

او . اي است كه در هر دو دوره عهده دار منصب قضاوت بودسعيدانصاري، بارزترين نمونهبنا
عبدالملك به عنوان قاضي مدينه منصوب شد و پس از سقوط پيش از اين، از سوي وليدبن

سپس .  در مقام خود ابقا گرديد- بوالعباس سفاح ا-  عباسييتوسط نخستين خليفه خاندان اموي،
1.از سوي منصور به عنوان قاضي بغداد برگزيده شد

  

آمد و از جرير كه در زمان مأمون از هواداران پرشور معتزله به شمار مي بن دؤاد ابي ابن
شام اي بود كه پيش از اين در  عضو خانوادهرا يافت، بغداد ي قاضي القضاتمنصبسوي خليفه، 

وي تحت تعقيب عباسيان با امويان پيوند تنگاتنگي داشتند و در همان روزهايي كه سران ام
 - گذار امويان اندلس بنيان- هشامبن��معاوبنپناهگاه عبدالرحمن  او در قنسرين، جديبودند، خانه

2.زيستدراختفا ميجا قرار گرفت كه از بيم انتقام عباسيان، در آن
  

 از دم تيغ گذرانده در روزهاي آغازين پيروزي عباسيانو محدثان اموي كه گذشته از فقها 
 كه حاضر به همكاري با عباسيان نبودند؛ به همين سبب، از وجود داشتند هم كساني 3،شدند

اعي بود كه عباسيان را مورد تأييد مشهورترين آنان، اوز. قرار گرفتندها تحت تعقيب سوي آن
 شام را كه به او پيشنهاد شده بود، نپذيرفت و از بيم خشم عباسيان، و منصب قضاوت 4قرار نداد

   5.خود را از انظار عمومي پنهان كرد

گيري از قضات اموي در نظام قضايي عباسيان، تنها ناشي از سياست استخدام كارگزاران بهره
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نزديكان مروان محمد بود و بنا به روايتي، مسئوليت حفاظت از ابراهيم عباسي را در زندان حران بر عهده داشت، توسط 

؛ 82حزم، همان،ص؛ ابن182، همان، صص )1953(زبيريمصعب: بنگريد به.گير و كشته شدعلي عباسي دستبنعبداهللا

- بشار ، تحقيقتهذيب الكمال في اسماءالرجال، )1984(يوسف المزيالدين؛ جمال140- 139و134ازدي، همان، صص

، 3، ج تهذيب التهذيب،)1325(عسقالنياحمدابن حجرالدين؛ شهاب166، صمؤسسةالرسالة: ، بيروت10واد معروف، جع

  .441 المعارف عثمانيه، صةدائر مطبعة: حيدرآباد

4  J.Schacht(1986), “ al-Awzā‘ī “, Encyclopaedia of Islam,Vol.1,New Edition,Leiden:E.J.Brill.p.773. 

ه، المعارف عثمانيةدائر مطبعة: ، حيدرآبادلكتاب الجرح و التعديلفة المعرمة تقد،)1952(رازيحاتمابيبنعبدالرحمن   5

 .45المعارف، ص مکتبة: ، بيروت10، جیة و النهایة البدا،)1977(كثيربن؛ اسماعيل216- 211صص
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  و سياسيني ديي جديد نبود، بلكه گوياي نوعي تغيير در انديشهي پيشين در دورهحكومتماهر 
اي خاندان توان در زندگي حرفهي اين تغيير را ميبهترين نمونه. آمدعباسيان نيز به شمار مي

  . ارتقاء يافتندي قاضي القضاتيشوارب ديد كه در روزگار عباسيان تا مرتبهابيبنو

هاي خود را  كه انديشه معتزلهيدربارهبا روي كار آمدن متوكل، نگرش دستگاه خالفت 
 اسالمي گسترش داده بودند و ي جامعهي معتصم و واثق در پهنه ور زير چتر حمايت مأموند

 اين امر زمينه را براي تعالي گروه. تغيير يافت  قضايي را در اختيار داشتند،يمناصب عمده
.  فراهم كرد،نشين شده بودند حاشيهي اعتزاليجديدي از قضات كه در زمان حاكميت انديشه

ه شدن بساط محنه و ايجاد تغيير در نگرش دستگاه خالفت نسبت به معتزله، بار با برچيد
 در كانون توجه ، بودندشها در پي ترويج اهل حديث و سنت كه آنهاي متداولديگر انديشه

 در. هاي رقيب تنگ كردبر انديشه ايشان، جا را حمايت يعباسيان قرار گرفت و در سايه
- محمدبنبن و سپس حسن-  عنصري از خاندان عباسي-  جعفربن عبدالواحدنخست ،اين دوره

 1.شوارب كه اموي تبار بود، در نظام قضايي عباسيان به عنوان قاضي القضات منصوب شدندابي
 به ايفاي نقش پرداخت و پس از كناره منصبعبدالواحد نزديك به يك سال در اين جعفربن

اين . بن محمدبن ابي شوارب را به جاي او منصوب نمايدگيري، اصرار داشت كه خليفه، حسن 
2.باشدامر، موجب تشديد اين گمان شد كه شايد او نيز متمايل به امويان بوده 

  

 از برچيده شدن محنه و به حاشيه رفتن پستلطيف نگاه عباسيان به امويان، در فرداي 
 يدر انديشه.  معاويه داشتمعتزله، ريشه در آموزه هاي احمدبن حنبل و ديدگاه او نسبت به

سياسي او مشابهت آشكاري با افكار مرجئه، در تسامح نسبت به خلفا و حاكمان اسالمي و 
و او خواهان اطاعت محض از حاكم اسالمي . توان يافتها ميپرهيز از داوري در باب آن

بت به خلفا تسامح او نس 3.انجاميداي بود كه به تضعيف امت اسالمي ميمخالف هرگونه فتنه
مرجئه بر اين عقيده بودند كه . داران اسالمي، يادآور موضع مرجئه نسبت به امويان بودو زمام

        4.شوند، در شمار اهل ايمان جاي دارندامويان از آن رو كه اهل قبله محسوب مي

 دين، تفضيل مراتب خلفاي راشحتي از مرجئه نيز فراتر رفت و درحنبل در تأييد امويان، ابن

_____________________________________________________________________ 
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- بن��معاو(دار بعد از راشدين نسبت به زمام، سپس1.عثمان اموي را برتر از علي هاشمي شمرد

 اداي احترام كرد و از - شعبهبن�عاص و مغير عمروبن- ي اوو دو كارگزار عمده) سفيانابي
ود كه  فتواي او درباب معاويه اين ب2. از راشدين قرار دادپس يها را در مرتبهحيث ارزشي، آن

معاويه صحابي پيامبر بوده است و هركس به صحابي پيامبر اهانت كند، بدعت گذار شمرده «
ي  خليفه از مرگپس خالفت عباسي در فرداي ِ با چرخش سياست دينيرو، ازاين3.»شودمي

 صورت گرفت، بار سنّتاهل حديث  و هاي متداول انديشه واثق، و اقبالي كه نسبت به عباسي
 هاي احمدبن حنبل، در كانون توجه خلفاي عباسيويژه آموزههان و اصحاب حديث، بديگر فقيه

در چنين فضايي بود كه به رغم دشمني ديرينه با امويان و خشونتي كه نسبت به . قرار گرفت
 عباسي پس از دوران محنه، خلفاي روي كار آمدن عباسيان به عمل آمد، نگاه آغازها در آن

 تلويحاً  - كر اين روزگار متف- نيست كه جاحظدليل بي. ي تلطيف شدسبت به بزرگان امون
4.هاي حنبليان موجب تأييد معاويه و جانشينانش شددارد كه آموزهبيان مي

  

كار گيري بزرگان اموي در هپس از مرگ واثق و پايان چيرگي معتزله، خلفاي عباسي با ب
.  سازگار كنند و سنّت اهل حديثولمتداهاي  توانستند خود را با انديشهمناصب قضايي،
ها از خاندان بنو ابي شوارب در گيري آنتوان در بهرهي اين همسازگري را ميبارزترين نمونه
  .به شمار آوردمناصب قضايي 

حساب  از اخالف يكي از معاريف اموي به ،قرشيشواربابيبنعبدالملكمحمدبنبنحسن
 به عنوان حاكم )ص(اميه بود كه از سوي پيامبر بزرگان بني از- سيدابنعتاب -  او جد. آمدمي

