
  

  باسمه تعالي
  

  اسالم تاريخ مطالعات
   پژوهشي- علميي فصلنامه

  1389ي ششم، پاييز  سال دوم، شماره
  2228 -6713: شاپا

    14/12/89 مورخ 104393/11/3/89 ي ي شماره  اين مجله به موجب نامهي درجه
  .است»  پژوهشي-علمي «، تحقيقات و فناوري،وزارت علوم

  خ اسالم تاريي هپژوهشكد  :صاحب امتياز
  ايهادي خامنهسيد  :مدير مسئول

  پوردكتر فهيمه فرهمند  :سردبير مقامقائم         دكتر عليمحمد ولوي  :سردبير
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  دكتر غالمرضا برهمند  :ويراستار فارسي        حشمتي فريده  :مدير اجرايي
   دكتر غالمرضا برهمند  :مترجم و ويراستار انگليسي

***  
   1500،   شمارگان      فصلنامه :  انتشاريبتتر

  تومان 2000
  . تاريخ اسالم محفوظ استي ه حقوق براي پژوهشكدي هكلي

  9 ي هشمار - شهروز شرقيي هكوچ - خيابان رستگاران -  خيابان شهيد عباسپور-   تهران: پستينشاني
            88676860:         نمابر 88676861- 3 :تلفن        14348 -  86651 :پستيكد

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

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

 )س( تاد تاريخ اسالم، دانـشگاه الزهـرا      اس دكتر اجتهادي، ابوالقاسم،  
 استاديارتاريخ، دانشگاه آزاد اسـالمي     تقي،ي، محمد دكتر امام 

 دانشيارتاريخ اسالم، دانـشگاه تهـران      ،دكتر خضري، احمدرضا  
 دانـشگاه بيـروت    استادتاريخ اسالم،  دكتر بيضون، ابراهيم،  

 استاد تاريخ اسـالم، دانـشگاه تهـران        چانلو، حسين، دكتر قره 
 شگاه تهـران  استاد تاريخ اديـان، دانـ      اهللا،دكتر مجتبايي، فتح  

 معلـم  دانشيار تاريخ ايران، دانشگاه تربيـت  حسين، دكتر مفتخري، 
  تاريخ اسالم، دانشگاه الزهـرا     استادعليمحمد،دكتر ولوي، 

 )س(



  مقاله پذيرش ضوابط

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

 .ت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصالح مقاالت آزاد استئهي •
 . مجله استي ت تحريريهئ به بررسي هي چاپ مقاالت منوطتقدم و تأخر •
 . نويسنده استي مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده •
 .بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود ،فصلنامهدر  قاالتچاپ م •
 ارها وي آن به ديگر مجالت، سمينتا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائهحداكثر  دشو  متعهد مينويسنده •

  .هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش
و قيد گردد نام استاد الزم است شود،  در مقاالتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي •

 .د همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شو نيزرضايت كتبي ايشاناعالم 
به  5/1 ي  با فاصلهو B karim14 با قلم word ي ارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تايپ شده در برنامه •

  .آن الزامي است CD همراه

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

  :ر باشدمقاله بايد مشتمل بر بخش هاي زي   .1
  ) كلمه150 حداكثر در ، و دستاوردهاي پژوهششامل طرح مسئله، روش تحقيق( فارسي و انگليسي ي چكيده •
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق •
  تحقيق و بيان هدفي  آن، شيوهي  پژوهش و پيشينهي لهئطرح مس: مقدمه، شامل •
 هاي مناسب با موضوع  تحليلي تحقيق و ارائهت فرضيا/ بحث و بررسي فرضيه مشتمل بر ، اصلي مقالهي بدنه •
 نتيجه  •
   هرست منابع تحقيقف •

  .تر باشد  كلمه بيش6000مقاله نبايد از حجم    .2
  .معادل التين اصطالحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود   .3
 ي سسهؤم  تلفن نويسنده و دانشگاه ياي  علمي، شمارهي نام و نام خانوادگي، مرتبه(مشخصات نويسنده يا نويسندگان    .4

  . اول ذكر شودي در صفحه) مربوط و نشاني پست الكترونيكي
  .شود تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي) ... انگليسي، عربي، فرانسه و(غير فارسي مقاالت    .5



  پانوشت در مĤخذ و منابع به استناد ي شيوه
  در پانوشتمĤخذ و منابعهر يك از  ارجاع و استناد به ي  اولين مرتبهزير را درن محترم الزم است الگوي امحقق

  :رعايت فرمايند

  :كتاب به ارجاع  - 
 :انتشار محل  جلد،، يا مترجممصحح، نام و نام خانوادگي عنوان اثر )سال انتشار( نام ونام خانوادگي نويسنده •

  .، صفحه، چاپناشر

  :مقاله به ارجاع  - 
 . نشر، صفحهي ، شمارهنام مجله ،)داخل گيومه ( عنوان مقاله)سال انتشار( نام خانوادگي نويسندهنام و  :مجله •
 گردآورنده ، نامنام مجموعه مقاالت، »عنوان مقاله «)تاريخ نشر(  خانوادگي نويسندهامنام و ن: مجموعه مقاالت •

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

 .صفحه ناشر،: محل چاپ
 .نام دانشگاه، صفحه نامه، ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان« )سال دفاع( نام و نام خانوادگي نويسنده :نامه پايان •
 . سندي مختصات دقيق سند، شماره محل نگهداري سند، :سند •

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

  منابع فهرست ي ارائه ي شيوه
  :صورت زير تنظيم شود  به، به تفكيك زبان منابع در پايان مقالهصورت الفبايي  بهفهرست منابع

، محل ... يا مترجممصحح م و نام خانوادگي نا، عنوان اثر )سال انتشار( كوچك او نام خانوادگي نويسنده، نام
  . ناشر:انتشار
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مل ي ميانه، مبتني بر حفظ نظم جامعه و ع   سياسي اسالم دورهي مفهوم عدالت در انديشه :چكيده
هايي   گروهروا مقابله با  فرماني ترين وظيفه بر اين اساس، مهم. محور و اخالقي بوده است سياسي فضيلت

پيشگي  زدند، و اين امر نمادي از عدالت بود كه نظم جامعه را، به خصوص از لحاظ عقيدتي، برهم مي
دعت مزدكيان، در متون  عملي كه انوشيروان بر اساس آن، به دليل سركوب بي شد؛ شيوه وي تلقي مي

رسد برجستگي جايگاه  به نظر مي. شود  اين شاخص نشان داده ميي نگاري اسالمي، دارنده تاريخ
نگاري  متون تاريخ كه نگاري اسالمي از اين زاويه قابل تبيين است؛ چرا انوشيروان در سنت تاريخ

هاي ديگري  هرچند شاخصه. آموزي هستند اسالمي داراي كاركرد سياسي و فرهنگي در قالب عبرت
  . غير از سركوب بدعت مزدكيان توسط وي، در اين انتخاب اهميت داشته است

نگاري   انعكاس شخصيت انوشيروان در متون تاريخي ه در اين مقاله، سعي شده است با بررسي شيو
 اسالمي آموزي متون تاريخ نگاري اسالمي، بر اساس مباني نظري رهيافت هرمنوتيك، از كاركرد عبرت

  آن با بازنمايي شخصيت انوشيروان به عنوان نماد عدالت، در متوني رمزگشايي گردد و رابطه
 در اين مقاله تالش برآن است تا نشان داده شود كه ،به ديگر سخن. نگاري اسالمي نشان داده شود تاريخ

يل واقعي بودن شخصيت  اسالمي، به دل- نگاري ايراني تبديل انوشيروان به نماد عدالت در سنت تاريخ
دهند، نيست؛ بلكه بر اساس برداشتي است كه مورخان  گونه كه متون تاريخي گزارش مي انوشيروان، آن

اند؛ و بر همين مبنا، شخصيت انوشيروان را به عنوان نمادي از الگوي  مسلمان از مفهوم عدالت داشته
 .اند نگاري اسالمي بازنمايي كرده عدالت در سنت تاريخ

   متون تاريخ نگاري اسالمي، انوشيروان، عدالت، عادل، روايت، حكايت:كليدي هاي هواژ
_________________________________________________ 

 mimanpour@hotmail.comدوسي مشهد    استاديار گروه تاريخ دانشگاه فر   1
   zohairsiamian@yahoo.com دانشگاه تهران     تاريخ اسالمدانشجوي دكتري  2
 rahimbeiki@yahoo.comكارشناس ارشد ادبيات فارسي از دانشگاه تربيت مدرس       3

 10/2/90 :، تاريخ تأييد21/12/89 :تاريخ دريافت
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  مقدمه
 منظري شناسانه است كه  داراي چارچوبي روش،اسالمي به عنوان يك قالب معرفتي نگاري تاريخ

لف اثر ؤاين چارچوب معرفتي به م. آورد هاي تاريخي پديد ميدويژه را براي نگرش به رويدا
هايي كه در   تاريخي را بر اساس كارويژهياه  موضوع، آناز طريقدهد تا  ميزه اجاتاريخي 

 1»موضوع شناخت«نگاري اسالمي براي علم تاريخ تعريف شده است، به صورت  سنت تاريخ
براي . نگاري اسالمي را بر روي آن اعمال كند  و نگرش و روش برآمده از سنت تاريخدرآورد

  نمونه مواردي را انتخاب به عنوانتوان  مي،ين سنت فكريشناخت دستگاه معرفت شناسي ا
 عنوان به شخصيت انوشيروان ،در اين مقاله. بردپي كار  و ها به اين ساز ن  تا با بررسي انتقادي آكرد

 هاي روش اين تحليل انتقادي بر اساس شاخصه. بررسي انتقادي انتخاب شده استاين براي نمونه 
  .شود انجام مي  از الگوهاي تحليل روايت گرفتن و با كمكهرمنوتيك

  نظري چارچوب
نگاري به عنوان يك  گونه استنباط كرد كه متون تاريخ توان اين  مي، اين نمونهِگرفتن نظر با در
لف، معنايي كه ؤهاي م فرض  بافت، پيشِ يعني نقش،اثرليف يك أ از وجوه هرمنوتيكي ت،متن
 يك متن بر اساس ِنايي كه مخاطبان به عنوان مفسرانو مع ،نظر دارد لف براي مخاطبان مدؤم

،  از اين منظرنگرش به متن تاريخي 2.شوند ثر ميأمتفهمند،  اي خود از يك متن مي دانش زمينه
بر . پذير است گيري از پارادايم معرفتي تجربي امكان بر اساس دستگاه معرفتي تفسيري و فاصله

 بلكه تفسيري از واقعيت توسط ،عيني با واقعيت نيستاين اساس، هر متن تاريخي، برابرنهادي 
 فرهنگ ي  واقعيت، برساختهِگر  گزارشِنگاري  تاريخِ واقعيت و متن،از اين منظر 3.استلف ؤم

  4.گيرد گرايي اجتماعي صورت مي ها بر اساس برساخت  و توليد آناند و جامعه
 5،لفانؤم اي  دانش زمينهبافت، ،ها ت و نيها فرض پيشهاي كلي،  ساخته پيش بر اين اساس،

_________________________________________________ 
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 .24- 10صص 
گيري  آورد و منجر به شكل گر پديد مي اي، معرفتي است كه بافت در قالب يك ميراث فكري، آن را براي كنش دانش زمينه   5

 . شود جه ميگردد كه با آن موا ايي ميه گر به موضوع نگرش كنش



 9  گر بدعت و نماد عدالت  سركوب

 اثر ِلفؤم 1ِجهان از زيست فرهنگي ي روايتتوليد شده درهاي  ارزش ، مفسرانمخاطبان و
از  2.گذارد ثير ميأ يك رويداد تاريخي تلف براي توصيف و گزارشؤ در نوع نگرش م،تاريخي

 ،ترتيب بدين و ، متون ادبيي  يك متن تاريخي نيز مشمول قرارگيري در حوزه،طرف ديگر
 در ،ين مبنا بر هم3.استادبي براي بازنمايي واقعيت تاريخي  ]نوع [ژانركارهاي  و ثر از سازأمت

 وجود وارگي براي توصيف واقعيت ي حكايتثر از همين قالب ادبي، الگوأمتمتن تاريخي تدوين 
 اس واقعيتعكن بر ا، در يك قالب ادبي توليد يك حكايت داستانيهاي بايسته ،در نتيجه 4.دارد

 در قالب يك حكايت و ،رويداد از هر ،بدين معني كه .گذارد ثير ميألف تؤتاريخي توسط م
 بر اساس فهم و دركلف ؤبرداشت كلي توسط م  يك پيشيك ژانر حماسي يا تراژدي،

برداشت  ن پيش بر اساس هما،لفؤ م، كه پس از آن،گيرد صورت مياش از موضوع  احساسي
 به اين دليل .دارد  حكايت خود را از رويداد بيان ميواره و پيرنگ، طرحدر قالب يك  ،يلك

دارد، مقدمه نظر  مدلف از رويداد ؤاي است كه م  اين حكايت معطوف به برداشت و نتيجهكه
براي قالب روايت خود از رويداد  ،بندي خاصي را در راستاي رسيدن به آن نتيجه و پيكره
 در ،لفؤ م، در نتيجه.بخشد ر قالب اين حكايت نظم ميها را د  و گزارشكند مي تعريف

براي فهم معنايي  5.زند  مي دستهاي موجود از واقعيت رويداد حكايت به بازآفريني روايت
 ،توجه كرداين توضيحات به  بايد ،نگاري در گزارش يك رويداد مدنظر دارند كه متون تاريخ

   6.گذارد ثير ميأ مخاطب ت بهيعندر انعكاس و انتقال مروايت چرا كه اين ساختار 
_________________________________________________ 

هايي است كه در آن  هاي انسان ها و معرفت  ارزشي زيست جهان، مفهومي در پديدارشناسي تفسيري است كه مبناي توليد همه   1
 .شناختي هر كنش انساني است جهان مبناي پيشا زيند، و به اين ترتيب، زيست مي

هاي مختلفي را در درون  ستند كه با تكيه بر هر كدام، روششده، جزو ادبيات نظري رويكرد هرمنوتيك ه هاي گفته اين شاخصه   2
 سعيد جهانگيري، ي ، ترجمهي هرمنوتيك معاصر گزيده. 1380يوزف باليشر : باره نگاه كنيد به آورند؛ در اين اين رويكرد پديد مي

 ي ، ترجمهعلم هرمنوتيك. 1387گام نو؛ ريچارد پالمر : ، تهرانساختار و هرمنوتيك. 1387نشر پرسش؛ بابك احمدي : آبادان
 ي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه: ، تهراندرآمدي بر هرمنوتيك. 1385هرمس؛ احمد واعظي : محمد سعيد حنايي كاشاني، تهران

نشر ققنوس؛ امداد توران :  مسعود عليا، تهراني ، ترجمهادبي ي هرمنوتيك فلسفي و نظريه. 1389اسالمي؛ جوئل واينسهايمر 
 .هاي مختلف آن بصيرت، فصل: ، تهرانندي فهم در هرمنوتيك گادامرم تاريخ. 1389

 .62- 35 دهكردي، تهران، دانشگاه امام صادق، صصي  جالل فرزانهي ، ترجمهتاريخ و روايت. 1389جفري رابرتز و ديگران   3
 .116نشر آگه، ص :  حسينعلي نوذري، تهراني ، ترجمهبازانديشي تاريخ. 1386كيت جنكينز    4
 .146- 142نشر مركز، صص: ، تهراني تاريخ رساله. 1387ابك احمدي ب   5
 - 257 مطالعات راهبردي، صصي  مرتضي مرديها، تهران، پژوهشكدهي ، ترجمهشناسي علوم انساني پارادايم. 1383برايان في    6

:  حسن محدثي، تهراني ، ترجمهيتتحليل روايت و پيشاروا. 1388بژه . ديويد ام: هاي روايت، نگاه كنيد به ي نظريه درباره. 284
سمت؛ فائزه :  فاطمه علوي، تهراني ، ترجمهشناسي درآمدي بر روايت. 1386ها؛ مايكل توالن   رسانهي دفتر مطالعه و توسعه

 .هاي مختلف آن نشر علم، فصل: ، تهرانروايت فلسفي روايت. 1389رودي 
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 فرهنگي ريشه در يك ي جا كه هر اثري به عنوان يك فرآورده  از آن،از طرف ديگر
 يك ، و در واقعاستثر أ از يك روايت فرهنگي مت، فرهنگي دارد، بنابرايني بافتار و زمينه

ازي س ويتهاي ه اين روايت فرهنگي داراي كارويژه. كند روايت فرهنگي را نمايندگي مي
بر . استساز و الگوساز  يفان آن روايت، معنلّؤ مخاطبان و مقان،فرهنگي است كه براي متعلّ

يخ خود را در قالب گزارشي تاريخي  خود، تاري هر روايت فرهنگي، براي توليد معنا،اين اساس
اين در . شود  در درون يك متن تاريخي وارد مي، كه اين گزارش نيز در نهايت،دارد  ميبيان

نگاري اسالمي،  مورد خاص، انعكاس شخصيت انوشيروان به عنوان شاه عادل در متون تاريخ
اي از كاركرد سياسي و اخالقي تاريخ براي مخاطبان بر اساس مصرفي است كه هر متن  نشانه

 تاريخي را متنشود كه  جا ناشي مي اين امر از آن. تاريخي براي پاسخ به نيازهاي عصر خود دارد
ِ متن تاريخي، اكنون ليف هرأ عزيمت تي  بلكه نقطه؛گزارش واقعيت گذشته ندانيمفقط 

گرش مورخ به گذشته لف، در نؤ نيازهاي عصري م،بنابراين.  مورخ استِ حالي معاصر و زمانه
 داشت توجه ديبا  نيزنكته نيا به ،حال نيع در 1.گذارد ثير ميأ بازنمايي واقعيت توسط وي تو

 هر منظر نيا از و هستند قدرت خيتار به راجع ي،اسالم ينگار خيتار سنت در يخيتار متون كه
 عمل قدرت /دانش روابط ي منظومه در و ندوش مي محسوب ياسيس يمتن يي،تنها به كي
  3.هستند خود خاص  و عصريكيدئولوژيا مضمون يدارا و 2،كنند يم

لفين ؤ و قدرت هستند و ماي تاريخي راجع به سياسته  متنكه نظر به ايناز ديگر سوي، 
ي تاريخي در خدمت تبيين  به سياست نگاه هنجاري و ارزشي دارند، در نتيجه رويدادهاها آن

اين را بايد دانست كه سياست در . گيرند  از سياست در قالب سنتي آن قرار ميناو درك آن
دهي به  لنگرش سنتي مبتني بر فضيلت و عدالت به مثابه يك ميزان راستين اخالقي در شك

رويدادهاي تاريخي در ايجاد اين ن نيز در گزارش الفؤم ، در نتيجه؛ بسامان استي يك جامعه
   4.كنند درك از سياست، واقعيت را بازنمايي مي

 كار و  همين سازدليلنگاري اسالمي، به  سازي شخصيت انوشيروان در تاريخ ظهور و برجسته
_________________________________________________ 

 .58- 35خوارزمي، صص: ، تهران حسن كامشادي ، ترجمهتاريخ چيست؟. 1378ئي ايچ كار    1
 نگاه ،رانيا و اسالم ي انهيم خيتار ي دورهي فكر بافت وسياسي  متون روابط در قدرت /دانش ي رابطهي چگونگ اطالع ازي برا   2

 . 137- 68نشر ني، صص : ، تهراندانش، قدرت و مشروعيت در اسالم. 1387 يرحيفداوود  :به ديكن
ما و ميراث . 1387محمد عابد الجابري : سنت تفكر اسالمي، حتي در بعد فلسفي، نگاه كنيد به مضمون عصري متون ي درباره   3

 .نشر ثالث:  سيد محمد آل مهدي، تهراني ، ترجمهفلسفي مان
 .67نشر آگه، ص:  فرهنگ رجايي، تهراني ، ترجمههاي سياسيفهم نظريه. 1387توماس اسپريگنز    4
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هاي خود  بر اين اساس، اين بافت فرهنگي، روايت .تاسالمي اس  - نگاري ايراني الگوسازي تاريخ
كند و  اي خاص بازتاب پيدا مي نمايد كه در آن واقعيت به شيوه اي توليد مي از تاريخ را به گونه

براي فهم اين روند الگوسازي، بنابر . شود  انوشيروان تبديل به پادشاهي عادل مي،در همين قالب
 انوشيروان ام شخصيتن ه تعريف واقعيتي ب توصيف وي، روندنگار هاي متون تاريخ ترتيب گزارش
 كنند مي هايي كه رويدادها را بازنمايي  نوع تقدم و تأخر روايت،در اين شيوه. دهيم را گزارش مي

ها  اي از اولويت  نشانه، رويداد تاريخيِبخشي به ساختار كلي حكايت  چيدمان و نظمي و نحوه
  زمينه وها در بافت، مخاطبان و جايگاه آن نزد مؤلفان و هاي اين رويدادها در و ارجحيت

 از همين منظر است كه يك. شود  كه متن در آن توليد ميي است آن فرهنگِجهان زيست
 و رويداد ،شود  و در متن تاريخ وارد ميكند ميرويداد براي مؤلف متن تاريخي اهميت پيدا 

  .دآي افتد و در متن تاريخ نمي ديگري از اهميت مي
 گزارش تاريخي حيات انوشيروان وهدف اين مقاله با توجه به اين رهيافت نظري، 

انوشيروان در متون بازتاب شخصيت چگونگي بررسي موردي كردهاي وي نيست، بلكه  عمل
 عنوان  خاص انعكاس شخصيت انوشيروان بهي و هدفي است كه از شيوهي ي معنيتاريخي و شناسا

 لفانؤ و نيز چرايي توليد اين معناي خاص است كه م؛شود  ميلحاصدر اين متون شاه عادل 
  .دهند  آن را براي مخاطبان خود نشان مي،متون مورد نظر

 چگونه ان در متون تاريخيصيت انوشيرو شخبازتاب ي ن است كه شيوهآ اين نوشتار پرسش
  .پردازد  مياببازت ي چرايي اين شيوه پرسش ديگري را نيز در پي دارد كه به پرسش،است؟ اين 
 به غير از ،نگاري اسالمي  آن است كه متون تاريخ فوقپرسش در پاسخ به  مقالهي فرضيه

 يك مضمون پنهان دارا به شكلكاركرد توليد اطالعات و دانش تاريخي، كاركرد ديگري 
سازي آگاهي و عمل سياسي  براي بهينهتوان در قالب عبرت اخالقي  هستند كه از آن مي

 خود را توليد ي  وظيفه نخستي  در درجهن اين متونالفؤكه م جا  اما از آن؛د كرديامخاطبان 
 از بيان صريح ديگر معاني رويدادهاي ،اند  تاريخي تعريف كردهياه اطالعات مرتبط با موضوع

  .اند كرده  خودداري مي،نگاري اسالمي قابل فهم است تاريخي كه در قالب اهداف تاريخ
افزايي   يعني عبرت،ي پنهان رويدادهاي تاريخيان مدعي شد كه اين معنتوا  مي، اينوجودبا 

ساخته   را در نگرش به رويدادهاي تاريخي ميلفانؤمهاي  فرض  پيش،مخاطبان، در واقعاخالقي 
 ،است گذاشته ثير روشني ميأ ت،ويدادها از ر  گزارش آني  چيدمان و تنظيم و ارائهي و در نحوه

تحليل روايت و ِ هاي جديد شناسي كارگيري روش هنظري متفاوت و با ببه نحوي كه با داشتن م
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   .توان اين معاني پنهان در متن را مورد شناسايي قرار داد  مي،هرمنوتيك

  اخير مطالعات در نوشيرواني عدالت
 كه از انوشيروان به عنوان پادشاهي دادگستر و ، ميانهي عالوه بر متون تاريخي و ادبي دوره

باشد، در  نگاري اسالمي موضوع بحث اين مقاله مي  كه چرايي آن در تاريخ،اند ام بردهباكفايت ن
 بارها به شخصيت انوشيروان به عنوان ،ثير از اين متون نيزأهاي اخير و به ت هاي  دهه پژوهش

 هر ،كه چنان. پادشاهي دادگر و عدالت گستر و به عنوان يك واقعيت تاريخي اشاره شده است
  به نگرش منفي متون، به ويراستاري يارشاطر، جلد سوم،ريخ ايران كمبريجچند در تا

 اما تاريخ اين جنبش بر اساس همان رويكرد ،است نگاري به جنبش مزدك اشاره شده تاريخ
 به نگارش ،كرد انوشيروان  و دفاع ازعمل، جنبشبهنگاري  و با نگاهي منفي نسبت  سنتي تاريخ

 نيز ،شاهنشاهي ساساني تحت عنوان ، دريايي در اثر پژوهشي خود تورج، همچنين1.است درآمده
 2.با تكيه بر همين نگرش، انوشيروان را مظهر شاه فيلسوف و نماد عدالت معرفي مي كند

 لقب عادل را براي ،، با تكيه بر همين نگرشتايخ مردم ايرانعبدالحسين زرين كوب نيز در 
تاريخ  ريچارد فراي در كتاب 3.نامد رواي آرماني مي برد و او را فرمان انوشيروان به كار مي

كند كه  ترين پادشاه ساساني معرفي مي  نيز انوشيروان را به عنوان درخشانباستاني ايران
 انوشيروان در ، در همين راستا4.است نگاري اسالمي آمده اش در تمام آثار تاريخ دادگستري

شاهي عادل معرفي عنوان پاد  به،بال و حسن پيرنيا اثر عباس اق،تاريخ ايران قبل از اسالمكتاب 
  ايران در زمانتاريخ يعني در كتاب ،سن  در اثر ماندگار آرتور كريستن،عالوه ه ب5.است شده

 6. شده است ساسانيان توصيفي ترين دوره  انوشيروان به عنوان درخشاني  نيز دوره،ساسانيان
 هاي واقعيت كه مبتني بر  بيش از اين،هاي اخير ژوهشرسد اين تصوير از انوشيروان در پ نظر مي به

نگاري از منظر گزارشي  تر به دليل تكيه و اعتماد به گزارش متون تاريخ  بيش،تاريخي باشد
 نگاري اسالمي در قرون ميانه به  همان نگرش تاريخ، كه در عمل،برابر با واقعيت است

_________________________________________________ 

:  حسن انوشه، تهراني ، ترجمهتاريخ ايران كمبريج از سلوكيان تا فروپاشي ساسانيان. 1377) ويراستار(احسان يارشاطر    1
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توان  مي. است در اين دوران نيز تداوم يافته اقداماتش سببانوشيروان به عنوان نماد عدالت به 
كه  در حالي. نگاري معاصر را فهم طبيعي شده و بديهي تلقي كرد اين تصوير ارائه شده در تاريخ

 اسالمي و بررسي مفهوم ي در اين مقاله تالش شده است با تغيير نگرش به متون دوران ميانه
گرايي   منظر تفسيرگرايي و برساخت از، اسالميي نگاران دوره عدالت در نگرش تاريخ

 بايد به اين نكته توجه ،البته.  متفاوت مورد ارزيابي قرار گيرديها اجتماعي، معناي اين گزارش
 تعليمي و ي نگاري اسالمي، بر اين جنبه  در ميان تحقيقات جديد راجع به تاريخ كهداشت

ي و تحقق اين كاركرد توضيح ي اما چگونگي شناسا،است كيد شدهأنگاري ت اخالقي متون تاريخ
  1.است داده نشده

  اسالمي نگاري تاريخ در انوشيروان به راجع هاي روايت تحليل
 از شخصيت و حيات سياسي دوران ، نخستينِنگاري اسالمي  متون تاريخهاي با بررسي گزارش

ند سركوب  مان را،اي هاي چندگانه توان شاخصه  ديد اين مقاله، ميي انوشيروان بر اساس زاويه
سامان نمودن   تالش براي به-  هياطله-  روميان و تركانهمچونبدعت، مقابله با دشمن خارجي 

 به عنوان ،گيري  خراجي وضعيت اقتصادي و اجتماعي جامعه از طريق اصالحات مالياتي و شيوه
 نگاري اسالمي هاي مهمي كه تاريخ  شاخصهمثابه حكومت با رعايا به ي ترين محور رابطه مهم

ل اي از حاكم عاد  نمونههمچون انوشيروان دن معيارهاي عدالت و مصداق بودنكر معرفيبراي 
ا در قالب ه  اين موضوعي همه جا كه پرداختن به نآ اما از نگاري اسالمي دانست؛ در تاريخ

به عنوان عاملي  معيار سركوب بدعت هبحث راجع ببه يك مقاله ميسر نيست، در اين نوشتار 
هاي  سازي شاخصه برجستههرچند بايد گفت . پردازيم مي ، عدالتي  در دايرهگرفتن قراربراي

 داراي مضموني ،نگاري اسالمي نيز  انوشيروان در تاريخن نماد عدالت دانستمنظور به گردي
 ،كند  را براي خوانندگان عصر خود مشخص ميييان و معيار و مب،استايدئولوژيك و عصري 

 ،تقراري نظم اجتماعي و تالش براي اصالح وضع اقتصادي رعيكه بين سركوب بدعت و بر
 نظري و عملي ي  مفهوم عدالت در قالب يك بسته، تا بر اين اساس؛اي منطقي برقرار است رابطه

 نظري رهيافت تحليل روايت، انتخاب ي براساس سامانه. شودهمه جانبه به خواننده منتقل 
_________________________________________________ 

 و 12پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، صص: ، تهران تمدن اسالميي علم تاريخ در گستره. 1387وند صادق آئينه   1
؛ سيدصادق سجادي و هادي 121بوستان كتاب، ص : ، قمنگاري اسالميدانش تاريخ و تاريخ. 1382؛ حسن حضرتي 26 - 24

 .19 - 16سمت، صص : ان، تهرتاريخ نگاري در اسالم. 1385عالم زاده 



 1389 پاييز،  6ي  سال دوم، شماره،  تاريخ اسالممطالعات  14

 و است، خود دالت، داراي بار معنايي خاصف عسركوب بدعت به عنوان نماد نخست تعري
  .لفان اين متون بر اين وجه داردؤكيد مأنشان از برجستگي و ت
 نگاري اسالمي و روان به عنوان نماد عدالت در تاريخي انتخاب انوش،از طرف ديگر

 سركوب - داماتقاين ابرجستگي وي به صورت خاص، نه به دليل منحصر به فرد بودن وي در 
 بلكه از منظر - اد اصالحات و تالش براي عمران و آباداني واصالح امور رعيت ايجبدعت،
 كه ،است كه انوشيروان در ذهنيت فرهنگي مخاطبان اين متونامر  حاكي از اين ،فرهنگي
 يين متوناين كه چنو نيز  ، دارد برجسته و ديرآشنا، جايگاهياند بوده از ايرانيان مسلمان عمدتاً

انوشيروان در ذهنيت فرهنگي  نظر، و از اين شوند، اسالمي نوشته مي ِراندر بافت فرهنگي اي
ناگزير براي كاربرد و  ،نا مورخ، بنابراين. فرهنگي استي داراي پيشينه لفانؤمخاطبان و م

جهان  مده از زيستهاي برآ فرسايي در قالب ارزش  قلممصرف توليدات خود مجبور به
 با ، ميراث فرهنگي ايران ساساني و باستاني، كه در آنندا بودهگرايي فرهنگي  هنگي ايرانفر

اسالمي   - جهان جديد ايراني فرهنگي در زيستاي  اش، در قالب فرآورده سقوط وجوه سياسي
 با ، بنابراين؛شود لب اين بافت بهتر فهميده مي انوشيروان در قالحاظ، و از اين  استتداوم داشته

 ي فرهنگيها  شبافت، فهم مخاطبان براي تبديل اين ارزهاي وي در اين  سازي ويژگي برجسته
 نگاري تاريخجايگاه انوشيروان در  پس،. تر است  كاربردي سياسي- هاي اجتماعيبه هنجار

جهان جديد   باستاني در قالب زيستِهاي فرهنگي ايران اسالمي نشان از تداوم جايگاه ارزش
  .  اسالمي دارد- ايراني
 ،اخبارالطوالهايي دارد،   تاريخ ايران گزارشي درباره اسالمي كه نگاري تاريخنخستين متن  
اريخ اساطيري ايران در ذكر تاين متن هايي كه  لفهؤبا توجه به م.  است ابوحنيفه دينوريي نوشته
فرهنگي دانست كه مطالبات  گرايي ثر از بافت و روايت ايرانأ مترا  آنتوان  مي،دارد

  نشان-  دوم و سومهاي  قرن-  نخست خالفت عباسيي در دورهرا ن خواهي ايرانيان مسلما هويت
 جنبش مزدكيان، پيشهاي عصر قباد در هجوم هياطله و   پس از ذكر آشوب،دينوري. دهد مي

 ولي هيچ يك از ،قباد چند پسر داشت«كه  است آوردهاز ورود به شرح پادشاهي انوشيروان، 
 1.»مام آثار شرف و بزرگوراي در او جمع بودتر از خسرو نبودند كه ت آنان در نظرش گزيده

كرد وي بعد از   و عمل، دينوري بين شرف و بزرگواري انوشيروان قبل از پادشاهي،بدين ترتيب
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 اين توصيف از شخصيت .كند اي منطقي برقرار مي  متن خود رابطهي  براي خواننده،پادشاهي
به عنوان نمادي از يك كه انوشيروان  به نحوي ،دگرد انوشيروان در ديگر متون نيز تكرار مي

 ، انوشيرواني يعقوبي نيز در گزارش خود از اقدامات اوليه. شود پادشاه عادل نشان داده مي
 نيكي داد و به آنچه خيرشان در ي به مردم وعده« كه انوشيروان است كردهگونه گزارش  اين

 نهاد و مخالفين خود را  آناني آن است امر فرمود و خيرخواهي و فرمانبري را در عهده
بودند  عاقل ديده -  او را- مردمان به وقت پدرش «:است نوشته وي ي بلعمي نيز درباره 1.»بخشيد

چون به پادشاهي بنشست، مردمان شاد شدند و سوي . و كار بدو سپردند و تاج بر سرش نهادند
م پادشاه نبود از او  و اندر همه ملوك عرب و عجاو را انوشيروان عادل گفتندي«و 2»او آمدند

زين گرديزي در  3.»و پيامبر ما چنين گفت كه من در زمان ملك عادل زاده شدم ...تر،  عادل
او را انوشيروان عادل نام كردند، كه مرد عادل بود  «:چنين نقل كرده انوشيروان ي  دربارهاالخبار

  4.»بود ز وي نياوردهها آورد كه هيچ كس پيش ا كس نپسنديد و اندر داد رسم و ستم از هيچ
وي بهترين  «:آورده است انوشيروان ي  دربارهغرر اخبار ملوك الفرس و سيرهمثعالبي نيز در 

 5.»يي بيشتر داشت شان بود كه از سعادت بهره پادشاهان و خردمندترين و دادگرترين و داناترين
 ي وضيح دربارهتشرح و ترين  بيش 6.»وي پادشاهي نيك سيرت بود« :است گفتهنيز مقدسي 

كار « كه كند معرفي مي وي را پادشاهي  كه، مسكويه آمدهوعلياب تجارب االمم در انوشيروان
انديش و  درست. راي بود نيك. كشور را با كوشايي و كارداني و دورانديشي به دست گرفت

 خود در اثر 8مجمل التواريخ و القصص مجهوللف ؤم 7.»كرد خواهي بسيار مي پرانديش بود و راي
هاي   پادشاهي و سخني به داد و عدل و سيرت خوب و قاعده«نقل كرده كه انوشيروان 

منهاج السراج جوزجاني در  9.»ست و جهانيان را اميد كرد به همه خوبي احكمت مشهور
اند، بر  عادل به دنيا آمده ك با ذكر اين حديث از پيامبر كه ايشان در زمان ملطبقات ناصري
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ِ آميز كمتهاي ح  نيز با ذكر سخنتاريخ گزيدهلف ؤم .گذاشته استشيروان صحه پيشگي انو عدالت
عادات و «ه وي ك پيشگي انوشيروان و اين  برداشت خود از عدالت، بر عدلي انوشيروان درباره
  نيز با انتخاب عنوانالصفا ةضرولف ؤ م،ميرخواند 1.است ييد زدهأمهر ت ،»آيين نيكو داشت

توسط »  رعاياِ اخالق و رعايت تقرير و مكارمِِ تدبير و لطفِحسن« بر ،انوشيروانعادل براي 
جاه  پادشاهي عالي«و انوشيروان را معتقد به همين ديدگاه بوده خواندمير  2.است  كردهكيدأوي ت

گستري و فراغ  پروري و تشييد اساس مكرمت و مرحمت در تمهيد بساط معدلت و رعيت
  3.است هدانست» ... رعايا و ي حال عامه

اي   به نكتهتوان  مي،اند در آن به نگارش درآمده كه اين متون اي با دقت در بافت فرهنگي
، انوشيروان با نام  استاي از تاريخ طبري  ترجمههر كه به ظا،تاريخ بلعمي نخستين بار در :برد پي

ه ميان ذكري ب از اين عنوان براي انوشيروان تاريخ طبريكه در   در حالي،بيان شدهعادل 
و  6، ابن اثيرالكامل 5، مسعوديمروج الذهب مانند ،طور كه در متون ديگري همان 4.است نيامده

 نيز از اين لقب انوشيروان خبري 7 اصفهانيي  حمزهِتاريخ سني ملوك االرض و االنبياء
در قالب صفت نگاري عمومي فارسي  در متون تاريختوصيف انوشيروان رسد  نظر مي به. نيست
ثر از أ مت،است  عادل به دنيا آمدهِلك كه در زمان م،اتكاء بر حديث پيامبر اسالم و عادل

چرا  ، ايران داردت فرهنگي خود را از تاريخ سرزمينگرايي فرهنگي باشد كه رواي ايرانبافت 
ِ  ايرانجغرافياي فرهنگي در ،ها به عدالت شهره شده  متوني كه انوشيروان در آني  عمدهكه

 نظام معنايي ،بدين ترتيب. اند  نيز به زبان فارسي نوشته شده و عمدتاً نگارش درآمدهفرهنگي به
 در قالب يك روايت ، رايج استر فرهنگ برآمده از اين زبانهايي كه د اين زبان و ارزش

  .آيد به نگارش در ميثير اين بافت أشود كه تحت ت تاريخي ميمتون سياسي و اخالقي وارد 
  به نظر اين متون چيست؟،شود آن ميالت كه انوشيروان مصداقي از  عدهاي شاخصهاما 
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 انوشيروان مبتني بر اين برداشت بوده است كه ي  گزارش اين متون از دوره كهرسد نظر مي به
 معاصر و ي ركرد اين متون براي دورهبا دقت در كا. يشگي انوشيروان را بازنمايي كنندعدالت پ

 مبتني ،شود  ارائه مي در اين متون تصويري كه از انوشيروان،گفتبايد  ، خودي مخاطبان زمانه
 شود و ن مختصات شاه عادل به تصوير كشيده ميآري كه در انگ است بر نوعي اندرزنامه

اين همان . شود كه شاه عادل چگونه شاهي است پنداري به مخاطبان اين متون آموخته مي
حيات سياسي مخاطبان است كه  عملي ي بهكاركرد توليد اخالق سياسي براي مصرف در تجر

 اين امر به دليل نگرش هنجاري و ارزشي متون. كنند را توليد مي  آننگاري تاريخمتون 
 انوشيروان ، كه در اين منظر،مدار است  در قالب امر اخالقي و فضيلت، به سياستنگاري تاريخ
  . است بوده خوبي براي توصيف در اين قالب ي نمونه

 عدالت هاي توان به شاخصه  مي،اش راني  حكمي قدامات انوشيروان در دوره با بررسي ا،بنابراين
 بازنمايي شخصيت انوشيروان ي  شيوه،آنچه براي ما اهميت دارد.  اين آثار پي بردانلفؤ نظر ماز

 عدالت  بين مفهوم سركوب بدعت و تبديل شدن به نماد،نآ كه در ، اسالمي استنگاري تاريخدر 
 هاي شاخصه ، گفته شد همتر طور كه پيش همان ، هرچند؛شود  خاصي برقرار ميي رابطه

   .توان براي به تصوير كشيدن اين مفهوم براي انوشيروان توصيف كرد نيز ميديگري را 
توان   مي،بندي قرار دهيم  مورد دستهنگاري  در متون تاريخ را انوشيرواني اگر وقايع دوره

 ايران و ي  ادارهي  داخلي در قالب سركوب مزدكيان و شيوهِاست سيي ها را به دو دسته نآ
 تقسيم ، يعني مقابله با روميان و هياطله، و سياست خارجي، جديدروشيدريافت خراج به 

قمع  و  به تعقيب مزدكيان و قلع، انوشيرواني دينوري در اولين گزارش خود از وقايع دوره. كرد
نماياند و  عين حال از مزدك شخصيتي منفي باز مي در  وكند ميايشان توسط وي اشاره 

 بود و مردم فرومايه را مزدك براي مردم ارتكاب كارهاي حرام را روا دانسته «:نويسد مي
كنندگان و ستم را براي  كرد و غصب اموال را براي غصب انجام كارهاي زشت تشويق مي به

 شخصيت ي هايي كه دينوري درباره صه يكي از شاخ،ترتيب  بدين 1.»بود ه كاران آسان كرد ستم
كاري  كند، تالش وي براي جلوگيري از ستم كرد وي تعريف مي انوشيروان بر اساس عمل

فاصله پس از توصيف شخصيت انوشيروان، با اشاره به اين بال  نيزيعقوبي. گزاران است بدعت
 بن خركان كه گفت بايد زنان و اموال مردم مشترك باشند و زردشت مي« ،گفتار مزدك كه
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 1.گويد  سخن مي، از سركوب مزدكيان توسط انوشيروان»بود در كيش مجوس بدعت نهاده
 او اولين اقدامي كه در شرح دوران ،بلعمي نيز بالفاصله پس از توصيف شخصيت انوشيروان

 و پس از شرح اقدامات وي در سركوب مزدكيان، از ؛ سركوب مزدكيان است،كند ش ميارگز
 روايت خود از شخصيت ي با توجه به مقدمه به نحوي كه 2است، كرده وي ياد پيشگي عدالت

 دليلكند كه عدالت پيشگي انوشيروان به   را منتقل ميياين گونه معن به خوانندهانوشيروان، 
اقدامات  اين جنبه از ،طور كه گرديزي نيز  همان؛است  بودهمزدكيگزاران  سركوب بدعت

 بعد از سركوب ، و از زبان انوشيروانكرده بيان ي روايت دوران اوا را در همان ابتدانوشيروان
دين آموزيد و كار دين را بپردازيد تا اندر شناختن و دانستن دين ماهر  «:است گفته ،مزدكيان
    3.» خويش بر شما روا نتواند كردي  مخرقه، تا چون مزدكي بيرون آيد،گرديد

 از دانش برآمده و معاصرديدن توليد و مصرف نگاري تاريخبا تلقي كاركرد تعليمي براي متون 
 پيشگي اي كه بين عدالت كه گرديزي از رابطهبرد  پيتوان به نيت و معنايي   مي،نگاري تاريخمتون 

همين منظر . كند  معاصر خود برقرار ميي ان براي خوانندهيانوشيروان و سركوب بدعت مزدك
 . از شخصيت انوشيروان درنظرگرفت،خرأمتون متگري ديگر   گزارشي توان براي شيوه را مي

انوشيروان، ضمن اشاره به سركوب و كشتار مزدكيان توسط او مقدسي نيز در شرح اقدامات 
 مردم را در ي همه « كه انوشيروان استبيان داشته  اين دوران، دردر همان بند نخست روايتش

 از اعدام مزدك توسط ، انوشيروانپيشگي  پس از توصيف عدالت،ثعالبي نيز 4.»آيين جمع كرد
» انوشيروان« به ، پس از كشتار مزدكيان، اين پادشاه ساساني كهنوشته استو  كردهوي ياد 

بركاتش نمايان و . اش بلند گرديد ملكش نيرومند شد و فرمانش روا و آوازه«معروف گشت و 
نزديك شدند و شاهان به او . كردارش نيكو و اخبارش دلپذير و روزگارش درازمدت شد

 به دنيا ي  حديث پيامبر درباره با اشاره به،در ادامه 5.»رسيد پيوسته ماليات نقدينه به سوي او مي
جست و در اين حديث   پيامبر به او فخر مي كهگفته است ،در زمان شاه دادگسترايشان آمدن 

كند كه   ايجاد مي را براي خوانندهياين معننيز   ثعالبي، بدين ترتيب6.اشاره به كسري داشت
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 براي تقويت  و،است  سركوب بدعت مزدكيان شكل گرفتهدليلبزرگي و عدالت انوشيروان به 
 راستاي در -  كه به روشني رنگ و بوي شعوبي دارد-  حتي به حديثي از پيامبر خودي انديشه

 كشتار  از،ي شرح دوران انوشيروانجوزجاني نيز در همان ابتدا. كند استناد ميسخن خود ييد أت
. ياد كرده است 1،» شريعت او تازه كردي دين زرتشت را بر قاعده«و اينكه توسط وي مزدكيان 

 ،ك و اصحاب و اتباع او بود قتل مزد، اولين سياست انوشيروانواند نيز بر اين نكته كهميرخ
اشاره كرده كوب مزدكيان ر اقدام انوشيروان در سبهخواندمير نيز ه كچنان  2؛كردهكيد أت

 توسط مورخان نگاري تاريخهاي متون   روايت و نظم بخشي با مروري بر چيدمان3.است
مدار كه   به عنوان مسلماناني شريعت راها ن آنالفؤهاي م فرض توان حاكميت پيش ، ميمسلمان

كيشانه از اسالم و حاكميت شريعت   اسالمي را در اقتدار يك قرائت راستي بهروزي جامعه
اين همان برداشت و فهمي است . كرددرك  ،دانند  واحد از دين ميداشتيو اجماع امت بر بر

  عدالت و سركوب بدعت در راستاي حفظ نظم ديني جامعهي ن مسلمان از رابطهاكه مورخ
  . مدنظر داشتندبراساس الگوي تفكر اسالمي
  از هيچ گزارشي5تاريخ گزيده و 4 و القصصالتورايخ مجمل انلفؤاين در حالي است كه م

 عربي نويسي مانند ولي مورخان. اند  نقل نكردهتوسط انوشيروانكيان مزدموضوع سركوب 
 هاي تالشپس از بيان گر وضعيت ترتيب زماني وقايع است،  به روشي كه بيان ،تاريخ طبري
 را اين چنين  مزدكيان اقدام وي در سركوب، اموري ادارهسامان دادن به  و  در سرانوشيروان

بود و مردم پيرو بدعت   كه بدعتي در دين مجوس آورده... آيين مرد منافقي «:دان گزارش كرده
فرومايگان را بر ضد  ...داد مساوات در مال و زن و  از جمله اينكه رواج مي ...بودند  او شده

بزرگان تشويق كرد و به نزد وي سفله با شريف درآميخت و راه غصب براي غاصب و راه 
اي عظيم افتادند  و مردم به بليه ...اقناع هوس يافتند ت  و بدكاران فرصستم براي ستمگر باز شد

مردم را از پيروي بدعت بازداشت و بدعت آنها را  ...كه كس نظير آن را نشنيده بود و كسري 
 همين ،ابن اثير نيز با الگوبرداري از طبري 6.»آيين مجوس را استوار كرد ...شت و از ميان بردا
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 بر همين مروج الذهبمسعودي نيز در  1.است ح دوران انوشيروان اقتباس كردهرويكرد را در شر
از آن روز وي انوشيروان ناميده شد كه به  «:است آورده و كرده كيدأتكرد انوشيروان  عد عملب

مل و اختالف أسخن كرد و ت وي مردم مملكت خود را بر دين مجوس هم. معناي شاه نو است
 با اشاره به اقدام انوشيروان در همرازي مسكويه    2.»ن را ممنوع داشت ادياي و مباحثه درباره

 برابري در - با اين سخنان« كه است گفته ،فاسد دين مزدك به م با اشارهبراندازي آيين مزدك
   3.» فرومايگان را بر واالتباران بجنبانيد- دارايي و زن

ثير فرهنگ أت اخالقي و با توجه به رهيافت نظري مقاله، براي فهم چگونگي كاركرد
ِ  مجوس، دينِ ديني ، كافي است كه به جاي كلمهنگاري تاريخ متون ن در نگارشالفؤمعاصر م
ن مسلمان در قالب اگاه خواهيم ديد كه چگونه مورخ  آن، قرار دهيم در اين جمالتاسالم را

، به ن مانند انوشيروا،شخصيتزندگي يك  يا ،كاركرد ظاهري گزارش تاريخي يك رويداد
 بر اساس كاركرد ،اين امر. اند پرداخته» دين به« ي  تصوير مطلوب خود از يك جامعهي ارائه

 است كه در آن ناخودآگاه، با خواندن گزارش يك نگاري تاريخهاي ضمني متون  داللت
آيد و بر اساس اين   مخاطب پديد ميِرويداد تاريخي، تصويري تطبيقي از گذشته با حال معاصر

 يك راه حل عملي سياسي در بهبود وضع ي  ارائهي برداشت و فهمي از آن رويداد برامقايسه،
  .گيرد  مخاطبان شكل ميِ معاصرِاكنون

 علت اين شود كه تر در روايات منابع مورد بررسي، اين پرسش مطرح مي با تعمق بيش
 و ،ادلبه عنوان شاه ع انوشيروان ِبرقرارساختن بين تعريف كردن سازي و نسبت برجسته

رسد در همين   اسالمي چيست؟ به نظر مينگاري تاريخان در سنت كيسركوب بدعت مزد
 چرا ؛ مورد توجه قرار گيردنگاري تاريخ مضمون ايدئولوژيك و عصري متون  بايدجاست كه

هاي زمانه و  اي از دشواره كه هر متن تاريخي قرار است براي مخاطباني مصرف شود و مسئله
 سنتي به اين شيوه بازنمايي واقعيت دوران نگاري تاريخشايد . كندا حل شان ر جهان زيست

 پاسخ دهد كه مورخان اسالمي وقايع را بر هگون  اسالمي ايننگاري تاريخانوشيروان در سنت 
 حاكم نگاري تاريخ اين وضع در تمام متون  كه اما بايد گفت.اند اساس ترتيب زماني بيان كرده

 انتخاب اين موضوع .اند  از كنار آن رد شده،دون اشاره به اين واقعه ب،نيست و بعضي مورخان
_________________________________________________ 
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 عنوان  به آنكردن  و برجستهدادن اهميتنيز به عنوان اولين گزارش از دوران انوشيروان و 
 كه در متون سركوب مزدكيان از تر  در عين وجود وقايع ديگري پيش،نخستين اقدام او

 اين .است  نبوده داراي اهميت كه آن وقايع براي مورخاندده ، نشان مي بيان نشدهنگاري تاريخ
لفان متون تاريخي دارد و خود ؤانعكاس جايگاه اين موضوع در نظام ارزشي م از  امر نشان

 ي اي از زمانه عنوان يك الگوي عمل براي حل مسئله موضوع بهاين يافتن   اهميتگر نشان
 توجه كنيم كه طيفي از نخبگان نگاري تاريخ آثار  ايناگر به مخاطبان. استلفان ؤمعاصر م

 عامه و  مردمنويس را عموماً و نيز مخاطب متون فارسي 1،هستندگرا  عملدرباري و سياسيون 
 هجري ششم تا سوم هاي هاي متقارن قرن حكومت ي تابعههاي  سرزمينمسلمان نخبگان ايراني 

  فهم علتگاه به نآ 2،ساماني و غزنوي تا سلجوقي بدانيمهاي   سلسلههاي و دربارقمري،
و بازنمايي عصر انوشيروان نظم بخشي به روايت ها در و  چيدمان ي ترشدن اين شيوه برجسته
 . در اين دوران نزديك خواهيم شدبرقراركردن بين مفهوم عدالت و سركوب بدعت نسبت
اند در نظر  ي كه تا عصر سجوقي نوشته شدهنگاري اسالم  اين فرضيه در مورد متون تاريخ،البته

 به خصوص با تكيه بر بعد ،هاي بعدي قابل تعميم به دوراناين ديدگاه  هرچند ، استشده گرفته
  .نيز هست ،تعليمي اين متون
در عصر نخستين هاي ديني ايراني  آنچه شورشدر را  پاسخ اين پرسش ،رسد به نظر مي
 از بعد از مرگ ابومسلم در قالب  كهگردد ي را شامل ميهاي  شورشو شود  مي عباسي خوانده

 فرهنگي ، اجتماعي،در فضاي سياسيهاي سنباد و استادسيس و ابن مقنع و بابك خرمدين  قيام
خواجه نظام الملك اين وضعيت را در منظري كه . جسجو كردتوان  مي 3،اند ايران ظهور كرده

هاي فوق   و بدعتها  شورشبين  فرهنگي،- سي در يك پيوستار سياو 4،گشوده سياست نامهدر 
 سلجوقيان ي  و تا دوره، ديني اسماعيليه كه از عصر سامانيان ظهور و رشد-  سياسيجريان و

، است كرده ساساني و انوشيروان ارتباط برقرار ي جنبش مزدكيان در دوره  و،ادامه داشته
يافتن  شدن و اهميت  برجستهها باعث  همين دشواره،رسد به نظر مي. توان مشاهده كرد مي
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  چراكه؛است  گرديدهن مسلماناتوسط مورخ انوشيروان به فرمانسركوب بدعت مزدكيان 
 و ي شاهيدهي به ذهنيت سياسي و عقيدتي نخبگان دربارها  شكلي  كارويژهنگاري تاريخمتون 

الت و اند بين مفهوم عد ساس تالش كردهابر اين و دارند  عامه را و تودهفرهنگ سياسي 
 ارتباط ،سركوب بدعت ديني و اجتماعي مزدكيان براي مخاطبان خود در اكنون معاصرشان

اي  ، تجربهي سياس و عملاخالقي در ذيل اخالقسازي عملي و الگواين  و از طريق كنندبرقرار 
هاي معاصر خود،  عصر خود پديد آورند و براي سركوب اين بدعتمخاطبان براي 
 معاصر خود ضروري و بايسته ي در دورهها را  زي نمايند و اين سركوبسازي و تبارسا پيشينه
گونه  ايناند  ن مسلمان تالش داشته، مورخابر اين اساس .مشروعيت دهند و به آن كنند معرفي

 مخاطب خود القا نمايند كه براي ي مداران و فرهنگ عمومي جامعه به ذهنيت سياست
هاي ديني و اجتماعي پرداخت و از  به سركوب بدعت بايد ،قرارگرفتن در ذيل مفهوم عدالت

 ، اين امر را فرهنگ ايراني به عنوان فرهنگ مرجع در اين دوراني طريق نمادسازي در گذشته
 به عنوان كساني كه ،نالفؤ نظر اين مدر زيرا. براي مخاطبان خود مشروع و مقبول نشان دهند

عني هرچيزي در سرجاي خودش ، عدالت ياند پذير شده در فرهنگي اسالمي جامعه
 براي قرارگيري نقش پادشاه، يپيشگي به اين معن  عدالت در تعريفطور كه همان 1.شدن حفظ

 و وظيفه اش اجراي  و نظم جامعه به عنوان كسي كه حافظ ديندر اين تعريف از عدالت،
ه در فرهنگي اي است ك بيني خيمه ر از جهانأث اين امر مت، البته2.شد  ميتبيين ،شريعت است

_________________________________________________ 

كمال العقل، و كمال العقل ان تري و اعلم ايها السلطان و تبين ان ظهور العدل من «: آورد امام محمد غزالي در اين باره مي  1
ي  به رابطه). 23دارالكتب العلميه، ص : ، بيروتالملوك نصيحة التبرالمسبوك في. 1409محمد غزالي (، »االشياء علي ما هي

رسد وجه  به نظر مي. عدل و عقل و قرارگيري هر چيزي در جاي خود و برابر بودن آن با عدل و عقل در اين تعريف توجه نماييد
ي  نتيجه. باشد گويند، مي  نظري، چگونگي تحقق و پذيرش تغيير يا آنچه اين متفكران به آن بدعت ميي مغفول اين سامانه

 ). 42- 15فيرحي، همان، صص: در اين باره نگاه كنيد به. (عملي اين ديدگاه نظري، حفظ وضع موجود و توجيه امر واقع است
 ...  عدل ورزدي چه اگر سلطان شيوه«: خورد؛ براي نمونه ف اين ديدگاه به فراواني به چشم ميهاي معر در متون سياسي اسالمي، نمونه  2

مردم از سر فراغت روي به طاعت حق  ...امانت و ديانت ميان اهل معاش فاش گردد... مواد فساد و فتنه از فراج جهان منقطع گردد
بنگاه : پژوه، تهران به اهتمام محمدتقي دانش. 1341 )در اخالق و سياست(تحفه (» تعالي آرند، بركات آن عوايد دولت ملك عادل باشد

 دين و پادشاهي و عدالت تأكيد كرده و از قول انوشيروان ي ، بر رابطهالملوك نصيحة غزالي نيز در). 18 - 12ترجمه و نشر كتاب، صص 
 .1361محمد غزالي (» ه آباداني و آباداني به عدل استوار استدين به پادشاهي، پادشاهي به سپاه، سپاه به خواسته، خواسته ب«: است آورده 

و نيكوترين چيزي «: آورد طور كه در جاي ديگر مي همان). 100انتشارات بابك، ص : الدين همايي، تهران ، تصحيح جاللالملوك نصيحة
، سيرالملوكخواجه نظام الملك طوسي در . )106همان، ص (» كه پادشاه را ببايد، دين درست است، زيرا كه دين و پادشاهي دو برادرند

ايزدتعالي، در هر عصري و روزگاري يكي را از ميان خلق برگزيند و «: نويسد  اسالمي، ميي  ميانهي اي از متون سياسي دوره به عنوان نمونه
 در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته او را به هنرهاي پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد و

گذارند، و آمن همي باشند و بقاي دولت  ها و چشم خاليق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار مي گرداند و هيبت و حشمت او اندر دل
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طور كه خداوند در   همان، در آنوبيني اسالمي قرار گرفته   جهانيگير اسالمي مبناي شكل
 انساني ي جامعهارد، پادشاه نيز همچون خداوند محور طبيعت قرار دجهان و س ساختار أر

 محصول عنوان امر واقع وجود دارد،  آنچه به،ن اسالميانظر متفكر  به، بر اين مبنا1.گيرد قرار مي
 بايد ،بنابراين ؛است  الهي است و بر اساس عدالت و حكمت الهي پديد آمدهي مشيت و اراده

 ترين  مطلوب، امر واقعكه رغم اين  علي2؛گيرد قرار  سياسيگرايي پردازي و عمل ي نظريهعنوان مبنا به
_________________________________________________ 

 نقش وي در بستن در پيشگي پادشاه و توان متوجه شد كه چگونه بين عدالت با دقت بر اين متن مي). 5، ص سيرالملوك(» همي خواهند
 و آرامش -  بر اساس حكمت الهي- شود و اين امر در راستاي مصلحت جهان اي برقرار مي بسته هم  بهي فساد و آشوب و فتنه رابطه

نيكوترين چيزي كه پادشاه را بايد، دين درست «: آورد خواجه بر اين اساس به صراحت مي. گردد  تعريف مي-  حفظ نظم جامعه- بندگان
 مشابه همين ديدگاه را از زبان خرد جاودانمسكويه رازي در ). 80همان، ص (» يرا كه پادشاهي و دين همچون دو برادرنداست، ز

تر و سودمندتر است پادشاهان را در پادشاهي ايشان  پرسيدند كدام هيبت نافع«: آورد  خصال پادشاه شايسته چنين ميي انوشيروان درباره
، جاودان خرد. 1378ابوعلي مسكويه رازي(» ها بدان و اهل فتنه ؟ گفت هيبت عدالت و نزاهت و دفع قباحتتر است در رعيت و نفعش عام

پيشگي پادشاه و رفع  ي عدالت به رابطه). 92فرهنگ كاوش، ص :  تقي الدين محمد شوشتري، تصحيح بهروز ثروتيان، تهراني ترجمه
بدائع السلك في طبايع يابد كه ابن ارزق در  جا سوق مي كر سياسي اسالمي به آناين ديدگاه در تف. فتنه و نفع رعيت در آن دقت كنيد

 باطلي است، اما در دين، زيرا كه واداشتن مردم به ي توهم استغنا از سلطان انديشه«: نويسد  پيش از ابن خلدون، ميي  در دورهالملك
پس از وي ). 205فيرحي، همان، ص : به نقل از(» ممتنع و محال استاند، بدون سلطان  عمل بر آنچه با ميل يا به اجبار از دين آموخته

كند   نسبت عدالت و اجراي شريعت بيان ميي اش در حكايت انوشيروان، همان ديدگاه مسعودي را درباره مقدمهنيز، ابن خلدون در كتاب 
 ،بيني  جهانسرمشقاين ). 553مي فرهنگي، ص عل: ، تهران1 محمد پروين گنابادي، ج ي ، ترجمهمقدمه. 1361عبدالرحمن ابن خلدون (

» ارته «ي در اين رابطه واژه. است  باستاني ايران و در ديانت زرتشتي نيز معيار و مبنا بودهي اختصاص به فرهنگ اسالمي ندارد و در دوره
در اين باره . (شد خود، فهميده ميدر ايران باستان در قالب اين درك از تعريف عدالت، يعني حفظ هرچيز در سرجاي » راستي«به معناي 

 ).184- 168طرح نو، صص : ، تهراني زداي رد م  در خ ي اس ي  س ي ه ش دي  ان ي ان ب م. 1378راد  محمد رضايي: نگاه كنيد به
  بحسون،ي ، تحقيق محمد احمد دمج، بيروت، مؤسسهالملوك سةالنهج المسلوك في ريا. 1414عبدالرحمن شيزري : براي نمونه  1

. 1420علي ابن رزين . كند  پادشاه را تشبيه به كشتي نجات در درياي متالطم اجتماع مي100 - 95وي در صص . 66 -  65صص 
الن الملك بمنزله الناس من الجسد، و جميع «: نويسد ، مي33- 32دارالعطيه، صص : ، تصحيح جليل العطيه، بيروتآداب الملوك

دارالغرب اسالمي، ص : ، تصحيح جليل العطيه، بيروتآداب الملوك. 1990عبدالملك ثعالبي . »هاالعضاء، فانما تمام فعلها و حركتها ب
الجسد الي الراس و لوال الملوك الكل الناس بعضهم  جةالرعيه الي الراعي كحا جةو ما اشبه حا«: نويسد اي ديگر است كه مي ، نمونه33
ملوك و «: ها قدرت سلطان را به خداوند نسبت دهند؛ مانند اين شيوهكنند  ها تالش مي  اين متني در هر صورت، عمده. »بعضا

محمد بن علي (»  فضل كردگارند، هر كرا برآرند، بزرگ شود و هر كرا فرود آرند، خرد گرددي سالطين روزگار، نواب انبياء و مايه
: 4، ص تحفه؛ و نيز در )193گاه تهران، ص دانش: به تصحيح جعفر شعار، تهران، سةفي اعراض الريا سةاغراض السيا. 1349سمرقندي 

ي جهان  معركه. 1373فرهنگ رجايي : در اين رابطه نگاه كنيد به. »پس اخص و اشرف موجودات ذوات ملوك با داد تواند بود«
 . اول و دومهاي احياي كتاب، فصل: ، تهراندر خردورزي سياسي و هويت ما ايرانيان: ها بيني

 دوام دولت است و جهان را ي كه روش عدل مايه« :است  بيان شدهمروج الذهبنگاري اسالمي در  گاه در تاريخاي از اين ديد نمونه  2
اند و جز به حق قوام نگيرد كه حق ميزان خداست كه در زمين ميان بندگان نهاده و حكمت وي از انحراف و  به عدالت ساخته

در اين رابطه نگاه ). 41مسعودي، همان، ص  (»اه و دورانش سپري شود عمرش كوت،خطا بركنار است و هر كه آن را رعايت نكند
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، صص : ، تهرانشناسي دانش سياسي در تمدن اسالمي روش. 1387داود فيرحي : كنيد به

نشر :  تهران،)ه اري اج  و ق ه وي ف  صي  دوره ( ه ع ي  ش ي اس ي  سي  ه ش دي  ان اه دگ  از دي ي طان ل  س ظام ن .1384فر  ؛ محسن طباطبائي42 - 15
 ي ؛ و درباره127 - 97طرح نو، صص : ، تهرانابن خلدون و علوم اجتماعي. 1378؛ سيد جواد طباطبائي 335 - 259ني، صص 

