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ضوابط پذیرش مقاله

•مقــاالت پژوهشــی در موضــوع تاریــخ اســام (اندیشــة سیاســی ،فــرق و مذاهــب ،تاریخنــگاری و
تاریخنگــری و )...بــرای بررســی و (احتمــاالً) چــاپ در مجلــه پذیرفتــه خواهــد شــد.
•هیئت تحریریه در رد و قبول و نیز حک و اصالح مقاالت آزاد است.
•تقدم و تأخر چاپ مقاالت منوط به بررسی هیئت تحریریة مجله است.
•مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدة نویسنده است.
•چاپ مقاالت در فصلنامه ،بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود.
•نویســنده متعهــد میشــود حداکثــر تــا شــش مــاه پــس از ارســال مقالــه ،از ارائــة آن بــه
ديگــر مجــات ،ســمينارها و همايشهــاي علمــي اجتنــاب كنــد ،در غيــر ايــن صــورت،
هزينههــاي بررســي مقالــه را پرداخــت خواهــد كــرد.
•در مقاالتــی کــه بــه طــور مشــترک و یــا بــا نظــارت اســتاد راهنمــا نوشــته میشــود ،الزم اســت نــام اســتاد
قیــد گــردد و اعــام رضایــت کتبــی ایشــان نیــز همــراه بــا مقالــه بــه دفتــر مجلــه ارائــه شــود.
•ارســال ســه نســخه از مقالــه ،بــه صــورت تایــپ شــده در برنامـهی  wordبــا قلــم  B karim14و بــا
فاصلـهی 1/5بــه همــراه  CDآن الزامــی اســت.
ضوابط مربوط به مقاالت
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بــا موضوع
•نتیجه
•فهرست منابع تحقيق
 .2حجم مقاله نباید از  6000کلمه بیشتر باشد.
 .3اصطالحات و مفاهیم خاص در پاورقی توضیح داده شود.
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مترجــم ،...محــل انتشــار :ناشــر.
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چکیــده :دولــت زیــدی علویــان در یمــن حــدود اواخــر ســدة ســوم هجــری شــکل گرفــت.
خالفــت عباســی هیـچگاه آن را بــه رســمیت نشــناخت و آنهــا نیــز خلیفــه عباســی را مشــروع
نمی دانســتند .بــا ایــن حــال دو دولــت بــا یکدیگــر روابطــی داشــتند و عوامــل متعــددی ماننــد
مذهــب ،جغرافیــا ،اجتمــاع و سیاســت نیــز بــر ایــن روابــط مؤثــر بــود .ایــن تحقیــق بــه شــکل
کتابخانــه ای و بــا اتــکاء بــه منابــع دســت اول فارســی و عربــی و همچنیــن تحقیقــات روز
محققیــن جمـعآوری شــده اســت .هــدف تحقیــق ،بیــان نــوع روابــط دو دولــت و عوامــل مؤثــر
بــر ایــن روابــط اســت .تفــاوت مذهبــی چــه تأثیــری در روابــط دو دولــت داشــت؟ و یــا اینکــه
اختالفــات قبیلــه ای بیــن اعــراب شــمالی و جنوبــی و همچنیــن عوامــل جغرافیایــی و سیاســی ،ایــن
مناســبات را بــه چــه ســوی ســوق داد .مذهــب بــه همــراه جغرافیــا و مبانــی اجتماعــی ،عواملــی
برهــم زننــده و موجــب واگرائــی بودنــد .امــا عامــل سیاســی توانســت دوســویه عمــل کــرده و در
برخــی مــوارد ،موجــب نزدیکــی دو دولــت گــردد.
واژه های کلیدی :عباسیان ،علویان یمن ،علویان زیدی یمن

 1استاد گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران aeneh_sa@modares.ac.ir
 2استادیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران aghajeri@modares.ac.ir
 3دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه تربیت مدرس تهران mohaamad.beigi@com.gmail
تاریخ تأیید93/06/29 :
تاریخ دریافت92/8/18 :

93  زمستان،23  شماره، سال هفتم،مطالعات تاریخ اسالم

8

The Alavi Zeydis of Yemen and the Abbasid
Caliphate
(From 280 to 444 AD)
Sadeg Ayinevand1
Seyyed Hashem Aghajari2
Mohammad Hasanbeygi3
Abstract:The Alavid Zeydi state was established in Yemen at the end of the third
century A.H. but the Abbasid Caliphate never recognized it and it didn’t consider
the caliphate legal. However, both states had some relations with each other, and
numerous factors like religion, geography, society and politics affected these
relations. This study done in the deskwork method based on Arabic and Persian
sources and recent updated researche aims to explore the relation between thr two
states and s how the effective factors. The main question are:
1. How did the religious differencs affect these relations?
2.How did the tribal challenges between the Northern and the Southern Arabs
and other geographical and political factors influence these relations?
It seems that religion with geographical and social foundations were the
disruptive factors which caused divergence, But In some cases, the political factor
could act mutually, and bring them close to each other.
Keywords: Abbasids and Yemeni Alavids, Alavi Zeydis of Yemen
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مقدمه
زیــد فرزنــد امــام ســجاد (ع) بــود .او در ســال  121یــا 122ق در کوفــه قیــام کــرد و
آغــازی بــرای یــک سلســله قیام هــای شــیعی شــد .راه او توســط علویــان دنبــال شــد.
اندکــی بعــد یحیــی در خراســان و ســپس محمــد نفــس الزکیــه بــه همــراه بــرادرش
ابراهیــم بــه ترتیــب در ســال های  145و 146ق در عربســتان و عــراق قیــام کردنــد.
همچنیــن حســینبنعلی معــروف بــه صاحــب فــخ علیــه هــادی عباســی(169ـ
170ق) ،محمدبنابراهیــم معــروف بــه ابنطباطبــا علیــه مأمــون(198ـ218ق) و
یحییبنعمــر برضــد مســتعین ( 248ـ252ق) نیــز برخاســتند امــا همگــی ســرکوب
شــدند.
ایــن قیامهــا عمدتـ ًا در مرکــز خالفــت بودنــد و چــون بــه جائــی نرســیدند؛ کــم
کــم شــعاع آنهــا بــه نواحی دوردســت کشــانیده شــد .در مناطــق دور دســت ،علویان
بــه تبلیــغ تشــیع و تشــکیل حکومــت پرداختنــد .در شــمال آفریقــا موفقیت هــای
زیــادی کســب کردنــد و حکومــت ادریســیان را تشــکیل دادنــد .در طبرســتان نیــز
حکومــت مســتعجلی را شــکل دادنــد و توســط حاکمــان محلــی ســاقط شــدند .امــا
در یمــن شــرایط متفــاوت بــود و علویــان بــا حضــور در آنجــا توانســتند بــرای
دور هــای طوالنــی قــدرت را به دســت بگیرنــد و در مقابــل عباســیان و عامــان
آنهــا ایســتادگی نماینــد.
از آغــاز خالفــت عباســی ،یمــن زیــر ســلطه خالفــت تــازه تأســیس قــرار گرفــت
و احتمــا ًال یمنیهــا نیــز در ابتــدا درک صحیحــی از گروه هــای مختلــف بنیهاشــم
نداشــتند و خالفــت جدیــد را خالفتــی شــیعی تلقــی میکردنــد .والیــان عباســی در
ایــن منطقــه حکومــت میکردنــد و تــا آغــاز ســدة ســوم نشــانه هایی از مخالفــت
یمنیــان بــا عباســیان وجــود نداشــت.
در آســتانه ســدة ســوم هجــری خصوص ـ ًا بعــد از نــزاع امیــن و مأمــون بــرای
بهدسـتگیری خالفــت ،عباســیان بــا چالش هــای سیاســی و مذهبــی جــدی مواجــه
شــدند و زمینــه تجزیهشــدن خالفــت فراهــم گشــت .همزمــان قیام هایــی از ســوی
زیدیــان برپــا شــد .محمدبنطباطبــا بــا دســتیاری ابوالســرایا فرمانــده چیره دســت
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خــود در کوفــه به پا خاســت .ایــن حرکــت بــه زودی شــعاع گســترد های یافــت و
تــا یمــن گســترش یافــت .ابراهیمبنموس ـی(ع) بــرادر امــام رض ـا(ع) نماینــده آنهــا
در یمــن بــود و توانســت تــا مدتهــا حتــی بعــد از انهــدام قیــام در کوفــه بــه
تنهایــی در مقابــل مرکــز خالفــت مقاومــت کنــد .وی بــه صعــده رفــت و گــروه
زیــادی از یمنیــان را بــا خــود همــراه ســاخت .اسحاقبنعیســی کارگــزار مأمــون،
مقاومتــی جــدی در برابــر او نکــرد تــا نخســتین حرکــت نظامــی علویــان در یمــن
عصــر عباســی بــا موفقیــت مواجــه شــود .بــا ایــن حــال خونریزی هــای بیهــوده
موجــب دلســردی مــردم نســبت بــه ابراهیــم شــد و بنیــان حکومــت وی را سســت
ســاخت و توســط فرســتاده خالفــت ســرکوب شــد.
شکســت ابراهیــم بــه معنــای قطــع ارتبــاط علویــان بــا مــردم یمــن نبــود بلکــه
ابراهیــم و اخــاف او همــه ســدة ســوم هجــری را در ارتبــاط بــا قبایــل یمنــی از
جملــه بنیفطمیــه صعــده بودنــد ،رابطــه ای کــه منجــر بــه ورود یحییبنحســین
معــروف بــه الهادیالیالحــق در ســال  280هــ.ق بــه یمــن و آغــاز دورة جدیــدی
در مناســبات یمنیــان بــا علویــان شــد.
تشکیل دولت علویان یمن
قاســم ،جــد علویــان یمــن بعــد از ســرکوب قیــام ابنطباطبــا بــه هنــد گریخــت .او
را بــا انتســاب بــه ناحیــه رس -جایــی در حجــاز -قاســم الرســی مینامیدنــد .لقبــی
2
کــه بیشــتر از ســوی محققــان غربــی بــه کار مـیرود و در یمــن کاربــرد نــدارد.
شــش پســر قاســم بــه همــراه نوادگانــش کــه افــرادی متقــی و اهــل علــم بودنــد
بعــد از فــوت پــدر بــه رس بازگشــتند و بــه ترویــج مذهــب زیــدی پرداختنــد 3.در
میــان آنهــا یحییبنحسینبنقاســم فــردی قدرتطلــب و باهــوش بــود .او مــورد
احتــرام خویشــاوندانش قــرار داشــت .در زمــان حیــات پــدر ،ادعــای امامــت کــرد
1

 1عبدالرحمنبنخلدون( ،)1363العبر ،ترجمة عبدالمحمد آیتی ،ج  ،3تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،چ  ،1ص .157
 2کلیفــورد باســورث ( ،)1381سلســله های اســامی جدیــــد(راهنمای گاهشــماری و تبارشــناختی) ،ترجمــــة فریـــــدون
بدر ه ای ،تهران :مرکز بازشناسی اسالم و ایران ،چ  ،1ص .119
 3یحییبنمحمد المؤید[بیتا] ،االمام الهادی الی الحق ،تصحیح عبدالرحمن مرونی[ ،بی جا] :مؤسسة االمام زیدبنعلی ،چ  ،1ص .42

عوامل مؤثر بر مناسبات علویان یمن با خالفت عباسی  -از  280الی  444ه.ق
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و مــورد پذیــرش او و برادرانــش یعنــی عمو هــای یحیــی قــرار گرفــت 1.او مدتــی
بــه طبرســتان رفــت امــا نتواســت آنجــا بمانــد زیــرا مــورد حســد حاکمــان علــوی
واقــع شــد 2و بــه حجــاز بازگشــت .در ایــن زمــان ،اوضــاع سیاســی و اجتماعــی
یمــن ،زمینــه را بــرای حضــور مجــدد علویــان در آنجــا فراهــم ســاخت .از یــک
ســوی نفــوذ تشــیع در آنجــا گســترش یافــت3و از ســوی دیگــر میــان قبایــل یمنــی
اکلیلیــان و بنیفطمیــه نــزاع برخاســته بــود و اوضــاع را بــه نابســامانی میکشــید.
اکلیلیــان وابســتگان خالفــت بودنــد و از حمایــت عباســیان برخــوردار بودنــد؛ امــا
بنیفطمیــه حامــی علویــان بودنــد و می خواســتند بــه منظــور تحکیــم پایــگاه خــود
در مقابــل رقیــب فــردی از خانــدان پیامبـر(ص) را بــه یمــن بکشــانند .از ایــن روی
نامه هــای فراوانــی بــرای یحییبنحســین فرســتادند .آنهــا متحــدان خــود قبایــل
خــوالن ،بنیحــارث ،و بنیعبدالمــدان بــا همراهــی ابوالعتاهیــه از شــیوخ همــدان
را نیــز بــا خــود هــم صــدا ســاختند 4.یحیــی بعــد از مشــورت بــا پــدر و عمو هــای
خــود بــه همــراه برخــی از بــزرگان هاشــمی بــه ســوی یمــن رفــت و در 280ق
وارد آنجــا شــد .او ابتــدا بــر صعــده مســتولی شــد و ادعــای امامــت کــرد و بــه
الهادیالیالحــق ملقــب گشــت 5.امــا نخســتین حضــور او بــا فســاد ،بیتوجهــی و
قانونشــکنی برخــی از یمنیــان همــراه بــود ،تصمیــم گرفــت بــه حجــاز بازگــردد.
یمنیــان پشــیمان شــدند .امــا اظهــار ندامــت نتیجــه نــداد و خطــاب بــه آنهــا گفــت
«فالفســادِ و االمــامِ کانــا ضدیــن ال یجتمعــان» 6.و بعــد از اندکــی به حجاز بازگشــت.
امــرای یمنــی خواهــان اطاعــت بیچــون و چــرا از هــادی نبودنــد بلکــه هــدف
آنهــا در دعــوت و حمایــت از او بــه منظــور نزدیــک کــردن قلــوب مــردم و
جلوگیــری از جنگ هــای قبیلــه ای و ایجــاد رکنــی در مقابــل خالفــت عباســی
بــود و هرگــز نمیخواســتند بــرای خــود ســروری را تعییــن کــرده باشــند .آنهــا
 1احمدبنعلی قلقشندی [بیتا] ،قالئد الجمان فی التعریف بقبائل عرب الزمان ،قاهره :دارالكتب الحدیثه ،ص .41
 2المؤید ،همان ،ص .55
 3عبداهللبنعبدالوهاب المجاهدالشماحی( ،)1972الیمن (األنسان و الحضاره)[ ،بی جا] :دارالهنا ،ص .99
 4علیبنموسیالرضا( ،)1406صحیفه امام رضا علیه السالم ،مشهد :کنگرة امام رضا (ع) ،صص.12- 11
 5محمدبنعلینیاده الحسنی[بیتا] ،ائـمة الیمن[ ،بی جا] :انتشارات نصر الناصریه ،ص .233
 6المؤید ،همان ،ص.72
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از مدتهــا قبــل کامــ ً
ا مســتقل از خالفــت عمــل می کردنــد و عباســیان جــز
1
نفــوذ اســمی و ذکــر در خطبــه و ســکه هیــچ ســهمی در قــدرت یمــن نداشــتند.
از ایــن جهــت بــه نظــر می رســد حمایــت آنهــا از هــادی بــه منظــور تعییــن
رهبــری بــرای خــود نبــوده اســت بلکــه بیشــتر می خواســتند از نیــروی معنــوی
او در تلطیــف قلــوب قبایــل اســتفاده کننــد و امنیــت را در منطقــه برقــرار ســازند.
امــا در برابــر قوانیــن ســخت مذهبــی او تــاب نیاوردنــد و بــا قانونشــکنی ،اســباب
رنجــش او را فراهــم ســاختند.
چنــدی بعــد یمنیــان پشــیمان در نامه هــای بســیاری خواهــان بازگشــت او بــه
یمــن شــدند .آنهــا بــه پــدر و عمو هــای هــادی نیــز متوســل گشــتند و عهــد و پیمــان
بســتند کــه در هیــچ امــری بــا او مخالفــت نکننــد .هــادی کــه در ســر ،ســودای
ســروری و امامــت داشــت مجــدداً خواســته های آنهــا را پذیرفــت و در توجیــه
عمــل خــود گفــت :اگــر میدانســتم فــردی در ایــن عصــر و زمــان بــرای تصــدی
ایــن کار شایســته تر از مــن اســت یــا آنکــه فــردی از اهلبیــت را می شــناختم
کــه بهتــر از مــن عهــددار ایــن کار می شــد از او پیــروی میکــردم ولیکــن چنیــن
فــردی را نمیشناســم 2.او بــار دیگــر در ســال 284ق عــازم یمــن شــد امــا بــا عزمــی
جزمتــر و مردمــی  کــه تصمیــم داشــتند بــه منظــور ممانعــت از خونریــزی بیشــتر
از او تبع ّیــت کننــد.
حکومــت هــادی این بــار  14ســال یعنــی تــا 298ق بــه طــول انجامیــد کــه
بیشــتر آن در جنــگ و نــزاع بــا ســه گــروه سپـــــری شــد .1 .والیــان خالفـــــت،
 .2مدعیــان محلــی .3 ،اســماعیلیان .هــادی در کنــار فعالیت هــای سیاســی و نظامــی،
فــردی فقیــه در مذهــب زیــدی بــود و بعــد از جــد خــود قاســم رســی یکــی از
بنیانگــذاران فقــه زیــدی محســوب می شــود .او کتــاب جامعــی در فقــه تدویــن
3
کــرد کــه از نظــر مســائل فقهــی بســیار نزدیــک بــه ابوحنیفــه بــود.
 1المجاهد الشماحی ،همان ،ص .99
 2علیبنمحمدعلوی( ،)1981سیرة الهادی ،تحقیق سهیل زکار ،بیروت[ :بینا] ،ص .17
 3محمدبنعمرفخر رازی( ،)1367الشجرة المبارکه فی انساب الطالبیه ،تحقیق مهدی الرجائی و اشراف محمود المرعشی ،قم:
كتابخانة عمومی حضرت آیة اهلل العظمی مرعشی نجفی ،ص .6
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ائمــه بعــدی یمــن ،همگــی از فرزنــدان و ذریـــــه هــادی بودنــد.
محمدالمرتضیبنهــادی در 298ق جانشــین پــدر شــد امــا دو ســال بعــد برکنــار و
احمــد الناصربنهــادی بــه امامــت رســید .دوران ناصــر عصــر انســجام حکومــت
علویــان بــود و صعــده بــه عنــوان مرکــز حکومــت آنهــا تثبیــت شــد .او تــا ســال
322ق حکومــت کــرد و پایه هــای دولــت تــازه تأســیس زیــدی را ثبــات بخشــید.
بــا فــوت ناصــر ،حکومــت علویــان بــه ضعــف گراییــد و بیــن فرزنــدان او  تــا
حــدود  60ســال بــر ســر رهبــری اختــاف بــود .بــا امامــت المنصــور  -یکــی از
نــوادگان هــادی  -اختــاف پایــان یافــت و او توانســت نفــوذ خــود را تــا نجــران
گســترش دهــد .او بعــد از عمــری تــاش در 393ق از دنیــا رفــت و فرزنــد او
حســین جانشــین وی شد1.حســین چنــدی بعــد ادعــای مهدویــت کــرد و بســیاری
از قبایــل حمیــر و همــدان بــا او بیعــت کردنــد و افــکار او را پذیرفتنــد .فرقــه ای
کــه در تاریــخ یمــن بــه نــام حســینیه مشــهور اســت .بعــد از ایــن در آراء زیدیــان
یمــن تشــتت رخ داد و همیــن موضــوع ،ضربــه مهلکــی را بــه آنهــا وارد ســاخت و
قــدرت لــرزان آنهــا را سسـتتر کــرد .بعــد از حســین ،حکومــت آنهــا دیگــر از
ثبــات الزم برخــوردار نبــود و بــا روی کار آمــدن چنــد امــام بیاهمیــت در ســال
2
444ق توســط صلیحیــون اســماعیلی بــرای حــدود دو ســده ناپدیــد شــدند.
مناسبات با خالفت عباسی
از زمــان تشــکیل حکومــت علویــان در یمــن ،موضــع خالفــت در برابــر آنهــا
مشــخص بــود .ایــن شــکل از کســب قــدرت در جهــان اســام مــورد پســند خالفــت
نبــود و عباســیان را در برابــر حکومــت تــازه تأســیس قــرار مــی داد .از ایــن جهــت
رابطــه دو حکومــت در بیشــتر مــوارد خصمانــه یــا اصطالحــ ًا واگرایانــه بــوده
اســت و معــدود همگرایــی ذکــر شــده نیــز بیشــتر ناخواســته یــا براســاس اقتضائــات
سیاســی بــوده اســت .بــا ایــن حــال وضعیــت خالفــت عباســی در زمــان شــکلگیری
 1محمدبنیحییالخداد( ،)1396تاریخ یمن سیاسی[ ،بی جا] :دارالهنا ،صص .182 – 177
 2عصـ�ام الدينعبدالروفالفقي[بیتـ�ا] ،اليمــن فــي ظــل االســام منــذ فجــره حتــي قيــام دولــة بنــي رســول ،قاهــره:
دارالفك�رـ العربـ�ي ،ص��ص.115-114
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دولــت علویــان بــه گونــه ای بــود کــه خلیفــه ،فاقــد توانایــی الزم در ســرکوب
مســتقیم آنهــا بــود و از ایــن جهــت روابــط خصمانــه بــه برخــورد رویــاروی
منجــر می شــد .
الف .مناسبات واگرایانه
 .1ادعــای امامــت و خالفــت علویــان و انتخــاب القــاب :نــگاه شــیعیان بــه مقولــه
امامــت و خالفــت بــا اهــل ســنت تفــاوت داشــت و در چارچــوب نظریه هــای
اهــل ســنت جــای نمیگرفــت.
امامــان علــوی یمــن ،مشــروعیت جانشــینی خــود را بــا اســتناد بــه امــور سیاســی
ماننــد تســلط بــر حرمیــن ـ کــه اهــل ســنت آن را پذیرفتــه بودنــد ـ اثبــات
نمیکردنــد بلکــه قائــل بــه حــق جانشــینی رســولاهلل(ص) و امــام علــی(ع) قائــل
بودنــد .یحییبنحســین بــه محــض ورود بــه یمــن ادعــای جایــگاه امامــت و
رهبــری مشــروع اســامی را کــرد و خــود را الهــادی الــی الحــق خوانــد و مدعــی
1
لقــب امیرالمؤمنیــن شــد.
ســخنان الهــادی چــه در دوره امامــت و چــه قبــل از آن بــا نــگاه ســایر امیــران
مســلمان بــه مقولــه قــدرت متفــاوت بــود .او بــرای ادعا هایــش قائــل بــه انتصــاب
االهــی بــود و خــود را امامــی منتخــب از ســوی خداونــد معرفــی کــرد .او دعــوت
خــود را بــرای همــه مســلمانان دانســت و گفــت :ســوگند بــه پــروردگار دوســت
داشــتم خداونــد بــه واســطه مــن اســام را ســامان بخشــد و مــن دســت بــه ســتاره
پرویــن داشــتم و آنــگاه بــه زمیــن فــرود میآمــدم .دعــوت مــن دعوتــی جاهلــی
نیســت 2.در جایــی دیگــر گویــد« :ســوگند بــه خدایــی کــه جــز او خدایــی نیســت
و بــه حــق پیامبـر(ص) ،حکومــت را از روی اختیــار نخواســتم و چــون حجــت بــر
3
مــن تمــام شــد قیــام کــردم».
 1شــمس الدینبنمحمدبنعثمــان ذهبــی( ،)1407تاریــخ اســام و وفیــات المشــاهیر و االعــام ،ج ،22بیــروت :دارالکتــب
العربــی ،چ  ،2ص .321
 2علوی ،همان ،ص.49
 3همان ،ص.52
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انتخــاب القــاب نیــز نشــانه هایی از ادعــای امامــت و خالفــت علویــان داشــت.
نخســتین خلفــای جهــان اســام یعنــی راشــدین همگــی لقــب داشــتند .صدیــق و
فــاروق و ذوالنوریــن لقــب خلفــای ســه گانه بــود .ایــن رســم در زمــان امویــان
برافتــاد تــا اینکــه بــا روی کار آمــدن عباســیان مجــدداً زنــده شــد و خلفــا
لقب هایــی را بــرای خــود انتخــاب کردنــد و ایــن عمــل بــه عنــوان نشــانهای
بــرای مدعیــان خالفــت شــد .رســمی کــه توســط خالفــت فاطمــی نیــز بــه کار
گرفتــه شــد .مدعیــان علــوی در یمــن القابــی را بــرای خــود انتخــاب میکردنــد
کــه ایــن القــاب شــبیه بــه لقــب خلفــا بــود و بــا رویــه دیگــر امیــران اســامی
تفــاوت داشــت .یحییبنحســین خــود را الهــادی خوانــد ،لقبــی کــه پیــش از
ایــن متعلــق بــه یکــی از خلفــای عباســی یعنــی فرزنــد مهــدی بــود 1.پســران او
القــاب المرتضــی و الناصــر را برگزیدنــد کــه اینهــا نیــز شــبیه بــه القــاب
خلفــا بــود و ایــن ســنت بعــد از ایــن در بیــن بیشــتر امامــان علــوی ادامــه یافــت.
 .2قرائــت خطبــه و ضــرب ســکه از دیگــر مظاهــر مخالفــت علویــان بــا دولــت
عباســی بــود .الهــادی بعــد از رســیدن بــه صعــده ،قرائــت خطبــه و ضــرب ســکه
را بــه نــام خــود کــرد .ایــن دو از نشــانه های اســتقالل نســبت بــه خالفــت بــود
کــه البتــه بــه نظــر می رســد معنــی هــر یــک از آنهــا متفــاوت بــوده اســت.
ضــرب ســکه بیشــتر معنــای اســتقالل سیاســی و اقتصــادی حاکمــان نســبت بــه
خالفــت بــود .امــا قرائــت خطبــه کــه از مظاهــر شــرعی بــه حســاب میآمــد
بیشــتر نشــانة اســتقالل در امــور دینــی و تقریب ـ ًا همــه امــور بــوده اســت .الهــادی
بعــد از اســتقرار در یمــن خــود را در خطبــه ،امیرالمؤمنیــن خوانــد 2و تعریفــی از
امامــت ارائــه کــرد کــه بــر اســاس آن اطاعــت از او بــر همــه پیــروان واجــب بــود.
نفــوذ او تــا مکــه نیــز گســترش یافــت و بــرای هفــت ســال در ایــن مــکان خطبــه
بــه نــام او شــد 3.در ســکه های مضروبــی دولــت او عنــوان «الهــادی الــی الحــق
 1عبدالرحمنبنعلیبنمحمدبنجوزی( ،)1412المنتظم فی التاریخ االمم و الملوک ،تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی
عبدالقادر عطا ،ج ،7بیروت :دارالکتب العلمیه ،چ  ،1ص.296
 2ذهبی ،همان ،ج  ،22ص .321
 3خیرالدینزرکلــی( ،)1396االعــام القامــوس تراجــم الشــهر الرجــال و النســاء مــن العــرب و المســتعربین و المستشــرقین،
ج ،8بیــروت :دارالعلــم للمالییــن ،ص .141
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امیرالمؤمنیــن -ابنرســولاهلل» منقــش گردیــد 1.ایــن لقــب بــر مشــروعیت مذهبــی و
سیاســی حکومــت از نــگاه او تأکیــد داشــت.
در بیــن جانشــینان هــادی نیــز ایــن ســنتها ادامــه یافــت و آنهــا همچنــان در
امــور مذهبــی و سیاســی ـ اقتصــادی ،مســتقل از خالفــت عمــل میکردنــد 2.آنهــا
هیـچگاه بــه نــام خالفــت عباســی خطبــه نخواندنــد و برخــاف بیشــتر امارت هــای
اســامی در ســکه های مضروبــی خــود کــه بــه علویــه مشــهور بودنــد 3نــام خلفــای
عباســی را ذکــر نکردنــد.
 .3سیاســی و نظامــی :شــکلگیری دولــت علویــان در یمــن بــا قدرتگیــری کوتــاه
مــدت خالفــت در زمــان معتضــد و مکتفــی همزمــان بــود .در ایــن دوره خالفــت
توانســت اندکــی از ســیطره تــرکان ر هایــی یابــد .امــا مشــکالت خارجــی عباســیان
همچنــان در حــال گســترش بــود .امیــران ســنی و شــیعی ســرکش در مناطــق مرکــزی
بــه همــراه مدعیــان خالفــت از جملــه اســماعیلیان درگیــر بــا خالفــت بودنــد و
همیــن موضــوع بغــداد را از پرداختــن بــه مســائل کــم اهمیتتــر در مناطــق دور
دســت بازداشــت .درکنــار ایــن موضــوع بایــد گفــت یمــن یکــی بــه دلیــل دوری از
مرکــز خالفــت و دیگــر حضــور شــیعیان در آنجــا ،مدتهــا پیــش از خالفــت
عباســی مجــزا گشــته بــود و تنهــا نشــانه های نفــوذ عباســیان در آنجــا ذکــر نــام
خلیفــه در خطبــه بــود و حکومت هــای محلــی یمــن ماننــد بنییعفــر سراســر ســدة
ســوم را نیمــه مســتقل بودنــد 4.از ایــن روی علیرغــم فعالیت هــای گســترده زیدیــان
در یمــن تــا مدت هــای طوالنــی ،واکنشــی جــدی از ســوی خالفــت در برابــر آنهــا
صــورت نگرفــت.
1

2
3
4

مهــدی فرمانیــان و علــی موســوی نــژاد( ،)1389درســنامه تاریــخ و عقایــد زیدیــه ،قــم :انتشــارات ادیــان ،ص 82؛ حســن
خضیــری احمــد( ،)1391دولــت زیدیــه در یمــن ،ترجمــة احمــد بادکوبــة هــزاوه ،قــم :انتشــارات پژوهشــکدة حــوزه و
دانشــگاه ،چ  ،3ص. ٣٧
خلیلبنایبكصفدی( ،)1420الوافی بالوفیات ،ج ،2بیروت :داراحیاء التراث العربی ،ص .157
أبوعبــداهلل محمدبنأحمدمقدســی( ،)1361احســن التقاســيم فــى معرفــة االقاليــم ،ترجمــه علینقــی منــزوی ،ج،1
تهــران :شـــركت مؤلفــان و مترجـــمان ،چ  ،1ص .141
المجاهد الشماحی ،همان ،صص  16و .99

عوامل مؤثر بر مناسبات علویان یمن با خالفت عباسی  -از  280الی  444ه.ق

17

یحییبنحســین در عصــر معتضــد( 279ـ 289ق) بــر صعــده مســلط شــد و بــه
تدبیــر امــور حکومــت پرداخــت .او بــه راحتــی کارگــزاران عباســی و وابســتگان
آنهــا را رانــد و حاکمــان خــود را در مناطــق مختلــف بــه کار گرفــت 1.دعــام
وابســته عباســیان در صعــده نخســتین فــردی بــود کــه در ســال 285ق در مقابــل
هــادی قــرار گرفــت .او کــه در مقابلــه بــا هــادی ناتــوان بــود؛ منتظــر کمــک
معتضــد مانــد امــا نیــروی کمکــی عباســی بــه یمــن نرســید و آنهــا در مقابــل هــادی
و متحدانــش ماننــد ابوالعتاهیــه تنهــا ماندنــد و مجبــور بــه واگــذاری مناطــق تحــت
تســلط بــه وی شــد 2.هــادی بعــد از ایــن توانســت بــا حیلــه ابوالعتاهیــه بــر صنعــا
نیــز تســلط یابــد و از مــردم بــرای خــود بیعــت بگیــرد .او حــوزه نفــوذ خــود را تــا
مناطــق جنوبیتــر نیــز گســترش داد .ذمــار ،رعیــن و یحصــب را فتــح کــرد و در هــر
3
منطق ـهای بــا رانــدان وابســتگان عباســی کارگزارانــی بــر آنجــا گمــارد.
مکتفــی ( 289ـ 295ق) چــون بــه خالفــت دســت یافــت تصمیــم گرفــت تــا
بــا جریان هــای شــیعی در یمــن از جملــه قرمطیــان و زیدیــان مقابلــه کنــد .او
حکومــت یمــن را بــه علیبنحســین معــروف بــه جفتــم واگــذار کــرد تــا بــا
همراهــی قبایــل و قدرت هــای وابســته بــه عباســیان ماننــد آلطریــف و آلیعفــر در
مقابــل گســترش تشــیع در آن منطقــه بایســتد.
جفتــم توانســت بــه صنعــا دســت یافتــه و حــوزه هــادی را بــه صعــده محــدود
نمایــد .بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد عناصــر وابســته بــه عباســیان خیلــی از
حکومــت او در یمــن راضــی نبودنــد و در ادامــه نــه تنهــا او را در ســرکوب هــادی
یــاری نکردنــد بلکــه در مقابــل او نیــز ایســتادند و ادامــه حکومــت جفتــم در
یمــن بــه ســرکوب و جنــگ بــا طرفــداران عباســی همــراه شــد 4.احتمــا ًال  قبایــل
یمنــی همانطــور کــه قدرتگیــری زیدیــان را مخالــف منافــع و اســتقالل خــود
می دانســتند؛ نفــوذ بیشــتر عباســیان را نیــز نمیپســندیدند .آنهــا فرســنگها از
1
2
3
4