شوارب در روزگار اموي در بصره و شام عهده دار منصب ابي ابنِ اسالف5.مكه برگزيده شد
زمان شوارب بود كه در   نخستين عضو از خاندان ابي،شواربابيمحمدبنبن حسن6.قضا بودند

7.را به دست آوردي القضات بغداد  قاضي قائم مقاممنصب  عباسي متوكلخالفت
  

در همان حال كه به آزادي  كه پس از متوكل بر مسند خالفت تكيه زد،عباسي منتصر
_____________________________________________________________________ 

  .164 - 159داراآلفاق الجديده، صص: ، بيروتحنبل مناقب احمدبن،)1973(جوزيبنعبدالرحمنابوالفرج   1

  .جاهمان   2

  .161همان،ص   3

هاشم اميه و بنيكتاب النزاع و التخاصم في مابين بنيي ، ضميمه»بنیامیة في لةرسا«، ]تابي[جاحظبحرابنعمرو   4
  .94، صمکتبةاالهرام: تصحيح شيخ محمد عرنوس، قاهره، للمقريزي

  .729مركز نشر دانشگاهي، ص: ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهرانمغازي،  )1369(محمدبن عمر واقدي   5

 .128سليمان، همان، ص   6
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نسبت به  1، و رفع تنگناهايي از خاندان ابوطالب فرمان داد)ع(شيعيان در زيارت قبر امام حسين
. ربار خود فروكاست در دايشانمهري ورزيد و از موقعيت ها بيعناصر اموي و هواداران آن

  نيز همين روند ادامه يافت وخاندان بنوشوارب از -  مستعين-  جانشين اوي خالفتدورهدر 
2.از دست دادندموقعيت پيشين خود را  مهري خليفه، با بيزمانعمده كساني بودند كه در اين 

  

واداران  منتصر و مستعين، سياست گرايش به امويان و  ههاي خالفتبا پايان يافتن دوره
توان  بارز اين امر را ميينشانه.  حاكميت معتز و مهتدي، رونقي دوباره گرفتعصرها در آن

زمان شوارب به رأس هرم قضايي دانست كه مسئوليت او تا ابيمحمدبنبندر بازگشت حسن
 كه نوك پيكان دستگاه در اين دوره زيرا 3، معتمد و موفق همچنان ادامه يافتحاكميت
 با  و سنّت اهل حديثمتداولهاي ليه اماميه، معتزله و زيديه نشانه رفته بود، انديشهخالفت ع
4.خلفاي عباسي همراه شدسوي تري از اقبال بيش

  

 از سوي موفق عباسي به عنوان - محمدبن علي- شواربي، برادرشمحمدبنپس از مرگ حسن
 معتضد، همچنان اين مسئوليت خالفت و تا زمان مرگش در 5گرديدالقضات بغداد منصوب  قاضي

كه  تا اين،كه بغداد پس از مرگ او قريب به پنج ماه بدون قاضي ماندرا بر عهده داشت؛ چنان
- در پرتو تغيير نگرش خليفه نسبت به امويان، يكي از فقهاي مالكي ضد اموي ، به نام يوسف

6. شدمقامحماد، عهده دار اين بناسماعيلبنيعقوببن
  

در  ،شواربابيبنعبدالملكبنمحمدبنعليبنهللا عبدا، مكتفي و مقتدر نيزايهدورهدر 
 -  بغداد يافت و فرزندش ي قاضي القضاتمنصب،  قمري هجري296 تا 292هاي  ساليفاصله
 به همين سمت - مقله وزارت ابني در دوره-  قمري هجري316 نيز در سال - عبداهللابنحسن

، فرمان گرديدالفراتي عهده دار مقام وزارت جعفربنكه فضلمنصوب شد و چهار سال بعد 
7. اموي در اركان قدرت عباسي پايان داديعزل او را صادر كرد و به حضور اين خانواده

  

_____________________________________________________________________ 
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  نتيجه

 دوگانه ي از پيروزي، ماهيتپس اموي، در فرداي حكومترفتار عباسيان نسبت به بازماندگان 
 و تهديدهاي رهاهاي قدرت خويش و دفع خطثبيت پايهحاكميت عباسي، ابتدا براي ت. داشت

هاي قهرآميز متوسل شد و بازماندگان   گرفتن از عوامل رژيم پيشين، به شيوهموجود، و نيز انتقام
شدگان به گير شماري از دست. ها تنگ كرداموي را تحت تعقيب قرار داد و عرصه را بر آن

آتش خشم و انتقام عباسيان چنان مشتعل . پرده شدندزندان افتادند و برخي نيز به تيغ هالكت س
در لهيب خويش ها را نصيب نگذاشت و برخي از آن كه اجساد مردگان اموي را هم بيگرديد

  .به خاكستر بدل كرد

هاي قدرت عباسيان، به تدريج، نگرش خلفاي اين با تثبيت موقعيت خالفت و استقرار پايه
در اين مرحله كه عباسيان . رگزاران اموي تغيير يافتخاندان نسبت به بازماندگان و كا

 ،گرايانهي شمول كرده بودند، با اتخاذ سياستگذر» كرسي لرزان سياست «يمقتدرانه از دوره
برداري ، به سود حاكميت خويش بهرهاي و سياسي و قبيلهكوشيدند از عناصر مختلف نژادي

- يلهست امويان براي يكّه ساالركردن فرهنگ قبچگونه سياها از ياد نبرده بودند كه آن. كنند

گرايي محض شد و از الك قبيلهشان ار مطالبات ساير اقوام براي خروجاي، موجب افزايش فش
  .سرعت بخشيد را آنانروند فروپاشي 

 يگرايانهدر پرتو سياست شمول امويان،كوشيدند ي با در پيش چشم داشتن تجربه،عباسيان
ها و راني اموي، از يك سو، نگيحكومت ساقط شده و كارگزاران خويش، با جذب عناصر

 شماري بين در - شان  در ابتداي پيروزي- ها رفتار خشونت آميز آنعلّتهايي كه به نارضايتي
- ه و از سوي ديگر، با ب؛ مرتفع نمايند، متمايل به امويان پديد آمده بودِ متعصبِاز عرب نژادان

 نظامي و قضايي، نيازهاي سازمان حكومت خويش را در  وداري در مناصب اايشانكارگيري 
  .هاي آنان برآورده سازندها و مهارتي تجربهسايه

   و مĤخذمنابع

  عربي و فارسي. الف

  .دارصادر :بيروت ،الكامل في التاريخ ،)1965(عليعزالدين اثير،ابن  - 

 .هداراآلفاق الجديد: وتبير ،مناقب احمدحنبل ،)1973(عبدالرحمنابوالفرج جوزي،ابن  - 
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 ميالدي  60و  50هاي در دههاست كه از زنان فعال در جنبش زنان مصر دريه شفيق  :چكيده
سس ؤتوان شفيق را مگرچه نمي. شوري  را آغاز كردي پربراي كسب آزادي سياسي زنان مبارزه

 او. مصر دانست در جنبش زنان مؤثرترين فردبايد  اما  وي را ،دنموجنبش زنان مصر معرفي 
يابي به ه منظور دستمبارزه ب راه اندازد و  در جنبش زنان مصر بهتوانست چالشي جدي و مؤثر

ورد آترين دستبزرگ .ايدگيري نمپيقي و عيني اي حقيتا رسيدن به نتيجه زنان را حقوق سياسي
 يگانهنقد . بود  روز حكومتهايدغدغهيكي از  حقوق سياسي زنان به يلهئشفيق، تبديل مسدريه
و عمل سياسي  كند تا ايدئولوژيما كمك ميا به  نه تنه، المصريهةمرأ  يعني، دريه شفيقكتاب

 ي مصر در هنگام توليد اين متنعهارهاي مرسوم جام هنج، همچنين بلكه، را بشناسيمي آننويسنده
   .وقوف حاصل كنيمها تا از آن، كشدبه تصوير مي را  تاريخي جنبش زنان مصرجريانو

  ، جنبش زنان مصر، مصر المصريهةأمر شفيق، دريه :كليدي هايهواژ
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Recognizing the Political and Mental of Darye Shafiq, 

the energetic member of the Egyptian women movement 

Yasaman Yari1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract: Darye Shafiq was an active member of Egyptian women movement who 

began a great struggle in order to get the political right of Egyptian women during the 

1950’s and1960’s. Although not being the creator of this movement, Darye Shafiq could be 

considered the most influential face in these activities. Intensifying the campaign for 

political rights of Egyptian women so seriously, she could conduct it to get real and 

objective results. 