  .292 - 256همان، صص : هاي متفكران اسالمي راجع به عدالت، نگاه كنيد به ديدگاه
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 ن مورخان و متفكرا،به همين دليل. يستترين شكل حيات بشري ن آرمانيوضعيت و يا 
بندي خاص از وقايع تاريخي گذشته،   يك صورتي  با ارائه، قدرتي مل در فلسفهأاسالمي با ت
طور كه سركوب   و همانكننداند بين وضع موجود و وضع مطلوب رابطه برقرار  تالش كرده

 ي عمال شريعت، يك شاخصهِ جامعه از طريق اي دينانه بدعت را براي حفظ هويت راست
 تالش براي اصالح وضع رعيت و اقدام به عمران و آباداني ،ند، در عين حالا مهم عدالت دانسته

ها  رفت از ايجاد بدعت  راه برون، تا به اين طرق،اند كرده عدالت معرفي ي را نيز ديگر شاخصه
 عدالت نام ي  سياسي اسالمي از آن به عنوان چرخهي  امري كه در انديشه؛كنندرا نيز معرفي 

، تاريخ نگاري تاريخ يكي از اين متون .متون مختلفي ارائه شده استشود و در  برده مي
 مفهوم عدالت ي  مسعودي است كه به صراحت ديدگاه مورخان اسالمي را دربارهالذهب مروج

ملك «: آورد مي عدالت چنين ي  درباره،مسعودي در شرح داستان بهرام ساساني. بيان مي كند
 و شريعت نيز جز به ،مر و نهي از او قوت نگيردجز به شريعت و طاعت خدا و عمل به ا

قوت ملك به مردان است و قوام مردان به مال و مال جز به آبادي حاصل . ملك قوام ندارد
 زيرا عدل ترازوي خداست كه ميان خلق نهاده و ،نشود و آبادي جز به عدل صورت نگيرد

  1.»سرپرستي بر آن گمارده كه شاه است
  با برساختن تصويري از واقعيت انوشيروان در قالب،اسالمين ا مورخ،ترتيب  بدين

 سياسي عصر ي  به روند امر سياسي در جامعهاند كردههاي فرهنگي و ذهني خود، تالش  ارزش
اي در قالب شخصيت انوشيروان، به   آنان، در نمونه و اسوه، بدين منظور. دهندوسو سمتخود 

تا شاهان و  ،اند ماني و مطلوب را نشان دادهشاهان و نخبگان معاصر خود، تصوير شاه آر
 ،به عالوه. دار سازند يكرد خود را معن كردن بر اساس اين الگو، عمل نخبگان معاصرشان با عمل

 در هاي سياسي كنشبندي ارائه شده از  صورتگرفت كه مخاطبان  نظر درنيز بايد اين نكته را 
هاي متقارن، ايرانيان مسلماني  اي حكومت درباره سياسي و فرهنگي نخبگان يعني،اين متون

جهاني  رغم حذف ايران سياسي ساساني از جغرافياي فرهنگي خود، در زيست علي كه بودند
 را ها  و آن ارزشكنند مي، تنفس فرهنگي و سياسي گرايي فرهنگي هاي ايران ارزشسرشار از 

_________________________________________________ 

متون  در). 553، ص 1ابن خلدون، همان، ج( تكرار شده است ابن خلدوني مقدمهگزارش در همين . 247مسعودي، همان، ص   1
 يعةتحرسها الشر يةوال لةالدوله، و الدو حةالعالم بستان و صال«: است سياسي اسالمي نيز همين گفتار از قول انوشيروان آورده شده

يش اعوان يكفيهم المال، و المال رزق تجمعه الرعيه و الرعيه يستنها الملك، و الملك راع يعضده الجيش، و الج يعة سنةو الشر
  ).98شيزري، همان، ص (» عبيد يستعبدهم العدل و العدل مألوف به قوام العالم
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 ايراني مسلمان ي  نزد عامه،ن بنابراي؛هاي فرهنگ ايراني به ميراث دارند در خاطره و اسطوره
 ي ها در دوره يند، براي توجيه سركوب بدعتز جهان ايراني مي كه هنوز در درون زيست

  .باشدتر از انوشيروان عادل   مناسبتتوانست  ميچه الگوييمعاصرشان، 
 متوني كه در گزينش ؛ استنگاري تاريخ، مجراي متون سازي يي الگوي عمليكي از مسيرها

 كه در درون شدههايي استفاده  به صورت طبيعي از گزارشها،  هاي آن برش روايتو چينش و 
 در ، فرهنگييها اين روايت. است ذهينت فرهنگي عامه و نخبگان پرورده شده و تداوم يافته

 ظهور انوشيروان به .اند يافته راه نگاري تاريخقالب گزارش پيدا كرده و به متون شكل و  ،نهايت
 اين الگوسازي متون ي  فايده.در همين راستا قابل تبيين است ،در اين متونالت عنوان نماد عد

 براي شاهان و ساز  و مشروعيتيافتني  آن بود كه بدين طريق الگوي عملي دستنگاري تاريخ
 كه تالش براي ،آن هم از منظر مورخان اسالمي ؛آوردند نخبگان و عوام عصر خود پديد مي

سركوب . بود يكي از كارويژه هاي طبيعي آثارشان ،و مخاطبانشانالگوسازي براي معاصران 
 .توان آن را براي عدالت تعريف كرد است كه به نظر مورخان اسالمي مياي  شاخصه ،بدعت
كه تالش براي توصيف عيني رويدادهاي گذشته داشته باشند،   مورخان بيش از آن،ترتيب بدين

هاي اخالقي و ريختن رويدادهاي  در قالب حكايت با توجه به مخاطبان خود،كردند  تالش مي
هاي خود را در درون يك پيرنگ  واره ها، پيش فرض ها و طرح سياسي در درون اين قالب

اي عملي براي  گونه گزارش و جلوه دهند كه فايده داستاني بازنمايي كنند و تاريخ را آن
گرايي اجتماعي در توليد  رساخت اين رويكرد چيزي غير از ب.مخاطبان معاصر خود داشته باشد

  .واقعيت تاريخي نيست

  نتيجه
 در سنت اسالمي آن، داراي كارويژه هايي هستند كه در قالب مضامين پنهان نگاري تاريخمتون 

. شان است افزايي اين متون براي معاصران ها، عبرت يكي از اين كارويژه. گيرد اين آثار قرار مي
ها باعث  فرض اين پيش. دهد راي گزارش واقعيت شكل ميفرض مورخان را ب  پيش،اين امر

 ا ازه  داراي اهميت باشد و بعضي ديگر از موضوع،نا براي مورخها شود بعضي موضوع مي
انعكاس شخصيت انوشيروان نيز از همين زاويه . اهميت و بيان در درون متن كنار گذاشته شود

له را ئتوان اين مس  رويكرد هرمنوتيك ميبا توجه به.  قابل تحليل استنگاري تاريخدر متون 
 در كنار  با ارتباط برقراركردن سركوب بدعتنگاري تاريخشناسايي كرد كه چگونه متون 
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، از انوشيروان كرد وي هاي عدالت و در عين حال برجسته سازي اين وجه عمل ديگر شاخصه
ن مسلمان، بين امورخ هاي  چرا كه در پيش فرض.اند  و شاه آرماني ساختهييك الگوي تاريخ
. بسته برقرار است هم اي به پيشگي پادشاه، رابطه سازي شريعت و عدالت عمليسركوب بدعت و 
ش صرف و عيني رويدادهاي تاريخي اركه هدف مورخان گز دهد بيش از آن اين امر نشان مي

ن آ ي باشد، تالش براي بازنمايي اين رويدادها در درون يك پيرنگ داستاني است كه نتيجه
 گرايي برساخت  در قالباي تجربي براي عمل سياسي معاصران توليد يك حكايت اخالقي و نمونه

  . استاجتماعي

  منابع
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  .فرهنگي
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 .دارالعطيه:  بيروت جليل العطيه،، تصحيحآداب الملوك .1420 ابن رزين، علي  - 
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  سلجوقي عصر در و سياست مسجد

  )مسجد اي رسانه - تبليغي كاركرد بر كيدأت با(
  

  1مجيد حاجي بابايي
  2ابراهيم اصالني ماليري
  3امامعلي شعباني

  
  
  

  
و ) ص(يامبردر دوران پ - موردهاي پيدايي دين اسالآ  به عنوان يكي از دست"مسجد" :چكيده

. آمد به شمار مي تنها محل عبادت نبود؛ بلكه مركز بسياري از امور اجتماعي و سياسي نيز -  از آنپس
به لحاظ مذهبي و سياسي يكي از دوران هاي مهم در تاريخ ايران و )ق.ه 590- 429( سلجوقي ي دوره

 ي  ويژه در زمينه به، از اهميت و جايگاه ممتازي"مسجد" آن طيشود كه در  اسالم محسوب مي
  .   برخوردار گرديد،رساني اطالع

 از طريق ، فراخوان عمومي براي بسياري از وقايع مهمي كه نياز به حضور يا آگاهي مردم داشت
يغي و تهييجي براي حمايت از لترين عامل تب  مساجد در هنگام جهاد مهم،ز اين رو ا.شد مسجد انجام مي

تر مورد   تاريخي به مسجد و كاركردهاي آن در عصر سلجوقي كم رويكرد،با اين حال. جهاد بودند
 - ترين كاركردهاي تبليغي  ضمن توصيف مهمكههدف از نوشتار حاضر آن است . توجه قرار گرفته است

تاريخي و در بستر تحوالت سياسي، به تبيين  هاي  از طريق واكاوي منابع و روايت،اي مسجد رسانه
 و تالش بپردازدهاي سياست و اجتماع  رساني و آگاهي بخشي در عرصه نقش اثرگذار مسجد در اطالع

در استفاده از مسجد به عنوان ابزاري براي را ها و نيز عموم مردم  دولت سلجوقي، مخالفان سياسي آن
ورد حاصل از اين تحقيق نشان آ دست.  مورد بررسي قرار دهد،هاي خويش فراگير كردن پيام و خواسته

 گذاراثر بديل و  مسجد ابزاري مهم، بي،رساني  تكثر فضاي عمومي و پيامنبودنه در شرايط دهد كه چگو مي
  . بردند  از آن بهره مي، متناسب با نياز خويش مردم،هاي مختلف  تبليغي بود و گروه- اي  رسانهي در عرصه

  هاي صليبي سلجوقيان، مسجد، تبليغ، جهاد، مالزگرد، جنگ :كليدي هاي واژه
_________________________________________________ 
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  مقدمه
 دسته جمعي پيروان ِ داشتن محلي براي اجتماع و نيايش، از ويژگي هاي مهم اديان بزرگيكي
اهداف و . ها و اهداف گوناگون داشته باشد تواند انگيزه منان ميؤيي مآ اين گردهم .است

اگر ديني داراي ابعاد اجتماعي و . چگونگي تحقق آن بسته به نگرش كالن و ماهيت اديان دارد
 ديني، ساير وجوه نيز در اجتماعات ي در كنار بعد معنوي و معطوف به تجربه ،سياسي باشد

ترين  رس ترين و در دست عنوان عمومي به ،»مسجد«ر اسالم نيز د. گردد منان برجسته ميؤم
ليكن . ه شدبنيان نهادعنوان نماد وحدت مسلمانان،   به، در كنار كعبه،مكان براي اجتماع روزانه

جايگاه عبادت و نيايش  مسجد تنهاسرشت و ماهيت اسالم،  با توجه به ، توجه داشتدباي
كانون هدايت و :  اجتماعي- نبود، بلكه نمادي بود با كاركردهاي مهم، متعدد و متنوع سياسي

آموزي ، پايگاه جهاد و نهضت، مقرّ قضات و قضاوت، قرارگاه  ارشاد، كانون آموزش و علم
خواني، محل اعتراض سياسي، محل بسيج  عي ، محل خطبهسياسي  دولت، مركز تعاون اجتما

  .  ...هاي سياسي و  سياسي و نظامي براي جهاد با كفّار ، محل قتل
ترين   و به نوعي مهماسالم، مسجد نقشي مهم و محوري داشتههاي مختلف تاريخ  در دوره

ا ميزان ام. گون در مسجد شكل گرفته استاهاي گون هاي جامعه در عرصه مسائل و چالش
 ميزان ،همچنين. است داشته ديگر تفاوت ي اي به دوره ثيرگذاري و چگونگي آن از دورهأت

به اين . جم و همه جانبه نيست منس، مرتبط با مسجدِ گزارشي از تحوالتي توجه منابع و ارائه
 مستقل ياه ، به موضوع در متون تاريخي به بزرگان و حاكمان خاص به دليل توجه، كهمعني
. الجرم، نقش مسجد در كنار اين تحوالت مطرح گرديده است. پرداخته نشده استماعي اجت

مورد بررسي تر  كماين موضوع به لحاظ تاريخي همين پراكندگي و عدم انسجام باعث شده تا 
  .و تحليل قرار گيرد

 زيرا ؛ جايگاهي ممتاز دارد سلجوقي به لحاظ مذهبيي وره، ددر تاريخ خالفت اسالمي
 ي  آنان در دو عرصه،همچنين.  وجه غالب اين دوران است،سنّتيكيد بر اسالم أو تذهبي وجه م

 براي ،از اين رو.  داشتند و نظامي و سياسيعقيدتي ِهاي ها و درگيري  جنگ،داخلي و خارجي
 ، همين دليل و به؛اي بودند  رسانه-  نيازمند ابزار تبليغيتشد تبليغ و تثبيت موقعيت خويش به

رسد سلجوقيان در  به نظر مي. گرفتتر مورد توجه قرار   دوران، بسيار بيشآن مسجد در
 در كنار رشد كاركردهاي نهاد ،بردند؛ از اين رو  حساب شده و دقيق بهره مي،استفاده از مسجد

دوران سلجوقي يكي از .  مسجد تحول بسياري يافتِساخت و سازروند مسجد، معماري آن و 
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 عالوه بر بسترهاي مذهبي، ، چنين رشدي،به يقين. بوداخت مسجد  در سبرجستههاي  دوران
   .بوده استنيازمند زمينه هاي اجتماعي نيز 

ي اين كاركردها،   اما در ميان همه؛ داراي كاركردهاي متنوعي بودند،مساجد در اين دوران
 در يكي از كاركردهاي مهم مسجد. تري هستند ها داراي اهميت و جايگاه مهم برخي از آن

اين كاركرد . اي مسجد است رسانه - تبليغي سلجوقي، كاركرد ي تاريخ اسالم و به ويژه دوره
 ،گرديدكه نخستين مسجد بنا ) ص(آميخته و از زمان پيامبر نوعي با سرشت و ذات مسجد در به

 ن فضايي براي رساند،جا  در ايناي رسانه - تبليغي  كاركردمراد از. اين كاركرد قابل مشاهده است
 و همچنين محلي براي ، از يك سو بر اساس نيازهايش توسط حكومتپيام و آگاه كردن مردم

 عبارت به.  از سوي ديگر است يا ناراضيان سياسي مردماعالم اعتراض و هاي اجتماعي تبادل آگاهي
 و ناراضياناي دو وجهي بود، يعني هم از سوي حكومت و هم از سوي مردم   مسجد رسانه،ديگر
  . گرفت استفاده قرار ميمورد 

تر مورد توجه قرار گرفته   مسجد و استفاده از اين فضاي عمومي كمهايشناخت كاركرد
ها  عمده پژوهشطور  بهدهد   نگاهي به تحقيقات انجام شده در اين حوزه نشان مي.است
ِ  مسجد و تحوالت آن مرتبط با معماري است و شناخت بسترهاي اجتماعي و سياسيي درباره

هاي تاريخي مختلف مورد غفلت قرار   در دورهها آن كاركرد گيري مساجد و همچنين كلش
 و درك  از تمدن اسالميعنصرلزوم پرداختن به اين  ، موجودِبا توجه به خالء. گرفته است

  . اهميت فراوان داردتاريخي از مسجد
  به تحليل،جود موياه ه و فرضيها پرسش ابتدا بايد با طرح ،براي ورود به متن نوشتار

 هاي ترين نقش  مهم،رسد اين است كه  نخستين پرسشي كه به ذهن مي:موضوع پرداخت
 ها و افرادي از مسجد براي روهگ چه اي مسجد در اين دوران كدام است؟ رسانه - تبليغي

 اقشاربردند؟ آيا مسجد فقط در اختيار حكومت بود يا ديگر  اي بهره مي رساندن پيام يا انديشه
مسجد در اين : گيرد ا شكل ميه هها اين فرضي سشبردند؟ در پاسخ به اين پر از آن بهره مينيز 

رسد محل مناسبي براي   به نظر مي،هاي ارتباطي با توجه به شرايط زماني و محدوديت ،دوران
 در حضور حكومتشود كه  البته گاهي مشاهده مي و ،رساني دولتي و مردمي بوده اطالع
 ي  از رسانه، نياز خودِ همچنين، هر گروهي به فراخور. استاقشارز ساير تر ا  پررنگمسجد

 مردمي ، بيان اعتراض به روندهاي سياسيي   استفادهِ وجه غالب و،كرد مسجد استفاده مي
 نيازمند به حمايت معنوي  نيزحاكمان و شورشيان. هاي گوناگون بوده است موجود در عرصه
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  .اند و قدرت بسيج مساجد بوده
 باال از ي گانه  سههاي گروه هر يك از ي گردد تا چگونگي استفاده  تالش مي،ر اين نوشتارد

به دليل  ،البته.  نشان داده شودسياسي -  تبليغيي شان در عرصه هاي گيري خواسته  براي پي،مسجد
ترين كاربردهاي مساجد مورد توجه قرار گيرد و  تالش شده تا مهم ،پژوهشهاي  محدوديت

 معطوف به  صرفاً، تبليغي حكومتي  استفاده،مثالً. ي براي مطالعات بعدي فراهم شودا زمينه
اي  لهئهاي جهادي مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالي كه مس بسيج نيروها براي جنگ

  تبليغي از آن براي مشروعيت بخشي و تبليغات رسميي خواني و استفاده همچون خطبه
جا به ضرورت   كه در اين خور نوشتاري ديگر است خود موضوعي مفصل و در،حكومت

   .بحث به اختصار به آن پرداخته شده است
 به خوبي ،هاي جهادي با مسيحيان اي از مسجد در جريان جنگ  رسانه-  تبليغيي استفاده

 و  فراتر از دعا بود،كردند نقشي كه مساجد ايفا مي. دهد  در اين حوزه نشان مي راكاركرد مسجد
 مثل بسياري ،دوران سلجوقي. آمد شمار مي ها به دهي به جنگ ترين ابزار در جهت مهمبه نوعي 
 به شورشيان نگاهي ويژه. رو بود هآشوب ديگر، با بحران جانشيني و شورش روب هاي پر از دوران

 شان موقعيت و تثبيت ها ابزاري براي رساندن پيام  در منابر و خطبه رامسجد داشتند و بيان نام خويش
 اين مردم نيز در.  وجود داشت جدالي آشكار بر سر تصاحب منابر مساجد،از اين رو. دانستند مي
آمدند، تنها راه را رفتن به مسجد   به تنگ مي اجتماعي- ي سياسيها  از نابسامانيگاهزار هر كار

ين هنگامي كه ا. دانستند شان به حاكمان مي  يا رساندن پيام وو همراه كردن ديگران با خويش
 ،مساجدآفريني   ميزان اثرگذاري و نقش،دهيم ي مطالب را در كنار يكديگر قرار مي مجموعه

  .گردد  پرآشوب تاريخي، آشكار ميي  در اين دورهرساني ويژه از حيث تبليغي و اطالع به

  جهاد ي عرصه در مسجد
. تند داخلي و خارجي اهميت داشياه موضوع، مساجد در شدتر اشاره  طور كه پيش همان

 در ،به ويژه. رو بود هي روبهاي جد ها و درگيري  خارجي با چالشي دولت سلجوقي در عرصه
زترين باريكي از  ،رو از اين.  نقش مساجد بسيار حائز اهميت بود،درگيري با مسيحيان

 سلجوقي، با توجه به اوضاع سياسي آن روز جهان اسالم، ي كاربردهاي سياسي مسجد در دوره
هاي ديگر تاريخ   كه البته در قياس با دوره،انكارناپذير آن در امر خطير جهاد بود ونقش حياتي 

ي   گستردهقلمرومساجد در اين دوره و در جاي جاي . ايران نيز بسيار برجسته و ممتاز است
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 جنگ با كفّار منظور بهسلجوقي، به عنوان كانوني براي تحريك، تشجيع و تهييج مسلمانان 
 رساني محلي و نيز براي  به لحاظ بعد تبليغي و اطالع،عالوه بر اين. بود درآمده ،مسيحي

  حائز اهميت،جويان مسلمان نيز  جنگِ پيروزيقصد بهدعاخواني  توسط خطبا و مسلمانان و 
 و حتي ،هاي صليبي خصوص در مورد جنگ هاين مجموعه كاركردهاي جهادي مسجد، ب. بود
ِ  نمود،هاي مسيحي گرجيدر جنگ و جهاد مسلمانان با  در جنگ مالزگرد و ،تر از آن پيش

  . يافتآشكار

  مالزگرد جنگ
 بود كه نقش انهاي سلجوقيان با مسيحي ترين جنگ يكي از مهم) ق.ه 463(جنگ مالزگرد
 اگر به منابع اين . آگاه كردن مردم و فضاسازي براي غلبه بر دشمن نشان دادمساجد را در

 ، نخست،پردازند  كه به شرح اين ماجرا ميدر جايييابيم  مي  دربيفكنيم،دوران نگاهي 
 جنگ و به عنوان بخشي از راهبرد نظامي سلجوقي، آغازگيري فضايي معنوي پيش از  شكل

 اين قاعده كم و بيش صادق ،هاي سلجوقيان نيز  ديگر جنگي  درباره،البته. شود نشان داده مي
 عزم ...«: كند  اين جنگ چنين آغاز ميي ه دربار را بنداري سخن خويش،براي نمونه. است

فقيه و پيشواي . خواست اين مقصود زودتر انجام پذيرد تاب بود و مي شاهانه به ديدار دشمن بي
ابونصر محمد بن عبدالملك بخاري حنفي بود، به سلطان ] كه[مخصوص سلطان آلپ ارسالن 

ظهار و اعالم دينش نويد داده كني و  خدا خود  به ا تو در دفاع از دين خدا جنگ مي: گفت
 زيرا بعد از ظهر جمعه مردم بر منابر مساجد براي تو ؛روز جمعه دشمن را مقابله كن. است

  1.»كنند دعا مي
  تأخير بهات امراي سپاه سلجوقي نيز در، نظر آن فقيه حنفيي  عالوه بر توصيه،ظاهراً

سازي فضاي جنگ  رات معنويچرا كه آنان نيز از اث ؛ جنگ مؤثر بوده استآغازافتادن 
 جنگ تا روز جمعه آغازخير در أ ت، آنان نيز به سلطاني  توصيه،رو  از اين.خوبي آگاه بودند به
هاي   استفاده از انگيزه2، عدم توازن قواي دو طرف و چند برابر بودن سپاه رومبه دليلآنان . بود

_________________________________________________ 

بنياد :  محمد حسين جليلي، تهراني ، ترجمهالعصره نخبة النصره و ة سلجوقي، زبدي تاريخ سلسله. 2536فتح بن علي بنداري    1
 .48فرهنگ ايران، ص 

اگر چه در خصوص تعداد سپاهيان طرفين اختالف نظر جدي وجود دارد، ليكن بر آورد ابن اثير مبني بر سي هزارنفر براي لشكر    2
 علي هاشمي ي ، ترجمهتاريخ كامل]. تا بي[عزالدين علي بن اثير (تر است  سلجوقي، و دويست هزار نفر براي روميان، قابل قبول
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 همين قاًاتور كار قرار دادند و اتف سربازان خويش در دسي ديني و مذهبي را براي ارتقاي روحيه
 فهم رفتار نظاميان كه در منابع به آن ،اگر اين تحليل را بپذيريم. له مثمر ثمر واقع گرديدئمس

ظهيرالدين نيشابوري از زبان يكي از سرداران معروف آلپ . گردد تر مي  آسان،اشاره شده است
 چنين ،جوقي را مخاطب قرار داده بودكه سلطان سل ،امير ملك محمد دانشمند به نام ،ارسالن

 امروز به سعادت باز ...نمايد اي از سر مسلماني روي مي ما بنده را انديشه«: آورده است
 روز آدينه علما الصباح بعد از حي علي الفالح با خشم منصور به حربگاه معركه ...گرديم و مي

لهم انصر جيوش المسلمين و ال«] ي[حاضر شويم كه در آن وقت خطباء بر منابر اسالم دعا
اگر سعادت شهادت . ، به جمع از سر اخالص يكسر بگوييم و بر كفار فجار زنيم»سراياهم 

ي امرا را غيرت و  جمله. »ذالك هوالفوز العظيم «، واگر مظفر و منصور شويم،الثواب نعم ،يابيم
محمد دانشمند، ، در باطن حركت آمد و در فكر ت دين است كه امارت بختياري باشدحمي

   1.»محمدي گفتند
 موافقت كرد و ،سلطان آلپ ارسالن سرانجام با پيشنهاد مشترك فقها و امراي همراهش

 با. ق آغاز گرديد.ه 463 ي القعده  در صبح روز جمعه هفدهم ذي،جنگ مالزگرد با تأخير
ك ها و تجاوزات مكرر تركمانان سلجوقي به خا  ريشه در خودسريكه جنگ مذكور اين

سلطان  2، بوده استآنانطلبي ارضي  در راستاي سياست توسعهوري روم شرقي داشته و تامپرا
 ه ب، عباسيي باء و خليفهط با استفاده از كاركردهاي مسجد و نقش خخواسته است سلجوقي مي

 صدرالدين حسيني، مورخ ي ه در نوشتهك  چنان3؛مشروعيت مذهبي ببخشد ديني وي  صبغه آن
: نويسد هاي جنگ مذكور مي وي در خصوص علل و ريشه.  اشاره شده است،يدربار سلجوق

، چون ارمنيان هم، سلطان آلپ ارسالن شنيد كه شاه روم همراه با مخالفان مسلمين463در «
 كه خليفه را بردارند و جاثليقي برجايش گمارند و مساجد ، سوگند خوردندغزان  و فرنگيان

   4.»ورندرا ويران سازند  و كليساها برآ
_________________________________________________ 

 .25 خاور، صي كالله: ، تهرانسلجوقنامه. 1332ظهيرالدين نيشابوري    1
، 5 حسن انوشه، ج ي ، ترجمهتاريخ ايران كمبريج، » هجري390- 614تاريخ سياسي و دودماني ايران «. 1371باسورث . ك. ا   2

 .314اميركبير، ص: بويل، تهران. آ. ار جيويراست
و البته به راهنمايي كار  - تركان سلجوقي  نظامي يكي از شگردهاي دايمي- ي ديني و شرعي دادن به اقدامات سياسي صبغه   3

عيت ملي احتماالً راز و رمز اين مسئله نيز در فقدان مشرو.  و در راستاي بحث مشروعيت مذهبي بوده است- شان دستان ايراني به
 .آنان و اتكاءِ صرف به مشروعيت مذهبي نهفته است

ايل :  رمضانعلي روح اللهي، تهراني ، ترجمه التواريخ، اخبار امرا و پادشاهان سلجوقيةزبد . 1380صدرالدين ابوالحسن حسيني   4
  .81شاهسون بغدادي، ص
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 قدرت توانست به لحاظ معنوي و ديني  مي، با توجه به نابرابري تعداد دو سپاه،شگرداين 
 جنگ با روميان و استفاده از بخشيدن به جهادي ي  وجههلذا. بخشدب به سپاه سلجوقي مضاعفي

 دعاي خطيبان بر ،ضمناً.  در دستور كار قرار گرفت،نقش ممتاز و  اثرگذار مساجد و خطباء
توانست در صورت طوالني شدن   مي،نابر و تحريك و تشجيع مسلمانان براي جهاد با كفّارم

 و به عنوان پشتيبان سپاه دي آ- كم در  نواحي مرزي دست -  به كمك سپاه سلجوقي،جنگ
  . عمل نمايد
اي با آلپ ارسالن ي بسيار حسنه كه رابطه )ق.ه 467- 422( عباسي القائم بامراهللا ي خليفه

گاه دعاي مبسوط،   آن، مساجد دعا گويندِ دستور داد تا سلطان سلجوقي را بر سرمنابرنيز ،داشت
  بر سر منابربالد اسالميدر  ارسال داشت تا ي خطيبانپرمحتوا و مهيجي تهيه كرد و براي همه

 تحريك و ، اقدامات عملي بعديمنظور بهبخوانند و مردم را به دعاگويي سپاه مسلمان و احياناً 
صدر الدين حسيني آمده است،  حاوي  التواريخةزبد كه صرفاً در ،متن كامل اين دعا. هييج نمايندت

اطالع نكات ارزشمند و جالبي است كه خود حكايت از تأثير بسيار مهم و حياتي كاركرد 
ويژه در امر خطير  به ، مذهبي آن روز جهان اسالم-  مسجد در روند تحوالت سياسيرساني
ي  سالم در دورههاي جهان ا اي ممتاز از دعانامه تواند به عنوان نمونه  مي،ضمناً. دارد ،جهاد
  1.اجتماعي تلقي گردد لحاظ محتوا و ميزان اثربخشي و ذائقه شناسي سياسي و  اسالمي و بهي ميانه

ي  ترسيم صحنه. بود  همراهساز مسلمانان انگيز و سرنوشت  شگفتِ پيروزي جنگ، باِپايان
در بعد معنوي و  كم دست ،جويان مسلمان  جنگي  بر روحيه- گذاري مسجدجنگ و تأثير

  : استبه خوبي انعكاس يافتهي و ابن اثير بندارهاي صدرالدين حسيني،   در  نوشته- رواني
 با يكديگر روياروي ،دوگروه به روز آدينه، هنگام برآمدن خطيب مسلمانان بر منبر«
 و نمازي نماز گزارد و سلطان بگريست بونصر براي پيشرسيد، ا همين كه آن ساعت فرا2....شدند

ي سپيدي در آميخته با كافور  سلطان جامه .... با وي هم صدا دعا كردند ،مردم هم گريستند
دو  .... آتش پيكار شعله ور شد3. همين كفن من خواهد بود،اگر كشته شوم: بپوشيد و گفت

ا نابود نزديك بود با اتمام جنگ، دين خد. شد تا هنگام ظهر در رسيدلشكر باال و پايين مي
 گزاردند مي  جمعهرها برخاست و نيت كساني كه نمازهاي منب ها و چوب آواز خطيبان از پله. شود

_________________________________________________ 
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پادشاه روم اسير شده و  ....كردند، به حقيقت پيوست و به اخالص، مجاهدان  اسالم را دعا مي
  1.»مي را كشتنداسالميان هزاران رو ....به زنجير كشيده گرديد

ها   كه به آنيهاي مشابه  جنگ در در اين جنگ ومردان سلجوقي دولترسد  به نظر مي
 افكار عمومي جامعه را ،خوبي توانستند با تمركز تبليغات در مساجد  به،خواهيم پرداخت

 و ند كردتبديل آن را به موضوعي عمومي ، بدين وسيله. جهاد حساس كنندي لهئنسبت به مس
 - آميز سياسي شگرد موفقيتاين . دند درگير نمولهئ مساين در ي تمام اقشار جامعه رابه نوع
 مردم  آمادگيموجب و هم اينكه ،ثر بودؤ م سلجوقي سپاهي  هم در باال بردن روحيهمذهبي

  .براي رساندن كمك به سپاه مسلمانان در صورت لزوم بود

  صليبي هاي جنگ
اي  رسانهگاه ديگري از كاركرد  جلوه)  م1295- 1096/ ق.ه 695 - 490(هاي صليبي  جنگ

براي جهاد تحريك و تهييج مسلمانان .  در تاريخ ايران و اسالم بود و جهادي مسجد در عرصه
تظلم  ساني از وقايع جنگ و وضعيت سپاه اسالم، دادخواهي ور با كفّار مسيحي، اطالع

  بسيج،تر و از همه مهم ،مسلمانان نواحي مرزي، اعتراض سياسي مسلمانان درگير جنگ
هم به مدت قريب   آن- هاي جنگ آوري نيرو و  امكانات براي جبههگرد نظامي و - سياسي

ترين كاركردهاي   از مهم- شديد ده و، گستر دويست سال و در طي هشت جنگ وسيعبه
 ي گسترده و فراگيرا مساجد به عنوان شبكه.  در سراسر جهان اسالم بوده است، مسجداي رسانه

 ي هاي جهان اسالم در اين دوره كومتح .بديل ايفا كردند ر قلمرو خالفت اسالمي، نقشي بيد
رساني   گسترده، با اطالعي با استفاده از اين شبكه ،س آن سلجوقيان، و در رأحساس از تاريخ آن

 .كردند  ميترغيب آنان را براي رفتن به ميدان جنگ ،جنگ و انتقال پيام به مردم ي از صحنه
 چرا كه ؛دندنمو جد، سالطين را وادار به جنگ مي با حضور در مس،هي مردم، خودگا
درون هاي  درگيري و يا ثير منازعات داخلي بين سلطنت و خالفتأهاي صليبي، تحت ت گجن

. شد  قرار گرفته بود و لذا تالشي جدي براي مقابله با صليبيون انجام نميسلطنت سلجوقي
رساندند و بدين وسيله روند جنگ  ميبه حاكمان  جد پيام خويش رامسلمانان با استفاده از مس

  .را به نفع مسلمانان تغيير دادند
_________________________________________________ 
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،  قمري پنجم و ششم هجريهاي مذهبي جهان اسالم در قرن - تفرقه و آشفتگي سياسي
خالفت، منازعات سياسي و خطرات  هاي عميق و شديد بين دو نهاد سلطنت و چالش
هاي   و شدت يافتن جنگ، جانشينيِهاي گسترده و متعدد رقابتها و  گرايي، كشمكش فرقه

ي  لهئداخلي در درون مرزهاي اسالمي، مانع از توجه و اهتمام دو نهاد سلطنت وخالفت به مس
حاصل اين آشفتگي و .  گرديد،هاي صليبي جنگ يعني ،به جهان اسالمو مبتالمهم و حياتي 

آنان . هاي آغازين جنگ بود يون از همان دههگير صليب پراكندگي سياسي نيز پيروزي چشم
  1. دست يابند، فلسطين و شام،توانستند بر بسياري از شهرها و سواحل شرق مديترانه و در لبنان

 منظور به سياسي و يا ِ، اعتراض، تظلم استمدادبراي مسلمانان مناطق مرزي و جنگي ،لذا
ترين و را تنها و البته به» مسجد«مانان، رساني به حاكمان  اسالمي و عموم مسل آگاهي

 مقطع از تاريخ جهان اسالم متون تاريخي اين. ي مناسب يافتند كارآمدترين ابزار و وسيله
را ثبت و ضبط  جهاد ي در عرصه  وهاي فراواني از اين مجموعه كاركردهاي مسجد نمونه

  .شود ها پرداخته مي  از آنهايي نمونه به كه ذيالً ،كرده است
 گروهي 2،بيوني بيت المقدس توسط صلِعام عظيم مسلمانان ق و پس از قتل.ه 492در سال 

 و در ديوان سخناني ...«، ي ابن اثير در ماه رمضان به بغداد آمدند و به نوشته،  مسلماناني از ائمه
ها را به درد آورد و روز جمعه  بر زبان راندند كه سرشك از ديدگان شنوندگان بباريد و دل

به پا خاستند و استغاثه كردند و گريستند و ديگران را گرياندند وگفتند كه ) مسجد(در جامع 
در آن شهر شريف معظم، از قتل و كشتار مسلمانان و اسارت زنان و خردساالن و غارت اموال، 

يعني [ نياز به فطريه يافتند ،افزودند كه از شدت مصيبت] آنان . [ها آمده است چه به روز آن
 كه ظاهراً تحت ،)ق.ه 512 - 487( المستظهر باهللا ،عباسيي  خليفه. »]شدندمستحق صدقه 

ويژه   به- كه البته اختالفات بين سالطين سلجوقي تأثير قرار گرفته بود، خواستار اقداماتي شد
  3.اين امر گرديدتحقق  و امراء مانع از  - هاي جانشيني بين بركيارق و محمد جنگ

تر  روي بيش مناطقي از شام و احتمال پيش تسلّط صليبيون بر ق.ه 504 و به سال ،اندكي بعد
_________________________________________________ 
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 از جمعي از مسلمانان حلب، براي اعتراض سياسي و نيز استمدادبار  اين موجب گرديد تا ،آنان
، گروه بسياري از فقها و ساير طبقات مسلمانان به به محض ورود. عازم بغداد شوند ،مسلمانان

در  و مانع برگزاري نماز جماعت رفتند» سجد سلطان محمدم«آنان پيوستند و باالتّفاق به 
سياسي و  - لحاظ تبليغي  به، اين اقدام،ظاهراً.  و نيز منبر را شكستندگرديدندمسجد مورد نظر 
براي ) ق. ه511 - 498(سرانجام سلطان محمد سلجوقي ثر واقع شد و ؤ م،از طريق مسجد

 قشوني ، وعده داد كه براي جهاد با كافران،انش  كاهش اعتراضمنظور بهتسكين درد آنان و نيز 
  1.ضمناً منبري نيز از دارالخالفه براي مسجد سلطان فرستاده شد. آماده كند و اعزام دارد

هاي سلطان و عملي شدن آن اميدي نداشتند، در   كه به تحقّق وعده،البته مسلمانان مذكور
 واقع ،»مسجد قصر«آنان به .  دست زدندتندتري مردمِ بغداد به واكنش ِروز جمعه و به اتّفاق

ها بر دربانان  دربانان از ورودشان ممانعت كردند، ليكن آن.  هجوم بردند،ي بغداد در دارالخالفه
هاي شبستان را شكستند و به سوي منبر هجوم  گاه، پنجره آن. غلبه يافتند و وارد مسجد شدند

خليفه مستظهر در اين . باطل گرديدترتيب نمازجمعه  را خرد كردند و بدين بردند و آن
له رسيدگي و آن را ستاد و از او خواست كه به اين مسئخصوص پيامي براي سلطان سلجوقي فر

  در نواحي مرزياقع وسلطان محمد نيز به امرايش دستور داد تا به شهرهاي مسلمانان. حل نمايد
 مسعود را نيز به جنگ با يعني وي ضمناً پسر خود. بروند و براي جهاد با كافران آماده شوند

 به علت اختالفات بين امراي - ها ي اين تالش همه ، منابعي به نوشته ،البته. صليبيون فرستاد
  2.اي نرسيد  به نتيجه- سلجوقي

 و تصرّف  قمريهاي نخستين قرن ششم هجري  صليبيون در دههي هاي گسترده پيشرفت
هاي شديد،  ت صليبي در اين مناطق، واكنشهاي زيادي از شام و فلسطين و تشكيل حكوم بخش

فاوتي جهان ت صوص مسلمانان شام را نسبت به بيخ  مسلمانان و بهي تر قاطبه تند و گسترده
، نظامي و مذهبي اين دوره از ي سياسي البته، اوضاع آشفته. داشتپي اسالم و رهبران آن در

قي  با"كافران مسيحي "فع خطرات جهان اسالم، رمقي براي آنان در دفاع از كيان اسالمي و د
 هجوم در معرض ، قلمرو اسالم، اتحاد اسالمي و در نتيجهيكپارچگي سياسي،. نگذاشته بود

 از هجوم، نواحي مورد ي سياسي و تظلم مردم و علماياه  اعتراض،لذا. جدي قرار گرفته بود
_________________________________________________ 
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 كانون معنوي ِ مساجدويژه  و به،ي تبليغي يعني مساجد طريق رساترين و اثرگذارترين وسيله
  .  امري اجتناب ناپذير بود- يعني بغداد - جهان اسالم

 صبر و شكيبايي مردم مسلمان نواحي درگير جنگ، از سوي رهبران مذهبي و ها دهه
بايست  بار مي  اين1. جهان اسالمِ آن روز، پاسخي در خور و شايسته نيافته بودِسياسي و نظامي

،  البته. آنان باشنددادخواهيپناهي و نداي  دا شاهد و ناظر بيي خ مردم مسلمان از طريق خانه
توانست موجب تحريك مسلمانان، بيداري اسالمي و اقدامات  اين امر به لحاظ تبليغي نيز مي

 كه نژادها، اقوام و 2، به خصوص در شهر بغداد؛عملي آنان در ابعاد مادي و معنوي گردد
  . مذاهب مختلف اسالمي را در خود داشت

توجهي   و بي،سو ون در شام از يكبييهاي بسيار صل  و پس از پيشروي،ق.ه 532در سال 
ي مردم و امراي درگير جنگ  به نداي استمداد طلبانه) ق.ه 547- 529(سلطان مسعود سلجوقي 

بغداد » مسجد جامع قصر«اي از مسلمانان شام و بغداد به  از ديگر سو، موجب گرديد تا عده
 هنگامي كه واعظ بر باالي منبر ،آنان در روز جمعه. ا تحريك و تهييج نمايند و مردم ربروند
هاي  ها و لباس ، نعره و فرياد زدند و عمامهگاه آن. سر دادند» وا دين محمدا! وا اسالما«، فرياد بود

 به گريه نان حاضر در مسجد به هيجان آمدند،مسلما.  و بر زمين زدندپاره كردندپاره خود را 
  . ند و نماز جماعت را ترك كردند و به لعن سلطان سلجوقي پرداختندافتاد

كنان از  شورش به راه افتاد و مردم شورش بغداد نيز عين همين» مسجد جامع سلطان«در 
گاه   اقامتچيزي نگذشت كه مردم از همه سو. دسپار شدن جا به سمت قصر سلطان ره آن

د كه از تبعات و اثرات تحصن و تجمع مردم سلطان مسعو.  را محاصره كردندسلطان سلجوقي
ار بيمناك شده بود، فوراً  آن درجهان اسالم بسيي در مساجد بغداد و انعكاس وسيع و گسترده

  3.هاي جنگ را صادر كرد تجهيز قشون و اعزام آن به جبههدستور 
 مسجد است كه خود اي رسانه كامل و جامعي از كاركرد ي  نمونه، تاريخي فوقوادثح

_________________________________________________ 

هاي پر التهاب  اش در شام و در همين سال لهرغم حضور ده سا  علي-  فقيه مشهور شافعي- به طور مثال، امام محمد غزالي   1
 .اي به اين مسئله در آثارش ننموده است اشاره  هيچ،هاي صليبي جنگ

ترين نقش را در كاركرد جهادي و در  يابيم كه غالباً اين، بغداد و مساجد آن بودند كه بيش با مروري بر سطور قبلي در مي   2
ي هريك از  مركزيت مادي و معنوي اين شهر، حضور چند ماهه. اند  نظر داشته موردي هاي صليبي و در دوره  جنگي زمينه

گذاري جهان  تر وجود دستگاه خالفت عباسي و با وظايف مهم  سياست سالطين سلجوقي در آن و در طول سال، و از همه مهم
 به عنوان دليل حضور مسلمانان توان ترين پاسخي است كه مي اسالم در مقابل جهان خارج، و نيز اختيارات جهادي آن، مهم

 .نواحي مرزي در بغداد ارائه نمود
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محل دادخواهي، محل اعتراض سياسي، . ي آن را در برگرفته استهاي جزئ اي از نقش جموعهم
سي، محل  سياسي، محل بسيج سيا- محل اعالن سياسي، مكان تحريك و تشجيع مذهبي

هاي سپاه مسلمان  هاي جنگ و موفقيت رساني از وضعيت جبهه تبليغات جنگ، مركز اطالع
برد اهداف خود   مسجد براي پيشِي  رسانهين مردم بودند كه از ا،ه مشاهده گرديدك چنان ....و 
 توانستند سلطان سلجوقي نهايتاً  حكومت به مبارزه با مهاجمان مسيحي بهره بردند وترغيبو 

ي مردم در  ، سهم و نقش قاطبه به عبارت ديگر.را مجبور به جنگ با صليبيون كنند
  .تر بوده است  بيش،قياس با حكومت سلجوقياي مسجد و در  برداري از كاركرد رسانه بهره

  قفقاز جنگ
 هاي هجوم خود را در حوادث بار ديگر  جهاد يكي اي مسجد در عرصه رسانهكاركرد 

 به نمايش گذاشتهي سلجوقي   شمالي در دورهِنشين گرجيان به نواحي قفقاز و شهرهاي مسلمان
  قمري،در اواخر قرن پنجم هجريهاي قدرت و در نتيجه نابساماني سياسي ايران  جنگ. است

 سلجوقيان تحت امر  كه،به اران و تفليسق .ه 513در سال موجب گرديد تا پادشاه گرجستان 
اي نگرفتند و  مسلمانان اين منطقه به تنهايي به جهاد برخاستند، ليكن نتيجه. بود، حمله نمايد

ترين شهر اين منطقه بود،  مها پس از كشتار بسيار در شهرهاي اسالمي، تفليس را كه مه گرجي
 ،لذا.  زدندجا  مردم آن دست به غارت و كشتارگاه  آن و كردندبا شدت و خشم تصرف

 آگاه ساختن منظور بهگروهي از مردم شهر كه به ستوه آمده بودند، براي دادخواهي و نيز 
 آنان .)ق.ه 516( به بغداد آمدند ، براي تحريك و تشجيع آنان،تر  و از همه مهم،مسلمانان بغداد

 پس از آن به آنان.  شهر بغداد رفتند و به استغاثه و استمداد پرداختند معروفبه مساجد
جا نيز همين عمل   رفتند و در آن- )ق.ه 525 - 511( پايتخت سلطان محمود بن محمد- همدان

طان  چون سل؛ سياسي مؤثر واقع گرديد- لحاظ تبليغي ظاهراً اقدامات آنان به. را انجام دادند
 ،گيري شهرهاي قفقاز و اران گسيل داشت ها و بازپس سلجوقي قشوني را براي سركوبي گرجي

  1.كه البته شكست خوردند
 اهداف توان مسجد را يكي از ابزارهاي مهم حكومت و مردم براي پيش برد ، ميدر مجموع
ش آفريني  اين نق،در دوران گذشته كه وسايل ارتباط جمعي بسيار محدود بود. خويش دانست

_________________________________________________ 
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مسجد فضايي عمومي . آمد شمار مي ترين رسانه به جا كه مهم  تا آن،گير بود مسجد بسيار چشم
 هاي فوق از مجموع روايت. قش زنده و ملموسي داشتبود و در حيات اجتماعي و سياسي ن

  به بلكه، است عبادت نبودهي برايمحلعنوان  به تنها ، نوع نگاه مردم به مسجد كهيابيم درمي
اي  اما اين به معناي آن نيست كه اين كاركرد رسانه. ه داشتندجتو  كامالًنيزكاركردهاي ديگر 

  .كنيم  نيز ما با چنين فضايي برخورد ميهاي ديگر  بلكه در عرصه،نماييمرا محدود به جنگ 

  سلطان عليه شورش اعالن
، نشان ي در اين دورههاي جانشين ويژه بحران ي سلجوقي و به بررسي دقيق تحوالت سياسي دوره

 وشورش عليه سلطان و اعالن هر يك از مدعيان تاج و تخت براي ابراز مخالفتكه دهد  مي
اي  استفاده از يك و يا مجموعه. اند جسته مياي مختلفي سود ه انه از عاليم و نش،خواهي سلطنت

ري بوده است، در ت هاي شورش كه معموالً به لحاظ تبليغاتي حايز اهميت بيش از عاليم و نشانه
 نوع خود و در تاريخ ايران ممتاز كه البته در ،اين دوره به امري متداول و رايج تبديل شده بود

پنج : هاي شورش عليه سلطان عبارت بودند از ترين عاليم و نشانه مهمي سلجوقي  در دوره. است
خواني به نام  به خط،تر ، و از همه مهمنوبت طبل زدن، استفاده از عنوان سلطان، ضرب سكه

  . بر منابر مساجدخواني به نام خود خليفه و خطبه
 مستقر از يك ِ در راستاي تضعيف سلطان،طلب سلجوقي زادگان و حتي امراي سلطنت شاه

 و كسب مشروعيت براي تصاحب تاج و تخت از سوي ديگر، به جايگاه مشروعيت ،سو
 واقف ،ها در اين دوره ساي آنبخش خطابت در مسجد و مقام و موقعيت فرق مذهبي و رؤ

خواني به نامشان در  س با دستگاه خالفت و تقاضاي خطبه قبل از تما،ها بسياري از آن. بودند
دادند كه به نام آنان خطبه  طبا و رؤساي فرق مذهبي ترتيبي ميمساجد بغداد، از طريق خ

ت عصيان و شورش و خواني، كه عالم بههاي فراواني از اين نوع خط نمونه به .خوانده شود
  . اشاره نمودتوان   ميدر ايران عصر سلجوقي بود، استقالل سياسي نگر اعال بيان

هاي تاريخ   و حتّي در تمام دوره- سلجوقي ي  قوانين مشخص در امر جانشيني در دورهنبود
  استاينجالب . داده است   جدي قرار ميعهد را همواره مورد چالش  شرايط انتخاب ولي- ايران

 حتّي در فرداي پس ،عهد  واقف بودند كه عمل آنان در انتخاب ولي به خوبيه سالطين خودك
آمدند با كسب حمايت   در صدد برمي، بنابراين. ضمانت اجرايي نخواهد داشت، نيزاز مرگشان

  پس از ذكر نام خليفه و سلطان،مساجد درها  به نام آنخواني  ويژه خطبه  به، عباسيي خليفه
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، بس وع هميندر اهميت اين موض. ي پرابهام آنان را تقويت نمايند  آينده، شايستهِعهد وليعنوان  به
عهدي  ـ قبل از طرح ولي)ق.ه455 - 429( وزير سلطان طغرل بيگ- كه عميدالملك كندري

 سعي فراوان كرد تا حمايت و همراهي خليفه - پسر آلتون جن همسر طغرل بيگ - انوشيروان
  1. وي توفيقي نيافت، سلطان بدين امربردن دست آورد، كه البته با پي ه ب عباسي را باهللالقائم

  پسر بزرگ خود، ابوشجاع،)ق.ه 485 - 465(كه سلطان ملكشاه سلجوقي ن پس از آ،چنينهم
 وي عهدي منصوب داشت، فوراً از خليفه خواست كه به نام ق به واليت.ه480 را به سال ،مداح

  در شعبان و،ي عباسي  به دستور خليفه،از اين رو. خوانده شوده عهدي خطب در بغداد و به واليت
   2.گرديدنده شد و برخطيبان زر نثار  در مساجد خطبه خواسلجوقي،عهد   به نام ولي،همان سال

 هاي جانشيني در دولت سلجوقي، جايگاه پس از مرگ سلطان ملكشاه و آغاز جنگ
خواني توسط ايشان در مساجد جامع بغداد و  ه، اهميت و ارزش خطبتر  و از همه مهم،خالفت

همسر  - تركان خاتون. دگردي دوچندان ،سراسر جهان اسالممساجد درنتيجه تبليغ آن در 
خواست تا مقتدي ال براي استقرار سلطنت فرزند خردسالش محمود، از خليفه - نفوذ ملكشاهپر

 عباسي ي ي خليفهرش رأاو براي پذي. طبه خوانده شود خبه نام فرزندش در مساجد بغداد
خليفه التماس او را به اجابت مقرون گردانيد وبه نام  «،سرانجام. او دادامتيازات سنگيني به 

در سال  نيز بزرگ او ، يعني سلطان بركيارق، رقيب و دشمن، البته3.»ردپسرش محمود خطبه ك
ا ي  توسط خليفه و،ي سلطنت به نام او در مساجد جامع بغداد  و خطبه آمدق به بغداد.ه 487

 تاج الدوله تتش بن 4.ها برافتاد  نام محمود نيز ازخطبه،تر  از همه مهم؛ خوانده شد،دستور او هب
او خود را سلطان خواند و .  به بغداد آمد، پس از شورش عليه سلطان بركيارق،الب ارسالن نيز

ي  در نمازهاي جمعهبه نام وي  تامستظهر مصرّانه خواست ال از خليفه براي تقويت ادعايش
نام سلطان بركيارق حذف تر  از همه مهمد و وبغداد و در مساجد جامع آن خطبه خوانده ش

 به عنوان ،ها  در خطبه بر منابر مساجد و ذكر نام وي مذكور نيز دستور بهي خليفهگردد؛ 
  5.داد ،اليق سلجوقي» سلطان«
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 .18بنداري، همان، ص   1
 .139، ص17ابن اثير، همان، ج   2
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 از شورش عليه نيز اندكي پس يعني محمد بن ملكشاه، ،مدعي ديگر تاج و تخت سلجوقي
ناميد » سلطان«خليفه طي مراسمي وي را . د يعني بركيارق، عازم بغداد ش،اش سلطنت برادر ناتني

 برادر ،ضمناً به نام سنجر(1.گاه فرمان داد كه به نام او در مساجد بغداد خطبه خوانده شود و آن
  2).عهد خطبه خوانده شد  نيز به عنوان ولي،تني سلطان محمد

 - اتابك سلطان ملكشاه بن بركيارق -  اياز،نيز) ق.ه498(با مرگ سلطان بركيارق 
مستظهر ال وي را به بغداد برد و توانست موافقت خليفه  دوم،بالفاصله با اعالن سلطنت ملكشاه

 3.هاي بغداد بگيرد تر از آن، ذكر نام او در خطبه  و مهم،»جالل الدوله«را براي اعطاي لقب 
مانع از تحقق اين امر گرديد و همچنان به دستور  4،ر نظامي سلطان محمد در بغداد حضو،البته

  5.آمد  مي،وخليفه  به نام سلطان محمد در منابر بغداد و پس از ذكر نام ا
هاي جانشيني، نقش سياسي   و با شدت گرفتن جنگ قمريبا شروع قرن ششم هجري

غالب .  يافتي دو چنداني اين دوره اهميتگران سياس خواني در آن براي بازي مساجد و خطبه
 از مسجد به عنوان محل اعالن مواضع سياسي و ،زادگان و امراي مدعي سلطنت سلجوقي شاه

 ، در اين دوره،از اين رو. كردند استقرار سلطنت خود و نيز تخريب شخصيت رقبا استفاده مي
. بودندها  بان قدرت از خطبهام سالطين و صاحها و افتادن ن مساجد مكرراً  شاهد خلع كردن

به همين . له وجود داردت سياسي دوران سلجوقي از اين مسئهاي بسياري در تاريخ تحوال نمونه
 خواني به طور عام  خطبهي مسئله. گردد ها باعث طوالني شدن متن مي  ذكر تمامي آن،دليل

_________________________________________________ 

 احمد بن محمد بن عثمان ي ترجمه، )وفيات االعيان ي ترجمه (منظر االنسان. 1381شمس الدين احمد بن محمد ابي خلكان    1
 .11؛ حسيني ، همان، ص58، ص4؛ ابن خلدون، همان، ج197- 196دانشگاه اروميه، صص:  اروميه،3سنجري، ج

 .12، ص21ابن اثير، همان، ج   2
 هجري قمري، در ديوان خالفت به نام ملكشاه پسر بركيارق خطبه 498ي ابن اثير، در روز پنج شنبه ربيع اآلخر سال  به نوشته   3

ابن ). 355، ص17ابن اثير، همان، ج(بغداد نيز خطبه خوانده شد ) مساجد(خوانده شد و فرداي آن روز كه جمعه بود، در جوامع 
..« : عبري نيز بدين امر تصريح دارد  ).267ابن عبري، همان، ص(» درمساجد بغداد به نام ملكشاه خطبه خوانده شد .