خضیری احمد ،همان ،ص .46
علوی ،همان ،صص  115ـ .116
خضیری احمد ،همان ،ص . 61
علوی ،همان ،ص .8
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مرکــز خالفــت فاصلــه داشــتند و بغــداد را فاقــد توانایــی الزم در ایجــاد ســیطره
بــر خــود میدیدنــد .از ایــنرو گرچــه قبایــل ســنی و مخالــف علویــان در میــان
دو قــدرت شــیعه علویــان و ســنی  طرفــدار خالفــت نیــروی دوم بودنــد امــا قطع ـ ًا
اســتقالل سیاســی بــرای آنهــا بهتریــن حالــت بــود .از ایــن جهــت در مقابــل
قدرتگیــری عناصــر خالفــت نیــز ایســتادگی میکردنــد.
ثبــات دوران جفتــم کوتــاه بــود و حکومــت او خیلــی ادامــه نداشــت تــا
در یمــن بــه قتــل رســید .در ایــن زمــان ،مکتفــی ســپاه دیگــری را بــه فرماندهــی
مظفربنحــاج بــه ســوی یمــن فرســتاد .ایــن ســپاه بــا هــدف مقابلــه بــا اســماعیلیان
و حراســت از مکــه در برابــر تهاجمــات آنهــا گســیل شــد؛ امــا دشــمنان زیدیــان
نیــز از آمــدن او خوشــحال شــدند و بــه اســتقبال مظفــر رفتنــد .مظفــر بــا ایجــاد
آشــوب در مناطــق مختلــف ،مشــکالتی را بــرای هــادی و کارگــزاران او فراهــم
ســاخت و توانســت قبایــل بنی حــارث را علیــه محمدبنعبیداهللعلــوی ،کارگــزار
هــادی در نجــران برانگیــزد .ایــن موضــع موجــب واکنــش هــادی و حاکــم او شــد
تــا بــه مقابلــه بــا بنیحــارث رفتنــد .در ایــن زمــان مظفربنحــاج بــه قبایــل
شورشــی طرفــدار خــود خیانــت کــرد و آنهــا را در مقابــل هــادی تنهــا گذاشــت 1.و
خــود بــه مقابلــه بــا اســماعیلیان رفــت .هــادی نیــز توانســت مجــدداً نجــران را آرام
ســازد .فعالیــت گســترده اســماعیلیان موجــب شــده بــود تــا تمــام همــت و تــاش
خالفــت ،مقابلــه بــا آنهــا باشــد ایــن هــدف بــرای آنهــا آنقــدر بــا اهمیــت بــود
کــه حتــی متحدانشــان در منطقــه را کــه خــود تحریــک بــه شــورش کــرده بودنــد
تنهــا گذاشــتند .در کنــار ایــن موضــوع بایــد گفــت احتمــا ًال بغــداد و کارگــزاران
بــه قبایــل یمنــی اعتمــاد کامــل نداشــتند و می دانســتند قبایــل نیــز ـ ماننــد رفتــار
بنییعفــر و آلطریــف در مقابــل جفتــم ـ ســرانجام بــه دنبــال اســتقالل خــود هســتند
و نمی تواننــد متحــدان مــورد اعتمــادی بــرای خالفــت باشــند .تــا جایــی کــه شــاید
قدرتگیــری زیدیــان را بــر بیثباتــی قــدرت قبایــل ،ترجیــح می دادنــد.
 1خضیری احمد ،همان ،صص 67ـ .68
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ب .مناسبات همگرایانه
دولت هــای علویــان و عباســیان مذهــب رســمیمغایری بــا یکدیگــر داشــتند و
از دشــمنی بنیــادی در جهــان اســام برخــوردار بودنــد و نمیتوانســتند مناســبات
دوســتانه و یــا اصطالح ـ ًا همگرایانــه بــا یکدیگــر داشــته باشــند .بــا ایــن حــال در
برخــی مــوارد ،ناخواســته و براســاس اقتضائــات سیاســی و مذهبــی آنهــا در مســیری
حرکــت کردنــد کــه مجبــور بــه اتخــاذ سیاس ـت های همگرایانــه شــدند.
مقابلــه بــا اســماعیلیان یکــی از مــواردی بــود کــه ناخواســته دو دولــت را در
یــک جبهــه قــرار داد .اســماعیلیان بــرای نخســتین بــار در نیمــه دوم ســدة ســوم
هجــری یعنــی اندکــی قبــل از هــادی فعالیــت خــود را در یمــن آغــاز کردنــد.
حسینبنحوشــب توانســت بــا دســتیاری علیبنفضــل یکــی از معروفتریــن
داعیــان اســماعیلی ،پیــروان گســترد ه ای در یمــن جــذب کنــد .آنهــا در انــدک
مدتــی مذهــب اســماعیلی را در شــرق و غــرب یمــن پراکنــده ســاختند و ابنفضــل
1
توانســت در 291ق دولــت اســماعیلیان را تأســیس کنــد.
زیدیــان در دوران نشــر دعــوت اســماعیلی و نیــز در دوران شــکلگیری دولــت
اســماعیلی ،درگیریهــا و جنگ هــای متعــددی بــا آنهــا داشــتند و چندیــن بــار
نیــز بــه دعــوت مــردم بومــی کــه از گســترش مذهــب اســماعیلی نگــران بودنــد بــا
آنهــا درگیــر شــدند 2.نفــوذ زیدیــان در یمــن آنقــدر بــه زیــان اســماعیلیان تمام شــد
کــه عبیــداهلل مهــدی ،امــام اســماعیلی از رفتــن بــدان ســوی منصــرف شــد .موضوعــی
3
کــه پیــش از ایــن آقــای چلونگــر بــدان اشــاره کــرده اســت.
الهــادی در میــان امام هــای زیــدی ،بیشتریــن درگیــری را بــا قرامطــه داشــت.
او در دوران اوج قــدرت قرامطــه یعنــی بزرگتریــن رهبــران آنهــا ماننــد
حسینبنحوشــب و علیبنفضــل حکومــت می کــرد .مــردم صنعــا چندیــن بــار
بــه منظــور مقابلــه بــا قرامطــه از او یــاری خواســتند و او توانســت بــا دســتیاری
فرزنــدش محمــد ،شکســت هایی را بــه قرامطــه وارد ســازد .هــادی چندبــار صنعــا
 1محمدبنعبدالملک المرونی( ،)1411الثناء الحسن علی اهل الیمن[ ،بی جا] :دارالندی ،ص 248؛ نیاده ،همان ،ص .238
 2همان ،ص .40
 3محمد علی چلونگر( ،)1386زمینه پیدایش خالفت فاطمیان ،قم :پژوهشکدة حوزه و دانشگاه ،چ  ،3ص .100
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را از چنــگ آنهــا بیــرون آورد و قرامطــه را بــه دیگــر مناطــق رانــد 1.وی افــزون
2
بــر  70نبــرد بــا قرامطــه داشــت کــه در بیشتــر آنهــا پیــروز میــدان بــود.
فرزنــدان و جانشــیان هــادی یعنــی محمــد المرتضــی و احمــد الناصــر نیــز
قرمطیــان را بــه عنــوان یکــی از دشــمنان اصلــی خــود می دانســتند و در راســتای
تضعیــف آنهــا تــاش میکردنــد .المرتضــی در دروان کوتــاه حکومتــش چنــد
نبــرد بــا آنهــا داشــت .الناصــر نیــز توانســت در ســال 301ق در عــدن ،قرامطــه
را شکســت داده و ســیطره زیدیــان را تــا ایــن منطقــه گســترش دهــد 3.او در ســال
307ق باردیگــر در جنــگ «نُغــاش» قرمطیــان را شکســت داد 4.ایــن نبــرد در
نزدیکــی شــهر عمــران رخ داد و علــت آن یــاری طلبــی مــردم جبــل مســور از
الناصــر بــود .الناصــر بــا هــزار و صــد ســپاهی در مقابــل قرامطــه بــه فرماندهــی
عبدالحمیدبنمحمدبنالحجــاج المســوری بــا هفــت هــزار نیــرو قــرار گرفــت.
ســپاه الناصــر علیرغــم کمــی نفــرات ،توانســت پیــروز میــدان گــردد و از قرامطــه
بــه جــز کســانی کــه فــرار کردنــد همگــی بــه قتــل رســیدند .ایــن نبــرد ،اســباب
ضعــف قرمطیــان را فراهــم ســاخت 5.قرامطــه در ایــن زمــان تحــت تأثیــر حکومــت
تــازه تأســیس فاطمــی در شــمال آفریقــا قــرار داشــتند در ایــن ناحیــه تمرکــز کــرده
بودنــد ،همیــن موضــوع نیــز می توانســت موجــب ضعــف آنهــا در دیگــر مناطــق
از جملــه یمــن گــردد.
مبانی و عوامل مؤثر بر مناسبات
مناســبات بیــن دو دولــت بــه شــکل واگرایانــه و همگرایانــه بــود .مبانــی و عوامــل
متعــددی در ایجــاد ایــن مناســبات و شــکل آنهــا تأثیرگــذار بــود .عوامــل مذهبــی،
جغرافیایــی ،اجتماعــی و سیاســی بــر رابطــه دو دولــت تأثیــر مینهــاد و موجبــات
1
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نیاده ،همان ،صص  40ـ .41
الیمانی ،همان ،ص 57؛ نیاده ،همان ،ص .237
همان ،ج ،2ص 203؛ زرکلی ،همان ،ج ،1ص .268
الخداد ،همان ،ص .177
المرونی ،همان ،ص .246
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ســتیز یــا ســازش بیــن آنهــا را فراهــم میســاخت.
 .1مبانــی مذهبــی :یکــی از عوامــل اصلــی نــزاع دو دولــت ،مذهــب بــود .علویــان،
زیــدی مذهــب و عباســیان ،اهــل ســنت بودنــد .هــر دو گــروه ،مدعی امامت اســامی
بــرای خــود بودنــد و زیدیــان ماننــد اســماعیلیان و برخــاف امامیــه در ایــن دوران
امــام ظاهــری داشــتند کــه او را جانشــین واقعی رســولاهلل(ص) می دانســتند .عباســیان
بــا دالئــل مختلــف ،خــود را تنهــا جانشــینان مشــروع رســولاهلل(ص) می دانســتند
و هــر ادعایــی بــه جــز ایــن را مقابلــه بــا اندیشــه خالفــت عباســی می دانســتند.
زیدیــان معتقــد بــه امامــت علویــان از دو شــاخه ســادات حســنی و حســینی بودنــد.
کســانی کــه بــا قیــام بــه شمشــیر امامــت خــود را آشــکار میســازند 1.امامــی کــه
حاضــر اســت و ماننــد اســماعیلیان داعیــه جانشــینی پیامبــر(ص) و امامــت بــر تمــام
مســلمانان را دارد .امــام زیــدی مدعــی خالفــت و بــا اتــکا بــه اندیشــة قیــام بــه
ســیف ،ملــزم بــه شــورش علیــه خالفــت حاضــر (عباســی) بــود .ایــن مبانــی نظــری
مانــع از شــکلگیری مناســباتی دوســتانه و همگرایانــه بیــن دو طــرف میگشــت.
تعبیــرات امامــان زیــدی در یمــن از جایــگاه امامــت بــود و بــا گفته هــای ســایر
امیــران جهــان اســام تفــاوت داشــت .امیــران وابســته بــه عباســی بــه ســه دســته
تقســیم می شــد نــد؛ خاصــه ،اســتکفاء و اســتیالء .در بدتریــن حالــت ،رابطــه آنهــا
بــا خالفــت عباســی اســتقالل کامــل سیاســی و اقتصــادی بــود و در میــان هیــچ یــک
از امیــران ،ادعا هــای مذهبــی دیــده نمی شــد .امــا زیدیــان قبــل از هــر ادعایــی
جایــگاه دینــی و مذهبــی خالفــت را بــه چالــش میکشــیدند .جایگاهــی کــه تنهــا
تفــاوت عباســیان بــا دیگــر دولتهــا بــود و بــا از دســت رفتــن آن خالفــت تفاوتــی
بــا ســایر امارت هــای اسالمینداشــت .ایــن موضــوع عاملــی اساســی در ایجــاد
مناســبات خصمانــه دو طــرف بــود.
 .2مبانــی جغرافیایــی :موقعیــت جغرافیایــی دولت هــای مســلمان نســبت بــه
مراکــز خالفــت ،یکــی از عوامــل اصلــی در شــکل و ســاختار مناســبات آنهــا بــا
مرکــز خالفــت بــود .هــر قــدر ایــن دولتهــا در مناطــق دور دســتتر و غیــر
 1حاتم قادری( ،)1382اندیشه سیاسی در اسالم و ایران ،تهران :انتشارات سمت ،چ  ،1ص .53
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قابــل دســتیابی قــرار داشــتند؛ بــه همیــن نســبت رابطــه آنهــا نیــز بــا مرکــز
خالفــت ســردتر بــود .بــرای نمونــه دولت هــای شــیعی در مرکــز جهــان اســام
ماننــد آلبویــه و حمدانیــان کــه بعــد از ایــن شــکل گرفتنــد؛ از نظــر جغرافیایــی در
موقعیتــی قــرار داشــتند کــه علیرغــم مذهــب مغایــر بــا خالفــت عباســی امــا در
امــور مختلــف خــود را وابســته بــه خالفــت می دانســتند .ولــی موقعیــت جغرافیایــی
زیدیــان آنهــا را قــادر میســاخت تــا عــاوه بــر اســتقالل مذهبــی ،ادعــای اســتقالل
سیاســی نیــز داشــته باشــند.
ســرزمین یمــن دو ویژگــی جغرافیایــی داشــت .1 .دوری از مرکــز خالفــت ،و
عــدم دس ـتیابی آســان بــه آن .یمــن در منتهیالیــه جنــوب شــبه جزیــره عربســتان
واقــع شــده اســت و عربســتان تنهــا راه رســیدن بــه ایــن کشــور اســت .عربســتان
یکــی از سرســختترین مناطــق جهــان بــرای ســکونت و عبــور می باشــد .آنجــا
را صحرا هــای بــزرگ و شــنزار های فــراوان در برگرفتــه اســت کــه تقریب ـ ًا غیــر
قابــل ســکونت اســت .صحــاری ربعالخالــی ،نفــود ،دهنــا و  ...حــدود یــک ســوم
مســاحت عربســتان را در برمیگیــرد .همچنیــن رشــته کوه هایــی کــه از دریــای
ســرخ تــا خلیــج فــارس را فراگرفتــه اســت؛ ماننــد دیــواری بلنــد جزیرةالعــرب را از
یمــن جــدا ســاخته اســت 1.ایــن منطقــه سرســخت تنهــا راه ارتبــاط یمــن بــا جهــان
اســام بــود و قطعــ ًا دســتیابی بــه آن را مشــکل میســاخت .2 .غنــای اقتصــادی
یمــن و سرســبزی و برخــورداری آن نســبت بــه عربســتان و بســیاری از مناطــق
2
جهــان اســام بــود .یمنــی کــه یونانیــان آن را بــه معنــای خوشــبخت دانســتهاند،
علیرغــم دورافتادگــی از مراکــز مهــم تمدنــی جهــان اســام و دســتیابی مشــکل
بدانجــا امــا دارای آب و هــوای مســاعدی بــود .بــاران منظــم در آنجــا میباریــد
و آب بــه انــدازه کافــی یافــت می شــد .انــواع محصــوالت مدیترانــه ای و مناطــق
گرمســیری در آن بــه عمــل میآمــد و بــه واســطه همیــن سرســبزی ،آن را «یمــن
 1غالمحسین زرگری نژاد( ،)1378تاریخ صدر اسالم (عصر نبوت) ،تهران :انتشارات سمت ،چ  ،1ص . 6
 2جواد علی( ،)1367تاریخ مفصل عرب قبل از اسالم ،ترجمة محمد حسین روحانی ،ج ،1تهران :کتابسرای بابل ،ص.168
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الخضــراء» مینامیدنــد 1.ایــن ویژگیهــا بــه همــراه موقعیــت خــوب تجــاری کــه
بــر ســرراه تجــاری هنــد بــا غــرب قــرار داشــت؛ 2شــرایطی را فراهــم ســاخته بــود
کــه نــه تنهــا موجــب وابســتگی یمــن بــه دیگــر مناطــق نمی شــد بلکــه ســایر
نقــاط را بــه یمنیهــا وابســته ســاخته بــود .ایــن خــود کفایــی موجــب اســتقالل
آنهــا در امــور مختلــف میگشــت.
 .3مبانــی اجتماعــی :عامــل دیگــر ســاختار اجتماعــی یمــن بــود .اســام از میــان
اعــراب شــمالی برخاســته بــود و رســولاهلل(ص) از مســتعربها یــا عدنانیهــا
بــود .ایــن موضــوع بــرای جنوبیهــا یــا اعــراب اصیــل کــه اصالتــی یمنــی داشــتند
و از گذشــته های دور رقیــب شــمالیها بودنــد پســندیده نبــود .اعــراب جنوبــی
در رقابــت و تفاخرطلبــی بــا شــمالیها قــرار داشــتند و درصــدد ایجــاد اصالتــی
جداگانــه بــرای خــود بودنــد 3.از آنجایــی کــه عرب هــای شــمالی بیشــتر طرفــدار
مذهــب رســمی خالفــت یعنــی اهــل ســنت بودنــد و اســاس خالفــت ســنی از همــان
آغــاز ســقیفه بــر اصــول شــیخوخیت اعــراب شــمالی نهــاده شــده بــود؛ اعــراب
جنوبــی آن را نمیپذیرفتنــد و بــه ســمت مذاهــب غیــر رســمی روی میآوردنــد.
البتــه ایــن ســخن هیــچ گاه بــدان معنــی نیســت کــه تمــام شــیعیان اعــراب جنوبــی
بودنــد؛ یــا هیــچ یــک از جنوبیه��ا س��نی نبودن��د و ی�اـ هیچــ ی��ک از ش��مالیها
شــیعه نبودنــد .بلکــه فراوانــی آنهــا مــورد نظــر اســت 4.یمنیهــا از صــدر اســام
گرایش هــای علــوی داشــتند و ایــن موضــوع بــا ســفر امــام علــی (ع) و اســام آوری
بخــش زیــادی از جامعــه یمــن بــه دســت ایشــان آغــاز شــده بــود .همچنــان کــه در
ســه ســدة نخســت اســامی و پیــش از شــکلگیری دولــت علویــان همچنــان تشــیع
5
در یمــن گســترش یافــت.
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علیاکبر فیاض( ،)1372تاریخ اسالم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،ص .9
یاقــوت حمــوی بغــدادی( ،)1383معجــم البلــدان ،ترجمــه علینقــی منــزوی ،ج ،1تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی
کشــور ،چ ،2ص.292
زرگرینژاد ،همان ،صص 21ـ .23
سیدحســینمحمدجعفری( ،)1386تشــیع در مســیر تاریــخ ،ترجمــة ســید محمدتقــی آیتاللهــی ،تهــران :دفتــر نشــر
فرهنــگ اســامی ،ص .77
الشماحی ،همان ،ص .99
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ایــن شــرایط زمینــه ای را فراهــم ســاخت تــا دولت هــای شــیعی ایــن منطقــه از
پایــگاه اجتماعــی قــوی برخــوردار گردنــد .از ایــن روی ایــن دولتهــا بــه منظــور
کســب مشــروعیت نــزد رعایــای خــود مجبــور بــه واگــذاری امتیــازات بــه خالفــت
نبودنــد زیــرا خالفــت عباســی فاقــد محبوبیــت الزم در ایــن منطقــه بــود .ایــن
موضــوع وقتــی روشــن میشــود کــه شــرایط را بــا دولت هــای شــیعی بویهــی و
حمدانــی مقایســه کنیــم .بیشــتر رعایــای آلبویــه و حمدانیــان را اهــل ســنت تشــکیل
می دادنــد و حاکمــان دولت هــای مزبــور بــه منظــور جلــب رضایــت رعایــای خــود
مجبــور بــه واگــذاری برخــی امتیــازات بــه خلیفــه ســنی بودنــد .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه امــرای بویــه ای بعــد از تســلط بــر خالفــت عباســی از تــرس شــورش
1
مــردم ســنی ،تغییــری در خالفــت ایجــاد نکردنــد و ســاختار آن را حفــظ نمودنــد.
بــه دلیــل نبــود پایــگاه اجتماعــی مســتحکم بــرای خالفــت در یمــن ،علویــان
بهترمی توانســتند گرایش هــای اســتقالل طلبانــه خــود را آشــکار نماینــد .مــردم
در مناطــق تحــت نفــوذ آنهــا ارادت زیــادی بــه مرکــز خالفــت و اســام رســمی
نداشــتند و همیــن موضــوع زمینــه خوبــی بــرای بــروز احساســات جدایی طلبانــه از
خالفــت اســامی فراهــم ســاخت.
 .4مبانــی سیاســی :علــل و عوامــل سیاســی نــه در بیــن امارت هــای علــوی بــا خالفت
عباســی بلکــه در میــان ســایر دولتهــا و خالفــت یکــی از عوامــل تعیینکننــده
در ایجــاد مناســبات بــود .در ابتــدا اســاس شــکل گیــری بســیاری از دولت هــای
اســامی تنهــا بــر جدایــی سیاســی از خالفــت بــود .دولت هــای متعــددی کــه در
محــدوده جهــان اســام بــا اندیشــه جهــان وطنــی دیــن اســام شــکل گرفتــه بودنــد
هیـچگاه قصــد نداشــتند رابطــه دینــی خــود را بــا دیگــر مناطــق اســامی قطــع کننــد
بلکــه تــاش آنهــا در ایجــاد ســاختار سیاســی مجــزا بــود .دولــت طاهریــان در
خراســان ،دولــت صفاریــان بــا شــدتی بیشــتر در سیســتان و همچنیــن ســامانیان،
همگــی از ایــن نــوع بودنــد.
 1محمدســهیلطقوش( ،)1387دولــت عباســیان ،ترجمــة حج��ت اهلل جودکــی ،قــم :پژوهشــکدة حــوزه و دانشــگاه ،چ،4
ص274؛ پرویــن ترکمنــیآذر( ،)1390دیلمیــان در گســتره تاریــخ ایــران ،تهــران :انتشــارات ســمت .چ  ،4ص .176
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منافــع سیاســی موجــب درگیری هــای متعــددی بیــن دولت هــای اســامی و
خالفــت بــود .حرکــت طاهــر ذوالیمینیــن در ضــرب ســکه و ایــراد خطبــه بــه نــام
خــود1و همچنیــن حملــه یعقــوب لیــث بــه بغــداد ،همگــی مخالفتــی سیاســی علیــه
خالفــت و ســیطره آن بــود 2.بخشــی از مناســبات آلبویــه شــیعه ماننــد احــراز مقــام
امیراالمرایــی خالفــت ،نیــز سیاســی بــود .زیــرا آلبویــه هیــچ نقشــی در ایجــاد آن
3
نداشــت و براســاس ســاختار ســابق خالفــت آن را بــه دســت آورده بــود.
تعــدادی از مناســبات علویــان بــا خالفــت عباســی نیــز سیاســی بــوده اســت .یعنــی
جــدای از افتراق هــای مذهبــی ،جغرافیایــی و اجتماعــی ،منافــع سیاســی نیــز یکــی
دیگــر از عوامــل تعیینکننــده در مناســبات دو طــرف بــود .علویــان ماننــد ســایر
امیــران بــا خالفــت عباســی تضــاد یــا اشــتراک منافــع داشــتند و ایــن موضــوع یکــی
از مبانــی تعریــف مناســبات دو دولــت بــود .آنهــا حاکمــان خلیفــه را بیــرون راندند
و بــه نــزاع بــا دولت هــای تابــع خالفــت ماننــد بنییعفــر و آلطریــف برخاســتند.
همچنیــن قبایــل وفــادار بــه خالفــت ماننــد اکلیلیــان را تضعیــف کردنــد و قبایــل
مخالــف خالفــت ماننــد بنیفطیمــه را تقویــت نمودنــد .شــاید تنهــا اشــتراک
منافــع سیاســی آنهــا در مقابلــه بــا اســماعیلیان بــود .اســماعیلیان گرچــه از نظــر
مذهبــی نزدیــک بــه زیدیــان و در مقابــل خالفــت قــرار داشــتند؛ امــا الزامــات
سیاســی ،زیدیــان را بــا خالفــت همــراه ســاخت و در مقابــل اســماعیلیان قــرار داد
تــا ناخواســته مجــری سیاس ـت های خالفــت گردنــد.
نتیجه گیری
دولــت علویــان یمــن از جملــه دولت هایــی بــود کــه توانســت اندیشــه امامــت
شــیعی را از مبانــی نظــری بــه امــری بیرونــی و واقعــی تبدیــل کنــد .ایــن امــر موجب
شــد تــا برخــاف بحث هــای نظــری ،آنهــا ملــزم بــه اتخــاذ برخــی سیاس ـتها
و مناســبات واقعگرایانه تــر نســبت بــه دشــمنان خــود از جملــه عباســیان باشــند.
 1بلعمى( ،)1378تاریخ بلعمی ،تحقيق محمد روشن ،ج ،4تهران :انتشارات سروش ،چ ،3ص .1251
 2محمدبنجريرطبرى( ،)1375تاريخ طبرى ،ترجمة ابوالقاسم پاينده ،ج ،15تهران :انتشارات اساطير ،چ  ،5ص.6450
 3طقوش ،همان ،ص .275
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مبانــی ،علــل و عوامــل متعــددی بــر ایــن مناســبات تأثیــر داشــت .از جملــه اینهــا
مبانــی و عوامــل مذهبــی بــود .اندیشــه مذهبــی دو طــرف موجــب ایجــاد مناســباتی
واگرایانــه بیــن آنهــا میگشــت .زیدیــان از درون اندیشــه شــیعی برآمــده بودنــد
و در ایــن اندیشــه خالفــت عباســی از هیــچ حقــی بــرای امامــت جهــان اســام
برخــوردار نبــود.
موقعیــت و بهرهمندی هــای جغرافیایــی عوامــل دیگــر بــود کــه در تعریــف
مناســبات دو طــرف تأثیــر داشــت .علویــان یمــن منطق ـهای دور دســت را تحــت-
ســلطه خــود قــرار داده بودنــد و دسـتیابی بــدان جــز بــا مشــقت عبــور از عربســتان
امــکان پذیــر نبــود .عربســتانی کــه سراســر دوره باســتان ،هیــچ فاتحــی نتوانســت
آن را بــه طــور کامــل تســخیر نمایــد .در کنــار ایــن ویژگــی یمــن می توانســت
نیازمندی هــای خــود را بــه تنهایــی تأمیــن نمایــد و همیــن موضــوع وابســتگی های
آن بــه دیگــر مناطــق را کاهــش مــی داد .ایــن دو ویژگــی بــه دولت هــای حاکــم
در آنجــا قــوت قلــب مــی داد تــا بــرای دس ـتیابی بــه اســتقالل ،تــاش بیشــتری
داشــته باشــند.
بافــت و ســاختار اجتماعــی ،ویژگــی دیگــری بــود کــه بــر مناســبات دولت هــای
یمــن خصوصــ ًا بعــد از اســام تأثیرگــذار بــود .مــردم یمــن از اعــراب جنوبــی
بودنــد و در مقابــل اعــراب شــمالی کــه خالفــت اســامی برآمــده از اندیشــه آنهــا
بــود قــرار میگرفتنــد .ایــن موضــوع موجــب شــد تــا بــه منظــور اعــان مخالفــت
خــود در برابــر شــمالیها بــه ســوی مذاهــب دیگــر از جملــه تشــیع روی آورنــد و
حاکمــان شــیعی را در کســب اســتقالل یــاری نماینــد.
منافــع سیاســی نیــز در ایجــاد مناســبات و شــکل آن تأثیرگــذار بــود .ایــن
ویژگــی مختــص بــه علویــان یــا دولت هــای یمــن نبــود بلکــه در مناســبات ســایر
دولتهــا بــا یکدیگــر تأثیرگــذار بــود .مناســبات سیاســی برخــاف مبانــی ســابق،
امــری غیــر ایدئولوژیــک و انعطافپذیــر بــود و خیلــی آســانتر از مــوارد قبــل
می توانســت دولتهــا را بــه یکدیگــر نزدیــک یــا دور ســازد .شــاید تنهــا عاملــی
کــه موجــب نزدیکــی دو دولــت در بحــث اخیــر گشــته بــود همیــن منافــع سیاســی
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بــود کــه دو دشــمن عباســی و علــوی را ناخواســته در جبهــه جنــگ بــا اســماعیلیان
متحــد ســاخت.
منابع و مآخذ فارسی
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـابنخلــدون ،عبدالرحمــن( ،)1363العبــر ،ترجمــة عبدالمحمــد آیتــی ،تهــران :مؤسســة مطالعــات
و تحقیقــات فرهنگی.
ـالرضــا ،علیبنموســی( ،)1406صحیفــه امــام رضــا علیــه الســام ،مشــهد :کنگــرة امــام رضــا
(ع).
ـباســورث،کلیفورد( ،)1381سلســله های اســامی جدیــد (راهنمــای گاهشــماری و تبارشــناختی)،
ترجمــة فریــدون بــدر های ،تهــران :مرکــز بازشناســی اســام و ایــران.
ـبلعمى( ،)1378تاریخ بلعمی ،تحقيق محمد روشن ،تهران :سروش.
ـترکمنیآذر ،پروین( ،)1390دیلمیان در گستره تاریخ ایران ،تهران :انتشارات سمت.
ـجعفــری ،سیدحســین محمــد( ،)1386تشــیع در مســیر تاریــخ ،ترجمــة ســید محمــد تقــی
آیتاللهــی ،تهــران :دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی.
ـچلونگــر ،محمدعلــی( ،)1386زمینــه پیدایــش خالفــت فاطمیــان ،قــم :پژوهشــکدة حــوزه و
دانشــگاه.
ـحمــوی بغــدادی ،یاقــوت( ،)1383معجــم البلــدان ،ترجمــه علینقــی منــزوی ،تهــران :ســازمان
میــراث فرهنگــی کشــور.
ـخضیــری احمــد ،حســن( ،)1391دولــت زیدیــه در یمــن ،ترجمــة احمــد بادکوبــة هــزاوه ،قــم:
انتشــارات پژوهشــکدة حــوزه و دانشــگاه.
ـدینــوری ،ابوحنیفـه( ،)1383اخبارالطــوال ،ترجمــة محمــود مهــدوی دامغانــی ،تهــران :نشــر نی.
ـزرگرینژاد ،غالمحسین( ،)1378تاریخ صدر اسالم (عصر نبوت) ،تهران :سمت.
ـطبرى ،محمدبنجرير( ،)1375تاريخ طبرى ،ترجمة ابو القاسم پاينده ،تهران :اساطير.
ـطقــوش ،محمــد ســهیل( ،)1387دولــت عباســیان ،ترجمــة حجـتاهلل جودکــی ،قم :پژوهشــکدة
حوزه و دانشــگاه.
ـعلــی ،جــواد( ،)1367تاریــخ مفصــل عــرب قبــل از اســام ،ترجمــة محمــد حســین روحانــی،
تهــران :کتابســرای بابــل.
ـفرمانیــان ،مهــدی ،موســوی نــژاد ،علــی( ،)1389درســنامه تاریــخ و عقایــد زیدیــه ،قــم:
انتشــارات ادیــان.
ـفیاض ،علیاکبر( ،)1372تاریخ اسالم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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ـقادری ،حاتم( ،)1382اندیشه سیاسی در اسالم و ایران ،تهران :انتشارات سمت.
ـقرچانلو ،حسین( ،)1380جغرافیای تاریخی کشور های اسالمی ،تهران :انتشارات سمت.
ـکاتــب ،احم ـد( ،)1385تکامــل فکــر سیاســی شــیعه (از شــورای تــا والیــت فقیــه)[ ،بی جــا]:
انتشــارات حقیقــت.
ـمفيــد ،محمدبنمحمد[بىتــا] ،اإلرشــاد ،ترجمــة ســيد هاشمرســولى محالتــى ،تهــران:
انتشــارات اســاميه.
ـمقدســی ،أبوعبداهللمحمدبنأحمــد( ،)1361احســن التقاســيم فــى معرفــة االقاليــم ،ترجمــۀ 
علینقــی منــزوی ،تهــران :نشــر شــركت مؤلفــان و مترجمــان.
ـمنقــرى ،نصربنمزاح ـم( ،)1370پيــكار صفيــن ،ترجمــة پرويــز اتابكــى ،تهــران :انتشــارات و
آمــوزش انقــاب اســامى.

منابع و مآخذ عربی
ـ ـابنجــوزی ،عبدالرحمنبنعلیبنمحمــد(1412ق) ،المنتظــم فیالتاریــخ االمــم و الملــوک،
تحقیــق محمــد عبدالقــادر عطــا و مصطفــی عبدالقادرعطــا ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــه.
ـ ـابنحزم اندلسی ،محمدعلیبنسعید(۱۹۴۸م) ،جمهرة االنساب العرب ،قاهره :دارالمعارف.
ـ ـالخداد ،محمدبنیحیی( ،)1396تاریخ یمن سیاسی[ ،بی جا] :دارالهنا.
ـ ـالعمــری ،ابنفضــل(1423ق) ،اللهــف مســالک االبصــار فــی ممالــک االمصــار ،ابوظبــی:
المجمــع الثقافــی.
ـ ـالفقــی ،عصامالدینعبدالروف[بیتــا] :اليمــن فــي ظــل االســام منذفجرةحتــي قيــام دولةبنــي-
رســول ،قاهــره :دار الفكرالعربــي.
ـ ـالمجاهــد الشــماحی ،عبداهللبنعبدالوهــاب(1972م) ،الیمــن (انســان و الحضــاره)[ ،بیجــا]:
دارالهنــا.
ـ ـالمرونی ،محمدبنعبدالملک(1411ق) ،الثناء الحسن علی اهل الیمن[ ،بیجا] :دارالندی.
ـ ـالمؤیــد ،یحییبنمحمد[بیتــا] ،االمــام الهــادی الــی الحــق ،تصحیــح عبدالرحمــن مرونــی،
[بیجــا] ،مؤسســة االمــام زیدبنعلــی.
ـ ـالهــادی ،یحییبنالحســین[بی تا] ،مجمــوع رســائل ،تحقیـــــق عبداهللبنمحمــد الشــاذلی،
صعده:مؤسســةاما مزیدبنعلیالثقافه.
ـ ـالیمانــی ،تاجالدینعبدالباقیبنعبدالمجید[بیتــا] ،بهجــة الزمــن فــی تاریــخ الیمــن ،تحقیــق 
عبــداهلل محمدالخبشــی ،صنعــا :دارالحکمــه الیمانیــه.
ـ ـذهبــی ،شــمسالدینبنمحمدبنعثمان(1407ق) ،تاریــخ اســام و وفیــات المشــاهیر و
االعــام ،بیــروت :دارالکتــب العربــی.
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ـفخــررازی ،محمدبنعمــر( ،)1367الشــجرة المبارکــه فــی انســاب الطالبیــه ،تحقیــق مهــدی
الرجائــی و اشــراف محمــود المرعشــی ،قــم :كتابخانــة عمومــی حضــرت آیــةاهللالعظمــی
مرعشــی نجفــی.
ـزرکلــی ،خیرالدیـن( ،)1396االعــام القامــوس تراجــم الشــهر الرجــال و النســاء مــن العــرب و
المســتعربین و المستشــرقین ،بیــروت :دارالعلــم للمالییــن.
ـصفدی ،خلیلبنایبك(1420ق) ،الوافی بالوفیات ،بیروت :داراحیاءالتراثالعربی.
ـعلوی ،علیبنمحمد(1981م) ،سیرة الهادی ،تحقیق سهیل زکار ،بیروت[ :بینا].
ـقلقشــندی ،احمدبنعلی[بیتــا] ،قالئــد العجمــان فــی التعریــف بقبائــل عــرب الزمــان ،قاهــره:
دارالكتبالحدیثــه.
ـنیاده الحسنی ،محمدبنعلی[بیتا] ،ائمة الیمن[ ،بیجا] :انتشارات نصرالناصریه.
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تأثیر موقوفات گنجعليخان بر کالبد شهری کرمان
با تکیه بر اسناد وقفنامه  های گنجعلی خان

نزهت احمدی

1

چکیــده :بدیهــی اســت در مطالعــات و پژوهش هــای  تاریــخ معمــاری و شهرســازی نمی تــوان
از تاریــخ اجتماعــی و تأثیــر آن بــر کالبــد شــهری غافــل مانــد .امــا متأســفانه تاریــخ اجتماعــی از
جملــه مــوارد مغفــول مانــده در تاریــخ ماســت کــه بــه دلیــل ضعــف منابــع چنــدان اطالعــات
دقیقــی در ایــن زمینــه در دســت نیســت .همچنیــن توســعه و پیشــرفت شــهری کــه نشــان دهندة
ثبــات ،امنیــت ،تدبیــر حکومــت و بهبــود وضعیــت اقتصــادی جامعــه می باشــد ،از مواردی اســت
کــه کمتــر در منابــع توضیــح قابــل توجهــی در مــورد آن می تــوان یافــت و بیشتــر اطالعــات
مــا در ایــن خصــوص بــر پایــه بناهــا و مســتحدثات باقیمانــده از دوره هــای مختلــف تاریخــی
اســت .از ایــن روی ،توجــه بــه ســایر منابــع و حتــی اســناد می توانــد مــا را در شــناخت تاریــخ
اجتماعــی ایــران یــاری رســاند .از جملــه ایــن اســناد وقفنامه هــا هســتند کــه نــه بــه منظــور
ثبــت تاریــخ کــه تنهــا بــه دلیــل رســمیت دادن بــه عمــل وقــف تنظیــم شــده اند ولــی در البــای
ایــن اســناد گاه اشــاراتی یافــت می شــود کــه پــرده از برخــی ابهامــات تاریخــی بــر مــی دارد.
اگــر چــه در دهــة اخیــر توجــه بــه اســناد و بــه ویــژه وقفنامههــا از رشــد چشــمگیری
برخــوردار بــوده اســت ،امــا در اکثــر اوقــات تنهــا در زمینــة مطالعــات تاریخــی مــورد توجــه
قــرار گرفتــه و در دیگــر رشــته ها از جملــه شهرســازی همچنــان مهجــور مانــده اســت .حــال
آن کــه بــا دقــت در وقفنامههــا گاه می تــوان اطالعــات ارزشــمندی در خصــوص چگونگــی
توســعه کالبــدی یــک شــهر بــه دســت آورد.
در مقالــه حاضــر تــاش شــده اســت تــا بــا بررســی و تحلیــل محتــوای اســناد وقفنامه هــای
موجــود از گنجعليخــان - 2حاکــم کرمــان در دورة شــاه عبــاس اول صفــوی  -حتــی االمــکان
تحــوالت کالبــدی شــهر کرمــان در دورة صفویــه را روشــن ســازیم .بنابــر ایــن ،اســاس کار بــر
بازخوانــی و تحلیــل محتــوای مطالــب ایــن اســناد بنــا نهــاده شــده و تنهــا بــه ضــرورت از منابــع
دیگــر اســتفاده شــده اســت.
 1دانشيار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س) nozhat.ahmadi@gmail.com
 2تصویر این سند ضمیه مقاله حاضر می باشد.
تاریخ دریافت 92/7/27 :تاریخ تأیید93/02/06 :
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در ایــن پژوهــش پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه وقــف در خدمــت توســعه کالبــدی
شــهری قــرار گرفتــه اســت؟ فرضیــه ارائــه شــده آن اســت کــه درایــت و توجــه فــرد واقــف و
شــناخت وی از نیازهــای اجتماعــی محــل می توانــد موقوفــات وی را در جهــت توســعه کالبــدی
شــهر ســاماندهی کنــد.
واژه  هــای کلیــدی :گنجعليخــان ،کرمــان ،وقــف ،صفویــه ،توســعةکالبــدی شــهری ،تاریــخ
اجتماعی-کالبدی
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The Impact of Ganjali Khan Endowments on
Urban Structure of Kerman,
with Emphasis on Endowment Documents of
Ganjali Khan
Nozhat Ahmadi1
Abstract:Obviously, social history and its impact on urban structure should
not be neglected in studies on history of architecture, and urban planning; but
unfortunately because of weakness in historical sources, we do not have specific
information on our social history and as a result it is neglected. Also we rarely
can find noticeable information on urban development, which indicates stability,
security, governmental plans, and economical improvement of society; and our
information mostly depends on buildings and constructions of different historical
periods. Endowment documents are drawn up to formalize the act of endowing, but
there are hidden points in these documents which throw light on some historical
obscurities.
Even though noticing documents and specially endowment documents has had
an impressive increase in present decade, but mostly has been used in historical
studies and neglected in other domains, such as Urban planning. Observation of
endowment documents would provide precious information on circumstances of
structural development of cities.
In the present paper we have tried to elucidate structural developments of Kerman
in Safavid era by means of study and context analysis of existing endowment
documents of Ganjali Khan (Kerman’s sovereign in the reign of Shah Abbas I). As
a result the study has been done by reading out and analyzing the contexts of these
documents and other sources have been used just by necessity.
The main question is how endowment has helped structural development of
cities; and the hypothesis suggests that insight of the benefactor and his knowledge
of social requirements can organize his endowments with regard to structural
development of the city.
Key Words: Ganjali Khan, Kerman, Endowment, Safavids, Structural Urban
Development, Social - Structural History
1 Associate Professor of History, Al-Zahra(PBUH) University nozhat.ahmadi@gmail.com
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موقوفات گنجعليخان
گنجعليخــان زیــگ حاکــم مــورد اعتمــاد شــاه عبــاس اول در کرمــان ،شــخصی
قدرتمنــد ،بــا سیاســت و کیاســت بــود کــه در دورة حکومــت خویــش آبادانــی و
توســعة شــهر کرمــان را وجــة همــت قــرار داده بــود و از هــر راه ممکــن تــاش
داشــت تــا ایــن شــهر کویــری و خشــک را بــه شــهری آبــادان و پــر رونــق بــدل
ســازد .ســاخت و ســاز های باقیمانــده از دورة او 2گواهــی متقــن بــر ایــن ادعاســت.
وی حاکمــی توانمنــد و تــا انــدازه زیــادی دارای اســتقالل عمــل در حــوزة خــود
بــود کــه رفتــار و کــردار شــاه عبــاس را سرمشــق خويــش ســاخته و بــدان اقتــدا
کــرده اســت .او عــاوه بــر آن کــه نمونــه کوچــک شــده ای از میــدان نقــش جهــان
را بــا تأسیســات جانبــی در کرمــان بنــا کــرده ،هماننــد شــاه عبــاس بخشــی از درآمــد
ايــن مجموعــه و ملحقــات آن را بــر حــرم امــام رضــا وقــف نمــوده اســت 3.اهميــت
ايــن کار زمانــی مشــخص می شــود کــه توجــه داشــته باشــيم چنيــن اتفاقــی در ســاير
شــهرهای ايــران حتــی شــهرهايي کــه بــه لحــاظ اقتصــادی قدرتمندتــر از کرمــان
بودنــد هــم اتفــاق نيفتــاده اســت.
علیرغــم آن کــه معتقدیــم در دورة صفویــه الگــوی شهرســازی و توســعه شــهری
مــورد توجــه حکومــت بــوده اســت امــا بــا ایــن وجــود اقــدام گنجعليخــان را
نمیتــوان دســتوری ،هــر چنــد شــفاهی از جانــب شــاه بــه حاکمانــش تلقــی کــرد.
همچنيــن نمیتــوان آن را صرفــ ًا ناشــی از قدرتطلبــی گنجعليخــان دانســت .پــس
ايــن پرســش مطــرح می شــود کــه وی چــرا و بــا چــه انگيزه هايــي اقــدام بــه ســاخت
میــدان و ســپس وقــف امــوال خــود در ابعــادی وســيع نمــود؟ آيــا ايــن صرفـ ًا بــه دليــل
ميــل فــردی او بــوده اســت یــا بــرای نشــان دادن ارادت خــود بــه شــاه متبوعــش
1