The most outstanding achievement of Shafiq was that she could make the movement a 

daily matter for the government. A review of her only book that is, Mer’at al-Mesriye not 

only helps us to understand Shafiq’s ideology and political manner, but also demonstrates 

the current conventional of the Egyptian society during the time producing the text and 

historical course of the Egyptian women movement as well. 

Keywords: Darye Shafiq, Mer’at al-Mesriye, Egyptian women movement, Egypt 
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  165  ياسي و فكري دريه شفيق، فعال جنبش زنان در مصرشناخت زندگي س

  مقدمه 

به منظور ي وي جسورانهمستمر و هاي ن جنبش زنان است كه تالشدريه شفيق يكي از فعاال
از مصر  حق رأي به زنان ر به اعطاي منج وضعيت سياسي و اجتماعي زنان،ول درايجاد تح

زاتي تمام زندگي مبارنه تنها  اثر دريه شفيق،  المصريه�أمركتاب .  شدسوي حكومت عبدالناصر
د؛ و شو به تفصيل بيان ميهكشد، بلكه آرا و عقايد وي نيز در اين نوشتبه تصوير ميوي را 

تر شناخت بيشنقد و  اما براي .سازدشناخت زندگي سياسي شفيق را تا حدود زيادي ميسر مي
  . دهيمار مورد بررسي قر را و تاريخي آن ي زباني الزم است تا  زمينهكتاب مورد بحث،

    المصريه�مرأايش كتاب  فكري پيديزمينه

 ، كافي نيست كه تنها معناي است كه در گذشته نگاشته شدهي متنيخيبراي فهم معناي تار
ي  و مورد بررسي قرار دهيم، بلكه ضرورت دارد بدانيم نگارندهيريم متن را در نظر گنوشتاري

 الش براي در ت.ست اداشتهچه قصدي از نگاشتن اين متن داده  كاري انجام چهمتن در نوشتن آن
 .كنيم بررسي  آنيدئولوژيكا ا يي زباني زمينه نخست بايد متن را در،پاسخ گفتن به اين پرسش

 سپس  و استسوم شناخت هنجارهاي مرقرار گيرد،آنچه در اين مرحله از تحليل بايد مد نظر 
كند، ييد ميو تأ پذيردمي را ي متن تا چه حد اين هنجارهاه كه نويسندبررسي متن از اين منظر

1.دپرداز ميها گرفتن آنو يا حتي ناديدهرد  به و دهد مياخذه قرار ؤمورد مها را يا آن كه آن

  

 ي شناخت وضعيت ايدئولوژيك جامعه، المصريه��أمر گام در بررسي كتاب نخستين ،بنابراين
 زن را ناديده حقوق سياسي ، آنارهاي مرسوم شناخت جامعه اي كه هنج؛مردساالر مصري است

در ي مصري  اما جامعه.كند ايستادگي مياهداي اين حق به زنان و به شدت در مقابل گيردمي
ي در بين توده حق زنان و احقاق آن ناآشنا نيست؛ گر چه هنوز اين گفتمان وضوعبا ماين زمان 

ين موضوع  هستند كه به افكرنشده است و تنها طبقات روشنتبديل به گفتماني فراگير مردم 
اعي  حقوق اجتميلهئ اخير ، با مسيسدهي مصر تا پيش از دو جامعه اًمسلماما . كنندتوجه مي

كه بود  ي آشنايي مصريان با تمدن نويثمرهاين چالش فكري، . رو نبوده استهوبو سياسي زن ر
ان اين گفتم.  گسترش مي يافتنكردنيدر غرب پاگرفت و به دست استعمار با سرعتي باور 

اما مطرح گرديد؛  ابتدا توسط شيفتگان تمدن غرب ،و در جامعهي زن و وضعيت اجديد درباره
_____________________________________________________________________ 
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 و  مثبت و تأثيرگذار آن بسياري از صاحبان فكر و انديشه را به خود مشغول ساختهايهجنب
  گردد و از سوي گروهي از ايشان موردمطرحمهمي ي اجتماعي لهئموجب شد به عنوان مس

  .جدي قرار گيردبررسي و نقد 

فرانسه  مردم مصر از آزادي زنان دربراي  ، )م1825- 1754(رتي جبعبدالرحمن نخستين بار
  به نقش زنان در مبارزه عليه ورود ارتش فرانسه بهرتي در تاريخ خويشجب 1.سخن گفت

 وبتحول محس ايگونه اما آغازي براي ، اين توجه چندان جدي نبوداگرچه. اسكندريه اشاره كرد
 زن  بحث حقوق،ميالديفكر ليبرال قرن نوزدهم روشن، رفاعه طهطاوي،رتيپس از جب. شدمي
  .ساختي خويش وارد  زمانهبه گفتمان سياسيرا 

 ي براي ادامهمحمد علي پاشا يدر دوره وبود   االزهر دانشگاهي دانش آموختهيرفاعه طهطاو
قرار  تغييرات اجتماعي در غرب تأثيرحتطاوي به شدت تهط. دنموبه فرانسه عزيمت تحصيل 
 وردهاي غرب مديونآ دست،از نظر وي. ي براي موتور بخار شعر سرود كه حتّجاآن، تا گرفت

 وردهاي علمي جديد را اتخاذآ مصر بايد تمام دستاو اعتقاد داشت كه. ث علوم اسالمي بودميرا
وردهاي غربي آترست شناخت دستعليم و تربيت را راه دهاي  روشتحول درطهطاوي  2.كند
 به سراغ راه حلي ، وضعيت اجتماعي زن سخن گفت زماني كه از تغيير،اين بنابر3.دانستمي

  .پيشنهاد نموداصلي كار  اجتماعي رفت و تحصيل را به عنوان راه

 ضمن آن نوشت و در م1872ل را در سايننالمرشد االمين للبنات و الب  به نام كتابي ،از اين رو
ايشان  جايگاه ي ارتقاموجب و آموزش زنان را اشاره كرد ، مردانپاي زنان هم تحصيلِ حقبه

 ،ص باريزلخي تيتخليص االبريز ف ي در كتاب ديگري به ناموطهطا4.بشري دانستي در جامعه 
 در مقام يكي از ، اين انديشمند.د قرار دادكي آموزش و آزادي زن را مورد تأيك بار ديگر

براي برداشتن  ،چنان بر ضرورت آموزش دختران ، تنظيم آموزش در مصر كميسيوناعضاي
م بر لزوم 1836 سال درآن كه كمسيون مذكور  تا ،دنمو پافشاري ، آزادي  به سوينخستين گام
 نخستين تا ، مدت زيادي طول كشيد،البته. صحه گذاشت دختران در كنار پسران سوادآموزي

   5. و اين رؤيا به حقيقت پيوست شد دخترانه در مصر تأسيس يمدرسه
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 ي روحاني برجسته،دنموشخص ديگري كه موضوع حقوق زنان را در جهان اسالم مطرح 
 ايشانايي  ره،هاي او در مورد زنان ورد بحثآترين ره مهمو ، محمد عبده،م مصر و جهان اسال

ي آن ن در جامعهالشأفكر عظيمتأثير سخنان اين روحاني و روشن. از زندان ظاهرگرايي بود
 تفسير ،عبده با اهميت دادن به عقل انسان و توان درك وي. شدشمرده ميگير روزگار چشم

زنان، مربوط به  در مسائل  روش اجتهادياتخاذ و با ارائه داداي راجع به زن  گرانهروشن
ه ك است اسالماين  ، معتقد بودهمحمد عبد. مطرح ساختجهان اسالم  درنويني  هايموضوع

 علت او .ه استيت شناخترسم برابر با مرد به ِ بار زن را به عنوان يك انساننخستينبراي 
 و تحريف نشده حقيقيعدم تبعيت درست از اسالم را در اين دوران ماندگي مسلمانان  عقب