 هجري قمري، نه تنها موجب سردرگمي خليفه المستظهر، 498ورود سلطان محمد به بغداد در روز جمعه آخر ربيع الثاني سال    4
مساجد جامع واقع در سمت غربي بغداد به زيرا خطباي . بلكه دوگانگي و سردرگمي خطباي مساجد جامع سراسر بغداد گرديد

نام سلطان محمد به سلطنت خطبه خواندند و خطباي مساجد جامع واقع در سمت شرقي بغداد به نام سلطان ملكشاه بن 
طرفي  نيز موضع بي) از مساجد جامع معروف بغداد(البته، خطيب مسجد جامع منصور بغداد . بركيارق به سلطنت خطبه خواندند

، و پس »خداوندا، سلطان عالم را اصالح كن«:كرد و بدون ذكر نام هيج يك از سالطين مذكور، به اين جمله اكتفا كرد كه اتّخاذ 
  . از آن سكوت كرد

البته، اين تفرقه و اختالف، و نيز احتمال شرّ و غارت بر اثر نزاع و جنگ بين دو گروه متخاصم در بغداد، موجب وحشت مردم 
زني الصفي ابالمحاسن، وزير سلطان محمد، ترك منازعه و صلح بين اتابك اياز و  انجام، با وساطت و رايسر. اين شهر گرديد

  ).359، ص17ابن اثير، همان، ج(سلطان محمد برقرارگرديد 
  . 37، ص2ان، ج؛ ابي الفداء، هم63ميراث مكتوب، ص:  تصحيح نادره جاللي، تهران،تاريخ آل سلجوق در آناطولي. 1377مؤلف ناشناخته    5
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  بخشي از آن اعالن شورش،در اين صورت.  موضوع پژوهشي جداگانه قرار گيردتواند مي
سازي از  رساني و مشروعيت  اطالعي منصب خطابت و كاركرد مسجد در عرصه. خواهد بود

تمام كساني كه عليه سلطنت  ،مشاهده گرديدكه  همچنان. جايگاهي مهم برخوردار بود
فاده ها نيز در است ساير شورش.  واقف بودند به اين جايگاه و كاركرد مسجد كامالً،شوريدند مي

  .كردند د به همين شكل عمل مياز مسج

  مردمي اعتراضات محل عنوان به مسجد
اعتراض نسبت به اقدامات دولت سلجوقي و كارگزاران آن و كوتاهي اين دولت و يا دستگاه 

 يكي از تحوالت مهم سياسي ،ي اسالمي خالفت عباسي در قبال مسايل سياسي آن روز جامعه
اين اقدام كه معموالً با محوريت مساجد  صورت .  استه بود از تاريخ ايران و اسالماين دوره

ديگر  اسالمي را با يكي ، آثار تبليغي زيادي داشت و ارتباط اقشار مختلف جامعهپذيرفت مي
 مساجد در اي  رسانه- تبليغيتوان يكي ديگر از كاركردهاي مهم   را مينكتهاين . نمود تر مي بيش
دم به صورت گروهي و يا انفرادي، در قبال ظلم و  مر،در اين دوره. ي سلجوقي دانست دوره

 مذهبي آنان  از سوي سالطين و كارگزاران - اي ستمي كه نسبت به حقوق شخصي يا فرقه
. دادند خواهي سر مي طلبي و داد  از طريق مساجد نداي حق،گرفت حكومتي صورت مي

از حيث تنوير افكار  ي عيني نداشته باشد، ولي  اگر چه ممكن بود  نتيجه ،مذكوراقدامات 
 نتايج شگرفي ، و نيز افشاي مظالم كارگزاران حكومتي،عمومي و رساندن صداي مظلوميت آنان

ف و سقوط دولت سلجوقي و خالفت عباسي توان در بررسي علل ضع اي كه مي گونه  به؛داشت
  آگاهيبا وجود ، و معترضانالت خواهاند برخي عجاست كه بدانيم  جالب اين.بدان توجه نمود

 حكومت از مواضع خويش، به چنين  نكردن در اعتراضات سياسي و نيز عدول نيافتناز توفيق
 در منابع آمده ،هاي مردمي از طريق مساجد هاي زيادي از كنش نمونه. زدند اقداماتي دست مي

  .شود  اشاره ميها برخي از آندر ادامه به  كه ،است
 - 467( از وزارت خليفه المقتدي بامراهللا ،ق.ه 484 در ربيع االول سال ،وزير ابوشجاع

 وي و سلطان ملكشاه و خواجه  اي بود كه بين علت اين امر نقار و كينه. عزل شد) ق.ه 487
 برد مقاصدشان  وي در راه پيشخواجه و سلطان معتقد بودند. داشتنظام الملك وجود 

 مبني بر تعديات وزير ،ان ملكشاهي يهوديان بغداد به سلط يهيدر اين بين شكوا. كند كارشكني مي
 خواجه و سلطان از خليفه خواستند كه او ،در هر صورت. نان نيز مؤثر بودآ همذكور نسبت ب
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فرداي آن روز كه جمعه بود، وزير مخلوع به . خليفه نيز چنين كرد. را از وزارت عزل كند
اصلي اين واقعه بودند،  كه مسببان و محركان ،خواهي از سلجوقيان حالت اعتراض و از سر داد

اين اقدام او با استقبال انبوهي از . به راه افتادبغداد ي خود پياده به سمت مسجد جامع  از خانه
برخي . كردند ريختند و با او مصافحه مي مردم از هر طرف بر وي مي. رو شد همردم بغداد روب

 به ،ي سوئي گونه حادثه  هر براي جلوگيري از، از اين رو؛را از اين شكوه و هيبت خوش نيامد
  1.اش مراجعت نمايد ه شد كه به خانهوي دستور داد

ي خدا در مسجد جامع قصر  اعتراض سياسي و دادخواهي مسلمانان مشتاق زيارت خانه
 موجب واكنش مثبت خليفه ، حج در فراهم شدن شرايط رفتن به نسبت به تأخير،بغداد

ماجرا از اين قرار بود كه در .  كار حاجيان گرديدتسهيل و) ق.ه 529ـ 512 (المسترشد باهللا
 حج به تأخير افتاد و مسلمانان مشتاق حج به دادخواهي برخاستند و ، هجري قمري513سال 

 ،تر اعتراض خود  بيشِكمك طلبيدند و پس از تجمع در مسجد جامع قصر، براي تأثيرگذاري
 دبيس بن ،ض آگاهي از اين قضيهي عباسي به مح  برآمدند، خليفه مسجددرصدد شكستن منبر

  2.او نيز دستور خليفه را اجرا كرد. ه را فرستاد تا  درتسهيل كار حاجيان مساعدت كندقصد
 توسط شان واكنش سياسي و اعتراض مردم شروان نسبت به در بند كشيده شدن پادشاه

شهر و شديد بود و به تخريب مسجد جامع ) ق.ه551 - 525(سلطان محمود بن محمد سلجوقي 
 به اي از امراي سلجوقي او را علت اين اقدام سلطان محمود آن بود كه عده. هاي آن انجاميد مناره

 سلطان ،از اين رو.  به جنگ با وي واداشتند،ها و خزاين پادشاه  شروان طمع دست يافتن بر دفينه
رعيتش «داري ي بن  كه به گفته، شروان شاه؛به بالد شروان حمله كرد هجري قمري 517در سال 

 در حالي كه ؛ ولي به بند كشيده شد، به استقبال سلطان سلجوقي آمد3،»به حكومتش قانع بودند
مردم چون از . اهالي شهر انتظار مي كشيدند شروان شاه با خلعت كامل و نيكو باز گردد

مردان و زنان كه به جوش آمده .  به ناله و گريه صدا بلند كردند،حقيقت حال آگاه شدند
اين واكنش سياسي آنان . نمودند آن را ويران ي بودند، مسجد جامع شهر را خراب كردند و مناره

كافران سر حد به  هجومي دولت سلجوقي گرديد و  موجب هرج و مرج در اين ايالت تابعه
  4. كه البته با زحمات فراوان سلطان محمود سلجوقي سركوب گرديد،پي داشتشهرها را نيز در

_________________________________________________ 
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ي بغداد به تدريس مشغول  ي نظاميه  يوسف دمشقي در مدرسه،هجري قمري 545در سال 
 روز جمعه از ورود او به مسجد جامع ،ي عباسي بود چون اين تدريس بدون دستور خليفه. شد

 ، وي به مسجد جامع سلطاني بغداد رفت و نه تنها نماز گزارد،از اين رو. جلوگيري كردند
 كه با يوسف دمشقي  سلجوقيسلطان مسعود. گرفتس نيز ي در بلكه تصميم به بر پايي جلسه

ي شود، به شيخ ابوالنجيب ساسي ي خواست از اين مسجد عليه او استفاده مخالفت داشت و نمي
،  چون فرمان خليفه را در دست نداشت،ولي شيخ. توصيه كرد كه در آن جا به تدريس بپردازد

 اين كار را از خليفه گرفت و ابو ي  اجازه تا آن كه سلطان مسعود؛داري كرداز اين كار خود
  1.گرديددر مسجد جامع سلطاني ي ماه محرم آن سال سرگرم تدريس  النجيب از نيمه

علت   غراف به بغداد آمدند و بهي ديدگان منطقه  گروهي از ستمق،.ه570در ماه شوال سال 
 امراي  از،الدين قايماز ير عالءالدين تنامش پسر احمد قطبآزار و اذيت و غارت شدن توسط ام

 المقتضي ي عباسي هنگامي كه خليفه.  دادخواهي كردند، كه تمايالت شيعي داشت،بزرگ بغداد
 به علت زبوني و ناتواني در برابر امير و پدرش نتوانست به داد) ق.ه 575 - 566(بامراهللا 

 طلبيدند و واعظ ها برسد، آنان به مسجد جامع قصر خليفه هجوم بردند و از مردم استمداد آن
 اين اتفاق. كاري كردند كه نماز بيشتر مردم از دست رفت« ،ي ابن اثير باز داشتند و به نوشتهرا 

 موجب خشم خليفه ،ديدگان  و دادخواهي ستمي عباسي  به نارضايتي خليفهاعتنايي امرا و بي
 به ناچار از بغداد هاي آنان را صادر كرد، اموالشان غارت شد و  گرديد و دستور حمله به خانه

  2.»گريختند
 ،مداين در مسجد جامع كاخمسلمان  نيز دادخواهي مردم  هجري قمري573در سال 

 به دليل ،علت دادخواهي آنان اين بود كه يهوديان آن شهر. موجب آشوب وسيعي در بغداد شد
زد و له موجب ئجواري مسجد با كنيسه، به صداي اذان معترض بودند و سرانجام اين مس هم

 ،از اين رو. ن و پيروزي يهوديان بودي آن شكست مسلمانا خورد بين آنان شد كه نتيجه
 دستور داد تا ايشان را به ، خزانه دار بغداد،ابن العطار. ن براي دادخواهي به بغداد آمدندانامسلم

 پيش  مستقيماً به مسجد جامع قصر رفتند و،اين جمعيت پس از رهايي از زندان. زندان اندازند
  . طلبيدند از مردم استمداد ،ي نماز جمعه از اقامه

دستي با  هاي بزرگان شهر در هم  نسبت به خيانت،اعتراض سياسي مردم از طريق مساجد
_________________________________________________ 
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 ،از جمله.  شهرها، نوعي ديگر از كاركرد سياسي مساجد استي به هنگام محاصرهو مهاجمان 
ان را محاصره كرد و قصد ورود به  شهر همد هجري قمري592پس از آن كه مياجق به سال 

ي سلطان تكش خوارزمشاه  دروغ خود را نماينده  بهاوشهر را داشت، مردم بدين گمان كه 
 به شهر ش با وي به جنگ پرداختند و مانع از ورود، معرفي كرده است)ق.ه596 - 568(

 كه امير  به بزرگان شهر پيغام فرستاد،شاه كه نزديك همدان بودرزم خوا،سرانجام. شدند
ياجق از سوي او آمده است، پس الزم است شهر را به وي تسليم نمايند و اگر هم ترديدي در م

ني با دانش، دهاء و بزرگان همدان، جوا. اين پيام دارند، شخص معتمدي را به نزد او بفرستند
 ،اين جوان پس از مراجعت. الدين حافظ را به نزد سلطان تكش فرستادندكن فضل به نام ر

اما مردم شهر بار ديگر در اين امر ترديد . شاه را تأييد كردرزمي خوا صدق مدعاي فرستاده
 در اين مسجد عوام قصد ،ي راوندي به نوشته. كردند و در مسجد جامع همدان گرد آمدند

 ركن الدين بر ، از اين رو؛»نهيتو زن و مال مسلمانان در دست مياجق مي«كشتن او كردند كه 
كند و  ست و امير مياجق را تأييد مي اگند خورد كه خوارزمشاه نزديك همدانسر منبر سو

جا چند نفر ديگر به نزد   از همان ونداما مردم باز هم باور نكرد. اين كه او عاصي نيست
 مورد پذيرش و تأييدبراي مردم ي ركن الدين   كه اين بار گفته،تادندشاه فرسرزمسلطان خوا

  1.واقع شد

  نتيجه
و ان بايد اشاره كنيم، مسجد در دوران سلجوقي از موقعيتي ممتاز و اثرگذار برخوردار در پاي

هاي سياسي و اجتماعي مسجد  در عرصه.  بوده است نيزداراي كاركردهاي متنوع و گوناگوني
اي آن در   كاركرد تبليغي و رسانه،به ويژه. گرفت به عنوان عاملي اثرگذار مورد استفاده قرار مي

شرايط سياسي جهان .  مورد توجه بود،ادي و دفاعي و همچنين مشروعيت بخشيامور جه
ي صليبي و نيز جنگ با  هاي وسيع و گسترده  وقوع جنگ،تر  و از همه مهم،اسالم در اين دوره

تحريك، تهييج و . ساخت مي اهميت و جايگاه مسجد را دو چندان ،وري روم شرقيتامپرا
 در جريان قراردادن مسلمانان از وقايع جنگ و وضعيت رساني و تشجيع مسلمانان، اطالع

توجهي و يا كم   اعتراض به بي،تر  و از همه مهم،هاي درگير، بسيج مردم براي جنگ سرزمين
_________________________________________________ 

: ، تصحيح محمد اقبال، تهراندر تاريخ آل سلجوقي السرور، يةالصدور و آراحة . 1364محمدبن علي بن سليمان راوندي    1
 .385 - 384اميركبير، صص 
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ساز از   سرنوشتي هاي جهادي مسجد در اين دوره ترين نقش  از مهم،توجهي حاكمان اسالمي
هاي  دوران ما با مسائل جانشيني و بحران در اين ،از سوي ديگر. تاريخ ايران و اسالم است

 مسجد به عنوان ابزاري در اختيار ي  رسانه،در چنين شرايطي. رو هستيم همتعاقب آن روب
گرفت تا پيام خويش را به جامعه منتقل كنند و همچنين با خواندن خطبه  شورشيان قرار مي

  .گرديد ييد ميأشان ت به نام آنان در مساجد جامع مشروعيت
 كاركرد مسجد در اين دوران محدود به امور عبادي نبود و ،كه است   كالم آني صهخال

 اعم از مردم و ، تمام اقشاربلكه ،گرديد نمي نيز محدود به قشر خاصي آناستفاده كنندگان از 
  .بردند  به نوعي از مسجد براي رساندن پيام خويش بهره مي،حاكمان و ناراضيان

   منابع 
 .علمي: ي علي هاشمي حائري، تهران ترجمه، 17 و 16 ج،تاريخ كامل .]تا بي[ دين عليابن اثير، عزال  - 
 ،22، 20، 19، 18 ج ابوالقاسم حالت،ي ترجمه ،)تاريخ بزرگ اسالم و ايران(كامل  .1352 ------   - 

 .امي چاپهشركت س: تهران
 مطالعات ي  مؤسسه: تهران،4ج  عبدالمحمدآيتي،ي ، ترجمه)العبر(تاريخ  .1371 ، عبدالرحمنابن خلدون  - 

 .و تحقيقات فرهنگي
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  مطالعات تاريخ اسالم
  1389 پاييز  /6ي    شماره/سال دوم

  
  ايران  در صوفي - شيعي هاي نهضت نظري تبيين

  ق. ه دهم تا هفتم هاي قرن
  

   1حسن حضرتي
  2منيره ناصح ستوده

  
  
  
  
  
  

هاي هفتم تا دهم هجري قمري، قيام هايي  قرنيپس از هجوم مغول به ايران و در فاصله :چكيده
 نه با اعتقادات ، مذهبي در برابر شرايط پيش آمده- عنوان عكس العمل سياسيست كه بهبه وقوع پيو

  . صوفي وارد منازعات سياسي شد- شيعي صرف و نه با عقايد سني، بلكه با رويكردي شيعي
منبع  و جامع االسرار گفتمان الكال و موفه و با تحليل محتواي ي حاضر متكي بر نظريهيمقاله
جا كه از آن. هاي ياد شده برآمده استيدر آملي، در صدد فهم چيستي مباني نظري نهضت سيد حاالنوار

 هاي مورد نظر ممكن نبوده است، محققان با بررسي سه جنبش سربداران،بررسي تمامي نهضت
گيري گفتمان اند نشان دهند شكلهاي پژوهش، تالش كردهمرعشيان و مشعشعيان، به عنوان نمونه

راني رقيب توسط اين هاي هفتم تا دهم هجري قمري، و تجلي فرايند حاشيهدر قرن صوفي - شيعي
  .هاي مورد نظر را موجب گرديده استگفتمان، بروز نهضت

   صوفي، سيد حيدر آملي، سربداران، مرعشيان، مشعشعيان- هاي شيعينهضت :كليدي هاي واژه

  درآمد
 سياسي اين كشور، يو ورود ايشان به صحنهدانيم، هجوم مغوالن به سرزمين ايران كه ميچنان
 فرهنگي، مذهبي و ي سياسي، بلكه در حيطهياي از تاريخ را رقم زد كه نه تنها در عرصهبرهه

جا پيش رفت كه عقيدتي مردمان ايران زمين نيز، تحولي عميق و ماندگار ايجاد نمود و تا آن
_________________________________________________ 
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 كه ه مقاطع حساس و قابل تأملي برشمردهاي هفتم تا دهم هجري قمري را از جملتوان قرنمي
 .نمايد را اقتضا ميگران، هر نوع كاوش علميشماري در اذهان پژوهشبا طرح پرسش هاي بي

هايي است كه گيري يك دسته قيام زماني، شكلياز جمله نكات قابل توجه در اين حيطه
رفت و نه با اعتقادات  مذهبي در شرايط پيش آمده، صورت پذي- العمل سياسيبه عنوان عكس

  . صوفي، وارد منازعات سياسي گشت- شيعي صرف و نه با عقايد سني، بلكه با رويكردي شيعي
با در نظر گرفتن سياست پيشين صوفيان، مبني بر انزواطلبي و پرهيز از مداخله در 

 علني،  اجتماعي تا اين زمان، و نيز با تأمل در خودداري شيعيان از مبارزات- هاي سياسيصحنه
 مذهبي ايران زمين طي قرون گذشته، و همچنين با دقت بر يبه دليل خفقان حاكم بر جامعه

، شقاق و شكاف عقيدتي نسبتاً عميق ميان دو طيف شيعي و صوفي تا پيش از قرن هفتم
  و قمريهاي هفتم تا دهم هجري صوفي در طي قرن- هاي شيعيچگونگي شكل گيري قيام

 ابهامي  علني عليه حكام وقت، به عنوانيعيان و صوفيان در صف مبارزهقرارگيري دو گروه شي
  .گرددجدي در پژوهش ياد شده قلمداد مي

لذا، در اين نوشتار در صدد برآمديم به منظور دريافت پاسخ مناسب در باب چيستي مباني 
 ي نظريههاي هفتم تا دهم هجري قمري و با الگو قرار دادن صوفي قرن- هاي شيعينظري قيام

با در نظر گرفتن اين . تحليل گفتمان الكال و موفه، به طرح فرضيه از دل اين چارچوب برآييم
هاي اجتماعي آن جامعه  كنشيدهندهها كه گفتمان حاكم بر هر جامعه، جهتپيش فرض

هاي رقيب، منظور حفظ بقا و موجوديت خويش، ناچار از حذف گفتماناست، هر گفتمان به
راني رقيب در هر گفتمان است، مدعاي اصلي  شديدترين ابزار حاشيهيسلحانه از جملهو قيام م

  :گردددر پاسخ به پرسش ياد شده چنين ارائه مي
هاي مورد نظر و تجلي فرايند حاشيه راني رقيب  صوفي در قرن- گيري گفتمان شيعيشكل

تم تا دهم هجري را موجب هاي هف صوفي در طي قرن- هاي شيعيتوسط اين گفتمان، بروز قيام
  .گرديد

، نهضت سربداران خراسان پژوهش ياد شده، حاكي از آن است كه يمروري بر پيشينه
زندگي فرهنگي و  ؛1351ي كريم كشاورز، تهران، انتشارات پيام، پطروشفسكي، ترجمه.پ.اي

ي، تهران، ، محسن الوير) ق907 - 656(ي سياسي شيعيان از سقوط بغداد تا ظهور صفويهانديشه
، فرايند تحوالت تاريخي  اجتماعي و- مشعشعيان، ماهيت فكري ؛1384، )ع(دانشگاه امام صادق

 از جمله مراجع متعدد تاريخي است كه هر يك ؛1382محمد علي رنجبر، تهران، آگه، 
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  . اند مورد نظر ما پرداختهينوعي به پژوهش در حيطه به
هاي  به اين جمله كافي است كه وي نهضتي ديد پطروشفسكي، اشارهدر معرفي زاويه

بخش قرن چهاردهم هاي آزاديق راجنبش.ههاي هفتم تا دهم صورت گرفته در طي قرن
همچنين، وي علت .كندميالدي، و سردمداران آن را مالكين فئودال ايراني و تاجيك معرفي مي

شان  امالك موروثيي شركت خرده مالكين در اين نبردها را ناراحتي ايشان از تصرفعمده
بخش قرن چهاردهم، هاي آزادي از نگاه نويسنده، جنبش1.كندهاي مغول اعالم ميتوسط خان

ها صورت گرفته و ريزي قبلي و تنها با هدف مبارزه عليه ظلم فئودالي مغولبدون هيچ برنامه
  . ها، درگيري درون نهضتي رخ داده استگيري اين نهضتهمواره پس از شكل

هاي سربداران، مرعشيان، و ري نيزدر خالل مباحث كتاب خود به تفكيك، جنبشالوي
هايي برآمده از تصوف آميخته با تشيع و نعمت اللهيان، حروفيان، سادات كيايي، را جنبش

 و اين دقيقاً 2كند،نوربخشيان، و صفويان، به عنوان چهار جريان فكري مهم شيعه قلمدادمي
از آن رو كه ما بدون ؛ ي كتاب با پژوهش در دست ماستنويسنده اختالف نظر يهمان نقطه

 - ها را برخاسته از آبشخور فكري گفتمان شيعيقائل شدن هيچ تفكيكي، تمامي اين جنبش
 راني برخي ابعاد و عناصرسازي و حاشيهها را محدود به برجستهصوفي و اختالف آن

  .دانيمشان ميگفتماني
ي برخورد شيعيان با صوفيان و متصوفان نيز بايد در زمينه«: استهمچنين، اين مؤلف آورده 

 - هاي شيعيي صوفي در جامعه ممتاز بودند و فرقهاي با عنوان شيعهگرچه در آغاز عده: گفت
 رفته رفته تصوف به عنوان يك جريان و يا گروه اجتماعي از ...صوفي نيز پديد آمد، ولي 

دانشمنداني پيدا شدند كه با وجود طي مراحل سلوك جوامع شيعي رخت بر بست و علما و 
  3.»هاي صوفيه وابستگي نداشتندنفساني و تهذيب نفس، به هيچ يك از فرقه

ق، فضاي .ههاي هفتم تا دهم ي قرنليكن تعبير ما از اين معني چنين است كه در فاصله
 - فتمان شيعيگيري گفتمان جديدي به نام گسياسي، فكري و عقيدتي جامعه به سمت شكل
ي قبلي و نه صوفي، صوفي گذشته بود، بلكه صوفي رفت و پس از آن، ديگر نه شيعه، شيعه

ي سياست و اجتماع به شمار  صوفياني با نام مؤمنين ممتحن، بازيگران فعال حوزه- شيعي
_________________________________________________ 
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  .هاي ياد شده ايجاد نمودندهايي به وسعت جنبش حركت ورفتندمي
،  اجتماعي و فرايند تحوالت تاريخي- مشعشعيان، ماهيت فكريدر نگاه كلي به مباحث كتاب 

 ي و نيز ترجمه و مقايسهكالم المهديتوان گفت كه مؤلف با بررسي نسخ خطي متعدد نيزمي
جانبه در ارتباط با جنبش مشعشعيان در متون عربي، توانسته است اطالعاتي كامل و همه

 ياي در خور در زمينهار دهد و به عنوان نمونهمندان به اين حوزه از تاريخ قراختيار عالقه
  .هاي ايران زمين به شمار رودجنبش

اما اختالف پژوهش حاضر با اين كتاب، اين است كه رنجبر به معرفي و بررسي ماهيت 
 هشتم تا دهم يهاهاي صورت گرفته در طي قرنخود جنبش مشعشعيان و نيز ديگر جنبش

ها كه ما در صدد به تصوير كشاندن مباني نظري اين قيامن پرداخته است؛ حال آ قمريهجري
 ينتيجه اي كامالً متفاوت از گفتمان، نتيجهيها از دريچهشك، نگريستن به اين قيامبي .ايمآمدهبر

الخصوص ها، نظير پژوهش محمد علي رنجبر، در اختيار ما قرار خواهد داد؛ عليديگر پژوهش
 روال علمي پژوهش خود، چارچوب نظري براي پردازش برخالفكه مؤلف اين كتاب، 

  .اطالعات تاريخي در نظر نگرفته است

  نظري چارچوب
جا دنياي پيرامون ها فقط در آن فضايي است كه انسان1بر اساس ديدگاه الكال و موفه، گفتمان

كند، اعمال و رفتار كنند و به سبب فهمي كه گفتمان به آنان ارائه ميخود را درك مي
از اين منظر، اقتصاد، سياست، حقوق و قانون، نه تنها . دهنداجتماعي خويش را صورت مي

كه خود ابزاري براي ظهور و استمرار يك گفتمان به بلشوند، مقوالتي گفتماني پنداشته مي
 ها و نهادهايي است كهاي از اعمال گفتمان بر اين اساس، سياست مجموعه2.آيندحساب مي

 احتمالي هايگزيندهي اجتماع، درصدد طرد و غلبه بر جايد نظم خاص و سازمانمنظور ايجا به
  . دهدآيد و تثبيت ولو موقت گفتمان مورد نظر خويش را هدف قرار ميخود برمي

 از نظر الكال و موفه، گرچه سوژه به عنوان شخصيتي خودآگاه كه منشأ روابط اجتماعي 
ها دچار تزلزل ط بحراني و هنگامي كه گفتمانتلقي شود، وجود ندارد، ليكن در شراي

 سياسي يمداران و متفكران بزرگ، در نقش سوژهگردند، افراد به عنوان رهبران، سياستمي
_________________________________________________ 
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كنند و با طرح گيري مي گفتمان تصميم"در مورد" گفتمان، كه"در درون"ظاهر مي شوند، نه
  1.ندنمايهاي جديد را ايجاد ميبندياي مفصلفضايي اسطوره

 :نمايدكارگيري دو مفهوم بيان مي چگونگي تبديل اسطوره به گفتمان مسلط را الكال با به
 يك كه قدرت موجود در پس ديگر ايني نكته3.4 و ديگر قابليت اعتبار2يكي قابليت دسترسي، 

هاي مورد نظر بر حول دال مركزي سعي در هژمونيك بندي دالگفتمان همزمان كه با مفصل
نمايد، همچنين با ساختارشكني دال ها و ايجاد اجماع نسبت به آن گفتمان مي آن دالنمودن

 شكندهم مياش را درو در نتيجه هژمونيكند  ميها جدا ها را از دالمركزي گفتمان رقيب، مدلول
  . جويدراني بهره ميسازي و حاشيهو براي رسيدن به اين هدف از دو فرايند برجسته

افزاري بروز و ظهور افزاري و سختراني به دو شكل نرمسازي و حاشيهسته همواره برج
 افزاري آنافزاري آن در قالب زبان، اعم از گفتار يا نوشتار، و نوع سختيابد و نوع نرممي
 در 5.نمايدهاي مختلفي چون قيام، شورش، تظاهرات، اعدام، حبس و ترور بروز ميصورت به

 هاراني را فرايندي دانست كه طي آن گفتمانسازي و حاشيه برجستهتوان ميتعبيري كوتاه
هاي كنند و نقاط ضعف خويش و جنبهنقاط قوت خود و وجوه ضعف دشمن را برجسته مي

  6.رانندمثبت گفتمان رقيب را به حاشيه مي
هايي را كه سيد حيدر آملي سازيها و غيريتشود مرزبنديبر آنچه گذشت، تالش ميبنا

ميان  » صوفي- گفتمان شيعي« و به منظور طرح و بسطاالنواراالسرار و منبعجامع قالب متن در
 عنوان به ترسيم نمود، »هاآن« به عنوان »تصوف« و »تشيع« و دو گفتمان »ما« اين گفتمان به عنوان

 گرفته توسط حاميان گفتمانهاي صورتافزاري و نيز قيامراني نرمسازي و حاشيهبرجسته
افزاري، مورد بررسي راني سخترقيب، به عنوان حاشيه »تسنن« عليه گفتمان » صوفي- شيعي«

  .واقع گردد

   صوفي- شيعي گفتمان گيريشكل  اجتماعي- سياسي هايزمينه
 از جمله بسترهاي تاريخي است كه هجوم مغول بر دل آن، ق.ه كه اشاره شد، قرن هفتمچنان

_________________________________________________ 

1  Laclau.E 1990. New Reflections on the Revolution of Our Time, London,Verso, p.60. 
2  availability  
3  credibility 
4  Laclau. E 1994. The Making of Political Identities,London,Verso, p.49. 
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 هاي موجود راترين گفتمانسنن و تشيع، به عنوان عمدههاي ت اجتماعي گفتمان- نظم سياسي
 خرده گفتمان تصوف، هر يك از پيروان دو ي رشد و ارتقايبرهم زد و با فراهم نمودن زمينه

گيري گفتمان ديگر را وارد معادالت گفتماني جديد نمود، و به اين ترتيب، فضا را براي شكل
  . صوفي مساعد ساخت- گفتمان جديد شيعي

 590از درگيري ميان خليفه الناصر لدين اهللا و عالء الدين تكش خوارزمشاه، به سال  آغ
 جا پيش رفت كه لشكركشي عظيمرفته تا بدان رفته1،ق بر سر تشريفات حكومتي.ه

ترين  رخداد بزرگي و اين شد مقدمه2ق رقم زد،.ه 614خوارزمشاه به سوي بغداد را به سال 
 عباسي براي از بين بردن ماري كوچك، افعي را يخليفه.  لدين اهللاشتباه حيات سياسي الناصر

به سراي خويش فراخواند، و ورود خان مغول به قلمرو اسالمي را به منظور مقابله با 
ق، و .ه656با ورود هالكو به بغداد در نهم ماه صفر . خوارزمشاهيان بهترين راه چاره دانست

 همين مستعصم در روز چهاردهم ماه صفرالخالفت و نيز قتل تاراج و يغماي خزاين و دفاين مقرّ 
 يترين ضربه بر پيكرهسرانجام، بزرگ.  نهايي عمر خالفت عباسي نيز مشاهده شديسال، نقطه

هاي اصلي حكومت بغداد به سرعت و به نحوي صورت پذيرفت چينش مهره. تسنن وارد آمد
، بهترين مقامات را كسب نمودند و لذا در ترين سهم در موفقيت خان مغولكه دارندگان بيش

  3. ترازو به نفع تشيع سنگين گشتيابتداي امر كفه
در حكومت جديد ايلخاني نيز نزاع روزافزون ميان اهل تسنن، به خصوص نزاع حنفي و 

ورود شيعيان به دستگاه  4سو،ران مغولي به آيين خويش از يكشافعي، در جلب نظر حكم
هاي ب حساس مملكتي توسط ايشان و به دنبال آن تالش شخصيتخالفت و تصدي مناص

 بنام يحكومتي چون خواجه سعدالدين ساوجي وزير با تدبير اولجايتو، طرمطاز فرمانده
، ديگر قدر دربار، در بهبود اوضاع شيعيان از سويالدين آوجي روحاني عاليمغولي، و نيز سيد تاج
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  1.افزود حكومتي شيعيان مي- وقعيت و اقتدار اجتماعيبه موازات كاهش قدرت اهل تسنن، بر م
- هاي قرن هفتم هجري، سياست سياسي صورت گرفته در آغازين دهه- تحوالت اجتماعي

هاي نادرست خلفا در قبال مسائل مستحدثه، نفوذ روزافزون اسماعيليه و خطرات ناشي از آن، 
اشي از آن، نه تنها اوضاع هاي نپي فرق مختلف مذهبي و هرج و مرجدرهاي پيكشمكش

كه وضعيت اقتصادي جامعه را نيز، دچار بحران ساخت، و تشويش خاطر بل فرهنگي، - سياسي
 يو نارضايتي عموم از شرايط موجود را افزود و به اين ترتيب، موجبات گسترش و رشد حوزه

  .ساختي آن را در ميان اقشار مختلف جامعه فراهم ميهاي زاهدانهنفوذ تصوف و آموزه
- گذشته از بازتاب اجتماعي تصوف، اتخاذ موضع سياسي مناسبي كه صوفيان در قبال قدرت

آنچه اين گرايش .افزودشان مي بر استحكام و ماندگاري،دادند نيزهاي موجود از خود نشان مي
هاي صوفيان و همخواني مقام قامان بخشيد، تشابه فرهنگي مغول با آموزهو نزديكي را قوت مي
  2.شمني با پير صوفي بود

 3"تاج و تختهمچون پادشاهان بي"در مجموع، چيزي نگذشت كه متصوفه و شيوخ 
مردان  نه فقط مردمان، بلكه دولتي مغولي ايران زمين، تمامي زواياي فكر و انديشهيجامعه

  .و سالطين را تحت اختيار گرفتند
منصبان سني مذهب دستگاه صاحبدر اين ميان، نه تنها سالطين، بلكه ديگر بزرگان و 

نمودند كه در آن تشيع و  نه چندان دوري را پيش خود ترسيم مييحكومت با هراس، آينده
 -  اسالمي، صاحبان دست آوردهاي سياسييداري و رهبري جامعهمتوليان آن بر كرسي زمام

هاي  انديشه به4اند؛ باالخص كه تقريب و تمايل متصوفهعلمي و مذهبي اين دوران گرديده
  .شيعي در اين زمان، تشيع را از تواني دو چندان برخوردار ساخته بود

هاي نجم الدين كبري، تمايل و نزديكي ميان تصوف و تشيع از مكتب كبرويه و با فعاليت
سني شافعي مذهب، كه عشق و ارادت خويش نسبت به اهل بيت پيامبر را در قالب مدايحي 

رفته آغاز و منجر به تشكيل  رفته5داشت؛سرود، ابراز مي بيتش ميو اهل) ع(كه در منقبت علي
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 شيعي، چون حيدريه، نعمت اللّهيه، جالليه و نيز قلندريه و ابداليه و به ويژه - طرايق صوفي
 گرچه به منظور رويارويي با گسترش نيروي فتيان شيعي، يك سازمان 1.اهل فتوت، گرديد

قد علم كرد و كشتن رافضيان را در » فتوت علوي«در برابر» فتوت نبوي«مذهب با نام فتوت سني
داد؛ليكن سرانجام با ورود مغول و پايان هر جا كه يافت شوند، در دستور كار قرار مي

ها پيش توسط خلفاي عباسي در ممانعت از ايجاد پيوند ميان فشارهايي كه همواره و از مدت
  2.ان شيعي مذهب ربودندشد، گوي سبقت را صوفيتشيع و تسنن اعمال مي

   صوفي- شيعي گفتمان گيريشكل  كالمي- فكري هايزمينه
در طي سطور گذشته ديديم كه به دنبال تسامحات مذهبي مغوالن، قدرت تسنن و نهاد حامي 

 تضعيف گرديد، جايگاه تشيع ارتقاء يافت و تصوف در ميان آحاد جامعه رو به -  خالفت- آن
هاي تشيع و تسنن نمود، هر يك از پيروان گفتمان طبيعي ميشك،بي. گسترش و تزايد نهاد

منظور چيرگي نهايي در ميدان انديشه و سياست و تبديل شدن به گفتمان مسلط جامعه، در  به
 اين طيف از جامعه يگيري از توان بالقوهسازي خود به گروه متصوفه و بهرهصدد نزديك

 تشيع بود؛ چرا كه تا پيش از اين، خصومت و ليكن، مشكل عمده بر سر راه گفتمان. برآيد
جدال ديرين ميان دو گروه متشيعه و متصوفه بر سر برخي اصول و اعتقادات مذهبي، مانع 

شان  اجتماعي- هاي سياسيهرگونه نزديكي، تشابه و تسانخِ پيروان اين دو گروه، در خط مشي
 متشيعه ، علما و انديشمنداني هم در ميانبه بعد ق.ه حال، رفته رفته از قرن هفتم با اين3.گشتمي

شان،  اعتقادييو هم متصوفه، بروز و ظهور يافتند كه با دقت نظر در اصول و مبادي اوليه
  .نمودندآميز در قبال يكديگر اتخاذ ميرويكردي مسالمت

يابيم كه خواجه  در مي، صوفي-  انديشمندان شيعيي خط سير اين تغيير رويهيبا مطالعه
بعاد برداري از ايرالدين طوسي با افزودن فلسفه به كالم، و كمال الدين ميثم بحراني با پردهنص
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 .113 مطالعات فرهنگي، صيمؤسسه: ، ترجمه و توضيحات توفيق سبحاني، تهرانالدينموالناجالل. 1363عبدالباقي گولپينارلي    1
   .200، ص]نابي: [، بغداد بين التصوف و التشيعالصلة. 1964- 1963كامل مصطفي الشيبي    2
بر اعتقادات » امام«جايبه» شيخ«گزين نمودن مقامن تصوف با حذف امامت از واليت و جايدقت در اين نكته كه پيش از اي   3

ورزيد، جاي پرسشي را در ترين اصول اعتقادي شيعيان مخالفت ميخود رنگي تسنني زده بوده و به اين ترتيب با يكي از اصلي
نشر شهيد : ، تهرانالمعارف تشيعةداير، »تشيع«، ]ابي ت[سيدمحمدمهدي جعفري : بنگريد به. اين زمينه باقي نخواهد گذاشت

 .332سعيد محبي، ص
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 و ابن عربي با تدوين اصول تصوف و عرفان بر طبق قواعد عقلي و 1 فلسفي نهج البالغه،- عرفاني
لي داشت مقام مو با بزرگ 6و جنيد 5 و سراج4 ابونعيم اصفهاني،3و عبدالرزاق كاشاني، 2فلسفي،

 نزديكي و ي تصوف، دست در دست هم، زمينهيبه عنوان قطب اوليه) ع(الموحدين علي
  .گرايش دو گفتمان تشيع و تصوف را به يكديگر فراهم نمودند

 نگارش كتاب 7 وي در برابر عقايد ابن عربي،يعالمه ابن مطهر حلّي و تسامح صوفيانه
ابن عربي توسط شرح فصوص الحكمو نيزود مطلقتمهيد القواعد در باب وج و شرح آنقواعد التوحيد

 توسط 8ذات االنوار پانصد و هفت بيتي ي اصفهاني، قصيدهيصدر الدين و صاين الدين علي تركه
 وحدت وجود، به جاي عقايد حلول يسازي انديشهگزينابوالفضل عامر بن عامر بصري و جاي

وضوح  در مقام خالفت الهي، همه به) ع(و تناسخ صوفيه و نيز تصوير عقايد شيعه و جايگاه علي
  .گوياي تداوم روند الحاقي تفكرات شيعي و عقايد صوفيانه در اين قرون است

گرچه روند فكري پيش آمده در اين قرون، خود به وضوح حكايت از نزديكي دو گفتمان 
ي  گفتماني تشيع و تصوف چيزيحال، هنوز دايرهتشيع و تصوف به يكديگر داشت، با اين

ترين آمد و هر زمان احتمال ربوده شدن اين برگ برنده توسط سختشمار ميجداي از هم به
 پس، به منظور پيروزي در اين نزاع گفتماني، اكتفا. رقيب گفتماني تشيع، يعني تسنن، باقي بود

طبيعي بود گفتماني واحد با قدرت، شدت و حدتي متشكل از . تقريب، چندان عاقالنه نبود به
 تر از دو گفتمان مجزا، هر چند تقريب يافته، دو گفتمان تشيع و تصوف، موفقين بالقوهتوا

اي حاكم پس از ظهور قرار اسطورهاز اين رو، در فضاي بي. آمدنمود و بر خصم فائق ميعمل مي
اي گفتماني، با عنوان يك كارگزار مستقل و سوژهها، سيد حيدر آملي بهي مغولو سلطه

 تقريب، تمام تالش خويش را مصروف داشت تا گفتماني ياتر از اكتفا به انديشهنگاهي فر
_________________________________________________ 

زاده، ، به كوشش قربانعلي محمدي مقدم وعلي اصغر نوايي يحييالبالغهشرح نهج. 1375بن ميثم بحراني عليبنالدين ميثمكمال   1
 .31ص هاي اسالمي آستان قدس رضوي،بنياد پژوهش: ، مشهد2ج

 و 184، ص3مولي، ج: ي محمد خواجوي، تهران، به كوشش علي نقي امين، ترجمهفتوحات المكيه. 1383بي الدين ابن عرمحي   2
 .139، ص4ج

 .298 - 297، صصالشيبي، همان   3
 .61دارالكتب العربي، ص:، بيروت1، ج االولياء و طبقات االصفياءحلية. 1407احمدبن عبداهللا ابونعيم اصفهاني    4
 .159، ص]نابي: [، مصحح لبيب، قاهرهاللمع في حوادث و البدع. 1986عبداهللا ادريس بن بيدكين بن    5
 .جاهمان   6
 .186 پژوهش ومطالعات عاشورا، صيمؤسسه: ي عليرضا كهنسال، مشهد، ترجمهالصدقالحق و كشفنهج. 1379حلّي    7
تشيع و تصوف تا آغاز . 1385؛ الشيبي ]نابي: [ دمشق، تحقيق الشيخ عبدالقادر مغربي،االنوارذات. 1948العامر بصري عامر ابن   8

 .135 - 129امير كبير، :  عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهراني، ترجمه دوازدهم هجرييسده
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واحد ايجاد كند، كه در آن شيعي همان صوفي و صوفي همان شيعي است؛ و براي رسيدن به 
اين هدف، گريزي نداشت، جز طي نمودن مسيري بس دشوار؛مسيري كه در آن نه فقط تسنن، 

  .نمودندعرض اندام مي1هاي رقيب وي،  گفتمانكه حال تشيع و تصوف نيز در حكم

   صوفي- شيعي گفتمان در معنا تثبيت روند
بايست  صوفي، مي- سيد حيدر براي بنا نمودن گفتمان جديد خويش، تحت عنوان گفتمان شيعي

گفتمان تشيع سنتي، كه از نگاه آن، تصوف مطرود، و : نهاديدو گفتمان زير را پشت سر م
 كه در باورش تشيع محكوم بود؛ و با ساختارشكني آن دو و بازخواني گفتمان تصوف سنّي

ترين راني رقيب را به عنوان اساسي مركزي، حاشيهيشان، حول يك هستهمفاهيم اساسي
سيد حيدر با نگارش كتاب . دادفرايند هويت بخش هر گفتمان، در دستور كار خود قرار مي

راني نرم افزاري دو رقيب تشيع سنتي و ود تا از طريق حاشيه، تالش نمجامع االسرار و منبع االنوار
، به عنوان »واليت«هاي شيعه و صوفي حول محوربندي مجدد دالتصوف سني و نيز با مفصل

 بحران ي مركزي گفتمان خويش، نيرويي فراتر از ديگر نيروهاي موجود در جامعهيهسته
افزاري آخرين رقيب قدرتمند، راني سختاشيه آن روز، فراهم نمايد؛ نيرويي كه توان حيزده

  .يعني گفتمان تسنن، را داشته باشد
راني دو گفتمان تشيع و تصوف و اقدامات هژمونيكي را كه سيد حيدر به منظور حاشيه

هاي رقيب را در سازي گفتمان خويش در پيش گرفت و از آن طريق ساختار گفتمانبرجسته
توان به اجمال چنين معرفي بندي نمود، ميرا مفصل صوفي - هم شكست و گفتمان شيعي

از نگاه سيد حيدر اتحاد و يكپارچگي مسلمانان در برابر ظلم و جور سالطين ايلخاني و :نمود
رو، در نخستين از اين. ترين دال خالي اهميت يافتبه عنوان برجسته» وحدت«در يك كالم

ترين نياز زمانه دو گفتمان رقيب با مهمسازي نقاط افتراق گام هژمونيكي خويش با برجسته
يعني وحدت، به بازنمايي شرايطي پرداخت كه در آن، شيعيان از صوفيان، و صوفيان از شيعيان، 

هاي شيعي و گاه، با بازخواني دال آن2.پردازندنمايند و هر يك به ذم ديگري ميبدگويي مي
_________________________________________________ 

در اين پژوهش، منظور از گفتمان تشيع به عنوان گفتمان رقيب، تشيع منهاي تصوف، كه گاه از آن به عنوان تشيع سنتي نيز    1
 .منظور از گفتمان تصوف به عنوان گفتمان رقيب، تصوف منهاي تشيع و به عبارتي تصوف سني استياد شده است، و 

 الشيعه، مع أن مأخذهم ئفةبين الفرق االسالميه و الطوائف المختلف المحمديه ليس أحد ينكر علي الطائفه الصوفيه مثل الطا«   2
، با دو مقدمه از هنري كربن و االنواراالسرار و منبعجامع. 1347سيد حيدر آملي . (»واحد و مشربهم واحد و مرجعهم الي واحد

 ).36 و4شناسي فرانسه، مقدمه، صصعلمي و فرهنگي و انجمن ايران: عثمان اسماعيل يحيي، تهران



 61   صوفي در ايران- هاي شيعي يين نظري نهضتتب

واحد شيعي و صوفي پرداخت و  حقيقت ي، به ارائه»مؤمن ممتحن«صوفي و طرح مفهوم 
  1.گفتمان خويش را تنها منادي وحدت معرفي كرد

بازخواني عنصر تقيه و محصور نمودن آن بر برخي اسرار مؤكد از سوي ائمه اقدام ديگري 
 صوفي را در قبال حوادث جاري - است كه ضمن آن سيد حيدر مواضع سياسي گفتمان شيعي

  2.نمايدبيان مي
هاي شريعت، طريقت و حقيقت و معرفي اهل  حيدر با بازخواني دالدر دومين گام، سيد

ظاهر يا شيعيان به عنوان ارباب شريعت، و اهل باطن يا صوفيان به عنوان ارباب طريقت، هر 
دارد و انكار يكي توسط ديگري را، دو گروه شيعي و صوفي را از ذم و تكفير يكديگر باز مي

گاه، با زيركي تمام آن. شمارد خروج از دين مييامبر، مايههمچون انكار اقوال و يا افعال پي
 اسالم و ايمان، و مقيم يكند و از مرحله صوفيان را گذر مي- پيروان گفتمان خويش و يا شيعي

داند و با معرفي ايشان به عنوان ارباب حقيقت، برترين جايگاه را مختص در مقام ايقان مي
  3.شماردايشان مي

 صوفي، سومين گام هژمونيكي سيد حيدر را به -  مركزي گفتمان شيعييپردازش هسته
كوشد با گزينش عنصر واليت از دو دهد، كه در طي آن سيد حيدر ميخود اختصاص مي

گفتمان تشيع و تصوف تنها به ساختارشكني مصداقي اين عنصر در گفتمان تصوف، كه با 
پردازد و با قائل شدن دو  گرفته بود، مي سني به خود- تفكرات ابن عربي رنگي كامالً صوفي

ختم «به عنوان » )ع(علي«براي اين مفهوم، به قطعيت بخشي مقام  »تقييد«و » اطالق« اعتبار
 »)عج(مهدي«دهي هويت و نيز پايان» )ع(عيسي«گزيني آن به جاي حضرت و جاي» واليت مطلق

_________________________________________________ 

المؤمن "الموسومون بالشيعه الحقيقيه و) هم(هم الصوفيه ) الذين(و نثبت أن هؤالء الجماعه …فنريد أن نستدل علي حقيتهم «   1
 .36همان، مقدمه، ص. »…و غير ذلك"الممتحن

 و ةالقيام دانست و با اشاره به مواردي چون صلوسيدحيدر علوم رايج بين شيعه را واجب االظهار و حتي در برخي اركانش واجب   2
يگري از علوم تحت وي با قائل شدن بخش د. فراهم نمود"تقيه"، زمينه را براي درهم شكستن تلقي رايج از مفهوم"جهاد"حج و
و حفظ اسرار "تقية"و منحصر دانستن آن در مؤمنين ممتحن و به عبارتي صوفيان، "يعةالشرعلم"در كنار"الطريقهعلم"عنوان

مؤكد از سوي ائمه را محدود به اين بخش از دين به شمار آورد و به اين ترتيب عالوه بر تكميل نمودن هويت بخشي به دال 
 ).42همان، ص(هاي سياسي خويش درباب جهاد و خروج به سيف نيز پرداخت طرح ديدگاهتصوف، غيرمستقيم به 

، »...واحده باعتبارات مختلفه حقيقة علي قةأن الشريعه و الطريقه و الحقيقه أسماء مترادفه صاد«سيدحيدر با اين اعتقاد كه    3
قلوبهم «سازي و پاك» عالي خاصه وأهل التوحيد و خالصهالمجادله و المعارضه مع أهل اهللا ت«درصدد از ميان برداشتن هرگونه 

 قوم ةفي زمر«برآمد و تالش نمود ايشان را »  الشبهه و االشكالةعن داير«و خارج سازي ايشان » عن الظلمه الغي والضالل
لذين يستمعون القول فبشرهم عبادي ا«: وارد نمايد، چرا كه خداوند تبارك و تعالي فرموده است» مدحهم اهللا تعالي في كتابه

 ).344؛ همان، ص18 و 17هاي زمر، آيه. (»فيتبعون أحسنه، اولئك الذين هداهم اهللا و اولئك هم أولواأللباب



 1389،  پاييز 6ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  62

  1.آيدان رقيب، نائل ميدر گفتم»ابن عربي«به جاي شخص» ختم واليت مقيد«به عنوان 
 اين دو يسيد حيدر گام نهايي خويش را به طرح مبحث علوم اكتسابي و ارثي و مقايسه

دهد و با مختص نمودن علوم اكتسابي به علماي ظاهري يا علم و عالمان آن اختصاص مي
 بر علوم متشيعين و علوم ارثي و الهي به علماي باطن يا متصوفين و با اثبات برتري علوم باطني

 صوفيان را - داند و مؤمنين ممتحن يا شيعيظاهري، جايگاه اهل تصوف را از اهل تشيع برتر مي
  2.كندجامع علوم ظاهري و علوم باطني معرفي مي

  )ق.ه 10 تا 7 قرون(  صوفي- شيعي هايقيام قالب در رقيب سازيبرجسته و رانيحاشيه فرايند تجلي
جتماعي پيش آمده پس از هجوم مغول، جريان فكري شكل  ا- ديديم كه چگونه بستر سياسي

ابي اين تفكر در قالب گفتماني واحد توسط يگرفته از قرن هفتم و در نهايت انسجام و سازمان
جا پيش رفت كه نه تنها در وادي انديشه و پندار، رقبايي چون دو گفتمان سيد حيدر، تا بدان

ه گفتمان مسلط جامعه بدل گرديد، بلكه در عمل نيز تشيع و تصوف را از ميدان به در نمود و ب
- راني سختنيرويي منسجم و متحد از مؤمنين ممتحن را به بار آورد كه حال توان حاشيه

افزاري رقيبي سترگ چون تسنن را در وجود خود احساس و بي مهابا در مقابل خصم قد علم 
گيري از از جا برخاستند و با بهره صوفي - از اين رو، پيروان و رهبران گفتمان شيعي.كردند

ريزي نمودند كه تنها يك هدف و هايي را پي فرهنگي مسلط قرن، جنبش- آبشخور فكري
  .راني گفتمان تسننحاشيه:ساختيك افق را پيش روي خود مجسم مي
گيري از محضر  اين رهبران فكري بود كه پس از بهرهيشيخ خليفه مازندراني نيز از جمله

ها و  گفتمان تشيع، تصوف و تسنن و آشنايي با تمامي فرقهيي بزرگ در هر سه حوزهاستادان
هاي دروني خويش، هاي ياد شده از برآوردن خواهشهاي ديني، با درك ناتواني گفتماننحله

- و واليت)درگفتمان تصوف(، اعتزال )در گفتمان تشيع(به دليل وجود عناصري چون تقيه
از اساتيدي چون شيخ بالوي زاهد، شيخ ركن الدين عالء الدوله ، )درگفتمان تسنن(گريزي

د و مسجدي را در سبزوار، به عنوان ياهللا حموي، روي گردانهبةسمناني و خواجه غياث الدين 
  3.اقامتگاه خويش، برگزيد

_________________________________________________ 
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ترين صوفيان زمان بود، اما تنها، اي بزرگ و از شاگردان بزرگوي، گرچه خود صوفي
 اطهار و با تأكيد يدانست، بلكه با پيروي از ائمه در مسجد را جايز نمينشستن و وعظ كردن

 آري، 1.خواندبر ظهور ختم واليت مقيد، مردمان را به مبارزه با فسق و فجور ظالمان فرا مي
 تحقق  كالم گهربارش آتش درون خويش دريگفت و مريدان با واژه واژه مي2»حديث دنيا«مراد

هاي ها و راهنماييرهبري. يافتندورتر مي، را شعله»عدالت اجتماعي«ن، يگانه آرمان مقدس شا
 صوفي، جدايي ناپذيري مذهب از حكومت و - شيخ خليفه كه به پيروي از گفتمان شيعي

ويژه علماي ساخت كه فقيهان، اعيان، اميران و بهسياست از ديانت را چنان در اذهان متصور مي
 اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي مذهبي خويش بيمناك اهل سنت، بر موقعيت و جايگاه

اما گفتمان مورد نظر قدرتي يافته بود كه ديگر 3.شدند و فتوي به قتل شيخ خليفه صادر نمودند
هاي سوژگي گشت، بلكه خود با اعطاي موقعيتها متزلزل نميها و سوژهنه تنها با حذف مهره
  .نمودبندي ميبداران را سازمانهايي به بزرگي جنبش سربه پيروان، حركت

 اين پيروان بود كه با شنيدن كرامات و فيوضات شيخ يشيخ حسن جوري نيز از جمله
 وي در گفتمان يخليفه و حضور در محضرش، كيمياي دست نيافتني حقيقت را به واسطه

ز پس ا(گفتمان نيز با اعطاي موقعيت سوژگي در حد رهبري يك جنبش 4. صوفي يافت- شيعي
ها به حكام د كه دشمنان سني مذهبش، نامهيجا رسان، وي را تا بدان)شهادت شيخ خليفه

نوشتند كه وي ساز و برگ، آماده داشته، مترصد فرصت است تا خروج نمايد و سلطنت دنيوي 
 صوفي و -  با اتحاد شيخ حسن و امير مسعود سربداري، بر مبناي گفتمان شيعي5.در دست گيرد
 به منظور ظلم ستيزي و عدالت 6ژه شق مهدويت،يو ركزيت عنصر واليت، بهبا محوريت و م

گستري در اجتماع، جنبش سربداران رسماً وارد گود سياست گرديد و حذف هرگونه عامل 
راني گفتمان تسنن به عنوان بارزترين نماد ظلم پروري و استضعاف را در فساد و تباهي و حاشيه

_________________________________________________ 
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  1.رار داداجتماع آن روز در دستور كار ق
ق ايران زمين . ه788 تا 736هاي  صفحات تاريخي ساليجنبش سربداران كه بخش عمده

راني رقيب  صوفي، در حاشيه- را به خود اختصاص داده بود، به عنوان نمادي از گفتمان شيعي
 جا پيش رفت كه افتخار انقراض حكومت ايلخانان مغول را نيزسني مذهب خويش، تا بدان

رغم وجود دو جناح مذهبي و سياسي در اين دقت در اين نكته كه به. ممهور ساختنام خود به
در مواردي چون قرائت خطبه، نام وي (جنبش، همواره جايگاه برتر از آن رهبر اعتقادي بوده

خود دليلي است آشكار بر ميزان گستردگي گفتمان  2،)گشت از نام رهبر سياسي ذكر ميقبل
جا كه با ايجاد نفاق و جدايي ميان رهبران سياسي و مذهبي و ا آن صوفي در اذهان؛ ت- شيعي

نهايتاً فاصله گرفتن اميران از مباني هويت بخش اقتدار خويش، بذر انحطاط و شكست در اين 
  .رفته آبياري شد و سپس به ثمر نشستجنبش كشت، رفته

ين مرعشي، از سيد قوام الد.وضعيت در باب مرعشيان مازندران نيز به همين گونه بود
هاي وي به پيروي از كه تعاليم و آموزه 3 شاگردان سيد عزالدين سوغندي،شيعيان امامي و از

گر گفتمان واحدي است كه ذيل اساتيد بزرگوارش، شيخ حسن و شيخ خليفه، به خوبي تجلي
 كنند، هنگامي كه به ترويج دين حنيف و شرع شريفرانند و عمل ميانديشند، سخن ميآن مي

 و به واقع از 4دهد، مسلمانان را در دستور كار خود قرار مييپردازد، جلوگيري از تفرقهمي
شود و ريزي مي صوفي پي- زند كه در گفتمان شيعيهمان شريعت محمدي واحدي دم مي
  .دهد اسالمي آن روز را وعده مييجامعيت و وحدت مورد نياز جامعه

آمدي نداشت، جز نگاه توأمان به  صوفي، پي- شك، تفكر در چارچوب گفتمان شيعيبي
يابي به قدرت و حكومت از طريق قلع و قمع  و اين يعني تالش براي دست5ملك و دين؛

_________________________________________________ 

آژند از ). 133اسميت، همان، ص: نك(حافظ ابرو پيروان شيخ حسن را شيخيان، و پيروان امير مسعود را سربداران، ناميده است    1
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سرانجام، قدرت و اعتبار سيد قوام موجب شد رقبايي چون .متمردان دين و مخالفان راه يقين
نمودند، به منظور پنهان ميامير افراسياب چالوي، گرچه در دل عقايدي از گفتمان خصم را 

ند و ر به اطاعت از سيد قوام فرود آوربرداري سياسي از اين محبوبيت و قداست فراگير، سبهره
  1.با پذيرش واليت درويشان، امارت چالويان را مستحكم نمايند

الشعاع قرار داده حال، قدرت معنوي سيد قوام چنان قدرت دنيوي افراسياب را تحتبا اين
هاي وي، گيري از زياده خواهي علما، فقها و پيروان سني مذهب گفتمان رقيب، با بهرهبود كه

 يجلسه2. مذهبي گفتمان مسلط در جامعه گشتند- موفق به طرح توطئه عليه اين رهبر فكري
  3.گرديد»ذكر جلي گفتن«مناظره برپا شد و سيد قوام محكوم به
بندي مجدد و مفصل» تقيه«بازخواني از دال صوفي، در - دقت در اين نكته كه گفتمان شيعي

 تأكيد يكاري و اختفا مهدويت، پنهاني مركزي واليت، در راستاي انديشهيآن حول هسته
شده در شرع محمدي را، از اصولي چون جهاد و قيام در شريعت برداشت و محصور در اوراد 

اي سني مذهب را در و اسرار خاص وارد در طريقت دانست، به وضوح زيركي و كياست علم
به اين ترتيب، پيروان . سازدمشخص مي»حديث دنيا گفتن«به جاي»ذكر جلي گفتن«صدور اتهام

گيري از مباني  صوفي خويش را با بهره- گفتمان خصم به ظاهر موفق گشتند رقيب شيعي
 -  اجتماعي- گرچه شكي نيست آنچه پايگاه سياسي.گفتماني خودش از دور خارج سازند

  ! افكند، همان حديث دنيا گفتن بود، نه ذكر جليها را به لرزه مياقتصادي آن
- گونه كه مي ريا از تن بركند و آزادانه، آنيتگيري سيد قوام، افراسياب نيز جامهبا دس

در . خواري خويش را از سر گرفتانديشيد، عمل نمود، و فسق و فجور و عصيان و شراب
 صوفي ازجا برخاستند، مراد خويش از بند رها نمودند - مقابل، مريدان و پيروان گفتمان شيعي

  4.تقاد و ارادت خود نسبت به وي افزودندو بيش از پيش بر اع
درگيري ميان دو جناح شيخيان و چالويان از مرعشيان، كه حال علناً به نزاع ميان دو 

پرچين « بدل گشته بود، باال گرفت و پيروزي افتخارآفرين» تسنن«و »  صوفي- شيعي«گفتمان 
مود و اعزام مبلغان اين  صوفيان منطقه را دو چندان ن- شوكت و اعتبار شيعي »جاللك مار

_________________________________________________ 
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گفتمان به اطراف و اكناف، كيا جالليان، كيا اسكندريان، رستمداران و ديگر ملوك تحت 
چيرگي در .  ملك قباد را به عنوان مدعيان گفتمان تسنن، دچار بيم و هراس ساختيسلطه

 تسخير 3وه، و نيز قالع سواد كوه و فيروزك2 تسخير ساري1 توجي،ي نبرد باول رود، تسخير قلعه
  توسط مرعشيان مازندران،6 و تسخير نواحي استرآباد5 تسلط بر قزوين4 رستمدار،يمنطقه

 صوفي در -  فراگير گفتمان شيعييهمه و همه به خوبي تصاويري است از پيروزي و سلطه
-  دوم قرن هشتم هجري قمري در مناطق ياد شده، و حكايتي است از تأثير شگفتيطي نيمه
  .يشه بر عملانگيز اند

ها و تأكيد وي بر مروري كوتاه بر سخنان ايراد شده توسط سيد قوام پيش از شروع جنگ
حفظ وحدت كلمه و پرهيز از هر گونه تفرقه و دو دلي، توكل به نيروي اليزال الهي در 

كني ظلم و جور و برقراري عدل و تأمين صلح به منظور زمينه چيني ظهور ختم واليت ريشه
- گر اصول و مفاهيم گفتماني است كه اندكي پيش سيد حيدر با مفصل روشني تداعيمقيد، به

- مندي سربداران و حال مرعشيان را پيبندي دقيق آن، سنگ بناي نيروهاي عظيمي به قدرت
  7.نمودريزي مي

 مخفيانه و حذف يسرانجام، رقيبان، نااميد از پيروزي در ميدان نبرد، دست به مبارزه
و 8 اين جنبش را متزلزل ساختند، ي نيروهاي مرعشيان زدند و از درون پيكرهيهناجوانمردان

 780چه بسا اگر نبود دعوت اسكندر شيخي پسر افراسياب چالوي از تيمور لنگ در سال 
  9.مانداش بر مازندران، همچنان اين جنبش تا ساليان سال بر پا ميافكنيق به منظور سلطه.ه

يمور از كشتن سادات مرعشي و اكتفايش به تبعيدشان به ماوراءالنهر حال، خودداري تبا اين
باز خود گوياي  10به منظور تظاهر به اسالم و احترام به خاندان سادات و بني اعمام پيامبر،

_________________________________________________ 
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هاي رفته، شعلهآري، رفته. صوفي است- قدرت و اعتبار همچنان رو به تزايد گفتمان شيعي
گرديد، ليكن گفتمان، فروغ مي صوفي بي- نبش شيعيتابناك جنبش مرعشيان به عنوان ج

هاي راني گفتمان تسنن را در قالب جنبشهمچنان زنده و پا برجا، مبارزه در راستاي حاشيه
  .گرفتديگري چون مشعشعيان از سر مي

 ، با كسب)ع(سيد محمد فالح از شيعيان دوازده امامي و منسوب به امام موسي كاظم
ها و اهداف متعالي گفتمان مان ياد شده در راستاي تأمين خواستهموقعيت سوژگي از گفت

افزاري رقبا پرداخت و حركتي تحت راني سختدهي پيروان و حاشيهخويش، به سازمان
از جمله نكاتي كه در خصوص جنبش .ريزي و هدايت نمودعنوان جنبش مشعشعيان پي
 احمد بن فهد ين جنبش به وسيلهنمايد، صدور فتواي قتل رهبر ايمشعشعيان جلب توجه مي

به عبارت ديگر، اين بار رهبر جنبش، توسط استاد خويش و از سوي گفتمان 1.حلي است
نگاهي سطحي به موضوع، قضاوتي آسان در . گردد صوفي مورد رد و انكار واقع مي- شيعي

گفتمان يا استاد و يا شاگرد، يكي از گفتمان خارج، و ديگري در ذيل :اختيار خواهد نهاد
راستي آيا چنين است؟پيش از اين، در بررسي جريان فكري شكل گرفته پس از هجوم به.است

مغول، ديديم كه ابن فهد حلّي از جمله علماي مبرز شيعي و مشهور به زهد فراوان و ميل به 
هاي اصلي ماند كه وي از جمله حلقهاي باقي نميلذا، جاي هيچ شك و شبهه.تصوف بوده است

  . صوفي است-  گفتماني شيعيييري زنجيرهگشكل
پس ضروري است نگاهي افكنيم دقيق و موشكافانه بر انديشه و اعتقاد سيد محمد بن فالح، 

 صوفي عدول نموده است؟ كه اگر اين - واقع از چارچوب گفتمان شيعيتا دريابيم آيا وي به
. كندرا از دور ساقط مي ما ي صوفي خارج و فرضيه- گونه باشد، جنبش را از گفتمان شيعي

به عنوان اصول اعتقادي مدون شده توسط سيد  2،كالم المهديتأملي نه چندان عميق در متن 
هاي در ميان ديگر آموزه»الوهيت«و»مهدويت «يمحمد، حكايت از محوري بودن دو آموزه

طلق و  صوفي و تقسيم آن به دو شق واليت م-  مركزي گفتمان شيعيييادآوري هسته. وي دارد
 )عج( و مهدي،به عنوان ختم واليت مطلق) ع(بندي عليمقيد و تأكيد سيد حيدر در مفصل

هاي سيد محمد فالح، خود به تنهايي عنوان ختم واليت مقيد، و قرار دادن آن در كنار انديشه به
_________________________________________________ 
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  . وي در ذيل گفتمان مورد نظريگواهي است در جاي گرفتن انديشه
- گران به عنوان بدعت و نوآفريني در انديشهه از سوي پژوهشتوان گفت، آنچواقع، ميبه

 -  مركزي گفتمان شيعييتر از شكافتن هستهشود، چيزي فزونهاي سيد محمد فالح مطرح مي
 صوفي، بلكه در بطن - سيد محمد، نه خارج از چارچوب اعتقادي گفتمان شيعي. صوفي نيست

» حجاب«و»نايب«ديگر تحت عنوانبندي مفهومي  مركزي آن، به طرح و مفصليهسته
پردازد و از اين طريق موقعيت سوژگي خويش را در جايگاه رهبر يك جنبش، نه تا حد مي

افزاري رقيب، راني نرم آري، ديروز سيد حيدر در حاشيه1.نمايدخاتم واليت مقيد، برجسته مي
 برتابد و از ان رقيبدانست كه صرفاً در باور و عقيده، روي از گفتممؤمن ممتحن را كسي مي

 صوفي -  شريعت و طريقت باالتر رود و حقيقت را كه چيزي جز گفتمان شيعييمرتبه
نيست، پذيرا گردد؛ ليكن امروز سيد محمد فالح با اثبات مقام نيابت خويش از ختم واليت 

ر داند كه نه فقط دافزاري رقيب، مؤمن ممتحن را كسي ميراني سختمقيد، در راستاي حاشيه
اش كند و سالح در دست در ميدان نبرد، در برابر گفتمان عقيده، بلكه در عمل نيز همراهي

 يعنوان بخشي از هستهعبارتي، ابتدا سيد حيدر، ختم واليت مقيده را به به2.خصم قد علم نمايد
 كالم المهديگاه سيد محمد فالح در كتاب بندي نمود، آن صوفي مفصل- مركزي گفتمان شيعي

برداري  مهدويت تأكيد و سپس از آن بهرهي بر شخص مهدي و آموزهجامع االسراردر امتداد و 
  . سياسي كرده است

سيد فالح در تعيين . نيز به همين گونه است )ع( الوهيت علييوضعيت در باب انديشه
. نموديجويد كه سيد حيدر بر آن تأكيد مهايي بهره ميدقيقاً از عناصر و مؤلفه )ع(جايگاه علي

برتر از ديگر  )ع(از منظر او نيز نبوت ظاهر امامت، و واليت باطن آن، و لذا مقام واليت علي
 را )ع(و علي )ص(گراني چون كامل مصطفي الشيبي، محمدگرچه در منظر پژوهش.انبياست

اي غاليانه و اساس دعوت مشعشعيان يكسان مظهر خدا و تجسم صفات وي شمردن، انديشه به
 كه 4،»از نور واحديم) ع(من و علي« اما استدالل سيد محمد با احاديثي چون3رود، ميشمار به

است كه از  5»ايحقيقت محمديه«جست، يادآور مفهوم دقيقاً سيد حيدر نيز از آن بهره مي
_________________________________________________ 

 .126همان، ص   1
 .243 - 241همان، صص   2
 .300امير كبير، ص:  عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهراني، ترجمه دوازدهم هجرييتشيع و تصوف تا آغاز سده. 1385الشيبي    3
 .276وي مشعشعي، همان، صموس   4
 .277همان، ص   5
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حتي محمد بن فالح از آن رو كه .رودصوفي به شمار مي- ي گفتمان شيعييهاي زيربناانديشه
را اولين فيض خود قرار داد و ديگر نورها را مشعشع از آن شعاع واحد )ص(خداوند نور محمد

  1.گردانيد، خود را شعشعه و جنبشش را مشعشعين ناميد
 الوهيت در نزد رهبر مشعشعيان به هيچ عنوان وي ينگارنده بر اين باور است كه انديشه

اليان و خوارج سازد و موجب دخول وي در صف غ صوفي نمي- را خارج از گفتمان شيعي
 كوتاه ي حال، اما همين اشارهِگرچه اثبات اين مدعا امري است خارج از مجال.گرداندنمي

عنوان گفتمان رقيب، راني آن به و حاشيه2 نصيريهيكافي است كه وي خود در رد فرقه
نمايد و با طرح مبحث جسم و روح در مي) ع(آشكارا ايشان را محكوم به خدا دانستن علي

كند داند و تأكيد ميرا الهي بودن روح آن حضرت مي)ع(ب خويش، مراد از الوهيت عليكتا
دار اين همچون ديگر اجسام و صرفاً ظرفي است كه حامل روح الهي و امانت) ع(كه جسم علي

  3.روح است
تأييدات مكرر سيد محمد بر رعايت عبادات واجب، از جمله نماز، زكات، روزه، حج و 

 به شرح و بسط اصول اعتقادي و آداب كالم المهديص اوراق كثير از كتاب جهاد، و اختصا
 گاه حقيقتگيري از عناصر شريعت، طريقت و آنفقهي مؤكد در شريعت محمدي، بهره

و نيز سرسختي وي در 4اي كه پيروان مشعشعي در آن جاي دارند، عنوان واالترين مرحله به
 صوفي - اهل سنت، همه به خوبي گواهي است بر شيعيويژه مواجهه با اديان و فرق ديگر، به

  .هاي سيد محمد بن فالح و جنبش ايجاد شده توسط ويبودن انديشه
كه ابن فهد بينشي حداقلي نسبت آيد، اين شاگرد و استاد بر ميي انديشهيآنچه از مقايسه

د ممكن از  صوفي داشته است، سيد محمد بينشي حداكثري، ابن فهد تا ح- به گفتمان شيعي
گزيند، محمد بن فالح تنها راه ترويج انديشه را از طريق قيام و مبارزه و قيام مسلحانه دوري مي

كه، ابن فهد هنوز زمان را براي ورود در نهايت اين. داندافزاري محقق ميراني سختحاشيه
 شاگرد و آري، هم.ديددانست و محمد بن فالح صبر را جايز نمي كارزار مساعد نمييصحنه

_________________________________________________ 

. ، مشعشع را از القاب علي بن محمد بن فالح دانسته استروضات الجنات في احوال العلماء و ساداتدر اين راستا صاحب    1
 ).700 - 699الشيبي، همان، صص: نك(همچنان كه مهدي لقب پدر او، سيد محمد بن فالح، بود 

اشراقي، :  ، تهرانهاي اسالم تا قرن چهارمتاريخ شيعه و فرقه. 1362محمدجواد مشكور : ها، نكادي آنبراي آگاهي از اركان اعتق   2
 .186 - 185صص

 .367، همان، صموسوي مشعشعي   3
 .251همان، ص   4
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ابن فهد با . نمودندگفتند و عمل ميانديشيدند، سخن ميهم استاد، هر دو، ذيل گفتماني واحد مي
بخش كند، تنها افق نجاتنگاهي حداقلي به اين گفتمان تا حد ممكن از قيام مسلحانه حذر مي

شمار، يهاي مؤمنان بنمايد و چه بسا به منظور حفظ خون انتظار جستجو مييرا در طليعه
  .دارد را مباح اعالم مي-  خويشي شاگرد و پسر خوانده- خون محمد بن فالح
 - كه، در منظر رهبر مشعشعي همچون گفتمان شيعي حائز اهميت اينيبه هر حال، نكته

ن رو، همواره بياناتي يترين رقيب و غيرترين دشمن، گفتمان تسنن بوده، از اصوفي، سرسخت
 ي از جمله واقعه- ن و امويان و وقايع اسفبار ايجاد شده توسط ايشانكثير به ذم خلفاي راشدي

به هر تقدير، محمد بن فالح جان از چنگال مرگ به در نمود و 1. اختصاص يافته است- سقيفه
 يريزي جنبشي بر مبناي آن را در منطقه صوفي و پي- فرصت يافت ترويج گفتمان شيعي

  2.خوزستان از سر بگيرد
 حكومت يابي به قدرت و اقتداري در حد سكون جنبش مشعشعي و دستشك، ثبات وبي

 اقتضائات ق،.ه 12 و 11شان تا كسب عنوان سلطاني، در قرون  جايگاه رهبرانيمشعشعي و ارتقا
 نمودداد و ايشان را ملزم به اتخاذ تدابيري ميشان قرار ميرويسياسي و ديپلماسي خاصي را پيش

با اين 3.آمد گفتماني قابل هضم نبود و حتي از در مخالفت با آن برميكه گاه بر اساس قوانين
جا كه هيچ گاه صفويان ي منطقه تا بدانحال، قدرت مشعشعيان و تسلط ايشان در اداره

گزين امراي مشعشعي نمايند و همواره به منظور جلوگيري از نتوانستند عنصري ديگر را جاي
گرفتند، خود به وضوح حكايت مماشات با ايشان را در پيش مياتحاد ايشان با عثماني، به نوعي 

  . اصيل از باورهاي زمانه دارديشان بر چارچوباز استحكام مباني گفتماني ايشان و بناي

  نتيجه 
هاي سربداران، مرعشيان و توان گفت كه مرور اجمالي بر جنبشبندي نهايي ميدر يك جمع

هاي هفتم تا دهم هجري قمري، و  صوفي قرن- هاي شيعيمترين قيامشعشعيان به عنوان برجسته
اد شده با اثرپذيري از يهاي اي ايشان، حاكي از آن است كه تمامي جنبشدقت در مباني انديشه

 اجتماعي آن، بروز و - مثابه بازتاب سياسيهاي مورد نظر، و بهگفتمان تسلط يافته در طي قرن
_________________________________________________ 

 .133 - 129همان، ص   1
 .396 - 395، صصمجالس المؤمنين   2
 ينوشته دستي، نسخهريخ مشعشعيان، تا)1513 يشماره(عيسيد علي خان بن سيد عبداهللا بن سيد علي خان موسوي مشعش   3

 .24، ص) عالي شهيد مطهرييمدرسه( سپهساالر يعربي و فارسي موجود در كتابخانه
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 صوفي به عنوان - به واقع، گفتمان شيعي. ن زمين باز آفريدندظهور يافتند و حوادثي در تاريخ ايرا
ها، گاه از دل آن قيام ايران پس از هجوم مغول شكل گرفت و آنيگفتمان مسلط جامعه

 يزمينهيك بسته به پيشتماعي متفاوتي روييد، كه گرچه هر اج- هاي سياسيها و حركتجنبش
اي از گفتمان را غرافياي خاص آن منطقه، جنبهباورها، اعتقادات، عاليق، ساليق و فرهنگ ج

تقويت نمودند و عناصري از آن را برجسته ساختند و بعضاً مواردي به آن افزودند و يا حتي 
حال، همگي ريشه در همان گفتمان واحد داشتند هايي از آن را مسكوت گذاشتند، با اينجنبه

  .ني مذهب خود، قد علم نمودندراني رقيب سسازي خويش و حاشيهو به منظور برجسته
توان محوريت دال  صوفي را مي- ها به گفتمان شيعيترين نشانه در پيوند اين جنبشاصلي

ها گونه كه تمامي اين جنبشاين. برشمرد) عج(و مهدي) ع( علييواليت با تأكيد بر دو چهره
ين خالئق در آسمان و به عنوان نخستين نور جدا شده از حق و برتر) ع(با پيوند خويش به علي

 پرداختندمي  معنوي با آن حضرت، به اثبات حقانيت خويشهرچندزمين و با ايجاد سلسله نسبي 
آمدهاي مثبت اين باور مذهبي و ، پي)عج(گاه با اعتقاد به اصل واليت حضرت مهديو آن

 ستيزي، قيام و حركت براينمودهاي اجتماعي آن را، كه چيزي جز عدل گستري و ظلم
  .نمودندبسترسازي ظهور نبود، جستجو مي
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 يمؤسسه:  و توضيحات توفيق سبحاني، تهراني، ترجمهالدينموالناجالل. 1363گولپينارلي، عبدالباقي   - 
 .مطالعات فرهنگي

: ، به كوشش برنهارد دارن، تهرانتاريخ طبرستان و رويان و مازندران. 1363مرعشي، سيد ظهيرالدين   - 
  .نشر گستره

  .گستره:  يعقوب آژند، تهراني، ترجمهپيدايش دولت صفوي. 1363مزاوي، ميشل   - 
 .اشراقي: ، تهرانهاي اسالم تا قرن چهارمتاريخ شيعه و فرقه. 1362مشكور، محمدجواد   - 
 عربي در ينوشته دستي نسخه،كالم المهدي. ]10222يشماره[ موسوي مشعشعي، سيدمحمد بن فالح   - 

  . مجلس شوراي اسالمييكتابخانه
، تاريخ مشعشعيان]. 1513يشماره [موسوي مشعشعي، سيد علي خان بن سيد عبداهللا بن سيد علي خان   - 

 ). عالي شهيد مطهرييمدرسه( سپهساالري عربي و فارسي موجود در كتابخانهينوشته دستينسخه
هاي مركزي كتابفروشي: ، تهران الصفاضةتاريخ رو. 1339الدين خاوندشاهسيدبرهاننميرخواند، ميرمحمدب   - 

 . خيام و پيروزي
 الحضره، تاريخ وصاف( األعصارجية االمصار و تزيةتجز. 1269اهللا بن عبداهللاوصاف الحضره شيرازي، فضل   - 

 ].نابي[: ، به اهتمام محمد مهدي اصفهاني، بمبئي)در احوال سالطين مغول
  

 -  Laclau, E 1994. The Making of Political Identities,London,Verso. 