 1وی از دوران کودکــی شــاه عبــاس در هــرات در خدمــت او بــود و پــس از بــه ســلطنت رســیدن شــاه عبــاس بــه پــاس
خدماتــش رتبــه «خانــی و لقــب ارجمنــد بابائــی» دریافــت کــرد و تــا پایــان حیــات نزدیــک بــه ســی ســال «مــن
حیــث االســتقالل حاکــم و فرمانــروای داراالمــان کرمــان» بــود .اســکندربیگترکمان( ،)1382تاریــخ عالــم آرای عباســی،
تصحیــح ایــرج افشــار ،ج ،2تهــران :انتشــارات امیــر کبیــر ،ص .1041
 2میدان گنجعليخان با کلیه ملحقاتش مانند بازار ،حمام ،مسجد و کاروانسرا از جمله مستحدثات او در کرمان می باشد.
 3رجوع شود به موارد مصرف وقفنامه.
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مبــادرت بــه چنیــن کاری کــرده اســت؟ يــا حتــی میتــوان موقعيــت منطقــه ای و
جغرافيايــي را در آن دخيــل دانســت؟
آن چــه مســلم اســت ،آن اســت کــه کرمانــی کــه گنجعليخــان بــه حکومتــش
منصــوب شــد بــه لحــاظ کالبــد شــهری بــا کرمانــی کــه در پایــان حیاتــش باقــی
گذاشــت تفاوت هــای بســیار داشــت .شــاید منابــع تاریخــی کمتــر بــه جزئیــات
مســائلی از ایــن دســت اشــاره داشــته باشــند و حتــی پــاره ای از ایــن ســخنان از ســر
چاپلوســی و تملق گویــی مورخــان تلقــی شــود .امــا شــواهد دیگــری نیــز در دســت
اســت کــه می توانــد میــزان توجــه گنجعليخــان را بــه آبادانــی و عمــران شــهر
کرمــان نشــان دهــد .از جملــه می تــوان بــه دو وقفنامــة گنجعليخــان اشــاره نمــود.
البتــه الزم اســت پیــش از آن کــه بــه ایــن وقفنامههــا پرداختــه شــود ،مختصــراً
در مــورد اســناد وقفنامههــا و لــزوم استــــفاده از آنهــا در پژوهش هــای تاریخــی
بپردازیــم.
بــه طــور کلــی وقفنامههــا در زمــرة اســناد طبقه بنــدی می شــوند و اگــر چــه
ایــن اســناد بــرای نشــان دادن عمــل وقــف و رســمیت دادن بــه آن تنظیــم شــده اند
امــا کــم و بیــش اطالعــات درخــوری را در زمینه هــای مختلــف تاریخــی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و فرهنگــی بــه دســت می دهنــد کــه گاه در هیــچ یــک از منابــع تاریخــی
بــه آن برخــورد نمی کنیــم .هــر وقفنامــه بــه تنهایــی اگــر چــه بــه نظــر می رســد بــا
جمالتــی کلیشـهای و تکــراری صرفـ ًا موضــوع وقــف مــورد نظــر خــود را بــه ثبــت
رســانده اســت امــا بــا کمــی مداقــه حتــی می تــوان اطالعاتــی در زمینــه اســامی و
اعــام جغرافیایــی ،اصطالحــات خــاص اوزان و مقیاس هــا ،برابــری ارزش برخــی
کاالهــا بــا پــول رایــج آن دوره ،ســیر تطــور واژگان و بســیاری مــوارد دیگــر به دســت
آورد .همچنیــن بــا مراجعــه بــه اینگونــه اســناد و بررســی و طبقه بنــدی دورهای و
مقایســه تطبیقــی آن هــا حتــی میتــوان اطالعــات ارزشــمندی در زمینــة ســیر تحوالت
و تفاوت هــای فرهنگی-اجتماعــی دورههــای مختلــف تاریخــی کســب نمــود و طبیعی
اســت بــدون در نظرگرفتــن تحــوالت فرهنگی-اجتماعــی نمی تــوان بــه ســیر تحــول
شهرنشــینی در دوره هــای مختلــف پــی بــرد .در نتیجــه می تــوان بــه وقفنامههــا بــه
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عنــوان منبــع ارزشــمندی در زمینــه معمــاری و شهرســازی نگریســت کــه حــاوی
مطالــب قابــل توجهــی می باشــد ،بــه طــوری کــه گاه بــا توجــه بــه ایــن اطالعــات
می شــود طــرح شــماتیک برخــی شــهرها و یــا مناطقــی از یــک شــهر ماننــد بــازار
آن را ترســیم نمــود.
امــا در مــورد کرمــان و وقفنامه هایــی کــه از گنجعليخــان حاکــم ایــن شــهر
باقــی مانــده بایــد گفتــه شــود کــه در حــال حاضــر دو نســخه ســواد قديمــی از دو
وقفنامــه جداگانــه از وی بــر جــای مانــده کــه اولــی مربــوط بــه وقفــی اســت کــه
وی در ســال  1008هـ.ق انجــام داده 1و دومــی  در ســال 1024ق 2تنظيــم شــده اســت،
يعنــی زمانــی کــه ميــدان جديــد کرمــان را تأســيس نمــوده  و آن را بــر آســتانه امــام
رضــا (ع) وقــف کــرده بــود.
پيــش از هــر چيــز بايــد بــه ايــن نکتــه توجــه کرد کــه در ايــن جــا ايــن دو وقفنامه
را علیرغــم آن کــه نســخه ســواد اســت بــه عنــوان يــک ســند معتبــر پذيرفته ايــم و
نخواســته ايم در صحــت آن شــک نماييــم .البتــه شــايد بتــوان در صحــت و بی غــل-
  و غــش بــودن بســياری از نســخ ســواد ترديــد کــرد ،امــا ايــن ترديــد در مــورد ســند
مــورد نظــر مــا بيشــتر وقتــی مطــرح می باشــد کــه بخواهيــم بــر جنبه هــای اقتصــادی
آن تکيــه کنيــم .حــال آن کــه چيــزی کــه در ايــن جــا مطــرح شــده اســت بيشتــر
مبتنــی بــر محــور اجتماعــی آن اســت نــه ارزش اقتصــادی و احيانـ ًا مــورد مصــرف آن
کــه بخشــی از آن تــا امــروز کارکــرد دارد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه نســخه ســوادی کــه مــورد اســتفاده این مقالــه قــرار گرفته
3
اســت بــا نســخه ســوادی کــه آقــای دکتــر باســتانی پاريــزی در کتــاب گنجعليخــان
خــود آورده انــد تفاوت هایــی دارد ،امــا در ايــن جــا در صــدد ارزشگــذاری بــر
اصالــت هيچکــدام نيســتيم .چــرا کــه از نظــر موضوعــات مــورد بحــث مــا ایــن دو
ســند هيــچ تفــاوت چشــمگيری بــا یکدیگــر ندارنــد و تنهــا اختالفاتــی در برخــی
 1بــه شــمارة بایگانــی 1075؛ امیــد رضائــی( ،)1382فهرســت اســناد موقوفــات ایران(دفتــر دوم ،کرمــان) ،تهــران :اســوه،
کرمــان ،ص .234
 2به شمارة بایگانی 1076؛ همان ،ص .235
 3محمدابراهيم باستانی پاريزی( ،)1362گنجعلی خان ،تهران :انتشارات اساطير ،چ .2
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جمــات ديــده می شــود کــه اگــر قــرار باشــد دو نســخه بــه صــورت تطبيقــی و
سندشناســی بــا يکديگــر مقايســه شــوند می بايســت بــه ايــن مــوارد توجــه کــرد.
همانطــور کــه می دانيــم نــه تنهــا گنجعليخــان از طــرف شــاه عبــاس بــه
حکومــت کرمــان منصــوب شــده بــود بلکــه مــورد اعتمــاد ويــژة شــاه نيــز قــرار
داشــت تــا جايــي کــه شــاه او را پــدر خطــاب می کــرد و آن گونــه کــه از منابــع
برمی آيــد دســت وی را در کار حکومــت کرمــان بــاز گذاشــته بــود 1.البتــه رونــق
کرمــان در دورة گنجعليخــان گويــای آن اســت کــه وی بــه حــق درخــور اعتمــادی
کــه شــاه نســبت بــه او داشــت بــود .در ايــن جــا نمی خواهیــم در مــورد شــخصيت
وی ســخن بگويیــم کــه ايــن خــود کار مســتقلی را طلــب می کنــد بلکــه می خواهیــم
بــه موقوفــات وی و انگيزه هايــش از وقــف و تأثيــر ايــن موقوفــات در توســعه
کالبــدی شــهر کرمــان بپردازیــم .بــرای ايــن کار ابتــدا هــر يــک از وقفنامههــا را
بــه طــور مســتقل مــورد بررســی و تحلیــل قــرار داد ه ایــم و ســپس بــا مقايس ـهای
ميــان ايــن دو وقفنامــه بــه تشــابهات و تفاوتهــاي آنهــا پرداخته ایــم.
وقفنامة اول
وقفنامــة اول بــه ســال 1008ق ،وقفنامــه ای مختصــر اســت شــامل دو بخــش،
کــه بخــش دوم مربــوط بــه توليــت موقوفــات اســت و بــا توجــه بــه آن چــه در
بازنويســی نســخه ســواد دوم نوشــته شــده بخــش دوم در نســخه ســواد پيشــين در
پشــت وقفنامــه قــرار داشــته ،ولــی در بازنويســی ايــن ســواد در ادامــه متــن آمــده
اســت.
ســبک و ســياق نــگارش ايــن وقفنامــه مثــل تمــام وقفنامه هــای ديگــر در ایــن
دوره بــا حمــد و ثنــای خداونــد آغــاز می شــود و ســپس بــه نعــت پيامبــر و ائمــه
می پــردازد .بعــد از آن بــاز ماننــد بيشــتر وقفنامههــا بــه گــذران بــودن دنيــا و
لــزوم کســب توشــه ای بــرای دنيــای ديگــر اشــاره دارد.
نويســنده ايــن وقفنامــه کــه بی ترديــد از کاتبــان معتبــر دســتگاه گنجعليخــان
 1اسکندربیگمنشی ،همان ،ص .1041
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بــوده اســت بــا نگاهــی تقديرگرايانــه می نویســد :زمانــی کــه لطــف «حضــرت
واقــف الضمائــر و مشــيت شــامله کاشــف الســرائر اقتضــاء نمايــد کــه يکــی از
بنــدگان خــود را از ميــان اقــران بــه عنايــت بیغايــت خــود مخصــوص گردانــد
همــت عالــی نهمــت او را بــر آن گمــارد کــه در مزرعــه دنيــا تخمــی کارد کــه
موايــد فوائــد آن در دار آخــرت» (ســطر 15و  16وقفنامــه) 1دســتگير وی شــود.
نويســنده بــا ايــن عبــارات می خواهــد خواننــده را متقاعــد ســازد کــه ايــن کار  
گنجعليخــان ،انجــام وظيفــه ای بــوده کــه پــروردگار بــا مــورد توجــه قــرار دادن
وی بــر عهــده اش گذاشــته اســت .البتــه ابهامــی کــه در ايــن جــا باقــی می مانــد آن
اســت کــه واقــف تــا چــه انــدازه مخيــر و مختــار در انجــام چنين امــری بوده اســت؟
و آيــا ديگرانــی کــه چنيــن نکرده انــد بــدان دليــل بــوده کــه مــورد لطــف الهــی
قــرار نداشــته اند؟ و بــاز می تــوان ايــن پرســش را مطــرح نمــود کــه آن ديگــران
چگونــه توشــه ای بــرای دنيــای ديگــر خــود فراهــم خواهنــد کــرد؟ و آيــا می تــوان
ايــن را نوعــی نــگاه تقديرگرايانــه تلقــی کــرد کــه حتــی انجــام اعمــال نيــک نيــز
گويــي تنهــا بــه لطــف و مشـ ّيت الهــی وابســته اســت؟
پــس از ايــن عبــارات تنهــا بــرای آن کــه مشــخص نمايــد زمــان ايــن وقــف در دوره
شــاه عبــاس صفــوی می باشــد در چنديــن ســطر بــه توصيــف القــاب شــاه پرداختــه
اســت و می گویــد « :در زمــان ســلطنت و خالفــت نــواب کامیــاب ســپهر رکاب
ممالــک رقــاب اعلیحضــرت فلــک رفعت.......ثریــا مرتبــت خورشــید منزلــت بهــرام
صولــت پادشــاه جمجــاه ...خاقــان تاجبخــش کامــکار» (ســطر  16و  17وقفنامــه).
ســپس در ادامــه مطالبــش بــا عباراتــی چــون «مــورد عنایــت نامتناهی مهبــط فیوضات
انــوار الهــی مرصــص بنیــان دیــن مبیــن خالصــه احفــاد ســید المرســلین نقــاوه اوالد
امیرالمومنیــن منشــور خالفــت انــا جعلنــاک خلیــفۃ فــی االرض(»...ســطر17و )18
بــر حمایــت الهــی از حکومــت شــاه و نیــز ســیادت وی صحــه گذاشــته اســت   .
ـر حتــی تنفقــوا
ســپس اشــاره می کنــد کــه « نــدای خــوش صــدای لــن تنالــوا البـ ّ
ممــا تحبــون بــه گــوش هــوش غــام بــا اخــاص درگاه شــاهی گنجعلــی خــان
 1شمارة سطرها از جمله بسم اهلل الرحمن الرحیم شمارش شده است.
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زيــگ حاکــم داراالمــان کرمان»(ســطر 20و  ) 21رســيد و او را بــر آن داشــت
تــا بــه وقــف امــوال مبــادرت نمايــد .در ايــن عبــارات همزمــان چنــد مقصــود را
نشــان می دهــد نخســت آن کــه همــان طــور کــه گفتــه شــد بــر الهــی بــودن ايــن
کار صحــه می گــذارد و دوم آن کــه واقــف را کــه اليــق شــنيدن نــدای آســمانی
بــوده اســت ،غالمــی بــا اخــاص در زمــرة غالمــان شــاه معرفــی می کنــد و نشــان
می دهــد کــه حتــی توفيــق چنيــن کاری مانــع از بندگــی درگاه شــاهی نيســت.
بعــد از آن اذعــان می کنــد کــه چــون بــر او معلــوم و مســلم شــد کــه «دنيــا
گذاشــتنی اســت نــه داشتنی»(ســطر  ،)21پــس در پــی انجــام کاری برآمــد کــه
مانــدگار باشــد .ايــن عبــارت بــه نوعــی نقيــض تقديرگرايــي پيشــين اســت و نوعــی
تعقلگرايــي و اختيــار را نشــان می دهــد ،بــه ويــژه کــه تأکيــد میکنــد کــه او
«خواســت کــه همــت خــود را بــر عملــی گمــارد کــه حاصــل آن را در روز جــزا
بردارد»(ســطر 21و  .)22پــس بی ترديــد وی اگــر هيــچ قصــد و نيــت ديگــری بــه
ويــژه مقاصــد دنيــوی نداشــته باشــد  -کــه بی شــک از آنهــا نيــز خالــی نيســت
 بــا علــم و درايــت و عاقبتانديشــی در پــی کاری اســت کــه بــرای دنيــای ديگــرســودآور باشــد.
آن گاه بــه بحــث در خصــوص موقوفــه می پــردازد کــه باغــی اســت واقــع در
بعلــب آبــاد حومــه قريــه دارالــکان کرمــان (ســطر )22کــه اينــک موســوم بــه
عباسآبــاد اســت .در ایــن جــا حاکــم قدرتمنــد و واقــف مــا ،زيرکانــه نــام شــاه
را بــر باغــی کــه خــود ســاخته می گــذارد و آن را عبــاس آبــاد می نامــد کــه نــه
تنهــا وفــاداری خــود را نســبت بــه شــاه نشــان دهــد بلکــه احيان ـ ًا هــر گونــه ســوء
تعبيــری را از خــود دور نمايــد و چاکــروار نشــان دهــد کــه هــر چــه می کنــد
بــرای شــخص شــاه اســت .ســپس می افزایــد کــه ایــن بــاغ را «بــا همگــی و تمامــی
منابــع و مجــاری میــاه مــع میــاه یکصــد و ســی و نــه ســهم تــام مشــاع از جملــه
ســهام بعلــب آبــاد مذکــور کــه شــرب بــاغ مذکــور می شــود بــا همگــی و تمامــی
منابــع و مجــاری قنــات جدیــد کــه نــواب مومــی الیــه آن را از جملــه طوافــی  ...و
بــه ســعی مشــکور جــاری ســاخته بــا همگــی و تمامــی کاروانســرائی واقــع در بــازار
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محمــودی شــهر جدیــد کرمــان کــه نــواب مشــار الیــه احــداث نمــوده ســوای دکاکین
بیــرون کاروانســرا کــه وقــف مســجدی اســت کــه در جنــب کاروانســرای مذکــور
واقــع اســت و نــواب مومــی الیــه بــه ســعی خــود احــداث نموده»(ســطر 23تــا   .)25
وقفنامــه در ايــن جــا توضيــح می دهــد کــه اين بــاغ بــا تمامــی منابــع و مجرا های
آب آن و نيــز «يکصــد و ســی و نــه ســهم» از ســهم آب قريــه بعلب آبــاد کــه بــاغ
مذکــور را آبيــاری می کنــد همــراه بــا تمــام منابــع و مجرا هــای قنــات جديــدی
کــه واقــف آن را بــه همــت خــود ســاخته اســت بــه انضمــام تمــام کاروانســرايي
کــه «واقــع در بــازار محمــودی شــهر جديــد کرمــان» می باشــد و واقــف آن را بنــا
نمــوده بــه اســتثنای دکان هــای بيــرون کاروانســرا کــه آنهــا را نيــز واقــف ســاخته
و وقــف اســت بــر مســجدی کــه در جنــب کاروانســرا احــداث نمــوده اســت و
تمــام آن چيزهايــي کــه در زمــرة توابــع و متعلقــات ايــن کاروانســرا می شــود همــه
را بــر حــرم امــام رضــا(ع)وقــف نمــوده اســت.
در ايــن قســمت وقفنامــه بــه چنــد نکتــه برمی خوريــم .ابتــدا آن کــه  ادعــا
می کنــد کــه قنــات را خــود ســاخته اســت و ايــن محــل ترديــد اســت و بايــد دقــت
بيشــتری شــود زيــرا ممکــن اســت از قنات هــای متروکــه باشــد کــه وی آن را آبــاد
ســاخته اســت .دوم توجهــی اســت کــه بــه امــر وقــف آب و ســهام آب در منطقــه
می کنــد .بايــد توجــه داشــت در منطقــة کويــری کرمــان آب ارزش بســياری دارد
و احتمــا ًال درآمــد حاصــل از آن می توانــد زيــاد باشــد .ســوم آن کــه ضمــن اشــاره
بــه ســاخت کاروانســرا در بــازار محمــودی از شــهر جديــد کرمــان يــاد میکنــد و
ايــن ممکــن اســت گويــای آن باشــد کــه وی نيــز ماننــد شــاه عبــاس بخــش جديــدی
را بــه شــهر اضافــه کــرده اســت و چهارميــن مــورد اشــاره وی بــه دکان هــای بيــرون
از کاروانســرا اســت کــه بــر مســجد مجــاور کاروانســرا وقــف اســت و ايــن خــود
نشــان دهنــده آن اســت کــه ايــن وقفنامــه نخســتین وقــف گنجعليخــان نيســت و
پيــش از آن نيــز مبــادرت بــه چنيــن کاری کــرده اســت امــا ســند آن اينــک در
دســت نيســت.
در ايــن وقــف چنــد مســئله مطــرح شــده کــه بنابــر اولويت هايــي کــه واقــف
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مقــرر کــرده بررســی می شــود .ابتــدا آن کــه پرداخــت حقــوق کارگرانــی کــه در
آن جــا کار می کننــد و نيــز پرداخــت حقــوق ديوانــی (ســطر  ،)32يعنــی ماليــات
مرســوم ،و نيــز هزينــه مرمــت و تعميــر عمــارات و تنقيــه قنات هــا و خالصــه آن
چــه کــه بــرای حفــظ و بقــای اصــل موقوفــه الزم اســت را مــورد توجــه قــرار داده
و ســپس يــک دهــم درآمــد بــه عنــوان حــق التوليــه بــه متولــی اختصــاص داده اســت
(ســطر  32و  )33پــس از آن درآمــد را بــه ترتيــب زيــر تقســيم نمــوده اســت:
 .1بيشتريــن ســهم را بــه حافظــان قــرآن اختصــاص داده کــه رقــم  5تومــان
تبريــزی اســت و خواســته در حــرم بــه تــاوت قــرآن بپردازنــد .2 .ســاالنه  3تومــان
مقــرری بــرای مــؤذن حــرم در نظــر گرفتــه کــه بنــا بــر شــواهد می بايســت رقــم
قابــل توجهــی باشــد .3 .مبلــغ  3تومــان هــم بــه فــراش اختصــاص داده اســت .4.بــرای
جاروبکــش حــرم کــه وظيفــه نظافــت آن جــا را بــر عهــده دارد ســاالنه مبلــغ 1
تومــان تخصيــص داده اســت .5 .مــورد ديگــری کــه بــدان توجــه کــرده روشــنايي
حــرم اســت کــه خواســته مبلــغ  5تومــان بــه ايــن کار اختصــاص يابــد .امــا بــرای
ايــن کار دقــت بيشــتری نشــان داده و خواســته کــه ســاالنه ايــن مبلــغ در حضــور
قاضيــان شــهر و کالنتــر و کدخدايــان شــهر کرمــان در همانجــا بــه مصــرف
خريــد مــوم برســد و ســپس مــوم خريــداری شــده بــه مشــهد ارســال شــود .6 .وی
مقــرر داشــته کــه ســاالنه بــه مبلــغ  3تومــان ،جانمــاز کرکــی در کرمــان خريــده
و ســپس بــه مشــهد ارســال شــود .7 .مبلغــی نيــز بــه خريــد قالــی در شــهر کرمــان
و ارســال آن بــه مشــهد تخصيــص داده اســت .8 .در آخــر نيــز قيــد کــرده کــه اگــر
چيــزی باقــی مانــد آن را بــه خــدام حــرم يــا طلبه هــا و يــا  هــر کــس ديگــری
کــه متولــی صــاح بدان ـد ،بدهنــد (ســطر 34تــا .)38
در ايــن جــا چنــد نکتــه قابــل توجــه اســت .نخســت آنکــه بــا قيــد خريــد
اجنــاس در خــود شــهر کرمــان و ســپس ارســال جنــس بــه جــای پــول نقــد هــم از
حيــف و ميــل احتمالــی پــول جلوگيــری کــرده اســت و هــم مــن غيرمســتقيم بــه
اقتصــاد شــهر کمــک نمــوده اســت .در واقــع بــه طــور ثابــت بــرای تعــدادی کارگــر
و هنرمنــد ايجــاد اشــتغال نمــوده اســت چــرا کــه می بايســت ســاالنه ايــن اجنــاس
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را در کرمــان تهيــه و بــه مشــهد ارســال نماينــد .دوم آن کــه بــه امــر رونــق ظاهــری
حــرم ماننــد نظافــت ،روشــنايي ،فــرش و غيــره بيــش از امــور تحصيلــی توجــه
داشــته اســت.
آخريــن مــورد قابــل توجــه در ايــن وقفنامــه دقتــی اســت کــه گنجعليخــان در
تعييــن متولــی نشــان داده اســت .بــه طــوری کــه عــاوه بــر بخشــی کــه در متــن
وقفنامــه بــه ايــن امــر تخصيــص داده ،بخــش جداگان هــای را  بــر متــن اصلــی
افــزوده اســت و در آن بــاز امــر توليــت را بــه تفصيــل بيــان داشــته اســت.
وی دقــت زيــادی بــه خــرج داده کــه توليــت هيــچ گاه از اختيــار خانــواده او
خــارج نشــود تــا جايــي کــه بيــان می کنــد و علیرغــم شــيوه متــدوال کــه توليــت
را بيشــتر در اختيــار فرزنــدان ذکــور خانــواده قــرار مــی داده اســت وی تأکيــد کــرده
کــه اگــر فرزنــد پســری از نســل او باقــی نمانــد توليــت تــا زمــان تولــد فرزنــد پســر
بــه دختــران تعلــق گيــرد .مســئله بخشــيدن توليــت بــه دختــران از جملــه مــوارد
قابــل توجــه اســت چــرا کــه در آن دوره کمــــــتر بــه چنيــن مــواردی برخــورد
می شــود و غالبـ ًا هــر زمــان کــه نســل پســری واقــف و يــا پســرانی کــه از دختــــران
او متولــد شــده باشــند وجــود نداشــته باشــد واقفــان بــه جــای دادن توليــت بــه
دختــران خانــواده آن را بــه ديگــران از جملــه علمــاء ،فقهــاء و يــا معتمــدان شــهر
بخشــيده اند.
وقفنامة دوم
وقفنامــه دوم مفصل تــر و مشــروح تر از وقفنامــة نخســت اســت و در ســال 1024ق
بــرای ثبــت موقوفــات گنجعليخــان جهــت آســتانه امامرضــا(ع) در يــک بخــش
مقدماتــی و چهــار فصــل تنظيــم شــده اســت 1.در ايــن وقفنامههــا بــه بســياری از
مســتحدثات گنجعليخــان چــه در داخــل شــهر و چــه خــارج از شــهر اشــاره شــده
و تقريبـ ًا از تــک تــک بناهــاي احــداث شــده در ميــدان و اطــراف آن و نيــز ســاير
 1میــزان آســیبدیدگی ایــن وقفنامــه بیــش از وقفنامــة نخســت اســت بــه طــوری کــه بخش هایــی از آن کامــ ً
ا محــو
شــده اســت.
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مــوارد وقفــی وی يــاد شــده اســت .چیــزی کــه می توانــد مــا را در تهیــة طــرح
شــماتیک شــهر یــاری رســاند .همچنيــن بــه صراحــت بــر چگونگــی دســتيابی و
تصــرف مالکيــت بــر اراضــی محلــی کــه گنجعليخــان در آنهــا بنايــي ايجــاد
کــرده ،پرداختــه اســت .در ضمــن غالبــ ًا اطالعــات بســياری در مــورد جزئيــات
بنا هــای جديــد بــه دســت می دهــد و بعضـ ًا در مــواردی جزئياتــی از ســاير بنا هــای
1
همجــوار نيــز می تــوان از آن بــه دســت آورد.
ســبک و ســياق نــگارش ايــن وقفنامــه دقيقــ ًا ماننــد وقفنامــة پيشــين اســت،
يعنــی بــا حمــد و ثنــای خداونــد آغــاز و ســپس بــه نعــت پيامبــر و ائمــه پرداختــه
می شــود بعــد از آن ،ســتايش و تمجيــد بســياری از شــاه عبــاس شــده اســت.
در ايــن جــا نيــز ماننــد وقفنامــه پيشــين اقــدام گنجعليخــان بــه مثابــه الطــاف
الهــی کــه تنهــا نصيــب برخــی از بنــدگان خداونــد می شــود تلقــی شــده اســت.
نوعــی نــگاه تقديرگرايــي در ايــن وقفنامــه ماننــد بســياری ديگــر از وقفنامههــا
وجــود دارد .همچنيــن ماننــد وقفنامــة پيشــين چنديــن ســطر را بــه ايــن اختصــاص
داده کــه تنهــا بگويــد ايــن وقــف در روزگار شــاه عبــاس اتفــاق افتــاده اســت و
پــس از آن بــا عباراتــی مختصرتــر از واقــف يــاد کــرده اســت و او را «غــام درگاه
شــاهی» (ســطر  )27معرفــی کــرده کــه «بــه محــض فيــض الهــی و يمــن دولــت و
مرحمــت پادشــاهی» اقــدام بــه وقــف نمــوده اســت .درواقــع می خواهــد بگويــد
کــه بــدون يمــن دولــت شــاهی بی شــک ايــن کار محقــق نمی شــد کــه البتــه
ترديــدی نيســت کــه منصبــش را از شــاه گرفتــه بــود و اگــر شــاه دســت او را بــاز
نمی گذاشــت ايــن مقــدار دارائــی بــه دســت نمــی آورد کــه از کنــار آن بتــوان
چنیــن اقداماتــی انجــام داد.
ســپس می گویــد« :همگــی و تمامــی ایــن رقبــات و امــاک واقعــه دراصــل شــهر
کرمــان و توابــع کــه بعضــی بــه مبایعــه شــرعیه خریــداری و برخــی بــه مــال و
رجــال خــود ســا....و آبــادان و معمــور گردانیــد» (ســطر  28و  )29و همــه آنهــا
 1بــه طــوری کــه شــاید بتــوان بــا اســتفاده از ایــن وقفنامــة نقشــه های تقریبــی از بنا هــای وقفــی و بنا هــای مجــاور آن
را بــاز تولیــد کــرد.
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را بــه تفصیــل در طــی چهــار فصــل در وقفنامــه مشــخص کــرده اســت ،در زمــرة
موقوفــات اوســت.
در فصــل نخســت چنيــن آمــده اســت« :در ميــدان بلــده کرمــان دکاکيــن و
دکانچه هــا و خانه هــا و قطعــات اراضــی حوالــی ميــدان از مالــکان خريــداری
نمــوده عمــارات و ابنيــه و دکاکيــن را منهــدم و همــوار ساخته»(1ســطر  30تــا )32
اســت .تــا ايــن جــا نشــان می دهــد کــه پيــش از آن نيــز در ايــن محــل ســاخت و
ســاز های قابــل توجهــی وجــود داشــته و در ضمــن می تــوان اســتنباط کــرد کــه
ايــن محــل بــه لحــاظ موقعيــت اقتصــادی دارای اهميــت بــوده اســت و احتمــا ًال بــه
هميــن جهــت واقــف مالکيــت آن را احــراز نمــوده؛ حــال بــه زور يــا بــه ميــل
چنيــن کــرده ،کــه بعيــد اســت چنــدان بــه ميــل صاحبــان آن بــوده باشــد ،و ســپس
در محــل آن «حمــام و بــازاری بنــا نمــوده» اســت .در ادامــه بــه توصیــف محــل
می پــردازد و می گویــد« :و حمــام مشــتمل بــر باغچه هــا و اراضــی خالیــه جانــب
جنــوب حمــام و موقــع حمــام مزبــور ضلــع جنــوب میــدان مزبــور اســت و بــازار
اشــتمال دارد بــر دکاکیــن و حجــرات تحتانــی و فوقانــی و دکانچه هــا و تختگاه هــا
و فضــای میــدان و ایــن دکاکیــن در ســه ضلــع میــدان واقــع اســت شــمال و مغــرب
و جنــوب و دکاکیــن ضلــع شــرقی میــدان کــه بــر دو جانــب ایــوان کاروانسراســت
نــواب مومــی علیــه وقــف نمــوده اســت بــر مســجدی کــه متصــل کاروانســرا بنــا
نمــوده و بازارچــه ای کــه در ضلــع شــمالی اســت خــارج اصــل راســت بــازار
مشــتمل بــر هشــت درب دکان و دکانچــه و شــارع محلــه پــای کشــک از میــان آن
بازارچــه است»(ســطر 32تــا.)38
بعــد از ایــن کــه مســئلة تولیــت بخــش بــاال را مشــخص می کنــد بــه ادامــة
توضیحاتــش در خصــوص بقیــه بــازار می پــردازد و می گویــد« :بــازار ضلــع شــمالی
از جانــب مشــرق متصــل می شــود بــه مســجد متصــل کاروانســرا و بــه دکان صباغــی
 1ظاهــرا ً در بســیاری از شــهرها زمانــی کــه حاکــم جدیــد مصمــم بــه آبــاد و معمــور کــردن شــهر می افتــاد نخســتین
اقدامــی کــه انجــام مــی داد تخریــب بخش هــای قدیمــی و ســاخت بنا هــای جدیــد بــه جــای آنهــا بــود و البتــه در
مــواردی نیــز بــه بــاز ســازی و مرمــت بنا هــای پیشــین پرداخته انــد .ایــن روش تــا دوره  هــای اخیــر نیــز تــداوم داشــته
و دارد .از جملــه در دورة رضــا شــاه ،مســئلة مــدرن کــردن شــهرها باعــث تخریــب برخــی از بافتهــای قدیمــی شــد.
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و دکان عطــاری متصــل حمــام کهنــه میــدان و راســت بــازار ضلــع جنوبــی میــدان از
جانــب مشــرق متصــل اســت بــه دکان متصــل کاروانســرا کــه وقــف مســجد اســت
و بــه بــازاری کــه ســابق ًا بــه بــازار اختیــاری موســوم بــوده و نــواب مومــی الیــه آن
بــازار را از نــو پوشــیده و اکنــون بــه بــازار شــاهی اشــتهار دارد»(ســطر 39تــا .)42
ایــن توصیفــات بســیار ارزشــمند اســت .نخســت آن کــه بــه خوبــی موقعیــت
مســجد ،کاروانســرا ،حمــام ،بــازار و دکانهــا را مشــخص می ســازد و دوم ایــن کــه
بــه برخــی بنا هایــی کــه پیــش از ایــن وجــود داشــته اند اشــاره می کنــد ماننــد
حمــام کهنــه میــدان و نیــز «بــازار اختیــاری»؛ کــه مدعــی اســت واقــف آن بــازار را
مجــدداً ســقف زده و ســپس نــام آن بــه «بــازار شــاهی» تغییــر يافتــه اســت.
نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه بــاز نــام شــاه را بــر ايــن بــازار نهــاده اســت.
درســت اســت کــه بزرگتريــن و بهتريــن بازارهــا در شــهرها غالبــ ًا بــه بــازار
شــاهی مرســوم بــوده اســت امــا ايــن نامگــذاری وی چنــدان هــم خالــی از تدبيــر
زيرکانــه بــرای حفــظ موقعيــت و اثبــات وفــاداری بــه شــاه نمی باشــد.
از مــوارد ديگــری کــه وقفنامــه در اثباتــش پافشــاری دارد ،مســئلة تصــرف
شــرعی واقــف بــر امــاک مــورد نظــر اســت .ايــن تأکيــد و اصــرار وقفنامــه نشــان
می دهــد کــه از ســويي در جامعــه تصــرف شــرعی بــرای وقــف اهميــت زيــادی
داشــته و از ســوی ديگــر می توانــد گويــای آن باشــد کــه شــايد شــک و ترديدهايــي
در مــورد تصــرف عادالنــه و در نتيجــه تملــک شــرعی آن وجــود داشــته اســت.
بــاز بــر اســاس توضيحــات ســند چنيــن بــه نظــر می رســد کــه در جــوار
منطقــه ای کــه گنجعليخــان وقــف کــرده از پيــش از ايــن تاريــخ رقبــات وقفــی
وجــود داشــته اســت و بــه احتمالــی ضعيف تــر شــايد هــم از موقوفــات خــود وی
بــوده و فقــط توليتــش بــه فــرد ديگــری واگــذار شــده بــوده اســت و البتــه جــزو
1
مــوارد ذکــر شــده در ايــن دو وقفنامــه نيســت.
 1البتــه همــان طــور کــه در توضيحــات وقفنامــه پيشــين اشــاره کــردم قرائــن نشــان می دهــد کــه وی پيــش از نخســتین
ســندی کــه از او بــر جــای مانــده مســجدی در کنــار کاروانســرای کرمــان احــداث نمــوده و چنــد بــاب دکان در بيــرون از
کاروانســرا بــرای مخــارج مســجد بــر آن وقــف نمــوده اســت.
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در فصــل دوم وقفنامــه وی اشــاره می کنــد کــه« :نــواب مومــی الیــه در خــارج
شــهر جدیــد کرمــان بــه مــال و رجــال خــود یخدانــی بنــا نمــوده معمــور و آبــادان»
(ســطر  45و  )46کــرده اســت و ایــن یخــدان مجــاور یخــدان دیگــری اســت متعلــق
بــه «حضــرت شــهریاری محمــد عبدالرشــیدا» (ســطر  )47و از جوانــب دیگــر «بــه
خرابیهــا و عمــارات شــهر مه شــهر قدیــم کان و بــه شــارع عــام» (ســطر )48
محــدود می شــود .بــا توجــه بــه ایــن عبــارات می تــوان تصــور کــرد کــه در آن
دوره بخشــی از شــهر متروکــه و احتمــا ًال خالــی از ســکنه بــوده اســت.
گنجعليخــان بــه عنــوان حاکــم شــهر؛ اگــر چــه در آن دوره خدمــات رفاهــی
در زمــرة وظايــف او تعريــف نشــده بــود ،همــان طــوری کــه مرســوم زمــان بــود
ماننــد بســياری ديگــر از حاکمــان ســعی بــه انجــام کار هــای رفاهــی و عمرانــی
داشــته اســت کــه ايــن ســاخت و ســازها و موقوفــات همگــی در راســتای آن هــدف
بــوده اســت .وی در وقفنامــه مدعــی اســت کــه« :نــواب مشــار الیــه در حومــه قریــه
کان کاریــزی احــداث و انشــاء نمــوده بــه مــال و رجــال خــود نقــب و حفــر قنــات
آن کــرده آب آن را در وســط میــدان و بــازار مجــدد مزبــور جــاری گرانیــد و ممــر
آب مذکــور را از ابتــدا تــا انتهــا از خالــص مــال خــود ترتیــب داده در شــوارع و
خانه هــای عجــزه و مســاکین حوض هــا ســاخت و بدیــن مناســبت کــه از وســط
شــهر جــاری اســت موســوم بــه شــهرآباد گردانیــد» (ســطر  49تــا  .)52ایــن نــام
بــا توجــه بــه اهميــت ايــن قنــات بــرای شــهر ،نــام بــا مســمايي نيــز بــوده اســت.
جالــب توجــه اســت کــه در وقفنامــه منبــع و مصــب ایــن قنــات و طــول آن را بــا
ایــن عبــارت «از منبــع آن کــه دامــن کــوه ماهــان اســت تــا مصــب آن کــه حوالــی
رقابــاد حومــه اســت تخمینـ ًا هفــت فرســخ خواهــد بود»(ســطر  53و  )54مشــخص
کــرده اســت .در همیــن قســمت بــه ســایر قنات هایــی کــه در همیــن محــدوده
قــرار دارنــد نیــز اشــاره شــده اســت .بنابــر ایــن بــا مراجعــه بــه وقفنامــه عــاوه
بــر اطالعــات مربــوط بــه موقوفــات گنجعليخــان می تــوان از وجــود برخــی
مســتحدثات دیگــر نیــز خبــر یافــت.
فصــل ســوم وقفنامــه در ادامــه بــه مطلــب قابــل توجــه دیگــری اشــاره می کنــد
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و می گویــد واقــف« :در جانــب جنــوب شــهر کرمــان خیابان هــا خــارج شــهر
و داخــل شــهر احــداث نمــوده اشــجار مختلــف بــر حواشــی جــداول آب شــهرآباد
مزبــور غــرس نمــود و بعضــی خان هــا 1و دکاکیــن در محلــه دولــت آبــاد جهــت
راهــون و ممــر آب مذکــور از مالــکان خریــداری» (ســطر  56تــا  .)58بــا ایــن
توصیــف مشــخص می شــود کــه وی بــه زیبایــی شــهر و البتــه تلطیــف آب و هــوای
خشــک و گــرم آن نیــز توجــه داشــته اســت.
در فصــل چهــارم وقفنامــه ابتــدا بــه قنــات «ســلطان آبــاد مؤیــدی کــه بــه میبــدی
اشــتهار دارد» و برخــی اراضــی و باغهــا کــه در اطــراف کرمــان از طریــق خریــداری
تملــک کــرده اســت ماننــد دو بــاغ کــه در «محلــه قطب آبــاد قــرار دارد یکــی بــه
نــام «بــاغ نعمتآبــاد» و دیگــری بــه نام«بــاغ عشــرتآباد» اشــاره دارد ،همچنیــن
از خانه هــای داخــل شــهر جدیــد کرمــان و خیابان هــای بیــرون بــاغ نعمت آبــاد
کــه بــه بــاغ نظرآبــاد منتهــی می شــود و نیــز باغــی در خــارج شــهر بــه نــام
«ناصرآبــاد» کــه همگــی را ادعــا کــرده از طریــق شــرعی خریــداری نمــوده ،یــاد
می کنــد .در ضمــن اشــاره می کنــد کــه قنــات «ســلطان آبــاد مؤیــدی» را بــه مــال
خــود آبــادان ســاخته و در ملکیــت وی قــرار دارد(ســطر 60تــا .)67
ســپس تأکیــد می کنــد کــه پــس از تصــرف شــرعی تمامــی ایــن مکان هــا «قربــة
الــی اهلل و طلبـ ًا لمرضاتــه بــه طــوع و رغبت»(ســطر 71و  )72بــرای کســب ثــواب
اخــروی بــر آســتانه امــام رض ـا(ع) وقــف نمــوده اســت .بــا ايــن ادعــا دو منظــور
را در يکجــا گنجانــده اســت .يکــی اشــاعه امــور خيــر کــه در واقــع کار هــای
عامالمنفعــه اســت کــه رفــاه عمومــی را بــه دنبــال دارد و بــرای توســعه شــهر
نــه تنهــا مفيــد کــه واجــب اســت و ديگــر منتفــع شــدن از ثــواب آن در زمــان
پــس از مــرگ می باشــد .البتــه شــايد مــورد ديگــری نيــز بــه طــور تلويحــی در
آن مســتتر باشــد و آن توســعة آســتانة امامرضــا(ع) اســت .ايــن موضــوع در ادامــه
همــان سياســت های مذهبــی صفويــه و بــه ويــژه توجهــی کــه شــاه عبــاس بــه مشــهد
داشــت و در صــدد بــود حتــی االمــکان آن را جايگزيــن اماکــن مقدســه ای نمايــد
 1منظور خانه ها.
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کــه خــارج از مرز هــای ایــران یعنــی در قلمــرو دولــت عثمانــی قــرار بــود و از ایــن
روی و رفــت و آمــد بــدان نــه تنهــا بــرای زائــران ايرانــی خطــرات بســياری را بــه
دنبــال داشــت کــه باعــث خــروج ســاالنه مقاديــر زيــادی ارز از کشــور می شــد.
بــاز ماننــد وقفنامــة پيشــين واقــف در زمــان حيــات خــود توليــت موقوفــه را بــه
خــود اختصــاص داده و پــس از آن بــه تمامــی فرزنــدان ذکــور و فرزنــدان آنــان هــر
کــه در قيــد حيــات باشــد بــه طــور تســاوی قــرار داده اســت ،و در صــورت انقــراض
نســل فرزنــدان ذکــور چــه از پســران و چــه از دختــران او ،توليــت را بــه دختــران
ايــن خانــدان داده اســت و در آخــر وقفنامــه بــا افســوس اظهــار می کنــد کــه اگــر
تمامــی نســل وی منقــرض شــد توليــت بــه شــخصی متعلــق خواهــد بــود کــه از
جانــب پادشــاه متولــی آســتانه امــام باشــد.
بــا مطالعــه وقفنامــه بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه واقــف دور انديــش پيــش از
هــر کاری بقــای موقوفــات خــود را در نظــر داشــته و بــا دقــت هــر چــه تمامتــر
مــواردی را ذکــر کــرده اســت و از متولــی خواســته اســت ابتــدا آنهــا را انجــام
دهــد کــه بــه اصــل بنــا آســيبی نرســد .کرمــان شــهری خشــک و کــم آب اســت و
در طــول تاريــخ  نيــاز وافــری بــه آب داشــته اســت از ايــن روی واقــف بــه اهميــت
بســيار زيــاد آبــی کــه از قنــات شــهرآباد وارد شــهر می شــده اســت آگاه بــوده و
بــه هميــن دليــل هــم نــام آن را شــهرآباد گذاشــته اســت و آن را بــه طــوری از ميــان
شــهر عبــور داده اســت تــا تمامــی مــردم بتواننــد بــه قــدر نيــاز خــود از آن بهرهمنــد
شــوند .البتــه پيــش از هــر چيــز بــه نيــاز آب حمامــی کــه جديــداً احــداث کــرده و
باغ هــای اطــراف آن و حوضچـهای کــه در پشــت آن قــرار داشــته و احتمــا ًال محــل
ذخيــره آب مصرفــی حمــام و شــايد هميــن باغ هــای اطــراف بــود ،توجــه کــرده
اســت و آن را مقــدم بــر ســاير مــوارد ذکــر کــرده اســت  .ایــن مســئله بــاز گویــای
آن اســت کــه واقــف از تأثیــری کــه قنــات و نهایتــ ًا آب بــر کالبــد شــهری؛ بــه
ویــژه شــهری چــون کرمــان در منطقــه کویــری ،داشــته بــه خوبــی آگاه بــوده اســت.
بی تردیــد بخــش اعظمــی از توســعه شــهر کرمــان در ایــن دوره مدیــون همیــن قنــات
می باشــد.