در تمامي حقوق و را ، برابري زن و مرد بار در جهان اسالمنخستينده براي محمد عب. دانستمي
  را،او همچنين براي زنان حقوقي . به رسميت شناخت،ق سرپرستي و رياستجز حوظايف ب

، اعطاي حق طالق به زنان از طريق ، منع حق مطلق طالق براي مردانهمگاني   آموزشمانند
 مطرح -  نازايي زن انندستثناء م جز در موارد ا-  تعدد زوجات در عصر حاضرنع حكومت و م

   1.ساخت

، چرا كه واريم كه دخترانمان آموزش ببينندما اميد«:هايش گفت  نيرااو در يكي از سخن
 أييدطرح و ت را عقيده اين قرآنه و بسياري از آيات مقدس دخداوند قادر متعال آن را الزم شمر

تا بتوانند وظايف خود را در .  دانسته استبراي زنان و مردان الزمرا موزش  آقرآن . اند كرده
 گناه بزرگي جهالت و يمراهگ دررها كردن دختران. آورندبجا  نسبت به مذهب زندگي و

ِ  نتايج بسياري براي زنان،توسط اين روحاني بزرگ ،ها در مورد زنان  اين بحثگشايش 2.»است
 درديگر انديشمندان تشويق موجب  و آوردبه همراه  ،قوق برابر با مردانخواستار كسب ح

 قوانين آن با و انطباق جديد در مورد آزادي زنان تانظريي  تا با ارائهي اين راه شدادامه
 محمد  شاگرد، قاسم محمد امين متفكر عالي قدر.ثر در اين زمينه بردارندؤمگامي  ،اسالمي

   .آمدبه شمار مياين افراد  ي، از جملهعبده

گر و  پژوهش نخستين) م1908 - 1863(نقاسم محمد امي ،از نظر بسياري از صاحب نظران
قاسم محمد امين . تحصيل كردحقوق ي ر رشتهاو د. شودمحسوب ميقوق زن در مصر منادي ح
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اين وي،  . بودالمصري به نام  كتابيهاآن نخستين كه  تحرير درآورديكتاب به رشتهجمعاً پنج 
 به م1892در سال دوك داركور فرانسوي  .نوشت فرانسوي رداركو دوكبه  پاسخ دررا كتاب 
 نوشت و در آن كتاب از زنان مصري و  كشورايني در احوال مردم  و كتابسفر كردمصر 

ماندگي  مل عقب را عاآن  داركور به اسالم حمله كرد و.نمود بسيار و انتقاد جويي لمان عيبمس
 رداركواي به زبان فرانسه بر كتاب دوك   رديهم1894  سالدرامين   محمد.شمردمردم مصر 

ثابت كند تعاليم مقدس اسالم با تربيت زن منافاتي ندارد و استدالل با   نمودامين تالش. نوشت
   دومين كتاب امين كه1. به دين مبين اسالم مربوط نيستماندگي زنان مسلمان بدبختي و عقب

 به زبان  در ايران نيزاين كتاب . بود�أتحريرالمر كتاب  نگاشته شد، زنان يي مسئلهدرباره
 م1900در سال  را نوشت و الجديد�المرأ كتاب  سپسمينقاسم محمد ا. ه استترجمه شد فارسي
 قاسم ، به اين ترتيب2.دنموتقديم  ، در مبارزه با استعماريان مصر، رهبروللبه سعد زغ آن را

شهرت »  زنانيآزاد كننده«و  »پدر جنبش زنان«،  به منادي حقوق زنان در مصرمحمدامين
 او . داشتي زن در جامعهلهئي نسبت به مسرويكردهاي متفاوت هاي خود  در كتابوي. يافت

نگريست و اعتقاد چنداني ن ميآنابا نگاهي متعصبانه به مسائل مربوط به  آغازدر حالي كه در 
رو  � المرأ�تحرير در كتاب  ،اما پس از چندي ؛ نداشتآنان تحول در وضعيت نسبت به ايجاد

 �المرأ در كتاب  ،ا در رويكرد سوم خود ام. شدزنانهان آموزش اخو و به نو انديشي ديني نهاد

 حدي بود كه بعضي اين  بهفاصلهخود فاصله گرفت و اين ي  از مباني اسالمي گذشتهالجديد
ي  كه به فارس الجديد�المرأمحمدامين در كتاب . دانستندكشف حجاب درآمدي براي   راكتاب

 از كسهر« :گويدميچنين   زن مسلماندر مورد ،منتشر گرديدترجمه و  زن امروزبا عنوان 
بايست   زن مسلمان مي؛است آزادي زن يكي از اصول اسالم داند مي شريعت  اسالم باخبر باشد

 از دوازده قرن ،آئين مقدس اسالم. به خويش ببالد بانوان جهان در مقابل ي موهبتداشتن چنينبا 
خبر بوده است  آن بياز كه تا يك قرن و نيم پيش زن غربي ؛پيش حقوقي براي زن مقرر كرده

  3.»م باشدحروحقوق ماز اين اي   شايد هنوز هم از پارهو

در را ليبرال هاي نيسستيمي زن و حقوق او، راه ف هاي خويش درباره قاسم امين در استدالل
 .ستدان  نوع انسان ميي آزادي را الزمهگري،روشناو نيز همچون فيلسوفان عصر  .گرفتپيش 
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ي حق بارهاو در. دكرانسان بودنش دفاع  دليل و بنابراين از حقوق زن به از حقوق انسانيامين 
 ترقي انسان و مربي سعادت و پايه اي برايآزادي اساس  «:گويد مي، مسلم زن در داشتن آزادي

 حقوق انسان ترينمهم را  زادي آ،اند  كاميابي را دانستهبه همين سبب آنان كه سرِّ. اوست
همين . ...ردار در انديشه و گفتار و ك استقالل ،آزادي استقالل انسان استقصود از  م.شمارند مي

زن در بازار خريد و فروش امروز . ... تربيت زن قرار گيرد يهپا بايد معناييآزادي با چنين 
ختيار  اانساني كه  بلكه هر،شودمي ولي كنيز تنها انساني نيست كه خريد و فروش ؛شود نمي

 جالب ياما نكته 1.» در حقيقت كنيز و برده خواهد بودرا نداشته باشديش گفتار و كردار خو
 راه نجات جامعه را غلبه بر ناداني، ، همانند اسالف خويش،اين است كه وي نيزتوجه 

 بايد آداب و رسومي را بپرورانيم ، معتقد بودمينا. دانستگري ميگستراندن دانش و در روشن
وردهاي آدر آموزش دستپيشرفت جامعه راه تنها آيند و عي ميتر به كار منافع اجتماكه بيش
 راه ايجاد تغيير در جامعه و احقاق حق زن را ، همچون عبده و طهطاوي، نيزو ا2.استغرب 

ا در گفتماني كه اين افراد در پيش ام. دانست مي، به ويژه تعليم و تربيت،در تغييرات اجتماعي
 ناديده نبايد گرفت كه در اين دوران ،البته. جود نداشت سخني از حقوق سياسي زن و،گرفتند

شت و مردم  براي مرد مصري نيز وجود ندا چندانيكه عصر استعمار مصر بود، حقوق سياسي
اي كه  در جامعهي حقوق سياسي زن، دغدغهبنابراين. كسب استقالل بودند براي مصر در تالش

  .دم به نظر مي آيت واقع دور از امري،اسير بود استعمار انگليس در بند

نبايد ناديده گرفت كه از همان ابتداي مطرح شدن بحث حقوق اجتماعي زن، گفتماني در 
 سياسي يا اجتماعي و به يهه كه وج گروهي از افرادي:مخالفت با اين بحث نيز شكل گرفت

ي هيا به كمك ادلاين مخالفت . كردندبا اين امر ويژه مذهبي داشتند، شروع به مخالفت 
بحث با  يا  و،وايات شناخته شده بودامل آيات و ر و استنادات آن شگرفتمذهبي صورت مي

تر و اش، وابستگي بيشي استعمار تنها نتيجهكه اين تحفه گونهبدين: ي داشتهمراهاز استعمار 
  نه تنها از، درخواست حقوق اجتماعي براي زنان،بنابراين .استاز بين رفتن سنت و هويت ملي 

گذاري  ارزشيجنبهاين . گذاري نيز گرديد بلكه در ضمن ارزش، شدسوي انديشمندان مطرح
 آميزمنفي، ستايش  يا ممكن است مثبت، كهدنناماسكينر ظرفيت كنش كالمي ميكساني مانند را 
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1.، مؤيد يا ردكننده باشدانگيزربيا نكوهش