 -  ------ 1990. New Reflections on the Revolution of Our Time, London,Verso. 
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 ساله هزار نگاريتاريخ از  الگويي:ايران در نويسيتاريخ پارادايم

  خواهيمشروطه جنبش برآمدن تا سوم قرن اواخر از
  

    1سياوش شوهاني
  
   

  
  
  
  

ي زماني ا پهنهنگاري ايراني ب جامع از تاريخت جامع يا حتي به نسبي الگويي ارائه: چكيده
 اين زيرا .نمايد بسيار دشوار مي،خواهيمشروطه از اواخر قرن سوم هجري تا برآمدن جنبش،هزارساله

ي ي گزينش رويدادها، منابع مورد استفادههاي متعددي چون بينش مورخان، نحوه كه شامل مؤلفه،الگو
ها، هاي تدوين و تنظيم داده، شيوه سنجش درستي رويدادهاهاينگاري، ابزارهاي تاريخمورخان، روش

 به نظر به فرد ي مورخان است، در هر مورخي منحصرخاستگاه اجتماعي و ادبيات به كار گرفته شده
اي كه نقاط هاي مذكور را در ذيل الگويي گرد آورد، به گونهاما اگر بتوان نقاط اشتراك مؤلفه. رسدمي

توان ه در ادوار مختلف تاريخي، ناقض اين الگوي كلي نباشد، ميوجود آمدها و تغييرات بهافتراق بين آن
-  آثار تاريخي هاي اين مقاله بر اساس مقايسه يافته.نگاري ايراني سخن گفتاز يك پارادايم در تاريخ

 با نشان دادن ،نگاري ايران پس از اسالم راي مورد نظر، وجود الگويي غالب در تاريخنگاري در دوره
-  الگوي غالبي كه از آن با عنوان پارادايم تاريخ؛سازد نمايان مي، برشمرده شدهي مؤلفهتداوم هشت 

 .نويسي ياد خواهد شد

نگاري، نگاران ايراني، پارادايم، الگوي تاريخنويسي، تاريخنگاري، تاريختاريخ: كليدي هايواژه
  ي اسالميايران دوره

  مسئله بيان
اند كه  ها و روندهاي تاريخي از پربسامدترين مفاهيمييهتبديل، تغيير، تحول و گسست در رو
در . اندگيرند و شايد به نوعي خود موضوع اصلي اين دانشدر دانش تاريخ مورد استفاده قرار مي

_________________________________________________ 

  siavash.shohani@gmail.comي  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگتاريخ كارشناس پژوهشي    1
 10/3/90: ، تاريخ تأييد18/1/90: تاريخ دريافت
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با وجود اين، . پژوهي از بررسي رخدادها چيزي جز دريافت تغييرات نيستواقع، هدف تاريخ
توان به الگوهاي كالني دست يافت كه وجود  ه ميهاي تاريخي، گا با بررسي برخي موضوع

- نگارنده قصد دارد با توجه به تغييراتي كه در تاريخ. شودتغييرات در درون آن الگو ميسر مي
خواهي به وجود آمده است، به ي سوم هجري تا برآمدن جنبش مشروطهنگاري ايران از سده

نگاري ايران در  غالب را در تاريخ1يمتوان حضور يك پارادااين پرسش پاسخ دهد كه آيا مي
  ي مورد نظر اثبات نمود؟دوره
   سؤال

  :شود زير مطرح ميي مزبور، پرسش به منظور پاسخ به مسئله
- خواهي داراي چه مؤلفهي سوم تا برآمدن جنبش مشروطهنگاري ايران از سدهمتون تاريخ
  هايي هستند؟

  فرضيه
  : شده به اين قرار است مطرحمدعاي اصلي براي پاسخ به پرسش

 به - خواهي از طبري تا برآمدن جنبش مشروطه- ي مورد بحثنگاري ايران در دورهتاريخ
ي انتخاب موضوع، بينش، روش، ابزار هاي ثابت در حيطهاي از الگوها و انگارهمجموعه

 پارادايم كه امكان توليد متوني خارج ازبند بود؛ چنان سنجش، خاستگاه، مخاطبان و زبان، پاي
شد، هاي مورخ محسوب ميهاي صوري و شكلي به عنوان ويژگيمزبور ميسر نبود و تفاوت
  .كندكه الگوي اصلي را نقض نمي

  درآمد
نگاري ايراني از قرن سوم هجري قمري تا برآمدن جنبش هاي متشابه در تاريخگيري مؤلفهپي

ي  عنوان الگوي عمل مورخان در دوره است تا بتوان از آن بهخواهي، هدف اين مقالهمشروطه
توماس انتخاب مفهوم پارادايم در اين مقاله نيز از اين رو مناسبت دارد كه . مورد نظر، ياد كرد

با بررسي تاريخ علوم طبيعي به الگوهاي مشابه دست يافت و آن را ) م1996 - 1922 (2كوهن
 ي كوهن، گفت كه به عقيدهتوان به طور خالصه، مي. ذيل مفهوم پارادايم سامان بخشيد

_________________________________________________ 

1  Paradigm 
2  Thomas Kuhn 
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-  اندازهِها، قوانين، ابزارهاي پندارها، نظريه اي از مفاهيم، باورها، پيش ي ويژه مجموعه1پارادايم
شناختي و سرانجام،  شناختي و معرفت ها، قواعد و موازين روشگيري آني به كارگيري و نحوه

 است 2 "ي علمي جامعه" ِه اخالقيهاي شباي از تعهدات مابعدالطبيعي و دستورالعمل مجموعه
وجو ها چگونه بايد جست گويد چه چيزي مسئله است، براي يافتن پاسخ كه به دانشمندان مي

بندي شوند و با كدام اصول ها بايد در قالب كدام مفاهيم و اصطالحات صورت كنند، اين پاسخ
 3.ر بخش علم هنجاري شودها منجر به رشد ثم ها هماهنگي داشته باشند تا پژوهش آن و نظريه

ي نوعي موفقيت يا دستاورد مهم جديد كه مورد تصديق جامعه«توان گفت، پارادايم بنابراين، مي
ي پژوهش سازد كه از روي آن سنت منسجمي دربارهعلمي خاصي است و الگويي فراهم مي

  4».گرددي عامي براي نگرش به جهان تدوين ميطور شيوهعلمي و همين
نگاري، الگويي هاي اصلي تاريخگيري مؤلفهكوشد با پيچه آمد، نگارنده مي به آنبا توجه

خواهي، نگاري ايراني، از آغاز قرن سوم هجري قمري تا برآمدن جنبش مشروطهثابت در تاريخ
ي ممكن است گستره. كردند، از آن تبعيت مي5بيابد، كه مورخان به عنوان پيروان اين پارادايم

  با ذكرهايي را سبب شود، اما اين مقاله درصدد استگوييي پژوهش حاضر كليوسيع زمان
 كه هاييگوييهاي آن، از كليهايي از توليدات اين پارادايم در تأييد مؤلفهتر مصداق هرچه بيش

  .نگر است، برهدآفت اين نوع نگاه كل

  ايراني ينويستاريخ پارادايم استقرار براي خاستگاهي عمومي، نگاريتاريخ
. اي شودنگاري پيش از قرن سوم هجري قمري اشارهضروري است در ابتدا به تحوالت تاريخ

_________________________________________________ 

استفاده از اين مفهوم را .  به معناى الگو، مدل، طرح و نظاير آن ريشه گرفته استParadeigmaي يونانى  پارادايم از واژه   1
كتاب صبح، ص : ، تهران سياسي- ي فرهنگينامهواژه. 1383 شهريار زرشناس:رك (گرفتتوان در آثار افالطون نيز پى مى
م، مفهوم پارادايم را دگرگون و آن را وارد ادبيات علمي 1970 تا 1962هاي دان آمريكايي، در سالفيزيكاما كوهن، ). 77

، در هاي علميساختار انقالبي علم است كه پس از طرح آن در كتاب ي كوهن دربارهپارادايم سنگ بناي نظريه. جهان كرد
 ،هاي علمي ساختار انقالب. 1369س كوهن.تامس(رار گرفت هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي مورد استفاده ق حوزه

  .)نشر قصه: تهران. 1383ي عباس طاهريترجمهسروش؛ همچنين : ي احمد آرام، تهرانترجمه
2  Scientific Community 

 . به بعد25 ، صكوهن، همان؛ 41 - 40، تهران، نشر ني، ، صصهاي علميقياس ناپذيري پارادايم. 1385غالمحسين، مقدم حيدري   3
 203ي حسينعلي نوذري، تهران، گام نو، ص ، ترجمهي دانش مدرن، گزارش درباره وضعيت پست. 1380ژان فرانسوا ليوتار    4

  ).پانوشت مترجم بر پيشگفتار فردريك جيمسون بر اين اثر(
به . اسبي براي آن متداول نشده استبا وجود گذشت پنج دهه از استعمال مفهوم پارادايم، در زبان فارسي هنوز برابرنهاد من   5

 ي مفهوميو انگاره) Pattern(، انگاره )Exemplar(، سرمشق )Theory(، نظريه )Model(هايي چون الگو كار بردن واژه
)Conceptual Scheme(كنند؛ از ، كه خود داراي مفاهيم مستقلي در زبان اصلي هستند، به درستي حق مطلب را ادا نمي

  .ي پارادايم استفاده نشده استهاي فارسي واژهين مقاله از برابرنهادهرو، در ااين
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نگاري ايران باستان و گسست در سنت شفاهي آن با ورود اسالم، تبديل  هاي تاريخويژگي
 در قرن نخست، و "حديث و سيره" پيش از اسالم به "العرب و انسابايام"اي هاي قبيلهسنت
هاي سياسي و هاي ديني و با انگيزه براساس دغدغه"مغازي، فتوح و طبقات" ي قالبغلبه

گراي نگاري اسالمي، به ويژه مكتب حديث، و ظهور مكاتب تاريخق.ه اقتصادي در قرن دوم
اين بررسي از اين منظر اهميت دارد كه  .هاي مؤثر در اين تحول استترين مؤلفه مدينه، از مهم

هاي پيشااسالمي از شرق و غرب و تلفيق آن نگاري اسالمي با تأسي از سنتاريخدهد تنشان مي
اما به دليل .  رسيدق.ه ي سوم نگاري عمومي اسالمي در سده آوردهاي اسالمي، به تاريخ با دست

ي مختصر ي كالم و لزوم بررسي پرسش اصلي اين مقاله، به ناچار به اين اشارهاجتناب از اطاله
 .ستبسنده شده ا
نگاري عمومي با هدف نگارش رويدادهاي پس از اسالم، بدون در نظر گرفتن عوامل تاريخ

پذيرفت و در واقع صورت مي» ي اسالميامت واحده«جغرافيايي و قومي، و با اختصاص به 
 ايراني به تاريخ ايران ِ اما التفات مورخان.شد ي مسلمانان بر شمرده مي تاريخ رستگاري جامعه

ِ گاه، عزيمتهانامهخدايهاي شاهي به تأسي از اسالم و پيوستگي آن در طول دودمانپيش از 
در واقع، اين مسئله كه مورخان . نگاري ايراني با نوع اسالمي آن قرار گرفت تاريخِگسست

ها بسيار هاي آنكنند يا با هبوط آدم، در فهم دغدغهپادشاهي كيومرث آغاز ميآفرينش را با 
 ترين گونهي مهمشمار، به مثابهنگاري عمومي به روش سال تاريخ،در واقع.  استحائز اهميت

نويس به تاريخ ايران پيش از اسالم، كه نگاري اسالمي و اولويت دادن مورخان فارسياز وقايع
 خاستگاه جدايي ترين  ياد كرد، مهم" فرهنگيِمحوري- ايران"توان از اين پديدار به عنوان مي

   1.نگاري اسالمي شدنگاري ايراني از تاريخيخمسير تار
آغاز نمودن تاريخ با تاريخ اساطيري ايران يا اولويت بخشيدن آن بر تاريخ اسالم و زندگاني 

_________________________________________________ 

ترين نقاط عطف در  ق، يكي از مهم. ه355 - 352هاي   در سالتاريخ طبرياز ) ق.ه386متوفي (ي فارسي ابوعلى بلعمي ترجمه   1
محوري  -  را با ايرانتاريخ طبرياسالم، او با برجسته ساختن بخش ايران باستان نسبت به تاريخ . بندي فرهنگي استاين صورت

روشن،  تحقيق محمد ي طبرى، نامهتاريخ. 1378محمد بلعمي (شناسي خود تفسير و به زبان فارسي ترجمه كردبرآمده از هستي
يافته  اختصاص شود، به تاريخ ايران پيش از اسالماين دوجلد كه نيمي از تاريخ بلعمي را شامل مي). 2سروش، چ: ، تهران2و1ج

 در ).751 - 747، ص2 ج،بلعمي، همان (آوردجا كه به تأسي از طبري خبر تولد پيامبر را در ذيل پادشاهي انوشيروان   تا آن.است
- شايد بتوان گفت تاريخ. جهاني متفاوت است نيست، بلكه اثري مستقل با زيستتاريخ طبريي  صرفاً ترجمهتاريخ بلعميواقع، 

لقمان  ( برابر خواندي فردوسيشاهنامهتوان جايگاه اين اثر را  با رو ميشود و از اين آغاز مييخ بلعميتارنگاري ملي ايران با 
، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، »هاي سوم و چهارم هجرينگاري ملي در ايران طي قرنگيري تاريخشكل«. 1379بايمت اف، 

  ).21، بهمن، ص40ش
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زيستند، حاكي از آن است كه پيامبر در نزد مورخاني كه در جغرافياي فرهنگي ايران مي
توجه به . يابد سامان مياي بنديرتي تاريخ تحت چه صوشناختي آنان نسبت به مقولههستي

شناختي مورخان ايراني ها و چگونگي تدوين اين آثار، كمك شاياني به فهم هستيچينش فصل
 همچنين، نبايد عنصر زبان را از قلم انداخت؛ تأكيد بر زبان فارسي يكي از 1.خواهد كرد

بندي آثار تدوين و فصل عربي، در كنار - نويسي اسالميهاي گسست از تاريخترين شاخص مهم
_________________________________________________ 

، پس از ذكر مطالبي در تاريخ پيامبران و سرگذشت تاريخ ايران و روم اخبار الطوالدر ) ق.ه282متوفي ( دينوري ابوحنيفه   1
 تاريخ - رسد كه با توجه به شرح تاريخ پيامبران در بخش نخست عجيب به نظر مي- باستان، با حذف سيره و مغازى پيامبر اسالم

اين امر حاكي از محوريت بخشيدن . كنده عمر به بعد آغاز ميها از زمان خليفهاي ايرانيان و عرباسالم را با فتح ايران و جنگ
نشر : ي محمود مهدوى دامغانى، تهران  ترجمه االخبار الطوال،.1371ابوحنيفه دينوري: رك(به ايران در تاريخ در ديدگاه اوست 

نويسي  بايد آغازگر تاريخو نيز بلعمي، او را) ق.ه313متوفي(شايد به دليل تقدم دينوري بر طبري ). 124 - 25، صص4نى، چ
طبري در . اما داليل ديگري چون جايگاه يك مورخ در قوام بخشيدن به يك پارادايم را نيز بايد در نظر گرفت. ايراني خواند

تاريخ . 1375 محمدبن جرير طبري:رك(اي داشت نويسي سهم عمدهي تاريخمحوري فرهنگي در انديشه گيري فكر ايرانشكل
همچنين، مورخان پيرو اين پارادايم در ). 791 - 667، صص5اساطير، چ: ، تهران2ي ابوالقاسم پاينده، ج ترجمهك، الرسل و الملو

احمد بن ابى يعقوب ابن : رك(بندي و تدوين آثارشان، تاريخ اساطيري ايران پيش از اسالم را بر تاريخ اسالم الويت دادند فصل
؛ أبوالحسن على 220 - 193، صص6علمى و فرهنگى، چ: محمد ابراهيم آيتى، تهراني  ، ترجمهتاريخ يعقوبى. 1371واضح يعقوبى

؛ 103 - 81، صص2علمى و فرهنگى، چ: ي ابوالقاسم پاينده، تهران  ترجمهالتنبيه و اإلشراف،. 1365بن حسين مسعودي
 - 231، صص4 فرهنگى، چعلمى و: ي ابوالقاسم پاينده، تهران  ترجمهالذهب،مروج. 1370أبوالحسن على بن حسين مسعودي

عبدالحي ؛ 226 - 55سروش، صص: ي ابوالقاسم امامى، تهران ، ترجمه1 جتجارب األمم،. 1369؛ ابوعلى مسكويه الرازى278
ي  ، ترجمهالبدء و التاريخ. 1374مطهربن طاهر مقدسي؛ 104 - 30بنياد فرهنگ ايران، صص: ، تهراناالخبارزين. 1347گرديزي

، تصحيح التواريخ و القصصمجمل. 1318مؤلف المجهول؛ 559 - 497، صص1آگه، چ: ، تهران1، جمحمدرضا شفيعى كدكنى
الحسين نوايى، ، تحقيق عبدتاريخ گزيده. 1364اهللا مستوفى قزوينىحمد؛ 15 - 13صصي خاور،  كالله: ملك الشعراءِ بهار، تهران

وزارت : تهران، 1، تصحيح حاج سيدجوادي، جلتواريخ اةزبد. 1372؛ عبداهللا حافظ ابرو128 - 75، ص3اميركبير، چ: تهران
گونه  اين. بندي ذهني مورخان استگمان حاكي از صورتتواند اتفاقي يا سهوي باشد و بيترديد نميچنين امري بي). فرهنگ،

گيرند، بلكه همگي ميبندي قرار نمورخانِ تاريخ عمومي تنها در اولويت بخشيدن تاريخ ايران باستان بر تاريخ اسالم در يك گونه
، )كيانيان، پيشداديان، اشكانيان، ساسانيان( رواياتي كه از تاريخ سياسي دارند ها در اين راه آوايي هماهنگ دارند؛ سلسلهآن

- ، شباهت سبكي و تعابير مشترك را مي)هانامهخداينقل از (ها در مناسبات ادبي هماهنگي در رد و نقض شاهان، هماهنگي آن
) ق.ه698متوفي (كه اين قبيل مورخان با مورخاني چون منهاج السراج جوزجاني  چنان.آوايي دانست هاي اين همز نمونهتوان ا

دهد، يا نويسي، تاريخ ايران پيش از اسالم را پس از تاريخ اسالم و خلفاي عباسي سامان مي با وجود فارسي طبقات ناصرىكه در 
كه تاريخ پيامبر و امامان شيعي را مقدم بر تاريخ ايران باستان و در ) ق.ه948تأليف (التواريخ لبيحيي بن عبداللّطيف قزويني در 

، طبقات ناصرى. 1363منهاج سراج جوزجاني: رك(نگارد، تفاوت دارند هاي ايراني را مي پي آن تاريخ خلفاي عباسي و سلسله
 - 131 و تاريخ پادشاهان پيش از اسالم، صص103 - 10سالم، صصدنياى كتاب، تاريخ انبياء و ا: الحى حبيبى، تهرانتحقيق عبد

در واقع، در تدوين اين دو اثر، ). 59 - 31 و 31 - 5ي خاور، صص كالله: ، تهرانالتواريخ لب. 1314 عبداللّطيف قزويني؛174
ين دو اثر در مقابل خيل انبوه اما ا. يابدگرايي، كه بر ترتيب كرونولوژيك تاريخي نيز رجحان مياولويت مذهبي نه تنها بر ايران

گيرد كه در عهد تيموري در نويسي فارسي قوت ميمحوري چنان در تاريخي ايرانآثار اشاره شده به راستي استثناست؛ انگاره
ي خطي،  ، نسخهتاريخ خيراتخراساني، : رك(» .كندنگاري تمام عيار ايراني جلوه مينوعي تاريخ« اثر خراساني، تاريخ خيرات

گرايي فرهنگي در تبارشناسي ايران«. 1388زهير صياميان گرجي: ، به نقل از5576ي ي مركزي، شماره انشگاه تهران، كتابخانهد
  .99 - 98، زمستان، صص3ي ، سال اول، شمارهمطالعات تاريخ اسالم، » اسالمي تا عهد تيموري- نگاري ايرانيسنت تاريخ
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 ايراني به تاريخ ايران پيش از اسالم تنها ِتوجه مورخاناما . محوري استبراساس ايران
 يعقوبي، دينوري و مسعودي، نگاري ايراني با نوع اسالمي آن نبود؛ گاه گسست تاريخعزيمت

گزين  ايحديثي و همچنين با ج  ي اسناد به صورت براي نخستين بار با طرد روايت سلسله
روشي كه نشان از  - 1نگاري بندي موضوعي به جاي نگارش تاريخ بر محور سال كردن فصل

ي مرسوم آن در نگاري اسالمي به شيوه از تاريخ2- نگاري ايران پيش از اسالم دارد تاريخنفوذ 
اي با  نگاري موضوعي را به گونه ي تاريخ ها شيوهدر واقع، آن. دو قرن نخست گسستند

نگاري خاستگاه اصلي الگويي  اين نوع از تاريخ.شماري پيوند دادند گاري مبتني بر سالن تاريخ
  .شود ياد مي"نويسيپارادايم تاريخ"نگاري ايراني شد كه در اين نوشتار از آن به عنوان براي تاريخ

  ايراني نگاريتاريخ الگوي براي طرحي 3،نويسيتاريخ پارادايم
 - ي زماني وسيعنگاري ايراني با پهنهجامع يا حتي نسبتاً جامع از تاريخي الگويي ترديد ارائهبي

- هاي تاريخهاي مورخان، روشها و انگيزه مشتمل بر ديدگاه- ي قاجاراز طبري تا آغاز دوره
ي مورخان، دشوار ها و همچنين تحديد منابع مورد استفاده هاي تدوين و تنظيم دادهنگاري، شيوه

 ايگونه به هاي ذكر شده را در ذيل الگويي گرد آورد،ر بتوان نقاط اشتراك مؤلفهاما اگ. نمايدمي
نگاري سخن توان از يك پارادايم در تاريخها ناقض اين الگو نباشد، ميكه نقاط افتراق بين آن

ي عنوان انگاره نگاري ايراني پيمود، به مسيري را كه تاريخ به بياني ديگر، اگر بتوان آن.گفت
- نگاري عمومي، هر چند با تاريخهومي غالب يا پارادايم در نظر گرفت، بايد گفت كه تاريخمف

معيار اين . ها، سبك و روش خود بودنگاري اسالمي پيوندهايي داشت، اما داراي مبادي، مؤلفه
كه بر مبناي جغرافياي فرهنگي مورخان بلاساس جغرافياي سرزميني،  نه بر، بندينوع تقسيم

اند، در اي كه اين مورخان با جغرافياي فرهنگي به آن وابستهترين انگارهشده است؛ مهم استوار
 گزينش. شودگر ميي مورخ جلوهي دغدغهبه مثابه "گزينش در رويداد به منظور روايت "

 اششناختيي مورخ به جهان پيراموني خود و مباني هستيموضوع اهميت زيادي در شناخت نگره
_________________________________________________ 

: ، قمدانش تاريخ و تاريخ نگاري اسالمي، »و روايت شفاهي در تكوين تاريخ نگاري اسالمينقش نقل «. 1382اهللا بهراميروح: رك   1
  .97بوستان كتاب قم، ص 

  .106ص، 2، چآستان قدس رضوي: مشهد، 1جي اسداللّه آزاد، ، ترجمهنگاري در اسالمتاريخ تاريخ. 1365وزنتال رفرانتس   2
و در برابر مفهوم اخذ شده  Writing history or historical writingم مزبور از مفهوم  براي پاراداي"نويسيتاريخ"برگزيدن مفهوم    3

نويسي، پس از ايجاد بحران در پارادايم تاريخ. به كار رفته است Study of history or historical research معادل "پژوهيتاريخ"
  .گزين، حاكم شد پژوهي به عنوان پارادايم جايالگوي تاريخ
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هاي  موضوع. كندنگاري ايراني و اسالمي گسست ايجاد مينگره است كه بين تاريخهمين . دارد
، تاريخ ) اسالمي- اي در جوامع عربيبرگرفته از ساختار قبيله(مورد افتراقي چون تاريخ انساب 

- تك(نويسي نامه، سرگذشت)هاي خاصي از گروه مسلمين، مثالً انصارتوجه به طيف(طبقات 
پارچگي جهان تأكيد بر يك (1نويسيو سده) نويسي در دربار خلفا سي از سيرههايي به تأنگاري
نگاري ايراني تنها در دهد كه تاريخنگاري ايراني هرگز راه نيافت، نشان ميكه در تاريخ) اسالم

ي اين نوشتار در ادامه. نگاري اسالمي گسست داردانتخاب موضوع روايت تا چه حد با تاريخ
 نويسي واكاوي گردد و به پرسش اصلي اينهاي اساسي پارادايم تاريخمؤلفهسعي خواهد شد 

  .مقاله پاسخ داده شود

  نويسيتاريخ پارادايم هايمؤلفه
بينش و روش، : ي اساسي در هر مورخي سنجيدتوان با هشت مؤلفهنويسي را ميپارادايم تاريخ

، خاستگاه اجتماعي و مخاطبان، و  درستي رويدادهاابزار سنجش درگزينش در موضوع و منابع، 
هاي هر چند در اين مجال سعي شده است به مؤلفه. گرفتنددر نهايت، ادبياتي كه به كار مي

  2.تري شود تر التفات بيشمهم
 نويسي، واحد سياسي بر ديگر در پارادايم تاريخ. روايترويدادها به منظورگزينش در . 1

هنگ، غلبه دارد؛ از اين رو، موضوع در اين پارادايم واحدها، همچون اجتماع، اقتصاد و فر
اي است كه به عنوان اين همان مؤلفه. معطوف به نهاد سياست در نگاه عام و سنتي آن است

صراحت   بهاي آغازگر اين پارادايم است،گونهطبري كه به. شودشناخته مي "نگاري سياسيوقايع"
  :بر اين امر تأكيد كرده است

 اى از اخبارشان و زمانتاريخ ملوك گذشته است و شمه ...اهدف كتاب م«
_________________________________________________ 

- ي دانشنامهكتابخانه[، نگاريتاريخ و تاريخ، »نگاري اسالميتاريخ«. 1389اجي نرضامحمد: براي آگاهي از موارد اشاره شده، رك   1
  .51 - 36صصنشر كتاب مرجع، : ، تهران]ي جهان اسالم

 با اين حال، ؛شته باشندها اجماع نظر ندااين مؤلفه جامع بودن  و در اهميتنگاريي تاريخممكن است صاحب نظران عرصه   2
ريزي است؛ يك مورخ توليد خود ي عمل يك مورخ قابل طرحها در نحوهها و تقدم و تأخر آن)شاخص (منطق انتخاب اين مؤلفه

 "بينش"هايي در فرضراه داراي پيش در اين كند وي به اصطالح مهم به منظور گزارش آغاز مي"گزينش در رويدادها"را از 
 گردآوري و پرداخت او از "روش"ابزار سنجش، . كند او را در صدق و كذب رويدادها تحديد مي"ابزار سنجش"نش اين بي. است

نويسد و در نهايت، براي  ميها تاريخ دارد كه براي آن"مخاطباني"سازد؛ الجرم، او  را ميسر مي"منابع"اطالعات و گزينش او در 
 رد؛ندا مورخان وجود "خاستگاه اجتماعي"بررسي أخر در اين بين، ضرورتي در تقدم و ت. گزيند را برمي"ادبياتي"بيان مطالبش 

  .هاي پيش از آن خواهد آمد، اين مؤلفه در پايان مطرح خواهد شدؤلفهجا كه بيان آن نياز به مقدماتي دارد كه در ماما از آن
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 رسوالن و پيمبران و مقدار عمرشان و مدت خليفگان سلف و چيزى از سرگذشتشان
  1.»...و قلمرو حكومتشان و حوادث عصرشان 

توان نويسي بسيار تأثيرگذار است، ميگيري پارادايم تاريخي طبري كه در شكلاز گفته
ي نام اثر چنان كه شايسته ي او از تاريخ، شامل تاريخ پيامبران و شاهان است؛ همدريافت كه تلق

هدف ما از اين «طبري در موارد ديگري از اثرش اذعان داشته كه . الرسل و الملوك: اوست
حق با نام اثر طبري همپوشي دارد، در   چنين انتخاب موضوعي كه به2.»كتاب ذكر شاهان است

براي نمونه، مسعودي . شودنويسي حاكم است، به عينه تكرار ميرادايم تايخاي كه پاتمام دوره
  :كند اشاره ميالذهبمروجدر 

چيزي كه مرا به تأليف اين كتاب در تاريخ اخبار جهان و حوادث سلف از «
سرگذشت پيمبران و شاهان و موطن اقوام وادار كرد، پيروي از رفتاري بود كه 

اند تا از جهان يادگاري پسنديده و دانشي منظم و ن داشتهاند و حكيماعالمان كرده
  3.»...كهن به جا ماند

ي وجود آمد، نيز تسلط اين انگارهي ايلخانان كه دركي نو از تاريخ جهاني بهحتي در دوره
اهللا آغاز تاريخ را امري رشيدالدين فضل. شودسياسي در درك مفهوم تاريخ به وضوح ديده مي

  :تدانسسياسي مي
ي عجيب كه به نادر اتفاق افتاده و آن ضبط و ترتيب هر حالي غريب و حادثه«

را در متون دفاتر و بطون اوراق اثبات كنند و حكماء ابتداي آن حادثه را تاريخ آن 
برين معني ابتداي هر ملتي . ي آن بدانندحال گويند و مقدار و كميت زمان به واسطه

كدام حادثه و قضيه از ابتداي ظهور دولت چنگيز و هر دولتي تاريخ معين باشد و 
  4»...تر بوده است كه آن را تاريخ توان ساختخان معظم

ي مورخان همه. نويسي نظري افكنده شودكافي است تنها به صفحات نخست آثار تاريخ
نويسي، برضرورت بيان وقايع سياسي و در ذيل آن وقايع ديني، به طور مستقيم پارادايم تاريخ

 با پذيرش گزينش سياسي مورخان تاريخ گزيدهبراي نمونه، حمداهللا مستوفي در . اندشاره نمودها
_________________________________________________ 

بنياد فرهنگ ايران، : ي ابوالقاسم پاينده، تهران، ترجمه1، جتاريخ طبري يا تاريخ الرسل والملوك. 1352محمد بن جرير طبري   1
  .6ص

  .93 و 49، صص 1ج، طبري، همان   2
  .4 - 3، صص 1، جالذهبمروجمسعودي،    3
  .17 - 16اقبال، صص: ، تهران1، به كوشش بهمن كريمي، جالتواريخجامع. 1338اهللا همدانيرشيدالدين فضل   4
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را كه شامل تاريخ پيامبران و پادشاهان بود، »  تاريخ در مدت زمان ماضيِعلماء«از تاريخ، روش 
هاي   موضوعآراي اميني عالماهللا روزبهان خنجي در بحثي مفصل در  فضل1.گيردبه كار مي

بندي مفصل در نهايت به ملوك و كند؛ اما اين طبقهبندي مي دستهاريخي را  در هشت طبقهت
ي صفويه، بر ، در دورهالتواريخلب عبداللّطيف قزويني نيز در 2.شودانبياء محدود و مختص مي

  3.ها تأكيد دارد اي از موضوع چنين گزينش سياسي
اي از حوادث و  تاريخ را مجموعهيب السير، حبمير، در ، يعني خواندقزوينيعصر مورخ هم

 بوداق منشي قزويني، از 4.داندرانان مي وقايع مربوط به پيامبران و بزرگان دين، سالطين و حكم
مشتمل بر حاالت «،  جواهر االخبارنيز هدف خود را از تأليفمنشيان دربار شاه تهماسب، 

ذكر » بر و حيدر صفدر و اوالد غضنفرشسالطين قبل و بعد از اسالم و بعضي از حاالت پيغم
اي تازه در تاريخ نسخه «التواريخصةخال قاضي احمد قمي نيز قصد خود را از تأليف 5.كرده است

ي احفاد دودمان مرتضوي در تلو مجلداتي كه از سلطنت و سالطين پادشاهي صفوي و خالصه
 در  افزون بر مطالب مذكور6.كندكر مي، ذ»ابتداي آفرينش عالم با ظهور اين دولت ابد پيوند نوشته

گونه آثار نيز در عمل چيزي جز انبوهي از وقايع سياسي ها، تورقي در متن يا فهرست اين مقدمه
  .اي مختصر از اين الگوي كالن استدهد؛ هرچند اين شواهد آورده شده، نمونه را نشان نمي

ي فراتاريخي تعريف و تحديد  سلطهنويسي بر مبناي پيروان پارادايم تاريخِ بينش.بينش. 2
فراتاريخ باورهاي ديني، . كند ارتباط تنگاتنگي برقرار مي"باور" با مفهوم شود و اين سلطهمي

 را ...باوري، حتي باور به تقدس سلطان يا خليفه و باوري، تقدير كالمي، فقهي، عرفاني، مشيت
نگاري معطوف به باور است، نه معطوف اريخت«نويسي  در واقع، در پارادايم تاريخ. شودشامل مي

ي نظام اي با ساختار ديني نبايد توليد متوني خارج از سلطه بديهي است در جامعه7.»به حقيقت
 ثرگذار، اين پارادايم تاريخ را يا درون معرفت ديني،ادر واقع، مورخان . ديني را انتظار داشت

_________________________________________________ 

  .8مستوفي قزويني، همان، ص   1
  .88 - 83ميراث مكتوب، صص :  تهرانبه كوشش محمد اكبر عشيق،عالم آراي اميني، . 1382اهللا روزبهان خنجيفضل   2
السالم و تواريخ طبقات حكام و سالطين ي هدي عليهم اين مختصري است در بيان تحوال حضرت مصطفي صلوات اهللا و ائمه...«   3

ند و بر بالد و عباد استيالء يافتند و در ممالك ايران متصدي امر حكومت و كه قبل از اسالم و بعد از آن لواي سلطنت برافراشت
   .2بنياد گويا، ص : ، تهرانلب التواريخ. 1363يحيي بن عبداللطيف قزويني(» ...ايالت شدند

  . 3 - 2، صص 2خيام، چ: زير نظر محمد دبيرسياقي، تهران حبيب السير، .1353ميرالدين خواندغياث   4
  .87 - 58ميراث مكتوب، صص : ، به كوشش محسن بهرام نژاد، تهرانجواهر االخبار. 1378نشي قزوينيبوداق م   5
  .3 - 2دانشگاه تهران، صص: ، تهران1، به اهتمام احسان اشراقي، جواريخالتصةخال. 1359قاضي احمد قمي   6
و با داريوش رحمانيان و عليرضا مالئي تواني، ، در گفتگ»نگاري دوران معاصرهاي مؤثر بر تاريخپارادايم«. 1387حسن حضرتي   7

  .49، تيرماه، ص 122ي ، شمارهكتاب ماه تاريخ و جغرافيا
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شمار  ري براي اثبات و قوام نظام ديني بهنگريستند، يا آن را ابزاتحت عنوان حكمت، مي
ي پيامبر نوشت، عالم حديث و  را دربارهسيرهترين  اسحاق كه مهمبراي نمونه، ابن. آوردند مي

 منظور نويسي، بهگيري پارادايم تاريخطبري، تأثيرگذارترين مورخ در شكل. متشرع زمان خود بود
، مورخان  در واقع، اين گونه1.سترگ خويش زدتكميل تفسير خود بر قرآن، دست به نگارش اثر 

 به عنوان باورمندي . خود در تاريخ، به سراغ دانش تاريخي رفتند"هاي دينيباور"به منظور اثبات 
  درستي يا نادرستي"ابزار سنجش"اي است كه در نويسي، مسئلهمركز ثقل بينش در پارادايم تاريخ

تر بيان خواهد شد كه چگونه اين مؤلفه به طور مفصلترين تأثير را دارد و در  رويدادها بيش
  . دادچنين بينشي، روش و اعتبار دانش تاريخي را تحت الشعاع قرار مي

 نويسي، معيار درستي يا نادرستيكه اشاره شد، در پارادايم تاريخ چنان.ابزار سنجش. 3
در واقع، باورهاي ديني، . دشوسنجيده ميي فراتاريخي سلطهروايات بر مبناي باورهاي متأثر از 

داري چون تقديرگرايي، نه هاي ريشههمچون باورهاي كالمي، فقهي و عرفاني، در كنار انديشه
ي درستي رويدادها و معيار گزينش روايت نيز داد، كه سنجهفقط بينش مورخان را سامان مي

ها و  و سقوط دولتي خدا در ظهورتاريخ را در خدمت تبيين ارادهبراي مثال، طبري، . بود
 كمنگريست كه از آغاز تا پايان بياي مي او رويدادهاي تاريخي را همچون رشته2.ديد ها ميامت

مسعودي حتي مورخي چون  3.پيمايدو كاست سير الهي خود را در برابر خواست خداوند مي
ز آفرينش، هاي فراتاريخي، همچون آغاتاريخي شهره است، در گزارشكه به تعقل در گزارش 

هايي كه با جا كه گزارشگيرد؛ تا آن از تحليل و تعليل بهره نمي5 و كارهاي پيامبر،4قبر آدم
 خردگرايي ها مورخاين انگاره 6.شوندباورهاي ديني مسعودي همخواني ندارند، به آساني حذف مي

_________________________________________________ 

  .88 و 62 صصاميركبير،: ، تهراني تاريخ نگاري عصر صفوي انديشه. 1386رام آمحمد باقر   1
، »نگاريتاريخ«مدخل . از صادق سجاديبه نقل  (52، بيروت، ص علم التاريخ عند العربةأنش بحث في. م1983عبدالعزيز دوري   2

  ).الين آني ، نسخهارف بزرگ اسالميالمعةرداي
ترين روايت را سخن خدا درستاز همين رو طبري . 73وزارت ارشاد، ص :  تهرانعلم تاريخ در اسالم،. 1364وندصادق آئينه   3

 همان، (داند استناد حديثي از پيامبر درست مي؛ يا روايتي ديگر را صرفاً به)204 - 199 و 55 صصطبري، همان، (خواند مي
؛ و )92 و 37، 32 صصهمان،(پذيرد هاي قطعي مياو گفتار محدثان احاديث پيامبر را يكسره به مثابه داده). 34 و 21، 19صص

مه خبر از گذشته و  و سلف صالح تكيه دارم، نه استنباط عقل و فكر، كه ه...بر آثار و اخبار پيغمبر«دارد كه در اثرش اذعان مي
  ).45 ص همان، (»حوادثي كه در درك آن به استنباط عقل نتوان كرد

  .29، ص 1مسعودي، همان، ج   4
  .22 ص،1جهمان،    5
است،  كند كه از برخي سخنان حضرت عيسي، مريم مقدس و عيسي نجار، كه در انجيل آمده براي نمونه، در جايي اشاره مي   6

 با اين استدالل كه ؛ و يا در جايي ديگر از عقايد مسيحيان، مانويان و مزدكيان،)56 ص ،1ج، همان: رك(چون در قرآن نيامده 
  ).91  ص،1ج همان، :رك (است نظر كرده صرفكتاب او كتاب خبر است و نه نظر، 
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 هاي، گزارشتاريخالبدء و ال مقدسي نيز در  1.چون بيهقي را نيز در درون خود مستحيل كرده است
اند، رد  هاي افراد عادي را، چون اعمال جمشيد، از آن رو كه پيامبر نبوده انگيز و معجزه شگفت

بندد، كه ي مورخان ميانديشهي ماوراء بر انسان، چنان راه تحليل را در  باور به سلطه2.كند مي
  .شودا ديده ميه، به وفور در آثار آن"واهللا اعلم"هايي چون به كاربردن عبارت

داد كه حتي در التفات باورمندي به امر قدسي چنان ابزار سنجش را تحت الشعاع قرار مي
مورخان مسلمان، تاريخ پيش از ظهور . گذاشتو گزينش رويدادهاي مورخان تأثير ژرفي مي

ي اصلي  ها را در برآوردن وظيفه پنداشتند آناند، چراكه مياسالم را پر از خبط و خطا انگاشته
به ظاهر، . كند دور مي- دادن تصوير روشني از حقيقت اسالم بود  كه به دست- نگاري تاريخ

نشدن اطالعات مربوط به تاريخ پيش از اسالم و  انگاشتن و يكپارچه   پست ِدليل اصلي
   3.نگاري اسالمي، همين امر بوده است غيرمسلمانان در تاريخ

هاي درست از نادرست در پارادايم اي سنجش روايت متواتر، يكي ديگر از ابزارهِروايت
: شودبراي طبري، روايت مكرر پيشينيان از يك رويداد، حجت قلمداد مي. نويسي استتاريخ

ها،  گردآوردي دادهِ باور به اخبار متواتر در روش4.»دانشمندان سلف بر اين اجماع دارند«
  .پي گرفته خواهد شد "روش" امري كه در بحث 5ترين تأثير را گذاشت؛ بيش

ي بينش است كه ابزار هاي اساسي مورخان در مؤلفهتقديرباوري يكي ديگر از انگاره
- تقديرگرايي چنان با جان پارادايم تاريخ. كندسنجش رويدادها و گاه توجيه وقايع را فراهم مي

هاي نمونه. يدنگاري ايراني نامالعقد تاريخ سطةتوان آن را وانويسي آميخته شده بود كه مي
جا تنها به بيان توان ذكر كرد، كه در اينفراواني از اين گونه آثار، به عنوان شاهد اين مدعا، مي

  :شودمواردي چند بسنده مي
_________________________________________________ 

ي موسي و با اشاره به معجزهكند،  خواند و رد ميي ذهن بيمار مردم ميانگيز را خرافات و زاده امور شگفتكه بيهقي با وجود اين   1
ها را  كند كه آن كند و براين باور است كه خداوند به پيامبران نيروي خاصي اعطا مي بره، پيامبران را از اين حكم مستثني مي

: ان، تهر)نظام مافي(ي منصوره اتحاديه  ، ترجمهي بيهقي زمانه، زندگي و كارنامه. 1375مريلين والدمن(سازد  قادر به معجزه مي
  ).113نشر تاريخ ايران، ص 

  .501مقدسي، همان، ص    2
دادند، پس از ظهور اسالم و زوال حتي مورخاني كه به تاريخ ايران پيش از اسالم توجه نشان  .109 - 108روزنتال، همان، صص   3

هاي مسلمان بر ي سياسي عربهر چند با غلبه. ساسانيان، ايران را از مركزيت عالم خارج كردند و اسالم را به جاي آن نشاندند
آيد، بايد توجه داشت كه خود اين به محاق اي امري به نسبت طبيعي به شمار مي توجهيايران و به محاق رفتن آن، چنين بي

اي ارزشي بر مدار جايي در التفات مورخان، صبغهرفتن نيز به موضوعي براي پرسش و پرداخت مورخان تبديل نشد؛ چرا كه جابه
  .داشت كه توانست موضوعيت ايران را در برابر موضوعيت اسالم، نزد مورخان به زانو درآوردباور 

  .25طبري، همان، ص    4
  .117همان، ص  ؛ آرام،372 - 371بنياد موقوفات افشار، صص:  تهراننگاران ايران،تاريخ. 1373پرويز اذكائي: براي آگاهي از اين امر، رك   5
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 شود، تقديرگرايي تمام عيار است؛نگاري تحليلي خوانده ميي اعالي تاريخبيهقي كه نمونه
  در پنج مجلدي كه از او به جاي مانده، بارها.اندچنان كه او را به جبرگرايي نيز شناخته

  1:ي تقدير و قضا به كار رفته استكلمه
كه مراد و قضاي ايزد چنان رود كه وي خواهد و گويد و فرمايد، و نه چنان«

آدمي در آن باشد، كه به فرمان وي است سبحانه و تعالي گردش اقدار و حكم او 
واع كامگاري و قدرت و در هر چه راست در راندن منحت و محنت و نمودن ان

كند، عدل است، و ملك روي زمين از فضل وي رسد از اين بدان و از آن بدين، الي 
  2».يرث اهللا االرض و من عليها هو خيرالوارثين

تر هر گونه نقد تاريخي را معطوف به اي واضح به گونهتاريخ بيهقعلي بن زيد بيهقي در 
تواريخ خزاين اسرار «: سازد ديگر را به اين انديشه رهنمون ميداند و مورخان باوري ميتقدير

پس . ي تقدير الهي مطبوع بودامور است و در آن عبر و مواعظ و نصايح، و نقد آن بر سكه
 از اين 3.»ي الهي بگشايدمورخ بايد به اصل جبر ديني بگرايد و مشكالت تاريخي را به اراده

  4.هاي مختلف مشاهده كردنويسي دورهاريختوان در متون تها ميگونه نمونه
اي كه ي صفويه به اوج خود رسيد؛ به گونهنگاري در دورهباور به تقديرگرايي در تاريخ

چون و ارادت بي«مورخان اين دوره، حتي به حكومت رسيدن واليان محلي را، بر اساس 
 در تبيين التواريخلب در  در همين عصر، عبداللطيف قزويني5.دانندمي» مشيت صانع كن فيكون

  :كشته شدن حيدر اظهار داشت
 ياز كمال قضا و قدر تيري به حضرت سلطان حيدر رسيد و آن حضرت جرعه«

_________________________________________________ 

  .17، مشهد، دانشگاه مشهد، ص ي ابوالفضل بيهقييادنامه، »بيني بيهقيجهان«. 1350شنمحمدعلي اسالمي ندو: رك   1
  .3، ص 11مهتاب، چ: ، تهران1، تصحيح خليل خطيب رهبر، جتاريخ بيهقي. 1386ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي   2
  .176 - 175، صص2گاه مشهد، چ، مشهد، دانشي ابوالفضل بيهقييادنامه، »بيهقي فيلسوف«. 1374محمدتقي دانش پژوه   3
سپاس و ستايش خداوند «: جويد، در تبيين قدرت تيمور، به خواست خدا استناد ميظفرنامهعلي يزدي در الدين كه غياثچنان   4

عالم را عز اسمه و جل ذكره كه در اين عهد همايون گوي زمين را در خم چوگان قدرت صاحب قران وافر شوكت آورده كه 
ي ميدان خاك جوالنگه يكران دولت خاقاني سپهر منقب چون قدر آسمان بيرون از دريافت اوهام است و عرصهآسمان قدرش 

ي اقتدار و جهانداري نهاده كه در مضمار عدل ي رفيعش متجاوز از مدارك افهام، عنان امور عالم در قبضهگردانيده كه مرتبه
ي  و زمام مصالح جهان به كف ارادت دولتياري سپرد كه به حملهالسبق از سالطين آفاق ربودهپروري و دادگستري قصب

ي قهرش دم صبح جهانسوز كمر شجاعت از ميان بهرام گشوده، كليد فتح و نصرت به دست صاحب اختيار دولتي داده كه صدمه
، به نامهسعادت. 1379غياث الدين علي يزدي(» ي شام شكسته و از نهيب تيغش خنجر آفتاب در نيام ظالم نهان گشتهدر سينه

  ).22ميراث مكتوب، ص : كوشش ايرج افشار، تهران
  .586خواندمير، همان، ص    5
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، در كشيد و به دار جنان "و منا اال مقتول شهيد" رشيد از جام ِشهادت به دستور آباء
   1.»...ي رضوان خراميدو روضه

ي باور به تقدير در اين عصر را، قاضي احمد قمي در  ترين اظهارات بر پايه مفصل ازيكي
  : در بيان جلوس شاه عباس اول به جاي گذاشته استالتواريخصةخال

يزلي متعلق به آن شده بود كه سرير سلطنت و چون مشيت ازلي و تقدير لم«
جهانباني و تخت مسند گيتي ستاني و قباي مملكت و تاج شاهي از مكمن غيب و 

 به آن حضرت حواله "تي الملك من تشاءؤت"موداي حقيقت انتماي  هبعالم الريب 
شود، چند روزي بنا بر صغر سن و قلت عساكر محسن در مملكت خراسان توقف 

ي اهل عالم در خراسان پادشاهي چون مدت هفت سال تمام آن روشني ديده. داشتند
  2.»...نمود، وقت آن رسيد و انتظار به نهايت انجاميد

ي ابزار سنجش توان به موارد تعيين كنندهي موجود را نيز مي التزام به قدرت مطلقهاعتقاد و
 داشتند،  باور- اللهي ظل- ي ايزدي فرًهِي ايرانشهريمورخان اضافه كرد؛ مورخاني كه به انديشه

ي ي قدرت مطلقه سنجش روايات را بر مطابقت با خواست و ارادهِهاي ميزانيكي از پايه
كردند و از اين رو التزام به قدرت موجود با باور به تقديرگرايي گره ستوار ميموجود ا

تؤتي الملك من تشاء " و 3"واهللا يؤتي ملكه من يشاء"ي مورخان با استناد به دو آيه. خوردمي
 سعي در توجيه قدرت موجود 4،"و تنزع الملك ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء

  .  سو، تفسير اين دو آيه راه را براي تقديرگرايي مورخان هموار كرده بوداز ديگر. داشتند
هاي ذهني مورخ تر شدن مؤلفهشد و اين مسئله به پيچيده  گاه اين باورها تركيب مي

 اما اساساً دو عنصر التزام به قدرت موجود و تقديرباوري، پيوندي عجين با يكديگرانجاميد؛ مي
او شاه را . است از محمود نوشته » تجليل« را به منظور تاريخ يمينيند كه كعتبي اذعان مي. دارند

"اي  چنين نگره5.دهد هايي به او نسبت مي داند و كرامت  و مرد خدايي مي"د من عنداهللامؤي
-  دربر- طرف مشهور است كه به مورخي انتقادي و بي- بيهقي رامورخي چون حتي بينش 

_________________________________________________ 

  . 390قزويني، همان، ص    1
  .859 - 858صص ، قمي، همان   2
  .247، بقره، قرآن   3
  .26، آل عمران، قرآن   4
بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  : عفر شعار، تهران، به اهتمام جي تاريخ يمينيترجمه. 1345ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقاني   5

  .17ي مترجم، ص مقدمه
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 سلجوقيان شود و شكست ازيت او، شاه هرگز اشتباهي مرتكب نميبراي نمونه، در روا. گيردمي
   :دهدرا به تقدير الهي نسبت مي

و چه بود از آنچه بود پادشاهي را كه امير مسعود، رضي اهللا عنه، را آن نبود  ...«
اندازه و  بيِ دولت و خداوندان شمشير و قلم و لشكرِاز حشم و خدمتكاران و عيان

ي بسيار؟ اما چون تقدير چنان بود كه او در روزگار  ن و خزانهپيالن ستور فراوا
 وي بشود، چه ِملك با درد و غبن باشد و خراسان و ري و جبال و خوارزم از دست

؟ كه قضا چنين نيست كه آدمي )گردن نهادن(توانست كرد جز صبر و استسالم 
 هرچند صيري نكرد،اهللا عليه، تقحمةاين ملك، ر.  زهره دارد كه با وي كوشش كند

مستبد براي خويش بود و شبگير كرد، و لكن كارش بنرفت كه تقدير كرده بود 
كه باز نمودم، رايگان از دست وي ايزد، عزه ذكره، در ازل االزل كه خراسان چنان

برود و خوارزم و ري و جبال همچنين، چنانك اينك باز خواهم نمود تا مقرر 
  1.»گردد، واهللا اعلم بالصواب

  :كندو در جاي ديگر تأكيد مي
 و چگونه دفع توانستي كرد قضاي آمده را كه در علم غيب چنان بود كه ...«

  2.»...سلجوقيان بدين محل خواهند رسيد، يفعل اهللا ما يشاء و يحكم ما يريد
نويسي، از اين روست كه او  نسبت به ديگر آثار مورخان پارادايم تاريختاريخ بيهقيتأكيد بر 

 سو اثر خود را خارج از نفوذ دربار به نگارش درآورده، و از ديگر سو اثري است كه بركاز ي
كه اگر تنها يك اثر بتواند دال بر بنابراين، چنان. اي شده استهاي انتقادي آن تأكيد ويژهجنبه

 است؛ اما از اين امكان برخوردار تاريخ بيهقينويسي باشد، بي ترديد هاي پارادايم تاريخنقض مؤلفه
 .»اي بسازداز تاريخ پايه«نويسي،  تواند خارج از قواعد تاريخكه مشهود است، حتي بيهقي هم نميچنان

- كند، در برابر نظام هستيبندي به آنچه از تاريخ مراد مي به بيان ديگر، خواست او در پاي
بر التزام به قدرت تواند عمل كند و الجرم نويسي نمياش كه بيرون از پارادايم تاريخشناسي

كند كه كه بارها در اثرش تأكيد ميكند؛ چنانشود، قد خم مي موجود و تقديرباوري استوار مي
  3.»...اهللا عليه، كس پادشاه نديده بود و نخواندهحمةتر، ركريمتر و رحيم«از سلطان مسعود 

_________________________________________________ 

  .1098 - 1097، صص 3بيهقي، همان، ج   1
  . 711، ص 3همان، ج   2
  .228 و 195، صص 1همان، ج: ؛ همچنين، رك636، ص 2بيهقي، همان، ج   3
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 يابد، ايني ميتر در ادواري كه تقديرگرايي بنا به مناسبات سياسي و اجتماعي رواج بيش
براي نمونه، شكست در جنگ چالدران در روايت مورخان . نمايدتر رخ مي ها بيشمؤلفه
شود، كه گويا هيچ شكستي در كار نبوده گر ميچنان مختصر و مبهم جلوهي صفويه، دوره
 همچون تأويل -  تأويل اسكندر بيگ منشي حدود يك قرن بعد از شكست چالدران1.است

  :نظير است در نوع خود بي- ت دندانقانبيهقي از شكس
بدون شك خداوند اعلم مقدر فرموده بود كه شاه اسمعيل در جنگ چالدران «

شكست بخورد، زيرا كه اگر وي در اين جنگ هم پيروز شده بود، اين خطر وجود 
- هاي ساده لوح به قدرت شاه اسمعيل به چنان مرحلهداشت كه دين و ايمان قزلباش

  2.»بردند هاي غلط ميه از راه راست منحرف شده و گمانرسيد كاي مي
ي ماوراء در تبيين رويدادها تنها در توجيه شكست يا اشتباه شاه مورد التفات مورخان اراده
. شودگيرد، بلكه هر نوع پيروزي و كاميابي شاه نيز به امري آسماني و قدسي منتسب ميقرار نمي

 "دريافت نداي آسماني"ي  تصرف آذربايجان را نتيجه، انيقصص الخاقبراي نمونه، شاملو مؤلف 
نگاري بدل شده بود  تقديرگرايي چنان به عنصري پايدار در تاريخ3.دانداز سوي شاه اسماعيل مي

 جويي از علت هجوم چنگيز و پذيرشاهللا در پيكه وقتي مورخي چون رشيدالدين فضل
 ايرانيان »گناهان بزرگ«نامد، كه در پي مي»  خداعذاب«آيد، آن را بار آن برميآمدهاي اسف پي

ي خداست و از اين نويسي، تاريخ تجلي اراده در يك عبارت، در پارادايم تاريخ4.نازل شده است
  .ي ماورايي، آسماني و قدسي داردرو هرگونه ابزار سنجش در درستي رويدادها نيز صبغه
  اسالم به پادشاهان ساساني، يا يك سلسلهاقدام مورخان در رساندن نَسب پادشاهان بعد از

مورخ منتقدي چون بيهقي نيز از اين امر . گر چنين التزامي است يا خانداني مشروع، نيز، نشان
  حتي با وجود5.داندي ساسانيان ميمستثني نيست كه غزنويان را در تداوم عظمت سلسله

 رشيدالدين، سلطنتخواجهي ايلخاني، همچون مشخص بودن نسب مغوالن، مورخان دوره
_________________________________________________ 

سازمان : ، تهران1دحسن سادات ناصري، جبه تصحيح سيقصص الخاقاني، . 1371ولي قلي بن داودقلي شاملو: براي نمونه، رك   1
  .45 - 44چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ص

ايران . 1384به نقل از راجر سيوري (43، ص 2اميركبير، خرداد، چ: ، تهرانتاريخ عالم آراي عباسي. 1350اسكندربيگ منشي   2
  .45، ص 14مركز، چ: ي كامبيز عزيزي، تهران، ترجمهعصر صفوي

  .35، ص 1ج، شاملو، همان   3
  .499البرز، ص : ، تصحيح محمد روشن و مصطفي موسوي، تهرانالتواريخجامع. 1373اهللا همدانيرشيدالدين فضل   4
  .132والدمن، همان، ص    5
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داند، و از ي ايزدي ميو داراي فرّه» جمشيد دادگستر«سو تداوم سلطنت  خان را از يكغازان
اي توسط مورخان دودماني، دست  سازي چنين مشروعيت1.ديگر سو وارث سلطنت چنگيز

د، يافتن حكومت دچار دگرگوني شخواهي كه مباني مشروعيتكم تا برآمدن جنبش مشروطه
  2.تداوم يافت

 نگاريبندي معمول در روش تاريخچه از تقسيمآن .نويسيروش در پارادايم تاريخ. 4 
. و تحليلي در اين دوره وجود دارد) روايي(آيد، اين است كه دو نوع روش نقلي پيشامدرن برمي

يرد، و گبندي، مورخي چون طبري جزو مورخان نقلي يا روايي قرار ميبا توجه به اين تقسيم
بندي امثال داعيان اين تقسيم. مورخاني چون مسكويه يا بيهقي درشمار مورخان تحليلي يا عقلي

  3.اندي همين روش، خردگريز نيز خوانده طبري را بر پايه
 هاييبندي چندان كارآمد نيست و دچار چالشرسد كه اساس اين تقسيماما به نظر مي