تأثیر موقوفات گنجعليخان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه  های گنجعلی خان

49

پــس از آن بــه نيــاز ســاير اهالــی ،از افــراد بی بضاعــت گرفتــه تــا صنعتگــران و
پيشــه وران شــهری توجــه کــرده و در نهايــت قيــد کــرده اســت کــه آب در اختيــار
تمامــی ســاکنان شــهر کرمــان قــرار گيــرد تــا بتواننــد ايــن آب را صــرف حمام هــا
و باغچه هايــي کــه در محــات و خانه هــای خــود دارنــد بکننــد .ایــن مســئله
گواهــی اســت بــر آن کــه گنجعليخــان از تأثیــری کــه آب در شــکل گیری و
توســعه محــات شــهری در اقلیــم گــرم و خشــک داشــته اســت بی خبــر نبــوده
و تمــام تــاش خــود را بــرای توســعه هــر چــه بیشــتر شــهر بــه کار بــرده اســت.
در ايــن جــا بــا وجــود ارزش بســیار آب ،حتــی بــرای بهــای اســتفاده از ايــن آب
هيــچ مبلغــی در نظــر گرفتــه نشــده ،بلکــه مقــرر داشــته اســت کــه همــه بــه قــدر
نيــاز بــه رايــگان از آن بهــره ببرنــد .بی ترديــد بــا توجــه بــه ارزش آب در مناطــق
کويــری و بهايــي کــه حتــی امــروز بــرای اســتفاده از آن بايــد پرداخــت شــود ،چنيــن
دســت و دلبــازی می توانســته بــه رونــق شــهر کمــک کنــد.
عــاوه بــر آن کــه واقــف تأکيــد کــرده اســت کــه اگــر از مابقــی ايــن آب
چيــزی اضافــه آيــد متولــی می بايســت در ضلــع شــمالی شــهر کرمــان زراعــت
نمايــد .بنابرايــن حتــی االمــکان ســعی نمــوده از هــدر رفتــن احتمالــی آب ممانعــت
کنــد .در عیــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه قنــات از جنــوب شــهر وارد می شــد
و طــول شــهر را طــی می کــرد و از شــمال شــهر خــارج می شــد  بنابرایــن بــا ایــن
ترفنــد ســعی شــده تــا نهایــت اســتفاده از آب ایــن قنــات بــه عمــل آیــد.
وی از توجــه بــه درآمــد ايــن زراعــت نيــز غافــل نمانــده و می گويــد :درآمــد آن
را بــا درآمــد قنــات ســلطان آبــاد مؤيــدی و کرايــه حمــام و دکان هــای بــازار جديــد
و دکانچه هــای روی ميــدان و درآمــد يخــدان ابتــدا صــرف حقــوق کارگــران و
ســپس ماليــات و ســاير حقوقــی کــه دولــت تعييــن می کنــد ،بکننــد .بعــد از آن
مابقــی ابتــدا بايــد بــه مصــرف تعميــرات رقبــات موقوفــه و ســاير بنا هــای وقفــی
برســد .ســپس ذکــر می کنــد کــه حــال هــر چــه باقــی مانــد نصــف آن بــه عنــوان
حقالتوليــه تعلــق بــه متوليــان ،بــه ايــن ترتيــب کــه نــه ســهم آن بــه طــور تســاوی
ميــان همــه فرزنــدان او تقســيم شــود و فقــط ارشــد اوالد ذکــور کــه ســمت
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سرپرســتی موقوفــه را دارد عــاوه بــر ســهم خــود از ايــن نــه ســهم يــک ســهم
ديگــر را بــه عنــوان حــق الزحمــه دريافــت نمايــد.
ســپس از متولــی خواســته از نيمــة باقــی مانــده درآمــد حاصلــه از موقوفــات
مبلغــی هــر ســاله بــه مشــهد ارســال شــود و بــه افــراد نابينــا و معلــول و بيمــار کــه
بــه اميــد شــفا يافتــن بــه آنجــا آمدهانــد داده شــود و مبلغــی نيــز بــه کســانی کــه
از مشــهد قصــد ســفر بــه مکــه و مدينــه و نيــز عتبــات عاليــات را دارنــد پرداخــت
شــود 1.توجــه بــه تاريــخ ايــن وقفنامــه کــه 1024ق اســت و مســئلة وقــف بــرای
ســفر بــه عتبــات و مکــه نشــان از تأثیــر بهبــود روابــط بــا عثمانــی دارد .البتــه در
جــای جــای وقفنامــه و در ميــان ذکــر مصــارف وقــف و شــروط وقفنامــه مرتب ـ ًا
واقــف بــر حفــظ آبادانــی موقوفــه تأکيــد کــرده اســت.
دقــت در شــروطی کــه گنجعليخــان بــر وقــف خــود مقــرر کــرده بــود ،گويــای
هوشــمندی واقــف اســت کــه بــا يــک تيــر چنــد هــدف را نشــانه رفتــه اســت .يعنی
آن کــه قبــل از هــر چيــز حفــظ و آبادانــی مايملــک خــود را در نســل های بعــدی
تضميــن کــرده و هــم بــرای فرزنــدان و نوادگانــش ميــراث مانــدگار و قابــل توجهــی
باقــی گذاشــته اســت و هــم آبادانــی شــهر و رســيدگی بــه امــور مــردم از جملــه
مســتمندان را در نظــر آورده و آخــر از همــه بــا تخصيــص بخشــی از آن بــه آســتانه
امــام مشــروعيت تمــام کار هــای خــود را و حتــی احيان ـ ًا خريــد اجبــاری امــاک
و اراضــی از صاحبــان آن را (اگــر نگوييــم مصــادره) مشــروعيت بخشــيده اســت.
در آخــر نيــز دســت تمامــی کســانی را کــه ممکــن بــود بتواننــد تصرفاتــی در
موقوفــات او داشــته باشــند کوتــاه کــرده اســت و بــه عکــس دســت ورثــه خــود
يعنــی متوليــان بعــدی را کامـ ً
ا بــاز گذاشــته و خواســته کــه کســی در امــور آنــان
« 1مبلــغ پنــج تومــان تبريــزی هــر ســاله بــه مشــهد مقــدس بــرده بــه کــور و شــل و جمعــی بيمــاران کــه پنــاه بــه آن
آســتانه ملــک [پاســبان] بــرده بــه اميــد شــفا اســتظالل بــه ســايه بــارگاه عــرش اشــتباه جســته باشــند و اصــل و عايــد
گردانــد و آن چــه باقــی بمانــد بــه جمعــی کــه بــه طــواف مکــه معظمــه و مدينــه مشــرفه -زاد همــا اهلل شــرفاً و تعظيمـاً
متوجــه باشــند و بــه زوار مشــاهد متبرکــه و عتبــات عاليــات حضــرت ائمــه معصوميــن ســام اهلل عليهــم اجمعيــن و بــه
فقــراء و مســاکين و طلبــة علــم کــه در کرمــان ســاکن باشــند بــه نحــوی کــه رای متولــی شــرعی اقتضــاء نمايــد ،قســمت
نمــوده عايــد ســازند» (ســطر  118تــا . )123
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مداخلــه ننمايــد .شــروط وقفنامــه در ايــن زمينــه چنيــن اســت« :جايــز نيســت
احــدی را از صــدور عظــام و متولــی آســتانه مقدســه و شــيخ االســام و قضــات و
حــکام و کالنتــران و اربابــان کرمــان و عمــال و مباشــرين و متصديــان اوقــاف کــه
تغييــر و تبديــل در ايــن وقــف و شــرايط ايــن وقــف راه دهنــد يــا آن کــه حســاب
از متولــی شــرعی طلــب نمايند»(ســطر 130تــا.)132
نتيجهگیری
بی تردیــد بــا توجــه بــه موقعيــت کرمــان بــه عنــوان شــهری کــه امنيــت آن بــه
لحــاظ تجــاری در آن دوره از اهميــت خاصــی برخــوردار بــود و در ضمــن دروازة
قندهــار نیــز محســوب می شــد ،نیــاز بــه حاکمــی قدرتمنــد داشــت .گنجعليخــان
چنیــن حاکمــی بــود کــه شــاه دســت او را در امــور منطقــه بــاز گذاشــته بــود.او
نیــز بــه پــاس ایــن همــه اعتمــاد ،ســعی نمــود حتیاالمــکان از سياســت های شــاه
عبــاس پيــروی نمايــد.
وقــف بــر حــرم امــام رضــا(ع) کاری بــود کــه شــاه عبــاس انجــام داده بــود و
توجــه زيــادی بــه آبــادی ،امنيــت و رونــق شــهر مشــهد نشــان مــی داد .گنجعليخــان
نيــز بــا قيــد مکــرر غــام مخلــص درگاه شــاهی سياســت او را دنبــال کــرد از ايــن
روی در وقفنامــة اول کــه هنــوز روابــط بــا عثمانــی تيــره بــود ،صرفـ َا بــرای مخــارج
داخلــی حــرم امــام رضـا(ع) وقــف کــرده و صرفـ ًا خواســته اگــر از درآمــد موقوفات
بــرای مخارجــی کــه ذکــر کــرده چيــزی اضافــه آمــد آن را بــه طــاب اختصــاص
دهنــد؛ در حالــی کــه در وقفنامــة دوم کــه حساســيت های سياســی نســبت بــه
دولــت عثمانــی کمتــر شــده اســت حتــی بــرای کســانی کــه راهــی ســفر حــج و يــا
عتبــات عاليــات و زيــارت مقابــر ائمــه بودنــد نيــز وقــف نمــوده اســت .ايــن بــار
نســبت بــه طــاب هــم ســخاوت بيشــتری نشــان داده و بــرای طــاب کرمــان نيــز
مقــداری در نظــر آورده اســت.
نــگاه تقديرگرايانــه در هــر دو وقفنامــه بــه طــور يکســان ديــده می شــود .در
هــر دو وقفنامــه احتــرام او بــه شــخص شــاه و خانــدان او بــه عنــوان ســالة خانــدان
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نبــوت و امامــت در منت هــای دقــت آمــده اســت و از خــود جــز عنــوان بنــدة
کوچکــی کــه بــه يمــن دولــت آنــان ،صاحــب قــدرت و مکنــت شــده ســخنی يــاد
نمی کنــد.
در هــر دو وقفنامــه مــوارد مصــرف وقــف نشــان از دقتــی دارد کــه وی پيــش از
هــر چيــز بــه آبادانــی و توســعه کالبــدی شــهر کرمــان داشــته اســت و علیرغــم آن
کــه بــه ظاهــر وقــف بــر حــرم امــام اســت امــا بيشــترين بخــش مصــرف آن ايجــاد
اشــتغال در خــود شــهر کرمــان اســت .بديــن معنــی کــه واقــف پيــش از هــر چيــز
و بيــش از هــر مــوردی آبادانــی شــهر محــل حکومــت خــود را مــدّ نظــر داشــته
اســت و البتــه ايــن کار را بــا رنــگ و لعابــی از اعتقــادات مذهبــی آراســته اســت.
در هــر دو وقفنامــه مــواردی کــه وی ســاخته و آبــاد نمــوده بــا دقــت و جــزء
بــه جــزء يــاد شــده اســت بــه ويــژه در وقفنامــه دوم کــه هــم ميــزان رقبــات وقفــی
بيشــتر اســت و هــم بــا دقــت بســيار يــک يــک آنهــا توصيــف شــده اند ،کــه ايــن
مــورد بــرای بازشناســی شــهر کرمــان در آن دوره و وضعيــت اجتماعی-کالبــدی آن
حائــز اهميــت بســيار اســت.
امــر توليــت در هــر دو وقفنامــه ابتــدا تــا زمــان حيــات واقــف بــه شــخص او
تعلــق گرفتــه و ســپس بــه فرزنــدان ذکــور وی تخصیــص یافتــه اســت .نکتــه قابــل
توجــه دیگــر آن اســت کــه وی در صــورت نبــودن ذکــور حتــی در نســل دختــری
خــود ،توليــت را بــه دختــران خانــواده  داده اســت،ايــن مــورد از نــوادر آن روزگار
می باشــد ،چــرا کــه غالبـ ًا در صــورت نبــود فرزنــد ذکــور ،چــه در شــاخة پســری
و چــه در شــاخة دختــری بــه جــای دادن توليــت بــه دختــران خانــواده آن را بــه
کســانی ديگــر ماننــد فقهــای جامعالشــرايط آن شــهر و غيــره بخشــيده اند نــه بــه
دختــران.
همچنيــن در وقفنامــة دوم ســهم متولــی بــه عنــوان حقالتوليــه بيــش از مقــدار
متــداول کــه يــک دهــم کل درآمــد حاصلــه پــس از مخــارج اوليــه ماننــد تعميــرات
و هزينه هــای جــاری و غيــره می باشــد ،در نظــر گرفتــه شــده اســت .در نتيجــه
احســاس می شــود کــه واقــف بــه نوعــی بــرای فرزنــدان و فرزنــدزادگان خــود
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ارثيــه ای ثابــت بــر جــای گذاشــته اســت و شايـــــد حتــی واقــف تضميــن بقــای
چنيــن ارثيــه ای را بيــش از ديگــر مــوارد دانســته اســت .وی در ايــن وقفنامــه نيمــی
از درآمــد حاصلــه را بــه طــور تســاوی ميــان فرزنــدان و فرزنــدزادگان تقســيم
کــرده البتــه بــا ايــن شــرط کــه ارشــد آنــان بــه امــور رســيدگی کنــد و يــک دهــم
از ايــن نيمــة درآمــد را بابــت زحمــات خــود دريافــت نمايــد و مابقــی ميــان همــه
تقســيم شــود .شــايد ايــن نــوع وقــف راهــی بــرای فــرار از مصــادره کــه در ميــان
بــزرگان دولتــی امــر غريــب و دور از ذهنــی نبــود ،باشــد .البتــه همانگونــه کــه در
تاريــخ بارهــا شــاهد مصــادره امــوال حتــی موقوفــات بــزرگان و صاحــب منصبــان
1
پــس از مــرگ آنــان و يــا حتــی در زمــان حياتشــان هســتيم.
بــا دقــت در وقفنامه هــای گنجعليخــان و اقدامــات او در طــول حکومتــش بــر شــهر
کرمــان ،می تــوان بــه تأثيــر اين موقوفــات بر روند توســعه کالبدی شــهر کرمان پــی برد.
در پايــان می تــوان گفــت آن چــه گنجعليخــان در کرمــان انجــام داد ،يعنــی
ســاخت مجموعه هــای شــهری بــا چنيــن وســعت و گســتردگی کــه شــامل ســاخت
ميدانــی عمومــی شــبيه بــه ميــدان اصلــی پايتخت بــود و وقــف درآمد آن يا بخشــی از
درآمــد آن بــر آســتانه امــام رضا(ع) ،از ســوی هیچ یــک از ديگر حاکمان شــاه عباس
انجــام نپذيرفتــه اســت .حتی حاکمــان قدرتمندی چــون اهلل وردیخان و پســرش امام
قلیخــان کــه بــر منطقــه ثروتمنــد فــارس تــا خلیــج فــارس حکمرانــی می کردنــد
چنیــن مجموع هــای را بــه یــادگار نگذاشــتند .اگــر چــه بنا هــای بزرگــی چــه در
پايتخــت و چــه در ديگــر شــهرها بــه نــام برخــی از آنــان بــه ثبــت رســيده اســت.
بــه هــر حــال ،توســعه شــهری در دورة حکمرانــی وی در شــهری کــه علیرغــم
موقعيــت حســاس ســوق الجيشــی اش ،از موقعيــت اقتصــادی چنــدان عالــی برخوردار
نبــوده اســت ،شــايان توجــه بســيار می باشــد .اضافــه بــر آن کــه بررســی ایــن
وقفنامههــا بــه عنــوان اســنادی باقیمانــده از آن دوره مــا را در شــناخت کالبــدی
شــهر کرمــان دوره صفویــه رهنمــون می ســازد.
 1نمونــه ایــن مــورد میــرزا ســلمان وزیــر اســت کــه در زمــان محمــد خدابنــده ابتــدا وقفنامه هــای او در طشــت آب شســته
و اموالــش مصــادره شــد و ســپس خــودش بــه قتــل رســید.
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جنبش ُو َصفا

(بررسی جنبش ُغ ّ
الت شیعی عراق در عهد خالفت هشامبنعبدالملک
و امارت خالدبنعبداهللالقسری)
روح اهلل بهرامی

1

چکیــده :جنبــش غــات عــراق در عهــد خالفــت هشــامبنعبدالملک یکــی از جنبشهــای
سیاســی و فکــری اســت کــه آثــار فراوانــی در تاریــخ سیاســی و اندیش ـههای مذهبــی غــات
بــر جــای نهــاده اســت .ایــن حرکــت بــه رهبــری هفــت تــن از شــیوخ غالــی کوفــه در ســال
«و َصفــا» یــاد شــده .ایــن
(119ق) صــورت گرفــت .از ایــن جنبــش در برخــی منابــع بــه عنــوان ُ
ً
جنبــش یکــی ازمســتقلترین حرکتهــای تاریخــی غــات شــیعی اســت کــه تقریبــا هــم
زمــان بــا جنبشهــای پایانــی خالفــت امویــان و قبــل از همــة آنهــا در کوفــه آشــکار گردیــد.
امــا از آنجــا کــه در فضــای پــر التهــاب جریانهــای آشــکار و پنهانــی کــه منجــر بــه ســقوط
امویــان شــد صــورت گرفــت آنچنــان مــورد توجــه قــرار نگرفــت ،بــه ویــژه آن کــه ایــن
ـری و غالــی
حرکــت ،ماهیتــی بدعتآمیــز داشــت و در بســتری از افــکار و آراء رازآمیــز ،سـ ّ
صــورت گرفــت .اطالعــات تاریخــی و فکــری در بــاب آن روایتهــا و اتهامهــای عقیدتــی
کفرآمیــز بــه نــدرت ثبــت شــده اســت .ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن اســت کــه ضمــن بررســی
چگونگــی و چرایــی وقــوع ایــن حرکــت ،پیشــینة فکــری ،زمینههــای سیاســی ماهیــت و
اهمیــت آن را در رشــد و
خاســتگاه اجتماعــی ایــن حرکــت غالیانــه را بررســی نمــوده و تأثیــر ّ
رواج اندیشــههای غلوآمیــز نشــان دهــد.
واژههــای کلیــدی :شــیعه ،امویــان ،جنبشهــای غالــی ،بیانبنســمعان ،مغیرةبنســعید،
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Vossafa Movment

Extremist Shi’ite movements in Iraq in the era of caliph
Hisham bin Abdul Malik and the Emirate of Khalid Ibn
Abdullah Alqasry
Rohollah Bahrami1
Abstract:The Extremist Shi’ite movement in Iraq in the era of the Caliph
Hisham bin Abdul Malik is regarded as one of the extremist Shi’ite political and
intellectual movements that had a profound effects on both political history and
religious ideas. The movement was initiated under the leadership of seven extremist
Shi’ite Kufi spiritual guides 119 (AD. C).This movement which has been called
“Vossaffa” in some of the original sources is one of the most independent and
historical movments by the extremist Shi’ites at the early part of the second century,
which occured almost at the same time, as the final movements of the Umayyad
caliphate. It must be noted that the extremist Shi’ite movement happened before this
movements in the city of Kufa. But since such a movement was considered heretical
and extreme and it happened in the tumultuous atmosphere of the subsequent events
that led to the fall of the Umayyad dynasty, it did not receive sufficient attention.
Most importantly، the movement occurred in the context of esoteric, mystical and
extremist thoughts which is seldom recorded in the intellectual and historical data.
The present study seeks to examine how and why the movement happened and also
it attempts to investigate its intellectual background, political context and the causes
of its emergence. the study Also shows the impact of the movement on the growth,
the spread and the expression of extremist ideas of among Shiite sects.
Keyw ords: Shiite movements, Umayyads , Extremist movements, Bian
IbnSam’an, Moghyereh Ibn Said, Hisham Ibn Abdul Malik, Khaled Ibn Abdullah
Alqasry
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مقدمه
بــا روی کار آمــدن امویــان ،محدودیتهــای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی
شــدیدی علیــه شــیعیان علــی (ع) اعمــال گردیــد کــه بــا حادثــه کربــا بــه اوج
رســید .علیرغــم تکاپوهــای موفقیتآمیــز در قيــام مختــار ،مــا شــاهد رشــد
گرايشهــای غالــى و افراطــى هســتيم كــه جــدا از رهبــران اصلــى تشــيع و بــه
خاطــر ناکامیهــای سیاســی و اجتماعــی پدیــد آمدنــد  .ایــن جریانهــا سرنوشــت
خــود را بــا موالــی وگروهــای غيــر عربــى پيونــد دادنــد كــه بــا آنــان بــه لحــاظ
محروميــت از امتيازهــای سياســى ،اجتماعــى و اقتصــادى یکســان بودنــد .ايــن
جريانهــا بــه طــور كلــى ،فرقهگرايىهــای مفــرط و فزاينــدهاى را شــكل بخشــيد
كــه در مجمــوع غالیگــری اشــتهار يافتهانــد .برخــی از ایــن جریانهــا عــاوه
بــر بــروز اندیش ـههای غالیانــه در اواخــر حکومــت امویــان بــا آگاهــی از اوضــاع
نامســاعد سیاســی دورة پایانــی خالفــت امویــان ،بــه حرکتهــا و شــورشهای
سیاســی روی آوردنــد .یکــی از جنبشهــای فکــری و سیاســی یــاد شــده جنبــش
موســوم بــه وصفــا اســت کــه در کوفــه شــکل گرفــت .ایــن پژوهــش بــر آن اســت
کــه ضمــن بررســی ایــن جنبــش غالــی بــا بهرهگیــری از روش توصیفــی – تحلیلــی
و بــا بررســی رونــد شــکلگیری فرقههــای غالــی بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه
چــه کســانی ایــن جنبــش را رهبــری می کردنــد .ماهیــت فکــری و سیاســی رهبــران
ایــن حرکــت چگونــه شــکل گرفتــه بــود و خاســتگاه آن بــه لحــاظ اجتماعــی
چگونــه بــوده اســت؟
هــدف از ایــن جســتار آن اســت کــه ضمــن بررســی یکــی از مهمتریــن
حرکتهــای غالــی شــیعه در دوره پایانــی خالفــت بنیامیــه و در آســتانه
تکاپوهــای سیاســی بنیعبــاس ،نقــش غــات در ســتیزهگری بــا دولــت امویــان را
نشــان دهــد و ضمــن روشــن ســاختن سرشــت سیاســی و اجتماعــی چنیــن جنبشــی،
اثرگــذاری ایــن حرکــت در گســترش افــکار غــات را اثبــات کنــد.
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زمینههای فکری و سیاسی جنبش
غلــو بــه غليــان بیــش از انــدازه ،رهــا شــدن تيــر از كمــان ،ارتفــاع ،افــراط ،تعــدى 
1
بــه مقــام و منزلــت كســى يــا چيــزى و نيــز بــه مفهــوم طغیــان اطــاق شــده اســت،
و در اصطــاح مذهبــى بــه مفهــوم اغــراق در دوســتى ،زيــادهروى در درك قــدرت،
علــم و جايــگاه پيامبــر ،ائمــه و بــزرگان ديــن اســت ،بــه طــورى كــه منجــر بــه
نزديكــى يــا شــرکت انســان بشــر در جايــگاه و توانايىهــاى معبــود شــود 2.چنیــن
تفکراتــی در میــان ملــل و ادیــان و از جملــه در میــان اعــراب ســابقهای کهــن دارد
و در اســام بــراى نخســتين بــار در زمــان پیامبــر وســپس در ميــان يمنيــان بــه ويــژه
در ميــان بنىتميــم و بنىحنفيــه بــا ادعاهــاى پيامبرانــه و نــزول وحــى و مشــاركت
در نبــوت پيامبــر آغــاز شــد 3.ایــن امــر در واقــع نوعــى رقابــت و واكنــش قبايــل
جنوبــى بــه اوجگيــرى قــدرت اعــراب شــمالى بــود كــه خــود را وارث قــدرت
سياســى و معنــوى پيامبــر اســام مىديدنــد ،هرچنــد ســركوبى جریــان «رده» در
عهــد ابوبکــر ،تكــرار چنيــن ادعاهايــى را بــراى مدتــى در ميــان قبايــل جنوبــى 
بــه تعويــق انداخــت .پــس از آمــدن امــام عل ـى(ع) بــه عــراق ،چنيــن انديش ـههايى 
بــا توجــه بــه ويژگىهــاى شــخصيتى فوقالعــاده ایشــان در ميــان بدويــان مهاجــر
و اعــراب جنوبــى كــه بيشــتر بــا آييــن نصــارى و يهــود آشــنايى داشــتند شــكل
 1محمدبنمکرمبنمنظــور( ،)1363لســان العــرب ،ج  ،7قــم :ادب الحــوزه ،ص368؛ احمدبنمحمــد فيومــى مقــرى
(1405ق) ،المصبــاح المنيــر فــى غريــب الشــرح الكبيــر للواقعــى ،ج ،2قــم :دارالهجــرۃ ،صـص453-452؛ محمــد مرتضــى
زبيــدى واســطى[بى تا] ،تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،ج  ،2الطبعــة الثانيــه ،بيــروت :دارالمكتبــــة الحيــــاة ،ص 269
ی و اشــرف احمــد عبدالعزیــز ،الجــزء
 2عبدالكريــم الشهرســتانى[بیتا] ،الملــل و النحــل ،صححــه وعلــق علیــه احمــد فهم ـ 
االول ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــه ،ص 171؛ االشــعرى القم ـى( ،)1360المقــاالت و الفــرق ،صححــه و قــدم لــه محمــد
جــواد مشــکور ،چ ،1تهــران :انتشــارات علمـیو فرهنگـی ،ص179؛ ابوالحســن االصفهانــى( ،)1377صــراة النجــاه ،تصحيــح
ابوالقاســم شــرافت ،ج  ،1تهــران :چاپخانــة اســاميه ،چ ،10ص .77
 3احمدبنابىيعقوباليعقوبــى( ،)1413تاريــخ اليعقوبــى ،تحقیقعبداالمیــر مهنــا ،ج ،1مؤسســة االعلمیللمطبوعــات،
بیــروت :الطبعــة االولــی ،ص411؛ ابومحمدعبدالملكبنهشــام( ،)1419ســير ه ابنهشــام ،تحقیــق و تعلیــق محمــد
اللحــام ،الجــزء االول ،بیــروت :دارالفکــر للطباعــة و النشــر ،ص 155؛ محمدبنجريرالطبــرى ( ،)1418تاريــخ الطبــرى،
راجــع و قــدم صدقــی جمیــل ،ج ،3بیــروت :دارالفکــر للطباعــة و النشــر ،صــص  221و 300-269؛ ابىعبــداهلل
محمدبنعمربنالواقدى[بیتــا] ،كتــاب الــرده ،قــدم و حققــه محمــود عبــداهلل ابوالخيــر ،عمــان – االردن :دارالفرقــان،
صــص .165 -164

جنبش ُو َصفا (بررسی جنبش ُغ ّ
الت شیعی عراق در عهد خالفت هشامبنعبدالملک و امارت خالدبنعبداهللالقسری)
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گرفــت 1.ويژگىهــاى اجتماعــى ،فرهنگــى ،عقيدتــى و دينــى عــراق نیــز مســاعد
پذيــرش چنيــن افــكاری بــود ،خالفــت امــام علــى (ع) فرصتــى بــراى بهرهمنــدى از
موقعيتهــاى برابــر میــان اعــراب شــمال بــا اعــراب جنــوب و همچنیــن بــرای
موالــی و ســایر اقــوام بــود ،در ایــن میــان عــدهای چنــان تحتتأثيــر قرارگرفتنــد
كــه ايشــان را همچــون مقامــى الهــی و ناميــرا تصــور كردنــد .ایــن امــر بــه طــوری
خاطــر ایشــان را آزرده نمودکــه در ســخنانی در بــارة خویــش گفتنــد «و ســیهلک
ـی صنفــان :محــب مفــرط یذهــب بــه الحــب الــی غیرالحــق ،و مبغــض مفــرط
فـ ّ
یذهــب بــه البغــض الــی غیــر الحــق» 2.پــس از اســتقرار امویــان بــا تــداوم نارضايتــى 
هــواداران علــی (ع) ،بخشهايــى از نيروهــاى قبایــل جنوبــی عــرب بــا چنیــن
معتقداتــی بــه همــكارى بــا مختــار پرداختنــد و دور جديــدى از غاليگــرى آغــاز
شــد كــه بنىشــاكر ،بنىشــبام ،بنىنهــد و عجلییــان و جماعتــی از موالــی در
مركــز آن قــرار داشــتند 3.اينــان كــه عمدت ـ ًا از اعــراب جنــوب بودنــد در منابــع
بعــدى مغرضانــه وبهطــور کلــی بــا نگرشــی شیعهســتیزانه ،بــه ابنســبا شــخصيت
اســطورهاى و مجهولالهویــهای کــه در جریــان قتــل عثمــان پیــدا شــد ،منتســب
4
شــدند.
  ایــن جریــان تقريبـ ًا خــط مشــى سياســى و فكــرى خــود را از گــروه ميانـهرو تشــيع
كــه در پيرامــون اوالد پيامبــر و علويــان فاطمــى كــه در مركــز آن علىبنحســين(ع)
قــرار داشــت جــدا كردنــد .چنيــن افــكارى در میــان اعــراب در پيونــد بــا موالــى 
غيــر عــرب عــراق ،امــکان ارتبــاط میــان افــکار اعــراب جنــوب و يمنيــان بــا موالــی
1
2
3
4

ســیفبنعمر التمیمیاالســدی(1413ق1993/م) ،فتنــه و وقعــة الجمــل ،جمــع وتصنیفاحمــد تراتــب عرمــوش ،الطبعــة
الســابعة ،بیروت :دارالنفائــس ،صص.129-110
شــریف الرض ـی( ،)1388نهــج البالغــه ،ترجمــة علــی دشــتی ،تهــران :نشــر مؤسســة دارلبشــارت ،چ،1ص«170خطبــه
.»127
عزالدينبناالثيرالجــرزى(1418ق) ،الكامــل فــى التاريــخ ،راجعــه وصححــه یوســف الدقاقــه ،الطبعــة الثالثــة ،منشــورا
محمــد علــی بیضــون ،ج ،4بیــروت :دارالکتــب العلمیــه ،صــص.58 -49
التمیمیاالســدی ،همــان ،صــص129-110؛ شــهابالدين احمــد نويــرى( ،)1364نهايــة االرب فــى فنــون االدب ،ترجمــة
محمــود مهــدوی دامغانــی،ج  ،5تهــران :انتشــارات امیرکبیــر ،صــص63-62؛ سيدمرتضىعســكرى(،)1392/1967
عبداهللبنســبا و اســاطير االخــرى[ ،بىجــا] :المكتبــة االســاميه الكبــرى ،الطبعــة االولــى؛ اســدحيدر(1403ق) ،االمــام
الصــادق و المذاهــب االربع ـه ،ج ،3بيــروت :دارالكتــاب العربــى ،الطبعــة الثالثــة ،ص ـص.486 -456

62

مطالعات تاریخ اسالم ،سال هفتم ،شماره  ،23زمستان 93

و مــردم بومــی بينالنهريــن را پدیــد آورد 1.پــس از مــرگ مختــار و ابنحنفیــه
بســيارى از عناصــر فكــرى صحراگــردان بــدوى و يمنيــان متأثــر از نصــارى و
يهــود و ايرانيــان ثنــوى مســلك و ســاميان بومــى بينالنهريــن در ســواد و كوفــه و
مدايــن ،در زيــر بيــرق جریانــی گــرد آمدنــد کــه منســوب بــه مختــار و ابنحنفیــه
شــدند و بــه عنــوان کیســانی اشــتهار یافتنــد ،امــری کــه ناخوشــایندی جریــان تشــیع
دوســتدار اهــل بیــت را در پــی داشــت و باعــث شــد کــه چهــرهاى دوگانــه از ایــن
دو شــخصیت در آثــار شــيعى معتــدل و حتــی تحقیقــات اخیــر ترســیم گــردد كــه
بــا مــدح و ذم همــراه اســت 2.در عیــن حــال بســیاری از فرقههــا و جریانهــای
غالــی کــه از ایــن پــس پدیــد آمدنــد مشــروعیت و گزافهگویائیهــای خــود را بــر
محــور ادعــای امامــت ابنحنفیــه متمرکــز ســاختند ،جنبــش وصفــا یکــی از ایــن
گونــه حرکتهــا بــه شــمار میآیــد.
الف .خیزش وصفا در کوفه
رهبــران شــيعى بهويــژه از زمــان امــام علىبنحســين(ع) و پــس از واقعــه كربــا 
تــا زوال دولــت امــوی بــراى جلوگيــرى از بهانهجويىهــاى قــدرت حاكــم از وارد
3
شــدن بــه هــر نــوع حركــت تنــد و گرايشهــاى انقالبــى خونيــن پرهيــز كردنــد.
 1طبــری ،همــان ،ج ،7صـــص134-129،133-127؛ ابوحنیفــه دینــــوری(1409ق) ،همــان ،صــص310-299؛
ابوعلىابنمســكويه الــرازى( ،)1418تجــارب االمــم ،ج ،2طهــران :دارالســروش للطباعــه و النش ـر ،صــص-160 ،150-147
162؛ ابىالعبــاس محمدبنيزيــد المبــرد( 1407ق) ،الكامــل فــى اللغــة و االدب ،ج ،2تحقیــق تغاریــد بیضــون و نعیــم زر
زور ،بیــروت – لبنــان :دارالکتبالعلمیــه ،صــص .216-214
 2محمدبنعمربنعبدالعزيــز الکشــی(1402ق) ،اختيــار فــى معرفــة الرجــال ،صححــه و علــق علیــه حســن المصطفــوی،
ت و مطـ��العات،
ت و مع��ارف اس��المی ،مرکـ��ز تحقیق��ا 
ج ،2مشــهد :دانش��گاه مش��هد ،دانش��کده الهی��ا 
صــص318؛ 342-340؛ الحلی(1402هــ.ق) ،همــان ،صــص169-168؛ بنگریــد بــه :محمودرضــا افتخــار زاده(،)1375
نهضــت مختــار ثقفــى ،قــم :دفتــر نشــر معــارف اســامى ،چ1؛ ســيدابوالفضل رضــوى اردكانــى( ،)1378ماهيــت قيــام
مختــار ،قــم :مركــز نشــر ،دفتــر تبليغــات اســامى،چ4؛ يوليــوس و لهــوزن( ،)1375تاریــخ سیاســی صــدر اســام (شــیعه
و خــوارج) ،ترجمــة محمودرضــا افتخــارزاده ،قــم :دفتــر نشــر معــارف اســامى ،چ ،1ص 181؛
G. R. Hawting(1986), “The first dynasty of Islam, the umayyad caliphate” croom Helm,
London & Sydney: pp. 50-56 .
 3شهرســتانى[بیتا] ،همــان ،ج ،1ص153؛ محمدبنعلىبنطباطبــا معــروف بــ ه ابنالطقطقــى( ،)1945الفخــری فــی آداب
الســلطانیه و الدولــل االســامیه ،راجعــه محمد عوض ابرهیــم و علی الجارم ،مصــر :دارالمعــارف ،ص147؛ ابىمحمدعبداهللبن
قتيبهالدينــورى( ،)1418االمامة و السیاسـة ،دارالکتب العلمیه ،منشــورات محمد علی بیضــون ،بیروت  -لبنان :صص.293-292
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اتخــاذ چنيــن شــیوهای ،عامــل مهمــى در جداســازى خــط ســير جريانهــاى افراطــى 
و غالــى ازخــط مشــی شــيعيان ميانــه رو شـد .د ر ایــن شــرایط گروههــاى مختلــف
سیاســی و رادیــکال بــا گرایــش غالــی شــیعی بیشــتردر حــول محــور امامــت حنفیــان
از خانــدان امــام علــى (ع) بــه وجــود آمدنــد 1.امــا بــر نيامــدن انتظــارات مــورد
نظــر در جنبــش مختــار باعــث شــد كــه تشــكيل جامعــه آرمانــى مــورد نظــر
گروهــای سیاســی و غالــی بــه رجعــت ابنالحنفيــه و ظهــور او موكــول شــود و
در نتیجــه بیشــتر ایــن جریانهــا بــه حرکتهــای مخفــی ،انتظــارات مسیانیســتی
و حرکتهــای غالیانــه روی آوردنــد 2.یکــی از ایــن جنبشهــا کــه در بســتر چنیــن
افــکاری شــکل گرفــت .حرکــت غــاة کوفــه موســوم بــه وصفــا بــود .خیــزش وصفا
در دوره خالفــت هشــامبنعبدالملک(125 -105هــ.ق) و درســال 119هجــری و
در زمــان فرمانروایــی خالدبنعبداهللالقســری در عــراق رخ داد .خالــد از حــکام
بــزرگ و مــورد اعتمــاد امویــان بــود کــه متهــم بــه تســاهل و زندقــه بــود لــذا مــا
شــاهد رشــد و نفــوذ جریانهــای فکــری و عقیدتــی غیراســامی از نصــارا و یهــود
در جامعــه اســامی هســتیم 3.وفــاداری او نســبت بــه بنیامیــه آنچنــان بــود کــه
آنــان را حتــی بــر پیامبــر برتــری مــی داد و حاضــر بــود خشــت خشــت کعبــه
را برکنــد و بــرای هشــام بــه دمشــق بفرســتد 4.خالدبنعبداهللالقســری و یوســف
ابنعمــر ثقفــی خشــونتها فراوانــی در حــق شــیعیان روا داشــتند 5.در ایــن زمــان
علــی رغــم فشــارهای سیاســی واجتماعــی شــاهد رشــد و گســترش نارضایتیهــا و
شــکلگیری جنبشهــای مخفــی برضــد امویــان هســتیم .در ایــن شــرایط غــات
1
2
3
4
5