  

 يكي از ، محمد طلعت حرب،تاسخوهاي قاسم امين بر به انتقاد از نوشتهاز كساني كه 
مصر ي مبارزه براي استقالل در عرصهكه بود  ايهاي شناخته شده)ناسيوناليست( گراملي

 عبد .نيز زير فشار قرار گرفتمصر ف خديو طرامين حتي از قاسم  .داشتفراوان محبوبيت 
 كتابي خيري. ادانتقاد شديد قرار دكه امين را مورد بود  ي يكي ديگر از كسان،الحميد خيري
ي قالبوال احمد  محمد. عليه آزادي زن نوشت،الدفع المتين في الرد علي قاسم امينتحت عنوان 

 همچون عبدالحميد ، نيزليسبتحريرالمرئه من ال في الجليس االنيس في التحذير عما كتاب ينويسنده
ي مصر  در جامعه بحث از حقوق زنان،گونهبه اين 2. امين بودقاسمجدي   از منتقدان،خيري

ش مطرح ي دريه شفيق رسيد و دريه نيز آن را در كتاب خويچه به زمانهن آ،بنابراين. مطرح شد
اما تفاوت در اين است كه تمام اين انديشمندان و آثار  .شده و رايج بود  مطرحساخت، بحثي
 ي، دربارهق شفيهمانند و هيچ يك كردنداز حقوق اجتماعي زن صحبت مي تنها ،نوشتاري ايشان

در متون توليد اگر چه بحث از حقوق سياسي زن  .نپرداخته بودندسياسي زن به بحث  حقوق
 مي توان ،در جنبش زنانِ الن اما در عمل سياسي فعا، ندارديي تاريخشده در مصر تقريباً صبغه

 ي فعاليت را در زمينه حضور پررنگ خويشنخستيني زنان مصر. خواست را مشاهده كرداين 
ي ي همان زمينه ثمره،پيشرفتاين . يت و خدمات اجتماعي نشان دادندعليم و تربي تدر حوزه

  .  كه كساني همچون عبده و طهطاوي در جامعه ايجاد كرده بودنداي بودفكري

  و اقدام وي براي ايجادوران محمد علي پاشا تعليم و تربيت به ديآغاز تحوالت در زمينه
اقدام به تأسيس  م1837 الدر سپاشا  محمدعلي.گردد باز ميي متعددها هها و آموزشگا دانشكده

  نمودو مقررا .نمود داير ،ي دولتينجامكرد و پنجاه دبستان » ديوان معارف«اي به نام  وزراتخانه
 ، بنابراين.بپذيردرا  صد نوآموز ها  در ساير شهرستان و،كه هر دبستان در قاهره دويست نوآموز

 هاي مصر مشغول به تحصيل ستانها و دبير هزار نوآموز در دبستان نه،پاشا محمدعلياواخر عهدتا 
اي براي آموزش  مدرسه ، در كشورتر دانش اروپا بيشترويجبراي همچنين محمدعلي  3.دشدن

هاي طهطاوي  محمدعلي كتاب .بودطهطاوي  يت اين مدرسه با  مدير.ترجمه در قاهره داير كرد
 تقاضا 4.پرداختها ميي آنتوصيهبه آموزان   عمومي دانشيده براي استفاكرد و را تحسين مي
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   .دگردي مطرح ي مصر در همين زمان در جامعههبراي ايجاد مدارس دختران

  و مدارس خصوصيهاي دخترانه ب خانه اروپايي، مكت)هاي ميسيون( تبليغاتي تدريج مدارس به
 در كنار مدارس  ايجاد مدارس دولتي،و سرانجام ؛شدتأسيس مي ، حكيمي مانند مدرسه،زنان

هايي آموزشگاه كه در اني زن1 .دكررايج  م1870ي  در دههرا  آموزش و تحصيل زنان  ،خصوصي
ت به بسنبهتري  ري جامعه به ايجاد تصوبه  ورودبا ،ديدند آموزش مي مامايي يمانند مدرسه

در  اناين زن خود ،بعد از مدتي. ندد كمك بسياري كرن، آنامنديارزش آموزش زنان و توان
  . ندنمودهاي مختلف  در آموزشكده مدرس شروع به آموزش مقام

. اعالم كرد مليآموزش و پرورش را اولويتي  م1923در سال   قانون اساسي مصر،سرانجام
 و ،نمود دختران اجباري اعالم ودولت تحصيالت ابتدايي را براي پسران  ،يالديم1925 سال رد

 پس دبيرستاني براي دختران بنياد نهاده شد كه اين دبيرستان هفتاد و پنج سال ،ين بارنخستبراي 
 گروه نخستينشدن با فارغ التحصيل. گرديد ايجاد دبيرستان پسرانه يين مدرسهنخستاز ايجاد 

 كه بعدها به ، را به دانشگاه فؤادنورود آنا ياجازه ان، لطفي السيددختران از اين دبيرست
م اتفاق 1920ي در دههورود زنان به دانشگاه. ، صادر نموديير نام پيدا كردنشگاه قاهره تغدا

2.محسوب مي شد آموزش زنان  بزرگ در موردي و اين اقدامافتاد

  

 تأثيري ؛ي مصر استن گفتمان جديد بر جامعهاهدي دال بر تأثير ايموارد گفته شده، ش
 به ويژه در ، حقوق اجتماعي زنگونه،بدين . دادغييرتدريج تبه مرسوم جامعه راكه هنجارهاي 

  و نه در، زباني جامعهي آنچه كه نه در زمينه. تعليم و تربيت، از سوي جامعه پذيرفته شديحوزه
  محسوببحث از حقوق سياسي زنانجا نگذاشته بود، تأثيري از خويش به،  تاريخي آنيزمينه

شفيق بسيار كم رنگ و دريهفتمان جديد تا زمان ي زباني اين گاما اگرچه صبغه. شدمي
ن جنبش زنان مصر ا آن در عمل سياسي ديگر مبارز اما رد پايي ازرسيد،به نظر مينامحسوس 

  .وجود داشت

 ورود فرهنگ و آداب و ،ريتانيا و سركوب نيروهاي مردميبسربازان شغال مصر توسط ا اب
 و از بين بردن  فشار براي تغيير هويت ملي اعمالا ب كه،آغاز شدرسوم غربي به اين كشور

، تسلط كامل بريتانياو ايدئولوژيك ي سياسي ي تسلط جويدر نتيجه. بود اههمرهاي آن  ارزش
نجات يافتن از   تالش مردم مصر برايها،انگليسيد و ظلم و ستم يتسهيل گردبر مصر خارجي 
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 )ناسيوناليسم(گراييمليان جري ،ش براي كسب استقاللكوش .شدرا موجب  خارجيي  سلطه
 ، هدي شعراوي.مصري را به راه انداخت و خيلي زود زنان مصري نيز به اين جريان پيوستند

 . در مبارزات ضد استعماري شناخته شد بار با شركت فعالنخستينرهبر جنبش زنان مصر، 
مشاركت زنان اي از  نمونه ،م1919  سالانقالب  و دراين مبارزات وي در يگستردههاي  تالش

  . ديهاي زنان را به اثبات رسانشايستگيو  بود سياسيهايفعاليتدر 

گيري ، و دستم1919 در سال مصر  مردميطلبانه استقاللاتمبارز در جريان ،براي مثال
همين حين در . آميز وسيعي در سرتاسر كشور به راه افتاداعتراض تظاهراتغلول،  زسعد

 و مصمم شدند براي گردهم آمدند شعراوي يزنان در خانهم، 1919  سال مارس16 در ،جريان
 ،يدي برنت، همسر سفير انگليسلاي براي   نامه،هدي شعراوي. مقامات انگليسي نامه بنويسند

 زن به سرپرستي هدي شعراوي به طور رسمي نامه را به 350 و بيش از ؛نوشت و امضاء كرد
1.  رسمي انگليس در مصر تحويل دادنددفتر

  

ليسي براي سركوبي تظاهرات شهر  هواپيماهاي انگهمان سال، مارس 24در روز دوشنبه 
 آوريل در قاهره رخ 10 در ي،تظاهرات بعد. آن شهر را بمباران كردنددر مصر عليا ، » طوسيآ«