بتني بر تأويل است و هر تأويلي در درون خود چنان كه روشن است، هر روايتي م. است
گونه بنابراين، در بحث روايت از رويداد، هيچ. اي از تعليل و تحليل را به همراه داردجنبه
نقلي براي نمونه، چرا طبري كه با معيار پيشين در جزو مورخان . نگاري نقلي وجود نداردتاريخ

نهد؟ اي ديگر را واميكند و دسته را گزينش مياي از رويدادهاگيرد، دستهيا روايي جاي مي
 جامعه مورد التفات او نيست، ولي رخدادهاي سياسي هست؟ چرا از رخدادهاي سياسي، چرا

گزيند  برميالرسل و الملوكگيرد؟ چرا عنوان تاريخش را دستگاه خالفت مركز توجه قرار مي
_________________________________________________ 

  . 544 - 543، صص1ج، همداني، همان   1
بزاز مؤلف مورخان اين دوره به تأسي از ابن. شودهايي ميي صفويه، اين مؤلفه دچار چرخشهايي همچون دورههر چند در دوره   2

؛ 24 و 20، صص1شاملو، همان، ج: براي نمونه، رك (رساندند نسب پادشاهان صفوي را به امامان شيعي ميالصفاءةصفو
 كتابخانه، موزه و مركز: ، به كوشش رسول جعفريان و فرشته كوشكي، تهرانرساله در پادشاهي صفوي. 1387محمديوسف ناجي

اما در اين دوره ؛ 3سيوري، همان، ص: براي آگاهي از روند اين انتساب، رك. 61 - 60 و 50اسناد مجلس شوراي اسالمي، صص
، نامه عباسبراي نمونه، محمد طاهر قزويني مؤلف. ها به شاهان پيش از اسالم امري مرسوم بود نيز همچنان رساندن نسب آن

ي شاه   ساله22عباسنامه يا شرح زندگاني . 1329 محمد طاهر قزويني.دهديوند ميسلطنت شاه عباس دوم را به پيشداديان پ
  ).153ي ابراهيم دهگان، اراك، كتاب فروشي داودي، ص  ، به تصحيح و تحشيه)1073- 1052(عباس ثاني 

ن كس كه بر اين كتاب آ«: ها اين است كه خود طبري نيز بر روش به اصطالح نقلي خود آگاهي داشته استي داليل آن از جمله   3
ام كه در اين كتاب بياورم، اعتماد من بر اخبار و جا آورده يا شرط كردهي آنچه كه اين افكند، بايد بداند كه در همهما نظر مى

من جز در اندكى از آن اخبار به داليل عقول و استنباط . امها نسبت داده آثارى بوده است كه من روايت كرده و به راويان آن
اند، ام، زيرا علم به اخبار گذشتگان و گزارش هاى متأخران جز بر كسانى كه شاهدان ماجراها بودهي انسانى اعتماد نكرده نديشها

گران درك كرد و اخبار گذشتگان كه در  توان جز از طريق اخبار راويان و نقل گزارشممكن نيست و زمان گذشتگان را نمى
يابد، آن را عجب شمارد و يا شنونده به انكار آن پردازد، در اين يث كه وجهى بر آن نمىكتاب ما هست و خواننده از اين ح

شود كه آن اخبار را به ما موارد، خواننده بايد بداند كه در حقيقت خطاى آن متوجه من نيست، بلكه به راويانى مربوط مى
  ).6ص ، 1ج، طبري، همان ( »كنيمزارش مىاى كه به ما رسيده است، گاند، ما آن اخبار را به گونهگزارش كرده
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هايي دست يافت توان به مؤلفهين گونه، ميهايي از ا ؟ با پاسخ به پرسش»الرجال و الوزراء«و نه 
هايي كه در مسعودي، كه به نظر مورخي تحليلي نويسي است؛ مؤلفهكه متعلق به پارادايم تاريخ
شود، يعني روايت خالص از چه از تاريخ روايي مراد ميبنابراين، آن. است، نيز قابل تعميم است

تواند جدا از  روايت يا توصيف رويدادها نميبه بياني ديگر،. رويدادها، تبيين دقيقي نيست
نگاري در واقع، در تاريخ. گر قائم استتفسير و تأويل باشد؛ هر توصيفي به تأويل توصيف

 وجود ندارد، و هر خبر نقل و روايت شده مستثني از گزينش، بيان و تفسير 1وارمعرفت آيينه
) روايي، نقلي، دست اول(وصيفي صرف نگاري ت بدين معني تاريخ2.مورخ از امور واقع نيست

  3.وجود ندارد
، كه ...اثير، ابن اعثم كوفي و با اين توضيحات، بايد گفت، ميان مورخاني چون طبري، ابن

ي  اند، با مورخاني چون مسعودي، بيهقي، مسكويهنگاران نقلي يا روايي مشهور شدهبه تاريخ
دايم متفاوت ايجاد كند وجود ندارد، بلكه اي كه دو پارا رازي و ابن خلدون، تفاوت ماهوي

نويسي، وجه توصيفي بر وجه تحليلي  در پارادايم تاريخ4.اي استاي و مرتبهها درجهتفاوت آن
شود، اما وجه وار در اجزاء ديده ميوجه تحليلي به صورت گسست«غلبه دارد، در واقع، 

توان گفت بنابراين، مي 5.»داردتوصيفي نه در اجزاء، كه در كليت و به صورت غالب وجود 
اما . تبيين علي در آن بارز استروش در اين پارادايم غالباً روايي، نقلي و توصيفي است و فقدان 
ي ممكن است مورخان دسته. اين بدان معني نيست كه دو نوع روش در اين پارادايم وجود دارد

ها در پارادايم اشند، اما اين تفاوتي اول اهميت داده بتر از دسته دوم به تعقل و تحليل بيش
  6.كندنويسي شكافي ايجاد نميتاريخ

توان براي معيار تفاوت دو اگر بتوان از پارادايم سنتي به عنوان يك گفتمان ياد كرد، مي
 سخن گفت و بهره برد؛ خرده "خرده گفتمان"دسته مورخاني كه نام برده شدند، از يك 

هاي پارادايميك، با گفتمان اصلي، نه تنها هيچ تضادي ندارد، كه گفتماني كه در مبادي و مؤلفه
_________________________________________________ 

1  Correspondence. 
، به اهتمام حسن نگاري اسالمي تأمالتي در علم تاريخ و تاريخ. 1381نژاد، عطاءاهللا حسني هاشم آقاجري، غالمحسين زرگري   2

  .29نقش جهان، ص : حضرتي، تهران
ي ، شمارهكتاب ماه تاريخ و جغرافيا، »نگاري جهانيايگاه تاريخ ايراني و ج- نگاري اسالميتاريخ«. 1386سيدابوالفضل رضوي   3

  .4، آبان و آذر، ص115 - 114
  .24آقاجري، همان، ص    4
  .49حضرتي، همان، ص    5
  .93همان، ص   6
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نگاري خرده گفتماني قرار دارد  تاريخو جزتاريخ مسعوديبه عنوان نمونه، . همسو و منطبق است
شود و به مورخ تحليلي در برابر مورخان  تري قائل مي اش براي تعقل سهم بيش كه نويسنده

نگاري او، يك انقالب هاي تاريخت كه آيا مبادي و مؤلفهجاسپرسش اين. روايي معروف است
نگاري و به دنبال آن پارادايم جديدي به وجود آورده است؟ اگر پاسخ به اين پرسش تاريخ

نگاري ايراني برشمرد و مسيري را كه هاي چنين پارادايمي را در تاريخمثبت باشد، بايد مؤلفه
  .رسدكن به نظر ميطي كرده است دنبال كرد، امري كه نامم

 اي كه بايد انگشت تأكيد بر آن نهاد، اين است كه روش، همواره مبتني بر بينش است؛نكته
ي فراتاريخ و آسماني است، ديگر نبايد انتظار جا كه بينش اين پارادايم مبتني بر سلطهو از آن

-  پارادايم تاريخيگانهگرچه كيفيت اين حضور آسماني در انواع سه. هاي زميني داشتتبيين
تواند قواعد پارادايم متفاوت است، اما اين تفاوت كيفي نمي) عمومي، دودماني و محلي(نويسي 

براي مثال، در تواريخ عمومي، سرسپردگي به حضور و قدسيت خدا، جاي خود را . را برهم زند
دهد كه با  يي خدا در تاريخ دودماني مي سايهبه سرسپردگي به حضور و قدسيت شاه به مثابه

اما در هر دو، تحليل . گيردهمواره راه اغراق در پيش مي) درباري(ي رسمي و فرمايشي صبغه
. ها به امري ماورايي، قدسي و فراتاريخي داده است ي آنرويدادها جاي خود را به احاله

لط ايجاد  خ-  تاريخ و فراتاريخ- همچنين، در اين پارادايم، همواره بين تاريخ، اسطوره و افسانه
شناختي مورخان است كه به دليل گردآوري اطالعات نيز بخشي از مسائل روش. شودمي

  .، بدان پرداخته خواهد شد»گزينش در منابع«ي اهميت آن در مؤلفه
 ي منابعي پيشين، دور از انتظار نيست كه غلبه با توجه به چهار مؤلفه.گزينش در منابع. 5

ي ارزشي و مراد از منابع درباري نگره . باشد درباري- رسمينابع ي مورخان با ممورد استفاده
اند،  توليد شده و عاري از واقعيتامري قبيح بدان معني كه اين منابع يكسره با اغراض سياسي

اند، اما اين بدان معني نيست البته، اين منابع به راستي سياسي و معطوف به وقايع سياسي. نيست
  . ها كامالً مورد ترديد استهاي آنارهكه بدين واسطه صدق گز

هايي در مفهوم منابع رسمي وجود اندك تفاوتنويسي، ي پارادايم تاريخگانهانواع سهدر 
، يعني "شاهدان عيني"ي مستقيم مورخان يا بيان براي نمونه، در تاريخ عمومي مشاهده. دارد
 روايت طبري از فتح .خ مالك است مورِها، براي نگارش رويدادهاي همزمانها و شنيدهديده

هاي تواريخ  اما در گزارش1.كرمان و فارس به دست يعقوب ليث صفار، از اين گونه است
_________________________________________________ 
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. اندترين منابع  درباري و دودماني مهممنابع مكتوبپردازد، عمومي كه به زمان پيش از مؤلف مي
، هافرمان ( به منابع رسمي دربار مورخان خود از ديوانيان بودند وهمچنين، در تواريخ دودماني كه

منابع . گذارد دسترسي داشتند، ديگر جاي ترديدي در نوع منابع باقي نمي)ها و اسناد رسمينامه
  .زندنويسي را بر هم نميهاي پارادايم تاريختواريخ محلي نيز گر چه گاه متغير است، اما قاعده

ها در پارادايم ن روش گردآوري دادهتري توان گفت مهمبا توجه به مباحث مطرح شده، مي
روايت ) 2ها و منابع؛ روايت نوشتاري با نقل خبر از كتاب) 1: نويسي عبارت است ازتاريخ

نگاري عمومي،  هرچند هر سه روش در انواع تاريخ1.روش مشاهده)3شفاهي از اشخاص؛ 
 و دو روش ديگر ،ينگاري عموم تر در تاريخ دودماني و محلي رايج است، اما روش نخست بيش

  .  متداول است،در تواريخ دودماني و محلي
ي ها اين است كه در ادوار بعد استفادهي قابل تأمل در روش نخست گردآوري دادهنكته

ترين   به عنوان مهم"نويسينويسي و حاشيهذيل"انديشانه از اين روش منجر به ظهور كج
در واقع، مورخان هر آنچه را كه . نويسي شدخبندان به پارادايم تاري هاي روشي پايويژگي

ها قرار مورخان پيشين خود به جاي گذاشته بودند، به يكباره محل يقين و مالك وقوع رويداد
نويسي، همواره فضل تقدم در واقع، در پارادايم تاريخ. كردنددادند و از آن رونويسي مي مي
د به روايت مورخان متقدم به يك رويداد، شد و مورخان با استنامعناى تقدم فضل فرض مي به

  .پنداشتندترين روايت ميترين و درستآن را امين
ي رواج روش استفاده از منابع نوشتاري، ذكر اين نكته ضروري است كه، گرچه درباره

ها از پرداختن به گذشته به منظور عبرت كنند، هدف آنمورخان تواريخ عمومي خود ادعا مي
ها چيزي ، آثار آن)ي مخاطبان ي مقاله، ذيل مؤلفه بنگريد به ادامه(ست آموزي شاهان ا

ها براي نيل به آن. دهدبرخالف اين ادعا، يعني توجه به حيات معاصر مورخان، را نشان مي
- مقصود خود گزارش رويدادهاي گذشته را  از متون تاريخي پيشين به نوعي رونويسي مي

اطالق . آوردندها به نگارش درمي طريق مشاهده و يا شنيدهكردند، اما تاريخ عصر خود را از
در . يابدنگاري سنتي در اين مقاله نيز از اين رو معني مي به تاريخ"نويسيپارادايم تاريخ"ي واژه

گر نگريستند كه توضيحاي ميي مقدمه به اين پارادايم، به گذشته به مثابهِبند واقع، مورخان پاي
كه رويداد در آن روي داده است، كه گذشته به صرف اينان بود و نه آنزمان معاصر مورخ

از . ي موضوعي براي شناخت باشد؛ امري كه در دوران جديد به وقوع پيوستتواند به مثابهمي
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دادند و تري نشان مي اين رو، اكثر مورخان تواريخ عمومي به زمان حال خود توجه بيش
- صةخالي شاه صفي خطاب به مورخ اين نكته در جمله. دندكرتري را بيان ميجزئيات دقيق

  : آيد  به خوبي برميالسير
بايد كه در ايجاز و پاكي كالم سعي نمايي و چون به نوشتن حاالت زمان رسي، «

      1.»رسم اجمال را منسوخ داشته جمال عبارت را به زيور تفصيل زيب و زينت دهي
ده از منابع نوشتاري در ادوار متأخرتر ابتذال روش استفنگاري عمومي با ابدين ترتيب، تاريخ

اي كه تمامي وقايع متأخر يك در دام تقليد افتاد و بر دانش تاريخي خود هيچ نيفزود، به گونه
ي او، خالي از ارزش و اعتبار است و تنها مورخ، در صورت دسترسي به متون مورد استفاده

  اما گاه همين2. رويداد قابل بررسي دانستِگزارشتوان به عنوان وقايع معاصر او را مي
ها تنها رونوشت باقي مانده از متن اصلي است كه مورخ از آن بهره گرفته است و از رونويسي

ي اعالء در روش گردآوري اطالعات از منابع نوشتاري را ليكن، نمونه. يابنداين رو، اهميت مي
كند كه كه بيهقي خود اذعان مي ماني جست، چنانهاي دودنويسيتوان در برخي تاريخنيز مي

اي كه منصبي در دربار مسعود غزنوي داشته، گردآورده منابع او رسايلي است كه در دوره
برداري از اسناد نظير او به اين اسناد را كه در طول زندگي ديواني خود با نسخه كم استناد3.است

 اما نبايد اين فرض پيش آيد كه پيروان 4.ر او ديدجاي اثتوان در جايرسمي گرد آورده بود، مي
اي براي نمونه، ابن اثير به طرز ماهرانه. كردندي او عمل مينويسي همگي به شيوهپارادايم تاريخ

پيش از او، . سازدكند، كه سنجش كار او را دشوار مياز ذكر منابع مأخوذ خويش خودداري مي
 يعقوبي نيز از ذكر سند مطالب خود .اي برگزيده بود چنين شيوهالطوالاخباردينوري در 
تواند پارادايم ناچار ضروري است كه مجدداً تأكيد شود چنين تفاوتي نمي به. كندخودداري مي

 به طور خاص، اشتراك "روش"ي در مؤلفه. جديدي بسازد و يا پارادايم را وارد بحران كند
كم ها در گردآوري اطالعات دستاين بود كه آن) نويسانتاريخ(پيروان پارادايم مورد نظر 
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بردند؛ اين الگو وقتي ها بهره مي از آن1گزيدند، يا از تركيبييكي از سه روش مزبور را برمي
 تاريخ بيهقيشود كه روشي متفاوت بتواند آن را به چالش بكشد؛ امري كه در دچار بحران مي

گيرد تا  روش به بهترين نحو ممكن بهره ميويژگي بيهقي اين است كه از همين. نمود نيافت
  .اثري موثق به جاي گذارد

اين مسئله با . اندترين مخاطب مورخان، شاهان و درباريان بوده ترديد، مهمبي .مخاطبان. 6
ي ي سياست به معناي عام آن، يعني وقايع و رخدادهاي سياسي، به مثابهموضوعيت يافتن حوزه

در تواريخ . ش جامعه براي گزارش توسط مورخان، نيز همسو استترين بخش از كنبا اهميت
اند و گرچه تواريخ عمومي متقدم بر حسب  دهندگان اثر نيز بودهدودماني، مخاطبان سفارش

مسعودي در كه ها نيز خالي از اين نيت نبودند؛ چنانشد، اما آني شخصي شاه نوشته نميعالقه
ام و  ناميده الذهب و معادن الجوهرمروجاين كتاب را «: توجيه نگارش اثرش اظهار داشته است

ي بزرگان ملوك  اهل درايت كردم كه از اخبار روزگاران سلف نكاتي ضمن آن آن را هديه
 بر انتخاب الصفاضةرو حدود پنج قرن بعد ميرخواند در 2.»آوردم كه مورد حاجت است

  :ي مورخان، يعني پادشاهان، تأكيد كرد مخاطبان ويژه
اي بيشتر از فرمانروايان و پادشاهان محتاج به آگاهي بايد دانست كه هيچ طايفه«

تاريخ نيستند، زيرا چون تدبير مصالح مردم به ايشان واگذار شده است، ناچارند كه 
هايي بدانند فرمانروايان پيشين در تدبير كار مردم و اصالح امور زيردستان چه روش

 اند و با حوادث مهمهايي به كار برده چه حيلههااند و در جنگبه كار بسته
ي اند و طبيعي است كه آگاهي از اين امور جز با مطالعهچگونه برخورد كرده

  3.»...تاريخ ميسر نشود
 خنجي اهللا روزبهاننويسان را فضل تاريخِي مخاطبانها دربارهترين بحثشايد يكي از مفصل

ي علم تاريخ، فوايدي را در نسبت با هر مطرح كرده است؛ او در بيان فايدهعالم آراي اميني در 
ِ سالطين و حكام، امراء«ي حكومتي، اند از سه طبقه اين طبقات عبارت. طبقه برشمرده است
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از . كندياد مي» ارباب انتباه«ها با نام ي ديني كه از آن ، و يك طبقه»حرب و شمشير، و وزراء
ي ي مخاطبان خود در مقام نظر ايجاد كرد، در دورهاي كه طبري دربارهارهاين رو، چنان انگ

  :نويسدي علم تاريخ در نسبت با سالطين و حكام، ميخنجي در فايده. صفويه نيز باقي است
آنكه پادشاهان كامگار كه در روزگار دست اقتدار او قوي و مطلق است، چون «

به نظر مطالعه، وقايع و امور ايشان را بر احوال سابقيان سالطين مطلع گردد و 
مالحظه نمايد و بداند كه هيچ آفريده همگن مالك ملك عالم نيست و ملك بقاء 
هيچكس را مسلم نه، روزگار اقتدار را غنيمت بايد شمرد و گوي دولت از ميدان 

عه و بعمر بايد برد و نيز مشاهد نمايد كه ملوك ماتقدم، مثل اكاسره و قياصره و تبا
خواقين و خلفا و سالطين، از آنها هر يك سيرت محمود داشتند، بر برخورداري از 
مزرع عالم برداشته و نام نيكو يادگار گذاشته و هر يك خصال مذمومه پيشه 

  1.»ساخته، نقد دولت درباخته و نام بد خود در افواه عالم انداخته
 736بعد از مرگ ابوسعيد، در نمايد كه به اين نكته توجه شود كه اين مدعا وقتي رخ مي

نويسان، تا به قدرت رسيدن ي حامي و مخاطب تاريخق، به عنوان آخرين نماينده از سلسله.ه
الدين نظام. نگاري ايلخاني متوقف ماند سنت سترگ تاريخ-  مخاطب و حامي بعدي- تيمور

فت كه تيمور در توان گ از اين رو، مي2ي تيمور به تاريخ گزارش كرده است؛شامي از عالقه
، بنابراين 3.نويسي گرديد سنت تاريخِمقام مخاطب، سبب برانگيختن مورخان و موجب احياء

 وابسته -  شاهان- نگاري به مخاطبان خودنويسي، تاريختوان گفت كه در پارادايم تاريخمي
  .است و بدون آن دوام و حياتي ندارد

 ي پيشين، بديهي است كه مورخان ازفه با توجه به شش مؤل.خاستگاه اجتماعي مورخان. 7
 تاريخ  وتاريخ طبريچون (ي ديوانيان باشند؛ هر چند كه در تواريخ عمومي متقدم  دربار و از طبقه

. نگريستند ميي دانشي غيرتخصصي مورخان حكيماني بودند كه به علم تاريخ به مثابه) گرديزي
 ، چون فلسفه، نجوم، پزشكي و حتيتريبسيار گستردههاي  موضوعدر واقع، دانش مورخان 

 كه چنان .ها بودعنوان بخشي از حكمت مورد التفات آن شد و تاريخ نيز بهرياضيات، را شامل مي
 گاه مؤلفان تواريخ عمومي .آمد شمار مي بهمحمد بن جرير طبري، متكلم و مفسر روزگار خود 

_________________________________________________ 

  .81 - 80صص ، خنجي، همان   1
تاريخ نگاري در ، »ي تيمورينگاري دورهتاريخ«. 1380؛ به نقل از جان وودز201 - 192، صص 2، جظفرنامهالدين شامي، نظام   2

  .116ص گستره، : ي يعقوب آژند، تهران، ترجمهايران
  .130 و 124، صص 1همان، ج: نويسي در اين دوره، ركبراي آگاهي از تداوم سنت تاريخ   3
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هاي ن فضل اللّه و ميرخواند، نمونهمسكويه، رشيدالدي. از خاستگاه درباري نيز برخوردار بودند
 .كردندنويسي عمومي را به دربار منتقل ميي تاريخاند كه تجربهخوبي از اين گونه مورخان

 باره غالب است، آن است كه مورخان دربارينويسي در اينبنابراين، آنچه در پارادايم تاريخ
ي خود ه با ترغيب حاكمان و عالقهپنداشتند؛ هرچند اين وظيفي تاريخ را يك وظيفه ميپيشه

تر اي تخصصيپذيرفت، عمل مورخان درباري به نسبت حكيمان تا حدي پيشهايشان انجام مي
  .شدمحسوب مي

كند، وجود ندارد؛ اما توليد مي هر عصري نثر خود را ترديدي در اين نكته، كه .ادبيات. 8
 هاي ادبي، نثري دبيري است؛ وجود تفاوتنويسي، بانثر به كار گرفته شده در پارادايم تاريخ

ي نثر دبيري، به مثابه. حتي اگر مورخان ديواني نبوده يا خاستگاه اجتماعي ديواني نداشته باشند
مرسل، گاه متكلف و گاه : ديده استاي سبكي خاص به خود مينثر رسمي جامعه، در هر دوره

اين نكته . نمودبيان مورخان را تعيين ميدر واقع، گفتمان حاكم بر جامعه، نوع . گاه مصنوع
كرد؛ براي ي تواريخ دودماني تا حدي جاري است كه حتي زبان مورخ را نيز تعيين ميدرباره

نمونه، تمامي تواريخ دودماني آل بويه به زبان عربي است و آثار دودماني سامانيان يكسره 
- ندارند، بلكه قريب به هفت دهه ي زماني چنداني كه نه تنها فاصلهپارسي است؛ در حالي

بنابراين، در اين پارادايم، ادبيات . اند حضور سياسي همزمان داشته-  هجري قمري390 تا320
پديدار شدن تركان غزنوي، سلجوقي و خوارزمشاهي در  .مورخان تابعي از شرايط سياسي است

 جهان اسالم، پس از زبان تاريخ ايران، باعث اعتالي زبان فارسي و معرفي آن به شكل زبان دوم
 كه ن معني نيسته آ ب نكتهاما اين. نويسي ايراني داشت و نقش مؤثري در تثبيت تاريخ1عربي، شد،

شود؛ حتي ظهور مغوالن كه تحولي كار آمدن يك سلسله، اين زبان يكسره دگرگون ميبا روي
ني نداشت؛ ساختمان نگاري ايراني موجب گرديد، در اين مؤلفه تأثير چنداعظيم در تاريخ

عنوان  توان بهجمالت مركب و وفور كلمات دشوار را كه شاخص مورخان اين دوره است، مي
   2.ي سلجوقيان به شمار آوردميراث دوره

هايي هاي شخصي يك مورخ در به كار بردن زبان، تفاوتنبايد فراموش كرد كه ويژگي
  از سبكي فني برخوردارهانگشاي جوينيجايجاد خواهد كرد؛ براي نمونه در عصر ايلخانان، 

_________________________________________________ 

، المحضور ايرانيان در جهان اس، »ي مغولسهم ايرانيان در تاريخ نگاري اسالمي پيش از حمله«. 1381باسورثكليفورد ادموند    1
  .316ص  مركز بازشناسي اسالم و ايران،: اي، تهراتن ي فريدون بدره مهترج

ي  سال ششم، شماره، آيندهي آوانس آوانسيان،  ، ترجمه»نگاري ايران در اواخر سلجوقيان و عصر مغولتاريخ«. 1359يان ريپكا   2
  .803 ص  اسفند،- ، آذر 12- 9
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 داراي تاريخ وصافپيرايه و روان دارد و در مقابل،  زباني بيالتواريخجامعكه است؛ حال آن
نويسي، ي اين آثار از زبان مختص به پارادايم تاريخ سبكي مصنوع و حتي مغلق است؛ اما همه

، كه مؤلف آن وزير التواريخجامعي يرايهپكنند؛ يعني حتي زبان بييعني زبان ديواني، تبعيت مي
در واقع، گزارشي از . ي عصر خود نيستغازان و اولجايتو بود، زبان روزمره يا محاوره

  .كه به زبان رسمي اين پارادايم گردن نهدشود، مگرآنرويدادهاي تاريخي توليد نمي
***  

ها ره كرد، آن است كه اين مؤلفهن اشاه آها بايد باين مؤلفهي دربارهي بسيار مهمي كه نكته
ها و روابط هستند كه پارادايم ي اين مؤلفهاند و مجموعه داراي ارتباط منطقي و منسجمي

توان انتظار داشت كه در نگاري سياسي ميسازند؛ براي نمونه، تنها از وقايعنويسي را ميتاريخ
ياتي درباري برگزيند و با اين ي موجود التزام داشته باشد، ادبقدرت مطلقهگزارش خود به 

تواند توليد كند، كاركردي از چه اين پارادايم ميدر واقع، آن. ادبيات آن التزام را نشان دهد
  .هاي مزبور است، و نه معلولي از يك مؤلفه به طور مجزاي ارتباط دروني مؤلفهنتيجه

اريخ عمومي است كه هاي حضور پارادايمي غالب در اين هزاره، نگارش تويكي از نشانه
- ي تدوين و تبويب آن، و نيز سربرآوردن آن از حاشيهاختصار در شيوه تر به مناسبت بهپيش

نگاهي اجمالي به فهرست مختصر اين .  سخن گفته شدهاي متأخر،نويسي در سدهنويسي و ذيل
ا در طول اين نويسي رگونه آثار، به همراه سال نگارش آن، به خوبي حضور قاطع اين نوع تاريخ

   1.سازدهزاره نمايان مي
_________________________________________________ 

 اثر ابوعلي مسكويه تجارب االمم؛ )ق.ه363( اثر بلعمي ي تاريخ طبريترجمه؛ )ق.ه310تأليف ( اثر طبري تاريخ الرسل و الملوك   1
 اثر نظام التواريخ؛ )ق.ه658( اثر منهاج سراج طبقات ناصري؛ )ق. هي پنجم ي اول سده نيمه( اثر گرديزي االخبارزين؛ )ق.ه370(

 اثر حمداللّه تاريخ گزيده؛ )ق.ه730 (تاريخ بناكتي؛ )ق.ه710( اثر خواجه رشيدالدين فضل اللّه جامع التواريخ؛ )ق.ه674(بيضاوي
- ضةرو؛ )ق. ه816( اثر موالنا معين الدين نطنزي  منتخب التواريخ؛)ق.ه738 ( اثر ابوالقاسمِ كاشاني التواريخةزبد؛ )ق. هقرن هشتم(مستوفي

 948( اثر يحيي بن عبداللطيف قزويني لب التواريخ؛ )ق. ه942 متوفي (مير اثر خواندحبيب السير؛ )ق. ه903 متوفي (  اثر ميرخواندالصفا
 خبارجواهر اال؛ )ق. ه978تأليف ( اثر عبدي بيگ شيرازي  االخبارتكملة؛ )ق. ه972( اثر قاضي احمد غفاري قزويني تاريخ جهان آرا؛ )ق.ه

 اثر ميرزا محمديوسف خلدبرين؛ )ق. ه1063( اثر مالكمال بن جالل الدين منجم يزدي  التواريخةزبد؛ )ق. ه984(اثر بوداق منشي قزويني 
 تأليف محمدحسن مستوفي  التواريخةزبد؛ )ق. ه1115( اثر سيدحسن بن مرتضي استرآبادي تاريخ سلطاني؛ )ق. ه1078(واله اصفهاني 

 التواريخشمس عبدالكريم عليرضا اشتهاردي؛ الممالك تبريزي واثر ميرزا محمد رضا منشي )ق. ه1221ـ1218 (التواريخينةز؛ )ق. ه1154(
رضا اثر ) ق. ه1271 (الصفاءِ ناصريضةروعليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه؛ اثر ) ق. ه1258 (التواريخاكسيرعبدالوهاب قطره؛ اثر ) ق. ه1257(

-  منتخباعتمادالسلطنه؛اثر ) ق. ه1300 (تاريخ منتظم ناصريميرزا محمدتقي خان سپهر؛ اثر ) ق. ه1273 (لتواريخاناسخقليخان هدايت؛ 
  .)ق. ه1327متوفي (الممالك شيباني صديقاثر ) ق. ه1324 (التواريخ مظفري
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ي زماني ، با وجود فاصله)ق.ه1300تأليف (تاريخ منتظم ناصري بديهي است كه اثري چون 
تاريخ  اين اثر دارد، تا با تري بانسبت بسيار نزديك ،)ق. ه310تأليف (تاريخ طبري هزار ساله با 
تر از سي سال بعد  ي كم ، كه به فاصله)ق.ه1327تأليف (االسالم كرماني اثر ناظمبيداري ايرانيان

شك حاصل تبعيت ها، بيهايي به رغم دوريچنين قرابت.  به نگارش درآمدتاريخ منتظماز 
ذكر اين نكته ضروري . اعتمادالسلطنه از پارادايمي است كه در اين نوشتار به اجمال بررسي شد

كه نتوانست  پس از آن"نويسيريخپارادايم تا") ي كوهن بنا به چارچوب نظريه(است كه 
ي ي قاجار دچار مرحلهوضعيت ايران را پس از مواجهه با تمدن غرب توضيح دهد، در دوره

بحراني خود شد و در شرايطي كه امكان توليد آثاري خارج از پارادايم مزبور ميسر شد، در 
  .ين مجال حضور يافتگز  به عنوان پارادايم جاي"پژوهيتاريخ"آغاز قرن چهاردهم خورشيدي 

  نتيجه
نگاري ايراني از سنت اسالمي بررسي در اين نوشتار، سعي شد ابتدا چگونگي گسست تاريخ

ي مشاهده شد كه چگونه دو عنصر زبان فارسي و توجه به تاريخ باستاني ايران با انديشه. شود
ن تواريخ موضوعي، هايي چون بياي ايزدي درهم آميخت تا با سامان بخشيدن وقايع به روشفره

بدين ترتيب، تواريخ عمومي ايراني توانست . اي عربي متمايز كندهاي قبيلهراه خود را از سنت
پارادايم . يافته داشتگاه پارادايمي گردد كه از قرن سوم هجري قمري، حضوري قوامعزيمت
عي شد با ذكر اي را تحديد نمود كه در اين مجال سهاي ويژهنويسي از اين پس مؤلفهتاريخ

 بيان اين نكته ضروري است كه هر پارادايمي. ها اشاره شودهايي از اين مؤلفهشواهدي به جنبه
هاي ها و محدوديت دهد؛ امكانها را به پيروانش مي ها و امكاناي از محدوديتمجموعه

ليد كنند كه داد تا نوع خاصي از متون را تونويسي به مورخان اجازه ميتاريخي پارادايم تاريخ
 نگاري خارج از آن را غيرممكنكرد و توليد تاريخهاي برشمرده شده تبعيت مياز مؤلفه

هاي برشمرده شده در  ي مؤلفهنويسي از طريق اعمال سلطهگونه، پارادايم تاريخ بدين. ساخت مي
بيان همچنين، . متون توليدي در اين پارادايم، توانست يك هزاره موجوديت خود را حفظ كند

آفريد و يا پارادايم مسلط هاي منحصر به فرد اين قبيل آثار، پارادايم جديدي نميشد كه ويژگي
نويسي در واقع، اگر بتوان چيزي افزون بر موارد ياد شده از متون تاريخ. كردرا وارد بحران نمي
 كه گونهگردد؛ و هماناي چون سبك و عاليق مورخان بازمي هاي شخصييافت، به ويژگي

  .كردنگاري تفاوت ماهوي ايجاد نميهايي در تاريخاشاره شد، چنين ويژگي
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  يافته نو متني ي پايه بر نيمروز ملوك و اسماعيليان روابط در نگريباز

  
  1مريم معزي

  
  
  
  
  
   

  
  
  

 هاي اسماعيليه، در دوران نزاري به جهانيان معرفي گرديد؛ يكي از متمايزترين چهره :چكيده
كردند؛  هاي ايران جوامع خود را هدايت مي نيافتني و بر فراز كوه  دستدوراني كه رهبران از درون دژهاي

. جنجالي قيامت را عرضه كرد و دوراني كه اطالعات اندكي از آن باقي ماند) ي آموزه(دوراني كه دكترين 
را مغوالن، دژهاي آنان را ويران كردند، امام اسماعيلي و بسياري از افراد خاندانش را كشتند، پيروان او 

در نبود منابع .  دشمنان داخلي در آتش سوزانده شدشان به دست هاي قتل عام نمودند؛ اما كتابخانه
گونه، تاريخ اين  ينا بيرونيان باقي ماند، و ي هاي جسته گريخته، يك سويه و گاه دشمنانه دروني، روايت

  . دوران بر اساس همين منابع نوشته شد
شود،  جا ارائه مي هاي درون دژهاي نزاري براي نخستين بار در اين نوشته اينك متني نويافته از دست

ويژه بر روابط ايشان با ملوك  هاي حيات آن، و به  ايران در واپسين دههي تا بر تاريخ و عقايد نزاريه
 تك نسخه، تصحيح و همراه يك مقدمه ي اين متن، پس از معرفي كامل، به شيوه. نيمروز، روشني افكند

جا كوشش شده است تا با استفاده از نقد  در اين. شود ها، در اين جا ارائه مي ها و افزودگي و روشنگري
ي كار، عالوه بر  نتيجه. دست آمده از متن، با منابع ديگر سنجيده شود هاي به دروني و بيروني، آگاهي

 ن نكته نيز هستدن ايش اسماعيليان ايران در اين دوران، روشن ي دست دادن اطالعات جديدي درباره به
، منسوب به خواجه نصيرالدين طوسي، يكي است  تسليمي هروض اين متن و كتاب ي كه ظاهراً نويسنده

  . و او هم گويا از اهالي قومس و دامغان، و يا شميران، باشد

   اسماعيليان، الموت، سيستان، ملوك نيمروز، نزاريان:كليدي هاي واژه

_________________________________________________ 

 maryammoezzi@yahoo.com   استاديار گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد   1
  24/2/90:تاريخ تأييد، 18/12/89 :تاريخ دريافت
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  مقدمه
 اسماعيلي هاي دعوت نخستين كه رسد مي نظر به ،ايران در سماعيليها انتشار ي هنحو به توجه با
 با مخالف مذهبي هاي گروه استقرار ي پيشينه داراي كه شد آغاز ايران از مراكزي و شهرها در

 شمار به خوارج پايگاه ديرباز از انزوايش و دوري دليل به كه سرزميني سيستان،. بود سنت اهل
  .رود شمار به اسماعيلي داعيان براي مناسبي مكان انستتو مي نظر اين از رفت، مي

 دعوت1دهم/ چهارم قرن در ماوراءالنهر اسماعيلي داعي ،)نسفي (نخشبي كه شده گفته
 مذهب قرمطي، داعيان نيز او از پيش كه نيست ذهن از دور 2.كشاند سيستان به را اسماعيلي
 ،يسجستان احمد بن اسحاق ابويعقوب زيرا. شندبا برده ديار اين به را ،آن سبعي نوع از اسماعيليه

 هاي نوشته از اين و نبود فاطمي ياسماعيل مذهب بر آغاز در سيستان، اهالي از و اسماعيلي داعي
) ري مذهب سبعي داعيان نخستين از (رازي ابوحاتم نظر تأييد در كه ،النصره كتاب در او

 مسئول را وي اما ؛باشد پيوسته قرمطيان به زادگاهش در وي كه نيست معلوم3.يدآبرمي نوشت،
 الدوله ولي امير را سجستاني كه اند آورده 4.اند كرده معرفي سيستان در اسماعيليه مذهب انتشار
 كه رساند مي خبر اين 5.كشت )1004 - 963/ 393 - 352 :كح (سيستاني احمد بن خلف

 مسكن سيستان در بلكه بود، پايگاهش سابقĤ كه ري در نه عمر، اواخر در سجستاني ابويعقوب
  .است بوده سرگرم دعوت امر به و داشته

 .ندشتگذا فزوني به رو سيستان در اسماعيليه پيروان كه بود وي هاي كوشش ي نتيجه در اًظاهر
گونه اين  ،دوازدهم/ ششم قرن در اماميه شيعي ي نويسنده رازي، قزويني عبدالجليل ،كه نانچ

 سگزي پنجاه شوند، مسلمانان تاختن به ]اسماعيلي[ ملحد صد اگر كه است معلوم«: نوشت
  .دادند مي تشكيل سيستانيان را ايران اسماعيلي انييفدا درصد پنجاه ،اظهار اين بر بناكه  6؛»باشند
 .باشد عاري حقيقت از كلي طور به تواند نمي اما ،رسد مي نظر به گزاف هرچند ادعا اين 

_________________________________________________ 

  .ميالدي است و قمري هجري به ترتيب به آمده، پاياني هاي افزودگي و حاضر متن در كه هاييتاريخ تمامي   1
 مطالعات و ي مؤسسه: پژوه، تهران ، به كوشش محمدتقي دانشالتواريخةزبد. 1366الدين ابوالقاسم عبداهللا كاشاني،  جمال   2

  .23تحقيقات فرهنگي، ص 
. 1373؛ زرياب خويي196و14فرزان، صص : اي، تهران  فريدون بدرهي ، ترجمهتاريخ و عقايد اسماعيليه. 1375فرهاد دفتري،    3

  .429، ص 6، ج اسالمي المعارف بزرگةداير، »ابويعقوب سجزي«
  .84 االسالميه، ص الثقافة]: المكاندون ذكر [، تصحيح محمد زاهد بن الحسن الكوثري، الدين التبصير في. 1940ابوالمظفر اسفرايني    4
الدين حسيني ارموي  ، تصحيح جاللنقض بعض فضائح الروافض نقض بعض مثالب النواصب في. 1358عبدالجليل قزويني رازي    5

 .312انجمن آثار ملي، ص : محدث، تهران
  .123همان، ص    6
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. نيست دست در يا آگاهي ديار اين اسماعيليان از ،مدارك و منابع نقصان علت به ، اينباوجود
 بار آيد، مي پي در و است مانده جاي به الموت دوران اواخر از اًظاهر كه مختصري ي رساله
 را نيمروزي لكم يك گرويدن بار اين و كند مي اشاره ديار اين در اسماعيليه حضور به ديگر

  .سازد مي مطرح آيين اين به

  خهنس معرفي
 فدايي ي نوه ميرشاهي، صدرالدين هاي نوشته دست ميان در ،بار نخستين براي ،رساله اين به

 و ميرشاهي صدرالدين خود قلم به كه ،برخوردم 1،الطالبين منينؤالم ةيهدا كتاب مؤلف خراساني،
 ي گفته به بنا. بود شده استنساخ آمد، خواهد آن وصف اين از پس كه اي نسخه روي از

 از يكي ساكن ،اسماعيلي شخصي از بوده، آن از جزيي نيز رساله اين كه كتابي ،يميرشاه
 صاحب و ،بود رسيده او دست به د،رح، به نام روستاي سخراسان جنوب مرزي روستاهاي

  .بود يافته ساختمان پي در را آن ،اش خانه بناي تجديد هنگام در تصادفي طور به ،نيز كتاب
 از حدودي تا كوب، ينزر عبدالحسين دكتر مرحوم به ميرشاهي ي نوشته دست دادن نشان با

 زيرا ؛نبود ميسر آساني اين به ،اصلي ي نسخه به دسترسي ي مسئله اما ؛يافتم اطمينان متن اصالت
 از يكي سرانجام ؛ ونماند نتيجه بي جستجوها اما. بود رفته روستايش از نسخه صاحب

 ي عالقه از آگاهي و نسخه به دسترسي از سپ ،شدن كارشآ من بر كه طريقي به ،اسماعيليان
  2.آورد برايم را آن ،نگارنده
 نستعليق خط به ،صفحه 27 در 10×18 ابعاد به مانند، نگج كتابي آغاز در حكايت اين

 اين. است شده استنساخ ني،ئقا حسين فرخ بن معصوم توسط ،1059/1649 سال در ،زيبايي اًتنسب
 در خصوص به رفته، ميان از آن ي حاشيه. است رفتن ميان از حال در و شده يدهسپو نسخه
 ي حاشيه. است افتاده نسخه پوسيدگي علت به سطر هر آخر كلمات نخست، ي صفحه دو يكي

 يك از حكايت آن، ابتدايي و ساده چرمي جلد همچنين كتاب، مياني هاي برگ از برخي
  .كند مي نامشخص زماني در اوليه ترميم

 از احتماالً ديگر، موجود شواهد بنابر و ،كند مي معرفي را خود كه گونه آن ،مستنسخ
 در مفصل طور به را آنان آثار و خاندان اين تاريخ. استبوده  قهستان موروثي داعيان خاندان

_________________________________________________ 

  .اساطير: ، تصحيح الكساندر سيميونوف، تهرانالمؤمنين الطالبين ية هداتاريخ اسماعيليه يا. 1362العابدين فدايي خراساني  محمد بن زين   1
  .با تشكر از آقاي كريم جوان كه اين نسخه را در اختيار نگارنده نهادند   2
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 نثر لهجه، اگر چه. ام نديده ديگري ي نوشته تاكنون او خود از اما 1؛ام كرده معرفي ديگري جاي
 احتماالً ـ مكاني ي فاصله و ،قرن چهار حدود زماني ي فاصله دليل به كاتب، و ندهنويس سبك و
 حفظ با شود، مي ديده كه جا آن تا كاتب، ، اينوجود با است، بوده بسيار ـ قهستان تا تالمو از

 اهميت سبب به شايد. است سهوي اًعمدت ها غلط .است كرده استنساخ را متن اين امانت
  .است كرده آن نگارش در تري كم دخالت بوده، قايل متن براي تبكا كه يا يمذهب

 تا نيز، اسماعيلي ديگر رساالت و ها كتاب از يك هيچ در. نيست معلوم اثر ي نويسنده نام
 تنها. است نشده اي اشاره آن ي نويسنده نام و اثر اين به است، شده شناخته و موجود كه جا آن

 را حكايت اين ،خود ي نشده چاپ هاي كتاب از يكي در) 1342/1923 متوفي ( خراسانيفدايي
 با كه 2؛است كرده ذكر ،اثر خود يا نويسنده نام به اشاره بدون و بسيار تصرف و دخل با

 اين از نيز ديگري روايت زيرا  يا نه؛است داشته دسترسي متن اين به كه گفت توان نمي اطمينان
 توان مي حد اكثر آن، نگارش سبك و تاريخي تاشارا به توجه با كه ،است دست در حكايت

 متن به روايت اين شباهت ترين بيش 3.داد نسبت 12/18 قرن اواخر به را آن شدن نوشته تاريخ
 ،داشته حافظه دررا كه  متن اين از آنچه نويسنده گويي. است آن كالمي هاي قسمت در ،حاضر

 براي توان نمي ،رو اين از. است نگاشته دوباره افزوده، آن به كه بسياري هاي برگ و شاخ با
  .كرد استناد آن به ،حاضر متن ي رفته ميان از هاي قسمت به بردن پي

  نسخه نقد
 ،وي استناد و استدالل طرز سبك، نثر، لهجه، اما ؛است مانده باقي ناشناس متن اين ي نويسنده 

 نصيرالدين خواجه به را آن انفايو كه 4،تسليم ي هروض يا التسليمةضرو كتاب ي نويسنده به بسيار
 حاضر متن كه است اين در نوشته دو اين تفاوت تنها. دارد شباهت است، داده نسبت طوسي
 و كتاب هدف و غرض در بايد را تفاوت اين علت اً،ظاهر. است التسليم ةضرو از تر عاميانه
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 در تشابه نهمچني شد، ذكر كه هاييمشابهت به بنا. كرد جستجو آن مخاطبان بيني پيش
 نفر يك متن دو هر ي نويسنده كه رود مي احتمال 1،نادر و خاص تركيبات و لغات استعمال

 بر عالوه ،متن اين ي نويسنده كه است اين رسد، مي ذهن به كه تريضعيف احتمال. باشد
 ي شيوه تأثير تحت شدت به و بوده نيز التسليم ةضرو ي نويسنده ،واليتي هم و شهري هم كيشي، هم

 ي فرضيه متن، دو اين نثر و لحن شباهت دليل به اًشخص كه ،است داشته قرار وي كالمي
 كه در جاي خود ، هر دو متني  نويسندهي  لهجه، از سوي ديگر.دهم مي ترجيح را نخست

اي بسيار نادر و  لهجه معرفي خواهد شد، به نوعي است كه بنا بر نظر ملك الشعراي بهار
 پذيرش انتساب اين متون از اين رو،.  دامغان و شميران استردمان قومس،ياب و متعلق به م كم

  .كند را به خواجه نصيرالدين طوسي دشوار مي

  روايت تاريخي نقد
 به گرايش و نيمروز ملوك از ملكي مذهب تغيير چگونگي از است روايتي حكايت، اين متن

. است يكي قسمت سه هر فمؤل كه ،است مناظره يك و نامه دو شامل و اسماعيليه، مذهب
 اصفهان از است اميري سوي از ظاهر به آيد، برمي مطالب الي البه از كه گونه آن نامه، نخستين

 در آمده، رساله اين پايان در كه دوم ي نامه. نيمروز ملوك از يكي به ،نصر عالءالدين نام به
 و مناظره روايت. است صر،ن عالءالدين به ينيمروز كمل از يعني نخست، ي نامه به پاسخ واقع

 مذهب اسماعيلي فردي ميان نيمروز، ملك حضور در ظاهر به شده، توصيف كه نيز اي مباحثه
 خصوص به ،نيمروزي ملك درگاه فقهاي و ن،ئقا قاضي ابوالمحاسن، قاضي پسر محمود، نام به

 ملك شدن جابم با مناظره اين پايان. استصورت گرفته  ،طوسي رشيدالدين نام به حنفي فقيهي
 ،است جدلي چنين متضمن نيز نخست ي نامه. يابد مي خاتمه اسماعيليان به وي پيوستن و نيمروز

 شده دستگير ري در الموت از بازگشت هنگام كه فارس اسماعيليان از يكي ميان مختصرتر، اما
  .غزيمر اسعد الدين جمال نام به ديگري فقيه با است، شده برده نصر عالءالدين نزد به و

 متن شواهد به توجه با. است دشوار وقوع، صحت شرط به البته وقايع، اين دقيق زمان تعيين
 متن اين تاريخي اشارات كه گفت اطمينان با توان مي تنها ،ديگر منابع با ها آن ي مقايسه و

) 1257 - 1219 /655 - 616 (مغول ايلخانان و خوارزمشاهيان ميان فترت روزگار به مربوط
_________________________________________________ 
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 شدن نوشته از پيش سال دو در اسماعيليان توسط ارجان، ويراني از سو يك از يراز ؛است
 2،»نشسته الموت سنگ سر بر «كه امامي به ديگر سوي از و 1،دهد مي خبر نخست ي نامه
 فترت زمان به اسماعيليان توسط را ارجان ويراني ديگر منابع كه جا آن از. كند مي اشاره

 تر عقب) 616/1219 (مغول ي حمله از نظر مورد زمان نابراينب 3،دهند مي نسبت مذكور
 جلوتر) 654/1257 (الموت سقوط از الموت، در امامي از كردن ياد علت به و ،رود نمي
  .شود مي محدود ساله هشت و سي ي فاصله يك به يعني ؛آيد نمي

 توان نمي يقين و عقط با اما ؛كند مي نيز محدودتر را زماني ي فاصله اين ديگر، اشارات برخي
 را زماني ي فاصله اين تواند مي ،اسماعيليان با 4خوارزمشاه ي عهدنامه به اشاره ،مثالً. گفت سخن

 ي مصالحه همان عهدنامه اين گفت توان نمي اطمينان با كه جا آن از اما ؛كند محدود سال سي به
 ،5)624/1226 در منعقدشده (شدبا دامغان شهر سر بر اسماعيليان با خوارزمشاه الدين جالل سلطان

 او نام به خواندن خطبه سر بر) 596/1199 (اسماعيليان با خوارزمشاه محمد سلطان پيمان نه و
  .كنيم مي خودداري اظهارنظري چنين از 6،دينار هزار صد مبلغ به اي ساليانه باج پرداخت تعهد و

 7،اميرقراچه يعني تگو،گف مورد شخصيت اگر كه دارد وجود متن در نيز ديگري ي اشاره
 دو حدود به را زماني ي محدوده اين حتّي است، شده اشاره او به ديگر منابع در كه باشد يهمان
 خوارزمشاه، الدين جالل سلطان امراي از نامي، اميرقراچه از ديگر منابع. دهد مي تنزل سال سه
 فراري سيستان به را وي مغوالن و برد مي سر به نيشابور و طوس حدود در كه اند كرده ياد

 مغوالن و رسيد سيستان به 1232 /630 سال در ،سيستان تاريخ صريح ي نوشته برابر وي،. دادند
 1234 /632 سال در و كردند تصرف را شهر 631/1233 سال در و رفتند سيستان به او پي در

 را ستانسي ارگ نشينان قلعه از بسياري و نيمروز ملك ،مغوالن. ساختند مسخر را ارگ
 بود، شده شايع كه مهلكي بيماري و محاصره مدت طول اثر بر نيز زيادي ي عده. كشتند
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 نشده يادي منابع در اميرقراچه از ديگر مغوالن، دست به ارگ سقوط از پس 1.شتندذدرگ
 مغوالن دست به اگر كه رسد مي نظر به. كشيد كجا به وي سرانجام كه نيست معلوم و است

 اثر بر محاصره مدت در كه بسياري كسان همچون باشد، نشده كشته نانآ با جنگ در يا
  .باشد درگذشته بيماري بدان بايست مي نيز وي مردند، بيماري
 ملك 2.است شده ياد نيمروز ملك خدمت در اميري عنوان به اميرقراچه از متن اين در

 نفر هزار چند و جنگيده اناسماعيلي با كه است ملكي شده، اشاره او به جا اين در كه ،نيمروزي
 با دشمني به سيستان حاكمان از تن دو ،دانيم مي كه جا آن تا. است داده كشته راه اين در

 - 612 :كح (بهرامشاه )الدوله شمس (الدوله يمين ملك ،نفر نخستين :اند بوده مشهور اسماعيليان
 كه جا آن تا اما 3د؛بو نيمروز، ملك ابوالفضل، الدين تاج نوادگان از) 1251 - 618/1215
 تهديد  بر اثرنيز سرانجام. نداد نشان گرايشي آنان مذهب و اسماعيليان به گاه هيچ وي ،دانيم مي

  4.شد كشته 1251/ 618 سال در ،فرقه اين يانيفدا دست به اسماعيليان
 627 سال به مقتول (لتگينينا الدين تاج ملك جنگيد، اسماعيليان با كه سيستان حاكم دومين

 5.رفت مي شمار به خوارزمشاه محمد سلطان هاي عموزاده از كه بود) 1234 يا 1229/ 632 يا

 بود فرستاده قهستان اسماعيليان نزد آشتي و صلح براي را سراج منهاج نيز بار يك وي
 جنگ اعالن براي تا بود خواسته سراج منهاج از و شده پشيمان بعد اندكي اما ،)623/1226(
 در 6.بود افتاده زندان به مدتي براي دليل همين به و نرفته نيز وي كه ،رودب آنان نزد به

 سيستان ملك ين،گالتني الدين تاج ملك همين بود، برده پناه سيستان به اميرقراچه كه روزگاري
  7.شد كشته و افتاد مغوالن دست به ،سيستان ارگ سقوط  هنگامدر كه بود او هم و بود
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 1ندارد، وجود اسماعيليه مذهب به التگينين ملك گرايش به اي رهاشا هيچ منابع در اگرچه
 اسماعيليان با كه رسد نمي نظر به نيز بعيد شد، اشاره آن به تر پيش كه صلحي ي سابقه با اما

 ي حمله احتمال ،ترديد بدون اميرقراچه، آمدن از پس كه خصوص به ؛باشد كرده مماشاتي
 دنبال به بايست مي صورت اين در پس. كند خطور بود ممكن سيستانيان از كسي هر ذهن به مغول

  .نشود پيمان هم نيز دشمن با كم دست ندهد، پناه و نكند ياري اگر تا گشت متحدي
 داعيان تبليغات اثر بر اسماعيليه مذهب به سالطين و ملوك گرويدن ،ديگر سوي از
 حسين عالءالدين سلطان كه چنان. است نبوده اي سابقه بي مورد روزگاران، اين در ،ياسماعيل
 اين 2.پيوست فرقه اين به ،)1161 - 1149/ 556 - 544 سلطنت (سوز جهان به مشهور غوري،
 به نسبت 573/1177 سال از اًرسم نيمروز ملوك كه است مالحظه قابل حيث اين از مورد

 در عيلياناسما پيروان تعداد كه نويسد مي اثير ابن 3.كردند مي اطاعت اظهار غور سالطين
  4.بود شده زياد بودند، غوري سالطين تابع كه شهرهايي

 كشته و مغول ي حمله از پس متن، ي نويسنده كه دارد وجود نيز احتمال اين ، اينوجود با
 اين سقم و صحت توانست نمي كسي كه زماني يعني سيستان، درباريان و امرا ملك، شدن

 نيمروز ملك به را) اسماعيليان دعوت پذيرفتن (نسبتي چنين كند، تكذيب يا ييدأت را سخنان
 تمام ، بعيدي فرضيه اين از گذشته اما. باشد كرده فراهم تري بيش تبليغاتي ي حربه تا ،داده

 آن و مورد، يك بجز باشد، سازگار و هنگآ هم هم با نحوي به تواند مي متن تاريخي اشارات
 كه دكن مي اظهار جا يك در ،نيمروز لكم به نصر عالءالدين ي نامه در كه است نكته اين
 الدين تاج «از سخن ،بعد كمي و 5؛»است خاندان آن از جهت يك به خدمتكار ي هدبن«

 - 496 :حك (ابوالفضل الدين تاج كه حالي در 6.آورد مي ميان به ،»بود ما جد كه ابوالفضل
 او نسب اند، ستهدان نيمروز ملوك ي سلسله مؤسس را وي مورخان كه ،)1164 - 1103 /559
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 از شد، اشاره تر پيش كه گونه همان ين،گالتين الدين تاج ولي 1؛اند رسانده صفاريان به را
 كه كرد رفع گونه اين را تناقض اين بتوان شايد. بود خوارزمشاه محمد سلطان عموزادگان
 خوارزمشاهي خاندان دو هر به) دو هر ين،گالتين الدين تاج هم  واو هم شايد و (نصر عالءالدين

ين بر تخت گكه چون ينالت  يا اين؛نيست غيرممكن البته كه اند، رسانده مي نسب نيمروزي و
با توجه به  ، صورتدر هر .شمار آورده شده است ملوك نيمروز نشسته بود، از آن خاندان به

 همين ملك ،ي كه به اسماعيليان پيوستا ملك نيمروزيرسد   به نظر مي،شواهد موجود
  .باشد  بودهينينالتگ
 هيچ به باشد، محض حقيقت حكايت، اين در اشاره مورد وقايع تمامي اگر حتي اين، وجود با
 و سونگرانه يك ي شيوه. دانيمن تبليغي اي نوشته را حكايت اين ما كه نيست آن از مانع روي

 محض به قهاف آن در كه اسماعيليان و فقها ميان ي مناظره ترسيم در نويسنده ي گرايانه غيرواقع
 كه حالي در 2روند، مي در به ميدان از آنان، ي تازه و محكم چندان نه هاي استدالل با برخورد

 تقويت را ما گمان 3بود، داده نيز گيري چشم پاسخ استدالل ي شيوه اين به غزالي اين از پيش
  4.است شده گنجانده تبليغ اين كنار در كه تهديدي است همچنين. كند مي

 و كاهد نمي آن ادبي و تاريخي ارزش از چيزي ،حكايت اين بودن تخيلي حتي يا و تبليغي
 موضوع از غير ،متن در. كند مي آشنا الموت دوران اسماعيليان تبليغي هاي هشيو با را ما كم دست
 مانند. شود نمي ديده شده، شناخته منابع در كه دارد وجود نيز ديگري تاريخي يها اشاره اصلي،
 احتماالً كه ،شهر آن مردم از زيادي تعداد كشتن و يزد شهر به اسماعيليان ي حمله به اشاره

 طبس به حمله قصد قزوين و كاشان اصفهان، قم، از كه كساني توجه كردن منحرف منظور به
 كرده ائتالف نيمروز ملك با شهرها اين غازيان اًظاهر. بود گرفته صورت اند، داشته خوسف و
 موضوع 5.دهند قرار حمله مورد را خوسف و طبس اسماعيليان سوي دو زا اند داشته قصد و

 وجود دوره، اين ديگر منابع در كه 6است، شيراز اسماعيليان به اشاره ،ديگر جالب تاريخي
 كردن بلند رسم آن و ،است جالب ي نكته يك حاوي متن اين ،نيز اجتماعي تاريخ نظر از. ندارد

_________________________________________________ 

: ، تهران1، به كوشش سيد محمدكاظم امام، جهرات مدينة اوصاف روضات الجنات في. 1339اسفزاري  الدين محمد زمچي معين  1
  .20همان، ص  ؛ شاه حسين سيستاني،331 - 330دانشگاه تهران، صص 

   .خورد  مناظره به چشم ميي  حاضر؛ در هر سه قسمت، اين شيوهي نسخه   2
  .66 - 64، صص ]نا بي: [الدين كيايي نژاد، تهران  زيني ، ترجمهالمنقذ من الضالل. 1338محمد غزالي    3
  . نخستي  متن حاضر، نامه   4
  .جا همان   5
  .جا همان   6
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 ياد كرده رسم ايناز  نيز سعدي كه 1است، سيادت ي نشانه به ،انعلوي نزد در آن بافتن و گيسو
 اين ي دهنده نشان و مفيد نيز اسماعيلي تفكر سير دادن نشان لحاظ از متن اين ،همچنين 2.است
 الموت، دوران آغاز در عقلي، هاي استدالل بر متكي مناظرات و مباحثات چگونه كه است
  3.است داده نقلي كالم هب دوران، اين اواخر در را، خود جاي

  متن ادبي نقد
 كم دست نباشد، آن تاريخي ارزش از تر بيش اگر متن، اين ادبي ارزش كه گفت بتوان شايد
 ستتر ا كهنه نيز خود روزگار از آن نگارش سبك و شيوه كه خصوص به. است آن سنگ هم
 كه چيزي. دارد شباهت تر بيش رازي لفتوحبواا تفسير و سيستان تاريخ ،بيهقي تاريخ هاي نوشته به و

 بهار، الشعراي ملك تشخيص به بنا كه است اي لهجه ضبط كند، مي تر بيش را آن ارزش
  4.است ياب كم و نادر بسيار و بوده قومس و ري اهالي مخصوص

 اندك ،رساله حجم به توجه با ،كار اين در ياب كم و نادر اصطالحات و لغات استعمال
 5،)كردن اثبات معناي به (كردن درست به انديشيدن، ببايد برتر كمه،مح اصحاب: مانند. نيست

 كارنا كردن، ترك معناي به (دادن باز ،)راندن زبان بر معناي به (گرفتن زبان به اصفاهي،
 اشاره (كاله خداوند ،)نياوردن و آوردن ايمان معناي به (بنگفتن و بگفتن شدن، ...ِ سر با ،)كردن

 به (درافكندن ديدار ،)نهايت بي غايت، به معناي به (نيك ن،روبس ود،كب و كور ،)سلطان به
 از ، )كسي (به پيوستن معناي به (شدن) كسي (ِدر با ،)كردن استدالل و آوردن حجت معناي
 بسپاردن ،)بعد به روز آن از معناي به (برتر روز آن از ،)شدن قرار بي معناي به (هادادن دست

 ،هاانداز هاداشتند، هادهند،: مانند» ها «پيشوند با افعالي همچنين). شدن نعقا و پذيرفتن معناي به(
  .است رفته كار به متن در مكرر هاداد،

. است شده نوشته ايران به مغول ي حمله از پيش رايج امالي ي شيوه به اصلي متن الخط رسم
 امالي جا اين در. است بوده كاتب سهو از ناشي بسيار احتمال به كه نادري استثناهاي جز ،البته

_________________________________________________ 
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 پوسيدگي و فرسايش اثر بر كه متن از هايي قسمت. شد داده تغيير امروزي الخط رسم به متن،
 زيرنويس، در آن ذكر با بود، آن واجد ميرشاهي ي نوشته دست ي نسخه كه جا آن تا بود، افتاده
 دهه چهار الي سه حدود ميرشاهي كه بود آن كار اين براي نگارنده استدالل. شد افزوده متن به

 استنساخ آن روي از و ديده را آن داشته، قرار بهتري بالنسبه وضعيت در نسخه اين كه پيش
  .است كرده
 از ديگري ي نسخه تاكنون كم دست يا ندارد، ديگري ي نسخه متن اين اًظاهر كه جا آن از

 را آن نام بود، منا فاقد چون و ،شد تصحيح نسخه تك ي شيوه به است، نيامده دست به آن
 اگرچه باشد؛ آن محتواي ي دهنده نشان تا ،گذاردم» نيمروزي ملك و اسماعيليان حكايت«

 شناخته بدان ايران اسماعيليان ميان در رساله اين جديدتر هاي روايت كه نامي از ترتيب بدين
  .شود مي دور) سيستان ي نامه جنگ (بدخشان در ترتيب همان به و) سيستان حكايت (شود مي

  نيمروزي ملك و اسماعيليان حكايت
 بنده به وازهآ كه قتوين ا در بخير، عاقبت و پسنديده خلق  وخداي پيش و خود جاي به ...«

 1قزوين و كاشان و اصفهان و قم از واليتند، بدين كه محكمه اصحاب از مرد هزار پنج د،يرس
 به و خوسف و طبس در به بيايند ار شعبان ماه سرتا ] يم[دآور بيعت در و داديم خبر را همه
 لشكر چون. باشد خدمت در ايشان با بنده و )1(هادهند] ه[مالحد سزاي و پيوندند حقّ لشكر
 هزار پنج قرب و انداختند مسلمان بر كارد قرمطي لشكر كه افتاد خبر يزد جانب از شدند گرد
 آفريده هيچ وهم در هك رسيد مسلمانان به غم و 2درد آن نه الحقّ .)2(كردند شهيد مرد

 پنداشتي چنانكه گشتند، 4]باز[ داشتند كه عزيمت آن از حقّ لشكر آنجا از هم و ،]3بگنجد[
 خداي شود مي 6مقامگاه با چون و. است بوده چون حال كه ندانست 5بنده. اند زده را قوم او كه