محمدعبدالحىشــعبان(  ،)1977الثورتــة العباســیة ،ترجمــة عبدالمجیــد حبیــب القیسـی ،ابوظبــی – عمــان :المطبعةالخلیلیـة،
ص .236
روحاهلل بهرامـی( ،)1383ریشـههای فکــری و سیاســی جنبشهــای کیســانی و نقــش آن در زوال خالفــت امویــان،رســالة
دکتــری ،دانشــگاه تربیــت مدرس ،صــص.227-225
ابوالفرج االصفهانی( ،)1963االغانی ،ج ،22قاهره :المؤسسسة المصریة العامة ،ص .16
همان ،ج  ،22صص .18-16
ابناعثــم(1930م) ،همــان ،ج  ،8صــص ،96-84ص124؛ ابىمحمدعبداهللبنقتيبهالدينــورى( ،)1418عيــون االخبــار،
ج ،1بیــروت :دارالکتــب العلمیـه ،ص.212
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نیــز فعاليتهــاى خــود را بــا حرکتهــای ضــد امــوى پيونــد دادن ـد.
  در چنیــن شــرایطی و در ســال(119ه.ق) كوفــه شــاهد شــکلگیری جنبــش غالت
شــیعی بــه رهبــرى عــدهای از شــیوخ غالــی بودکــه در راس آنهــا مغيرۃبنســعيد
بجلــی یــا عجلــی و بيانبنســمعانتمیمی یــا نهــدی و چندتــن دیگــر از غــات
قــرار داشــتند 2.روایــات تاریخــی بیــش از آنکــه رونــد حــوادث تاریخــی جنبــش
مذکــور را توضیــح دهنــد بیشــتر جنبههــای اعتقــادی و الحــادی و غالیانــه ایــن
حرکــت و نــوع برخــورد فرمانــروای عــراق و چگونگــی مجــازات شورشــیان غالــی
را در کوفــه بیــان مینماین ـد .ماهیــت حرکــت تاریخــی ،شــکلگیری ایــن جنبــش
در هالــهای از ابهــام و در پیونــد فکــری بــا ســایر جنبشهــای پنهــان هاشــمیه و
کیســانیه و بنیعبــاس قــرار دارد لــذا جــز روایــات پراکنــده تاریخــی – عقیدتــی
اطالعــات دقیقــی از رونــد بــروز و ســرکوب جنبــش در دســت نداریــم بررســی
برخــی روایــات تاریخــی مورخــان بــا دادههــای عقیدتــی و فکــری ملــل و نحــل
نــگاران تــا حــدودی پــرده از بخشــی از ماهیــت حرکــت تاریخــی – عقیدتــی
ایــن جریــان بــر مــیدارد .در روايتــی از طبــرى دربــاره شــورش مغيرةبنســعيد و
بيانبنســمعان بــه نقــل از احمدبنزهيرآمــده اســت كــه براســاس آن مىگويــد
مغيرةبنســعيد و هفــت نفــر از اصحابــش كــه بــه آنهــا  «وصفــاء» مىگفتهانــد
در پشــت كوفــه بــر خالدبنعبداهللالقســرى خــروج كردنــد «خــرج المغیــره فــی
ســبعه نفــر ،و کانــوا یدعــون الوصفـا» .چــون اخبــار خــروج آنــان بــه امیــر کوفــه،
خالدبنعبــداهلل قســرى رســيد او بــر بــاالى منبــر در حــال ایــراد ســخن بــود و
دچــار وحشــت شــد ،و از اطرافیانــش در خواســت آب کــرد و گفــت مــرا آب
بدهيــد و ايــن كار را بــر او عيــب گرفتنــد و او را ترســو برشــمرده و اشــعارى 
1



 1ابناثیر(1418ه��.ق) ،همــان ،ج ،4ص429؛ محمدبنســعد(1405ق1985/م) ،الطبقــات الكبــرى ،ج ،5بیــروت :دارالفکــر،
ص321؛ هبةاهللبنابیالحدیدالمعتزلــی ( ،)1967شــرح نهجالبالغــه ،تحقیــق محمــد ابوالفضــل ابراهیــم ،ج ،8بیــروت-
لبنــان :داراالحیــاء تــراث العربیـه ،الطبعــة الثانیــة ،صــص .121-21
 2طبــرى( ،)1418همــان ،ج ،8صــص203-202؛ مســكويه الــرازى ،همــان ،ج ،3صــص105-103؛ ابناثيــر ،همــان ،ج،4
صــص329-328؛ نويــرى ،همــان ،ج  ،6صــص .349 -348
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در مذمــت خالــد ســرودند 1.طبــرى در روايتــى دیگــر از ابنحميــد مىگويــد
مغيرةبنســعيد در فنــون جادوگــرى مهــارت داشــته و مدعــى بــوده كــه قــادر اســت
2
عــاد و ثمــود را و ديگــر اقــوام درگذشــته در ســدههای قبلــى را زنــده گردانــد.
او از غيبگويىهــاى مغيرةبنســعيد ســخن بــه ميــان آورده و بــه ســاحرى و
ادعاهــای پیامبرانــه او اشــاره كــرده اســت 3.چنیــن ادعاهایــی ظاهــراً ایــن اجــازه
را بــه فرمانــروای امــوی داده کــه ســریعا حرکــت مذکــور را بــه بهانــه الحــاد بــا
خشــونت تمــام ســرکوب کنـد .در روايــت ديگــری طبــری بــه جنبههــاى تاريخــى 
و نحــوه مجــازات ســخت رهبــران شــورش یعنــی مغيرةبنســعيد و بيانبنســمعان
اشــاره دارد .از جملــه اينكــه در زمانــى كــه خالدبنعبــداهلل قســرى فرمانــروای
عــراق مصمــم شــد كــه رهبــران مذكــور را در بيــرون مســجد كوفــه اعــدام كنــد
دســتور داد تــا بــراى ايــن منظــور ليــف خشــك خرمــا و نفــت و آتــش فراهــم
ســاختند .در ايــن روايــت بــه نقــل از یکــی از شــاهدان آمــده اســت ،زمانــى كــه
مغيــره و بيــان را بــه همــراه شــش يــا هفــت كــس ديگــر از اتباعشــان پيــش خالــد
آوردنــد ،خالــد را ديــدم كــه دســتور داد تــا تختــش را بــه درون مســجد جامــع
آوردنــد و فرمــان داد كــه دســتههايى از نــى بــه همــراه نفــت بياوردنــد ،آنــگاه بــه
مغيــره فرمــان داد كــه دســتهاى از نىهــا را برگيــرد كــه او بــا اكــراه و سســتى اقــدام
كــرد و چــون شــاق را بــر فــراز ســر خــود ديــد دســتهاى از نىهــا را برداشــته و
بــه خــود نزديــك كــرد و آنهــا را بــر او بســتند .آنــگاه نفــت بــر وى ريختنــد و
در او آتــش زدنــد كــه او بــا آن بســوخت و گروهــى را كــه بــا وى بــود نيــز چنــان
كردنــد و بســوختند و در نهايــت بــه بيانبنســمعان نیــز دســتور داد کــه دســتههای
نــی خشــک را بــه خــود ببنــدد تــا در او آتــش بزننــد.در حالیکــه اكثــر همراهــان
 1طبــرى ،همــان ،ج ،8ص203؛ ابنعثمانعمروبنبحرالجاحــظ( ،)1419البیــان و التبییــن ،ج ،2وضــع حواشــیه
موفــق شــهابالدین ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــه ،الطبعــة االولــی ،ص 175؛ المبــرد( ،)1407همــان ،ج ،1ص81؛
ابنقتيبةالدينــورى( ،)1418همــان ،ج ،1ص256؛ همــان ،ج ،2ص163؛ ابنابىالحديدالمعتزلــى ،همــان ،ج ،6صــص
.ِ1 11-107
 2طبرى(  ،)1418همان ،ج ،8ص .202
 3همانجا.
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او از جملــه مغيرةبنســعيد كــه بــزرگ و رهبــر شورشــيان بشــمار مىرفــت از
ســوختن و كشــته شــدن وحشــت كــرده بودنــد و بــا اكــراه و اجبــار آنهــا را بــه
آتــش ســوزانيدند ولــى بيانبنســمعان خــودش پيــش رفــت ليفهــاى خشــك 
خرمــا را بــر خــودش بســته و خــود را آمــاده ســوزانيدن كــرد .خالدبنعبــداهلل
قســرى از جســارت و شــجاعت بيانبنســمعان بســيار شــگفتزده شــد و بــدو
گفــت كــه :اى واى بــر شــما كــه در تمــام امــور احمقيــد و چــرا چنيــن امــرى را
بــه مغيــره نياموختــه بوديــد 1.البتــه برخــورد خالــد بــا شورشــیان مذکــور بــا توجــه
بــه اینکــه بدتریــن مجــازات را نســبت بــه آنــان اعمــال نمــوده ،بایســتی ضمــن
محاکمــه و اعــام تکفیــر آنــان صــورت گرفتــه باشــد.
  مــوارد اتهــام آنــان عقایــد و باورهایــی بــوده کــه آنهــا نتوانســته دامــن خــود
را از آنهــا مبــرا نماینــد چنانکــه در مــورد ادعــای مغیرةبنســعید مبنــی بــر زنــده
کــردن مــردگان گفتــه شــده که خالــد دســتور داد کــه یکــی از همراهان شورشــی او
2
را گــردن بزننــد آنــگاه از مغیــره خواســت کــه طبــق ادعایــش او را زنــده بگردانــد.
نوبختــی بــه ابعــاد بیشــتری از مجــازات اعضــا و پیــروان بیانبنســمعان در ایــن
جنبــش اشــاره دارد و می گویــد خالــد عــاوه بــر بیانبنســمعان ،پانــزده تــن
از اتبــاع وی را بــا مجــازات آتــش محکــوم نمــوده و همــه آنــان را زنــده در آتــش
ســوزانده اســت .اینــان طبعــ ًا کســانی بودهانــد کــه در عقایــد خــود ثبــات قــدم
داشــته اند چنانکــه داســتانی کــه نوبختــی در مــورد یکــی از اتبــاع وصفــا بیــان
نمــوده نشــان دهنــده جســارت و و وفــاداری ایــن افــراد در تبعیــت از رهبرانشــان
بــوده اســت .وی می گویــد یکــی از اتبــاع بیانبنســمعان در هنــگام اجــرای دســتور
گریخــت امــا چونکــه بــه پشــت ســرش نــگاه کــرد ودوســتان خــود را گرفتــار
آتــش دیــد بازگشــت و خــود را در آتــش افکنــد 3.در برخــی از روایــات دیگــر بــه
 1الطبــرى( ،)1418همــان ،ج ،8ص202؛ ابنمســكويه( ،)1379همــان ،ج  ،3ص104؛ روحاهلل بهرامـی( ،)1389مغیرةبنســعید
و ظهــور اندیشــة حروفیگــری درعهــد امویــان ،فصلنامــة مطالعــات تاریــخ اســام ،س ،2ش ،5صــص.52-29
 2عمادالدیناســماعیلبنکثیر( ،)2004البدایــةو النهای ـة ،اعتنــی بــه حســان عبدالمنــان ،ج ،2عمــان ،ریــاض :داراالفکارالدولیــة
الســعودیة ،ص .1474
 3النوبختی ،همان ،ص . 28
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ارتبــاط برخــی از عناصــر وابســته بــه عباســیان بــا اعضــای جنبــش غالــی مذکــور
حکایــت داردکــه در ذیــل بــه بررســی چگونگــی ایــن ارتبــاط میپردازیــم.
ب .عباسیان و جنبش وصفا
در برخــی منابــع آمــده اســت کــه یکــی از اعضــای برجســته وصفــا شــخصی بــه نــام
مالــک بناعینجهنــی بــوده اســت وی توانســته کــه بــا ترفنــدی خــود را از مهلکــه
نجــات دهــد .در روایــت طبــری بــه نقــل از ابوزیــد آمــده کــه ابوزيــد گفتــه
وقتــى خالــد ،مغيــره و بيــان را كشــت كســى را بــه طلــب مالكبناعينجهنــى 
کــه متهــم بــه شــرکت در ایــن جنبــش بــود فرســتاد و از او پــرس و جــو كــرد ،او
درمــورد خــود راســت بگفــت و خالــد او را رهــا كــرد .چــون او بــا نزديــكان و
معتمديــن خــود كــه از جملــه آنهــا ابومســلم خراســانى بودنــد خلــوت كرد شــعرى 
بديــن مضمــون خواندکــه :بــر ســر دو راهــی ،از بــرای او راهــی روشــن ســاختم،
و خورشــید را هماننــد چیزهــای دیگــر گل انــدود نمــودم ،هنگامــی کــه از مــن
پرســش می کردنــد آنــان را بــه شــبهه دچــار ســاختم ،آن چنانکــه در نوشــتار
میــان «ســین» و «شــین» اشــتباه میشــود 1.مالکبناعیــن جهنــی آن چنانکــه
طبــری بیــان نمــوده از دوســتان صمیمــی ابومســلم خراســانی بــوده اسـت .بــا توجــه
بــه اعتــراف صریحــی کــه مالکبناعیــن در نــزد ابومســلم بــه عنــوان یکــی از
معتمدیــن محــرم راز خــود داشــته و بــه ارتبــاط واقعــی و همــکاریاش بــا حرکــت
غــات کوفــه علیــه عامــل هشــامبنعبدالملک اذعــان نمــوده اســت بــا چنیــن
اعترافــی میتــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه جریــان سیاســی هاشــمیه و
هــواداران بنیعبــاس کــه در ایــن زمــان تکاپوهــای مخفــی و فعالیتهــای سیاســی
خــود را شــدت بخشــیده بودنــد بــا غــات کوفــه مرتبــط بودهانــد و در صــدد
بــوده از نفــوذ و قــدرت اجتماعــی پیــروان آنــان در کنــار ســایر جریانهــا علیــه
امویــان اســتفاده نماینــد و یــا حداقــل بــا تحریــک غــات ،عوامــل دولــت امــوی
را در گیــر و ســرگرم نماینــد و از چنیــن فضــای بــه ســود خــود بهــره بــرداری
 1طبری ،همان ،ج ،8ص202؛ ابنمسکویه ،همان ،ج  ،3ص.104
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نماینــد .ایــن ارتبــاط حداقــل در آن حــد بــوده کــه ابومســلم براحتــی بــا اعضــای
اصلــی جنبــش «وصف ـا» مرتبــط بــوده و از اســرار آنهــا خبــردار می شــده اســت.
تمایــات عباســیان و شــیوه دعــوت آنــان در اســتفاده از نیروهــای ناراضــی و مخالــف
امویــان کامــ ً
ا ایــن امــر را تأییــد میکنــد .بــا وجــود اینکــه عباســیان از غلبــه
1
شــیعیان رقیــب خــود در کوفــه عموم ـ ًا در هــراس بودنــد امــا مرکــز تشــکیالت
ســری و انقالبــی آنــان در کوفــه قرارداشــته و از آنجــا هــم بــر فعالیــت دعــاة خــود
در خراســان و مــرو بــه صــورت ســری نظــارت می کردهانــد 2.و نیــز تکاپوهــای
ســایر شــیعیان اعــم از غالیــان و شــیعیان حامــی خانــدان علـی(ع) را تحــت نظــارت
قــرار می دادهانــد.
  نکتــه دیگــری کــه نحــوة ارتبــاط عوامــل عباســیان و حنبــش ســری هاشــمیه
را بــا حرکــت «وصفــا» و غــات کوفــه بــر مــا میســازد موضــوع پیگیــری
اعتــراف مالکبناعینجهنــی بــه وســیله ابومســلم در یــک دهــه بعــد از
ســرکوب حرکــت غــات مذکــور اســت ،امــری کــه نشــان از اهمیــت ماجــرا
بــرای بنیعبــاس و داعــی بــزرگ آنــان ابومســلم خراســانی حتــی پــس از غلبــه بــر
امویــان دارد و نشــاندهندة تغییــر مواضــع آنــان در مرحلــه پیــروزی و تــاش بــرای
از بیــن بــردن شــواهد و مــدارک شــرکاء و رقبــای پیشــین خــود در عصــر دعــوت
و یــا مبــراء ســاختن خــود از اتهامــات احتمالــی بــه وســیله بقایــای عناصــر ایــن
جنبشهــای بدعتآمیــز و غالیانــه بــوده اســت .طبــری بــا ذکــر روایتــی در ایــن
بــاب می گویــد :زمانــى كــه ابومســلم غلبــه يافــت گفــت :اگــر مالکبناعیــن
جهنــی را بــه كــف آورم بــه خاطــر اعترافــى كــه برضــد خويــش كــرده او را
مىكشــم 3.بــه هــر حــال ارتبــاط ابومســلم بــا مالكبناعيــن كــه از نزديــكان
مغيــره و بيــان بــوده اســت بــه خوبــى نشــاندهنده آشــنايى و پيونــد ابومســلم بــا
افــكار اهــل بدعــت و غــات كوفــه اســت و از ســوی دیگــر ايــن نكتــه مــا را بــه
 1ابنقتیبه( ،)1418همان ،صص.293-292
 2شعبان ،همان ،صص.241-240
 3طبرى ،همان ،ج ،8صص203-202؛ ابنمسكويه الرازى ،همان ،ج ،3ص .105
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تأييــد ايــن نظــر شهرســتانى ســوق مىدهــد كــه ابومســلم در ابتــدا بــر مســلك 
غــات كيســانیه بــوده و يــا حداقــل بــا آنــان ارتبــاط نزديكــى داشــته تــا در اجــرای
1
مقصــد خویــش و دعــوت بنیعبــاس از ایــن جریانهــا بهــره بگیــرد.
ج .ماهیت اجتماعی حرکت وصفا
بررســی ماهیــت اجتماعــی ایــن جنبــش غالــی و رهبــران آن بــدون توجــه بــه ماهیت
مذهبــی و فرق ـهای آن امکانپذیــر نیس ـت .از آنجــا کــه هــم رهبــران جنبــش و
هــم افــکار و اندیش ـههای آنــان در ردیــف افــکار و اندیش ـههای غلوآمیــز اســت
و اینگونــه اندیشــهها بــه لحــاظ جغرافیایــی و محیطــی در بطــن جامعــه قبایــل
جنوبــی عــرب از یــک ســو و منطقــه عــراق از ســوی دیگــر رشــد و پــرورش یافــت
و ایــن دو محیــط در پیونــد بــا آراء و افــکار ادیــان کهــن نقــش مهمــی در زایــش
اندیشــههای غلوآمیــز و در شــکلگیری جریانهــا و فــرق رادیــکال و غالــی در
اســام داشــته اند .بنابرایــن بــروز تمایــات سیاســی و اجتماعــی غالــی کــه بیشــتر
در میــان اعضــای قبایــل جنوبــی و موالــی و مــردم بومــی عــراق صــورت گرفتــه بــود
در نهایــت بــه خاطــر نارضایتــی از حاکمیــت اشــرافی قبایــل شــمالی بــه بــروز آراء
و اندیش ـههای غالیانــه در ارتبــاط بــا تشــیع و هــواداران اهــل بیــت پیامبــر منجــر
گردیــد کــه رهبــری مبــارزه بــا اشــرافیت نویــن عربــی – اســامی را در درون
نظــام خالفــت برعهــده داشــتند .لیکــن ماهیــت و منــش جریــان مذکــور ،طبیعتـ ًا بــه
خاطــر غلبــه تمایــات غالیانــه ،رادیکالیســم شــدیدی را در عرصــه اندیشــه و عمــل
تولیــد مینمــوده کــه از یکســو بــه خــروج از شــریعت و از ســوی دیگــر بــه
خــروج بــر قــدرت منجــر می شــد .باتوجــه بــه چنیــن رویکــردی ائمــه ،رهبــران
و رؤســای قبایــل و بــزرگان شــیعه چنیــن جریانهــا و تمایــات فکــری و سیاســی
را از خــود طــرد مینمودنــد و ایــن مســئله ماهیــت اجتماعــی غــات را بــه شــکلی
دیگــر رقــم م ـیزد ،چراکــه بــا بریــدن از ائمــه و شــیوخ و بــزرگان شــیعه آنــان
 1عبدالكريــم الشهرســتانى[بیتا] ،الملــل و النحــل ،صححــه وعلــق علیــه احمــد فهمــیو اشــرف احمــد عبدالعزیــز ،ج،1
بیــروت :دارالکتــب العلمیــه ،ص153؛ بهرامــی( ،)1383همــان ،صــص.527- 514
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پایــگاه اجتماعــی خــود را در میــان غیــر اعــراب و موالــی و تودههــای اجتماعــی
از طبقــات محــروم جســتجو می کردنــد و در نتیجــه ایــن امــر بــه درهــم آمیختــن
عقایــد و باورهــای بومــی وکهــن بــا افــکار و آراء اســامی منجــر می شــد و بــه
تولیــد و نشــر عقایــد و آراء غالیانــه در میــان اجتماعــات مذکــور میانجامیــد.
بنابرایــن ماهیــت و پایــگاه اجتماعــی چنیــن جنبشهایــی را بایســتی بــا توجــه بــه
خصلتهــای رایــکال تــودهای و ماهیــت غیــر محافظهکارانــه آنهــا در میــان
اقشــار محــروم و طبقــات دون پایــه اجتماعــی عــرب و غیــر اعــراب جســتجو
نمــود ،چنانکــه بررســی شــخصیت رهبــران جنبــش وصفــا و پیــروان آنــان بــا
چنیــن رویکــردی قابــل درک خواهــد بــود ..از هفــت ،هشــت یــا نــه نفــر از
افــرادی کــه رهبــری جنبــش «وصف ـا» را برعهــده داشــته اند ،ماهیــت ســه تــن از
آنــان قابــل بررســی اس ـت .مســتندات تاریخــی نشــان می دهنــد کــه ایــن رهبــران
از پایــگاه اجتماعــی و قبیل ـهای باالیــی بــر خــوردار نبودهانــد و از موالــی و اقشــار
فرودیــن جامعــه عــرب بودهانــد کــه مورخــان از آنهــا تحــت عنوان«وصفــا»
یــاد کردهانــد« 1.وصفــا» جمــع «وصی ـف» اس ـت .در لغــت« وصیــف» بــه دو معنــا
بــه کار رفتــه اســت یکــی بــه معنــای غــام بالــغ یــا غالمــی کــه تــازه کمــر بــه
خدمــت بســته اســت کــه جمــع آن بصــورت مکســر «وصفــا» میشــود .مؤنــث آن
«وصیفــه » بــه معنــای خدمتــکار جــوان مؤنــث و جمــع مکســر آن «وصائف» اســت.
وصیــف و وصفــا در عیــن حــال بــه معنــای نوجــوان و خــام و نابالــغ نیــز بــه کار
رفتــه اســت کــه درهــر صــورت معنایــی تحقیرآمیــزی بــرای ایــن گــروه بــوده
اســت 2.بررســی وضعیــت فعالیتهــا و اندیشـههای پیچیــده دو تــن از رهبــران ایــن
جریــان غالــی یعنــی بیانبنســمعان و مغیرةبنســعید کــه در حــوادث و جریــان
ســازیهای فکــری و غالــی در عصــر امویــان نقــش برجســتهای ایفــا نمودهانــد
خــود حکایتــی اســت کــه بایســتی در جــای دیگــری بررســی گــردد .امــا بــه لحــاظ
پایــگاه اجتماعــی مغیــره رهبــر برجســته «وصفـا» خــود از موالــی بجیلــه بــه شــمار
 1طبــرى( ،)1418همــان ،ج ،8صــص203-202؛ ابناثيــر ،همــان ،ج ،4صــص329-328؛ مســكويه الــرازى ،همــان ،ج،3
ص103؛ نویــری ،همــان ،ج،6ص.348
 2ابنمنظور ،همان ،ج ،6ص449؛ خلیلجر(  ،)1996همان ،ص .903
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میآمــده و برخــی منابــع او را از موالــی خالدبنعبداهللقســری دانســتهاند 1و
برخــی از منابــع او را وابســتگان بــه قبیلیــه بنیعجــل دانســتهاند .در برخــی منابــع
ارتبــاط او بــا صنــف ماهــی فروشــان را نشــان میدهــد ،ظاهــراً بــه خاطــر داشــتن
2
چنیــن پایــگاه نامناســبی بــه لحــاظ اجتماعــی او را الوصــاف خواندهانــد.
بيانبنســمعان نيــز در كوفــه و ســواد عــراق فعاليــت مىكــرده اســت و اتحــادش
بــا مغيــره نيــز در شــورش عليه والــى كوفه معلــول همســنخى فكــرى و اجتماعی بوده
و بــه منظــور جــذب هواداران بيشــتر صــورت گرفته اســت .بيــان در ميــان قبايل نهد
و تميــم و ازد فعــال بــوده اســت او را بیــان نهــدی و بیــان تمیمــی گفتهانــد 3.بیــان از
اعضــاى قبايــل جنوبــى بــوده كه در كوفه مىزيســته اســت او ابتــدا تحتتأثيــر عقايد
کربیــه و پیــروان ابنكــرب ضريــر و حمزةبنعمــاره بربــرى قــرار داشــته 4.نــام بيــان
بــه صورتهــاى مختلفــى نظيــر بيانبنســمعان ،بيــان نهــدى ،بيانبنســمعانتميمى،
ُبنانبنســمعان نهــدى ،و بیــان التبــان یــا بنــان التبــان آمــده اســت .منابــع ملــل و نحــل
و رجــال و انســاب و تراجــم نیــز فرقههايــى بــه صورتهــاى گوناگونى نظيــر :بيانيه،
ُبنانيــه ،ســمعانيه را بــه او منســوب داشــتهاند 5.عقايــد بيان در شــكلگيرى فــرق غالی

1

2
3

5

حس��ن بنیوس��فابنمطهرالحلی( ،)1417خالصــة االقــوال فــی معرفــة الرجــال ،تحقیــق الفضیلــه الشــیخ جوادالقیومــی،
المطبعــة النشــر االســامی ،المطبعــة االولـی ،ص.411
ابنجوزی(1418ه.ق) ،همان ،ص .97
الحسنبنموسـیالنوبختی( ،)1355الفــرق الشــیعه ،صححــه و علــق علیــه الســید محمــود آلبحرالعلــوم ،المطبعــة المهدویــة
فــی النجــف ،صــص 34 ، 28؛ االشــعرى القمــى( ،)1360همــان ،صــص 34و 37؛ علىبناســماعيل االشــعرى(،)1405
همــان ،صــص 20 ،13؛ابىزيداحمدبنســهل البلخــى(1417ق) ،البــدء و التاريــخ ،وضــع حواشــی خلیــل عمــران
المنصــور ،منشــورات محمدعلیبیضــون ،ج ،2بیــروت :دارلکتــب العلمیــه ،صــص185 ، 180-179؛ شهرســتانى ،همــان،
ج،1ص199؛ حســنى رازى( ،)1313همــان ،ص 169؛ ابوســعيد نشــوان الحميــرى( ،)1972الحــور العیـن ،حققــه وظبطــه
و علــق حواشــیه کمــال مصطف ـی ،طهــران[ :بینــا] ،ص .160
;4 M. G. S. Hodgson, “Bayan B. Saman al Tamimi” Encyclopaedia of Islam, Vl.1, pp.116-117
النوبختــى ،همــان ،ص 28؛ ابوعبــداهلل االشــعرى القمــى( ،)1360المقــاالت و الفــرق ،صححــه و قــدم لــه محمــد جــواد
ی و فرهنگــی ،چ ،1ص.32
مشــکور ،تهــران :انتشــارات علم ـ 
النوبختــى ،همــان ،صــص34 - 33 ،28؛ االشــعرى القمــى ،همــان ،صــص 34و 37؛ ابوالحسنعلىبناســماعيل
االشــعری( ،)1405المقــاالت االســامیین فــی اختــاف المصلییــن ،تحقیــق محمــد محــی الدیــن عبدالحمید[بینــا]،
[بی جــا] ،الطبعــة الثانیــه ،صــص  13و20؛ البلخــى(  ،)1417همــان ،ج ،2صــص185 ،180-179؛ الشهرســتانى،
همــان ،ج ،1ص199؛ حســنى رازى( ،)1313همــان ،ص169؛ ابوســعيد نشــوان الحميــرى(  ،)1 972همــان ،ص160؛
عمادالدینحســنبنعلی الطبرســی( ،)1422اســراراالمامه ،تحقیــققســم الــکالم ،مشــهد :نشــر آســتان قــدس ،الطبعــة
االولــی ،ص502؛ ميرسيدشــريفجرجانى( ،)1377التعریفــات ،ترجمــة حســن عــرب و ســیما نوربخــش ،نشــر فــرزان،
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کــه بعــداً ظهــور نمودند تأثیــرات فراوانــی بر جای نهــاد 1.البتــه در بین قبیلــه ازد نیز
پیروانــی داشــته چنانكــه عمروبنابىعفيــف رســول او کــه پیشــنهادات غلوآمیــزی از
ســوی بیانبنســمعان بــرای امــام محمــد باقـر(ع) آورده بــود از قبيلــه ازد بوده اســت.
اگرچــه بیانبنســمعان از قبیلــه بنیتمیــم یــا بنینهــد بــوده ولــی او از تبــار واالیــی
درمیــان قیبیلــه خــود برخــوردار نبــوده ،چرا کــه در کوفه بــه شــغل«تبانی» یعنی کاه
فروشــی مشــغول بــوده و او را «بیانالتبــان» یعنــی بیــان کاه فــروش میگفتهانــد؛
میدانیــم کــه بینــش قبایلــی و اشــرافی عــرب ایــن گونــه مشــاغل را مطلــوب خــود
نمیدانســت و آنهــا را بــه افــراد دون پایــه وا میگذاشـت .بنابرایــن بیــان کاه فروش
از موقعیــت و منزلــت اجتماعــی باالیــی برخــودار نبوده اســت.
  مالکبناعینجهنــی نیــز از قبیلــه جهینــه اســت امــا چگونگــی جایــگاه او در
میــان قبیلــه مذکــور مشــخص نیســت امــا ارتبــاط او بــا بیــا ن و مغیــره و دوســتیاش
بــا ابومســلم خراســانی کــه بنــا بــه برخــی روایــات او نیــز از موالــی بــوده نشــان
دهنــده آن اســت کــه مالــک نیــز از جایــگاه اجتماعــی مناســبی برخــوردار نبــوده
اســت .بدینصــورت مالحظــه میگــردد کــه رهبــران برجســته جنبــش «وصفــا»
از موالــی عــرب و از افــراد دون پایــه یــا از اصحــاب مشــاغل پســت بودهانــد در
عیــن حــال مســتندات تاریخــی نشــان می دهنــد کــه دوســتان و نزدیــکان آنــان
نیــز از موالــی بودهانــد .طبــری اخبــار بیــان و مغیــره و شــورش آنــان را از یــک
منبــع شــاهد کــه از موالــی بــوده در یافــت نمــوده اســت همــه ایــن شــواهد دال
بــر وابســتگی ماهیــت و پایــگاه احتماعــی آنــان در میــان ایــن گونــه اقشــار دارد.
بدینصــورت میتــوان گفــت کــه جنبــش وصفــا در محيــط عــراق و حجــاز نفــوذ
داشــته و رهبــران آنهــا در ایــن نواحــی فعالیــت می کردهانــد .اینــان در كوفــه و
مدينــه در ميــان قبايــل نهــدى ،تميميــان ،ازديــان ،عجليــان و بجليــان و جهنیــان كــه
اغلــب آنــان از جملــه قبايــل جنوبــى عــرب بودهانــد فعاليــت كردهانــد و پيروانــى 
از ميــان آنهــا بــه دســت آوردهانــد ،از چگونگــى پيشــرفت امــر آنــان در میــان ایــن
قبایــل اطالعاتــى در دســت نيســت ،امــا بــا توجــه به آشــكار شــدن ماهيــت فكرى و
چ ،1صص .131

1 w. G. tuker)1975(, pp. 215-253.
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سياســى شورشــگران و اقــدام بــه قيــام در كوفــه بــه نظــر مىرســد حداقــل در ميــان
قبايــل مذكــور عــدهاى بــه آنــان پيوســتهاند ليكــن از شــمار و تعــداد آنهــا دقيق ـ ًا
اطالعــى نداريــم .ارتبــاط ابومســلم بــا ایــن جریــان را میتــوان نمــاد حضــور عنصــر
ایرانــی در ایــن گونــه جنبشهــا بــه شــمار آورد .منابــع بــه شــمار اتبــاع شورشــگران
مذكــور در كوفــه اشــاره دقیقــی نكردهانــد امــا شــمار رهبــران آنهــا را از هفــت
تــا نــه نفــر دانســتهاند 1در مــورد میــزان هــواداران «وصف ـا» یعنــی پیــروان مغیــره
و بیــان و ســایر رهبــران غالــی در کوفــه در ســال  119شــورش کردهانــد میــان
مورخــان و اصحــاب ملــل ونحــل و فرقهنــگاران اختــاف نظــر وجــود دارد .منابــع
صرف ـ ًا بــه توافــق شــیوخ غــات بــرای قیــام اشــاره کردهانــد و از تعــداد پیــروان
آنهــا هنــگام قیــام ســخنی بــه میــان نیاوردهانــد .برخــی ماننــد ابنابیالحدیــد
یــاوران مغیــره را حــدود ســی نفــر و در جایــی دیگــر بــه کثــرت پیــروان او اشــاره
نمــوده اســت 2.بــاذری بــر گســترش نفــوذ غــات در کوفــه اشــاره میکنــد و
می گویــد کــه مغیــره و بیــان ابنســمعان بــا اســتفاده از ابزارهــای جادوگرانــه و
ادعــای ارتبــاط بــا خاندانهــای علــوی و دعــاوی پیامبرانــه پیـروان فراوانــی فراهــم
3
آورده انــد «و قالــوا کثــر تبــع مغیــره و تنبــاء ،و تنبــاء بیــان فخــرج علــی خالــد».
متــن روایــت دیگــری از بــاذری نشــان میدهدکــه مغیرةبنســعید نفــوذ قابــل
مالحظ ـهای در عــراق و کوفــه داشــته اس ـت .بــاذری می گویــد کــه مغیــره نــزد
جعفربناماممحمدباقر(ع)آمــده و بــه او پیشــنهاد داده کــه اگــر اقــرار کنــد علــم
غیــب میدانــد عــراق را بــه اطاعتــش در خواهــد آورد ،چــون جعفربنمحمــد اورا
طــرد نمــود نــزد پــدرش امــام محمــد باقــر(ع) آمــد و چنیــن در خواســتی را مطــرح
ســاخت و امــام محمــد باقــر(ع) بــر او خشــمگین شــد او را بــا خشــونت از خــودش
 1طبــرى ،همــان ،ج ،8ص ـص203-202؛ ابناثيــر ،همــان ،ج ،4ص ـص329-328؛ مســكويه الــرازى ،همــان ،ج  ،3ص103؛
ابنابىالحديــد المعتزلــى ،همــان ،ج  ،6ص 107؛ ابوالمعالــى محمدبننعمتعلــوى بلخــى( ،)1376بيــان االديــان ،بــه
تصحيــح محمدتقىدانشپــژوه ،تهــران :موقوفــات افشــار ،چ ،1ص .113
 2ابنابیالحدید ،همان،ج ،3صص.287- 286،250
 3احمدبنیحییالبــاذری( ،)2011االنســاب االشــراف ،ج  ،6منشــورات محمــد علــی بیضــون ،بیــروت :دارالکتــب العلمی ـه،
ص . 42
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دور کــرد 1.مقریــزی تعــداد پیــروا ن مغیــره را در هنــگام شــورش بیســت نفرذکــر
نمــوده اســت 2نوبختــی اتبــاع بیانبنســمعان را هنــگام خــروج پانــزده نفــر اعــام
نمــوده کــه همــه بدســت خالــد در آتــش ســوزانده شــده اند 3ابنابیالحدیــد نیــز
روایــت مشــابهای را بیــان کــرده کــه در آن بــه پیشــنهاد مغیــره بــه ابوهاشــم و
4
گســترش نفــوذ او در عــراق اشــاره دارد.
  بــه هرحــال ایــن چنیــن روایاتــی نشــان دهنــده نفــوذ غــات و گســترش بدنــه
اجتماعــی و حامیــان آنــان در عــراق اســت  .از ســوی دیگــر گســترش تالشهــای
فکــری و عملــی ائمــه تشــیع امامــی در روشــن کــردن ماهیــت غــات ،طــرد و
انــکار آنــان و هشــدار بــه هوادارنشــان مبنــی بــر پرهیــز از معاشــرت بــا رهبــران
غالــی؛ و طــرد و اعــام لعــن و نفریــن بــر مغیرةبنســعید و بیــان ابنســمعان
ازطــرف امــام محمــد باقــر و امــام جعفــر صــادق نشــان دهنــده نگرانیهــای آنــان
از نفــوذ فزاینــده غــات مذکــور و لــزوم مبــارزه بــا چنیــن خــط فکــری بــوده
اســت 5.بــه نظــر مىرســد بــا توجــه بــه روحيــات مــردم كوفــه و ميــزان وفــادارى 
و مشــاركت آنهــا در قيامهــاى دينــى كــه مقاصــد سياســى داشــتهاند و ترديــد و
دودلــى آنهــا در همراهــى بــا اينگونــه قيامهــا و شــورشها تعــدادى از پيــروان
آنهــا در ايــن جنبــش جــزو غايبيــن و قاعديــن بودهانــد و برخــى ديگــر همــان
طــورى كــه از منابــع برمىآيــد خــود را از اتهامــات وارده مبــرى ســاختهاند.
چنانكــه مالكبناعيــن جهنــى و دوســتانش كــه از ماجــرى باخبــر بــوده خــود
1
2
3
4
5