 آوريل زنان در مراسم 12در  دو روز بعد،.  زنان زيادي كشته شدند،تظاهراتداد و در اين 
 . شركت جستند، كساني كه در ضمن تظاهرات روزهاي گذشته كشته شده بودنديهتشييع جناز

چنان مردان   آن،رفتند شهر رژه ميهاي با حجاب اسالمي كه در خيابان، صدها زناندازچشم
ايشان » رياليزمپمرگ بر ام«تأثير قرار داد كه شروع كردند به شعار دادن و فرياد را تحت
تيراندازي  تظاهراتمردم شركت كننده در ي  نشان دهد و به سو شد كه ارتش واكنشموجب

 ،تر جلوگيري از خشونت بيشه منظوركه در اين لحظه هدي شعراوي ب استگفته شده . كند
 فرمانده گارد نظاميان انگليسي با لحن سليس و كامل به زبان خطاب به پيش قدم شد و 

گونه كه به ديگران شليك ام پس چرا همان اكنون من در برابر تو ايستاده«: انگليسي گفت
م، ما تسلط شما را اكني؟ من آزادي كشورمان را خواهان كني به سوي من هم تيراندازي نمي مي
   2. توقف تيراندازي شد موجبآن سخنانكه ؛ »هرگز! پذيريمنمي

حقوق سياسي زن  گرچه صحبت از ،دهد نشان مي،آنچه در شرح اين مبارزات آورده شد
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 ،ر سرنوشت كشور خويش ندارند مردان نيز سهم چنداني دغال شده است واي كه اش جامعهدر
در قالب مبارزات ضد استعماري، از سياسي زن مصري  فعاليت اما يني است،بي دور از واقعامر

  .يي پيدا كرده بود جامعه با تأثيرات مثبت آن آشنااز شده و جنبش زنان مصر آغهمان ابتداي

  در نهايتپيروز گرديد وم 1919 سال  مصر سرانجام در انقالبگرچه ،ر گرفتبايد در نظ
به ايشان ولي عمالً زنان و كمك  اعالن نمود، 1922در سال  را از انگليس خود دبناستقالل نيم

 فرمانپادشاه فؤاد  ،م1922  سال مارس1 مورخ ،مان حكومتيفردر . انقالب ناديده گرفته شد
مجلس وزرا به  ، در آغاز آوريل همان سال.شود مشروطه ايجاد حكومتدر مصر  داد كه

آنان . دنماينويس قانون اساسي را تهيه ش پيات ي تشكيل داد كميسيونپاشارياست حسين رشيدي 
  انتخاب خويشالگوي، قانون اساسي بلژيك را به عنوان  قانون اساسي كشورهاي مختلفبا بررسي

1.ندكرد

  در حالي كه به زنان حق رأي داده نشده؛شروع به كار كرد مجلس مصر ،به اين ترتيب 
ترين سازمان زنان در مصر به همين دليل بوده  حتي علت تأسيس بزرگ،شود گفته مي. بود

 سياسي ير حوزهدخود   قدرت عمل  گر چه زن مصري توانست،دهداين امر نشان مي. است
ي مصر هنوز با حق سياسي  زن بيگانه هي فكري جامعنه اما زميند،كاثبات اش جامعهرا به 

  .ه استر در مصر جايگاه چنداني نداشتتفك اين ه وبود

 - نخستين سازمان زنان در اين كشوريعني  -  فمينيستي مصري علت تأسيس اتحاديه،شعراوي
افي كه اين سازمان  اما نه اهد.اي دادن حق رأي به زنان، اعالم كرده بودوفد برعدم تمايل ، را

 صورت مستقيم و جدي كدام به هيچ،كرد شعراوي و نه عمل،براي خويش مشخص كرده بود
  .نبود مذكور ي سازمان ادعاگير اينپي

  :توان به قرار زير برشمرد را مي زنان مصريي  اتحاديهاهداف

به ها و قوانين نتبراساس سجا كه تا آن هاي ذهني و اخالقي زنان، قابليتباال بردن سطح   .1
   .شوندقادر درك تساوي حقوق سياسي و اجتماعي خود با مردان 

  .  زنانيهيابي آزادانه به تحصيالت عاليه براي همدرخواست دست   .2

 شناخت  ومرد جوان براي آشنايي واصالح قوانين ازدواج بر اساس فرصت بخشيدن به زن   .3
  .پيش از ازدواج  ،يكديگر

 به دقرآن مجي احكام از قوانين ازدواج و تفسيرهاي غلطي كه از برخياصالح تالش براي    .4
 زنان از حقوق خود محروم ها، آنيبه وسيله تفسيرهاي نادرستي كه ؛عمل آمده است

_____________________________________________________________________ 

1  Jacob Lannau (1953),Parliaments and parties in Egypt,Telaviv: The Israel publishing house,p.63. 
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  بدون هيچ،زن شد كه باعث مياين كه يا و  قوانيني كه موجب تعدد زوجات شد؛انددهش
  .ودرانده شي خويش  از خانه،يعذر معقول

  . سن ازدواج دختران ِگذراندن قانوني براي باال بردن حداقل   .5

  . حمايت از بهداشت عمومييهاي گسترده در زمينهفعاليت   .6

  . باري  وبند و پرهيزكاري و مبارزه با بياتقويت تقو   .7

  .  خرافات و جهل و نادانييمبارزه با اشاعه   .8

1.و تبليغ اهداف اتحاديهزنان مصري نظور تشويق ي به مهاي گروهاستفاده از رسانه  . 9

  

  حقوق سياسي زن در مصر

  شكلعرصهدر آن شفيق دريههاي  است كه ديدگاهايي زباني شد، زمينهآنچه در باال شرح داده
 ي تاريخياما زمينه.  تأثير بگذاردتالش دارد بر آنيا  و از آن تأثير پذيرفته استگرفته و 

 �مرأ كتاب أليفشود تاي كه موجب ميزمينه.  نيز مهم استهاي شفيق هتأثيرگذار بر ديدگا
 عملي كه در كنار ديگر مبارزات دريه شفيق معناي ؛ عمل سياسي شودايگونه تبديل به المصريه

  .رساندياري ميسازد و به تفسير درست متن ي اثر آشكار ميخويش را براي خواننده

 شعراوي.  جنبش زنان مصر را هدي شعراوي آغاز كرد،دگونه كه پيش از اين گفته شهمان
به صورتي جدي به اين امر  اما در عمل هرگز نمود؛ مطرح ،موضوع حق رأي زنان را در مصر

 يي صورت گرفت كه در كنگرهماهنگآيد تنها تالش وي در اين زمينه ميبه نظر . نپرداخت
 حق رأي يو در پي اعطام 1934 سال در اين كنگره .بين المللي زنان در استانبول شركت كرد

در پايان اين . جا فرستاد را به آنيهيئت فمينيستي مصر يحاديهاتبه زنان در تركيه برگزار شد و 
راني هدي شعراوي در سخن.  مالقات كردندكبا آتاتر  نمايندگان به آنكارا رفتند و،كنفرانس

 مصري، از او به خاطر ان يك زنخود به عنوشايستگي دادن با نشانآتاترك، خطاب به 
تالش براي كسب راه  اين تنها حركت زنان در 2.گزاري نمودسپاس اعطاي حق رأي به زنان،

 يپا به عرصه حقوق سياسي زنان يابي بهمنظور دسته، بين كه دريه شفيق تا ا؛ بودخودحق رأي 
 ي سلطنتنظامدي و فساد هاي اقتصا جنگ جهاني دوم، واقعيتيافتن با پايان. گذاشتمبارزه 

_____________________________________________________________________ 

  .311اليزابت فرني وارناك و قطان بازرگان باسمه، همان، ص    1

2  Nikki.R  Keddie(2007), women in the middle east:past and  present.Princeton,New Jersey:Princeton 

university press, p.95. 
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 جنبش زنان مصر نيز ،دورهدر اين . ساختتحول سياسي در مصر فراهم ي زمينه را برا ،فاروق
اهداف و  ،جنبشاين   درپيشرو بسياري از زنان  و تأثير تحوالت جامعه قرار گرفتتحت