 كه 8است سال صد مدت كه بود تواند جمله برين حمل و 7 .آوراد بخير عاقبت و گرداناد سهل
_________________________________________________ 
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 سمع به كه چنان .)3(اند شده عاجز و گرفتار ظالمان آن دست در شاهان 1]د[پا و عراق مردم تا
 شهري و بيامدند ملحد مرد هزار از كم تا كه نيست بيش دو سال و باشد رسيده ملك خداوند
 هيچ وقت آن از و )4(كردند خراب را آن بود، نهاده بنياد عادل نوشيروان كه ارجستان چون
 هزار سواد و شهر آن در و بيامدند ايشان. كند كاري چنان كه انديشيد نتوانست دل به پادشاه
 2آن .كرد نتوانستند هيچ مكافات در عراق مردم. دادند شهادت را گوي شهادت مسلمان مرد
 زنيد كار كه نگذشت ماه دو از بيش گفت، مي سخني او مكافات در كه بود عراق پهلوان يك
 بنده. داراد باز مسلمانان سر از را ايشان بيداد تعالي خداي .)5(بكشت را 3او تا بفرستادند را

 خدمت 5اين ديد واجب بوده، قديم خاندان آن خورده 4ت نعم روزگار و وقت همه به چون
 با مسلمانان جمله آخر. كند تمام انديشه ايشان خصمي كار در ملك خداوند تا نوشتن، شرح به
 گزافي قوم آن  كارچه. شوند مي ايشان مراد پي از و اند كرده نيام در شمشير بگزاف نه قوم آن

  .شايد مي را نصيحت ]اي[كلمه اين و نيست
 پيش و بگرفتند قوم آن از يكي راه در. رفتند مي ري جانب در ده مرد بنده كسان از وقتي

 كه گفت جواب در ي؟كس چه و كجايي از كه پرسيدم او از. بود مجهول مردك. آوردند من
 بگويم كلمه يك اگر كه دانم چيزي و ندارم چيزي به را عالم همه كه جايم آن از و كسم آن
 چه تو با: گفت داني؟ مي كه چيست آن: گفتم. )6(دادن نتوانند جواب عالميان و عالم همه 6به

 چيزي: گفتم .)9(كنم درست به او با خود حقّ كه بايد )8(دانشمندي ،)7(اصفاهي مرد تو گويم
  . گفت خواهم خداشناسي از: گفت. گويي مي چه كه بدانم تا بگوي

 خداي نام ايشان كه بود چنان تصور را بنده كه ،آمد عجب وي از سخن آن ]را[ بنده
 خواهي چه كه پرسيد او از بنده. ندارند ايمان آفريدگار به و )10(نگيرند زبان بر عزّوجلّ
 گفتم مي اگر. كردم انديشه نه؟ يا هست حاجت دليل به اليتع خداي شناخت در: گفت گفت؟
 در. نبود من مذهب هست، گفتم مي يا و )11(دادم مي باز را پيغمبران جمله و بود كفر نيست،

  .)12(شدم عاجز آن
_________________________________________________ 

 پاشاهان :اصل در   1
 ميرشاهي ي نسخه   2
 ميرشاهي ي نسخه   3
 ميرشاهي ي نسخه   4
 ميرشاهي ي نسخه   5
 .باشد اضافي رود مي احتمال. اصل در كذا   6



 115  ي متني نو يافته  بازنگري در روابط اسماعيليان و ملوك نيمروز برپايه      

 اين و كردم طلب را او ،)13(نام مرغزي اسعد الدين جمال بود، بنده همسايگي به دانشمندي
 دست چرا كه پرسيدم ملحد آن از تمام تيرگي سر از. داد نتوانست جواب. پرسيدم او از معني

 در آن از بعد و ده جواب و بدان تو است اصل آنچه: گفت جواب به )14(ايد؟ بداشته نماز از
 در جايي از را بنده و دانشمند. طاعتش فرع، و است خداشناسي دين اصل. گوي مي سخن فرع

 كار چه به غمبرانيپ ديگر و محمد پس نيست، حاجت يلدل به گفتم مي اگر كه )15(گرفت
  .داد نتوانستم جواب سخن اين در. است قوم آن مذهب است، ياحاجت و بودند؟ آمده

 آدم سجده بود، فرشتگان مهتر كه ابليس كه گرفت در آدم روزگار از. رفت سخن فرع در
 سجده كه آن و كردند، لعنت به و ]دنهادن[ برو سبب بدان ابليس نام كه است معلوم بنكرد؛
 جاي و ،)16(»منكم االمر اولي و الرّسول اطيعوا و اهللا اطيعوا«: كه آيد مي كه برست، كرد،
 جاعل انّي«: كه است در قرآن به هم و ،)17(»اهللا اطاع فقد الرّسول يطّع من«: كه آيد مي ديگر
  .گفتن نتوانستم هيچ اين در كه است چنان اين و ،)18(»ةخليف االرض في

 چرا اين امثال و تطوع و روزه و نماز شما كه ]دشدن[ باسر )19(دانشمندان آن از بعد
: كه است در قرآن به چنانكه. كنيم مي ما حقيقي نماز: گفت جواب به كنيد؟ مين و بگذاشتيد

 قرآن به هم خوانيد مي مسلمان را خويشتن كه شما نماز و ،)20(»مونئدا صلوتهم علي هم الذّين«
 قوله كه فرمايد مي ديگر جاي و ،)21(»تولّي و كذّب لكن و والصلّي صدق فال«: كه است در

 به نيت شما: گفتم .)22(»العذاب فذوقوا ةيتصد و مكاء الّا عندالبيت صلوتهم كان وما«: تعالي
 كه آن )23(»الّذي البيت هذا رب فليعبدوا «كه كنيم مي حقّ امام به نيت ما و كنيد نمي حقّ امام
 انزل ما بلّغ الرسول ايها يا «كه باز عظيم قرآن از و السالم عليه پيغمبر از آورد خبر و آيت
 علي فهذا موال، كنت من«: اخبار و .)24(»رسالته بلغت فما تفعل لم ان و ربك من اليك
 مخذله من واخذل نصرهم من انصر و عاداهم من عاد و واالهم من وال اللّهم «،)25(»مواله

 و ،)27(»امامهم به اناس كلّ ندعوا موي«: كه است در قرآن به و )26(»الدار حيث معه وادرالحقّ
 آدم اصطفي اهللا انّ «كه فرمايد مي ديگر جاي. دوزخ و بهشت بر است كننده سمت]ـق[ كه آن
  .)28(»عليم سميع واهللا بعض من بعضها ةيذر العالمين علي عمران آل و ابراهيم آل و نوحاً و

 يكي و بوحنيفه: گويد مي يكي داريد؟ مذهب چه كه پرسند مي مسلمانيد كه شما آن از و
 سه و هفتاد به تا اين امثال و )30(ادركي يكي و حنبلي يكي و )29(كرّامي يكي و شافعي
 محمد بر صلوات چرا كه پرسند مي داريد هريكي كه مذهبها اين از چون و )31(مذهب

 آل مذهب كه نشايد چرا داريد، كرّام ابوعبداهللا يا ادركي حمزه مذهب كه شايد اگر دهيد؟ مي
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 فكر اين در روز چند دانشمندان و من و كردن نتوانستيم انكار هيچ سخن اين در داريد؟ محمد
  .آوردن نتوانستيم بيرون حكايت اين از سر. هاكرديم

 كه قول به ابوبكر: گفت وا. ايد گذاشته بعضي را 1چهاريان: گفتيم .)32(شديم امام سر با
 2ةعسا امام من االرض خلت لو «كه است فرموده رسول: گفت. رسول قول به: گفتم بود؟ امام

 ةميت مات زمانه امام يعرف لم و مات من «كه فرمايد مي ديگر جاي و )33(»باهلها لمادت
 زمين و آسمان كه دانند كه بايد است امام ابوبكر اگر اكنون. )34(»النّار في الجاهل و ةهليجا
 و ،)36(باشد جاهالن مرگ مرگش نشناسد، را او و بميرد كسي اگر و )35(است ايستاده او به

 كه است سال چهارصد آنكه سبب به هست، كه گفت نتوانستيم هست؟ امام ابوحنيفه: گفت
  .آوردن بايست اقرار حقّ 3]امام كدام به تا[ ندانيم دل به و است، خالي او از هانج

 بعدي، من امتي ستفرق «كه است گفته پيغمبر: گفت بدانيم؟ تا كيست امام اين كه مگفت
 و نيست ناجي بيش گروه يك. )37(»هالك والباقون ةجينا الواحد منها ،ةقفر سبعين ]و[ ثالث
 به روي همه و كننده جهاد و حاجي و دار روزه و كن نماز دو و هفتاد اين و هالك، همه باقي
 و ،دحقّن امام به ناجي كه دانست توان بمي اينجا. نيست ناجي بيش يكي و دارند قبله يك
 و نشسته الموت سنگ سر بر كه مرد يك الّا كند، نمي دعوي اين كس هيچ عالم همه در امروز
 دعوتش و كند، مي 4زهرا فاطمه بطن از مرتضي علي و مصطفي محمد فرزندان دعوت و يدعو
  .اند ردهبك قبول و رسيده عالم همه به

 روزگار به كه زيرا ]گويم[ نيست؟ دعوت عراق و خراسان به چرا كه گوييد شما اگر و
 دعوتش جاي هيچ هندوستان و تركستان و روم اقصاي به كه است بوده چنين مصطفي محمد
 اين و است همين امروز. است نبوده خلل هيچ آن از را بيتش اهل و محمد و اند نكرده قبول

 فرمان بر و )38(بنگفتند ابراهيم به مردم ابراهيم، روزگار به. نيست امروزي قخل سرگرداني
 به هم. دارند نگاه خويش پدران مذهب و دين كه است آن حقّ كه پنداشتند و بايستادند نوح

. بايستادند ابراهيم به و بنگفتند او به همچنين موسي روزگار به و گفتند، مي 5شتهاگذ پيغمبر
 هيچ و است حقّ خود حقّ،. دارند ايمان آينده و گذشته به كه آن الّا نيست ديگر چيزي باطل
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  .)39(را اسماعيليان قوم اين الّا نيست مهيا را ديگر كس
 از ]اي[بنده حساب ديگر به و است خاندان آن از جهت يك به خدمتكار بنده الجمله في

 معلوم مرد آن گفته از كه كند خصمي جماعت آن با كه دارم نمي روا ملك بر خداوند، ِآن
 كند، جماعت آن با خصمي هركه باشد، چنين چون و است جماعت آن با حقّ كه شود مي

. كردند مصاف حسين و حسن او فرزندان و اميرالمؤمنين با كه معاويه و يزيد كه باشد همچنان
  .بكند تمام انديشه سعادت به باب اين در

 آن با كه خوارزمشاه عهدنامه ايشان، حقّ در دشو معلوم ديگرش خبر كه خواهد مي اگر
 طايفه با«: كه است نوشته چه ايشان حقّ در كه شود معلوم تا بخواند و برگيرد است نوشته قوم

 الحقّند، مئقا الصدق خلف االمر ولي العصر صاحب نزار، موالنا بندگان و اسماعيليانند كه محقّه
 باشد كه ديگر كسي خواند، حقّ را ايشان باشد الهك خداوند كه كسي چون .)40(»كنم مي عهد
 ايشان پادشاه كه وقت هر ديگر رسول قول به. نيست بيش گروه يك خود حقّ و نخواند؟ كه
 اين بن و سر اسالم اهل نشمنداناد و باشد، خوانده باطل را مذهبها ديگر ،دخوان حقّ را

 اين از. )41(»اليعقلون فهم عمي بكم صم«: فرمايد مي تعالي خداي كه معذورند اما دانند، نمي
 زبان بر »اهللا رسول محمد «،»اهللا الّا اله ال «وقت پنج روزي در كه بود نتوان )42(كبودتر و كورتر

 مسلمان را خود عاقبت به .نيست حاجت محمد به خداشناسي در گويند مي و ،گيرند مي
  .مسلماني چنين از بيزارم. خوانند مي

 )43(»بابها علي و العلم ةينمد انا «كه گفت علي اميرالمؤمنين حقّ در السالم يهعل پيغمبر ديگر
 قياس و راي به را ابوبكر و هاخواستند. نبودي علي و بودي سوسماري كاشكي: گفت ابوبكر

 سمانانم هم و بردند، دوزخ به بكردند سرگردان برتر را خلق همه روز آن از و هاداشتند
 ايشان بر بكشتند، چون و بكشتند آن از بعد و بطلبيدند نوع آن به ار حسين و حسن و بشدند
 حرمتش ببافته، دروغ به گيسو دو مخنّثي عراق و خراسان به كجا هر امروز. دهند مي صلوات

  .رساد فرياد به تعالي خداي .)44(حسينند و حسن نسل از اينان كه دارند مي
 دوستان )45(دامغان شهر از كه بكند امتم انديشه اين در شود، واقف خدمت برين چون و
 به تا بود، فرمان اشارت كه آن به منتظرند، اينجا فدايي مرد پنجاه كه اند داده من با خبر معتقد
 بيازمودي چون ،است گرفته مهم چه اين ترا. بريزد تو پسران و تو خون فرمايند، كه وقت هر
 قول به اول من. نخواهد و نكند بد يرشبگ را خود كس هيچ و ]اي[نه ايشان مرد زور به كه

 اين از بهتر را خود شود مي معلوم كه چنين فاما دانستم، مي ملحد و قرمطي را ايشان دانشمندان
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 خود ِجدان آن از و است گذرنده دنيا حال كه بترسيدند تعالي خداي از و يافتن، بايد درمي
 چه امروز و است بوده چه تا رستم و )46( 1زر زال روزگار از كه ]اي[ديده و ]اي[شنيده
 در داشت كه بنگر بود، ما جد كه )47(ابوالفضل الدين تاج سعيد سعد روزگار به تا. است مانده
 بندگان تعالي خداي. است مانده چه آن از تا كه بنگر امروز. بود شده رمس او نام عالم همه
  .آله و محمد بحقّ. دابدار راست راه بر و كناد روشن چشم

 شيراز فارس از رسانيد، ما به روشني بدين رنج بي سخنهاي و كرد تقرير حال اين كه مرد اين
 بنده نزديك به و بگرفتند افتاد؛ ما قوم با راه در. شد مي فارس با و آمد مي الموت از اما. بود

 اليتع خداي. بازگفتن سخنان اين و ما نزديك به او رسيدن تمامتر، هرچند بود خيري. آوردند
  ».آوراد بخير عاقبت 2...]داارزگ[ حق را ما

 را ملك كردن، توانيم بدرست خود حقّ اگر. گوييم سخن تا آيد حاضر تا بفرمايد 3 ...«
 به اگر و است بوده گزاف و سهو به گويند مي و اند گفته ما حقّ در هرچه كه شود معلوم
. بسوزند و اندازند آتش در را برادر ود ما و بيفروزند آتش تا بفرمايند پس كردن، نتوانم درست
 از پرسيد نام محمود اين. كردند آغاز سخن او با و بيامدند دانشمندان تا بفرمود ملك

  4 ....است اصل آنچه خداشناسي در كه دانشمندان
 از: گفت محمود. كنم مي آن قبول من كني، مي درست به قرآن از هرچه: گفت ملك

 ليقولنّ خلقهم من سألتهم ولئن«. تعالي خداي: گويد آفريد؟ كه ترا كه پرسند جهان در هركه
 كه آن يا )49(»القهار الواحد اهللا ام خير متفرّقون ارباب و«: اند گفته جماعتي و. )48(»اهللا

 كه گويد نمي كس هيچ و اند گفته عبارتي به هركس و 5،»القمر و الشمس التتّخذوا«: گويند
 آمدند، مي يكديگر عقب بر كه پيغمبران و دارند اقرار او هستي به همه و نيست خداي

 پيغمبر بودندي، شناس خداي عبارتها و لفظ اين به اگر. »اهللا الّا اله ال«: بگوييد كه گفتند مي
  .بازداشتي خداشناسي از يا خواندي خداي با را خلق كه نبايستي

 كس هيچ و اند داشته انزب بر خداي نام كه اند بوده خلق همه اين كه است معلوم اكنون
 نشان پيغمبران و هست خداي 6،گويد مي عبارتي به هركس .)50(نيست خداي گويد نمي
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 گوييد مي شما كه خدايي آن است چون. »اهللا الّا اله ال«: نگفتندي اگرنه،. دانند مي خداشناسي
 به كسهر. )51(»ةخليف االرض في جاعل انّي «كه است در قرآن به ]هك چنان[ است؟ لفظي

 گفته خليفتش كه است شناخته چنان عال و عزّ را او كه است بوده خداشناس خود، روزگار
 ي]ر[دو هر به كه انديشيد ببايد برتر روز آن از و است، بوده )52(»منثورا هباء «اگرنه است؛

 اند نهاده قوم آن بر ترسا و جهود و گبر اسم بنكرد، خداي خليفه قول به هركه كه روزگاري و
  نه؟ يا بوده اوا ه ّحق و اند داشته حقّ به است، بوده قول پيرو كه كس آن و

 اين كه است خويش جاي به سخن اين: گفت و )53(بسپارد بشنيد سخن اين چون ملك
 از. دادن نتوانستند جواب هيچ و بشدند خود جاي از نيك آن از بعد دانشمندان. گويد مي مرد
 پرسيد، مسئله محمود اين از گفتندي )54(طوسي ين]الد[يدرش را او كه دانشمند يك جمله آن

 و شناسيد مي مخلوق به را خالق شما كه هست چيز يك اما بود، نيك همه گفتي آنچه: گفت
 از دست شما و بود النّبيين خاتم محمد و است خداي اول. ايد نهاده كنار با را عزّوجلّ خداي قول

 و خداي لعنت: گفت محمود. رستيمپ مي محمد قول به ار خداي گوييد مي و بداشتيد طاعتش
 باد كس آن بر نه اگر و شناسد مي مخلوق به خالق كه باد كس آن بر طاعتش اهل و خلق همه
  .كند مي ما به حواله كه

 يك: گفت محمود بداشتيد؟ خداي پرستيدن و طاعت و نماز از دست چه به: گفت رشيد
 تو. خداپرستي از آن از بعد ؛بگويم پرسيدي، كه اشناسيخد از اول. ]مارزگ مي[ مسئله يك
 كه تو از اكنون. شناخت ببايد گويم مي من و شناخت، نبايد مخلوق به را خالق گويي مي

 چشم و بداد عقل چون. شناسم خود عقل به گفتي شناسي؟ چون را خداي كه پرسم مي رشيدي
 كه دانم ،نگرم مي خداي خلقان نهگو گونه در و زمين در و نگرم مي آسمان در كه گوش و

 كنم معلوم را دانشمندان و را ملك ساعت همين تا بده انصاف: گفت محمود. هست خدايي
 هم باشي، گوي حجت تو و )55(نيفكنم در ديدار اگر و شناسد، مي كه مخلوق به را خالق كه

 يا است خالق تو عقل و مخلوق؟ يا خالقي رشيدي، كه تو: گفت محمود. شود وملعم را ملك
 را خداي تو و ست امخلوق تو عقل كه مقرّي چون: گفت محمود. مخلوق: گفت مخلوق؟

 برزبان است، فرموده كه شناسيم چنان را خداي كه است اين گويم مي من ،شناسي مي عقل به
 گويي مي تو ،بود النّبيين خاتم محمد گفتي آنچه و كيست؟ شناس خالق تا بنگر اكنون. تشيفخل
 بكرد ختم چون جا اين: گفت محمود. نه: گفت نه؟ يا بايد ديگر كسي او از پس ،كرد ختم كه
 چرا تو و بود كه بوحنيفه باشد، همچنين اگر نبايست، و نبود ديگر كسي او از پس و برفت و
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 محمد و فرمود خداي كه بايد كس آن بايست، ديگر كسي محمد از بعد يا 1داري؟ او مذهب
 گفتند و بدادند انصاف دانشمندان جمله و ملك برفت، سخن اين چون ؟ريديگ يا و هاداشت،

  .است اين با حقّ
 بداشتيد؟ نماز از دست كه است كرده حرام شما بر كه كردن نماز: گفت ملك آن از پس
 بتواني حجت هب: گفت. حرام كردني نا يكي و حالل كردني يكي :است دو نماز: گفت محمود
 قرآن از تا بماندند حيران دانشمندان. نمايم باز عظيم قرآن از: فتگ ؟2درش كه چنان گفتن
 تفريقاً و كفراً و ضرراً مسجداً اتّخذوا والّذين «كه هست قرآن در: گفت. نمود بازخواهد چون
 سجده آن و مسجد آن و نماز آن گويد مي ،)56(»رسول و اهللا حارب لمن ارصاداً و المؤمنين بين

 كه است نماز آن نماز، و است، حرام كه است نمازي آن پس. ولرس با و است خداي حرب
 هم نيست اگر و بگوي است، حجت اگر .)58(باشد مئدا )57(»مونئدا صلوتهم علي هم الّذين«

 بوده گزاف و سهو به اند گفته شما حقّ در هرچه. بگفتي آفتاب از روشنتر: گفت ملك. بگوي
 قيامت به. دادم باد به مرد هزار شش و پادشاهي و لكم تا بداشتند اين بر دانشمندان مرا. است
  .كناد خير به عاقبت خداي. ايشان دامن و من دست

 و زر به كمر و كاله و قبا و ساخت و اسب و دارند گرامي را مرد دو تا بفرمود آن از پس
 آن هب و براند، پيش از و شد متغير نيك دانشمندان با و دادند گرانمايه تشريف هاي جامه

 بادار حالي. خواهد باز گذشته عذر و كوشد صالح و صلح در و فرستد كسي كه شد مشغول
 .آمد ياد با تو سخن امروز مرا و گفتي وار نصيحت گفتي تو چه هر ]كه[ فرمود طلب را )59(سام
 پادشاهي و ملك در اگر كه بود اين در خيري مگر رفت خود آن. دارد نمي سود پشيماني فاما

 بادار چون. كيست قّمح و چيست حقّ كه بدانستم و شد، درست امروز من دين ببود، خللي
 پيش و آمدي بهشت با دوزخ از امروز تو گفت ملك با و شد خرّم نيك بشنيد، سخن اين سام
  .بگويم دانم آنچه افتاد، در ديدار ترا چون. گفت توانستم نمي سيستان عوام ترس ]از[ اين از

 ميته مات زمانه امام يعرف لم و مات من «كه است گفته السالم عليه پيغمبر گفت و
 اكنون شناختي؟ مي را كه و است بوده راه امام كدام به ترا اكنون. »النّار في والجاهل جاهليته
 3تبرك از است رسيده تو به كه اين كه بدانستي و شد روشنتر آفتاب از تعالي بحمداهللا
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 در ايشان از كه داند خداوند. است آورده اينجا را شخص ود اين كه است )60( هاميرقراچ
 عذر تا فرستي ]ن[قهستا به معروفي كه كوشيد بايد آن در اكنون. هاخيزد خير چه سيستان
 به ملك و شد معلوم چه را ما و رفت چه اينجا كه بازنمايد و بخواهد ايشان معلّم از گذشته
. ينشين ايمن اين از بعد كه ام عهده در من ،)61(ويش ايشان در با چون كه دارد فارغ دل سعادت
 آنچه و شوي ايشان در به چون. باشي كشته ايشان از تو اند، كشته تو مرد هزار شش ايشان آنكه
 و دهند مي محمد آل قوت ايشان كه برخيزند تو سرخصمي از ايشان تقريردهي، است ضمير در

 ايشان عهد و نشيند ايمن ايشان از بدهد دعوت و دين انصاف و گردد ايشان در با هركس
 رسالتي و بشود تا باشد زيرك و عاقل كه هاانداز عاقلي مرد تو: گفت ملك. باشد درست

  .نويسد باز نصر 1دين]ـلاء[عال نامه جواب و ]اردزبگ[
  . دبازنويس قهستان نامه جواب كه فرمود طلب را دبيري شد، نامزد )62( 2بزرگ چون
 آن به كه دانم چه من. نويسند نمي نامه سر بر» الرّحيم الرّحمن اهللا بسم «ايشان: گفت دبير
 تا فرمود بايد طلب اند، آورده كه را برادران دو آن كه فرمود ملك. نوشت بايد چه جماعت

 از شما كه پرسيدند و كردند طلب را برادر دو آن. نوشت بايد عبارت چه به كه بگويند ايشان
 قاضي را ما پدر و شهريم قاضي پسران م،نيئقا شهر از گفتند د؟يهرش كدام از قهستان

 سر بر است، فرموده تعالي خداي آنچه از بيرون شما كه گفت ملك. گويند )63(ابوالمحاسن
 خداي كه نويسند  ميآن ديگران و فرموده خداي كه نويسيم آن ما: گفت نويسيد؟ چه نامه

 بتوانيد شما: گفت خوانيد؟  نمي نيز را آن ويسيد،ن مي» اهللا بسم «كه آن چرا: گفت. نفرموده
 و عيسي زبان بر فرمود او كه وقت آن در است؟ فرموده خداي نه» اللّهم بسمك «كه گفت
 اهللا بسم «السالم عليه مصطفي محمد زبان بر كه روز آن و بود آن حقّ ديگر، پيغمبر يا موسي

 نام. است اين حقّ فرمود،» موالنا يا اللّهم «كه امروز و بود، آن حقّ فرمود،» الرّحيم الرّحمن
 را عالم همه و اند، فرموده و آشكارا ما بر و ستا نهان خلق همه بر كه بريم مي خداي بزرگترين

 و است آشكار عالم همه بر هزار. است نام يك و هزار را عزّوجلّ خداي كه است، معلوم
 من كه فرمايد مي عزّوعال او و است، شكارآ ما بر است، پوشيده شما بر آنچه و پوشيده يكي

 مولي ال الكافرين انّ و آمنوا الّذين مولي باهللا بانّ ذلك«: )64(كافران خداي نه مؤمنانم، خداي
 عظيم فرقان و زبور و آفريد؟ كه زمين و آسمان كه نماييد باز گو شما، دانشمندان اين. )65(»لهم
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 كنم درست هب و نمايم باز عظيم قرآن از و را؟ ما لّاا راست كه و كجاست و فرستاد؟ خلق به كه
 محمود چون. )66(»الكافرين القوم علي فانصرنا. ناالمو انت ارحمنا و اغفرلنا و عنّا واعف «كه
: گفت و بدانست و )67(هاداد دست از بار يك به را خود ملك بار اين بگفت، سخنان اين

  .است خويشتن جاي هب و است راست گويد مي نيئقا رفيق اين هرچه
 نامزد را همايون بادار و بنوشتند موالنا يا اللّهم قهستان نامه سر بر بگوييد گفت ملك پس
 را نامه و بازنويسند نصر 1عالءالدين نامه جواب كه فرمود آن از بعد و فرمود قهستان رسالت
  :عبارت اين به نوشتند جواب
 و ساخته است صالح آنچه و باد معين و حافظ تعالي خداي. الرّحيم الرّحمن اهللا بسم«
. داشتند عرضه ما بارگاه در و رسيد 2عالءالدين نامه عزيز. رحمته و بمنّه. گرداناد ميسر

 مالقات اسباب تعالي خداي. ببوديم خرّم ).68(باشد مي اصفهان به سالمت كه والمنّه الحمدهللا
 از چون است رفته جماعت آن با ار سيستان مردم كه اليؤس و جواب حديث و گرداناد ميسر
 افتاده ما بر كه بود 3تمام زخم چشم الحقّ كردند، مي درست به السالم عليه رسول اخبار و قرآن
 كه است آن 5.... است نيفتاده سيستان لشكر بر چنين هيبتي برتر 4 ... و رستم روزگار از. بود

 در كه نصيب همان و مني دل و جان تو. خاندانم آن از حساب يك به من كه بودي نوشته
 در ]اي[نكرده تقصير روزگار هيچ به. است همان را تو مراست، فرزندان سيستان ملك

 كه آوردي بهشت و حقّ دين با و برهانيدي دوزخ از مرا كه وقت اين در خاصه اما خدمت
 نه اگر. بودي نوشته و بودي كرده ذكر كه ]بود[ كردن سخن اين جوي و جست دانستن، سبب
 كردم انديشه آن در و بخواندم تو نامه چون. دانستم مي را ايشان خداي خلق بدترين اين از پيش

 و گفتي تو كه است آن حقّ كه شد معلوم مرا بكردم او جوي و جست ديگر جايي هر از و
 تمام كه است توقّع ارديزگ فرزندي حقّ چون. كردي عاجز سخن در را سيستان دانشمندان

 بشوي و كني فرزندي كه بايد. نيست بسيار راه الموت تا تو مقامگاه از كه گويند مي چنين. كني
 اسعد دين]اـل[ جمال. عفو خداوند 7از گناه بنده از بگويي و بخواهي ضعيف بنده 6اين عذر و
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  .انشاءاهللا رساند تمام هب و بگويد او گفتن نتواني تو هرچه ببري؛ خود با را مرغزي
 رسم به من مثل. ام نخفته خوش روز يك ام، گرفته پيش كار اين كه برتر روز آن از من
 و دادم باد به شمشيرزن مرد هزار شش كه آن از بعد. دين نه و دنيا نه. است درويش و كافر
 كه خداي از پذيرم مي و كنم مي عهد ]وز[امر كردم خود خصم به را سيستان مردم جمله

 همه بر تعالي خداي. نجويم ايشان رضاي از بجز انواع مهه به و آرم جاي هب بندگي نيكو شرط به
  ».العالمين رب آمين. آوراد خير به كارها عاقبت و كناد رحمت

 اين از نمودن مطالعه وقت در كه بيامرزاد را خواننده و حرزنامه اين صاحب تعالي خداي
 مقدار، بي هذر. ندباش نموده مي آوري ياد درويشان جميع پاي خاك كثيرالتّقصير، ناتمام عام

  .»10059 سنه ني،ئقا حسين فرّخ بن معصوم

  ها روشنگري و ها افزودگي
 هاداشتند، هادهند،: مانند. است رفته كار به» ها «پيشوند با افعال مورد چندين ،نوشته اين در .1

 سقوم هاي لهجه روي از پيشوند اين «كه است معتقد بهار الشعراي ملك. غيره و هاداد هاانداز،
 ري، روستاهاي در هنوز كه افزايد مي وي. »است كمياب و نادر بسيار و آمده كتابت در ري و

 پيشوند اين كاربرد از فراواني هاي نمونه 1.رود مي كار به پيشوند اين ،شميران و دامغان سمنان،
  2.يافت ،طوسي نصيرالدين خواجه به منسوب ،تصورات يا التسليم ةضرو كتاب در توان مي را

 را اي واقعه چنين گرفت، قرار مطالعه مورد كه دوران، اين تاريخي منابع از يك هيچ .2
 به يزد در مدتي ،مصر از بازگشت از پس ،صباح حسن ،دانيم مي كه جا آن تا. است نكرده ثبت

 قاجار شاه فتحعلي روزگار به تا يزد در اسماعيليان وجود از ديگر ،آن از پس 3.پرداخت دعوت
 اهللا خليل اهش ،روزگار اين در. نيست دست در خبري) 1844 - 1797 /1260 - 1212 تسلطن(
 ساكن يزد در ،)1298/1881 متوفي (يكم آقاخان پدر و اسماعيلي امام ،)1232/1817 متوفي(

 كرده جستجو نگارنده كه جا آن تا هامروز 4.رسيد قتل به اج همان در غوغايي در سپس و شد
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 و ندكن مي زندگي آن پيرامون روستاهاي و بابك شهر در طاءاللهيع ايل از طوايفي است،
 مذهب به زماني چه در يا اند، آمده صفحات بدين زماني چه از كه نيست معلوم درستي به

 امام دومين و چهل بيك، حسن سيد امامت روزگار در كه دانيم مي تنها. اند گرويده اسماعيليه
 مقرّ يكم، آقاخان چهارم جد و شاهي قاسم امامان يرسم هاي فهرست مبناي بر ياسماعيل
  1.شد منتقل بابك شهر به هندي، پيروان راه كردن كوتاه منظور به امامت،
 ي درباره خبري كند، مي اشاره آن به متن اين ي نويسنده كه روزگاري در ،روي هر به

 ميان دشمني و عناد ي سابقه ،البتّه. نيست دست در ،آن نزديك شهرهاي يا يزد اسماعيليان
 پسر )1218 /615 متوفي (روز وردان كه چنان ؛است داشته وجود يزد حاكمان و اسماعيليان
 پاي در بود، مشغول يزد شهر ضبط به) 1207 /604 (پدر مرگ از پس كه ،لنگر عزالدين
 و ندفرستاد منشور او براي دارالخالفه از كه حدي به ؛بود جنگيده بسيار اسماعيليان با الموت
  2.كردند اميرالمؤمنين حسامِ به ملقّب
 ايلخانان و خوارزمشاهيان ميان فترت دوران را نامه اين شدن نوشته تاريخ اگر ، اينوجود با

 ي حمله نخستين از پيش ،روز وردان كه كرد توجه بايد بدانيم،) 1257 - 1219 /655 - 616(
 نفر هزار دو حدود كشتن و يزد به اسماعيليان ي حمله اگر ،نتيجه در. بود درگذشته مغول

 ابومنصور اسفهساالر برادرش يعني وي، جانشينان زمان در بايد امر اين باشد، داشته صحت
 ،)1239 /637 متوفي (محمودشاه اش، برادرزاده و) 1228 /626 متوفي (الدين قطب به معروف

 پسر ،)1226 /624 مقتول (اتاخان عالءالدوله اتابكي با است مصادف زمان اين 3.باشد داده رخ
 متوفي (شاه طغي و سلغرشاه نوادگانش، و ،شاه يوسف نام به عالءالدوله، پسر و سام، الدين ركن
 دشمني و عداوت از آگاهي هيچ ،صورت اين در 4.بودند ساكن ميبد در اًعمدت كه) 1271 /670
 به هالكو لشكركشي در كه مداني مي تنها. وجود نداردديگر   در منابعاسماعيليان با آنان ميان

  5.بود آمده هالكو كمك به نيز يزد سپاه) 1256 /654 (الموت
 تصرف با آن آغاز كه گفت بايد باشد، ايران در نزاريان حكومت تأسيس ،منظور اگر .3
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 و صد حدود ،متن اين شدن نوشته تقريبي زمان تا كه ،شد آغاز 483/1090 سال در الموت
  .است داشته فاصله سال پنجاه
 نزديك هاي خرابه با  آن راكه ،است ارجان همان منظور ،يقين به قريب احتمال به .4
 نسبت ،انوشيروان پدر قباد، به مستوفي حمداهللا را جانار شهر بناي 1.انددانسته منطبق بهبهان

 ،نآ از پس ولي 3؛است شده ياد مطالعه، مورد منابع در شهر اين از 607/1210 سال تا 2.دهد مي
 استيالي روزگار به« :نويسد مي مستوفي حمداهللا. نيست ميان در شهر اين از ذكري ديگر
 اسماعيليان، نام ذكر بدون نيز، شيرازنامه ي نويسنده 4.است شده ويران شهر اين» حدهمال
  5.است شده خراب فترت روزگار در حدود همان نشينان قلعه دست به شهر اين ،نويسد مي

 كسي چه ،شده اشاره آن به متن اين در كه ،عراق پهلوان از منظور كه نيست مشخص .5
 اين حاكم آخرين كه گفت توان مي صورت اين در باشد، عجم عراق حاكم منظور اگر. است
 غالم كه داشت نام) اوغولميش ايغلمش، (اغلمش امير شد، كشته اسماعيليان دست به كه ديار
. بود آذربايجان، اتابكان از ،)1257 - 1210 /622 - 607 :حك (اوزبك اتابك برادر

 نام به و بود ناحيه اين ديگر شهرهاي و ري اصفهان، همدان، شهرهاي حاكم اميراغلمش
 سال در را وي خدا، ي خانه زائران لباس در اسماعيليان،. خواند مي خطبه عراق در خوارزمشاه

  6.كشتند 1217 /614

 ادعايي بدهد، را آن پاسخ اندتو نمي عالم رد» كس هيچ «كه ،»كلمه يك «دانستن دعوي .6
 دعوت اين«: است آن مدعي نيز» سيدنا بابا ي رساله «به مشهور ي رساله ي نويسنده كه است
 و ندارند جواب را كلمه يك و گفت نتواند چنين كلمه يك كس هيچ عالم همه در كه يگانه
  7.»گيرد پاي در كلمه يك اين به را عالم اهل همه

  سپاهي :اهياسف .7
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  فقيه :دانشمند .8
  كردن مبرهن كردن، اثبات :كردن درست هب .9

 آن رسول«: است آمده نيز »تسليم ي ضهرو« در اصطالح اين. راندن زبان بر :گرفتن زبان بر .10
  1.»دادن اقرار او يگانگي بر و گرفتن زبان بر او نام نيست واجب ايشان فتوي به كه است خدايي
 ايشان او، رسالت و مصطفي محمد تا بنگرند اكنون «:كردن رها كردن، ركت :دادن باز .11
   3»جماعت؟ اين يا اند بازداده ايشان نيز شريعت اركان ديگر در «و 2»جماعت؟ اين يا اند بازداده
   5.بود داده را آن پاسخ اين از پيش غزالي كه 4،است احصب حسن استدالل همان اين .12
 ياد شد، ديده اعالم هاي كتاب و طبقات تاريخي، منابع در كه جا آن تا شخصي، چنين از .13
 آمده خان، چنگيز پسر تولي، دست به) 1221 /618 (مرو سقوط ي حاشيه در تنها. است نشده
 امام «شد، نااميد مغوالن برابر در پايداري و مقاومت از مرو، حاكم مجيرالملك، وقتي كه است
 افراد كه جا آن از 6.»خواست امان و بفرستاد رسالت به بود مرو هائم كبار از كه را الدين جمال

 امام كه نيست بعيد اند، گفته نيز مرغزي مروزي، و مروي از غير به را، مرو به منسوب
 شد، واقع نيز مغوالن احسان و تكريم مورد ،منابع همان ي  نوشته بنابر كه ،مرو اهل الدين جمال
 در نامي» الدين جمال االسالم شيخ «از نيز ميرخواند. باشد رفته اناصفه به شهر آن ويراني از پس

 توان نمي ،حال اين با 7.بود ديوان صاحب محمد الدين شمس خواجه معاصر كه كرده ياد اصفهان
  . دانست يكي مرغزي اسعد الدين جمال با را باال هاي شخصيت از يك هيچ اطمينان با

اند چرا دست از نماز  آنچه گفته«: آمده است»  تسليمي روضه«شبيه به اين عبارت در . 14
  . »ايد و روزه بداشته

   آغاز كردن: در گرفتن. 15
  59 ي  آيه،4 ي  سوره،قرآن .16

_________________________________________________ 

؛ اين مطالب در كتاب 418، 417 سيد جالل حسيني بدخشاني، صص ي دكتري ، پيوست رساله»سليمي ت روضه«، ]نام گم[   1
  .التسليم، چاپ ايوانف موجود نيستضةرو

  همان   2
  همان   3
الدين صدر تركه اصفهاني، به كوشش سيد   افضلي الملل و النحل، ترجمه. 1348ابوالفتح محمد بن عبدالكريم شهرستاني    4

  .71، ص3؛ جويني، همان، ج217 -214علمي، صص : ي ناييني، تهرانمحمدرضا جالل
  . 64عطايي، ص: نژاد، تهران الدين كيايي ي زين  المنقذ من الضالل، ترجمه. 1338محمد غزالي    5
 هرات، به كوشش ينةروضات الجنات في اوصاف مد. 1338الدين محمد زمچي اسفزاري  ؛ معين83، ص 1جويني، همان، ج    6

  .178دانشگاه تهران، ص : ، تهران1اظم امام، جمحمدك
  .281، ص 5ميرخواند، همان، ج    7
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  80 ي  آيه،4 ي  سوره،قرآن .17
  30 ي  آيه،2 ي  سوره،قرآن .18
 صورت به جا اين در و بود) مرغزي اسعد الدين جمال (دانشمند يك از سخن حال به تا .19
  .است آمده جمع

  23 ي  آيه،70 ي  سوره،قرآن .20
  32- 31 ات آي،75 ي  سوره،قرآن .21
  35 ي  آيه،8 ي  سوره،قرآن .22
  3 ي  آيه،106 ي  سوره،قرآن .23
  67 ي  آيه،5 ي  سوره،قرآن .24
 اسالميه، كتابفروشي :تهران ،2ج (اي كمره كوشش به ،صدوق شيخ خصال صدوق، شيخ .25
  .)358ص دي،خورشي 1354

 من عاد و وااله من وال اللهم«: شكل به متقدم ي اماميه شيعيان كتب در حديث اين .26
 ،1ج، غفاري اكبر علي كوشش به ،كافي .ق.ه1381كليني: رك ،نمونه براي (است آمده» عاداه

  .)27ص ،8ج ؛295 ،294صص االسالميه، دارالكتب
  71 ي  آيه،17 ي  سوره،قرآن .27
  34 - 33 ات آي،3 ي ه سور،قرآن .28
 و آيات تأويل و تفسير مخالف كه ، استامكرّ بن محمد ابوعبداهللا پيروان ،منظور .29
 ،پس آن از. داشت رواج 1198 /595 سال تا غوريان ميان در مذهب اين. بودند تشبيه به معتقد
 شد، او به مذهب اين علماي جانب از كه هايي اعتراض برخي رغم به ،غوري الدين غياث سلطان

 ،نيز اين از پيش 1.نهادند كاهش به رو اميهكرّ پيروان سبب، همين به و ديگردان روي آن از
 كه چنان ؛بود موجود هايي جدال و جدل اسماعيليان و مذهب اين علماي از برخي ميان

  2.شد كشته اسماعيلي يانيفدا دست به 1102 /496 سال در ،اميانكرّ پيشواي محمشاد،
 معاصر وي. بود خوارج رهبران از كه ،است آذرك يا ادرك بن ةحمز روانپي منظور .30
 ،زيست مي سيستان در حمزه .بود) 828 -  822 /213 - 207 :امارت (طلحه طاهري، امير دومين

_________________________________________________ 

   .362، ص 1 ج همان،؛ منهاج سراج، 222 و 215 - 214، صص 24ابن اثير، همان، ج    1
 كوشش ، بهو رفيقان قسمت اسماعيليان و فاطميان و نزاريان و داعيان: التواريخ جامع. 1338رشيدالدين فضل اهللا همداني    2

  .136بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ص : پژوه و محمد مدرسي زنجاني، تهران محمدتقي دانش
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  1.كرد مي تاز و تاخت خراسان شهرهاي ديگر و بيهق هرات، نيشابور، شهرهاي بر پيوسته ولي
  .است كرده ذكر را حديث خود ،متن همين در بعد كمي هك است تفرقه حديث به اشاره .31
  پرداختن ... به :شدن ... سر با .32
 ان لو«: هست نيز متقدم ي اماميه شيعيان حديث منابع در اختالف كمي با حديث اين .33
  2.»بأهله البحر يموج كما باهلها االرض لماجت االرض من رفع االمام

 دارد وجود متقدم ي اماميه ي شيعه احاديث ميان در ،ييها اختالف با نيز حديث اين .34
 ،االسالميه دارالكتب :تهران، غفاري اكبر علي تصحيح ،الكافي .ق.ه 1381كليني: رك ،نمونه براي(
  .)146ص ،8ج ؛21 ،20صص ،2ج جا، همان ؛297 ،278 ،277صص ،1ج

 را امام اوندخد كه است كرده اشاره موردي چنين به» تسليم ي هروض «ي نويسنده. 35
 مانده جاي بر او به است ايستاده و گردنده آنچه تا گردانيده زمين قطب و آسمان مركز«

  3.»است
 شيخ :رك ،نمونه براي(دارد وجود نيز متقدم ي اماميه ي شيعه كتب ميان در حديث اين .36
  .372ص اسالميه، كتابفروشي :تهران ،2ج، اي كمره كوشش به ،صدوق شيخ خصال .1354 صدوق
  4.است آمده استداللي چنين نيز» تسليم ي هروض «در .37
  ، ايمان آوردنگرويدن :گفتنب. 38
 سخن «را خود سخن و خوانند مي حق اهل را خود اسماعيليان كه است به اين دليل .39

  5.نامند مي» حق اهل
 كه جا آن تا .كند مي اشاره عهدنامه كدام به متن اين ي نويسنده كه نيست معلوم اًدقيق .40

 پيماني) 1220 - 1199 /617 - 596 :سلطنت (خوارزمشاه محمد سلطان روزگار در ،دانيم مي
 سفير مجيرالدين، قاضي توسط پيمان اين. بود شده منعقد اسماعيليان و خوارزمشاهيان ميان

 /618 - 607 :حك (نومسلمان به معروف حسن، الدين جالل اسماعيلي، امام با ،خوارزمشاه
_________________________________________________ 

 حسن ي ، ترجمهسلجوقيان از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن:  كمبريجتاريخ ايران، »ملل و نحل«. 1372س . آمورتي، ب   1
  .441 - 440اميركبير، صص : انوشه، تهران

 عةمطب: ، تصحيح السيد محمدمهدي الموسوي الخراسان، نجفالدين و اتمام النعمه اكمال. ق.ه 1389محمد بن بابويه قمي    2
  .197الحيدريه، ص 

  .368، ص »ي تسليم روضه«، ]نام گم[   3
   .418همان، ص    4
  .405، 364، 351همان، صص : براي نمونه، رك   5
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 كه دانيم مي تنها نداريم، خبري عهدنامه اين كامل مفاد از. بود شده منعقد ،)1221 - 1210
 ي  عالوه به بودند، شده خوارزمشاه به زر دينار هزار صد ساليانه پرداخت به موظف اسماعيليان
 الدين جالل ائتالف با و داشت كوتاه عمري پيمان اين اًظاهر ولي 1؛او نام به خطبه خواندن
 شده سست پيمان اين ،)1225 - 1179 /622 - 575 :خالفت (الناصر عباسي، ي فهخلي با حسن
 او نام به خطبه و بود پيوسته خوارزمشاه به كه عجم عراق ران حكم ايلغمش كه چنان. بود
  2.شد كشته 1217 /614 سال در اسماعيلي فداييان دست به كرد، مي

 /624 سال در كه داريم آگاهي نخوارزمشاهيا و اسماعيليان ميان ديگري ي عهدنامه از
 :حك (محمد عالءالدين امامت روزگار به اسماعيليان و خوارزمشاه الدين جالل ميان 1226
 دست در دامغان شهر ،معاهده اين براساس. بود شده بسته) 1255 - 1221 /653 - 618

 به زر دينار زاره سي مبلغ ساليانه كه پذيرفتند اسماعيليان ،برابر در و ،ماند باقي اسماعيليان
  3.»آمد نگاشته آنان براي توقيعي باب ين]ا[در «كه كند مي تأكيد نسوي. بپردازند خوارزمشاه
 نوشته آنان حقّ در خوارزمشاه كه است كرده ادعا جا اين در نويسنده كه عناويني و القاب

 حالي در عهدنامه اين چه باشد، درست كه نيست بعيد ؛باشد عهدنامه همين منظور اگر بود،
. بود ترسيده اسماعيليان از شدت به ،الدين جالل سلطان وزير الملك، شرف كه شد نوشته
 خوارزمشاه، امراي از يكي اسماعيلي فداييان سلطان، نزد به الموت ي نماينده آمدن از قبل اندكي
 شرف 4.بودند برآمده الملك شرف جستجوي به روز همان در و بودند كشته را اورخان، يعني

 نگران و بود رسيده راه از اثنا همين در كه را الموت ي نماينده بود، ترسيده بسيار كه الملك
 و خضوع ،زمان اين در. كند درست را كارشان تا بود داده وعده و داده يلدارد بود، مردم خشم

 چون كه رسيد حد بدان تا ،الموت ي فرستاده به نسبت الملك شرف گويي تملق حتي و خشوع
 از كه را فدايياني الملك شرف تا داد دستور و شد خشمگين بسيار رساندند، سلطان شگو به

 امتناع در هرچه الملك شرف. بسوزاند بود، داده امان آنان به خود و بودند او ي خدمه ي جمله
 امام فرستادگان وقتي ،هم فداييان سوزاندن از پس. نپذيرفت سلطان ،ورزيد اصرار كار اين از

 وي كردند، طلب دينار هزار ده مبلغ فدايي هر ديه بابت و ندرفت الملك شرف نزد به اسماعيلي
 هزار سي آن از دينار هزار ده سالي كاستن به ديواني فرماني «ات داشت آن بر را نسوي ترس از

_________________________________________________ 

  .185نسوي، همان، ص    1
   .22همان، ص ؛ نسوي، 28، ص 26ابن اثير، همان، ج    2
  .118همان، ص    3
  .117همان، ص    4
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 مبلغ، آن باالي بر مزبور وجه اسقاط اثبات براي نيز و «بنويسد دامغان ي ساليانه خراج» دينار
  1.»كرد نشان بود، گذاشته عالمت فرمان متن بر چنانكه
 بود زماني الموت، اسماعيلي امام و خوارزمشاه الدين جالل سلطان ميان دوستي و تمود اوج

 امام محمد، عالءالدين. شد پناهنده الموت به خوارزمشاه، الدين جالل برادر الدين، غياث كه
 نسوي، شهادت به بنا ،زمان اين در. پرداخت برادر دو ميان گري ميانجي به اسماعيليان، وقت

 2.»ساخت مبدل شريف مجلس به شريف جناب از را ]محمد عالءالدين[ وي خطاب عنوان«
 چيزي چنين كه داشته توجه روابط اين به حاضر متن ي نويسنده كه دارد احتمال ،ترتيب اين به
  .است شده مدعي را

  171ي آيه ،2 ي  سوره،قرآن .41
 كار به نيز بيهقي تاريخ در ،ديده خسارت و زيانكار معناي به ،كبود و كور اصطالح .42

  3.»بازگشتند كبود و كور دشمنان«: است رفته
  .358 ص ،2 ج ،صدوق شيخ خصال صدوق، شيخ .43
 را خود موهاي سيادت ي نشانه به علويان، كه است بوده مرسوم روزگار آن در اًظاهر .44

 جا آن است؛ كرده اشاره مسئله اين به نيز سعدي. بافتند مي گيسو دو شكل به و ندكرد مي بلند
  4.»علويم: كه بافت گيسوان شيادي«: گويد مي كه

 محمد سلطان دنبال به) سوبداي (سبتاي فرماندهي به مغول از لشكري كه اين از پس .45
 پناهنده بود، ناسماعيليا اختيار در كه ،گردكوه به دامغان بزرگان رسيد، دامغان به خوارزمشاه

 قالع  بهخوارزمشاه الدين جالل سلطان حمالت باوجود ،)1219 /616 (زمان اين از 5.شدند
 با شهر اين اهالي هرگاه و ،ماند باقي اسماعيليان دست در دامغان 6حدود، اين در اسماعيليان

 ،نويان بوقاكيت آمدن تا وضع اين 7.بردند مي پناه كوه گرد به ،شدند مي رو به رو مغوالن خطر
 آمد در به اسماعيليان دست از دامغان او توسط و داشت ادامه بود، هالكو لشكر ي مقدمه كه

_________________________________________________ 

  .127نسوي، همان، ص    1
  .جا همان   2
  .345دانشگاه مشهد، ص : ، به كوشش علي اكبر فياض، مشهدتاريخ بيهقي. 2536ابوالفضل بيهقي    3
  .81خوارزمي، ص: ، به كوشش غالمحسن يوسفي، تهران گلستان.1369سعدي    4
    .508، ص 1؛ رشيدالدين فضل اهللا، همان، ج 76، ص 1جويني، همان، ج    5
  .79، ص 27ابن اثير، همان، ج    6
   .189، ص 5؛ ميرخواند، همان، ج 164، ص 2جويني، همان، ج    7
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 پس حتي آن ساكنان. ماند باقي نواحي اين در آنان براي گردكوه  ي قلعه تنهاو   1،)1253 /651(
 /655 (خورشاه الدين ركن اسماعيلي، امام شدن كشته و) 1256 /654 (الموت سقوط از

 ،دادند ادامه خود مقاومت به همچنان قهستان، و رودبار مناطق اسماعيليان از بسياري و ،)1257
  2.شدند تسليم و آمدند فرود گردكوه اهالي كه بود الموت سقوط از پس سال پانزده و

 گذاشته زر زال نام روي از سيستان، سابق نام زرنگ، كه است آمده سيستان تاريخ در .46
 را زال اينكه علت نويسد، مي وي. ساخت او را زارها كشت و رودها آباداني، تر يشب زيرا شد،
  3.»مانستي كشيده زر به راست او موي «كه بود آن سبب به ،اند داده نسبت زر به

 /552 - 511 :سلطنت (سنجر روزگار در طاهر، بن ناصر) ابوالفتح (ابوالفضل الدين تاج .47
 بسياري در وي). 1163 - 1090 /559 - 483 (نشست ومتحك به سيستان در) 1157 - 1117

 الدين تاج 4.بود سنجر» ِلشكر پهلوان «،راوندي قول به و كرد شركت سنجر هاي جنگ از
 آزاد يا (گريخت آنان نزد از بعدها. شد اسير و كرد شركت قراختاييان با جنگ در ابوالفضل

 مسجد در بر و برد سيستان به خود راههم به ،داشت پاي به كه را زنجيري و بند تخته و 5)شد
 آن رفت، سيستان به 1216 /613 سال در سراج منهاج وقتي كه طوري به ؛بياويخت جامع
 كه بود نيمروز ملوك از كسي نخستين ابوالفضل الدين تاج 6.بود برجاي هنوز زنجير و بند تخته
  7.اندندخو ملك را خاندان اين حاكمان تمام وي از پس و يافت ملكي عنوان

  87 ي  آيه،43 ي  سوره،قرآن .48
  39 ي  آيه،12 ي  سوره،قرآن .49
 ايمان و شرك كفر، تفاوت بلكه كند، نمي انكار را خدا وجود كس هيچ كه ،بحث اين .50

 به استناد با دارد، ،وقت امام يعني ،خدا ي خليفه با، عناد يا ،از اطاعت به بستگي اي دوره هر در
  8.است آمده هم» تسليمال ةضرو «در آيات همين

  30 ي  آيه،2 ي  سوره،قرآن .51
_________________________________________________ 

  .981، ص 2رشيدالدين فضل اهللا، همان، ج    1
  .1098، 990، صص 2همان، ج    2
  .23ي خاور، ص  كالله: ر، تهرانالشعراي بها ، به كوشش ملكتاريخ سيستان. 1352] نام گم[   3
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  23 ي  آيه،25 ي  سوره،قرآن .52
  1كردن عزم شدن، يكدل شدن، مصمم :سپردن معناي همان به اًظاهر :سپاردن .53
 ي مطالعه مورد كه ،طبقات و اعالم روزگاران، اين تاريخي كتب در شخص اين نام .54
  .نشد ديده گرفت، قرار نگارنده
 همين به نيز تسليم ي هروض كتاب در .كردن استدالل آوردن، حجت :افكندن در ديدار .55

  2.است رفته كار به يمعن
  107 ي  آيه،9 ي  سوره،قرآن .56
  23 ي  آيه،70 ي  سوره،قرآن .57
  3.است آمده »تسليم ي هروض« در حقيقي نماز ي درباره بحثي چنين .58
 دهقانان براي لقبي 4،شده متذكر نيز بهار الشعراي ملك كه گونه همان پادار، يا بادار .59

 كار به بزرگ ارباب معناي به لفظ اين ،و بدخشان قهستان روستاهاي در نيز امروز. است بوده
 نام اما 5.است آورده متفاوتي اشخاص براي را پادار لقب نيز احياءالملوك ي نويسنده. رود مي
 از سيستان تاريخ در كه چنان. است بوده فراوان سيستان ي درخطه روزگار اين در اًظاهر سام

 .است زيسته مي 1378 /780 سال حدود در اًظاهر كه 6،است شده ياد نامي پادار اميرسام
. زيستند مي سيستان در و بودند سپاه امراي از دو هر كه داريم خبر ديگر سام دو از ،همچنين

 و نصرت الدين تاج ضد بر 1221 /618 سال در كه است كمري اصرم سام الدين شجاع يكي
 7.كرد قيام سيستان در) نيمروز زادگان ملك از دو هر (شاه بهرام بن ابومنصور الدين ركن نفع به

 بن عثمان بن احمد عالءالدين 620/1223 سال در كه است يزجندي جو اميرسام ديگري
 شده ياد منابع در سام ميرسرهنگا از ،ها اين از غير 8.بكشت را سيستان زادگان ملك از حرب،

 خوارزمشاه محمد سلطان درخواست به بنا 1219 /616 سال در و بود سيستان سپاه سرهنگان از كه
_________________________________________________ 

  .»سپردن«دانشگاه تهران، تحت عنوان : ، تهراننامه  لغت.1373اكبر دهخدا  علي   1
ان كه اند و بعضي نه، حال اين و اگر اين سيم قسمت به صدق و حق دارند كه بعضي خداشناس«: 419، همان، ص ]نام گم[   2

  .»خداشناس باشند، آنان را كه نه خداشناس باشند، ديدار درافكنند و با يگانگي خداي تعالي و خداشناسي خوانند
  .جا همان   3
  .359، زيرنويس ص ، تاريخ سيستان]نام گم[   4
  .255 و 163، 147، 101، 100همان، صص  شاه حسين سيستاني،: براي نمونه، رك   5
  .101همان، ص    6
  .394، همان، ص]نام گم[   7
  .جا همان   8
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 ،روي هر به 1.شدند فرستاده تخارستان و ولخ به سپاهش پهلوانان و وي. شد فرستاده سوي بدان
 داد تطبيق باال هاي شخصيت با ،آمده متن اين در كه را سامي بادار هويت يقين و قطع با توان نمي
  .كرد تكذيب يا

 حدود در و بود خوارزمشاه الدين جالل سلطان امراي از كه نامي اميرقراچه از .60
 وي ها، آگاهي اين برابر. است موجود اطالعاتي منابع در برد، مي سر هب توس و نيشابور هاي كوه
 رياست) قنقليان (قتلقيان از نفر هزار ده ودحد بر سلطان طرف از) سنقور (سنقر يغان همراه به

 مغول، حكومتي مأموران و ايلچيان ،خراسان به مغول حمالت فواصل در گروه اين. داشت
 اين خبر چون. كشتند مي بود، كرده تابعيت اظهار مغوالن به نسبت كهرا  كس آن هر همچنين
 كه بود راه در بهادر طاير. كرد نآنا دفع مأمور را بهادر طاير رسيد، منكوقاآن به ها مقاومت

 منهزم را قراچه امير تيمور، چين دستور به كلبالت امير نام به مغول امراي از يكي رسيد خبر
 سيستان به 1232 /630 سال در اميرقراچه و رفت قهستان به سنقر يغان ،آن از پس. است كرده
 مردم پايداري سال دو از پس و) 1233 /631 (آمدند سيستان به او پي در مغوالن. رسيد

 اين از ديگر 2.درآمد مغوالن تصرف به سيستان ارگ 1234 /632 سال در ،سرانجام سيستان،
 كشته مغول دست به اگر كه دارد احتمال. نيست دست در خبري اميرقراچه از ،بعد به زمان
 جا نآ اهالي از بسياري مرگ سبب محاصره، مدت طول در كه عامي بيماري به باشد، نشده
  .باشد درگذشته و شده دچار بود، شده

  پيوستن معناي به :شدن ]كسي[ در با .61
 شدن كشته ي واقعه ذيل در هروي سيفي تنها. نشد ديده تاريخي منابع در شخصي چنين .62

 /656 سال در او وقتي كه نويسد مي ،كرت الدين شمس دست به نيمروز، ملك مسعود، بن علي
 در را او سيستان زادگان ملك نيمروز، ملك خود درخواست به ناب رفت، سجستان به 1258

 و سيستان بزرگان ي جمله از ،هروي سيفي ،هنگام اين در. دادند جاي سجستان كوشك
 بزرگ حسن امن به شخصي از ،بودند كرت الدين شمس ملك با كوشك در كه ،خراسان
 از يئجز يا ،بوده وي براي صفتي عنوان به بزرگ آيا نيست معلوم كه 3،است كرده ياد تهراني

_________________________________________________ 

  .110، ص 2منهاج سراج، همان، ج    1
، صص 1؛ رشيدالدين فضل اهللا، همان، ج 129 - 128، صص 2؛ جويني، همان، ج 396 - 395، صص ، تاريخ سيستان]نام گم[   2

بپتيست، : قي، كلكته، به كوشش محمد زبير الصدي هراتي تاريخ نامه. 1943؛ سيف بن محمد بن يعقوب الهروي 661 - 660
  .70؛ اسفزاري، همان، ص93 - 91صص 

  .234سيفي هروي، همان، ص    3
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 يا ناميدند مي هم بزرگ تنهايي به را او آيا ،صورت اين در و ،است شده مي محسوب او نام
  .دانست يكي متن، در برده نام شخصيت با را او توان مي مشكل ،روي هر به. خير

  . چنين شخصيتي ديده نشد، در منابع مورد جستجو.63
  1.است آمده نيز» تسليم ي هروض «در استداللي و توضيح چنين .64
  11 ي  آيه،47 ي  سوره،قرآن .65
  286ي  آيه ،2 ي  سوره،قرآن .66
  رفتن در جا از :هادادن دست از .67
 ملك به نامه ي نويسنده نصر، عالءالدين آيد، برمي متن مطالب الي البه از  كهگونه آن .68
نسبتي با ملوك نيمروز  اًظاهر وي. است بوده سپاهي مردي و زيسته مي اصفهان در سيستان،
 دستگيري به اند توانسته مي كسانش كه است بوده برخورداردر اصفهان  جايگاهي ازداشته و

 مانندي حكومت وي كه اين امكان. نشد يافت منابع در نامي وي از. بپردازند مسافران و افراد
 ساير نسبت به اصفهان، وضع ،مغول ي حمله از پس زيرا ؛دارد وجود داشته، مي اصفهان در

  .است بوده استثنايي منطقه، اين شهرهاي
 ،سلطان پسر غورسانجي، الدين ركن خوارزمشاه، محمد سلطان فرار و مغول ي حمله پي در

 به دوباره چون و ،گريخت اصفهان از نيز كرد، مي حكومت عجم عراق در او قبل از كه
. رفت فارس به و ترسيد صاعد، بن مسعود دينال ركن قاضي ان،فهاص قاضي بازگشت، اصفهان
 از ،ندانست صالح را اصفهان در ماندن ،الدين ركن ،نتيجه در. كردند شورش نيز شهر مردم
  2.شد كشته مغوالن دست به 1222 /619 سال در سرانجام و ،رفت جا آن

 دينال جالل سلطان اقامت زمان در كه خوارزمشاه، محمد سلطان ديگر پسر الدين، غياث
 پس 3.ماند باقي جا آن در 1223 /620 سال تا بود، كرده تصرف را عجم عراق هند، در منكبرني

 به را اصفهان حكومت و رفت اصفهان به 1224 /621 سال در الدين جالل سلطان ،آن از
 نگذشت چيزي اما. كرد واگذار يزد، اتابكان از سام، الدين ركن اتابك پسر عالءالدوله، اتابك

 اًظاهر ولي 4،شد كشته انفهاص نزديكي در) 1227 /625 (مغوالن با جنگ در بكاتا كه
 الدين جالل سلطان مرگ از پس. ماند باقي الدين جالل سلطان گماشتگان دست در اصفهان

_________________________________________________ 
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 سلطان برادر الدين، غياث زيرا ؛نيست دست در خبري ديگر اصفهان اوضاع از ،)1230 /628(
 ده فترت ي دوره يك ،بنابراين 1.بود شده كشته حاجب براق دست به ،وي از پيش الدين، جالل
 دارد وجود ،)1240- 638/1 (مغوالن دست به شهر تصرف تا الدين جالل شدن كشته از اي ساله
  كرده است ياحكومت اصفهان بر كساني يا كسي چه مدت اين در نيست معلوم درستي هب كه

 سال پانزده مغوالن مقابل در اصفهان كه دانيم مي ،سراج منهاج  ي نوشته برابر تنها. اند كرده
 بود صاعد بن مسعود الدين ركن قاضي همان احتماالً كه ،اصفهان قاضي ،مدت اين در و 2ايستاد
 منهاج زيرا ؛شد مغوالن مقابل در شهر مردم پايداري سبب 3،داشت بسياري نفوذ اصفهان در كه

 اما 4.كند مقاومت توانست مي هنوز شهر شد، نمي هشتك اصفهان قاضي اگر كه افزايد مي سراج
 ي درباره كه پژوهشگراني حتي 5.نيست معلوم ما بر وي نام كه بود ديگري كس اصفهان رئيس

  6.اند نپرداخته اصفهان تاريخ از بخش اين به اند، كرده تحقيق اصفهان
 نام برده او از جا اين در كه ،نصري اميرعالءالدين كه دارد وجود امكان اين ،روي هر به
از  فترت روزگار دركه ، بودهشهر اين حكومتي مقامات از يكي يا ،اصفهان رئيس همان شده،
  .است شده يادوي 

  منابع
 آمدن تا ساسانيان دولت فروپاشي از:  كمبريجايران تاريخ ،»نحل و ملل«. 1372 س. ب آمورتي،  -

  .اميركبير :تهران انوشه، حسن ي ترجمه ،سلجوقيان
  .علمي :تهران حالت، ابوالقاسم ي ترجمه ،ايران و اسالم بزرگ تاريخ :كامل .2535 علي عزالدين اثير، ناب  - 
 الموسوي مهدي محمد السيد تصحيح ،النعمه اتمام و الدين اكمال .ق.ه 1389 محمد قمي، بابويه ابن  - 

  .الحيدريه ةمطبع :نجف الخراسان،
 :تهران كريمي، بهمن كوشش به شيرازنامه، .1310 الخير ابي بن احمد ابوالعباس ،شيرازي زركوب ابن  - 

  .احمدي و معرفت
  .سينا ابن :تهران افشار، ايرج كوشش به ،يزد جديد تاريخ .1345 حسين بن احمد، كاتب علي بنا  - 

_________________________________________________ 

؛ رشيدالدين 204 - 168، صص 2؛ جويني، همان، ج 124 - 120؛ نسوي، همان، صص 91، ص 27ابن اثير، همان، ج    1
  .658 - 657، صص 1اهللا، همان، ج  فضل

  .190 - 189، 158 ، صص2منهاج سراج، همان، ج    2
  .88 و 68نسوي، همان، صص    3
  .190 و 158، صص 2منهاج سراج، همان، ج    4
  .121 و 120نسوي، همان، صص    5

6  70. A. K. S. Lambton 1978. "Isfaha¦n", Encyclopaedia of Islam, 2nd. edition, Vol. IV, pp. 97-105. 