بالذری ،همانجا.
مقریزی( ،)1418همان ،ج  ،4ص .182
نوبختی ،همان ،ص.28
ابنابىالحديد ،همان ،ج  ،8صص.122-121
الكشــى ،همــان ،ج ،3صــص493-489؛ ابنحمــزه( ،)1377همــان ،ص403؛ قطبالديــن الراونــدى( ،)1409الخرائــج و
الجرائــح،ج  ،3قــم :تحقیــق و نشــر مؤسســة االمــام المهــدی ،ص733؛ تقىالدينحســنبنعلىابنابىداود (،)1352
کتــاب الرجــال ،حققــه و قــدم لــه الســید محمــد صــادق آل بحــر العلــوم ،قــم :منشــورات الرضــی ،صــص303-302؛
ابنمطهرالحلــى( ،)1417همــان ،ص261؛ محمدباقرالمجلســى( ،)1403بحاراالنــوار ،ج ،46بیــروت :داراالحیــاء التــراث
العربــی ،ص327؛ الشــيخ عبداهللالمماقانــى( ،)1352تنقيــح المقــال فــى علــم الرجــال،ج ،3نجــف اشــرف :مطبعــة
المرتضویــة ،المماقانــى ،ص.236
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را بــه طــور زيركان ـهاى از ايــن اتهــام تبرئــه كردهانــد 1.بنــا برایــن بــا توجــه بــه
چنیــن ســوابق و شــرایطی کــه کوفیــان داشــته اند ،غــات کوفــه نیــز پــس از اعــام
حرکــت بیــان و مغیــره از تــرس امیــر کوفــه یــا از همراهــی بــا آنــان بــاز ماندهانــد
و از اطــراف رهبــران خــود پراکنــده شــده اند بــه طــوری کــه علیرغــم تکاپوهــا
و فعالیتهــای گســترده بیــان و مغیــره یــاوران چندانــی بــرای حمایــت از جنبــش
نیافتهانــد .در بــاب ماهیــت اجتماعــی شورشــیان اشــعار ابننوفــل درتاریــخ طبــری
و ســایر متــون تاریخــی و ادبــی کــه در بــاب جنبــش وصفــا و در مذمــت خالــد
فرمانــروای کوفــه ســروده اســت نــکات ارزشــمندی بــه دســت میدهــد.
    بخــش نخســت اشــعار در شــرح نســب و وابســتگىهاى قبيلـهاى و تمســخر و
هجــو خالــد و بخــش دوم در وحشــت و دهشــت خالــد از شــورش مغيرةبنســعيد
و بيانبنســمعان از رهبــران جنبــش وصفــا اســت ،در ايــن اشــعار بــه طــور واضــح
روشــن اســت كــه شورشــيان و رهبــران آنهــا يــاوران زيــادى در ميــان مــردم كوفــه
نداشــتهاند و تمــام ايــن شورشــيان شــيوخى كهنســال بودهانــد و از نســب و پايــگاه
اجتماعــى بلنــدى نيــز برخــوردار نبودهانــد و در شــمار بنــدگان و موالــی دون پایــه
بودهانــد و پیــران و شــیوخی بییــاور بودهانــد در بیتــی از ایــن اشــعار ماهیــت
2
رهبــران حرکــت مذکورچنیــن روشــن میشــود.
َأل عال ج ثمانيه  و شَ يخٍ              کبير السن ليس بذى  َنصير
درمجمــوع اشــعار ابننوفــل چنــد نکتــه مهــم در بــاب هویــت رهبــران وحامیــان
آنهــا ذکــر شــده کــه بــه فهــم ماهیــت اجتماعــی جنبــش کمــک میکنــد .نخســت
اینکــه رهبــران را در شــمار عبیــد و بنــدگان دون پایــه بــوده ،دوم اینکــه اعضــای
اصلــی جنبــش را هشــت شــیخ از شــیوخ غالــی معرفــی نمــوده اســت ،و ســوم اینکــه
شــاعر ایــن شــیوخ را افــرادی فاقــد حامــی و نصیردانســته و از این لحاظ امیــر کوفه را
بــه خاطــر تــرس از حرکــت شــیوخ و بنــدگان دون پایــه کوفــه تحقیــر نموده اســت.
در نهایــت ایــن کــه رهبــران جنبــش مذكــور علــی رغم تــاش متمادیشــان نتوانســتند
 1طبرى ،همان ،ج  ،8ص203؛ مسكویة الرازى ،همان ،ج ،3ص 105.
 2طبری ،همانجا.
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پيــروان فــادارى بــه خــود جــذب كنــد وعمده هــواداران آنــان نیــز عــدهای از اعراب
فاقــد پایــگاه نیرومنــد قبیلـهای ،موالــی عــرب و برخــی از موالــی ایرانــی واصنــاف
پاییــن جامعــه بودهانــد و لــذا جنبــش آنهــا علیرغــم ائتــاف رهبــران غالــی
کوفــه بــا یکدیگــر بالفاصلــه بــه راحتــى بــه وســيله خالدبنعبــداهلل ســركوب شــد.
نتیجهگیری
بــا آشــکار شــدن گرایشهــای غلوآمیــز ،ائمــه و رهبــران شــيعى از تأييــد
حركتهــاى غالــى و التقاطــى اجتنــاب كــرده و بــا رد آراء و افــكار آنهــا مرزبندى 
مشــخصى بــا آنــان ترســيم كردنـد .بنابرایــن حركتهــای غالــی بــه منظــور كســب
مشــروعيت ،پــس از شکســت مختــار خــود را بــه خانــدان ابنالحنفيــه و جريــان
كيســانيه ،شــیعیان سیاســی بنیالعبــاس یعنــی هاشــمیه و در برخــی مــوارد بــه
بنیالحســن پيونــد دادنــد .ايــن نــوع تفكــرات سياســى و عقيدتــى بــه زودی بــا
عناصــری از ادیــان و باورهــای پیشــا اســامی و جريانهــاى گنوســى ،عرفانــى 
بينالنهريــن و نيروهــاى اجتماعــى آن ســامان بویــژه بــا موالــی پيونــد خــورده و
معجونــى از عقايــد اســامى و عناصــر غيــر اســامى را بــه وجــود آورد تــا راه
مبــارزه اجتماعــى و سياســى خــود را از طــرق روشهــاى مبتنــى بــر ايــن عقايــد
پيــش ببــرد .ایــن امــر جريــان غــات را بــه صــورت يــك جريــان رادیــکال در
آورد كــه بيــن تمايــات سياســى و بدعــت دينــى در مبــارزه بــا قــدرت حاكــم در
حرکــت بــود .ایــن رونــد از ســويى بــه بــروز تمايــات جــدى غــات بــه مبــارزه
بــا ســلطه سياســى قــدرت حاكــم منجرشــد و از ســوى ديگــر نيروهــاى فکــری و
اجتماعــى نوينــی را بــا افــکار ویــژهای ســامان داد کــه حاصــل درآميختــن عقايــد
و برداشــتهای عامیانــه از اســام و تشــیع بــا عناصــر غيــر اســامى ســامی -
بینالنهرینــی و ایرانــی بــود کــه در پــى نفــى ســلطه قــدرت حاكــم بودنــد ،لــذا
در ايــن دوره جنبشهــاى پراكنــده غــات بــه صورتهــاى پنهانــى ،مخفــى در
ميــان طبقــات پاييــن جامعــه کــه عمدتـ ًا از امتيــازات اجتماعــى محــروم بودنــد نفوذ
داشــت پدیــد آمـد .ایــن جریانهــا بــه لحــاظ ماهیــت اجتماعــی ترکیبــی از اعــراب
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فاقــد پایــگاه قبیلـهای نیرومنــد و اعضــای وابســته بــه قبایــل جنوبــی عــرب از موالــی
بنــی نهــد ،بجیلــه ،بنیعجــل و بنیتمیــم و صاحبــان بــرخ مشــاغل دون پایــه و نیــز
برخــی از موالــی غیــر عــرب بومــی عــراق و ایرانــی بودنـد .اینــان هــم از اشــرافيت
سياســى حاکــم ناراضــى بــود و هــم از رهبــران و شــيوخ برجســتة و پیشــوایان اصلــی
تشــیع معتــدل و مکتبــی بريــده بودنــد .جنبــش وصفــا یکــی از مهمتریــن جنبشهــای
مذکــور بــود کــه در عهــد فرمانروایــی خالدبنعبــداهلل القســری در ســال 119ه ـ.ق
و در دوره خالفــت هشــامبنعبدالملک بــه وقــوع پیوســت و بالفاصلــه از ســوی
فرمانــروی عــراق درهــم شکســته شــد و رهبــران برجســته آن بــا خشــونت تمــام
اعــدام شــدند ،ایــن جنبــش تــا آن زمــان یکــی از مســتقلترین جنبشهــای غــات
محســوب میشــود کــه بوســیله اتحــاد چنــد تــن از رهبــران غــات شــیعه رهبــری
ش ـد .نقــش ایــن افــراد و نتایــج قیــام و افــکار آنهــا در تاریــخ بعــدی حرکتهــای
غلوآمیــز تشــیع بســیار برجســته بــوده اســت و میتــوان بــا توجــه بــه ادعاهــای
گزافــه و تنــوع و ترکیــب افــکار غالیانــه آنــان را چش ـمها و زبــان گویــای غلــو
بــه شــمار آورد چــرا کــه ایــن افــراد بانــی فــرق ،افــکار و جریان هــای غلــو آمیــز
متعــددی شــدند و اندیشــههای آنــان بــر فــرق غالــی کــه پــس از آنــان تشــکیل
شــد بــه طــور شــگفتانگیزی تأثیــر گذاشــت از ایـنرو از ســوی ائمــه شــیعه نیــز
بــه شــدت طــرد و لعــن شــدند .اندیشــة حلــول روح ،تناســخ و قیامــت ایــن جهانــی،
تفکــر برگزیدگــی و الوهیــت بخشــی ،جادوگــری ،حروفــی گــری ،تاویلگرایــی و
رازواری ،تجســیم و تشــبیه و ادعاهــای دروغیــن مهدویــت در میــان طیف گســتردهای
از جریانهــای غالــی ناشــی از افــکاری بــود کــه از ســوی رهبــران جنبــش مذکــور
مطــرح شــد و تأثیراتــی فــراوان در فراینــد تحــوالت بعــدی غــات برجــای نهــاد.
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ـقرآن كريم.
ـابنابــىداود ،تقىالديــن حســنبنعلى( ،)1352کتــاب الرجــال ،حققــه و قــدم لــه الســید
محمــد صــادق آل بحــر العلــوم ،قــم :منشــورات الرضــی.
ـابناالثيرالجــرزى ،أبوالحســن عزالديــن(1420ق) ،اللبــاب فــى تهذيــب االنســاب ،منشــورات
محمــد علــی بیضــون ،بیــروت :دارالکتــب العربیــه .
ـ1418( -----م) ،الكامــل فــى التاريــخ ،راجعــه وصححــه یوســف الدقاقـه ،منشــورات محمــد
علــی بیضــون ،المجلــد الرابــع ،بیــروت :دارالکتــب العلمیـه ،الطبعــة الثالثــه.
ـابنحبيــب ،ابىجعفرمحمد[بىتــا] ،المحبــر ،قــد اعتنــى بــه تصحيــح ايلــزه ليختــن شــتيتر،
بيــروت :منشــورات داراآلفــاق الجديــده.
ـابنالطقطقــى ،محمدبنعلىبنطباطبــا(1945م) ،الفخــری فــی آداب الســلطانیه و الــدول
االســامیه ،راجعــه محمــد عــوض ابرهیــم و علــی الجــارم ،مصــر :دارالمعــارف.
ـابنالمطهرالحلــى ،أبومنصورالحسنبنيوســف(1417ق) ،خالصــة االقــوال فــى معرفــة الرجــال،
قم :مؤسســة النشــر االســامى.
ـابنسعد ،محمد(1405ق) ،الطبقات الكبرى ،بیروت :دارالفکر.
ـابنقتيبه الدينورى ،ابىمحمدعبداهلل( 1418ق) ،عيون االخبار ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
ـ1418 ( -----ق)،االمامــة و السیاسـة ،منشــورات محمــد علــی بیضــون ،بیــروت :دا رالکتــب
العلمیــه.
ـابنکثیــر ،عمادالدیــن اســماعیل( ،)2004البدایــة و النهایــة ،اعتنــی بــه حســان عبدالمنــان،
داراالفکارالدولیــة الســعودیة.
ـابنمسكويه رازى ،ابوعلى(1418ق) ،تجارب االمم ،طهران :دار السروش للطباعه و النشر.
ـابنمنظور ،محمدبنمکرم( ،)1405لسان العرب ،ج  ،7قم :ادب الحوزه.
ـابننماالحلــی ،جعفربنمحمــد( 1416ق) ،ذوب النضــار فــی شــرح الثــار ،قــم :مؤسســة النشــر
االسالمیه.
ـابنهشــام ،ابومحمدعبدالملــك( ،)1419ســيره ابنهشــام ،تحقیــق و تعلیــق محمــد اللحــام،
الجــزء االول ،بیــروت :دارالفکــر للطباعــة و النشــر .
ـاشــعرى قمــى ،ســعدبنعبداهلل( ،)1360المقــاالت و الفــرق ،صححــه و قــدم ل ـه محمــد جــواد
مشــکور ،تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
ـاالصبهانــى ،أبوالفــرج(1419ق) ،مقاتــل الطالبيــن ،تحقیــق وشــرح الســید احمــد صقـر ،بیــروت:
مؤسســة االعلمــی للمطبوعــات ،الطبعــة الثالثـة.
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ـاصفهانی ،ابوالفرج (1963م) ،االغانی ،قاهره :المؤسسسة المصریة العامة.
ـاصفهانــى ،ابوالحسـن(  ،)1377صــراة النجــاه ،تصحيــح ابوالقاســم شــرافت ،ج  ،1تهــران :چاپخانة
اسالميه ،چ .10
ـافتخــارزاده ،محمــود رضــا( ،)1375نهضــت مختــار ثقفــى ،چ ،1قــم :دفتــر نشــر معــارف
اســامى .
ـالبغــدادى ،ابومنصــور عبدالقاهــر(1400ق) ،الفــرق بیــن الفــرق ،الطبعــة الرابعــة ،بیــروت:
دارالـــآفاق الجدیــده .
ـالبــاذری ،احمدبنیحیــی (2011م) ،االنســاب االشــراف ،منشــورات محمــد علــی بیضــون،
بیــروت :دارالکتــب العلمی ـه.
ـبلخــى ،ابىزيداحمدبنســهل(1417ق) ،البــدء و التاريــخ ،وضــع حواشــی خلیــل عمــران
المنصــور ،منشــورات محمــد علــی بیضــون ،بیــروت :دارلکتــب العلمیــه.
ـبهرامــی ،روح اهلل( ،)1389مغیرۃبنســعید و ظهــور اندیشــیه حروفیگــری در عصــر امویــان،
فصلنامــة مطالعــات تاریــخ اســام،س ،2ش.5
ـ ،)1383( -----ریشــههای فکــری و سیاســی جنبشهــای کیســانی و نقــش آن در زوال
خالفــت امویــان ،رســالة دکتــری ،دانشــگاه تربیــت مــدرس.
ـالتســترى ،الشــيخ محمدتقــى( ،)1 415قامــوس الرجــال ،قــم :مؤسســة النشــر االســامیه ،الطبعــة
الثانیــة.

ـالتمیمــی االســدی ،ســیفبنعمر( ،)1413فتنــه و وقعــة الجمــل ،جمــع وتصنی ـف احمــد تراتــب
عرمــوش ،بیــروت :دارالنفائــس و القلــم ،الطبعةالســابعة.
ـالجاحــظ ،ابنعثمانعمروبنبحــر(1419ق) ،البیــان و التبییــن ،وضــع حواشــیه موفــق شــهاب
الدیــن ،بیــروت :دارلکتــب العلمیــه
ـالحميــرى ،ابوســعيد نشــوان(1972م) ،الحــور العی ـن ،حققــه وظبطــه و علــق حواشــیه کمــال
مصطف ـی ،تهــران :طبعــة تهــران.
ـحيــدر ،اس ـد( ،)1983االمــام الصــادق و المذاهــب االربع ـه ،المجلــد الثالــث ،الطبعــة الثالثــه،
بيــروت :دارالكتــاب العربــى .
ـخوارزمــى ،محمدبناحمدبنيوســف( ،)1362مفاتیــح العلــوم ،ترجمــة حســین خدیــو جــم،
تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
ـخويــى ،آي ـتاهلل سيدابوالقاســم خويــى( ،)1410معجــم الرجــال ،قــم :مرکــز نشــر آثارشــیعه،
الطبعــة الرابعة.
ـالراونــدى ،قطبالديـن(1409ق) ،الخرائــج و الجرائــح ،تحقیــق و نشــر مؤسســة االمــام المهــدی،
قــم :مؤسســة االمــام المهدی.
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ـالرضی ،شریف( ،)13 88نهج البالغه ،ترجمة علی دشتی ،نشر مؤسسة دارالبشارت.
ـرضــوى اردكانــى ،ســيدابوالفضل( ،)1378ماهيــت قيــام مختــار ،چ ،4قــم :مركــز نشــر ،دفتــر
تبليغــات اســامى.
ـزبيــدى واســطى ،محمــد مرتضى[بىتــا] ،تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،ج ،10بيــروت:
دارالمكتبــة الحيــاة ،الطبعــة الثانيــة.
ـالســامرايى ،عبــداهلل( ،)1392الغلــو و الفــرق الغاليــه فــى الحضــارة االســاميه ،بغــداد :دارالحريــة
للطباعة و النشــر.
ـشــعبان محمــد عبدالحــى(1977م) ،الثورتــة العباســیة ،ترجمــة عبدالمجیــد حبیــب القیســی،
ابوظبــی -عمــان :المطبعــة الخلیلیــة.
ـالشــيخ المفيــد ،ابىعبداهللمحمدبنالنعمــان(1418ق) ،االختصــاص ،صححــه و علــق عليــه
علىاكبــر الغفــارى و الســيد محمــود الزرنــدى ،قــم :مؤسســة النشــر االســامى ،الطبعــة الســادس.
ـالشهرســتانى ،عبدالكريم[بیتــا] ،الملــل و النحــل ،صححــه وعلــق علیــه احمــد فهمــی و اشــرف
احمــد عبدالعزیــز ،الجــزء االول ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــه.
ـعســكرى ،ســيدمرتضى( ،)1392عبداهللبنســبا و اســاطير االخــرى[ ،بىجــا] :المكتبــة
االســاميه الكبــرى.
ـعلــوى بلخــى ،ابوالمعالىمحمدبننعمــت( ،)1376بيــان االديــان ،بــه تصحيــح محمدتقــى 
دانشپــژوه ،تهــران :موقوفــات افشــار.
ـالطبــرى ،محمدبنجري ـر( ،)1418تاريــخ الطبــرى ،راجــع و قــدم صدقــی جمیــل ،بیــروت :دار
الفکــر للطباعــه و النشــر.
ـالكشــى ،محمدبنعمربنعبدالعزيــز( ،)1348اختيــار فــى معرفــة الرجــال ،صححــه و علــق
علیــه حســین المصطفــوی ،مشــهد :محــل نشــر.
ـفيروزآبادى ،محمدبنيعقوب[بىتا] ،القاموس المحيط ،ج ،2بيروت :دارلجيل.
ـفيومــى مقــرى ،احمدبنمحمـد(1405ق) ،المصبــاح المنيــر فــى غريــب الشــرح الكبيــر للواقعــى،
ج ،2قــم :دارالهجــرة .
ـالمبــرد ،ابىالعبــاس محمدبنيزيــد(1407ق) ،الكامــل فــى اللغــة و االدب ،تحقیقتغاریــد
بیضــون و نعیــم زر زور ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــه.
ـالمجلسى ،محمدباقر(1403ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :داراالحیاء التراث العربی.
ـمــدرس يــزدى ،علىاكبــر(  ،)1374مجموعــه رســائل كالمــى و فلســفى و ملــل و نحــل ،بــا
مقدمــة غالمحســين ابراهيمــى دينانــى ،تهــران :وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامى ،چ.1
ـالمعتزلــى ،ابنابىالحديــد( ،)1368شــرح نهجالبالغــه ،تحقیــق محمــد ابوالفضــل ابراهیــم،
بیــروت :داراالحیــاء التــراث العربیــه ،الطبعــة الثانیــة.

جنبش ُو َصفا (بررسی جنبش ُغ ّ
الت شیعی عراق در عهد خالفت هشامبنعبدالملک و امارت خالدبنعبداهللالقسری)
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ـ ـالمماقانــى ،الشــيخ عبــداهلل( ،)1352تنقيــح المقــال فــى علــم الرجــال ،نجــف اشــرف :مطبعتــة
المرتضویة.
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ـالنوبختــی ،الحسنبنموســی( ،)1355الفــرق الشــیعه ،صححــه و علــق علیــه الســید محمــود
آلبحرالعلــوم ،المطبعــة المهدویــة فیالنجــف .
ـنويــرى ،شــهابالدين احم ـد( ،)1364نهايــة االرب فــى فنــون االدب ،ترجمــة محمــود مهــدوی
دامغانــی ،تهــران :انتشــارات امیرکبیــر.
ـواقــدى ،ابىعبداهللمحمدبنعمر[بىتــا] ،كتــاب الــرده ،قــدم و حققــه محمــود عبــداهلل
ابوالخيــر ،عمــان – االردن :دارالفرقــان .
ـو لهــوزن ،يوليــوس( ،)1375تاریــخ سیاســی صــدر اســام (شــیعه و خــوارج) ،ترجمــة
محمودرضــا افتخــارزاده ،چ ،1قــم :دفتــر نشــرمعارف اســامى.
ـيعقوبــى ،احمدبنابىيعقــوب(1413ق) ،تاريــخ اليعقوبــى ،تحقیــق عبداالمیــر مهنــا ،المجلــد
االول ،بیــروت :مؤسســة االعلمــی للمطبوعــات.
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فرهنگ یهود و تأثیر آن در بازتولید نگاه جاهلی به
جایگاه زن مسلمان در خانواده
فاطمه جعفرنیا

1

چکیــده :در دوران قبـــل از اســام در منطقــۀ جزيرةالعــرب هماننــد ســاير مناطــق ،نگــرش
منفــي بــه زن نگـــاه غالــب بــوده اســت .اســام ايــن نگــرش را متحــول كــرد .در گفتمــان قــرآن
بــا تأکیــد بــر خلقــت يكســان زن ومــرد و تبییــن بینــش اســام در مــورد تشــکیل خانــواده،
زن از هویتــی مشــترک بــا مــرد و از موقعیــت بهتــری در عرصــۀ خانــواده برخــوردار شــد.
در پــی رحلــت پيامبـــر(ص) ،ارادۀ جامعــۀ اســامي بــر ايــن انديشــه اســتوار شــدكه گفتمــان
اســام دربــارۀ زن در حاشــيه قــرار گيــرد .نگارنــده بــر آن اســت كــه عناصــر اديــان و اقــوام
ديگــر ،از جملــه عناصــر فرهنــگ يهــود ،در تقويــت ايــن جريــان و بــاز توليــد نــگاه جاهلــي
بــه زن تأثيرگــذار بــوده اســت .فرهنــگ يهــود كــه در برگيرنــدۀ شــاخص هاي نــگاه منفــي
در ُبعــد جایــگاه زن در خانــواده بــود ،بانــگاه جاهلــي در ايــن زمينــه هم ســويي يافــت .نتيجــۀ 
پژوهــش حاضــر آن اســت كــه سياســت خلفــا بــرای فراهــم كــردن زمينــۀ نفــوذ و رواج
عناصــر فرهنــگ يهــود به وســیلۀ احبــار نومســلمان و راويــان آن هــا ،منجــر بــه ظهــور
احاديــث و روايت هایــي شــد كــه هــر چنــد بــه نــام احاديــث اســامي بــه فرهنــگ اســامي
راه يافــت ،در حقيقــت چيــزي جــز بازتوليــد نــگاه جاهلــي بــه زن نبــود .از ايــن رو ،آگاهــي از
آموزه هــاي اصيــل اســامي از آموزه هــاي جاهلــي بازتوليــد شــده بــه نــام اســام از اهــداف
ايــن پژوهــش اســت.
واژههای كليدی :زن ،قرآن ،سيرة نبوي ،عصر جاهلي ،يهود
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Jewish culture and its impact on the
reproduction of Jaheli Perceptions of Muslim
women in the family
Fateme Jafarnia1
Abstract: Before Islam in the region of Jazyrat Al-Arab, like other regions, the
dominant atitude towards women was negative. Islam however changed this out
look. With the emphasis of the Holy Quran on the creation of men and women
and the family bond between husband and wife a better position was enjoyed.
With the demise of the Prophet, in the Islamic community, the discourse about the
Muslim woman is placed in the margin. The writer believes that elements if other
religions and ethnic groups including elements of Jewish culture are important
in strengthening the trend to reproduce the look towards woman. Jewish Culture
which encompasses negative indicators to words woman in social family life got the
upper hand, and sided with the Jahili concepts.
The study aims to revel that the policy of the khulafa provide the ground for the
in fluance of Jewish Cultural elements, and the emergence of – a body of tradition
(Hadith), a though in the name of Islam, were nothing but the reproduction of the
pre-Islamic Concepts.
Key word: Women- Jahiliyat, Women
-Quran-Sire Nabavi-Jaheli, women –
Jewish concepts
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مقدمه
پژوهش هــای متعــدد دربــارۀ وضعیــت زن در ادوار مختلــف تاریــخ و در میــان
اقــوام و ملــل گوناگــون؛ مب ّیــن آن اســت کــه نــگاه منفــی بــه زن ،نگــرش غالــب
بــوده اســت .در منطقــۀ جزیرۃالعــرب پیــش از اســام نیــز نــگاه منفــی بــه زن غلبــه
داشــت .بــا ظهــور اســام؛ زن از مقــام و موقعیــت بهتــری برخــوردار شــد .علی رغــم
مقاومــت و مخالفــت برخــی از صحابــه بــا اقدامــات پیامبــر(ص) در راســتای تبییــن
آیــات قــرآن در بــاب زن؛ پیامبــر(ص) می کوشــید بــا اجــرای آموزه هــای قرآنــی؛
دیــدگاه مســلمانان را نســبت بــه زنــان متحــول کنــد .بــا تبییــن تلقــی اســام از امــر
تشــکیل خانــواده ،زن از هویتــی مشــترک بــا مــرد و از موقعیــت بهتــری در عرصــۀ 
خانــواده برخــوردار می شــد .بــا وجــود ایجــاد شــرایط مطلــوب نســبی بــرای زنــان
در عصــر نبــوی در مقایســه بــا دورۀ جاهلــی؛ بــا رحلــت پیامبــر(ص) و تحــول
جامعــه ،بســیاری از ســنت های جاهلــی بازتولیــد شــد .از همــان ابتــدا خلفــا در مقــام
جانشــینان پیامبــر(ص) روشــی برخــاف روش ایشــان در برخــورد بــا زنــان پیــش
گرفتنــد .بنابرایــن در گام نخســت ،حکومــت ،نخســتین عامــل بازتولیــد نــگاه جاهلی
بــه زن بــود .عــاوه بــر ایــن ،باورهــای ادیــان پیــش از اســام از جملــه یهــود در ایــن
زمینــه تأثیرگــذار بــود .ســابقۀ نفــوذ باورهــای یهــود در میــان اعــراب جزیرةالعــرب
بــه دورۀ قبــل از اســام بازمی گــردد .در دورۀ اســامی هــم بســترهای مناســبی بــرای
نفــوذ و رواج عناصــر فرهنــگ یهــود فراهــم شــد .آن چــه بعــد از رحلــت پیامبر(ص)
در جامعــۀ اســامی رخ داد؛ اقدامــات ایشــان و اجــرای تمامــی آموزه هــای اســامی
دربــارۀ زن نبــود بلکــه نفــوذ و رواج باورهــای یهــودی در جامعــۀ اســامی بــا
اندیشــه های جاهالنــه دربــارۀ زن هم ســویی یافــت و بــه بازتولیــد نــگاه جاهلــی
بــه زن یــاری رســاند .بــر ایناســاس پاســخ بــه ایــن پرســش ضــروری اســت کــه
باورهــای یهــود ،در ُبعــد خانــواده چــه تأثیــری در بازتولیــد نــگاه جاهلــی بــه زن در
جامعــۀ اســامی داشــته اســت؟                                                            
جهت بررسی موضوع ،فرضیۀ زیر مورد توجه می باشد                   :
بازتولیــد نــگاه جاهلــی بــه زن در جامعــۀ اســامی(در زمینــۀ خانــواده) متأثــراز
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باورهــای یهــود در بــاب جايــگاه زن در خانــواده ،ازدواج و طــاق بــوده اســت.
ایــن مســئله در نهایــت تحریــف آموزه هــای اســام را در پــی داشــت و ســبب
شــد آن چــه در متــون و منابــع اســامی دربــارۀ زن انعــکاس یافتــه اســت در تعــارض
بــا اســام و آموزه هــای آن باشــد .لــذا بازشناســی آموزه هــای اصیــل اســامی از
آموزه هــای جاهلــی بازتولیــد شــده بــه نــام اســام از اهــداف ایــن پژوهــش اســت.
شاخص هاي نگاه جاهلي به جايگاه زن در خانواده                                                 
در نــگاه جاهلــي ،زن بــه لحــاظ جســمي موجــودي ضعيــف و ناتــوان محســوب
می شــد .پيامــد ايــن نگــرش ،کراهــت جامعــه از داشــتن فرزنــد دختــر بــود .عــرب
1
جاهلــی ،زن را بــه مکــر و خدعــه متهــم و از مشــورت بــا او خــودداری می کــرد.
بــا ایــن تلقــی ،در محیــط خانــواده از زن ،بيــش از هــر چيــز ازديــاد نســل قبيلــه را
انتظــار داشــتند 2.در چنيــن شــرايطي مهم تريــن مســئلة زندگــي زنــان ،ازدواج بــود.
بــه همــان انــدازه کــه هويــت انســاني زنــان ،جــز در ســايۀ حضــور مــردان ،معنايــي
نداشــت ،هويــت فــردي و اجتماعــي آنــان نيــز جــز بــا ازدواج ،مفهومــي نمی یافــت.
ا ّمــا نقــش زنــان در ايــن امــر (بــه اســتثناي زنــان شــريف) تقريبـ ًا هيــچ بــود .انتخــاب
3
همســر ،بــا نظــر مــردان خانــواده صــورت مي گرفــت.
 1جوادعلـي(1413ق) ،المفصــل فــي التاريــخ العــرب قبل االســام ،ج ،4بغداد[ :بین��ا] ،ص617؛ حسينالحاجحسـن(1984م)،
حضــارة العــرب فــي عصرالجاهليــه ،بيــروت :المؤسســةالجامعية للدراســات و النشــر و التوزيــع ،ص145؛ نیــز نــک :صــادق
آئينهونـد(« ،)1386زن و تاريــخ» ،مجلــة مطالعــات زنــان ،ش ،1صــص.4-3
 2جوادعلــي ،همــان ،ج ،4صــص639-638؛ جامعــة جاهلــی بــرای زن بــه اعتبــار زن بــودن ،ارزشــی قائــل نبــود .اگــر ایــن زن
فرزنـ�د پسرــ ب��ه دنی��ا میــآورد در قبیلهــ م�وـرد قبـ�ول واق��ع می ش��د  .اگــر زن بیــش از ســه فرزنــد پســر بــه دنيــا مـیآورد،
لقــب «امالبـــنين» میيافــت و اگــر در قبيلــه اي هــم ده فرزنــد پســر داشــت« ،بنـتســـعد» می شــد  .در ایــن شــرایط بــود
کــه گفتــه می شــد ؛ المــرآة القبيحــة الولــود خيــر مــن الحســناءالعاقر .الحــاج حســن ،همــان ،ص .146
 3در میــان اشــکال متنــوع و متعــدد ازدواج هــاي مرســوم ميــان اعــراب عصــر جاهلــي رســمي ترين شــکل ازدواج ،زواج
البعول�هـ ب��ود .ب��رای اطـلاع از س��ایر ان��واع ازدواج ه��ا ن��ك :احمدبنحنبـل (1404ق) ،المســند ،تحقيــق احمدمحمدشــاكر،
ج ،6مص��ر :دارالمع��ارف ،ص315؛ سليمانبناشعثسجســتانيابوداود]،بيتا[ ،ســنن ،تحقيـ�ق احمدمحمدشـ�اكر ،ج،2
بي��روت :دارالكتبالعلمي��ه ،ص487؛ احمدبنشعيبنســايي(1408ق) ،سـ�نن بـ�ا شـ�رح سـ�يوطي و حاشـ�ية سـ�ندي ،ج،6
بي��روت :دارالكتبالعلمي��ه ،ص513؛ محمــود شكرياآللوســيالبغدادي]بيتا[ ،بلــوغ االرب فــي معرفــة احـ�وال العـ�رب،
ج ،2بی��روت :دارالكت��ب العلمي��ه ،ص4؛ هم چنیــن مهريــه اي کــه بــراي زنــان در نظــر گرفتــه مي شــد ،متعلــق بــه پــدر
دختــر بــود .جــواد علــي ،همــان ،ج ،5ص.521
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مســئلۀ حــق تقــدم ،جلــوۀ مهــم مردســاالري در امــر ازدواج بــود 1.زن در خانــواده
وظايفــي بــر عهــده داشــت کــه ايــن وظايــف تــا حــدودي بــه موقعيــت اجتماعــي و
نــوع معيشــت آنــان بســتگي داشــت 2.مــردان بــه کمتريــن بهانــهاي زنــان را مــورد
ضــرب و شــتم قــرار ميدادنــد 3.نیــز نــزد اعــراب بــراي زنــان ارثــي نبــود 4.در کنــار
ازدواج ،طــاق نيــز شــناخته شــده بــود .طــاق در جاهليــت بســيار آســان بــود ،بــه
ظــن و گمــان پيــدا میکــرد ،چنــدان طــول
طــوري کــه اگــر مــرد بــه زن ،ســوء ّ
نمیکشــيد کــه وي را طــاق مــیداد  و بــراي آنکــه کســي ديگــر بــا وي ازدواج نکنــد
بــاز دوبــاره رجــوع ميکــرد و دوبــاره طــاق مــيداد 5.زنــان عاقــر (نــازا) بــه راحتــي
طــاق داده ميشــدند 6.طــاق بــه عنــوان ابــزاری ،غالبـ ًا توســط مــردان و بــه صــورت
يــک طرفــه مــورد اســتفاده قــرار ميگرفــت.
زن در قرآن و سیره
بــا ظهــور اســام ،شــرايط متفاوتــي بــراي زن در تمامــي ابعــاد بــه وجــود آمــد.
قــرآن مبــدأ پيدايــش همــۀ انســانها را يکــي دانســته اســت 7.پیامــد چنیــن بینشــی
1

2
3
4
5

6
7

بر اســاس ايــن ســنت ،بــراي ازدواج ،هيچ کــس مقدم تــر از پســر عمــو نبــود .تنهــا پســر عمــو مي توانســت در مــورد
ازدواج دختــر بــا مــردي ديگــر مجــوز صــادر کنــد و چنان چــه چنيــن اجــازه اي صــادر نمي شــد و دختــر نيــز بــه ازدواج
بــا پســر عمــو رضايــت نمــي داد ،تــا پايــان عمــر حــق ازدواج نداشــت.جواد علــي ،همــان ،ج ،5صــص639-638؛ الحــاج
حســن ،همان ،صــص.142-140
بــراي اطــاع بيشتــر نك:گوســتاو لوبــون( ،)1368تمــدن اســام و عــرب ،ترجم��ة ه��ادي خاتم��ي ،تهران:كتابخان��ة ص��در،
ص.423
ابناثي��ر(1383ق) ،النهايــة فــي غريــب الحديــث ،تحقيـ�ق طاهـ�ر احمـ�د الـ�زاوي ،ج ،7مص��ر :دار إحي��اء الكت��ب العربي��ه،
ص.383
محمدزهيرمشــارقه(1988م) ،الحيــاۃ االجتماعيــة عندالبــر فــي الوطــن العربــي ،دمشــق :دار طــاس للدراســات و الترجمــة
و النش��ر ،ص144؛ الحــاج حســن ،همــان ،ص.145
آلوســي ،همــان ،ج ،2ص55؛ در برخ��ي قباي��ل ،ط�لاق کفاييــ ي��ا مخف��ي وج��ود داش�تـ .ابنحنبـ�ل ،همـ�ان ،ج ،4ص6؛
نــوع ديگــري از طــاق وجــود داشــت کــه مــرد بــا گفتــن جملــۀ «أنـ ِ
ـي َک َظه ـ ِر اُم ـی» زن وي از او جــدا مي شــد
ـت َعلَـ ّ
(ط�لاق ظه��ار) ،عليبنحســينابوالفرج اصفهاني]بيتــا[ ،االغانــي ،بـ�ه كوشـ�ش عبدالكريـ�م ابراهيـ�م العربـ�اوي ،ج،9
جم��ال للطباع��ه و النش��ر ،ص.65
بی��روت :مؤسس��ة ّ
جوادعلــي ،همــان ،ج ،4ص635؛ خيرالدينالزركلــي(1986م) ،االعــام قامــوس تراجــم ألشــهر الرجــال و النســاء ،ج،5
بی��روت :دارالعل��م الماليي��ن،ص.71
سورة بقره ،آیة30؛ 31؛  36و37؛ سورة حجر ،آیة 28و29؛ سورة طه ،آیة 121 ،115؛ سورة اعراف ،آیة .23

88

مطالعات تاریخ اسالم ،سال هفتم ،شماره  ،23زمستان 93

ایــن اســت کــه قــرآن زن و مــرد را در توانایــی بــرای کســب ارزش هــای انســانی
برابــر می بینــد .بــا چنیــن نگرشــی بــه خلقــت زن و جایــگاه او در هســتی؛ در بعــد
خانــواده نیــز اســام هویتــی مشــترک بــا مــرد بــرای زن قائــل شــده اســت .بــا تبییــن
دیــدگاه ديــن در مــورد ازدواج و تشــكيل خانــواده ،می تــوان جایــگاه زن درخانــواده
را دریافــت.
برخــاف نظــر طرفــداران ديــدگاه تكگرايانــه ،بــه نظــر مي رســد كــه ازدواج
و نــكاح در شــريعت اســامي اهــداف مختلفــي را دنبــال مي كنــد 2.تلقــي اســام
از ازدواج عبــارت اســت :بقــاي نســل انســان؛ 3ســكونت و آرامــش؛ 4مشــاركت در
حيــات معنــوي 5و تربيــت نســل 6.از آن  جــا كــه غريــزۀ جنســي يكــي از غرايــز
اصلــي انســان اســت ،از نظــر اســام تنهــا راه ارضــاي آن محيــط خانــواده اســت.
لــذا يكــي از اهــداف ازدواج ،بــرآورده كــردن ايــن نيــاز آدمــي اســت 7.حــال بايــد
ديــد كــه زن در خانــواده چــه جايگاهــي دارد .بايــد توجــه داشــت كــه زن و مــرد
در خانــواده داراي دو عنــوان هســتند :يكــي در مقــام همســر و ديگــري در مقــام
مــادر و پــدر كــه هــر دو بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد .البتــه در ايــن مــورد نيــز
1