 رسيدن به ا براير  زنان مصري به روش اتحاديهاي  خيريههاي محدود شده به فعاليتاقدامات 
برخي . هاي سياسي شدند جذب فعاليت  به تدريج،در نتيجه. ديدند  نمي كافيمقاصد واالي خود

  گاهي مبارزاتشان كهسياسي زنان شدند كسب حقوق گيراين زنان آن چنان با جديت پياز 
  . گرديدنجر به درگير شدن با حكومت ميم

  كه بهبود )دختر نيل( النيل  بنتيحاديههاي زنان در اين دوره، ات گروه ترين يكي از فعال
النيل، سازماني  بنت. بنياد گرفتم 1948اين سازمان در سال . دششفيق ايجاد ه م دريرهبري خان

يافتن دست خويش راترين هدف   و اصلي نخستين كه در جنبش زنان مصر بودمبتكر و پيشرو
سوادآموزي،   مانندازمان به مسائل ديگري اين س،البته. اعالم كردبراي زنان سياسي  حقوق كامل به

 1.پرداختنيز مي براي فقرامبارزه براي اصالحات فرهنگي، سالمت و خدمات اجتماعي 
دريه . تأسيس كردهاي عظيمي پايگاه ها سازمان فمينيستي بود كه در استاننخستين »دختر نيل«

 زاران رهبري ه زماني كهني؛ يعانجام دادم 1951  سال را درحركت جدي خويش  نخستين،شفيق
ي ي سه ساعته منجر به تعطيلاين تظاهرات.  برعهده گرفتزن را در تظاهرات مجلس مصر

هاي  قول دادند كه از خواسته مجلسي زنان تنها وقتي متفرق شدند كه دو نماينده.مجلس شد
ي به صورتي مصرآغاز مبارزه براي كسب حقوق سياسي زن  ،رويداد اين 2.حمايت نمايند ايشان

اين حركت را به در نهايت  تا ، و با جديت دنبال كردجدي بود كه شفيق آن را به راه انداخت
  .ديي مطلوب رساننتيجه

ساسي در مجلس هيچ زني ديد نظر قانون ا جريان طرح تجمتوجه شد كه درشفيق  دريه
 و ممكن شودساز تواند مشكل زنان در مجلس ميحضورعدم  احساس كرد كه وجود ندارد و

حقوق كامل يابي به دست شفيق براي ،بنابراين.  حقوق زنان گرددگرفتناست موجب ناديده
 مصر هايي براي رهبران تلگرافاو همچنين.  تصميم گرفت اعتصاب غذا كند، زنانبرايسياسي 

 من به تشكيل مجلس : اعالم كردشفيق. فرستادهاي خبرنگاري داخلي و خارجي براي آژانس و
از   و،در اعتصاب او چهارده زن ديگر در قاهره. نون اساسي بدون حضور زنان اعتراض دارمقا

 اي وكه دولت با فرستادن نماينده تا اين؛ شركت داشتند،اعضاي اتحاد دختر نيل در اسكندريه
_____________________________________________________________________ 

1  Nadje Al Ali(2000), Secularism gender and the state in the Middl East, Cambridge university press, pp. 

61-63. 

2  Leila  Ahmed, Ibid, p.203. 
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   1.به اعتصاب خويش پايان دهد، شفيق را قانع كرد كه هاييدادن  وعده

سالم حق  داد كه اااالزهر نيز فتودانشگاه  زنان را رد كرد و سرانجام، مجلس سنا حق رأي
با حقوق سياسي شيخ حسنين مخالف، اعالم كرد كه اسالم  مفتي مصر،. پذيردرأي زنان را  نمي

 سرانجام در سالآن كه تا . فيق دست از مبارزات خود برنداشتشدريه  اما .زنان مخالف است
 به مبارزات خود در مچنان شفيق ه،البته. نان اعطا نمودي حق رأي را به زم قانون اساس1956
كرد و در اين را محكوم مي اشغال فلسطين توسط اسرائيل او. دادهاي ديگر ادامه ميزمينه

اتور، در عنوان يك ديكتبه  نيز  را ناصرعليهمبارزه ، از سوي ديگر .نمودزمينه مبارزه مي
 رانجمن دختتعطيلي و  حصر خانگي وي  منجر بهنجاماي كه سرا مبارزه؛دستور كار خويش داشت

كه در ، تا آنوردآ ي را براي او پيشااين رخدادها، مشكالت روحي.  آن شديروزنامه نيل و
شفيق توانست موضوع حق رأي ، دريه اين بنابر2.شد وي مرگ باعث خودكشي وم 1976سال 

ي مصر تحول با ارزشي را ان در جامعهسبديند و كنل يبدتزنان را به هنجار مرسوم در جامعه 
  .رقم بزند

    دريه شفيقهايانديشهآرا و 

 مصر در نسوانثرترين زنان فعال در جنبش ؤترين و م از برجسته )م1976- 1908(دريه شفيق
 ايدريه شفيق در خانواده. ي عبدالناصر بودويژه در دورهبه وميالدي  بيستم يسده دوم ينيمه

سوربن فرانسه دانشگاه  متوسط به دنيا آمد و اين امكان را يافت تا در يطبقهنسبتاً مرفه از 
همين امر موجب اشتياق وي به تمدن غرب و تأثيرپذيريش از فرهنگ فرانسه . دكنل تحصي

 در زمان شفيق تحصيل در فرانسه و تأثير از فرهنگ فرانسوي در بين روشنفكران ،البته 3.شد
  . ل بودوان عرب امري رايج و متدامصر و بعضاً روشنفكران جه

 ناني هدي شعراوي، رهبر جنبش زنان مصر و حتي رهبر جنبش زدريه شفيق پرورده
ي را به نمايش آشكارا اين شيفتگ المصريه، �مرأالدريه شفيق در كتاب خويش،  .جهان عرب، بود

 و خالل شرحپردازد و در مي هاي هدي شعراويشفيق در چند فصل به فعاليت. گذاشته است
هدي  :كند احقاق حقوق زنان، از وي با اين عبارات ياد مييتوصيف مبارزات هدي در زمينه

ي در كل عالم انام وي مانند ستاره .... . ايمان داشتداد و به كاري كه انجام ميبه خودشعراوي 
_____________________________________________________________________ 

1  Ibid, p.205. 
2  Ibid,pp.205-206. 

3  Ibid,p.202. 
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 چنان كه اي وافر داشت، شعراوي نيز به اين فعال جوان جنبش زنان مصر عالقه1.درخشيدمي
در بازگشت شفيق از فرانسه از او استقبال كرد و چنان گرمي و مهرباني در برخورد با شفيق به 

شعراوي چون مادري مهربان با من برخورد كرد، مادري كه  «:كردخرج داد كه او خود ابراز 
يس شفيق مدتي در دانشگاه اسكندريه به تدر. »گرفت و مرا به آينده راهنمايي نموددست مرا 

 ولي ؛كرد براي وزارت آموزش كار ميهپرداخت و مدتي هم به عنوان بازرس زبان فرانس
 شفيق درست پس از مرگ 2.نگاري پرداختسرانجام آن كار را نيز رها نمود و به روزنامه

 و در مبارزات خويش به تالش براي كسب حقوق ساختالنيل را بر پا  بنتشعراوي انجمن
  .د نمو  حمايتهاي اقتصادي و اجتماعي نيزنامهاز بر د ودااولويت سياسي زنان 

ي زنان فعال در جنبش همين امر او را از تمام. باكي خاصي داشتشفيق شجاعت و بيدريه 
او در مبارزات خود بسيار . بخشيدساخت و به وي ويژگي خاصي مي ميزنان مصر متمايز

ي هايابزار. بردش بهره ميهاي رسيدن به هدف الزم برايهايرازابكرد و از تمام  عمل ميانقالبي
هاي آتشين،  انجمن زنان، نوشتن نطقتشكيلمانند تظاهرات، اعتصاب، ايجاد حزب سياسي، 

گرفتن  مردم و يارييشدن به توده همچنين نزديك،گرفتن از نخبگان فكري و سياسيكمك
زن مصري ناگزير است كه «: يدگوالنيل چنين مي تأسيس انجمن بنتيشفيق درباره .از ايشان

تا با تمام قوا به ميدان سياسي به .  الزم براي مبارزه را به كار گيرد]هايسالح[هايتمام اسلحه
زن مصري نيازمند رهبري توانمند  .اي تاريخي استمرحلهاين . ...صورت مستقل وارد شود