 1389،  پاييز 6ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  136

 

  .روزبهان: تهران مشيري، محمد كوشش به ،صدرالتواريخ .1357 حسن محمد اعتمادالسلطنه،  - 
  .اتحاديه ي چاپخانه :تهران سردادور، حمزه ي ترجمه ،ايران تاريخي يجغرافيا ي تذكره .1308 و بارتولد،  - 
  .اميركبير :تهران ،شناسي سبك .1373 محمدتقي بهار،  - 
  .مشهد دانشگاه: مشهد فياض، اكبر علي كوشش به ،بيهقي تاريخ .2536ابوالفضل بيهقي،  - 
  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه :تهران افشار، ايرج كوشش به ،يزد تاريخ .1342 محمد بن جعفر جعفري،  - 
  .خاور ي چاپخانه :تهران قزويني، محمد كوشش به ،جهانگشاي تاريخ .1337 .عطاملك جويني،  - 
  .اميركبير: تهران نوايي، عبدالحسين كوشش به ،گزيده تاريخ .1362 مستوفي حمداهللا  - 
  .لبري :دنلي ليسترانج، گاي كوشش به ،القلوب ةهنز .1913 ------   - 
  .فرزان :تهران اي، بدره وندفري ي ترجمه ،اسماعيليه عقايد و تاريخ .1375 فرهاد دفتري،  - 
 كوشش به ،سلجوق آل تاريخ در السرور ةيآ و الصدورةحرا .1333 سليمان بن علي محمدبن راوندي،  - 

  .طهوري :تهران اقبال، محمد
 سيد كوشش به ،هرات ةينمد اوصاف في اتالجن روضات .1339 محمد الدين  معين،اسفزاري زمچي  - 

  .تهران دانشگاه :تهران امام، كاظم محمد
  . اسالميهكتابفروشي :تهران بهبودي، محمدباقر كوشش به ،التواريخ ناسخ .1334 محمدتقي ،الملك لسان سپهر،  - 
  .خوارزمي :تهران يوسفي، غالمحسين كوشش به ،گلستان .1369 سعدي  - 
 زبيرالصديقي، محمد كوشش به ،هرات ي نامه تاريخ .1943 يعقوب بن حمدم بن سيف هروي، سيفي  - 

  .بپتيست :كلكته
 تركه صدر الدين افضل ي ترجمه ،النحل و الملل .1348 عبدالكريم بن محمد ابوالفتح شهرستاني،  - 

  .علمي ي چاپخانه :تهران نائيني، جاللي محمدرضا سيد كوشش به اصفهاني،
  .اسالميه كتابفروشي :تهران اي، كمره كوشش به ،صدوق شيخ خصال .1354 وقدص شيخ  - 
  .عطايي: ، تهراننژاد كيايي الدين زين ي ترجمه ،الضالل من المنقذ .1338 محمد غزالي،  - 
 ي نوه نزد در موجود ي نوشته دست ي نسخه ،»بينش اهل دانش «.العابدين زين بن محمد خراساني، فدايي  - 

  .ميرشاهي صدرالدين :فدايي
  .اساطير :تهران سيميونوف، الكساندر تصحيح ،الطالبين المؤمنين ةيهدا يا اسماعيليه تاريخ .1362 -----   - 
 تصحيح ،الروافض فضايح بعض نقض في النواصب مثالب بعض نقض .1358 عبدالجليل رازي، قزويني  - 

  .ملي آثار انجمن :تهران محدث، ارموي حسيني الدين جالل
  .فرهنگي تحقيقات و مطالعات :تهران پژوه، دانش كوشش به ،التواريخةزبد .1366 بداهللاع ابوالقاسم كاشاني،  - 
  .االسالميه دارالكتب :تهران غفاري، اكبر علي كوشش به ،الكافي .ق.ه 1381 محمد ابوجعفر كليني،  - 
  .خاوري  كالله :تهران بهار، محمدتقي كوشش به ،سيستان تاريخ .1314 ]نام گم[   - 
 حسيني جالل سيد دكتري ي رساله پيوست ،»رساله «.1989 )صباح حسن به منسوب (]نام گم[   - 

  .آكسفورد : لندنبدخشاني،
  .4 و 3ش ،تاريخي مطالعات ي فصلنامه ،»يعقوبشاه بن حسين ي رساله«. 1370 مريم معزي،  - 
  .كتاب نشر و مهترج بنگاه :تهران ستوده، منوچهر كوشش به ،احياءالملوك .1344 سيستاني حسين شاه ملك  - 



 137  ي متني نو يافته  بازنگري در روابط اسماعيليان و ملوك نيمروز برپايه      

  .كتاب دنياي :تهران حبيبي، عبدالحي كوشش به ،اسالم و ايران تاريخ يا ناصري طبقات .1363 سراج منهاج  - 
  .مركزي :تهران ،الصفاةضرو تاريخ .1339 خواندشاه الدين برهان سيد بن ميرمحمد ميرخواند،  - 
 ناصح، محمدعلي ي ترجمه ،جاللي ختاري يا الدين جالل ي سيره .1366 زيدري محمد نورالدين نسوي،  -

  .سعدي :تهران رهبر، خطيب خليل كوشش به
 .جامي: ايوانف، تهران. ، به كوشش والتسليم يا تصوراتةضرو .1363 نصيرالدين طوسي  - 
 دكتري سيد جالل حسيني بدخشاني، ي  چاپ نشدهي ، پيوست رساله» تسليمي هروض «.1989 -----   - 

  .آكسفورد: لندن
  .علمي :تهران پاريزي، باستاني ابراهيم محمد كوشش به ،كرمان تاريخ .1364خان علي حمدا وزيري،  - 
 و انتشارات سازمان :تهران اي، بدره وندفري ي ترجمه ،اسماعيليه ي فرقه .1369 س. ك مارشال هاجسن،  - 

  .اسالمي انقالب آموزش
  . ]نا بي[: قم ،ناصري الصفاي ةضرو تاريخ .1339 خان رضاقلي هدايت،  - 
  .البرز :ناتهر موسوي، مصطفي و روشن محمد كوشش به ،التواريخ جامع .1373 اهللا فضل رشيدالدين ،همداني  - 
 كوشش به ،رفيقان و داعيان و نزاريان و فاطميان و اسماعيليان قسمت ،التواريخ جامع .1338 -----   - 

  . كتاببنگاه ترجمه و نشر: تهران زنجاني، مدرسي محمد و پژوه دانش محمدتقي
  

- Ivanow. W.1963. Ismaili Litrature, Tehran, tehranuniversity. 

- Lambton, A. R. S. 1978. "Isfahan", Encyclopaedia of Islam, 2nd. ed. Vol. IV, PP. 97-105. 
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  جانقي مجمع

 صفوي دربار عالي شوراي يدرباره تحقيقي
  

  1سيد جمال موسوي
  2طاهر بابائي

  
  
  
  
     

ساالري شود كه از ديواني صفويه، مجمعي به نام جانقي ديده ميساالري دورهدر ديوان :چكيده
ي ي ارائهاين مجمع، وظيفه. ت صفويه راه يافت و به تكامل رسيدي مغول و تيموري، به حكومدوره

مشورت به شاه و حل و عقد امور مربوط به جنگ و جانشيني شاه صفوي را بر عهده داشت و تعدادي 
ي صفوي، كه در رأس آنان صدر اعظم قرار داشت، عضو از صاحب منصبانِ عالي رتبه و با نفوذ دوره

ساالري صفويه، اين مجمع با ديگر مجامع ي ديوانهاي مربوط به حيطههشدر پژو. اين مجمع بودند
 خلط گرديده و مجمع مستقلي به حساب نيامده -  به خصوص با مجلس بهشت آيين- درباري اين دوره

هاي اين پژوهش در پي اثبات اين مدعاست كه مجمع جانقي، مجمع كامالً مستقلي بوده و از جنبه. است
در اين پژوهش، مجمع . از حيث اعضاء و وظايف، با مجامع ديگر، تفاوت داشته استگوناگون، يعني 

ي صفويه، با تكيه بر شواهد ساالري دورهجانقي از حيث نام، اعضا، كاركردها و اهميت آن در ديوان
  معلوم شده است كه هفت تن از صاحب منصبان تشكيالتبدين سانتاريخي، مورد بررسي قرار گرفته و 

اين مجمع، در غياب شاه، با رياست صدر اعظم . اند عضو اصلي و دائمي مجمع جانقي بودهصفوي
يكي امور جنگي، و دو ديگر : شودي اين مجمع، بررسي دو موضوع ديده ميدر كارنامه. شدتشكيل مي

ني نظر به اهميت اين دو موضوع، و نيز جايگاه واالي سياسي و ديوا. ي تعيين جانشين پادشاهمسئله
  .توان مجمع جانقي را شوراي عالي دربار صفوي ناميداعضاي مجمع، مي

  ساالري صفوي، مجمع جانقي، مجلس بهشت آيينديوان  صفويه،:كليدي هايواژه

_________________________________________________ 

  Jmoosavi@ut.ac.ir   تهران دانشگاهي اسالم ملل تمدن و خيتار گروه ارياستاد   1
 Taherbabaei65@gmail.com   تهران دانشگاهي سالما ملل تمدن و خيتار ارشدي كارشناسي دانشجو   2

 10/2/90: تاريخ تأييد، 21/12/89 :تاريخ دريافت
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  مقدمه
قويونلوها، حكومت خود را با در هم شكستن حكومت آق) ق. ه1135- 906(دولت صفوي 

.  با تكيه بر مذهب و تصوف بنيان نهادبر ايران مستقر ساخت و تشكيالت حكومتي جديدي
  تغييراتدستخوشهاي پيشين بود، به تدريج اين تشكيالت كه ابتدا متأثر از تشكيالت حكومت
ِ  امور و همچنين در اسامي، القاب و وظايفيبسياري گرديد و ابداعات فراواني، در شكل اداره

سيار بغرنج و پيچيده بود كه هدف دستگاه اداري صفوي، دستگاهي ب. مناصب، در آن راه يافت
هاي  اميال و خواستبرآوردن يعالوهآن برقراري نظام نظارتي دقيق بر جريان رسمي امور، به

 همين پيچيدگي در ساختار، سبب شده است كه 1.ها بوده استها و منصبصاحبان مقام
در اين ميان، . هاي مختلف تشكيالت اداري صفوي، دچار درآميختگي و ابهام شديد شودبخش

هاي منابع، ساالري صفوي و همچنين وجود تناقض در گزارش ديوانيكمبود منابع خاص حوزه
  .به پيچيدگي اين حوزه افزوده است

مجامع سلطنتي نيز، كه در بطن تشكيالت حكومتي قرار داشتند، از اين ابهام و پيچيدگي 
ترين نهادهاي ، كه مهم»مجمع جانقي« و »مجلس بهشت آيين«از اين ميان، . اندنصيب نماندهبي

 كاركردها، اعضا و تشريفات به شدت با يشدند، در حيطهمشورتي دربار صفوي محسوب مي
  .اند كه تمييز اين دو از يكديگر، با دشواري ميسر استيكديگر خلط شده

  :هاي زير است براي پاسخ گفتن به پرسشياين تحقيق، جستار
جمع جانقي چه كساني بودند؟ كاركردها و وظايف مجمع چه اعضاي حقيقي و حقوقي م

  ساالري صفوي چه بوده است؟بود؟ جايگاه و اهميت مجمع جانقي در ديوان

  »جانقي« يواژه تلفظ شكل و معاني
هاي لغت و كتب تاريخي اي است مأخوذ از زبان تركي كه در فرهنگ جانقي، واژهيواژه
 ي جمعي، مجلس و مشاوره، كنكاش جمعي، مشاوره مصلحت، مشورت، تصميم ويمعنا به

  2.انجمن آمده است
_________________________________________________ 

 .285ص ر،يركبيام: تهران ا،ينرجب مسعود يترجمه ،يصفو حكومتي ادار سازمان. 1378ينورسكيم ريميوالد   1
 ناظمي سينف اكبري عل ؛139 ص مركز، نشر :تهران ،ياويخ روشن كوشش به ،سنگالخ. 1373ي استرآبادخانيمهد رزايم   2

. 1361 برهاني زيتبر خلف بن نيمحمدحس ؛1130،1506صص ام،يخي كتابفروش: تهران ،2ج ،يسينف فرهنگ]. تايب[االطباء
. 1384ي خنج روزبهان بن اهللافضل ؛592 - 591 ،560صص ر،يركبيام: تهران ،2ج ن،يمع محمد اهتمام به ،قاطع برهان
 ،3ج ،سخن بزرگ فرهنگ. 1381ي انور حسن ؛42ص ،يوفرهنگي علم: تهران ستوده، منوچهر حيتصح ،بخارا ينامهمهمان
 .2200 ،2090صص سخن،: تهران
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چنان كه اين واژه، هاي واژگان به يك صورت نيامده است؛ آنشكل تلفظ آن در فرهنگ
ضبط شده است؛ كه در هر دو شكل، به يك  )Jānḳi (2و جانقي )Janḳi (1 جنقيهاي به صورت

نادرست ) Jānaḳi(و جانَقي ) Janaḳi(قي معناست؛ مضافاً اين كه شكل آن به صورت جنَ
 صفوي، بجز در يك منبع كه ي اين واژه، در آثار تاريخي نگاشته شده در دوره3.نمايدمي
 خويش، يسفرنامهشاردن در . ضبط گرديده است» جانقي« به صورت 4صورت جنقي آمده، به

  5. آورده استIchengui جانقي را به صورت نادرست و با لفظ يواژه

  جانقي مجمع يپيشينه
رفته است، به سازمان اصلي مغولي اصطالح جانقي كه براي شوراي مملكتي صفويان به كار مي

هاي معدودي وجود دارد كه از وجود اين مجمع در پيش از  گزارش6.گرددو تيموري برمي
ق بوكا از ارت« حبيب السيربنا بر گزارش . كندصفويه، در عهد ايلخاني و تيموري، حكايت مي

هوالكو به ماوراءالنهر و تركستان، مجمع جانقي تشكيل داد و با امرا به ] ي[هراس حمله
 تيموري نيز، با توجه به اهميت كنكاش و مشورت نزد امير ي در دوره7.»مشورت پرداخت

 با گذشت 8.شد، مجمع جانقي براي مشورت در امور، تشكيل مي)ق. ه807- 726:حك( تيمور
  9.قويونلو و ازبكان معاصر صفويان نيز راه يافتجمع به دولت آقزمان، اين م

  صفويه يدوره در جانقي مجمع
) محفل( صفويه، به طور كلي، دو مجمع سلطنتي وجود داشت، كه يكي را مجلسيدر دوره

_________________________________________________ 

 اديبن تهران، صاحب، منتظر اصغر حيتصح ،يصفوي آرا عالم.1350 المؤلفمجهول ،1130ص ،2ج همان، االطباء، ناظم   1
 .591 ص ،2ج همان، برهان، ؛446 ،340 ،289 ،287 ،276 صص ران،يا فرهنگ

 .560 ص ،2ج همان، برهان، ؛1056 ص ،2ج همان، االطباء،ناظم جا؛همان ،ياسترآباد   2
 .اجهمان ،يانور   3
 .جاهمان ،يصفوي آرا عالم   4

5  Jean Chardin 1811. Voyages du Chevalier Chardin in Perse, Paris: Le Normant Imprimeur- Libraire. 
 .78 ص ،همان،ينورسكيم   6
 .اميخي كتابخانه]: جايب [،بشر افراد اخباري ف ريالس بيحب ].تايب[ريخواندم همام بن نيالداثيغ   7
 نيالدشرف ؛ياسدي كتابفروش: طهران اول، مقالت ،)يسيانگلي ترجمه همراه به(ي موريت تزوكات. 1342ي تربتي نيحس ابوطالب   8

 .1189 ص ،يملي شورا مجلس: تهران ،2ج ،ينوائ نيعبدالحس و رمحمدصادقيم ديسع حيتصح ،ظفرنامه. 1387ي زديي عل
. 1384يخنج ؛139 ص مكتوب، راثيم: تهران ق،يعش محمداكبر حيتصح ،ينيامي آرا عالم خيتار. 1382ي خنج روزبهان بن اهللافضل   9

 ،180 - 179 ،127 صص ،يطهور ي كتابخانه: تهران سومر، فاروق و للوغاي نجات حيتصح ،هيبكر اريد كتاب. 1356ي طهران ابوبكر جا؛ همان
 ؛428 ،329 صص ،يفرهنگ وي علم: تهران صاحب، منتظر اصغر حيتصح ،لياسماع شاهي آرا عالم. 1384 المؤلف مجهول ؛420 ،272 ،263

 .423 ص ،يفرهنگ وي علم: تهران ،يشراقا احسان حيتصح ،ارياالخ ذكري ف اآلثارةونقا. 1373ي نطنزي اافوشته اهللا تيهدا محمودبن
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 يمجلس بهشت آيين، نهاد ناظر بر اداره. ناميدندبهشت آيين و ديگري را مجمع جانقي مي
 منصبان صفوي، صفويه، با شركت دوازده نفر از صاحبيه در اوايل دوره ك1كشور بود،

 و در عهد شاهان نابالغ صفوي بسيار اهميت پيدا 2گرديد،طور مرتب در دربار تشكيل ميبه
 امور حكومتي، عمالً در اختيار اعضاي مجلس بهشت آيين قرار يچنان كه ادارهكرد، آن

 شخص شاه بود و اعضاي هر دو مجمع را يعهده رياست هر دو مجمع بر 3.گرفتمي
مجلس بهشت آيين، نسبت به مجمع . دادندمنصبان درباري، اداري و نظامي تشكيل ميصاحب

 مجمع ياعضاي اين مجمع،عالوه بر اعضاي اوليه و ثانويه. تري بودشيجانقي، داراي اعضاي ب
ت و پذيرايي مجلس اشتغال داشتند،  شامل بسياري ازمناصب درباري،كه به امور تداركا4جانقي،
مانده از اين عصر، در بيان اعضاي مجلس بهشت آيين، به اعضاي در منابع اداري باقي5.نيز بود

 اصلي هر دو مجمع، يوظيفه. مشترك، با قيد عضويت در مجمع جانقي تأكيد شده است
ورتي و گيري در باب مسائل خاصي بود كه اعضاي آن فقط نظر مشمشاوره و تصميم

  6.شد شخص شاه گرفته مييسازي داشتند و تصميم نهايي به وسيلهتصميم
 7 شاه قرار داشتند،ِ مشاوران اصليي صفوي، چهار تن از امراء در جرگهيدر ابتداي دوره

 نهادهاي مشورتي ي اوليهي كاشت هستهيي شاه با اين افراد به منزلهتوان گفت مشاورهكه مي
 مشاوران شاه يتري به جرگه؛اما بعدها امر مشورت نهادينه شد و اعضاي بيشدربار صفوي بود

رتبه به شرح زير، اعضاي اصلي مجمع جانقي را تشكيل پيوستند و مجموعاً هفت مقام عالي
باشي ايشيك آقاسي. 4قوللر آقاسي؛ . 3باشي؛ قورچي. 2وزير اعظم يا اعتمادالدوله؛ . 1: دادندمي

 ي در اواخر دوره8.نويسنويس يا واقعهمجلس. 7ديوان بيگي؛ . 6تفنگچي آقاسي؛ . 5ديوان اعلي؛ 
، در چند مجمع، ناظر بيوتات، مستوفي )ق.ه1135- 1105: حك(شاه سلطان حسين صفوي

ساالر اند، و اگر مجمع در خصوص فرستادن سپهالممالك و امير شكارباشي نيز حضور داشته
_________________________________________________ 

 .48 ص آگه، نشر: تهران روزمند،يف كاظم يترجمه ،هيصفو عصر در قشون و وانيد. 1387 فلور لميو   1
 .50 ص همان، فلور، ؛470 ص ،يخوارزم: تهران ،يريام منوچهر يترجمه ،رانيا در انيزيون يسفرنامه. 1381ي نچنتودالساندريو   2
 .49 ص همان، فلور، ؛79 ص همان، ،ينورسكيم   3
 . مقالهيادامه: نك   4
ي مقدمه با ،يكردآبادي عل يترجمه ،ينكوفسكيمارچ لياسماع محمد حيتصح ،كوالمل دستور قاتيتعل. 1385 عايرف رزايم   5

 .436- 421 صص خارجه، امور وزارت: تهران گل،صفت منصور
 ؛31 ،صيفردوس دانشگاه: مشهد لو،ميرح يوسف حيتصح ،يصفو نيسالطي ورهد مواجب و القاب. 1371يرينصي نقيعل رزايم   6

 .جاهمان  فلور،
 .471 ص همان، ،يدالساندر   7
 .5 ص ر،يركبيام: تهران ،ياقيس ريمحمددب حيتصح ،الملوكةتذكر. 1378 عايسم رزايم ؛186 ص همان، عا،يرف رزايم   8
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 1.ساالر نيز الزامي بودگرديد، حضور سپهمنعقد مي» هبه سمتي از اطراف ممالك محروس«
 ديوان  به جاي- به اشتباه- ، اين مقام سالطين صفوييالقاب و مواجب دورههمين سبب، در كتاب  به

  2.بيگي، از اعضاي اصلي مجمع شمرده شده است
 شي،باشاردن، در بيان ترتيب اعضاي مجمع جانقي، بجز مناصب مذكور، مناصبي مانند منجم

افزايد كه  دو منصب اخير مييبرد و دربارهباشي، خواجه سرايان و مهتر را نيز نام ميحكيم
 رسد كهنظر مي به3.اند جلوس نداشتهيگونه جلسات، اجازهتر در حضور شاه و در اينپيش

 است به زمانشدهحضور اين صاحب منصبان در مجمع جانقي هميشگي نبوده، و مربوط مي
كه مجمع در شرايط آشفته و غير عادي در دربار ) 1057- 1052:حك( عباس دوممرگ شاه

 اعضاي مجمع جانقي يباشي نيز گاهي در زمرهالزم به ذكر است كه توپچي. منعقد گرديده بود
  4.بوده است

 تشكيل )دربار(افتند كه مجمع در دولتخانهياعضاي مذكور، زماني در مجمع جانقي حضور مي
 مواردي كه اضطرار يا موقعيت نا مناسب زماني، مانند جنگ يا لشكركشي شد، اما درمي

كه البته در منابع به - نظران همراهگشت، امراي لشكري و صاحبموجب تشكيل مجمع مي
كردند و شاه با آنان به مشورت  در مجمع شركت مي5- ها اشاره شده استطور كلي به آن

  خاصي در باب صاحب منصبان حاضر درياعدهبنابراين، در مواقع جنگي، ق. پرداختمي
شده است، در قاعدگي عالوه بر اينكه شامل اعضاي مجمع ميمجمع وجود نداشت، كه اين بي

  .شودمورد تعيين مكان مجمع و تشريفات معمول نيز ديده مي

_________________________________________________ 

 .جاهمان عا،يسم رزايم جا؛همان عا،يرف رزايم   1
 .31ص همان، ،يرينص   2
 .1164 ص ،4ج همان، شاردن،   3
 .23 ص همان، ،يرينص   4
: نمونهي برا. است شده ذكر مجمع در حاضراني براي متعدد نيعناو و نشده اشارهي خاص منصبان صاحب به منابع در   5

ي عالي امرا (358 ص پاكستان، و رانيا يفارس قاتيتحق مركز: آباداسالم مضطر، دتا اهللا كوشش به]. تايب [خاقاني جهانگشا
 ،يشاه فتوحات. 1383ي هروي نيام ميابراه ؛)عظامي امرا (520ص همان، ، لياسماع شاهي آرا عالم ؛)اقدس مقربان و شأن
 طهماسب شاه ؛)عساكر رئوس و لشكري امرا (107 ،106 صص ،يفرهنگ مفاخر و آثار انجمن: تهران ،يرينص محمدرضا حيتصح
 و عقال ان،يقورچ ان،ييوزباش امراء، (53 ،21 صص ،يانيكاو يچاپخانه: برلن عبدالشكور، اهتمام به ،تذكره. 1343ي صفو
 امراء، (217 ص ،1ج تهران، دانشگاه: تهران ،ياشراق احسان حيتصح ،خيلتواراصةخال. 1383ي قم نيالدشرف احمدبن ؛)انيلشكر
 ،2ج ر،يركبيام: تهران افشار، رجيا حيتصح ،يعباسي آرا عالم خيتار. 1387ي منشي تركمان كياسكندرب ؛)انيقورچ و انييوزباش

 ).نيب عاقبت دانيسف شير و عظامي امرا (624 ص
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  مجمع برگزاري تشريفات و مكان
ادي كه مجمع در دولتخانه در شرايط ع. با توجه به شرايط، مكان تشكيل مجمع متغير بود

 يا 1باشي حرم، ايشيك آقاسييخانه اعضا، كشيكييآشد، مكان گردهمتشكيل مي
شد،  وزير ديوان اعلي، يا در اتاق مهتر و يا هر مكاني كه به اعضا دستور داده مييخانهكشيك

جنگ يا  در موارد ديگر، كه مجمع خارج از دولتخانه بود، از جمله در زمان 2.بوده است
براي نمونه، . شدمواقع اضطرار، در همان مكان كه اعضا يا شاه حضور داشتند، برگزار مي

هاي آراسته به انواع اثاثيه و  جانشيني شاه عباس دوم، از خيمهيشاردن در ضمن بيان مسئله
راند، كه بزرگان در آن هاي اقامتي شاه قرار داشت، سخن مياسباب عالي كه در يكي از باغ

  3.پرداختندها به مشورت ميخيمه
شود؛ اما گيري در آن ديده نميدر مواقع جنگ، تشريفاتي در تشكيل مجمع و روند تصميم

گرفت و عموماً هنگامي كه امر مورد مشورت غير جنگي بود، تشريفات خاصي صورت مي
ر اطراف پوشيدند و مانع حضور افراد غريبه داعضا براي حضور در مجمع، لباس مخصوصي مي

  4.شدندمكان برگزاري مجمع مي
ترتيب استقرار اعضاي مجمع، بنا به گزارش شاردن، در دو رديف راست و چپ، بدين قرار 

  :بوده است
 تفنگچي آقاسي و ؛ ديوان بيگي در طرف راست وصدر اعظم يا اعتماد الدوله، قوللر آقاسي

باشي شي و ايشيك آقاسي در گزارش شاردن، مكان قورچي با5.واقعه نويس در طرف چپ
توان اين نامعلوم مانده است، كه با توجه به ترتيب استقرار مناصب در مجلس بهشت آيين، مي

نشست، و باشي در جانب چپ، پس از وزيراعظم ميقورچي: چنين تكميل كردگزارش را اين
  6.گرفت ميباشي ديوان اعلي نيز در جانب چپ و پايين تر از قوللرآقاسي قرارايشيك آقاسي

در اين باره، . فرما بوده استگيري در مجمع، تشريفات خاصي حكمدر روند تصميم
  :شودگزارش ميرزا علي نقي نصيري به اجمال ذكر مي

_________________________________________________ 

 ؛27ص همان، عا،يسم رزايم ؛264 ،263 صص همان، عا،يرف رزايم: نك. دارد تفاوتي اعل وانيدي باشيآقاس كيشيباا منصب نيا   1
 .31 ،30صص همان، ،يرينص

 .31ص همان، ،يرينص   2
 .1164ص ،4ج همان، شاردن،   3
 .جاهمان شاردن، جا؛همان ،يرينص   4
 .جاهمان شاردن،   5
 .18 ،13صص همان، ،يرينص   6
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اي مقرر فرمايند ضابطه آن است كه بعد از آنكه نواب اشرف اعلي در خصوص مقدمه«
ده، آن امري را كه پادشاه فرموده باهم كه امرا جانقي نمايند، بايد هفت نفر امير همگي حلقه ز

مجلس نويس، عريضه از جانب . شور نمايند و آنچه را كه راي همگي قرار گرفته صالح دانند
 اند قلمي و اگر احدي از امراي عظام اختالف راي با ساير امراامراي جانقي كه بنا گذاشته

ن آن عريضه را به مهر خود نمايد، راي آن امير را مجلس نويس علي حده قلمي و همگي ضم
 ممهور ساخته، مجلس نويس به اعتبار آن كه خود عريضه را نوشته و قائل به مضمون آن

باشي حرم بعد از آن، وزيراعظم سر آن عريضه را مهر و به ايشيك آقاسي. كندنيست، مهر نمي
ساعتي، امرا . تدفرسه تسليم نموده، به خدمت اشرف مييمحترم داده، او به ريش سفيد حرم عِلّ

بعد از آمدن جواب، به هر نحوي كه . نمايند تا جواب برآيداند، توقف ميدر مكاني كه نشسته
  1.»نمايندمقرر شده باشد، عمل مي

  جانقي مجمع كاركردهاي
 تر ذكر شد، هدف از تشكيل مجمع جانقي، مشورت درامور مهم وگونه كه پيشهمان
برخي از محققان، در ضمن . مشورت به شاه بوده است ي اصلي اعضاي آن ارائهيوظيفه
اهميت دانستن آن، هاي خود، به طور گذرا به مجمع جانقي اشاره كرده و ضمن بينگاشته

 اين مجمع را در يي كارا-  به اشتباه- رهربرن نيز2.اندكاركردي اساسي براي آن قائل نشده
 ديگر، امكان حاكميت براي وي ميسر داند كه شاه، صغر سن داشته و يا به داليلمواردي مي
 رهربرن، هيچ گزارشي از تشكيل مجمع، به دليل صغر سن يا ي برخالف گفته3.نبوده است

 امور، وجود ندارد و احتماالً اين محققان مجمع جانقي را با مجلس بهشت يناتواني شاه در اداره
  . ز دهندع را از هم تمي كاركردي اين دو مجمياند حوزهآيين يكي دانسته و نتوانسته

همچنين، مجمع جانقي در دوران اقتدار شاهان صفوي، به كرّات تشكيل شده است و اين 
صفت گل نيز در نقد . عدم ارتباط تشكيل مجمع با صغر سن و ناتواني شاه استينشان دهنده

 :ويسدنكند و مي، اين سخن محققان غربي را رد ميدستورالملوكتعليقات مارچينكوفسكي بر 
_________________________________________________ 

 .31 ص همان،   1
 در را موضوع نيا ،يوريس كهي حال در دهد،يم نسبتي وريس به را سخن نياي نكوفسكيمارچ. 376ص همان، ،عايرف رزايم   2

  :نك. يجانق مجمع باب در نه است، كرده مطرحي اعل وانيد مورد
Roger M. Savory 1960. The Principal Offices of the Ṣafawid State during the Reign of Ṭahmāsp I, pp 71-77. 

 .49 ص همان، فلور،به نقل از    3
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 شاه شد و ربطي به صغر سنجانقي، در حكم شوراي عالي دربار بود كه در موارد مهم تشكيل مي«
  .كنداي نميشد، اشاره اما وي نيز به اموري كه مجمع بر آن اساس تشكيل مي1.»صفوي نداشت
 شد، صفويه و دقت در مواقعي كه مجمع جانقي تشكيل ميي تاريخ دورهيبا مطالعه

بر اساس شواهد تاريخي موجود، اين مجمع در باب دو موضوع .  متوجه كاركرد آن شدتوانمي
  :دادتشكيل جلسه مي

 مجمع جانقي در مواقع جنگي، خارج از دولتخانه و با .براي مشورت در امور جنگي. الف
شد، كه در شركت امراي لشكر و صاحب نظران و بدون هرگونه تشريفات خاص، تشكيل مي

 :گردد در زمان جنگ، اشاره مي مذكورهايي از تشكيل مجمعنهزير به نمو
  در سال2و در حمله به ارزنجان؛) ق.ه929 - 906: حك( شاه اسماعيل اوليدر دوره

  جنگيق، در آستانه.ه920 در سال 3ق، براي دفع شيبك خان و فتح خراسان؛.ه916
ع شورش اوالمه سلطان در ، براي دف)ق.ه986 - 929: حك( در زمان طهماسب اول 4چالدران؛

 در زمان 6 عثماني؛يق و در زمان شاه طهماسب اول، براي مقابله با حمله.ه938در سال 5تبريز؛
  در زمان محمد خدابنده7 عثماني؛يطهماسب اول، در جريان شورش القاس ميرزا و حمله

مد  در زمان مح8در حمله به خراسان و دفع فتنه ي خراسانيان؛) ق.ه996- 986: حك(
) ق.ه1038- 996: حك( در زمان شاه عباس اول 9خدابنده، پس از تسلط عثماني بر ايروان؛

سال  در 11ق، در جنگ با ازبكان؛.ه1012 در سال 10سبب درگيري با دينم سلطان در خراسان؛ به
 12. افغانان به كرمانيق و در زمان سلطان حسين صفوي، در حمله.ه1133

_________________________________________________ 

 .79ص همان، عا،يرف رزايم   1
 .جاهمان ،يهروي نيام   2
 .359 ،358صص ن،هما ،خاقاني جهانگشا   3
 مجلسي كتابخانهي خطي نسخه ،مرشدنامه ؛520ص همان، ،لياسماع شاهي آرا عالم ؛484ص همان، ،يصفوي آرا عالم   4

 .ب138گ ،11671/79060 ثبتي شماره ،ياسالمي شورا
 .72ص ،ين نشر: تهران ،ينوائ نيعبدالحس حيتصح ،االخبارتكملة. 1369ي رازيشي دينو گيبي عبد   5
 .217ص ،1ج همان، ،يقم ؛21ص همان، ،يصفو طهماسب اهش   6
 .53ص همان، ،يصفو طهماسب شاه   7
 .280ص ،1ج همان، ،يمنش   8
 .296ص ،1ج همان،   9

 .690افشار،ص محمود موقوفات اديبن: تهران ،ييطباطبا مجد غالمرضا حيتصح ،هيالصفوضةرو. 1378ي جنابد حسن كيب رزايم   10
 .624ص ،2ج همان، ،يمنش   11
 .127ص افشار، محمود موقوفات اديبن: تهران ،يگودزر بهروز كوشش به ،خيالتوارةزبد. 1375ي مستوف محمدحسن   12
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 گونه موارد، با تشريفات فراوان تشكيل مجمع در اين.براي تعيين جانشين شاه صفوي. ب
  : و در دو برهه از تاريخ صفوي نقش ايفا كرده استگرفت صورت مي
ق، پس از مرگ شاه عباس دوم، براي تعيين جانشين وي، اين مجمع برگزار .ه1077در سال 

ق، .ه1105 ل در سا1به تخت نشانده شد؛) ق.ه1105 - 1077: حك( گرديد كه شاه سليمان صفوي
 2.پس از مرگ شاه سليمان كه منجر به سلطنت شاه سلطان حسين گرديد

شد،  جنگ و جانشيني تشكيل مييبا توجه به موارد ذكر شده، مجمع جانقي در دو زمينه
كه تشكيل آن در مواقع جنگي از ابتداي حكومت صفويه وجود داشته است؛ اما تشكيل 

 اين حكومت، صورت يين جانشين، تنها در اواخر دوره تعييجلسات آن براي مشورت درباره
 قابل ذكر است كه در مواردي كه امر مورد مشورت، جنگي بود، شخص شاه. گرفته است

گرفت؛ اما در تعيين جانشين، به علت در گذشت طور مستقيم رياست مجمع را بر عهده مي به
با توجه به .  باالترين مقام پس از وي، يعني وزير اعظم، بوده استيشاه، رياست مجمع بر عهده

گيري در مجمع،  روند تصميميمورد اخير و همچنين گزارش ميرزا علي نقي نصيري در باره
توان اين گونه نتيجه گرفت، كه برخالف مجلس بهشت آيين، مجمع جانقي، جز در مي

  . مستقيمِ شاه قرار نداشته استِشد، تحت رياستمواردي كه در دربار تشكيل مي

  جانقي مجمع اهميت
: ساالري صفوي، از دو راه قابل تشخيص استجايگاه و اهميت واالي مجمع جانقي در ديوان

با توجه به فراواني انعقاد مجمع در زمان . يكي از طريق وظايف اين مجمع، و ديگري اعضاي آن
ترين مسائل و در واقع، اين مجمع، يكي از مهم.توان آن را نوعي شوراي جنگي ناميدجنگ، مي

توان دريافت كه با مرور در تاريخ اين دوره، مي. گذاشت را به كنكاش مييهاي حكومتچالش
عمدتاً دو رويداد كلي همواره ذهن شاهان و صاحب منصبان صفوي را به خود مشغول 

و اهميت هر دو، در  جانشيني بود، كه برجستگي ييكي جنگ و ديگري مسئله: داشتمي
ها را وجود اضطرار و نابهنگامي هر دو مسئله، اهميت تصميم. حكومت صفوي آشكار است

  دو موضوع مهميدرنتيجه، مجمع جانقي، كه مجلس مشورت درباره. كرددو چندان مي
_________________________________________________ 

 .1624- 1614صص ،4ج همان، شاردن،   1
 موقوفات اديبن: تهران مقدم،ي رينص ناصر محمد كوشش به ،ارانيشهر دستور. 1373ي رينص نيالعابدنيز بن ميابراه محمد   2

 .16ص ر،افشا محمود
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  .گرددمذكور بود، با اهميت تلقّي مي
 گر اهميت آنبيانعضويت صاحب منصبان ارشد حكومت صفوي نيز در اين مجمع 

 جعاساالري صفويه قرار داشتند و باالترين مر اعضاي اصلي مجمع، در رأس ديوان1.است
كه وزير اعظم، اولين طوريشدند؛ بههاي زيردست خودمحسوب ميرسيدگي به وظايف گروه

در باب اهميت . ترين اختيارات را در دست داشتترين منصب اداري را دارا بود و بيشو مهم
باشي ديوان اعلي و تفنگچي آقاسي، چهار منصب قورچي باشي، قوللرآقاسي، ايشيك آقاسي

 آنچه مسلم است، 2.شدند دولت صفوي شناخته مييهمين بس كه به عنوان اركان چهارگانه
دادند و حضور ترين مقامات دربار تشكيل مياين است كه اعضاي مجمع جانقي را برجسته

هايي براي حضور ساالري صفوي در مجمعي كه داراي محدوديتترين مناصب ديوانمهم
  .تر بوده است، مبين اهميت مجمع استمناصب كم اهميت

  پيشنهاد و نتيجه
تر در مواقع جنگ يا دفاع در برابر دشمن تشكيل مجمع جانقي يا شوراي عالي دربار، بيش

در . شدمشورت پرداخته مي برخورد با دشمن، به ي و در اين مجمع، در باب شيوهگرديدمي
گونه مواقع، به علت نياز به سرعت عمل، عموماً تشريفات معمول در تشكيل مجمع رعايت اين
 مستقيم دادند كه تحت رياست همراه شاه تشكيل ميِشد و اعضاي مجمع را صاحب منصباننمي

انشين بود كه با  تعيين جي و مشورت دربارهييآكاركرد ديگر مجمع، گردهم. شاه قرار داشتند
گرفت، و به دليل فقدان شاه، رياست مجمع بر تشريفات كامل و با حضور اعضا، صورت مي

دادند؛ اما اعضاي اصلي مجمع را صاحبان هفت منصب مهم تشكيل مي.  وزير اعظم بوديعهده
تر نيز بودند، مجال حضور در مجمع را هاي مختلف، اعضاي ديگري كه كم اهميتدر برهه

شد، امر مورد اين در حالي است كه در مجلس بهشت آيين كه در دربار تشكيل مي. افتنديمي
. گرديدهاي متعدد تشكيل مي خاص نبود و براي موضوعيمشورت، مربوط به يك مسئله

هاي حضور صاحب تر، و محدوديتتعداد اعضاي اين مجلس نيز، نسبت به مجمع جانقي، بيش
همچنين، مجلس . تر بوده است، نسبت به مجمع جانقي، كممنصبان در مجلس بهشت آيين
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بهشت آيين، با تشريفات و تداركات فراوان و همواره تحت رياست مستقيم شاه، تشكيل 
  .گرديدمي

شد، و هم در اهميت  بود كه به شورا كشيده ميييهااهميت مجمع جانقي، هم در تصميم
دادند؛ به طوري كه اعضاي اصلي  ميموقعيت صاحب منصباني كه اعضاي مجمع را تشكيل
 خويش، باالترين مقام هاي  مسئوليتيمجمع، همگي از بزرگان دربار صفوي بودند و در حيطه

گرفت، اهميت اموري كه در مجمع، مورد مشورت قرار مي.  را در اختيار داشتندها و منصب
. شدي اين امور اتخاذ مي ه بود كه دربارييها بود كه تداوم دولت صفوي در گرو تصميميحد به

گيري در خصوص امور محول شده به مجمع، خود مبين اهميت نياز به سرعت عمل در تصميم
 اين پژوهش  كهگفتني است. دادترديد، اهميت مجمع را افزايش ميها بوده است، كه بيتصميم
 بهشت آيين اي گذرا به مجلستر در صدد تبيين مجمع جانقي بوده و حسب مورد اشارهبيش

 كامل آن با مجمع يكرده است، كه جا دارد تحقيق مستقلّي در خصوص اين مجلس و مقايسه
  . جانقي، با استناد به شواهد تاريخي، صورت گيرد
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 هايي را طراحي و اجرا كردند كه مبين نوپاي اسالمي، خلفاي راشدين سياستيدر جامعه : چكيده
 ها و اقدامات آنان باگذاريق سياستاين نوشته درصدد تطبي. نوع تفكر و رفتار مذهبي آنان است

منابع تعيين سياست خلفا و ) ص(توان فرض كرد كه كتاب خدا و سنت پيامبرمي.  استدينيهاي آموزه
از نظر روشي، اصل كتاب خدا و سنت . آمدمالك و معيار سنجش رفتار مذهبي آنان به حساب مي

  .اندشمار آمدهبيق به در سنجش ميزان تط"اصول معيار "به عنوان ) ص(پيامبر
ها و اقداماتي انجام شد گذاريدهد كه با وجود مقابله با برخي خطرها،  سياستها  نشان ميبررسي

 بركشيدن و برتري دادن به . شيخين در كنار دو اصل پيشين مورد تأسي قرار گرفتيكه به نام سيره
و به ويژه خليفه را با دين همه كه اعمال  كساني شد يهاها و حتي اعتراضامويان نيز سبب بروز پرسش

) ع(هاي معيار دور بود كه كوشش علي در نتيجه،  برخي اعمال آنان به قدري از مالك. زدندمحك مي
 و واداشتن آن به عمل به كتاب خدا و سنت نبوي،) ص(براي بازگرداندن جامعه به وضعيت دوران پيامبر 

  .ته بودند، چندان خوشايند نبودبراي افرادي كه برتري و امكاناتي ياف

  سياست مذهبي، خلفاي راشدين، رفتار مذهبي، كتاب خدا، سنت پيامبر  : كليدي يهاواژه

   مقدمه
ا يامور حكومتي به دست افرادي رسيد كه به نام خليفه ) ص(پس از رحلت پيامبر اسالم
ها و  تصميم گيرييهمهمصدر ) ص(آنان در جانشيني پيامبر. اندجانشين پيامبر نام برده شده
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اي كه پيامبر به وجود آورده جامعه. كرد بودند كه جامعه را هدايت و راهبري ميياقدامات
اي كه در دوران نبي با در چنين جامعه. شدبود، با مباني و اصول دين راهبري و هدايت مي

ست جديدي هاي ديني خو گرفته بود، مي بايست طراحي هر سياها و سياستموازين، مالك
با اين . باشد) ص( پيامبريسيرههاي وحياني و آموزهتطابق با  با توجه به انتظار جامعه و در

افرادي . كند، نظر فوق را كامالً تأييد نمي)ص( اسالمي پس از پيامبر يتحوالت جامعه حال،
ي را انجام هايي را گذاردند و اقدامات پيامبر، جانشين او شدند، سياستيكه به عنوان خليفه

  . دادند كه گاه با قوانين دين تطابق نداشت
 در نزد اهل علم خلفاي راشدين )ص(دليل وفاداري به سنت پيامبر نخست بهيچهار خليفه

دهد كه در نوع رفتار اند؛ اما دقت در وقايع دوران خالفت هر كدام از آنان، نشان مينام گرفته
اين نوشته درصدد تبيين .  با يكديگر تفاوت دارندمذهبي و وفاداري به سيره و سنت پيامبر

  .هاي ديني استچگونگي سياست مذهبي خلفاي راشدي و نشان دادن ميزان تطابق آن با آموزه
كتاب خدا و «توان فرض را بر اين نهاد كه براي بررسي و تبيين نوع سياست ديني خلفا مي

مالك سنجش رفتار مذهبي آنان «و » ندترين منابع تعيين سياست خلفا بودسنت پيامبر، عمده
كتاب خدا و . »اهللا بوده است همان كتاب خدا و سنت رسول-  نظريي حداقل در جنبه- هم

عنوان ملجأ و منبع استنباط احكام به ،)ص(ترين منابعي بودند كه پس از پيامبرسنت پيامبر، مهم
 - حكومت لمان سلفي و كارگزاران عايهاي سياسي و اجتماعي مورد استفادهفقهي و دستورالعمل

در مقابل، مخالفان آنان نيز در تبيين علل مخالفت . گرفت قرار مي- كه خود مدعي ديانت بودند
  .داده بودند و اهداف قيام خويش، همين دو مرجع را مبناي مشي سياسي و عمل اجتماعي خود قرار

 اطعيت حاكم بود، عملهاي اسالمي با قها و ارزشاي كه مالكمسلم است، در جامعه
 وفاداري به يدهندهترين معيار و مالك نشانترين و اصليبراساس اصول روشن كتاب خدا مهم
هاي نخست پس از همچنين، حضور صحابه در سال. آمدسيره و سنت پيامبر به حساب مي

) ص(ها و موازين عصر پيامبر، سبب شد تا جامعه نتواند ازمالك)ص(درگذشت پيامبر
و با كشته شدن يا درگذشت  ،)ص(با گذشت سالياني از رحلت پيامبر.  چنداني بگيرديصلهفا

از اين رو، از تعداد . را درك كرده بودند، كاسته شد) ص(صحابه، از تعداد كساني كه پيامبر
 پيامبر كمك يتوانستند به شناسايي و تطبيق رفتار خلفا با مباني اسالم و سيرهكساني كه مي

 ي به اين سبب، با داشتن معيارهايي، از جمله دو اصل فوق در نزد صحابه.اهش يافتكنند، ك
  .توان به تطبيق فوق دست زدمنتقد، مي
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اند، اما به سبب تفاوت  را با عنوان راشدين ناميده)ص( پس از پيامبريهرچند چهار خليفه
 بررسي قرارخواهد مجزا مورد  انديشه و رفتار مذهبي هر يك به طورها و رفتار،سياست
هاي سياست ديني و عمل مذهبي  دستيابي به اين مهم، مشخص كردن شاخصهيالزمه. گرفت

  . آنان است
 نوپاي اسالمي، كه براساس قواعد و قوانين دين اسالم شكل ياز نظر روشي، در جامعه

به عنوان ها و قواعد مطروحه در كتاب اهللا و سنت رسول اهللا توان به ارزشگرفته بود، مي
گذاري و رفتار سنجيدن و تطبيق نوع سياست. نگريست» معيار«هاي  و مالكهاارزش

هاي عصر خليفه با كتاب خدا و سنت پيامبر، مبين سياست مذهبي آنان و تطابق با سياستهر
  . است-  سياست معيار- پيامبر

 ي ناظر به انديشهاي از آنجنبه: سياست مذهبي در اين نوشتار در دو بعد منظور شده است
 يهاي اصلي انديشهدر اين مقاله شاخص.  ديگر به رفتار مذهبي داللت دارديديني، و جنبه

  :ديني به قرار زير است
. 2. شودها و امور ديني انجام مي ارزشيمنظور اعتالي كه بهيهاها و تصميمريزيبرنامه. 1

 ويژه تعيين جايگاه فرد از اين امر، بههاي ديني يا تخلفپافشاري بر پايدار ماندن آموزه
بررسي ميزان تبلور دين باوري، دين گريزي و دين ستيزي . 3. گذار در تقابل سنت و دينسياست

موضع يا تصميمي كه . 4. هاي فرد و بازتاب اجتماعي آندر افعال، احكام، دستورها و تصميم
  . كند ديني اتخاذ مييهاخود در قبال مؤسسه

توان شوند، اين موارد را ميهاي دين سنجيده مياي فردي كه دررابطه با آموزهدررفتاره
 ديني ويا يهاي اوليههاي هر خليفه با آموزهسويي سياستميزان هم. 1: ها دانستازشاخص
 هايها و يا شخصيتمطالعه در رفتار فرد يا كانون. 2گذار، هاي شخصيت بنيانسياست

  )....مانند مؤمنان، سست دينان، منافقان، دين ستيزان، كفار و ( ديني نزديك و يا دور به تفكر

  )ق.ه 13ـ  11( ابوبكر •
 يابوبكر در حالي به خالفت رسيد كه جو عمومي جامعه با كوشش بيست و سه ساله

 ،)ص(از خليفه، به عنوان جانشين پيامبر. اي ديني يافته بودهاي اسالم، جلوهو آموزه) ص(پيامبر
دهي رفت تا تمامي همِّ خود را در راستاي اجراي احكام دين و طراحي و سازمانار ميانتظ

بدين ترتيب، دو عامل فضاي ديني جامعه و انتظارات مردم . اصولي هم سو با آن مصروف كند
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  . مذهبي داشته باشديكرد تا اقدامات ابوبكر صبغهاقتضا مي) ص( پيامبرياز خليفه
العرب و حجاز سر سازگاري با ةبكر نشان داد كه نقاطي از جزيرمسير حوادث دوران ابو
» جديد االنتخاب« ياي براي ضديت با خليفهكم به دنبال يافتن بهانهمدينه را ندارند و يا دست

هاي ارتدادي كه سر بازگشت به خوي و خصلت جاهلي را داشت، در كنار حركت. بودند
در پرداخت زكات به مدينه، حوادثي را به وجود آورد هايي پيدا شدن متنبيان و بروز مخالفت

 صرف نظر از كساني كه -  اين حوادث1.دادندكه فضاي معنوي جامعه را مورد تهديد قرارمي
 ابزاري ي مبين اين واقعيت است كه اعراب آموخته بودند از دين استفاده- از دين بازگشتند

هاي فوق گذاشت و خود  جريانين با همهابوبكر، مبناي سياست خود را برسازش نكرد. كنند
موضع ابوبكر در قبال اين وقايع، سياست مذهبي او را  2.ها محق ديدرا درسركوبي اين حركت

هاي ها و آموزههاي شخصيتي وي، ميزان تقيد به ارزشهايي چون ويژگيشاخص. دهدنشان مي
نه، عواملي بودند كه سياست ديني، قاطعيت مديريتي و ساختار حاكميت شكل گرفته در مدي

  .شدها منبعث ميوي از آن
در كنار برخورد با مرتدان و متنبيان، ابوبكر، مانعان زكات را نيز جزو اهل رده به شمار 
 آورد و پرداخت زكات را همراه با شهادت به يگانگي خداوند و برپاداشتن نماز، از

  3.ذكر كرد) ص(هاي پيامبرمأموريت
رود كه به  پيامبر براو ايراد گرفتند كه چگونه به جنگ مردماني مييگروهي از صحابه

مأموريت خود را جنگ با مردمان، ) ص( در حالي كه پيامبر ؛اندخدا و رسول او گواهي داده
پاسخ . دانستتا گفتن ال اله اال اهللا اعالم كرده بود و پس از آن خون و اموالشان را در امان مي

او اعالم كرد كه با .  خالفت او را براي همگان مشخص ساختابوبكر، سياست مذهبي
_________________________________________________ 

 است نهاده فرضيه براين - شدند شناخته» رده« نام به كه ،)ص( اسالم پيامبر رحلت از پس را ارتدادي هايحركت ساسا ،وات   1
 اشتهد قرآني مفاهيم از غير تفكري توانستندنمي كردند،مي قيام اسالمي حكومت مقابل در) ص( پيامبر از پس كه كساني كه

 مذهبي درقالب فقط مخالفت ابراز امكان مدينه، يخليفه با ضديت در رده جريان در مخالف هايحركت رهبران براي و باشند
     :ك.ر بيشتر، يمطالعهي برا (قرآن شبيه آياتي آوردن براي دروغين پيامبران كوشش مانند داشت؛ وجود

Watt, Montgomery 1994. The Majesty that was lslam, London, Sidgwick and Jackson Press, P58. 
 و دارد سازگاريي قمر هجري دوم يسده هايحركت با تربيش قرآني، مفاهيم بر مبتني تفكر از استفاده مورد در وات سخن
 .سپردنديم ره ،كلي طور به ديني مفاهيم از ابزاري ياستفاده اساس بر تربيش ،يقمر هجري نخست يسده ارتدادي هايحركت

 خواهد پيروي محمد اعمال و هاسياست از هازمينه تمام در كرد اعالم ابوبكر«: است معتقد اسالمي، برمنابع اعتماد با مادلونگ،   2
جانشيني  . 1379مادلونگ، ويلفرد  :ك.ر تر،بيش اطالعي راب. (»دكر اختيار را اهللارسول يخليفه لقب او خاطر همين به. كرد

 ).71ص ،آستان قدس رضوي: ي احمد نمايي و ديگران، مشهد، ترجمهدحضرت محم
 .19دارالكتب العلميه، ص :  بيروت،1ج، به كوشش خليل المنصور، سة و السيامةاالما. 1997 ابن قتيبه دينوري   3
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هركس كه ميان نماز و زكات تفرقه بيندازد، جنگ خواهد كرد، و به خدا سوگند ياد كرد 
 سرباز زنند، با -  يا به روايتي زكات يك سال شتري و يا عقالي- ايكه اگر از پرداخت بزغاله

  1.ايشان خواهد جنگيد
 اصحاب پيامبر دركار ي ابوبكر را از همه2كه سعيد بن مسيب،به سبب اين سخن است 

، )ص(نخستين اقدام بزرگ خليفه، پس از درگذشت پيامبر 3.تر توصيف كرده استدين آگاه
هاي منبعث از دين هم سو ، اصول سياسي حكومت او را با برداشت»اهل رده«باعنوان سركوبي 

 جدايي انداختن ميان نماز و زكات و يا خودداري  بود كهيسخن ابوبكر بدان معن. دادنشان مي
 ي در انديشه- توان آن را به ايستادگي درمقابل خليفه هم تعبير كرداز پرداخت زكاتـ  كه مي

 پافشاري خليفه براي 4.شد و تنها راه مقابله با آن جنگ بودسياسي او ارتداد محسوب مي
كرد، و هم مانع جدايي يفه را سركوب مي هم مخالفان خل:گرفتن زكات، اقدامي دوسويه بود

  .شد، و تصميم خليفه را به اجراي امور ديني نشان مي دادزكات از ديگر عبادات مي
بن خويلد وسجاح  طليحة، )كذّاب(بن حبيب  مسيلمةاسود عنسي،  مقابله با متنبياني چون

از نظر او، . ي شده بودگيري سياسي خليفه را نشان داد، كه اساس آن با تكيه بر دين طراحجهت
آمد و به هيچ روي قابل ارتدادي بزرگ به حساب مي) ص(ادعاي نبوت پس از خاتم النبيين 

  .تحمل نبود
دهد كه سياست او در برخورد با  حوادث تاريخ دوران خالفت ابوبكر، نشان مييمطالعه

ت شده است كه ابوبكر به نقل از عبداهللا بن مسعود، رواي. گيرانه بودتند و سخت» اهل رده«
تصميم به جنگ با آنان گرفت، كه يا آنان را خوار كند و يا با جنگ آنان را وادار به ترك 
وطن نمايد؛ يعني آنان اقرار كنند كه كشته شدگانشان در آتش هستند و اگر دست به جنگ 

 را اززنند، مسلمانان حق گرفتن غنيمت از ايشان را دارند؛ و يا مسلمانان باجنگ آنان 
  5.سرزمينشان بيرون برانند

_________________________________________________ 

فتوح  .1991يحيي بالذري، احمد بن ؛ 64، ص دارالفكر: ، به كوشش سهيل زكار، بيروتتاريخ خليفه .1993 بن خياط خليفة   1
 .19، ص1، جهمان؛ ابن قتيبه دينوري، 130دارالكتب العلميه، ص: ، به كوشش رضوان محمد رضوان، بيروتالبلدان

 او حال شرح. است ثقه و شده شناخته اسالمي علوم عالمان و محدثان فقها، از بسياري نزد و حديث، راويان از مسيب سعيدبن   2
دارالكتب : ، بيروت5، به كوشش محمد عبدالقادر عطا، جطبقات الكبري .1997 سعد ابن :ملهج از است، آمده متعدد كتب در

 .133  - 119صص ،العلميه
 .838 ص ،انتشارات آگه: ، تهران4، ترجمه و تعليق محمد رضا شفيعي كدكني، جآفرينش و تاريخ. 1374مطهر بن طاهر مقدسي    3
 زكات، پرداخت ابوبكر، نظر در است، معتقد او. است كرده توجه زكات پرداخت انمخالف يمسئله به گسترده دربحثي مادلونگ   4

 .)73،همان ،مادلونگ: ك.ر تر،بيش يمطالعهي برا(. دادمي نشان را اسالم به قبايل وفاداري ميزان
 .201دارالكتاب العربي، ص: يروتب ،2ج ،، به كوشش عمر عبدالسالم تدمريالكامل في التاريخ .1997؛ ابن اثير 104بالذري، همان، ص   5
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هاي شورشي اي با گروهاي را برگزيد كه طي آن هيچ مصالحهبدين ترتيب، ابوبكر شيوه
او خالد بن وليد را . اي جز جنگ يا ابراز اطاعت نداشتندشد و مخالفان چارهپذيرفته نمي

، كه به دليل  به دستور خليفه، با اشعث بن قيس كندي1.براي سركوبي اهل رده فرستاد
 با اين حال، تصميم 2.مقابله شد ،نپرداختن زكات سرناسازگاري با حكومت مدينه را داشت

 اهل رده، حكمي عام بود كه از آن در مورد كساني هم استفاده شد يخليفه مبني برسركوب
از جمله، كشته . كه هيچ سندي دال بر ارتداد و يا ادعاي دروغين نبوت آنان وجود نداشت

ي از سوي فرمانده اعزامي امالك بن نويره به دست خالد بن وليد، اقدام خود سرانهشدن 
خليفه بود كه اعتراض برخي صحابه همراه او را نيز برانگيخت؛ و در مدينه هم سبب 

 .  اما خليفه از عمل خالد در گذشت و توجيهات او را پذيرفت3.هايي به ابوبكرشداعتراض
 معترض، به جانبداري خليفه از سردار خود در مقابل اصول دين، ياين رفتار در نظر صحابه

 يمادلونگ، در بحث از اقدامات ابوبكر، معتقد است او در مقام خالفت به بهانه. تعبير شد
 يتر از آن كه رهبر ديني امت و جامعهوجود آورد كه در آن خليفه بيشوظيفه تغييراتي به

بايستي به نام اسالم از او اطاعت ب بود و مردم مياسالمي باشد، حاكم مطلق تمامي عر
پرداختند، و مرتدان واقعي، همه در از اين رو، مسلمانان صلح جو كه زكات نمي. كردندمي

 بحث اين خاورشناس تطبيق يهر چند حوزه 4. مرتدان قرارگرفتنديديدگاه او در زمره
 ابوبكر ي او را تعبيري ظريف از انديشهيتوان نوشتهاما مي رفتار ابوبكر با اصول دين نيست،

اي كه پس ازحوادث سقيفه قدرت را در دست گرفته بود و اقتدار خليفه ؛حساب آوردبه
. از اين رو، تمسك به دين كمك بسياري به تقويت او نمود. كردخود را در دين جستجو مي
نمود، از سر راه بزاري مي ايترين خطر داخلي را كه از دين استفادهسركوبي اهل رده، بزرگ

_________________________________________________ 

 را مردم و نكشد شمشير شنيد، نماز بانگ صداي اگر كه گفت او به اعزام هنگام به ابوبكر كه است كرده روايت كوفي اعثم ابن   1
 ديگر مسائل و) ص(پيامبر دعوت قبول و شهادت يكلمه گفت بخواند، فراي امور چه به را مردم پرسيد او از خالد چون. نكشد

انتشارات و : ي محمدبن احمد مستوفي هروي، به كوشش غالمرضا طباطبايي مجد، تهرانترجمه ،الفتوح. 1372 كوفي اعثم ابن(
 ).13ص ،آموزش انقالب اسالمي

 را آوردن اسالم از پس ارتداد ادعاي اشعث.فرستاد ابوبكر نزد و بست آهن رابه اشعث بود،) ص(پيامبر يفرستاده كه لبيد بن زياد   2
. درآورد يو ازدواج به را ،فروه خود،ام خواهر و بخشيد را او نيز ابوبكر. خواند خود بخل از ناشي را زكات نپرداختن و كرد رد

 ).110ص همان، بالذري، (.داشتند شركت عراق فتوح در او يقبيله و اشعث
 ،يعقوبي ؛215 - 212 صص ،2ج همان، اثير، بنا :است آمده ذيل هايكتاب در مشروح شكل به نويره بن مالك شدن كشته خبر   3

 .132و 131 صص ،2ج ،همان
 و داد،مي انجام را خود اقدامات قريش پشتيباني به ابوبكر مادلونگ، يفرضيه در كه است ذكر به الزم.74، صهمانمادلونگ،    4

 ).75ص همان،: ك.ر(ديدمي اعراب سركوبي در را خود منافع نيز قريش
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 گيرنده ترين فرد تصميمبه دنبال چنين وقايعي، خليفه جايگاه خود را به عنوان اصلي. او برداشت
  .در امور، به دست آورد

 ديني ي جنبهياين تعبير، تضمين كننده 1.معرفي كرد»  رسول اهللايخليفه«ابوبكر خود را 
همين به  2.دانست نه خداوندمي )ص(ين پيامبر خدا او در خالفت خود را جانش. خالفت او بود

اين عبارت، بر انتظاري تأكيد دارد كه در آن وفاداري و  3.ناميدند»  الرسولخليفة«دليل، او را 
گذار دين و تأكيد بر حركت در مسيري كه او مهيا ريزي شده توسط بنيانعمل به اصول پي