1

2
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ارزشهــای انســانی چــون ایمــان و عمــل صالــح :ســورة نحــل ،آیــة 97؛ علــم :ســورة مجادلــه ،آیــة11؛ تقــوا :ســورة
حج��رات ،آیـ�ة 13؛ س��بقت در ایماــن :س��ورة واقعهــ ،آیـ�ة 11-10؛ جهاــد :س�وـرة نس�اـء ،آیـ�ة 95؛ هجــرت ،ســورةآل عمــران،
آیـ�ة .195
ب��راي نمون��ه نـ�ك :نظــر برترانــد آرتــور ويليــام راس ـل]بيتا[ ،زناشــوئي و اخــاق ،ترجمــة ابراهيــم يونســي ،تهــران :نشــر
انديش��ه ،ص31؛ ني��ز از علم��اي مس�لـمان ،محمدبنمحمدغزالـی( ،)1377احيــاء علــوم الديــن ،ترجمــة مؤيدالديــن محمــد
خوارزم��ي ،ج  ،3ته��ران :علمیوفرهنگ��ي ،ص .58
سورة بقره ،آیة .223
سورة اعراف ،آیة .189
سورة بقره ،آیة .222
سورة تحریم ،آیة .6
از فحــواي آيــة  21ســورۀ روم میتــوان ايــن هــدف را دريافــت .هم چنيــن قوانيــن و مقــررات ازدواج ،آداب و اخــاق
خانــواده ،رعايــت عفــت و حيــا ،رســيدگي بــه فرزنــدان ،پرهيــز از فحشــا و منكــرات ،رعايــت حقــوق همســر ،عــده و ارث،
همــه گــواه بــر ايــن بينــش و تلقــي میباشــند .دربــارۀ برخــي از مباحــث مربــوط بــه ازدواج كــه گــواه ديگــري بــر تلقــي
و بينــش قــرآن از ازدواج ميباشــد .نكــ :آي��اتِ فرم�اـن اله��ي ازدواج دخت��ران و پس�رـان (سوــرة ن�وـر ،آیـ�ة)32؛ ازدواج هــاي
ح�لال :دائ��م و موقــت (س�وـرة نس�اـء ،آیـ�ة)28؛  .3حك��م پرداخ�تـ مهريــه (س�وـرة نس�اـء ،آیـ�ة 24 ،21 ،4؛ س�وـرة بق�رـه ،آیـ�ة
)237؛ .4تكلي��ف مهري��ه زن مطلّق�هـ (س��ورة نس��اء ،آیة)20؛.5عدالــت شــرط تعــدد همسر(ســورة نســاء ،آیــة)129 ،3؛ .6
ازدواج زن بع�دـ از مــرگ ش�وـهر (س�وـرة بق�رـه ،آیـ�ة .)240 ،235 ،234
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تلقي هــاي نادرســت و باور هــاي غلــط فــراوان ديــده مي شــود 1.امــا قــرآن خــط
بطــان بــر ايــن باورهــاي نادرســت مي كشــد و بــراي زن و مــرد نقشــي برابــر قائــل
مي شــود 2.پيامــد چنيــن نگرشــي بــه زن در خانــواده آن اســت كــه زن از هويتــي
مســتقل و برابــر برخــوردار مي شــود .زن نيــز هماننــد مــرد حــق انتخــاب در ازدواج
دارد 3.در واقــع خانــواده ،محيطــي اســت كــه زن بخشــي از رشــد و تعالــي زندگــي
خــود را در آن طــي مي كنــد.
هم چنیــن آيــات در زمينــۀ طــاق نیــز تأييــدي بــر بينــش قــرآن در بــاب جايــگاه
زن در خانــواده مي باشــد .شــايان توجــه اســت كــه بــه دليــل قداســت خانــواده،
طــاق امــري مذمــوم و ناپســند بــه شــمار مي آيــد .لــذا قــرآن ،زن و مــرد را بــه
ســازش و رفــع اختــاف توصيــه مي كنــد .قــرآن تــاش دارد تــا بــا قوانيــن مربــوط
4
بــه طــاق ،مانــع از تضييــع حقــوق زنــان شــود.
5
بــا تغييــر بينــش نســبت بــه زن در گفتمــان قــرآن و هم ســويي ســيرۀ پيامبــر(ص)
1

2

3
4

5

بــراي نمونــه نــك :نظــر غزالــي در ايــن زمينــه؛ وي می گويــد :بــه زن نيازمنــدم همانگونــه كــه بــه غــذا نيــاز دارم،
پــس زن غذاســت و ســبب پاكــي دل اســت .ازدواج ســبب میشــود دل از ادارۀ منــزل و مشــغول شــدن بــه پخــت و پــز
رهــا شــود و بــراي اندوختــن علــم و عمــل آســوده باشــد و زن صالــح عهــده دار ايــن كارهــا اســت .غزالــی( ،)1377همــان،
ج  ،3صــص.69 ،65
س�وـرة اع��راف ،آیـ�ة 19؛ و اي آدم تــو بــا جفــت خويــش در آن بــاغ ســكونتگير و از هرجــا خواهيــد بخوريــد .مــوارد
ديگ��ر در اي�نـ زمينـ�ه نــك :س�وـرة بق�رـه ،آیـ�ة 35؛ هنــگام هبــوط ،زن و شــوهر هــر دو مــورد خطــاب قــرار میگيرنــد.
سوــرة طهــ ،آیـ�ة .123
هم چنيــن زن بــه عنــوان مــادر نيــز ركنــي از خانــواده اســت هماننــد پــدر .خداونــد دســتوري جامــع دربــارۀ پــدر و مــادر
ص��ادر كـ�رده اســت .نــك :س�وـرة اس��راء ،آیـ�ة24-23؛ س��ورة لقم�اـن ،آیــة 14؛ س�وـرة بق�رـه ،آیـ�ة .33
«ع��ده» و «رج��وع» و طلـاق خلــع ،س�وـرة بق�رـه ،آیـ�ة 229؛ سوــرة ط�لاق ،آیـ�ة 2؛ نیـ�ز نـ�ک:
از جملــه قوانی��ن مرب��وط بــه
ّ
محمدبيســتوني(  ،)1388تفســير زنــان ،ج ،1مشــهد :آســتان قــدس ،ص74؛ التــزام مــرد بــه رعایــت شــرایط طــاق،
ط�لاق ،آیـ�ة 1؛ ع��دم ممانع��ت از ازدواج زن بع��د از پایــان ع�دـه ،بق�رـه ،آیـ�ة 232،228؛ باطــل دانســتن طــاق ظِهــار،
مجادلهــ ،آیـ�ة  2نیــز نــك :موضعگي��ري در بــاب طلـاق «يلـاء» س�وـرة بق�رـه ،آیـ�ة 226؛ والتــزام بــه رعایــت حقــوق زنــان
مطلقـ�ه .سوــرة ط�لاق ،آیـ�ة 6؛ همچني�نـ در ب�اـب هديـ�ه ب�رـاي زن��ان مطلّقـ�ه نــك :س�وـرة بق�رـه ،آیـ�ة 241؛ ســورة احــزاب،
آیـ�ة 49؛ بـ�راي اطـلاع بيشـ�تر از بينـ�ش اسـلام در بـ�اب زن و خانـ�واده نـ�ك :مهـ�دي مهريـ�زي( ،)1381زن در انديشــة
اســامي ،تهــران :وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي ،صــص. 70-52
دربــارۀ اهمیــت ســیرۀ پیامبــر و ضــرورت توجــه مســلمانان بــه آن بایــد توجــه داشــت کــه خداونــد در قــرآن ،س ـ ّنت
پيامبــر(ص) را بهتريــن الگ��وي عملــي ب��راي مؤمنـ�ان معرف��ي كـ�رده اسـ�ت .س�وـرة اح��زاب ،آیـ�ة 21؛ س�وـرة نس�اـء ،آیـ�ة 80؛
س�وـرة اس��راء ،آیـ�ة 9؛ س�وـرة نجمــ ،آیـ�ة 4-3؛ ب��راي اطـلاع بيشت��ر ن��ك:داود معمــاري( ،)1384مبانــي و روش هــاي نقــد
متــن حديــث از ديــدگاه انديشــه وران شــيعه ،ق��م :بوس��تان كت��اب ،ص . 23
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بــا آن ،بديهــي اســت كــه زن از موقعيــت بهتــري در خانــواده در عصــر نبــوی
برخــوردار مي شــد .در خانــواده ،زن و مــرد نســبت بــه يکديگــر حقوقــي دارنــد.
حقــوق زن عبــارت اســت از نفقــه و ُحســن رفتــار 1.رســول خــدا(ص) مي فرمايــد:
بهتريــن شــما مــردان ،بهترين تــان بــراي خانــواده اش اســت ،و مــن بهتريـ ِن شــما بــراي
خانــواده ام هســتم 2.بــا توجــه بــه تغييــر وضعيــت زن در خانــواده براســاس بينــش
اس�لام ،در ام��ر ازدواج نيــز تأکيــد بــر اهميــت ذاتــي آن بيــش از پيــش موضوعيــت
مي يابــد .نکتــۀ مهــم در اســام بــراي تغييــر رويکــرد بــه ازدواج ،ارتبــاط داد ِن امــر
3
ازدواج و امــر ايمــان اســت.
بدین ترتیــب امــر ازدواج ،از وســيله اي بــراي تلــذذ و بهــره وري جنســي مــردان
و يــا عاملــي بــراي ارتقــاي موقعيــت قبيلــه اي و اجتماعــي (در نــگاه جاهلــي) بــه
وســيله اي بــراي تقــرب بــه خــدا و کســب مقامــات ايمانــي ارتقــا می یابــد 4.اشــاره
شــد ،در بينــش قــرآن ،طــاق امــري مذمــوم بــه شــمار مي آيــد .در ســيرۀ پيامبــر(ص)
1

2

3
4

رســولخدا(ص) مي فرمايــد :بــر عهــدۀ شماســت ،روزيِ آنــان و لباسشــان در انـ�دازۀ متعــارف .اب�وـداود ،همــان ،ج،1
ص534؛ آن کــس کــه داراي گشــايش و مــال اســت ،بايــد از تــوان گســتردۀ خــود هزينــه کنــد و هرکــس روزي اش بــر او
تنــگ اس��ت ،ازآن چـ�ه ک��ه خداونـ�د ب��ه او داده ،نفقــه دهــد .سوــرة ط�لاق ،آیـ�ة 7؛ در بــاب ُحســن رفتــار نيــز ،خداونــد،
مــردان را بــه رفتــار نيکــو و پســنديده و عــدم ســخت گيري و ضــرر رســاندن بــه زنــان فــرا خوانــده اســت .ســورة نســاء،
آیـ�ة 19؛ سوــرة ط�لاق ،آیـ�ة .6
محمدبن عليبن حســينبابويه قمیصــدوق( ،)1367من اليحضــره الفقيــه ،ترجمـ�ة محمـ�د جـ�واد غفـ�اری ،ج ،5تهــران:
نش��رصدوق ،ص92؛ نمونةــ دیگــر ت��رک کنج��کاوی نس��بت بــه زن؛ احمدبنعليبنحجرعســقالنی]بیتا[ ،فتــح البــاري
بشــرح صحيــح البخــاري ،ج ،3بی��روت :دارالمعرف��ه ،ص725؛ هم چنیــن پيامبــر(ص) ،ضــرب و جــرح زنــان را امــري
ناشايســت مي دانس��ت و مــردان را از آن من��ع مي نم��ود .عبدالرزاقبنهمامصنعانــی(1392ق) ،المصنــف ،تحقيــق
حبيــب الرحمــن االعظمــی ،ج ،9بیــروت] :بينــا[ ،ص.443
سورة نساء ،آیة . 25
بــراي اطــاع بيشتــر نــك :غالمرضــا جمشــيدي ها ،قاســم زائري(«،)1387سياســت گذاري فرهنگــي پيامبــر اســام(ص)
و تأثيــر آن بــر موقعيــت فرهنگــي -اجتماعــي زنــان در زيســت جهــان جاهلــي» ،پژوهــش زنــان ،ش ،4صــص26-24؛
براســاس هميــن تحـ ّول در نگــرش بــه امــر ازدواج ،پيامبــر(ص) بــه مســلمانان توصيــه می کننــد کــه مــاک و معيــار بــراي
ازدواج ،دينــداري زن باشــد .بــراي نمونــه نــك :شــیخ صــدوق( ،)1367همــان ،ج ،5ص24؛ هم چنيــن در اســام ،برخــاف
آن چ��ه در جاهليتــ رايـ�ج و حاک��م بوــد ،ح��رف نهاييــ در گزين��ش ش�وـهر را زن مي زنــد .مالكبنانــس(1406ق)،
ّ
الموطــا ،تحقيــق فــؤاد عبدالباقــي ،ج ،2بیــروت :دار احيــاء التــراث العربــي ،ص535؛ ابنحجرعســقالني[بیتا] ،همــان،
ج ،9ص.196
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نيــز ،طــاق امــري ناشايســت مي باشــد 1.مقولــۀ طــاق از جملــه امــوري اســت کــه
2
اســام ميــان زن و مــرد فــرق گذاشــته ،زيــرا آن  را در دســت مــرد قــرار داده اســت.
در مجمــوع ،بــا توجــه بــه قداســت خانــواده ،قــرآن زن و مــرد را بــه ســازش و رفــع
3
اختــاف فرامي خوانــد و زمينــه را بــراي بازگشــت مجــدد آن هــا فراهــم مي كنــد.
شاخص های نگاه منفی به جایگاه زن در خانواده در فرهنگ یهود
در فرهنــگ یهــودی ،دیــدگاه غالــب بــه زن آن اســت کــه خداونــد زن را از دنــدۀ 
مــرد خلــق کــرده اســت 4.ایــن تل ّقــی  ،بیان گــر آفرینــش غیرمســتقل زن اســت.
پیامــد چنیــن بینشــی آن اســت کــه زن واســطۀ گنــاه اولیــه اســت  .او از ازل محکــوم
شــده اســت کــه نقــش دوم باشــد 5.ایــن امــر زمینــه را بــرای برداشــت های زن
ســتیزانه و نــگاه تحقیرآمیــز بــه زن فراهــم كــرد .چنیــن نگرشــی بــه خلقــت زن
1

2

3

4
5

ّ
جــل ،طــاق اســت .ابــوداود ،همــان ،ج ،3ص
پيامبــر(ص) مي فرمايــد :مبغوض تريــن حــال پيــش خــداي عــ ّز و
438؛ مســلمبنحجاج قشيرينيشــابوري(1972م) ،صحيــح ،تحقيــق محمــد فــؤاد عبدالباقــي ،بیــروت :دار احيــاء التــراث
العرب��ي ،ج ،3ص.280
مگــر اين کــه زن در عقــد ازدواج شــرط کنــد ،بقــاي ازدواج بــه دســت او باشــد ،يــا ه ـرگاه خواســت بــراي دس ـت يابي
بــه طلـاق س��راغ قاضــي ب��رود .ب��راي اط�لاع بيشتــر ن��ك :احمدزكــي يمانـي( ،)1385اســام و زن ،ترجمــة ســيد ضيــاء
مرتض��وي ،ق��م :انتش��ارات ميث��م تم��ار ،ص.131
س��ورةطالق ،آیـ�ة 1و2؛ نی��ز نـ�ک :سوــرة بقرــه ،آیـ�ة 228و 229؛ محمدبــن يزيدبنماج ـه(1407ق) ،ســنن ،ج ،2بیــروت:
دارالكتـ�ب العلميـ�ه ،صــص519 ،514؛ هم چنیــن محدویت هایــی به  واســطۀ عارضــۀ جســمیخاص زنــان بــر اســاس
روایــات اســتنباط می شــود .ایــن در حالــی اســت کــه اســام در مســئلۀ حیــض زنــان ،راه وســط را اتخــاذ کــرده بــود.
راهــی میانــه در بیــن شــدت عملــی کــه یهــود اتخــاذ کــرده بــود و اهمالــی کــه مســیحیان پیــش گرفتــه بودنــد (ســورة
بق�رـه ،آیـ�ة .)22تصــور می شــد کــه در جامعــۀ اسالمیمســئلۀ مــورد توجــه در ایــن زمینــه ،صرفــاً رعایــت دســتور
الهــی مبنــی بــر کناره گیــری از آمیــزش بــا زنــان در ایــن ایــام باشــد .امــا آن چــه کــه در روایــات انعــکاس یافتــه،
ایجــاد محدویــت بــرای زن در برخــی از مســائل ناشــی از ایــن صفــت خــاص زنــان اســت .بــه نظــر می رســد شــدت
عمــل یهــود بــا زنــان بــه ویــژه در زمینــۀ انجــام فرائــض دینــی و یــا حضــور در اماکــن مقــدس و یــا فراهــم کــردن
مقدمــات برخــی آیین هــای دینــی در ایــن ایــام (کتــاب دوم تواریــخ )11:8،بــر عملکــرد مســلمانان نیــز تأثیــر گذاشــته
اسـ�ت( .محمدبــن اســماعيل بخــاري(1407ق) ،صحيــح ،بی��روت :دارالقل��م ،ج ،2ص25؛ شــیخ صــدوق( ،)1367همــان،
ج ،5ص131؛ عبدالرحمنبنعليبنجــوزي(1423ق) ،احــكام النســاء ،تحقيــق عليبنمحمديوســف ،بیــروت :المكتبــة
العصريــة ،ص. 120
كتــاب مقــدس (كتــب عهــد عتيــق و عهــد جديــد)1094(،م) ،ترجمــة از عبرانــي و كلدانــي و يونانــي ،بــه همــت انجمــن
پخــش كتــب مقدســه ،تــورات ،ســفر پیدایــش.7:3:
تورات ،امثال.35-24:6 :
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در ابعــاد مختلــف از جملــه بــر جایــگاه زن در خانــواده تأثیــرات منفــی برجــای
گذاشــت .در زندگــی خانوادگــی یهــودی ،مــردان حاکــم بــر زنــان هســتند .براســاس
داســتان خلقــت ،زن بــه طــور ازلــی محکــوم شــده اســت کــه در خانــواده ریاســت
مــرد را بپذیــرد 1.فرمــان یهــوه بــه زن شــوهردار چنیــن بــود« :چشــمت بایــد بــه
شــوهرت باشــد و او بــر تــو حکومــت خواهــد کــرد» 2.تســلط و ریاســت مــرد در
احــکام هــم بــاز تولیــد شــده اســت .کتــاب مقــدس می گویــد :هــرگاه دختــری
کــه هنــوز در خانــۀ پــدرش زندگــی می کنــد و یــا زنــی کــه ازدواج کــرده اســت
بــرای خداونــد ،نــذر کنــد یــا تعهــدی نمایــد ،بایــد هــر چــه را قــول داده اســت ،ادا
نمایــد؛ مگــر این کــه وقتــی پــدرش یــا همســرش آن را بشــنود او را منــع کنــد .در
ایــن صــورت ،نــذر دختــر یــا زن خــود بــه خــود باطــل می شــود و خداونــد هــم او
را می  بخشــد .زیــرا پــدرش و یــا همســرش بــه او اجــازه نــداده اســت بــه آن عمــل
کنــد .ولــی اگــر ،پـــــــدرش و یــا همســرش در روزی کــه از نــذر یا تعهــد دخترش
3
یــا زنــش آگاه  می شــود ســکوت کنــد ،او ملــزم بــه ادای قــول خویــش می باشــد.
ایــن امــر تســلط و ریاســت مــردان را بــر خانــواده نشــان می دهــد .در کانــون
خانــواده ،وظیفــۀ اصلــی زن بــه دنیــا آوردن فرزنــد و بــزرگ کــردن اوســت 4.بــر
5
ايــن اســاس زنــی کــه بچــه دار نشــود مســتحق ســرزنش اســت.
ازدواج و تشــکیل خانــواده یــک فریضــۀ دینــی خطیــر بــه شــمار می آیــد .ایــن
نخســتین فرمانــی بــود کــه خداونــد بــه آدم ابوالبشــر داد 6و تلمــود بــه آن اهمیــت
بســیار می دهــد و دربــارۀ اجــرای آن تأکیــد فــراوان می کنــد 7.بــا وجــود آن کــه
1
2
3
4
5
6
7

تورات ،استر.21-11 :1،
تورات ،امثال.29-10:31 :
تورات ،سفر اعداد 5–3:30،؛ همان،آیات9–6؛ نیز نک:
Do.L(1978-1982), Woman Encyclopedia judaica,V.16, Jerusalem Keter,p.p 625-626 .
تورات ،سفر پیدایش.3:16،
تورات ،روت.9:2،
تورات ،سفر پیدایش28:1،؛ نيزنك:
S.Halperin(1978-1982), Marriage, Encyclopedia judaica, V.11, Jerusalem Keter, p.1032.
تورات ،سفرالویان19:29،؛
;Talmud,Qiddushin,41a ; Talmud,Yevamoth, 62b
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اجــازۀ دختــر بــرای ازدواج لحــاظ شــده اســت امــا در عمــل هــر دختــری تنهــا
می توانــد از میــان مــردان قبیلــۀ خــود ،فــردی را بــرای ازدواج انتخــاب کنــد 1.بــه
زن و شــوهر توصیــه شــده اســت کــه یکدیگــر را شــریک زندگانــی خــود بداننــد.
توصیــه شــده کــه مــرد بــا همســرش دربــارۀ کارهــای خــود مشــورت کنــد 2.البتــه
در ایــن مــورد ،نظــر مخالفــی نیــز اظهــار شــده اســت :هرکــس کــه از مشــورت
زوجــة خــود پیــروی کنــد و آن  را بــه کار بنــدد ،بــه جهنــم می افتــد 3.در عباراتــی
قصــار آمــده اســت :مــردی کــه زن ناســازگار داشــته باشــد ،هرگــز روی جهنــم را
نخواهــد دیــد 4.نیــز گفتــه شــده اســت :مــردی کــه همســرش بــد اســت ،وظیفــۀ 
دینــی اوســت کــه وی را طــاق دهــد 5.هم چنی��ن در بــاب طــاق در کتــاب مقــدس
آمــده اســت :اگــر مــردی پــس از ازدواج بــا زنــی بــه عللــی از او راضــی نباشــد،
طالق نامــه بنويســد و بــه دســتش دهــد و او را رهــا ســازد 6.در تفســیر ایــن آیــه در
ســدة نخســت میــادی ،پیــروان مکتب هــای «شـ ّـمای» و «هیلــل» نظرهــای مخالــف
یکدیگــر ارائــه کرده انــد .اصطــاح «چیــزی ناشایســته» توســط پیــروان مکتــب
شــمای چنیــن تعبیــر شــده اســت :انســان نبایــد زن خــود را طــاق دهــد مگــر
ّ
آن کــه در وی نشــانه ای از بی ناموســی بیابــد .پیــروان مکتــب هیلــل از طــرف دیگــر
ایــن اصطــاح را بــه معنــی «چیــزی ناپســند» تعبیــر کــرده و اظهــار داشــته اند:
تلمــود دربــارۀ انتخــاب زوجــه ،اندرزهــای حکیمانــه می دهــد از جملــه گفتــه شــده« :یــک درجــه پاییــن بیــا و آن وقــت
زن بگی��ر ».یعن��ی ،مق�اـم همســرت از مقاــم خ��ودت پایین ترــ باش��د .زیــرا ،ازدواج بــا زنــی کــه مقــام اجتماعــی باالتــر دارد،
باع��ث تحقی��ر ش��وهر ن��زد زن و بسـ�تگان او خواه��د ش��د .ت��ورات ،روت3:9،؛
Talmud,Sanhedrin,76a &b Ibid ,Yevamoth63a, Ibid, Pesahim 49a.
 1تورات ،اعداد .6:36 ،نیز نك:
p.1032, V11,S.Halperin.
2 Bava Metyiaa 59a Talmud.
 3تورات ،کتاب اول پادشاهان15–5:21،
4 Talmud, Shabbat, 33b; Ibid,Niddah 45b;Ibid,Megillah 14.
;5 Ibid, Yevamoth, 63b
نیز بر این باور بودند که همۀ زنان به طور کامل خوب نیستند
Talmud,Eruvin,41b Ibid, Beitzah,32b.
 6تورات ،تثنیه1:24،؛ نيز نك:
Sheluhei yaari(1978-1982), Divorce, Encyclopedia judaica V6, Jerusalem Keter, p.125.
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مــرد می توانــد حتــی بــرای این کــه زوجــه اش ،غــذای او را ســوزانیده اســت ،وی
را طــاق گویــد .ایــن تفســیر و نظــر ،مــورد قبــول اکثریــت قــرار گرفــت 1.طــاق
یــک عمــل یک طرفــه بــوده اســت .زنــان بــرای اعتــراض نســبت بــه قانــون طــاق
یــا حــدود و شــرایط آن ،امکانــی در اختیــار نداشــته اند .از آن  جــا کــه طــاق بــا
توافــق یــا بــدون توافــق زن امکان  پذیــر بــود 2،در نتیجــه مــرد عم ـ ً
ا زن خــود را
مطلقــه می کنــد؛ و زن نمی توانــد شــوهر خــود را طــاق دهــد .چنیــن روشــی ســبب
ناتوانــی زن و اجحــاف نســبت بــه او می شــود.
بازتاب باورهای یهود بر موقعیت زن در خانواده
رحلــت پيامبــر(ص) تغييراتــي در گفتمــان اســام بــه دنبــال داشــته اســت .عــاوه
بــر بي توجهــي جامعــه بــه توصيه هــاي پيامبــر(ص) در امــر حكومــت؛ سياســت
خلفــا در قبــال زنــان نیــز از جملــه امــوري بــود كــه بــا گفتمــان قــرآن و گفتمــان
نبــوي(ص) در تعــارض بــود .اتخــاذ سياســت منــع نقــل و نــگارش حديــث در ایــن
دوره ،بســتری بــرای نفــوذ عناصــري از باورهــاي يهــود ی بــه فرهنــگ اســامی
فراهــم کــرد .رواج باورهــای یهــودی در بــاب خلقــت زن و معرفــی زن بــه منزلــۀ 
عنصــر گنــاه اولیــه در جامعــۀ اســامی از ســوی احبــار نومســلمان ،زمینــه را بــرای
بازتولیــد عناصــر فرهنــگ جاهلــی از ســوی عرب هــای مســلمان فراهــم کــرد.
عــاوه بــر ایــن راویــان وابســته بــه حکومــت ،مفاهیــم جدیــدی را از باورهــای
یهــودی ( اســرائیلیات) 3در بــاب جایــگاه زن در خانــواده وارد فرهنــگ اســامی
کردنــد .در دورۀ خلفــاي امــوي ،راويــان اســرائيليات ارتبــاط بســيار نزديكــي بــا
 1نــک :آبراهــام كوهن(،)1382گنجينــه اي از تلمــود ،ترجمــۀ انگليســي اميــر فريــدون گرگانــي ،تهــران :انتشــارات اســاطير،
ص.186
2 Talmud,Yevamoth 14.
 3محمــود ابوريّــه ،اضــواء علــي الســنه المحمديه]بيتــا[ ،بیــروت :مؤسســة منشــورات االعلمــي ،للمطبوعــات ،ص150؛
عوامــل متعــددی در پيدايــش و گســترش اســرائيليات نقــش داشــتند؛ ا ّمــا ميــدان دادن خلفــا بــه ويــژه خليفــۀ دوم و
معاويــه بــه نومســلمانان يهــودي و نصــارا از عوامــل مهــم رواج اســرائیلیات در فرهنــگ اسالمیاســت .نیــز نــک:
Bernard Lewis(1984), The Jews of Islam,Princeton: p.70 .
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حكومــت امــوي شــام داشــتند 1.ایــن رونــد ادامــه داشــت تــا این کــه در نيمــۀ 
دوم ســدة ســوم و اوايــل ســدة چهــارم ،هم زمــان بــا روي آوردن علمــاي مســلمان
بــه تدويــن و پديــد آوردن نخســتين آثــار حدیثــی مــدون ،برخــي از روايت هــاي
جعلــي متأ ّثــر از اســرائيليات در زمينه  هــاي مختلــف از جملــه موضــوع پژوهــش
حاضــر ،در كنــار احاديــث صحيــح بــه ايــن آثــار راه يافــت .سیاســت خلیفــة دوم
توســط خلفــای امــوی دنبــال شــد و بــا قــوت بیشــتری تــا پایــان حکومــت عباســیان
اســتمرار یافــت .عــاوه بــر نفــوذ اســرائيليات بــه جوامــع حديثــي اهــل ســنت ،بــه
2
عللــي جوامــع حديثــي شــيعه نيــز از نفــوذ اســرائيليات مصــون نمانــد.
نخســتین نکتــه ای کــه در نــگاه بــه موقعیــت زن در جامعــۀ اســامی بعــد از
رحلــت پیامبــر (ص) جلــب توجــه می کــرد ،ایــن بــود کــه بینــش جامعــه در
موضــوع خلقــت ،بــر اســاس نــص صریــح قــرآن ،خلقــت زن و مــرد را از اصلــی
واحــد می دانســت ،امــا عــرف متــداول جامعــه ایــن بــود کــه خداونــد زن را از
دنــدۀ چــپ مــرد آفریــده اســت 3.در نتیجــۀ ایــن نگــرش ،زن طفیلــی مــرد محســوب
می شــود و گمــان مــی رود کــه خداونــد زن را بــرای مــرد آفریــده اســت .خلیفــۀ 
دوم در مقــام جانشــین رســول خــدا(ص) و خلیفــۀ مســلمین ،دربــارۀ زنــان می گفــت:
«مشــورت کنیــد بــا زنــان و مخالفــت نماییــد آنــان را» 4.بــا توجــه بــه خواســت
حاکم ّیــت جامعــۀ اســامی بــرای بــه حاشــیه رانــدن گفتمــان اســام دربــارۀ زن بعد
1

2

3
4

نــك :مهــدی پيشــوايي(« ،)1367راه هــاي نفوذ اســرائيليات در تاريــخ اســام» ،پيــام حــوزه ،ش13؛ اشــاره بــه ایــن مطلــب
ضــروری اســت کــه میــان دیــن اســام و دیــن یهــود بــه دلیــل برخــورداری از ماهیــت توحیــدی اشــتراکاتی وجــود دارد.
ســورة احقــاف ،آیــة9؛ ادعــای تأثيرپذيــري پيامبــر(ص) و قــرآن از اديــان ديگــر از نظــر محققــان مســلمان موضوعــی
جــدي نبــوده اســت؛ زیــرا از نظــر مســلمانان ،قــرآن ،كالم الهــي اســت کــه از هرگونــه جعــل و تحريــف دور مانــده اســت.
ا ّمــا ،موضــوع تأثيــر دیــن يهــود در اســام از منظــر س ـ ّنت اســامیمي تواند مــورد توجــه قــرار گيــرد)Lewis, p70 (.
شــباهتی کــه میــان باورهــای یهــودی و احادیــث اســامیبه چشــم می خــورد شــباهت در حــوزۀ دیــن نیســت؛ بلکــه
شــباهت در حــوزۀ فرهنــگ اســامیبا فرهنــگ یهــودی اســت .در پژوهــش حاضــر ایــن شــباهت در موضــوع جایــگاه زن
در خانــواده مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
در بحــث از اصالــت حديــث شــيعه توجــه بــه دو عنصــر اهميــت دارد .نخســت ،عنصــر تقيــه و نقــش آن در حديــث شــيعه
و دیگــری تأثیــر فرقههــاي انحرافــي بــر افــكار و عقايــد شــيعيان .پيــروان ايــن فرقههــا ،از تفســير بــه رأي يــا جعــل و
تحريــف حديــث ابايــي نداشــتند .بــراي اطــاع بيشــتر نــك :مجيــد معــارف( ،)1374پژوهشــي در تاريــخ حديــث شــيعه،
تهــران :مؤسســة فرهنگــي و هنــري ضريــح ،صــص.298-288
مسلم ،همان ،ج ،3ص.267
غزالی ( ،)1377همان ،ج ،2ص.93
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از رحلــت پیامبــر(ص) نميتــوان انتظــار داشــت كــه رويكــرد جامعــه بــه جايــگاه
زن در خانــواده ،منطبــق بــر معيارهــاي گفتمــان قــرآن و گفتمــان نبــوي باشــد.
بررســي روايت هــا و احاديــث در متــون اســامي نشــان مي دهــد كــه در محيــط
خانــه ،زن مطيــع و تحــت ســلطۀ شــوهر ميباشــد .برخــاف گفتمــان اســام كــه
بايــد بيــن زن و مــرد در محيــط خانــواده ،تعامــل و احتــرام متقابــل باشــد .بــا توســل
بــه احاديــث منســوب بــه پيامبــر(ص) ،ايــن گونــه بــه جامعــه القاءكردنــد كــه
مــردان ،حاكــم بــر زنــان هســتند .محكــوم بــودن زن بــه پذيرفتــن ســلطه و رياســت
مــرد بــر خانــواده ،محدوديــت ديگــري بــراي او بــه دنبــال داشــت و آن ،اين كــه
بــدون كســب اجــازه و رضايــت مــرد ،قــادر بــه خــروج از خانــه نبــود .بــا توســل
1
بــه عناصــري از فرهنــگ يهــود كــه معتقــد بــه عــدم خــروج زن از خانــه بودنــد،
احاديثــي را وارد فرهنــگ اســامي كردنــد كــه براســاس آن هــا ،مانــدن زن در
خانــه فضيلــت محســوب مي شــد و خــروج زن از خانــه بــدون كســب اجــازه از
مــرد ،غضــب الهــي را بــه همــراه داشــت 2.عايشــه همســر پيامبــر(ص) ،بــر ايــن بــاور
بــود كــه اگــر پيامبــر(ص) وضعيــت زنــان هــم عصــر وي را مي ديــد از خــروج
آن هــا ممانعــت مي كــرد .همان طــور كــه بنياســرائيل ،زنانشــان را از خــروج از
خانــه منــع كردنــد 3.بــر ايــن بــاور بودنــد كــه حتی المقــدور بايــد مانــع از خــروج
زن از خانــه شــد .اگــر ضرورتــي پيــش آمــد ،زن تنهــا بــا اجــازۀ همســر از خانــه
خــارج مي شــود ،آن هــم نــه بــه شــكلي آراســته و زينــت يافتــه؛ بلكــه بــا لبــاس
1 Shabbat,33 b, Talmud.
 2بخــاري ،همــان ،ج ،3ص260؛ ابنحنــــبل ،همــان ،ج ،2ص223؛ ابنماجــــه ،همــان ،ج ،1ص560؛ الحاكم النيشــــــابوري
]بيتــا[ ،المســتدرك علــي الصحيحيــن ،ج ،2ريــاض :مكتبــة النصــر الحديثــه ،ص190؛ احمدبن الحســين البيهقـي(1344ق)،
الســنن الكبــري ،ج ،7هنــد  -حيدرآبــاد  :دائــرة المعــارف النظاميــه ،ص293؛ عليبنأبيبكــر الهيثمــي(1352ق) ،مجمــع
الزوائــد و منبــع الفوائــد ،ج ،4قاهــره :مكتبــة القدســي ،صــص 312و ،314ج ،9ص202؛ شــیخ صــدوق( ،)1367همــان،
ج ،5صــص 84و90؛ ج ،6ص292؛ محمدبن عليبن حســينبابويه قمیصــدوق( ،)1374خصــال ،ترجمــة محمدباقــر
كمــره اي ،ج ،2تهــران :انتشــارات كتابچــي ،ص287؛ ابنحجــر الهيتمــي ،اإلفصــاح عــن أحاديــث النــكاح 1406(،ق/
1986م ،).تحقيــق محمــد شــكور الميادينــي ،عمــان :دارعمــان ،ص179؛ عليبنابيبكرالهيثمــي(1399ق) ،كشــف
األســتار عــن زوائــد البــزار ،تحقيــق حبيــب الرحمــن األعظمــي ،ج ،2بیــروت :مؤسســۀ الرســاله ،ص150؛ ترمــذي ،همــان،
ج ،4ص153؛ عبدالعظيمبنعبدالقويالمنــذري(1968م) ،الترغيــب و الترهيــب ،تحقيــق مصطفــي محمــد عمــاره ،ج،11
بیــروت :دار احيــاء التــراث العربــي ،ص. 189
 3مسلم ،همان ،ج ،1ص329؛ مالكبنانس ،همان ،ج ،1ص198؛ ابنحجرعسقالنی[بیتا] ،همان ،ج ،2ص.349
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منــدرس و ظاهــري ناآراســته و نبايــد كســي صــداي او را بشــنود 1.اطاعــت از شــوهر
واجــب و در برخــي احاديــث ،پــاداش آن در رديــف ثــواب اقامــۀ نمــاز ،روزه و .
 . .قــرار گرفتــه اســت .در حدیثــی منســوب بــه پیامبــر(ص) آمــده اســت :هــر زنــی
کــه همســرش را بــا زبانــش آزار دهــد ،خداونــد از او هیــچ ســخنی را نمی پذیــرد؛
نــه توبــه و نــه کفــاره و نــه عملــی نیکــو را تــا آن کــه شــوهر را راضــی کنــد و
اگرچــه روزهــا را روزه بگیــرد و شــب ها را بــه عبــادت قیــام نمایــد و بنــدگان
را آزاد ســازد و در راه خــدا جهــاد کنــد ،بــاز هــم در میــان اول کســانی اســت کــه
بــه آتــش جهنــم وارد می شــود 2.گفتــه شــده اســت :نمــاز ســه گــروه ،نــزد خــدا
پذيرفتــه نيســت :از جملــه زنــي كــه شــوهرش از او خشــمگين باشــد 3.هم چنیــن
نقــل شــده کــه جماعتــی نــزد رســول خــدا(ص) آمــده ،عــرض کردنــد :مــا مردمــی را
دیده ایــم کــه پــاره ای بــر پــارۀ دیگــر ســجده می کننــد .رســول خــدا(ص) فرمودنــد:
اگــر بــه فــرض محــال مــن امرکننــده بــودم کــه کســی بــه دیگــری ســجده کنــد،
هــر آینــه امــر می کــردم کــه زن بــه شــوهر خــود ســجده کنــد 4.در مقابــل تأكيــد
فــراوان بــر اطاعــت زن از مــرد؛ مــردان بــه شــدت از اطاعــت از همســران خــود و
عمــل كــردن بــر طبــق رأي و نظــر آنــان منــع شــده اند.
حديــث «فــي طاعــة النســاء ندامــة» 5بــه مــردان هشــدار مي دهــد كــه مطيــع
امــر زن بــودن ،ندامــت و پشــيماني بــه دنبــال دارد .پیامــد محكــوم بــودن زن بــه
پذيرفتــن ســلطه و رياســت مــردان در خانــه آن بــود کــه زن تــا هنگامــي كــه در
1
2