3.» نمايدتي براي كسب آزادي را در جلوي روي او ترسيماست كه خطوط مبارزا

  

  :ه است كردگونه اعالم  حزب خويش را اينهاي هدف،شفيق

 ايجاد امكان  وزنان در قانون اساسي و مجلس شوراكردن حقوق  قطعيراستاي تالش در .1
  . حقوق زنان را ضمانت كند دفاع از قانون اساسي به صورتي كهبراي

 به ويژه ،مام زنان جامعه دعوت به نشر خدمات فرهنگي، بهداشتي و اجتماعي در بين ت.2
 به منظورايع كوچك  گسترش صندر راستاس مناسب يايجاد زمينه. زنان فقير و محروم

  . و باال بردن سطح زندگي ايشانآوردن شغل مناسب براي زنان مستمندفراهم

ذ  و اتخا، به ويژه مادران،ها براي آگاه ساختن زنانها و اعالميه استفاده از نشريات، بيانيه.3
_____________________________________________________________________ 
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1.ديها ياري رساناز حقوق ايشان دفاع كرد و به آنوسيله بدانهاي كارآمدي كه بتوان راه

  

 به سراغ تاريخ به عنوان ابزاري  المصريه�مرأ در بررسي جنبش زنان مصر در كتاب ،شفيق
كند كه به دنبال ثبت وقايع  را بازي مياو در اين كتاب نقش مورخي. رودمشروعيت دهنده مي

گردد ي تاريخ مي»زنانه« رويدادهاي درپي بلكه ،كننده در تاريخ نيستهنده و دگرگونتغييرد
دريه شفيق معتقد است كه درخواست  2.اندكه از نظر دور مانده و مهم و تاريخي دانسته نشده

 اين حقي است كه ؛حقوق سياسي و اجتماعي چيزي نيست كه امروز به آن پرداخته شده باشد
 به وضوح اين ادعا در پاسخ كساني ، البته3. برخوردار بودندي فراعنه از آنرهنياكان ما از دو

پس از . كنند قلمداد مياي از استعماردانند و تحفهاست كه جنبش زنان را تقليدي از غرب مي
ان مدافع حقوق  به سراغ اسالم مي آيد و اين بار از دين مبين اسالم به عنو شفيق بالفاصله،آن

 پاسخي محكم به كساني بدهد كه به نام اسالم خواستار كند تاتالش مي  وي .گيردزن بهره مي
 پرشور  ايجاد مانع در مقابل حضوركوشند با كساني كه مي؛هستندطرد زن مسلمان از جامعه 

 از كساني كه منكر اين حقيقت ،بنابراين .او را به انزوا بكشندهاي مختلف،  در صحنهزن
   .گيردخرده مياست، فع آزادي انسان و در نتيجه مدافع آزادي زن هستند كه اسالم مدا

ي شفيق، اسالم دين انسانيت، آزادي و عدالت است و بنابراين براي زن كه نيمي از به عقيده
اسالم آمده است تا امت اسالمي را از قيد . دهد، خواستار اسارت نيستجامعه را تشكيل مي

خواهد زن مسلمان به عنوان يك انسان در بنابراين، هرگز نمي. بندگي، ظلم و استبداد برهاند
كند رود و تالش مي و سنت ميقرآني خويش به سراغ  شفيق در تمام ادله4.قيدو بند قرار گيرد

 دارداين شگردي است كه خود اذعان مي. ي قرآني مستند سازدتا كالم خويش را با آيات شريفه
بنابراين، در مطرح ساختن اين مطالب و روندي .  آموخته استرا از استاد خويش محمد عبدهآن

دهد؛ گيرد، تنها هنجارهاي مرسوم گذشته را مورد تأييد و بازتوصيف قرار ميپيش ميدر كه 
 هايي شركت زنان در فعاليتشناسد، اما هرگز در زمينههنجارهايي كه، گر چه جامعه آن را مي

ي ياد شده  اينك شفيق تالش دارد از اين گفتمان در حوزهها بهره نبرده  است وسياسي از آن
  .استفاده كند
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در  آزادي  تنها راه را احياي، سياسي ور مورد رسيدن زن به حقوق اجتماعيدريه شفيق د
 كه زن مصري  الزم است سه ابزار مهم،براي رسيدن به آزاديبنا نظر او، اما . مي داندجامعه 

 به آزادي و گسيختن زنجيرهاي  نيل زنبراي وسيله نخستين. شوده اين سه ابزار مسلح بايد ب
علم  .است ههاي عام المنفع شركت در فعاليت،ها و سومين آن؛عمل دومين وسيله، ؛، علمبندگي

اما . شوددهد و چراغ راه مياي كه مسير درست را نشان ميوسيلهيعني همان آگاهي است، 
شفيق اين عمل به علم را در . ماند بگيرد وگرنه ابتر باقي ميعلم بايد در عمل مورد استفاده قرار

 به سوي گسيختن بندهاي اند و معتقد است كه استقالل اقتصادي راهيدي اقتصاد مفيد ميحوزه
 و زن بايستدهاي مرد گري ستمدر برابرتواند استقالل اقتصادي مي. گشايد ميرقيت و بندگي زن

دهد كه  چنين توضيح مي،در مورد سالح سوم. دنمايلح را در دفاع از حقوق خويش مس
اين راهي است كه . شود ميويهاي زن در امور عام المنفعه موجب اعتماد جامعه به فعاليت

يابد تا از نزديك و به  اثبات كند و جامعه فرصت ميمندي خويش راتواند توانميدر آن زن 
 است كه زن اين ترفندي.ي اجتماعي باشدرصه در عهاي وييتصورتي ملموس شاهد تأثير فعال

 خود را به ، و مثبت در جامعهتواند به عنوان يك شهروند و عضوي سازندهمياش به وسيله
1.اثبات برساند

  

اين در   پيش ازهاسده كه ،ين رفتن حقوق سياسي زن مصري علت از ب،شفيق معتقد است
از بين رفتن استقالل مصر ، به وي داده شده بود، مسالهاي ا آموزهيدر سايه ي باستان و نيزدوره
ي  حقوق سياسي و اجتماعي زن مصري كه در دورهبه نظر او،.  استهاي مختلفدورهدر 

 و چون ؛ يونانيان و روميان از بين رفتبه دست در زمان اشغال مصر ،فراعنه به او داده شده بود
ي اجتماع حضوري پر  توانست در عرصهاحيا كرد و زن مصرياسالم بار ديگر اين حقوق را 

 .گرفت و وي را منزوي ساخترا از او  دست استعمار بود كه اين حقوق زن ، پيدا كندرنگ
 ارتباط تنگاتنگ مردم يك كشور يدهد كه بين آزادي زن و آزادي همهتاريخ نشان مي ،بنابراين

 شايد همين امر موجب2.ده است به هم گره خورگراييملي موضوع زن و ، و بنابراين.وجود دارد
ه ه و در مواجشتسياسي را كنار نگذاي ، هرگز مبارزهشد كه شفيق در تمام مبارزات خويش

در  را نشان دهد كه اي همان سرسختي،ي اشغال فلسطينلهئهاي حكومت و مسعدالتيبا بي
   . مي دادبروز سلب حقوق زن مصري برابر
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  نتيجه

 حقوقي است كه زنان در تمام كشورهاي دنيا براي ي، از جمله به ويژه حق رأي،حقوق سياسي
 سياسي پذيراي ياما متأسفانه اين حقي بود كه جامعه. اندهاي فراوان كشيدهكسب آن مرارت

اين حق آوردن به دست كساني كه براي برابراعطاي آن نبود و بنابراين مقاومت شديدي در 
 ،شفيق.  را طي كردروال نيز اعطاي اين حق، همين در مصر. كردند، به كار بردمبارزه مي

حق رأي زنان مصري بود و جان خويش را در اين راه يابي به دستقهرمان مبارزه براي 
اندن حق  تالشي بود براي شناسكهوي به همين دليل نگاشته شد ي  المصريه�مرأكتاب . گذاشت

 روند شناخت منظوربهرصتي مغتنم هاي اين زن مبارز فشناخت ديدگاه. سياسي زن به جامعه
توان جنبش زنان مصر را به ي تالش هاي وي مي و در آينهشودمحسوب ميجنبش زنان مصر 
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