رفت در تمامي اعمال انتظار مي) ص(ز جانشين پيامبراز اين رو، ا. شودكرده است، نشان داده مي
 بسياري يكه عناصر نظارت كنندهآنبا وجود . و رفتار خود به اصول فوق الذكر وفادار بماند

براي مطابقت دادن رفتار خليفه با مبادي دين وجود داشت، باز در مواردي، چون ماجراي 
  .خالد، خليفه بنا به نظر خود رفتار كرد

تري  گذرا به دوران خالفت ابوبكر، به روشن شدن نوع رفتارسياسي او كمك بيشنگاهي
عنوان سازي و تقويت پيشنهادي كه وي را به سقيفه، براي مشروعيتياو در واقعه. خواهد كرد

 پرسشي خود را نخستين كس معرفي كرد يكرد، با يك جملهمعرفي مي) ص(جانشين پيامبر
با اين  4.انجام داده بود) ص(هايي را برشمرد كه به همراه پيامبركه نماز خواند و سپس كار
از طريق قرآن به مسلمانان داده ) ص(هايي را كه پيامبرهايش آموزهحال، او در يكي از خطبه

فوق در ابوبكر، نقل كرده است ابن سيرين براي اثبات ويژگي 5.بود، اساس كار خود اعالم كرد
د كه اصل آن در كتاب خدا نبود و يا در سنت پيامبر اثري از آن آماي پيش ميكه اگر مسئله

گفت اگر عمل او درست باشد، از آن كرد و ميشد، وي به اجتهاد خود عمل ميديده نمي
هاي خود گفت با وجود اين، وي در يكي از خطبه 6.خداست و اگر اشتباه بود، از خود اوست

زيرا  ؛شوددار آن نميرسول خدا رفتار كند و وي عهدهاند كه مانند كه مردم او را مكلف كرده
اما وي بشري مانند خود مردم است و  ؛به دليل وحي و عصمت گرامي داشته شد) ص(پيامبر

  7.بهترين آنان نيست
_________________________________________________ 

 .137، ص 3ن، جابن سعد، هما   1
 ابن(» هستم راضي آن به و هستم خدا رسول يخليفه بلكه نيستم، خدا يخليفه من: گفت. خدا يخليفه اي: گفت او به مردي«   2

 ).137ص ،3ج همان، سعد،
 .136دار بيروت، ص: ، بيروت2، جالتاريخ ]. تابي[يعقوبي، احمد بن واضح   3
 .135، ص 3،جهمانابن سعد،    4
 .136، ص3، جهمان   5
 .132، ص3همان، ج   6
 .جاهمان   7
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 كه ،اين سخن ابوبكر، راهي براي توجيه امكان سهو و خطا بود و اين كه انتظار مردم از او
در بسياري از امور، او . شدباشد، انتظاري بيش از حد بود كه بايد تعديل مي) ص( پيامبر همانند

او از دارايي  1.در تقسيم اموال ميان مردم به مساوات عمل كرد. وفادار به مبادي اساسي دين بود
  2.كردخريد وآن را در راه خدا صرف  ميبيت المال، شتر، اسب و سالح مي

هاي سياست تر را به وي نداد و طراحيت ابوبكر، فرصت اقدامات بيش كوتاه خالفيدوره
اگر چه اقدامات او در دوران خالفت نشان از . مذهبي وي نيز در همين حد متوقف ماند

كمك گرفتن از عناصر ديني براي استوار ساختن حكومت مدينه در مقابل مخالفان داشت، اما 
د و حتي سخناني كه در زير آن سايبان رد و بدل شد، حوادثي كه از زمان سقيفه به بعد رخ دا

هاي مبتني بر تقواي اسالمي اي بود، كه نه تنها با مالكمبين تمسك افراد به اصول قبيله
) ص(كه پس از درگذشت پيامبر  ،كردهاي جاهلي را تداعي ميسازگاري نداشت، بلكه ارزش

ماجراي متنبيان . به رشد را آغاز كردو از همان روزهاي نخست، در پوشش دين، رجعتي رو 
اي درمقابل حكومت نوپاي ديني مدينه، در واقع، عرض واهل رده، يعني مقاومت نظام قبيله

 با توجه با شواهدي كه بدان اشاره شد، حاكميت 3.اندام مجدد سنت در مقابل دين بود
  .كنار نبود از اين تمايل عمومي منزه و بر، اولي اسالمي در عصر خليفهيجامعه

  )ق.ه 23ـ  13( عمربن خطاب •
گيري صريح پيامبر را داشت، و با نفي موضع) ص(كه ابوبكر ادعاي تأسي به پيامبر باوجود آن

اي بود عمر وارث جامعه. در امر جانشيني به قدرت رسيد، اما خود اقدام به تعيين جانشين كرد
اما اين جامعه، .  بسيار گرفته بوديههاي حكومت از دين بهركه سلف او براي طراحي سياست

هاي اساسي با دوران ابوبكر داشت؛ خطر ارتداد از بين رفته بود و ديگر تهديدي براي تفاوت
شناخته » مؤمنين«در زمان عمر، مسلمانان با عنوان . آمد اسالمي به حساب نمييكيان جامعه

به همراه عنوان » الرسول خليفة« بدين ترتيب، عبارت 4.شدند و او اميرالمؤمنين خوانده شد
پيش از عمر، ابوبكر تنها . بود، براي خطاب به خليفه به كاربرده شد» اميرالمؤمنين«ديگري كه 

_________________________________________________ 

 .159 و 144 ، صص3، جهمانسعد، ؛ ابن136، ص2، ج، همانيعقوبي   1
 .)160ص ،3ج ،همان سعد، ابن (كرد تقسيم آنان ميان و خريد زنان بيوه براي را هاييقطيفه سالي در وي   2
سياست و  .1380علي محمد ولوي : ك.ر ،تربيش يمطالعه براي. است آمده ولوي دكتر ينوشته در موضوع اين ترگسترده بحث   3

 .138 و 129صص ،دانشگاه الزهراء: ، تهرانديانت در قرون نخستين اسالمي
 .213، ص3، جهمانابن سعد،    4
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  رسول خدا،ي خليفهيخوانده شده بود؛ اما وي خليفه»  پيامبريخليفه« تركيبي يبا واژه
هجري قمري او را  18رسال  بن شعبه يا ابوموسي اشعري، دةو مغير 1؛خوانده شد» خليفه«

  2.اميرمؤمنان ناميد
 معنوي يتوانست هم بر جنبه اين امر مي3.به او رسيد) ص(سان، انگشتر پيامبربدين

زيرا در گزينش او .  تازه مشروعيت بياورديحكومت او داللت داشته باشد، و هم براي خليفه
بلكه صرفاً  ؛ند سقيفه تشكيل شدوجود داشت و نه اجتماعي همان) ص(اي از پيامبر نه توصيه

الرسول به اميرالمؤمنين،  خليفةتغيير عنوان .  پيشين ايفاي نقش كرده بوديانتصاب خليفه
تواند در عين حال مبين تغيير رويكرد از وجاهت ديني و كاريسمايي، به وجاهت اجتماعي مي

  .هم باشد
سب مشروعيت او و مقبوليت  دوم و در كياين مسائل در آغاز به خالفت رسيدن خليفه

حكومتش مؤثر بود؛ اما پرسش اساسي به جاي خود باقي است كه او چه سياستي را از نظر 
  .ديني طراحي و اجرا نمود

 عمرمعتقد است كه او كوشيد با اجراي اصول اسالمي و يهر چند مادلونگ درباره
مي حكومت خود را  اشراف جاهلي مكه، ماهيت اساليمحدود كردن قدرت بيش از اندازه

 ترين فاصله را با زمان شخصيت اما بايد متذكرشد كه در عصري كه كم4تقويت كند؛
) ص(هاي ديني از وظايف اصلي كسي بود كه به جاي پيامبر گذار داشت، اجراي آموزهبنيان
 با مباني) ص(اي كه حكومت آن را پيامبر اسالم در جامعه. گرفت امور را به دست ميياداره

توانست مانع اجراي اين ديني و به كمك وحي بنيان نهاده بود، هيچ كس، حتي خليفه، نمي
 معنوي باقي مانده از دوران مؤسس حكومت مدينه، يصبغه. اصول گردد و يا آن را تعطيل كند

 . ترين مانع درراه تعطيل كردن احكام دين بود بزرگ، پيامبريو وجود صحابه
 ارتباط اشراف مكه را با يكوشد مسئله خود مييشتهمادلونگ در جاي جاي نو

اي ميان توان رابطه او نمييبا وجود اين، در اين جمله. گيري كندحكومت خلفاي راشدين پي
زيرا تكليف اشراف مكه در زمان . اشراف جاهلي مكه و تقويت ماهيت حكومت عمر يافت

_________________________________________________ 

 .جاهمان   1
 ).150 ص ،2ج همان، ،يعقوبي( است آمده يعقوبي ينوشته در مبسوط گزارش   2
 در أريس چاه به او دست از كه اين تا رسيد، عثمان به او از پس و عمر به سپس و بود ابوبكر دست در ابتدا) ص( پيامبر خاتم   3

 ).293 و 214صص ه،يالتنب مسعودي، (افتاد مدينه
 .86، صهمانمادلونگ،    4
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در اين زمان، به فرض اين . شن شده بود برائت، رويپس از فتح مكه ونزول سوره ،)ص(پيامبر
اي دادند، باز مجبور بودند آن را در لفافهكه اشراف مذكور اقدامي در مقابل دين انجام مي

  . پذيرفت نبوي تفكر غير ديني را نمييزيرا جامعه. بپيچند
ها اين نبرد.گرفت دوم نبردهايي را كه از زمان ابوبكر آغاز شده بود، همچنان پييخليفه
گيري فتوحات پي. بود» جهاد در راه خدا«ها شدند كه شركت آنشناخته مي» فتوح«با عنوان 

داد كه وي درصدد مذهبي جلوه دادن نشان مي) ص(نيز با منسوب كردن آن به سخنان پيامبر 
 ايران، مردم را به شركت درجهاد ياز جمله او براي تقويت نيروهاي جبهه. اقدام خويش است

داده بود، يادآور )ص(هاي خداوند را كه براي فتح روم و فارس به پيامبر رد و وعدهدعوت ك
وي سعادت دنيا و آخرت را در گرو شركت در غزا و جهاد دانست، كه هم پيروزي و . شد

  1.غنيمت در آن بود و هم ثواب و پاداش اخروي
 تمامي اين دشمن در. ماهيت مذهبي فتوحات در دوران حكومت عمر مورد تأكيد بود

 ينمونه. جنگيدندشد، و در صورت امتناع، با او  ميها ابتدا به پذيرش اسالم دعوت ميجنگ
اين رفتار در دعوت كسري توسط نعمان بن مقرن، و دعوت رستم فرخزاد پيش از قادسيه، ديده 

  2.شودمي
 يار برخي را عقيده براين است كه عمر اختيارات خود را، به عنوان يك حاكم، بس

 امور سياسي و اجرايي حكومت، بلكه در تشريع و يدانست و نه تنها در محدودهتر ميگسترده
 اين گروه با آوردن فهرستي از اقدامات متعدد 3.گذاري، حق ويژه براي خود قائل بودقانون
تعيين امامت . گرفتند دلخواه خود را از مسائل ميي دوم و قياس براساس آن، نتيجهيخليفه

ماز براي شهرهاي مختلف، مسئول خراج و قضاوت درميان مردمان و تصدي امور بيت المال، ن
عمر در .گذاشتاين امردست خليفه را درامور مختلف باز مي.  اختيارات خليفه بوديدرحيطه

. ها را به روشي كامالً بديع اجرا كردسال هفتم خالفت خود، سياست تقسيم عطايا و مقرري
بدين  4.بقت افراد در گروش به اسالم، مالك تعيين ميزان عطايا شناخته شددر اين روش، س

_________________________________________________ 

) ص(پيامبر زبان از دخداون هايوعده فرخزاد رستم مقابل در قادسيه در نيز قاص و ابي سعدبن) 94ابن اعثم كوفي، همان، ص (   1
 ).144 ،2ج ،همان ،يعقوبي (شد يادآور را

 .144 و 143ص ، ص2 ج، همان،؛ يعقوبي257بالذري، همان،    2
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد : ، تهران خلفايسيره. 1374جعفريان رسول: ك.ر تر،بيش يمطالعه براي   3

 .80ص ،اسالمي
 .331 ص،2،جهمانابن اثير،    4
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از  1.»بعضي را بر بعضي تفضيل نهاد«ترتيب، او با تمسك به عامل معنوي سبقت دراسالم، 
ديدگاه او سبقت در پذيرفتن اسالم، مالك برتري دادن برخي ازافراد بر برخي ديگر به هنگام 

، كه تقوا را عامل برتري خوانده بود، هماهنگي قرآنمالك با معيار و اين  2؛تقسيم عطايا بود
 .نداشت

 با وجود قوي بودن ، از نظر شكل حكومت3.او، امارت حج را نيز در اختيار خود داشت
، حكومت خود را به پادشاهي نزديك )ص(هاي مذهبي ناشي از كوشش و حضورپيامبرجنبه
از سلمان » شود يا خليفه؟يا او پادشاه و ملك دانسته ميآ«از اين رو، اين پرسش را كه . ديدمي

كه  5،اندهاي بسياري را برشمرده در ميان كارهاي او، اولين4.فارسي و چند نفر ديگر پرسيد
 6مسائلي از قبيل سنت قرار دادن نماز تراويح، ؛گشتها به مسائل ديني باز ميبسياري از آن

 سرپرست ازبيت دادن نفقه به كودكان سرراهي و بيتعيين مقرري بر گروهي از مسلمانان،
 هايگذاريسياست همه اموري بودند كه بر 8،مسجد رسول اهللا  و7الحرامالمال، و توسعه دادن مسجد

  .ديني او تأكيد دارند
در امور حكومتي نيز، با وجود آن كه وي تأكيد داشت كه كارگزارانش كتاب خدا و 

 يمشاطره. گير بوددرمواردي نسبت به آنان سخت 9،ش دهندسنت پيامبر را به مردم آموز
 .كوشيد كارگزاران خود را زير نظر داشته باشدداد كه او مي آنان توسط وي، نشان مي10اموال

رو، يهود را از خيبر  از اين. اقدام ديگر او، كوشش براي يك دست كردن ديني حجاز بود
) ص(اين رفتار، در حالي بود كه پيامبر 12. داددر كوفه سكونت و اهل نجران را 11بيرون كرد

هاي يهودي و مسيحي را در خيبر و نجران داده  سكونت به گروهيبا آنان پيمان بسته و اجازه
_________________________________________________ 
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   1.عمر اين اقدام خود را به منابع ديني مستند كرد وآن را به حديثي از پيامبر منسوب ساخت. بود
 دوران خالفت ابوبكر دانست، كه در آن، يتوان ادامهدر مجموع، خالفت عمر را مي

عمر . گذاري و رفتارحاكم اثرگذاربود ديني خود درتعيين سياستي اسالمي با صبغهيجامعه
هاي هرچند كه گاه اعمالي از اوديده شد كه با سياست ؛كردنيز به رعايت مباني دين تأكيد مي

ها و اقدامات عمر، ازاين رو، انديشه. گذار امت اسالمي بود، سازگاري نداشتپيامبر، كه بنيان
  . رسول اهللا و اميرالمؤمنين، ناشي از چنين فضايي بوديبه عنوان خليفه

 هايگذاريسياست دراستنادات و ،» شيخينيسيره« اقدامات ابوبكر و عمر، با نام يمجموعه
تر خالفت ابوبكر،  البته، بايد به خاطر داشت كه با توجه به دوران كوتاه2.مسلمانان وارد شد

 شيخين و يازاين زمان به بعد، سيره. ترين بخش اين سيره مربوط به سلوك عمر استعمده
 يتمسك به سيره. تأسي به آن، نقش مهمي دربسياري از حوادث تاريخ اسالم بازي كرد

 .دادالشعاع قرار مييافت كه كتاب خدا و سنت پيامبر را تحتشيخين، گاه به قدري قوت مي
  . بحث به اين اموراشاره خواهد شديدرادامه

  )ق.ه 35ـ  32( عثمان بن عفان •
 پس از خود تشكيل داده بود، درپيشنهاد عبدالرحمن بن يدرشورايي كه عمر براي تعيين خليفه

 3. شيخين نيز گنجانده شديعوف، عالوه برشرط عمل به كتاب خدا و سنت پيامبر، سيره
 به ،دركنار دو شرط پيشين، به عنوان شرطي تازه براي بيعت» ن شيخييسيره«آمدن عبارت 

استوارشدن نظر و جايگاه رفتاري آن دو خليفه در كنار ديگر مباني تفكر رسمي جامعه كمك 
 ابوبكر و عمر دركنار دو يطوركه اشاره شد، از زمان شوراي فوق، توجه به سيرههمان. كرد

بارها مورد استناد قرار  سي اقدامات خليفه، مطرح واصل پيشين، به عنوان يكي از اصول اسا
  4.گرفت

در آن شورا نيز عثمان، با اعالم تقيد به سه اصل فوق، به خالفت رسيد؛ و با در اختيار 
_________________________________________________ 

 .كرد بيرون را يهود رو اين از ،گنجدنمي حجاز در دين دو كه كرد روايت) ص(پيامبر از حديثي در عمر   1
. بودند او چپ سمت و راست سمت در عمر و ابوبكر كه ديد خواب در را) ص(پيامبر كه است شده نقل عبدالعزيز عمربن از   2

 ).221ص ،3ج ،همان سعد، ابن (كند عمل نفر دو اين يسيره به رسيد، حكومت به اگر كه گفت او به) ص(پيامبر
 و پيامبر سنت خدا، كتاب براساس رفتار پيشنهاد عثمان و) ع( علي به عوف بن عبدالرحمن خليفه، تعيين ينفره شش شوراي در   3

 ).162ص ،2ج ،همان ،يعقوبي (رسيد خالفت به و پذيرفت اماعثمان نپذيرفت، را سوم شرط) ع(علي كه نمود، را شيخين يسيره
 عمر و ابوبكر سنت حتي و خدا رسول سنت شدن گرگونيد يادآور رسيد، عثمان اطالع به مدينه مسجد در ابوذر از كه اخباري   4

 ).171ص ،2ج همان، يعقوبي، :ك.ر (بود عثمان توسط
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 خليفة«عثمان با گزينش لقب .  معنوي يافتي خالفت او نيز جنبه1)ص(گرفتن انگشتري پيامبر
به سبب موضع متفاوتي كه علي و . نشين رسول خدا خدا شد، نه جايتبديل به خليفه ،»اهللا

 موضوع و طريقيت يعثمان نسبت به پيشنهاد عبدالرحمن بن عوف اتخاذ كردند، بحثي درباره
زيرا سياست ديني .  اسالمي داردياجتهاد صحابه مطرح شد كه اهميت بسيار زيادي در جامعه

ترين شقاق درتاريخ اين امرمهم. از آن پس برحجيت يا موضوعيت اجتهاد صحابه قرار گرفت
شود كه دركنار كتاب خدا و سنت پيامبر، اجتهاد  سياسي دراسالم محسوب مييانديشه

   2.صحابه را، كه از خطا مصون نبودند، وارد كرد
هايي داشت؛ به ويژه  پيشين تفاوتيبا اين حال، دوران خالفت عثمان با زمان دو خليفه

 اسالمي قرار گرفت يهايي از جامعهرگزارانش مورد اعتراض گروهكه برخي از اعمال او و كا
  . هاي نبوي اعتراض داشتندخليفه و عامالن او به دين و سنت» عدم تعهد«كه به 

با به خالفت رسيدن عثمان، بني اميه به مناصب حكومت دست يافتند و دستشان در امور 
  3.باز شد

اين .  پيشين تفاوت بسيار داشتير دو خليفهازسوي ديگر، اقدامات خود عثمان، با رفتا
ها اشاره خواهد شد، دورشدن حكومت از فضاي معنوي زمان اقدامات، كه به برخي از آن

اي از منبر از جمله، در آغاز خالفت، نشستن عثمان برپله. دادمورد تأكيد قرار مي را) ص(پيامبر
گساري وليد بن مواردي چون باده 4.دبود، سبب طعنه به وي ش) ص(پيامبر كه جايگاه پيامبر

 نماز خواندن او و چهار ركعت نماز خواندنش در صبح، سبب شكايت يعقبه، در حال مست
ميل نبود از خطاي اودرگذرد، مواردي بود كه و اين كه عثمان بي 5،اهالي كوفه نزد عثمان شد

خاندان خود چشم نشان داد، خليفه در اجراي احكام اسالمي كوتاه آمده و از خطاهاي 
  .پوشيده است

_________________________________________________ 

 مسعودي، (شد اشاره ،عثمان زمان در أريس چاه در انگشتر آن افتادن زمان تا خلفا به) ص(پيامبر خاتم رسيدن به اين، از پيش   1
 ).294 و 293صص همان،

 براي سلفيه و شود، قائل طريقيت اجتهاد براي شيعه تا شد سبب اسالمي، كالم و فقه يحوزه به بعد هايسال در بحث اين ورود   2
 ،132صص همان، ولوي،: ك.ر تر،بيش يمطالعه براي (شوند قائل حجيت ،پيامبر سنت و خدا كتاب كنار در قياس، و استحسان

 ).  67 تا 61 صص ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: ، تهرانادوار فقه . 1368ي شهاب محمود ؛133
 ميزان و عثمان حكومتي مختلف اركان در امويان نقش است شده كوشش دارد، اصاختص عثمان حكومت به كه ايمقاله در   3

 نقش و عثمان حكومت سياسي ساختار «،بختياري شهال: ك.ر تر،بيش اطالع براي. شود تبيين بالعكس و عثمان به آنان اتكاي
 .76 تا 56 صص ،1377 ارديبهشت و فروردين ،77 ش ،انديشه كيهان يفصلنامه ،»آن در اموي حزب

 .163 ، ص2، همان، جيعقوبي   4
 .165، ص2همان، ج   5
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 را هاي حكومتي خودخليفه، خاندان خود را به رأس هرم قدرت باال كشيد و تمامي سياست
توان در يك نگاه كلي به حكومت عثمان، دريافت مي. با توجه به چنين وضعيتي طراحي كرد

ين سياست كه او حكومت خود را با گرايش به برتري دادن خويشاوندان خويش آغاز كرد و ا
دردوران او بارها . تر در تمام دوران حكومت وي دنبال شدابتدا با تأني و سپس با سرعت بيش

 كه رفتارهايي. به زبان آمد و مورد تأكيد قرار گرفت» عمل به كتاب خدا وسنت پيامبر«عبارت 
 از  بخشش پيامبر، چون ابوذرو عمار ياسر،ياز او سر زد، همانند درگير شدن با برخي ازصحابه

بيت المال به اطرافيان خود، و اقدامات ديگري از اين قبيل، سبب شد به او ايراد گرفته شود كه 
 خويشان خود را برگزيده است و از اموال خدا و مسلمانان، زمين و اموال براي خود برگرفته

 چنين يينه دوم خالفت عثمان، زميرسد كه نيمهچنين به نظر مي 1.است؛ و مواردي از اين قبيل
  در واقع، حمايت و جانبداري او از خويشان2.هايي را براي مردم فراهم كرده بودجوييعيب

  .اموي خود، با تعهدي كه در آغازكار به شوراي تعيين خليفه سپرده بود، در تضاد بود
 فراهم ي آزاد از بيت المال را براي وياو سياستي را در پيش گرفت كه امكان استفاده

دهد المال را مال خدا خواند و تأكيد كرد، خدا به هر كه بخواهد، مياز اين رو، بيت. ردآومي
ساخت؛  تصرف را براي او مهيا ميياين سياست، زمينه 3.كندو هر كه را نخواهد، خوار مي

 آزادانه از يدرحقيقت، او استفاده.  خدا در مال خدا حق تغيير و تصرف داشتيزيرا خليفه
 4.شددانست، و از اعتراض به آن رنجيده خاطر ميدلخواه، حق خود ميالفت را، بهقدرت و خ

 داشت، پيشين نيز تفاوتي دو خليفهيهاي او، كه اغلب با شيوهاين اقدامات را در كنار انديشه
جويي از دين و تحت لواي آن، رفتار خليفه و اطرافيان توان به اقداماتي تعبير كرد كه با بهرهمي
  . نمودو را توجيه ميا

قصد او از اين  5.دانست كه خداوند بر اندام او پوشانده بودي مياعثمان، خالفت را جامه
_________________________________________________ 

 .173ص ،2ج همان،   1
 به نسبت عمر زيرا. داشتند دوست عمر از تربيش را او قريش و نشد واقع جوييعيب مورد نخست، سال شش در او كه است كرده روايت زهري   2

 اموال خود خويشان به ؛داد مردمان به را مصر وخمس گرفت كار به را خود يتب اهل و خويشان دوم، سال شش در عثمان اما بود، گيرسخت قريش
 ).47ص ،3ج ،همان ،سعد ابن (شد مردم ناراحتي سبب كه نمود، جانبداري خود خاندان از و كرد تعبير صله به را آن و بخشيد بسيار

 .164، ص اطالعات:  اهللا رياضي، تهران محمد علي تاج پور و حشمتي، ترجمهتاريخ مختصر الدول .1364ابن العبري    3
 دادن حكم، مروان به افريقيه غنايم خمس اعطاي خود، يعموزاده ،عاص سعيدبن به درهم هزار صد بخشيدن چون مواردي،   4

 ).31ص ،1ج ،همان دينوري، قتيبه ابن: ك.ر(. است آن از هايينمونه مروان، به فدك
 حضرت آن كه است آورده) ص(پيامبر از نقل به حديثي، در سيوطي) 66، ص 5همان، ج بالذري، ؛49، ص3، جهمانابن سعد، (   5

 مكن خارج خود تن از را آنبياورند، در را آن خواهندمي منافقان كه پوشاندمي لباسي تو به خداوند عثمان اي: فرمود عثمان به
 ).160ص ،همان سيوطي، (كني مالقات را من تا
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سخن آن بود تا خالفت خود را به خدا منسوب كند و با بهره جويي از آن، با دامن زدن بر 
  .ددنوعي از جبرگرايي، راه هرگونه اعتراض و چون و چرا را برمخالفان خود ببن

هاي پاياني خالفت عثمان، اعتراض به دگرگون شدن كتاب خدا و سنت با اين حال، در سال
گيري ها به عثمان بود، كه جهت شيخين، از موارد اساسي اعتراضيپيامبر و دوري از سيره

رها شدن سنت پيامبر و كهنه شدن آن، به ادعاي  1.دادمذهبي و سياسي خالفت او را نشان مي
  2. پيامبر بوديعياري براي نشان دادن ميزان خشم مردم نسبت به دوري عثمان ازسيرهعايشه، م

جامعه تا حدودي حال و هواي معنوي زمان  ها، حكايت از آن داشت كه هنوزاعتراض
هنگامي كه عثمان در مقابل . تابدرا حفظ كرده است و تخفيف در دين را برنمي) ص(پيامبر

 سياسي ياما توبه 3؛رديد تا به كتاب خدا و سنت پيامبر عمل كندمخالفان تسليم شد، متعهد گ
 .ها را تحت نظارت درآوردعثمان نيز نتوانست اعتراض

توان گفت كه انديشه و اقدامات با نگاهي كلي به قضاياي دوران خالفت عثمان، مي
شان داده تاريخ اسالم ن. الشعاع حضورامويان در امور حكومتي قرار داشتمذهبي عثمان تحت

 4.اي ديگر پيش پا نداشتنداميه تنها در شرايطي دين را پذيرفتند كه راه و چارهبني است كه
 سبب رشد نفوذ ، اداري دستگاه حكومت خود- كوشش عثمان براي افزودن قدرت سياسي

هاي دين از اين رو، بسياري از آموزه. آنان عامل به دين نبودند. اميه در اركان حكومت شدبني
  5.وسط آنان تعطيل شدت

هاي ضد عثمان ضد ظلم بود، اما شايد هر چند اين عقيده وجود دارد كه جهت شورش
 اسالمي در يجامعهالعملبتوان كشته شدن عثمان را به دنبال شورش برخي نواحي، به عكس

 عنوان عالوه برآن، از عثمان، به. اميه به اصول دين تعبير و تفسيركرداعتنايي بنيمقابل بي
اما برآورده نشدن اين . رفت سنت پيامبررا به طور كامل اجرا كندانتظار مي  پيامبر،يخليفه

 او را با سنت يهاي شيوهاي، تفاوتانتظار، سبب شد تا گروهي از اصحاب پيامبر در نامه
در نظر آنان وقايع دوران خالفت عثمان و .  پيشين يادآور شونديرسول خدا و دو خليفه

_________________________________________________ 

 .34ص ،1ج ن،هما ،ينوريد بهيقت ابن   1
 تر،بيش مطالعهي برا (بود قريش يسلطه از قبايل آزردگي از ناشي عثمان عليه شورش كه است باور اين بر مادلونگ، )جاهمان(   2

 ).137ص ،همان مادلونگ،: ك.ر
 .216ص ،1ج همان، ،يكوف اعثم ابن   3
 ،)ص(پيامبر برابر در مقاومت هايراه تمامي ديدن بسته و همك فتح هنگام به تنها ابوسفيان و اميهبني كه دهدمي شهادت تاريخ   4

 .پذيرفتند را اسالم دين
 .148ص همان، جعفريان،: ك.ر تر،بيش يمطالعه براي. است كرده جمع جعفريان را موارد اين از زيادي هاينمونه   5
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از اين رو، سياست دوران او را  1.داداست و رفتار او، وفاداري كامل به دين را نشان نميسي
 و در 2هاي دين، بعضي از آموزهيگير و حتي تعطيل كنندهتوان سياستي مسامحه كار، سهلمي

  . حركتي پرشتاب به سمت حاكميت سنت معرفي كرد،مجموع

  )ق.ه 40ـ  35(طالب علي بن ابي •
 سير وقايع تاريخ نشان داد، كساني كه از عثمان شكايت داشتند، براي بيعت با علي هجوم

ها، با شرايطي كه ابوبكر آوردند، و بيعت با او در شرايطي انجام شد كه از نظر بسياري ويژگي
 از نظر . پس از او درآن به خالفت رسيده بودند، بسيار متفاوت بوديو يا حتي دو خليفه

دور شده بود و به همان نسبت گرفتار ) ص(از دوران پيامبر ) ع( زمان علي يامعهزماني، ج
به اشكال و صور مختلف بازگشته ) ص(هاي سنتي بود كه پس از دوران پيامبربازگشت ارزش

و در جريان رده ) ص( بازگشت گروهي از اعراب به جاهليت از زمان رحلت پيامبر3.بودند
هايي ازاعراب له پس از در دست گرفتن خالفت، با ارتداد گروهو ابوبكر بالفاصآغاز شد، 

آن خاتمه يافته ) ص(مرتدان زمان او، كار اسالم را با درگذشت پيامبر. مواجه گرديد
. هاي جاهلي ايستاده بودهاي خود، در مقابل احياي برخي ارزشگيريعمر با سخت. دانستندمي

ه هنگام تقسيم عطايا، خود  به رشد اشرافيت كمك با اين حال، سياست او در برتري افراد ب
اين تحول، در زمان عثمان بروز كامل يافت و با باز گذاشتن دست خاندان اموي و . كرد
ترين عمده. ها شدانگاري افراد خاندان مذكور نسبت به دين، سبب رجعت ضد ارزشسهل

شد، برتري دادن عرب بر  سبب) ع(اي را براي علي مسئله از اين مجموعه، كه مشكالت عديده
  .مردمان ديگر مناطق، و به ويژه گروهي از موالي بود، كه به مركز حكومت آمده بودند

گفته شده است،  4.نيز براساس كتاب خدا و سنت پيامبر بيعت شد) ع(در آغاز با علي
) ع(كنار ديگر شروط بيعت بياورد، كه علي   شيخين را نيز دريشخصي اصرارداشت سيره

_________________________________________________ 

 ).31ص ،1ج ،همان قتيبه، ابن (است آورده را فوق هايتفاوت رئوس قتيبه، ابن   1
 .نداشتند را حد ايني اجرا جرئت خليفه اطرافيان وليد، خوردن شراب وجود با كه خوار،شراب بر شراب حد زدن مثل   2
 بيعت وي با تا ،درگذرد است، آنان دست در آنچه از) ع(علي كه كرد شرط) ع(علي با بيعت براي عقبه بن وليد نمونه، عنوان به   3

 .)179 و 178صص ،2ج ،همان ،يعقوبي( نپذيرفت) ع(علي اما .كند
؛ ابن اعثم، همان، 435جهان، افست از چاپ ليدن، ص: ن، تهرا4، جالرسل و الملوكتاريخ ]. تابي[محمد بن جريرطبري    4

سازمان چاپ و انتشار : ي عبدالمحمد آيتي، تهران، تحقيق ميرجالل الدين ارموي، ترجمهالغارات .1371؛ ثقفي كوفي 396ص
 .75المي، صوزارت ارشاد اس
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) ع(علي  2.امام تنها حق افراد را در بيعت، عمل به كتاب خدا و سنت رسول دانست 1.نپذيرفت
بندي خود را به سنت پيامبر  پيامبرتان وادار خواهم كرد، پاييبا اعالم اين كه، شما را به شيوه

 بازگرداندن شرط ،»محكم گرفتن كتاب خدا و عمل به سنت جامع رسول خدا«كه  3،اعالم كرد
 توانست اساس تفكر سياسي او باشد كه با اقدام درديگراين اعالم، مي 4.ردم به آن استم

درسياست مالي، او .  تكميل شود و تأثير خود را نشان دهد، اقتصادييها، از جمله زمينهزمينه
اين شيوه، براي كساني  5.دانستتساوي افراد، مبناي تقسيم اموال را كتاب خدا مي با تأكيد بر

باسنت عمر و با تفضيل افراد در گرفتن عطايا تربيت شده بودند، چندان ) ص( پس از پيامبركه
آن براي فرزندان اسماعيل  با اين حال، پاسخ او، اشاره به كتاب خدا بود كه در. خوشايند نبود

  6.فضيلتي نسبت به ديگرن نيافته بود
دست اشرار و بدكاراني شده  خود به مالك اشتر، گفت كه دين اسير يدر نامه ،)ع(علي 

 8.او معقتد به رسوخ شبهه و كج فهمي در ميان مردم بود 7.خورندبود كه به نام دين، دنيا را مي
از اين رو، در آغاز كار، در پاسخ به اعتراض طلحه و زبير، اطاعت از حكم كتاب خدا و 

كومت خود اعالم كرد نهاده بود، معيار ح) ص(پيروي از آن و بازگشت به سنتي را كه پيامبر
 خود تأكيد ياو در خطبه 9.»كنمرا رها نمي) ص(به خاطرهيچ كس سنت پيامبر«: و گفت

  10.»منهج نبيكم) ع( ياني حاملكم عل«: كرد
او راه را به مردم نماياند و «: كندحسن بصري، اين اقدام امام را بدين گونه توصيف مي

 با در برخورد) ع( زمان علييجامعه 11.»است كرد آن را ر،زماني كه دين به كجي گراييده بود
 كشته شدن عثمان يويژه با تبليغاتي كه امويان دربارهاو و دريافت اهدافش دچار مشكل بود، به
جويي از اموال عمومي به سبب سياست دادند، و بهرهو ضرورت قصاص قاتالن او انجام مي

_________________________________________________ 

 .118، ص1، جهمان؛ ابن قتيبه دينوري، 76، ص5طبري، همان، ج   1
 .179و178صص ،2ج همان، ،يعقوبي   2
 .179 ص ،2ج همان،   3
 .53يعلمي و فرهنگي، نامه: تهران ،ي سيد جعفر شهيدي ترجمه.1379البالغه نهج   4
 .42نشرني، ص: ، تهران7ي مهدوي دامغاني، ج، ترجمهبالغهالشرح نهج .1368؛ ابن ابي الحديد 183، ص2يعقوبي، همان، ج   5
 .جاهمان ،يعقوبي   6
 .53ي ، نامه332  همان،،البالغهنهج   7
 .122 يخطبه. 121همان،    8
 .1044دارالفكر، ص: افست قم ،3، به كوشش محمد فهيم شلتوت، جي منورهتاريخ مدينه .1410 عمر ابن شبه ؛239ص همان،   9

 .37  و36، صص 7الحديد، همان، جابن ابي  10
 .83اج، صدارالتّ: ، بيروت12، به كوشش كمال يوسف الحوت، جالمصنف في االحاديث و اآلثار.  ق1409شيبه ابن ابي 11
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تر شده  عاقالنه بر مردم تنگي، راه انديشههاي خليفه، همانند عثمانتفضيل و يا بذل و بخشش
  . براي مردم تفهيم نشد) ع(هاي علي بود و از اين رو، بسياري از انديشه

 در اين ميان، مخالفان. به درگيري با عناصر داخلي گذشت) ع(دوران كوتاه خالفت علي
.  در مقابل او بودندهايي براي موجه جلوه دادن خودبه دنبال يافتن دستاويز) ع(هاي علي سياست

فهمي و اعوجاج در هاي داخلي را رسوخ انحراف، شبهه، كجدليل جنگ) ع(با وجود اين، علي 
  كتاب-  حكومت خوديبندي به اصول اعالم شدهو به هيچ وجه از پاي 1،ميان مسلمانان خواند
تدا  سبب شد تا اب،تأكيد وي در جنگ جمل بركتاب خدا.  بازنگشت- خدا و سنت پيامبر

عبداهللا بن عباس را با قرآني براي بحث نزد طلحه و زبير بفرستد و آنان را به كتاب خدا دعوت 
 3.خواندبو بازقرآني به دست جواني داد تا به ميدان برود و شورشيان را به قرآن فرا  2،كند

ر اين رفتار در حالي بود كه شورشيان احكام دين، يعني قصاص قاتالن عثمان، را بهانه قرا
او به عنوان كسي كه با تربيت اسالمي پرورش يافته بود، پس از پايان نبرد جمل،  .4داده بودند

مبني برخودداري از كشتن مجروحان، دنبال نكردن فراريان، امان دادن به كساني  دستوراتي را 
لي اين فرامين در مقابل رفتاري بود كه عرب جاه .5كه سالح برزمين انداخته بودند، صادر كرد

 غنيمت  علت روا نبودن اخذيها به او دربارهيكي از اعتراض. ها از خود نشان داده بوددر جنگ
توان از اين رو، مي. تواند به حضور خصلت جاهلي فوق داللت داشته باشداز اصحاب جمل، مي
  .تدر زدودن آثار جاهلي، هم سو دانس) ص(را، با كوشش پيامبر اسالم ) ع(انديشه و رفتار علي

اي به معاويه نوشت و وي را به اطاعت در وقايعي كه به نبرد صفين منجر شد، او نامه
اما معاويه در مقابل او، راه عدم اطاعت را پيش گرفت؛ و سرانجام، كار به نبرد . دعوت كرد

 اي ديگر به معاويه، او را به كتاب خداامام در نامه. سپاه معاويه و سپاه امام در صفين منتهي شد
ها جز شمشير ريزي فرا خواند؛ اما معاويه پاسخ داد ميان آنو سنت پيامبر و جلوگيري از خون

 يهاي رد و بدل شده ميان امام و معاويه، به روشن شدن انديشهبررسي مفاد نامه 6.دنخواهد بو
ه امام براي مقابله با معاويه، مردم را ب.  مقابل او كمك بسياري خواهد كرديامام و جبهه

_________________________________________________ 

 .121، همان، صالبالغهنهج   1
 .336ص ،مكتب االعالم االسالمي: قم ،، تحقيق علي مير شريفيالجمل .1371 ديمف محمد بن شيبان   2
 .361، ص2، جهمان، مسعودي، 429، ص همان؛ ابن اعثم،241 ص،2؛ بالذري، همان، ج537، ص7ج بن ابي شيبه، همان،ا   3
 .182ص ،2ج همان، ،يعقوبي   4
 .183ص ،2ج همان،   5
 .279، ص2؛ بالذري، همان، ج152و  150  صص،، به كوشش عبدالسالم هارون، قاهره الصفينوقعة. ق1382 منقري مزاحم بن نصر   6
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  1.كرددعوت » قرآناحزاب شياطين و دشمنان سنت و دين و دشمنان اسالم و «جنگ با 
 خواندند،را به كتاب خدا فرامي) ع(درصفين، در پاسخ نداي اهالي شام، كه سپاه علي ) ع(علي 

 2.»ما با ايشان پيكار كرديم تا به كتاب خداوند و حكم آن ايمان بياورند«: به ياران خود گفت
 در.  به اين منظور ادا شد تا نشان دهد تمسك معاويه به دين، ظاهري و ساختگي استاين سخن
 جنگ نيز امام قرآني به دست يكي از سپاهيان خود داد تا به سوي سپاه شام برود و يبحبوحه

به هنگام تعيين حكمين، قرار  3.ان شام او را كشتنديآنان را به كتاب خدا دعوت كند؛ اما سپاه
همچنان ) ع(بدين ترتيب، علي 4.باشد) ص( حكم براساس كتاب خدا و سنت پيامبرشد تا شرط
  5.دانست وقايع اين دو اصل را عاملي براي اجماع مردم مييو در همه

) ع(دو جنگ داخلي و پس از آن به دنبال اقدام حكمين، بار ديگر مردم زمان علي در
رج به حكم خدا و اصل شمردن آن تمسك خوا.  خاطردرمسائل ديني شدنديگرفتار دغدغه

پس از آن، . هاي متفاوت از دين داللت داشتدر برابر حكم مردان در دين، بروجود برداشت
داورقراردادن مردان در كار دين خدا، گرداندن نام (در سه زمينه ) ع(اعتراض خوارج به علي

داد اي رانشان مي جامعههاي ذهنيگرفتاري ،)اميرمؤمنان ازخود، و كشتار كردن و اسير نگرفتن
  . گرفتار آن شده بودند ،)ص(كه پس از گذشت حدود يك ربع سده از دوران پيامبر

 او در پاسخ 6.كتاب خداو سنت پيامبر بود در تمامي اين موارد، اصرار بر) ع(اصل ثابت علي
و ريزي، سپاهيان عراق به عراق يكي از سپاهيان كه پيشنهاد كرد براي جلوگيري از خون

ان شام به شام بازگردند، ابراز كرد، دست برداشتن از جنگ به معناي انكار وحي خدا و يسپاه
است كه در مقابل آن خداوند از دوستان خود امر به معروف و نهي از منكر را ) ص(پيامبر

  7.خواسته است
 در  قرآني با آنان سخن گفت ويابتدا با ادله) ع(رويارويي با اعتراضات خوارج، علي در

كردند، گفت، داوري حكمين پاسخ آنان، كه وي را به سبب پذيرفتن حكميت متهم به كفر مي
_________________________________________________ 

 .504ص همان، اعثم، ابن   1
 .6، ص1، جهمانابن قتيبه دنيوري،    2
 .244، صهمانمنقري،    3
 .349، ص2 بالذري، همان، ج؛ 329، ص2؛ مسعودي، همان، ج107، ص 1، جهمانابن قتيبه دينوري،    4
 .823ص همان، ،يمقدس   5
 .كندمي ثابت را امر اين فوق يزمينه در اعتراضات به) ع(علي پاسخ   6
 .643، صهمان؛ ابن اعثم، 474، صهمان، منقري   7
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  1.باشدتنها زماني داراي ارزش است كه براساس كتاب خدا صورت گرفته 
 2.بودند رو بود كه مدعي دين شناسيدر حكومت خود با مردماني روبه) ع(بدين ترتيب، علي

 تحوالت حضور چنين مردماني در. كردي متفاوت از دين هموار مياين ادعا راه را براي تفسيرها
 سياسي  دين و اموريخوارج معتقد بودند كه بايد خود درباره. سياسي منجر به ظهور خوارج شد

با . ديدندنياز مي، خود را از حضور هر كس ديگر بيقرآنتصميم بگيرند، و اصوالً آنان با داشتن 
  سنتود با آنان به كتاب خدا به همراهنبردهاي خ ي مناظرات ودر تمام) ع( علي،اين حال

 قدري بود كه دراصرار او برجدا ندانستن كتاب خدا از سنت پيامبر به. پيامبر تأكيد داشت
 تجديد بيعتي كه پيروانش پس ازخروج خوارج از كوفه با او كردند، چنگ زدن به سنت پيامبر

 3.دادرا مورد تأكيد قرار 
اي قوت پيدا كرده خالفت را به دست گرفت، معيارهاي برتري قبيله) ع(كه علي در زماني 

هايي كه دستگاه خالفت قدرت داشت، حكومت مدينه با استناد به دين، معيارهاي در سال. بود
هاي پاياني حكومت عثمان و در اما در سال.الشعاع قرار داده بوداي را تا حدودي تحتقبيله

با فروكش كردن فتوحات، قبايل متوجه مسائل داخلي شدند و در  ،)ع(دوران خالفت علي
  .ايستادند) ع(مقابل علي

هاي ديني از سياست او در بازگرداندن جامعه به ارزش) ع(نظر كلي به دوران خالفت علي
. حكايت دارد كه از آغاز خالفت سعي در عملي ساختن اين انديشه داشت) ص(زمان پيامبر

 دين و كمك نگرفتن از ديگر عوامل غيرديني و جداي ازدين، سياست توجه به امور اصيل
تأكيد او بر اين اصول . دهدنشان مي) ص(مذهبي او را در وفاداري به كتاب خدا و سنت پيامبر

او در انديشه و رفتار به دنبال . شود با مخالفانش ديده مييهاي ودر تمامي سخنان و احتجاج
رزيدن براصول آن و به ويژه دو اصل كتاب خدا  و سنت پيامبر اجراي دين از طريق تأكيد و

  . پيش از وي تفاوت بسيار داشتياز اين رو، سياست او با سه خليفه. بود
_________________________________________________ 

 .354، ص2بالذري، همان، ج   1
 نواحي، ديگر و كوفه» قراءِ« نام با او شدن كشته و عثمان ضد شورش زمان از گروهي: دشدنمي تقسيم گروه دو به مردمان اين   2

 كساني چنين از خوارج ياوليه يهسته. كنند اييشناس را حق يجبهه درنبردها تا كردندمي سعي خود خواندن قرآن اتكاي به
: است كرده معرفي نوشت، وي به حسن امام خالفت زمان در كه اينامه در عباس بن عبداهللا را ديگر يدسته. گرفت شكل

 كردند اسالم اظهار آنان. كرد آشكار برآنان را خود امر خدا تا جنگيدند خدا رسول و خدا با كه جنگيممي كساني با ما كه بدان«
 صالح عالمان و نيكان آن از عزت دين اين در ديدند چون و ... گرفتندمي مسخره به را قرآن هايآيه ولي خواندند،مي قرآن و

 روي خدا آيات از آنان ولي اند،نيكان از آنان كه پندارند چنين مؤمنان تا درآوردند صالحان سيماي به ظاهر به را خود ،است
 ).  757 و 756 صص ،همان كوفي، اعثم ابن(» ... بودند گردان

 .118، 1، جهمان ؛ ابن قتيبه دينوري،2367، ص11، ج، همانطبري   3
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 نتيجه
. توان مورد مطالعه قراردادسياست مذهبي دوران خلفاي راشدين را از جهات گوناگون مي

. گرايي و دين باوري دانستقابل سنتتوان تاريخ اسالم را در مقطع مورد بحث، تاريخ تمي
در اين . خالفت خلفاي راشدين، نمادي از شيخوخيت عرب بود كه با دين تقويت شده بود

 افراد جامعه محترم بود و امكان دسترسي به او آسان بود و يجامعه، تصميم رهبر براي همه
 به پادشاهي عمر نيز نزديك بودن حكومت خود را1.سر راه آن وجود نداشت مانعي بر

گرايي و از طرف ديگر، در تقابل سنت. هايي از افراد دراين باره داشتدريافته بود كه پرسش
. گرايي ريشه گرفت و رشد خود را ادامه داد نخست، سنتيدوران سه خليفه دين باوري، در

گيري ن پيتواساعده مي بنييهاي افراد در اجتماع سقيفهظهور مجدد اين جريان را از استدالل
 دين را با آن، يپيدا شدن جريان ارتداد دردوران خالفت ابوبكر، بازگشت سنت و مقابله. كرد

  .دادنشان مي
اي اعراب را سياست عمر مبني بر تفضيل دادن افراد به هنگام تقسيم عطايا، تفاخر قبيله

اي در دين جايگاهي هرشد تفاخر طلبي قبيل. زد و احتماالً به آن امكان رشد مجدد داددامن مي
هاي رايج عرب در دوران جاهلي بود، كه در دوران اسالمي نداشت و اين امر از خصلت

 او به يبازگشت سنت دردوران عثمان، با توجه ويژه. ساخت شكل جديدي خود را نمايانبه
ان تفكر ترين نمايندگاين خاندان، پيش از پذيرفتن اسالم، اصلي. خاندان اموي، بسيار قوت يافت
 و پس از آن، خود را با ند شمشير اسالم، دين تازه را پذيرفتيجاهلي بودند، كه در زيرسايه

ي براي آنان بود تا افكار و ابه حاكميت رسيدن عثمان، فرصت تازه. شرايط جديد وفق دادند
ترده  اين وضعيت، پيدا شدن اشرافيت جديد درسطح گسينتيجه. هاي خود را دنبال كنندانديشه

  .در دوران خالفت وي، نشان دادند) ع(بود كه نارضايتي خود را در برابر اقدامات علي
 جريان دين باور بود كه پس از بيست و پنج سال دور بودن از قدرت، به ينماينده ،)ع(علي

اي پيش آورد و سبب  جريان سنتي وقفهيدوران خالفت او در سيطره. آن نزديك شده بود
هاي داخلي در يار به وي شد، كه سرانجام آن، به وجود آمدن نخستين جنگهاي بساعتراض

حضور اين دو جريان، سبب شد تا طراحي سياست مذهبي خلفاي راشدين و . دنياي اسالم بود
بار ديگر، نمايندگان جريان  ،)ع(البته، پس از علي. ها باشداجراي آن تحت تأثير تقابل آن

_________________________________________________ 

 و زد، سيلي را زيد زبير و شد، عمر يخانه به زبير ورود مانع اسلم زيدين آن، ضمن در كه است كرده نقل را روايتي سعد ابن   1
 .)235ص ،3ج ،همان سعد، ابن (است نداده را كسي كردن رد ياجازه كه گفت خانه از خروج از پس عمر



 1389 پاييز،  6ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  172

  .شود آن، به مجالي ديگر موكول ميي كه بحث دربارهگرا به قدرت نزديك شدند،سنت
 نخست پس از پيامبر، با دو اصل معيار مورد نظر اين يهاي سه خليفهدر تطبيق سياست

اقداماتي ديده مي شود كه حكايت از خودسري و يا اجتهاد  -  كتاب خدا و سنت پيامبر- نوشته
با وجود اين، در . بتني بر دين دارداي مشخص خليفه و يا اطرافايانش بدون جستجوي ريشه

 معاصران و يهاي گستردهشود كه مانع اعتراضدوران شيخين اقداماتي نيز از آن دو ديده مي
 ي دين شناس بود؛ اما در حكومت عثمان، با انجام گرفتن اقداماتي كه در نتيجهيبرخي صحابه

ها،  اعتراضي گستردهيدامنههاي خليفه، و آن خاندان اموي قوت و قدرت يافتند، توجيه
ها و اقدامات گذاريبا اين حال، سياست.  نگاه ابزاري به دين نيز باشديتواند نشان دهندهمي
و كوشش در ) ص(در عمل كردن به دو اصل مهم كتاب خدا و سنت پيامبر) ع(علي

اصولي  ؛ته داردتر وي با دو اصل معيار اين نوشگر  تطابق بيشدن مردم به آن، نشانيبازگردان
ها دانست، و سرانجام در  عصر خويش را ملزم به رفتار براساس آنيخود و جامعه) ع(كه علي

  .راه اجراي آن نيز به دست دشمن به شهادت رسيد

  منابع
 .نشرني:  مهدوي دامغاني، تهراني، ترجمهالبالغهشرح نهج .1368ابن ابي الحديد   - 
 .اجدارالتّ: ، به كوشش كمال يوسف الحوت، بيروتفي االحاديث و اآلثارالمصنف . ق.ه1409ابن ابي شيبه   - 
 .دارالكتاب العربي: بيروت ،، به كوشش عمر عبدالسالم تدمريالكامل في التاريخ .1997ابن اثير   - 
 محمدبن احمد مستوفي هروي، به كوشش غالمرضا طباطبايي ي، ترجمهالفتوح .1372ابن اعثم كوفي   - 

 .نتشارات و آموزش انقالب اسالميا: مجد، تهران
 .دارالكتب العلميه: ، به كوشش محمد عبدالقادر عطا، بيروتطبقات الكبري .1997ابن سعد   - 
 .دارالفكر: افست قم ، به كوشش محمد فهيم شلتوت، منورهيتاريخ مدينه .ق.ه1410ابن شبه، عمر   - 
 .اطالعات: ي تاج پور و حشمت اهللا رياضي، تهران محمد علي، ترجمهتاريخ مختصر الدول .1364ابن العبري   - 
 .دارالكتب العلميه:  ، به كوشش خليل المنصور، بيروتسة و السيامةاالما. 1997 ابن قتيبه دينوري  - 
 .دارالكتب العلميه: ، به كوشش رضوان محمد رضوان، بيروتفتوح البلدان. 1991بالذري، احمد بن يحيي  - 
 .، بغداد، مكتبه المثنيشرافانساب اال ].تابي[ ------   - 
سازمان چاپ :  عبدالمحمد آيتي، تهراني، تحقيق ميرجالل الدين ارموي، ترجمهالغارات .1371ثقفي كوفي   - 

 .و انتشار وزارت ارشاد اسالمي
 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: ، تهران خلفايسيره .1374جعفريان، رسول   - 



 173  سياست مذهبي خلفاي راشدين

 .دارالفكر: ، به كوشش سهيل زكار، بيروتتاريخ خليفه .1993خياط بن  خليفة  - 
 .مؤسسه عزالدين: ، به كوشش رحاب خضري عكاوي، بيروتتاريخ خلفا .1992سيوطي   - 
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: ، تهرانادوار فقه .1368شهابي، محمود   - 
 . افست از چاپ ليدنجهان،: ، تهرانالرسل و الملوكتاريخ طبري، محمد بن جرير،   - 
 آستان قدس:  احمد نمايي و ديگران، مشهدي، ترجمهجانشيني حضرت محمد .1379مادلونگ، ويلفرد   - 

 .رضوي
 .دار صادر، افست از چاپ ليدن: ، بيروتالتنبيه و االشراف .1893مسعودي، علي بن حسين   - 
 .دارالهجر: م، قمروج الذهب و معادن الجواهر .ق.ه1404 ------   - 
 .مكتب االعالم االسالمي: قم ،، تحقيق علي مير شريفيالجمل .1371مفيد، محمد بن شيبان   - 
 .آگه: ، ترجمه و تعليق محمد رضا شفيعي كدكني، تهرانآفرينش و تاريخ. 1374مقدسي، مطهر بن طاهر  - 
 .، به كوشش عبدالسالم هارون، قاهرهالصفين وقعة. ق1382منقري، نصربن مزاحم   - 
 .مركز نشردانشگاهي:  احمد صدارتي، تهراني، ترجمهمفاهيم اصلي جامعه شناسي .1368س ماك وبر،  - 
 .دانشگاه الزهراء: ، تهرانسياست و ديانت در قرون نخستين اسالمي. 1380ولوي، علي محمد  - 
 .علمي و فرهنگي: تهران ، سيد جعفر شهيدييترجمه. 1379 البالغهنهج  - 
  .دار بيروت: ، بيروتتاريخ يعقوبي]. تابي[يعقوبي، احمد بن واضح   - 
  

 - Watt, Montgomery 1994. The Majesty that was lslam, London, Sidgwick and Jackson Press.  

  



 1389 پاييز،  6ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  174

  
 



7 Abstract 

Religious Policy of the Right Guided (Rashidun) 
Caliphs 

A.M.Valavi1 
Shahla Bakhtiari2 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

In newly established Islamic society, the Right Guided (Rashidun) Caliphs designed and 
executed policies which indicated their kind of thinking and religious manners. The present 
writing has the intention of comparing  their policy-makings with religious teachings. It is 
supposed that the Holy Quran and the Prophet’s Tradition (Sunnah) (May God Bless Him) are 
considered as sources of designating of the caliphs’ policies and a yardstick for measuring their 
religious manners. Methodically, the origin of the Holy Quran and the Prophet’s Tradition  
(Sunnah) are considered as “standard principles” in measuring the correspondence rate. 

The studies point out that in spite of resistance, some policies were made and followed, 
beside the pervious principles, as the Sirah of the two Sheikhs (Abu-Bekr and Omar). Giving 
preference and advantage to the Umayyads also, brought about appearance of questions and 
even protests by persons who tested the deeds of every body and especially of the Caliph 
based on religion. As a result, some of their acts were so far from the standard yardsticks  that 
Ali’s attempts to return the society to the state of the Prophet’s Period  and to persuade them 
practicing on the Holy Quran and the Prophet’s Sunnah was not so pleasant for those who 
had attained superiority and possibilities.   

Keywords: religious policy, the Right Guided Caliphs, religious manners, the Holy Quran, 
the Prophet’s Sunnah 
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Madjma‘ of Jānḳi :A Study on Supreme Council of 
Safavid Court (906-1135 A.H.) 

Seyyed Jamal Moosavi1 
Taher Babaei2 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

In the administration of Safavid Period, there was a council, called Jānḳi. It entered to the 
Safavid Rule from the Mongol and Timurid Periods, and evolved. The main tasks of the 
council were giving advice to the King and resolve the matters related to the war and 
succession of Safavid Kings. Some of the members of this council were senior and influential 
officials in the Safavid State that Grand Secretary (Vazir-e-A̔zam) has headed them. In the 
studies of Safavid Period, this council with other councils has been mixed and it is not 
considered as an independent council. This research is seeking to prove this hypothesis that 
Madjma‘ of Jānḳi was a complete independent Council and in various aspects was different 
from other concils. This study, relying on historical evidence, surveys on Jānḳi Council, from 
the respect of name, members, functions and its importance in the bureacracy of Safavid State 
and as it turned out seven senior ranking officials of the Safavid organization were major and 
permanent members of Jānḳi. In record of this council is seen two topics: 1. Military affairs; 
2. Issue of succession appointment. Considering the importance of this two topics , political 
and administrative position of (the association) members, this council can be called as 
supreme council of Safavid Court. 

Keywords: Safavids, Safavid Bureacrcy, Madjma (Council) of Jānḳi, Madjlis (Assembly) 
of Behesht Ā’in 
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Reviewing the Relationships between Ismailis and 
Nimruzi Muluk (Sistanian Kings) on the Base of a 

New Found Text 

Maryam Moezzi1 
 
 
 
 
 

Abstract 

One of the most different figures of Ismailis, was introduced to the people of the world in 
Nizari Period, when the communities were led from the inside of unreachable castles above 
the mountains in Iran; a period that the tumultuous doctrine of the Resurrection was 
presented; which a little information about it was remained. The Mogols destroyed their 
castles, killed their Ismaili Imam and many of his family and massacred his followers; but 
their libraries were burned by the domestic enemies. In the absence of internal sources, 
remained scattered, one-sided and sometimes hostile narratives from outdoors and so 
according to these sources, the history of the Nizari Period was written.  Now, a new found 
text, which was written in their castles, is peresented here to shed a light on the history and 
beliefs of Iranian Nizaries in the last decades of  their life, especially on their relationships 
with Nimruzi Muluk. After a full introduction, the text edited by single version edition 
method, will be presented here with some enlightenments and additions. Here has been 
tried by using internal and external criticism the gained data from the text would be 
compared with other sources. In addition to giving some new information about the Iranian 
Ismailis in this period, the results, also bring up the fact that apparently the author of this 
text and Rauzat al-Taslim, which is attributed to Khwaja Nasir al-din Tusi, is the same and 
apparently that person must had been one of a residents of Damghan, Qumis or Shimiran. 

Keywords: Ismailis, Alamut, Sistan, Nimruzi Muluk (Sistanian Kings), Nizaris 
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The Paradigm of Historiography in Iran: A Model 
for a Thousand Years History Writing in Iran 

(3/9th to 13/19th centuries) 

Siavash Shohani1 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

It seems very difficult to draw a comprehensive or even a semi-comprehensive model for 
Persian historiography during a long period of a thousand years. Because this model should 
be a very sophisticated and well-integrated one capable to include various factors such as: 
historians’ approaches, their attitudes toward historical events, their sources and 
documents, their methods in research and source using, their manners of evaluating 
historical data and finally the historians social background and their rhetoric. Factors may 
change according to the historians’ methods and attitudes. However, it would be possible to 
speak about a paradigm in Persian historical writing at conditions that one was able to 
construct a relatively comprehensive model which includes the common dimensions of 
these factors.  

The findings of this research based on a comparative survey of historical sources show 
that one could speak about a dominant model for Persian historiography. This model is, in 
turn, composed of eight component factors and we may call it the Persian writing history 
paradigm. 

Keyword: Historiography, Writing History, Iranian Historians, Paradigm, Model of 
Historiography, Persian's Islamic Period 
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Explanation of Shiite-Sufi Movements in Iran 
(7th to 10th centuries A.H.) 

Hasan Hazrati1 
Monireh Naseh Setoodeh2 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

After the mongol onslaught to Iran, and during the seventh to tenth centuries A.H., uprisings 
occurred which were political-religious reflections to conditions and then they entred to 
political discussions with Shiite-Sufi approach. 

This article tried to understand the quality of basis of Shiite-Sufi movement, based 
on Lakla & Moofe dialogue and by analysing the Jame‘ ul Athar & Manba‘ ul Anwar, 
compiled by Seyyed Heydar Amoli. 

By studing the three movements: Sarbedaran, Mara‘shian, Mosha‘sha‘eyan, as 
researching samples, the researchers have tried to express that existence of Shiite-Sufi 
dialogue (7th-10th centuries) caused those movements. 

Keyworde: Shiite-sufi movements, Seyyed Heydar Amoli, Sarbedaran, Mara‘shian, 
Mosha‘sha‘eyan 
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Mosque and politics in the Saljuqe Era 
(emphatically on its preaching function) 
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Abstract 

"Mosque" as one of the religious institutions of Islam- during the Prophet (PBUH) Era and then- 
was not only the place of worshipping but also the center of many social and political affairs. 
Seljuqe Period (429-590 A.H./1036-1193 A.D.) is one the most important eras in the history of 
Iran and Islam, regarding its religious and political aspects. In this era "mosque" had a very 
important position, especially in the field of dissemination of information. Public invitation for 
many important events that required the people presence or awareness were managed through 
the mosque. So in the time of jihad (holy war), mosques had the most important supporting role 
in advertising and promoting the people. However, according to historical approach less 
attention has been paid to the mosque and its functions in the Seljuqe Era.  

The aim of the present article is to describe the most important preaching functions of 
mosque through analyzing the historical sources and narratives on the basis of political 
developments, and to explain the role of mosques in dissemination of information and informing 
the field of politics and society, then  to examine the efforts of Seljuqe government, political 
opposition and general public to use the mosque as an instrument to expand their messages and 
wishes. Achievement resulting from this research shows that regarding the lack of public 
networks of communication in the past, mosques had a key role in giving or sending information 
and different groups of people, according to their needs, took advantage of it. 

Keywords: Saljuques, mosque, propaganda, jihad, Melazgerd, Crusades   
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Abstract 

The concept of Justice in the Islamic Middle Ages thought was based on keeping order in 
society and having virtue politicians with high merit. Accordingly, based on this thought, the 
most important role of a ruler was to stand firm against the heretics and those broke the rule of 
law and order in society. In other words, suppression of the heretics was a kind of justice and 
brought the title of “the just” for rulers. The title of that Anushirvan has received from 
Moslem historiographers in the Middle Ages in fact, originated from such a kind of thought 
and idea; because he could suppress Mazdakians uprising as a heretic movement.  It seems 
this factor has had an important role in calling Anushirvan as a just king, though other factors 
also can not be ignored.  

However, by using the hermeneutic methodology, in this paper it has been tried to examine 
the reflection of Anushirvan character as a just king in Islamic historiography in the Middle 
Ages and find out why and how he got such a position. In other words, in this paper the writer 
has tried to demonstrate that calling Anushirvan as a just king in Islamic historiography is not 
based on historical facts, but originated form the concept of justice among Moslem historians. 

Keywords: Islamic Historiography Texts, Anushirvan, Justice, Just, narration, story  
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