3
4
5

ابنحجرعسقالنی[بیتا] ،ج ،11ص33؛ نيز نك :ابنجوزي ،همان ،ص.146
ترمــذي ،همــان ،ج ،4ص133؛ ابنماجــه ،همــان ،ج ،1ص311؛ محمدبن عليبن حســين بابويه قمیصــدوق(،)1367
ثــواب االعمــال و عقــاب االعمــال ،ترجمــة علــي اكبــر غفــاري ،تهــران :نشــر صــدوق ،ص653؛ شــیخ صــدوق(،)1367
ج ،5ص321؛ محمدبن عليبن حســينبابويه قمیصدوق( ،)1370امالــی ،ترجمــة محمدباقركمــره اي ،تهــران :انتشــارات
كتابچــي ،ص. 429
مســلم ،همــان ،ج ،2ص106؛ ابنماجــه ،همــان ،ج ،1ص595؛ ترمــذی ،همــان ،ج ،2ص56؛ بیهقــی ،همــان ،ج ،7ص292؛
صــدوق( ،)1367همــان ،ج ،5ص86؛ صــدوق( ،)1380همــان ،ج ،2ص.883
ابنحنبــل ،همــان ،ج ،2ص341؛ صــدوق( ،)1367همــان ،ج ،5ص85؛ ترمــذی ،همــان ،ج ،2ص314؛ ابنجــوزی ،همــان،
ص.208
اســماعيلبنمحمد العجلونــي(1351ق) ،كشــف الخفــاء و مزيــل االلتبــاس ،ج، 2بیــروت :دار إحيــاء التــراث العربــی،
ص37؛ نمونــه دیگــر نــک :شــیخ صــدوق ،)1374( ،همــان ،ج ،2ص.73
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خانــۀ پــدر اســت ،تحــت ســلطۀ پــدر و بعــد از ازدواج تحــت ســلطۀ همســــر قــرار
دارد .براســاس بــاور يهـــود ،اگر زن تصـــميم به انجـــام نــــذري گرفـــت ،پــدر و يا
همســر حــق دخـــالت در ايـــن كار را دارنـــد و مي تواننــد مانــع از انــــجام نذر زن
1
شـوند.
براســاس روايت هــاي اســامي نيــز ،مــرد مي توانــد مانــع از انجــام امــور عبــادي
مســتحبي توســط زن شــود 2.نقــل شــده اســت :زن شــوهردار در مــال شــخصي
خويــش بــدون اذن شــوهر ،اختيــار آزاد كــردن بنــده و دادن صدقــۀ مســتحب و
تدبيــر بــرده و بخشــيدن مالــي يــا نــذري را نــدارد 3.هماننــد بــاور رايــج در فرهنــگ
يهــود كــه اگــر مــردي زن ناســازگار داشــته باشــد ،هرگــز روي جهنــم را نخواهــد
ديــد 4.در فرهنــگ اســامي نيــز چنيــن بينشــي وجــود داشــت كــه تحمــل مــرد
بــر ناســازگاري همســرش ،پــاداش فراوانــي بــراي او بــه دنبــال خواهــد داشــت؛
البتــه چنيــن زن ناســازگاري مــورد غضــب خداونــد خواهــد بــود 5.روایــت شــده:
هــر کــس بــر ناســازگاری و بدخوئــی زوجــه اش صبــر کنــد و بردبــاری کشــد و
طالقــش ندهــد ،پــروردگار متعــال بــه هــر شــبانه روزی کــه بــا او بــه ســر بــرده و
شــکیبائی نمــوده ،پاداشــی کــه بــه ایــوب (ع) در مصیبت هایــش داده اســت بــه او
عطــا فرمایــد؛ و آن زن بدخــو را هــر شــبانه روزی بــه رمل هــا و شــن های متراکــم
بیابان هــا گنــاه خواهــد بــود و اگــر پیــش از ایــن کــه از بــد ســگالی و ناســازگاری
1
2

3
5

تورات ،سفر اعداد. 30-9:3،
بخــاري ،همــان ،ج ،3ص260؛ مســلم ،همــان ،ج ،2ص711؛ ابنحنبــل ،همــان ،ج ،3ص245؛ ابوداود ،همــان ،ج ،2ص826؛
ابنماجــه ،همــان ،ج ،1ص560؛ شــیخ صــدوق( ،)1374ج ،2ص313؛ محمدبن عليبن حســين بابويه قمیصــدوق(،)1373
مواعــظ ،ترجمــة عزيزاهللعطــاردي ،تهــران :عطــارد ،ص51؛ مــوارد دیگــر نــک :صنعان ـي(1392ق) ،همــان ،ج ،4ص149؛
ترمــذي ،همــان ،ج ،3ص31؛ حاکــم نیشــابوری ،همــان ،ج،4ص72؛ ابیبکرهیثمــی(1352ق) ،همــان ،ج ،4صــص308،311؛
المنذری ،همــان ،ج ،2ص.61
شیخ صدوق ( ،)1367همان ،ص85؛ ج ،6ص292؛ شیخ صدوق( ،)1374همان ،ج ،2ص. 287
4 Shabbat,33b,Talmud.
شــیخ صــدوق( ،)1367همــان ،ج ،5ص324؛ ابنحنبــل ،همــان ،ج ،6ص82؛ حاکــم نیشــابوری ،همــان ،ج ،2ص178؛
بیهقــی ،همــان ،ج،7ص235؛ محمدبن عليبن حســينبابويه قمیصدوق( ،)1380علــل الشــرايع و االســام ،ترجمــة
محمــد جــواد ذهنــي ،ج ،2قــم :مؤمنيــن ،ص560؛ شــیخ صــدوق( ،)1374همــان ،ج ،2ص266؛ صنعانــی ،همــان ،ج،4
ص149؛ بخــاری ،همــان ،ج ،1ص250؛ ترمــذی ،همــان ،ج ،3ص31؛ ابنماجــه ،همــان ،ج ،2ص ،770ابــوداود ،همــان،
ج ،2ص318؛ ابیبکرهیثمــی(1352ق) ،همــان ،ج ،4ص308؛ المنــذری ،همــان ،ج ،2ص.61
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دســت بــردارد و بــا مــرد همراهــی کنــد و قبــل از ایــن کــه مــرد از وی خشــنود
شــود بمیــرد ،روز قیامــت بــا منافقیــن محشــور شــود و جایــگاه او در جهنــم خواهــد
بــود 1.در مقابــل ايــن روايت هــا ،ايــن ســؤال مطــرح اســت كــه زنــي كــه در مقابــل
ناســازگاري و آزار و اذيــت شــوهر صبــر و شــكيبايي كنــد ،چــه ثوابــي نصيــب او
مي شــود؟ روایت هایــی ّ
دال بــر ایــن مطلــب در منابــع دیــده نمی شــود.
در فرهنــگ يهــود ،از آن جــا كــه زن را موجــودي طفيلــي و خلقــت او را دون
خلقــت مــرد مي داننــد؛ لــذا بــر ايــن بــاور بودنــد كــه زن هميشــه مشــتاق شــوهرش
خواهــد بــود .اشــتياق زن بــه مــرد ،پايانــي نخواهــد داشــت .چنيــن بــاوري از فحــواي
برخــي روايت هــا و احاديــث اســامي نيــز قابــل اســتنباط اســت .روايــت شــده
کــه نبــي اكــرم(ص) فرمودنــد ... :همان طــوري كــه آب ،خــاك و زميــن را زنــده
مي كنــد؛ مــردان نيــز زنــان را احيــاء مي نماينــد .اگــر مــردان نبودنــد ،زنــان را
2
خداونــد نمي آفريــد.
اشــاره شــد كــه برخــاف بينــش جاهلــي كــه وظيفــۀ اصلــي زن در كانــون
خانــواده و مهم تريــن و در واقــع اصلي تريــن هــدف ازدواج ،توليــد و تكثيــر نســل
بــود ،در گفتمــان اســام ،مســئلة تــداوم نســل دركنــار ســاير اهــداف ازدواج مــورد
توجــه قــرار گرفــت .بديهــي اســت در ايــن بينــش ،زن از موجــودي صرفـ ًا نُقلــه ،بــه
موجــودي هم شــأن و شــريك مــرد در زندگــي تبديــل مي شــود .امــا هــم چنــان كــه
نگــرش اســام بــه زن ،دچــار تغييــر و دگرگونــي شــد ،جايــگاه زن در خانــواده نيــز
هماننــد عصــر جاهلــي بازتوليــد شــد .در ايــن ميــان ،مهم تريــن وظيفــۀ زن بــه ماننــد
نــگاه جاهلــي و هم ســو بــا باورهــاي يهــود ،بــه دنيــا آوردن فرزنــد و پرداختــن بــه
ايــن امــر معرفــي شــد .بــدون آن كــه بخواهيــم ،نقــش زنــان را در امــر بقــاي نســل،
نقشــي كــم اهميــت تلقــي كنيــم؛ بــه نظــر مي رســد ،محــدود كــردن وظيفــۀ زنــان
در كانــون خانــواده بــه ايــن امــر ،و پاس داشــت زنــان و وعــدۀ پــاداش عظيــم بــه
 1شیخ صدوق ،)1367( ،همان ،ص.665
 2شــیخ صــدوق( ،)1380همــان ،ج ،2ص637؛ شــيخ صــدوق( ،)1370همــان ،ص193؛ ابنماجــه ،همــان ،ج،2ص507؛
ابنجــوزی ،همــان ،ص206؛ شــیخصدوق ،)1367( ،همــان ،ج ،5ص280؛ شــیخ صــدوق( ،)1380همــان ،ج ،2ص883؛
شــیخ صــدوق( ،)1374همــان ،ج ،1ص.209
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آن هــا صرفـ ًا بــه دليــل بــه دنيــا آوردن فرزنــد و بيــان اجــر و فضيلــت پرداختــن بــه
امــور خانــه ،چيــزي جــز بازتوليــد نــگاه جاهلــي نبــود؛ بــا ايــن تفــاوت كــه ايــن
بــار صبغــۀ دينــي بــه خــود گرفــت 1.ایــن مســئله ،مــاک دســتهبندی زنــان بــود.
در حدیثــی بــه نقــل از پیامبــر(ص) آمــده کــه زن هــا چهــار دســته هســتند .1 :جامــع
مجمــع؛ زنــی کــه پــرروزی و بــا خیــر و برکــت اســت.2 .ربیـ ٌـع مربــع؛ زنــی کــه
فرزنــدی در دامــن دارد و فرزنــدی در شــکمَ .
ـرب ُمقمــع؛ زنــی بدخــو و بدرفتــار
.3کـ ٌ
2
ـل َق ِمـ ٌ
بــا شــوهرشُ .4 .غـ َّ
ـل؛ آن کــه در پیــش شــوهرش ماننــد قــادۀ پرشــپش باشــد.
بــر ایــن اســاس ،خیــر بــودن و نیکــی زنــان ،بــه جهــت ازدیــاد نســل و انــس و
آرامــش مــردان و نیــز تنظیــم امــور داخلــی و زندگــی خانــواده بــوده اســت 3.بديهــي
اســت ،هنگامــي كــه مهم تريــن وظيفــۀ زن در خانــواده فرزنــدآوري باشــد ،زن نــازا
و عقيــم ،جايــگاه چندانــي در ميــان خانــواده نداشــت .نقــل شــده كــه پيامبــر(ص)
فرمــوده اســت :يــك حصيــر و بوريــا كــه در گوشــه اي از خانــه افتــاده باشــد ،بهتــر
4
اســت از زنــي كــه عقيــم بــوده و نــازا اســت.
تغييــر در بينــش جامعــه نســبت بــه جايــگاه زن ،هــدف از ازدواج را نيــز در
مســيري متفــاوت بــا تلقــي اســام از ازدواج قــرار داد .فلســفۀ ازدواج در اســام آن
اســت کــه زن و مــرد در کنــار یکدیگــر بــه آرامــش برســند 5.ایــن بینــش بــر خالف
بینــش جاهلــی اســت کــه هــدف اصلــی بــرای زن در ازدواج ،شــأن مــادری و تــداوم
نســل قبیلــه بــود .البتــه در اســام نیــز ،ازدواج رمــز بقــای انســان اســت .ا ّمــا ،بــر
خــاف نگــرش جاهلــی کــه نگــرش کار کــردی بــه زن اســت تأکیــد بــر اهمیــت
1

2

3
4
5

مســلم ،همــان ،ج ،3ص1521؛ ابــوداود ،همــان ،ج ،8ص376؛ ابنماجــه ،همــان ،ج ،2ص937؛ ابنحنبــل ،همــان ،ج،2
ص310؛ ج ،3ص489؛ ابیبکرهیثمــی(1352ق) ،همــان ،ج ،4ص305؛ شــیخ صــدوق( ،)1367همــان ،ج ،5ص279؛
شــيخ صــدوق( ،)1370همــان ،ص.411
ابناثيــر ،همــان ،ج ،4ص35؛ مجدالدينمحمدبنيعقــوب الفيروزآبــادي(1371ق) ،القامــوس المحيــط ،ج ،3قاهــره:
مكتبــة مصطفــي البابــي الحلبــي و أوالده ،ص582؛ نيــز نــك :ابنجــوزي ،همــان ،ص276؛ شــیخ صــدوق( ،)1367همــان،
ج ،5ص14؛ شــیخ صــدوق( ،)1374همــان ،ج ،1ص.224
شیخ صدوق( ،)1367همان ،ج ،5ص.11
شــیخ صــدوق( ،)1367همــان ،ج ،5ص263؛ شــیخ صــدوق( ،)1380همــان ،ج ،2ص645؛ شــيخ صــدوق( ،)1370همــان،
ص567؛ شــیخ صــدوق( ،)1374همــان ،ج ،2ص.168
سورة روم ،آیة.21
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ذاتــی ازدواج در اســام بیــش از پیــش موضوعیــت مییابــد .ارتبــاط امــر ازدواج و
امــر ایمــان ،مهمتریــن مســئله در تغییــر رویکــرد بــه ازدواج اســت .بــا ایــن تغییــر
نگــرش ،نــگاه بــه زن نیــز از وســیلۀ التــذاذ جنســی بــه همراهــی بــرای کســب
درجــات ایمانــی تغییــر می کنــد .حــال ســوال ایــن اســت کــه بعــد از رحلــت
پیامبــر(ص) ،جامعــۀ اســامی تــا چــه حــد بــه ایــن نگــرش در امــر ازدواج پای بنــد
بــود؟ بــه نظــر مي رســد بــا توجــه بــه تغييــر بينــش جامعــه در ابعــاد مختلــف،
ايــن امــر نيــز دســت خوش تغييــر گرديــد .گفتــه شــد كــه مهم تريــن وظيفــۀ زن
در كانــون خانــواده ،بــه دنيــا آوردن فرزنــد و تربيــت آن اســت .رواج احاديثــي در
بــاب فضيلــت ايــن عمــل ،ايــن بينــش را تقويــت مي كــرد .از ســوي ديگــر ،اطاعــت
زن از مــرد ،عــدم مشــورت بــا زن و بيتوجهــي بــه رأي و نظــر زن ،نشــان دهندۀ 
بياعتنايــي جامعــه بــه گفتمــان اســام بــود .تأكيــد فــراوان بــر امــر ازدواج ،همــان
طــور كــه در فرهنــگ يهــود ديــده مي شــود در اســام نيــز وجــود دارد .ايــن امــر
نشــان از اهميــت ازدواج و پيامدهــاي آن بــراي جامعــه دارد .رضایــت دختــر بــرای
1
ازدواج برخــاف آن چــه کــه در جامعــۀ جاهلــی بــود ،هــم در فرهنــگ یهــود
و هــم در اســام لحــاظ شــده اســت 2.البتــه تأکیــد بــر ازدواجهــای درون قبیلــه ای
در فرهنــگ يهــود 3بــه گونــه ای کــه دختــر صرفــ ًا بایــد یکــی از مــردان قبیلــۀ 
خــود را بــرای ازدواج انتخــاب کنــد ،تــا حــدود زیــادی حــق انتخــاب زن را زیــر
ســوال می بــرد .تأکیــد و حساســیت در بــاب ازدواجهــای درون گروهــی در جامعــۀ 
اســامی نیــز دیــده می شــود 4.هــر چنــد در ثمــرات ازدواج بــرای افــراد و جامعــه،
تردیــدی نیســت؛ ا ّمــا ،توصیــه و تأکیــد بــر ازدواج دختــران در ســنین پاییــن کــه
هــم در فرهنــگ یهــود 5و هــم در روایت هــاي اســامی دیــده می شــود 6بــه نظــر
Qiddushine,41a- Talmud.
 2صنعانی ،همان ،ج،6ص158؛ شیخ صدوق ( ،)1367همان ،ج ،5ص.26
 3تورات ،سفر اعداد.3:36،
 4شیخ صدوق( ،)1367همان ،ج ،5صص.44،24

1

5 Qiddushine,41a, Talmud.
 6خليفــۀ دوم بــه نقــل از پيامبــر(ص) گفتــه اســت :شــنيدم رســول خــدا(ص) ميگويــد :در تــورات آمــده اســت كــه هــرگاه
ـن دوازده ســالگي رســيد ،اگــر ازدواج نكــرده باشــد،گناه آن متوجــه پــدر آن دختــر اســت.نك :محمــد المدعــو
دختــر بــه سـ ّ
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می رســد کــه ناشــی از دغدغــه و نگرانــی اســت کــه پــدر از بابــت فرزنــد دختــر
دارد؛ ذهنیتــی کــه جامعــه نســبت بــه دختــر دارد کــه مبــادا بــه انحــراف کشــیده
شــود و باعــث رســوایی پــدر و خاندانــش شــود 1.ضمــن آن کــه تعجیــل در امــر
ازدواج دختــر تــا حــدود زیــادی حــق انتخــاب وی را بــه دلیــل شــرایط ســنی مــورد
تردیــد قــرار می دهــد.
توصیــه بــه رفتــار مناســب و احتــرام بــه همســر کــه در فرهنــگ یهــود دیــده
می شــود 2،در روایت هــاي اســامی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .البتــه
برخــی از ایــن روایت هــا ،در کنــار توصیــه بــه مــدارا بــا زن ،او را موجــودی
نشــان می دهنــد کــه قابــل ترحــم اســت .از آن جــا کــه زن بــه ماننــد یــک اســیر
در خانــۀ مــرد اســت؛ بــه وی توصیــه می شــود کــه بــا اســیر خــود رفتــار بهتــری
داشــته باشــد .در حقیقــت ،از فحــوای برخــی از ایــن روایت هــا برمی آیــد کــه
احتــرام بــه زن نــه بــه عنــوان شــریک مــرد کــه از حقــوق مســاوی بــا مــرد در
زندگــی زناشــویی برخــوردار اســت ،بلکــه از آن جهــت کــه مــرد ناگزیــر اســت
او را در خانــه و در کنــار خــود داشــته باشــد 3.چنیــن بینشــی از باورهــای یهــود نیــز
4
قابــل اســتنباط اســت.
توصیــه بــه احتــرام و رفتــار مناســب بــا زن در خانــواده از ســوی شــوهر را
نمی تــوان چنــدان جــدّ ی تلقــی کــرد .بهتریــن مدعــا بــرای اثبــات ایــن مطلــب،
توصیــه بــه عــدم مشــورت بــا زن و پرهیــزاز عمــل کــردن بــه نظــرات زن می باشــد.
همــان بــاوری کــه در یهــود ،بــه شــدّ ت مــرد را از مشــورت بــا زن انــذار می دهــد و
مجــازات ســختی بــرای مــردی کــه بــه نظــر همســر خــود عمــل می کنــد ،در نظــر
عبدالــرؤوف المنــاوي(1356ق) ،فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر ،ج ،6قاهــره :المكتبــة التجاريـة ،ص3؛ ابنجــوزي ،همــان،
ص.205
1 Talmud, Sanhedrin, 100 b.
2 Bava Metyiaa,59 a, Talmud.
 3شیخ صدوق( ،)1367همان ،ج ،5ص270؛ شیخ صدوق( ،)1374همان ،ج ،2ص.345
4 Talmud, Hullin, 84b .
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می گیــرد؛ 1بــه همــان شــدّ ت نیــز در متــون و منابــع اســامی دیــده می    شــود.
در بــاب طــاق ،مهم تریــن مســئله در جامعــۀ عصــر جاهلــی آن بــود کــه طــاق
بســیار آســان بــود .بــه طــوری کــه هــر امــر ناخوشــایندی از نظــر مــرد ،باعــث
طــاق زن می شــد .از ســوی دیگــر مــرد بــرای آن کــه مانــع از ازدواج زن بــا فــرد
دیگــری شــود ،بعــد از طــاق دوبــاره بــا زن ازدواج می کــرد و مجــدداً او را طــاق
مــی داد .ایــن امــر چیــزی جــز تحقیــر شــخصیت زن نبــود .در چنیــن شــرایطی قــرآن
بــه احیــای هو ّیــت و حقــوق زن پرداخــت .نخســتین موضعگیــری اســام در برابــر
طــاق آن بــود کــه از جدایــی و گسســتن پیوندهــا از جملــه پیونــد خانوادگــی
3
بیــزاری جســت .چنیــن بینشــی میتوانســت مانــع ازطــاق ســهل و آســان زن باشــد.
بــا ایــن حــال گاه شرایـــطی پیــش میآیــد کــه جدایــی نیــز بــه ســان پیونــد ،یــک
پدیــدۀ حیاتــی میشــود ،وآن هنگــــامی اســت کــه ادامــــۀ زندگــی مشــترک ،نــــه
امکانپذیــر اســت و نــــه مفیــد .اینجاســت کــه قــرآن ،تدبیــری شایســته بــرای
جدایــی شــرافتمندانه میاندیشــد و میفرمایــد :زنــان را بــا شایســتگی بــرای
ادامــۀ زندگــی مشــترک نــگاه داریــد یــا شــرافتمندانه رهــا ســازید 4.تدابیــری
اندیشــید کــه از جداییهــای بیمــورد و فشــار بــر زن جلوگیــری کنــد؛ 5نیــز اعــام
6
کــرد کــه زنــان مط ّلقــه بایــد حســاب عِــدّ ه را نگــه دارنــد و بعــد از آن ازدواج کننــد.
آن گاه اســام بــرای آن کــه امــکان زندگــی مشــترک زن و مــرد را بــار دیگــر بــرای
آنهــا مهیــا ســازد ،در ادامــه عنــوان میکنــد کــه زنــان را در ایــام عــدّ ه از منــزل
بیــرون نکنیــد و نفقــۀ زن بــر عهــدۀ مــرد اســت 7.ایــن قانــون عــاوه بــر حفــظ احترام
زن ،غالبــ ًا زمینــه را بــرای بازگشــت شــوهر از طــاق و تحکیــم پیونــد زناشــویی
2

1
2
3
4
5
6
7

تورات،كتاب اول پادشاهان.15 – 5:21،
نــك :عجلونــی ،همــان ،ج ،2ص3؛ محمدبنيعقوبكلينــي( ،)1363الكافــي ،تحقيــق علــي اكبــر غفــاري ،ج ،5تهــران:
دارالكتــب االســاميه ،ص.518
ِلــي (1403ق) ،وســائل الشــيعه الــي تحصيــل مســائل الشــريعه ،ج  ،15بیــروت :دار احيــاء
محمدبنالحســن الحــر العام ّ
التــراث العرب ـي ،ص .266
سورة بقره ،آیة.229
سورة بقره ،آیة .230
سورة طالق ،آیة .1
همان.
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فراهــم می ســازد .حــال بايــد ديــد كــه آيــا بينــش اســام نســبت بــه مقولــۀ طــاق
بعــد از عصــر نبــوي ادامــه يافــت يــا ايــن مســئله نيــز دســت خوش تغييــر گرديــد؟
فرهنــگ یهــود 1هماننــد اندیشــۀ اســام نــگاه تابویــی و ســخت گیرانه نســبت بــه
توجــه بــه مذ ّمــت امــر طــاق ،زنــان بــه
طــاق دارد .تصــور بــر ایــن بــود کــه بــا ّ
راحتــی و بــر ســر مســائل جزئــی طــاق داده نشــوند .ا ّمــا از برخــی گزارش هــا بــر
می آیــد کــه علی رغــم توصیــه و تأکیــد اســام بــر حفــظ حریــم خانــواده و عــدم
امــکان طــاق زن از ســوی مــرد بــه دلیــل نارضایتــی از یــک صفــت زن ،آنــان بــه
راحتــي طــاق داده ميشــدند 2.همان گونــه کــه در جامعــۀ جاهلــی وجــود داشــت.
در فرهنــگ یهــود نیــز ایــن پارادوکــس دیــده می شــود .بــا وجــود نــگاه تابویــی
بــه امــر طــاق ،نــگاه غالــب آن اســت کــه بــروز کوچکتریــن رفتــار از ســوی
زن کــه مــورد قبــول مــرد نباشــد ،جــواز طــاق زن می باشــد 3.مطلــب دیگــری
کــه در فرهنــگ یــــهود بــه چشــم می خــــورد 4و از فحــوای برخــــی روايت هــاي
اســامی 5نیــز می تــوان چنیــن مطلبــی را دریافــت ،آن اســت کــه شــوهری کــه زنــش
بــر او حکومــت می کنــد و یــا همســری دارد کــه او را آزار می دهــد ،دعــای چنیــن
فــردی مســتجاب نمی شــود و کســی بــه چنیــن فــردی کمــک نمی   کنــد .چــرا کــه
ایــن مــرد بــه وظیفــۀ خــود کــه طــاق دادن چنیــن زنــی باشــد ،عمــل نکــرده اســت.
در اســام نیــز ماننــد یهــود ،حــق طــاق بــا مــرد بــود .ا ّمــا بــا دســتوراتی کــه داده
شــد ،راه هرگونــه ســوء اســتفاده بــرای مــردان بســته شــد .البتــه رواج اندیشــه هایی
کــه طــاق زن ناســازگار را ،بــدون تعییــن مصادیــق ایــن موضــوع وظیفــۀ مــرد
می دانس ـت ،عم ـ ً
ا راه را بــرای ســوء اســتفادۀ مــردان همــوار کــرد .بدیهــی اســت
بــا توجــه بــه بازتولیــد نــگاه جاهلــی بــه زن در ابعــاد مختلــف ،ایــن بــار نیــز شــاهد
1
2

3
5

تورات؛ مالكي.13:2،
بــراي نمونــه :مغيرةبنشــعبه ،زنــش را بــه علــت آن كــه در ســحرگاهان ،مســواك مــیزد ،طــاق داد(ابوالفــرج
اصفهانــی ،همــان ،ج،16ص .)97مــردي بــه دليــل آن كــه همســرش بــا مهمان هــاي وي بدرفتــاري میكــرد ،طــاق
داد(محمدبنمحمدغزالــی( ،)1361نصيحــة الملــوك ،تصحيــح جــال الدينهمايــي ،تهــران :انتشــارات بابــك ،ص.)265
تورات ،تثنيه.1:24،
4 Talmud, Bava Metyiaa,75b.
شیخ صدوق( ،)1367همان ،ج ،3ص168؛ شیخ صدوق ( ،)1374همان ،ج ،1ص.268
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بــاز تولیــد نــگاه جاهلــی بــه طــاق زن باشــیم؛ یعنــی رواج طــاق ســهل و آســان
زن در جامعــۀ اســامی بــه ماننــد عصــر جاهلــی .ایــن امــر ابــزاری شــد در دســت
1
مــردان بــرای تحقیــر زن.
ارزیابی احاديث
در بررســی روایت هــا بــرای تشــخیص خبــر صحیــح از غیــر صحیــح ،هــم نقــد
متــن حدیــث ،و هــم نقــد اســناد مــورد توجــه قــرار می گیــرد .يكــي از معيارهــا و
موازيــن بررســي متــن حديــث ،عرضــۀ روايــت بــه قــرآن و س ـ ّنت و ســيرۀ قطعــي
پيامبــر(ص) اســت 2.در پژوهــش حاضــر ،شــاخص های جایــگاه زن در خانــواده بــر
اســاس گفتمــان قــرآن و گفتمــان نبــوی و نیــز فرهنــگ یهــودی بررســی شــده اســت.
روایت هــای منقــول از فرهنــگ یهــودی مشــتمل بــر ســه دســته اســت؛ دســته ای
از ایــن عناصــر فکــری ،آن هایــی اســت کــه بــا منابــع اصیــل اســامی مغایــرت
دارد .مقایســه گفتمــان قــرآن و گفتمــان نبــوی بــا مرویــات مــورد توجــه در ایــن
پژوهــش ،نشــان دهندۀ نوعــی تعــارض میــان ایــن روایت هــا بــا گفتمــان اســام
اســت .بــا توجــه بــه نفــوذ اســرائیلیات در زمینه هــای مختلــف و از جملــه در
موضــوع مــورد پژوهــش بــه نظــر می رســد محدودیتــی کــه در فرهنــگ یهــودی در
 1ایــن احادیــث بــر اندیشــۀ جامعــه ســیطره داشــت .بهتریــن شــاهد بــرای ایــن مدعــا ،کتــب ادبــی ،اشــعار و حکایت هایــی
اســت کــه توســط ادیبــان بــه نظــم و نثــر کشــیده شــده اســت .بیشتریــن میــزان نــگاه تحقیرآمیــز و اهانــت بــه زن در
ادبیــات و فرهنــگ عامــه قابــل پیگیــری اســت .بــه دلیــل اســتناد شــعرا و نویســندگان در آثــار خــود بــه فرهنــگ عامــه،
می تــوان بســیاری از ویژگی هــای زندگــی مــردم عــوام از فرهنــگ و آداب و رســوم و اعتقــادات و باورهــا را در آن هــا
یافــت .آن چــه کــه بــه عنــوان شــاخص های نــگاه جامعــه در بــاب موقعیــت زن در خانــواده گفتــه شــد می تــوان در اشــعار
ســعدی بــه روشــنی مالحظــه کــرد .در آثــار او علی رغــم عالقــۀ مــردان بــه زنــان و وصــف زیبایی هــای آنــان و ســتایش
ایشــان ،زن در مقــام همســر و دختــر بایــد چــون پرنــده ای زندانــی در قفــس خانــه مطیــع اوامــر مــرد باشــد .زنــی شایســته
اســت کــه هــرگاه مــرد خواســت بتوانــد از خدمــات او در خانــه بهره منــد شــود و هــرگاه خواســت او را بیــرون و زنــی تــازه
را جانشــین او کنــد« .زن نــو کــن ای دوســت هــر نــو بهــار؛ کــه تقویــم پــاری نیایــد بــه کار» .زنانــی کــه در آثــار ســعدی
حکــم همســر را دارنــد ،پــرده نشــینانی نــادان هســتند کــه در هرحــال مــردان بــر آنــان برتــری دارنــد .زایندگانــی هســتند
کــه هــدف از آمیــزش بــا آنــان فرزنــد اســت و آن هــم فرزنــد پســر .آنــان در خانــه محبــوس هســتند و حــق بیــرون رفتــن
ندارنــد .زن خــوب ،زن فرمانبــر اســت و پارســایی وی در ســایۀ همــان فرمانبــری معنــا می شــود .اگــر زن از مــرد اطاعــت
نکنــد بــر مــرد اســت کــه از دســت او گریزد(مصلح الدیــن ســعدی( ،)1363بوســتان ،تهــران :خوارزمــی،ص.)163
 2معماری ،همان ،ص. 32
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ارتبــاط بــا موقعیــت زن در خانــواده وضــع شــده ،در احادیــث اســامی نیــز بازتــاب
یافتــه اســت .بــه عبــارت دیگــر ،مرویــات مــورد پژوهــش ،هم ســویی بیشــتری
بــا باورهــای یهــودی دارنــد تــا گفتمــان اســام .تعــارض آن هــا بــا منابــع اصیــل
اســامی در صحــت ایــن روایت هــا تردیــد ایجــاد می کنــد .هنــگام تشــخيص
حديــث صحيــح از غيرصحيــح ،عــاوه بــر نقــد متــن روايت هــا ،نقــد ســند نيــز
مــورد توجــه قــرار مي گيــرد .گاهــي ممكــن اســت راويــان يــك روايــت ،ثقــه و
مــورد اعتمــاد باشــند؛ ا ّمــا متــن روايــت ،صحيــح نباشــد .بــه تعبيــر ديگــر ،در ايــن
حالــت می تــوان گفــت كــه راويــان جعــل شــده اند .يعنــي همان گونــه كــه متــن
جعــل می  شــود ،جعــل ســند نيــز وجــود دارد 1.بــا وجــود ايــن ،بــراي تشــخيص
حديــث صحيــح از َســقيم توجــه بــه احــوال راویــان اهميــت دارد.
در اســناد مرویــات بررســی شــده در پژوهــش حاضــر ،بــه نظــر می رســد کــه
احبــار نومســلمان تأثیــر مســتقیمی نداشــته اند 2.امــا در ســند ایــن مرویــات ،راویــان
مشــهور بــه نقــل روایــت از احبــار نومســلمان دیــده می شــوند 3.هم چنیــن راویانــی
کــه بــا سیاســت خلفــا هم ســو بودنــد اجــازه نقــل حدیــث داشــتند 4.نکتــۀ قابــل
تأمــل ایــن اســت کــه تعــداد قابــل توجهــی از راویــان ایــن روایت ها«بصــری»
هســتند 5.برخــی از راویــان ایــن روایت هــا از موالیــان خانــدان امــوی 6و برخــی
نیــز از کارگــزاران حکومــت امــوی و عباســی هســتند 7.تعــدادی از آنــان نیــز بــه
نقــل از راویــان مشــهور بــه نقــل اســرائیلیات پرداخته انــد 8.در ایــن میــان راویانــی
1
2
3

4
5
6
7
8

همان ،ص76
در ســند روایت هــای مربــوط بــه آفرینــش زن می تــوان تأثیــر مســتقیم آنهــا را دیــد .بــرای نمونــه نــک :وهببنمنبــه؛
محمدبنجریرطبــری(1415ق) ،جامــع البيــان عــن تأويــل القــران ،ج ،1بیــروت :دارالفك ـر ،ص.273
بــرای نمونــه نــک :ابوهریــره؛ نیــز نــک :نقــل عثمانبنالهیثم(احمدبنعليبنحجرعســقالني(1404ق) ،تهذيــب
التهذيــب ،ج ،7دمشــق :دارالفكــر ،ص .)139از عبدالملکبنجریــج کــه محــور روایت هــای اســرائیلی در زمــان تابعیــن
اســت.
برای نمونه نک :عایشه؛ ابنجوزی ،همان ،ص.149
برای نمونه نک :شعبهبنحجاج؛ ابنحجرعسقالنی(1404ق) ،ج ،4ص308؛ محمدبنمثنی ،همان ،ج ،9ص.368
نک :قزعهبنیحیی ،همان ،ج ،8ص.327
نک :سلیمانبنحرب ،همان ،ج ،4ص.161
برای نمونه نک :قزعهبنیحیی ،همان ،ج ،8ص.327
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هســتند کــه بــه خلــط روایت هــا و نیــز نقــل روایت هــای ضعیــف متهــم شــده اند.
وجــود راویــان ضعیــف 2،در اســناد مرویــات جوامــع روایــی شــیعه نیــز در صحــت
ایــن روایت هــا تردیــد می آفرینــد .بــا وجــود اعتمــاد بــه وثاقــت تعــدادی از ایــن
راویــان ،تعــارض متــن روایت هــا بــا گفتمــان اســام ،احتمــال تحریــف و جعــل در
ایــن روایت هــا را دور از ذهــن نمی ســازد؛ لــذا ،صحــت و حجیــت ایــن دســته از
روایت هــا را می تــوان مــورد تردیــد قــرار داد.
1

نتیجهگیری
در حیــات جاهلــی ،قــدرت مردانــه بــر ابعــاد مختلــف زندگــی زنــان تأثیــر گذاشــته
بــود .در نتیجــه؛ زن مطيـ ِع مــرد بــود .هويــت انســاني زنــان جــز در ســايۀ حضــور
مــردان معنايــي نداشــت .ا ّمــا براســاس گفتمــان قــرآن و گفتمــان نبــوي ،زن مســتقل
بــه نفــس و متكــي بــر خويــش گشــت .براســاس بينــش قــرآن ،زن نیــز ماننــد مــرد
مي توانــد خــودش در سرنوشــت خويــش تصميــم بگيــرد و مســتقل عمــل كنــد .از
ســوي ديگــر ،اســام در عيــن اين كــه اختــاف طبيعــي بيــن زنــان و مــردان را
مي پذيــرد ،بــه تســاوي حقــوق آن دو نيــز تصريــح مــي كنــد .بــا توجــه بــه گفتمــان
اســام در بــاب نقــش زن در خانــواده مي تــوان گفــت كــه زن و مــرد هــر يــك 
در خانــواده وظايفــي بــه عهــده دارنــد و در مقابــل از حقوقــي برخــوردار هســتند.
ايــن ديــدگاه برخــاف بينــش جاهلــي بــود كــه در آن ،زن در مقابــل انجــام وظايــف
و تعهداتــش از هيــچ حقوقــي برخــوردار نبــود .علي رغــم اشــار ۀ قــرآن بــه حقــوق
و وظايــف متقابــل زن و مــرد نســبت بــه يكديگــر ،از مضمــون برخــي روايت هــا
ايــن گونــه مســتفاد مــي شــود كــه در چارچــوب خانــواده ،صرفـ ًا مــردان بــر زنــان
حقوقــي دارنــد و زنــان حقــي بــر مــردان ندارنــد .ايــن زنــان هســتند كــه ملــزم بــه
انجــام تعهداتشــان در قبــال مــردان مــي باشــند .آن چــه كــه بــه عنــوان احاديــث
اســامي در بــاب جايــگاه زن در خانواده در جامعه رواج يافت ،هم ســو بـــا نگرشــي
 1برای نمونه نک :عبدالملکبنعمیر ،همان ،ج ،6ص359؛ حمید الطویل ،همان ،ج ،3ص.34
 2نــک :جابربنیزیدجعفــی؛ ابوالعباساحمدبنعلينجاشــي(1341ق) ،فهرســت اســماء مصنفــي الشــيعه معــروف بــه
رجــال نجاشــي بــه تحقيــق موســي شــبيري زنجانــي ،ج ،1قــم :انتشــارات جامعــة مدرســين ،ص.100
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بــود كــه در ايــن زمينــه در فرهنــگ يهــود وجــود داشــت .بــه نظــر می رســد ،نفــوذ
عناصــر فرهنــگ يهــود در ايــن زمينــه در جامعــۀ اســامي از دو طريــق صــورت
گرفــت :برخــي ازايــن عناصــر ،توســط عرب هــاي مســلمان كــه از دورۀ جاهلــي
بــا آن هــا درارتبــاط بودنــد؛ برخــي ديگــر توســط احبارنو مســلمان و راويــان
آن هــا ،بــه فرهنــگ اســامي راه يافتنــد .دســتورات مربــوط بــه ايجــاد محدوديــت
بــراي خــروج زن از خانــه و نيــز دخالــت مــرد در انجــام برخــي امــور عبــادي
زن ،متأثــر از باورهــاي يهــود و هم ســو بــا همــان انديشــۀ جاهلــي توســط احبــار
نو مســلمان و راويــان آن هــا ،در بازتوليــد نــگاه جاهلــي بــه زن تأثيرگــذار بــود.
منابع و مآخذ
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ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـاآللوســي البغــدادي ،محمــود شــكري]بيتا[ ،بلــوغ االرب فــي معرفــة احــوال العــرب ،بيــروت:
دارالكتــب العلميــه.
ـابناألثيــر ،مجدالديــن ابنالجــزري(1 383ق) ،النهايــة فــي غريــب الحديــث ،تحقيــق طاهــر
احمــد الــزاوي ،مصــر :دار إحيــاء الكتــب العربيــه.
ـابنجــوزي ،عبدالرحمنبنعلــي( 1423ق) ،احــكام النســاء ،تحقيــق عليبنمحمديوســف،
بيــروت :المكتبــة العصريــة.
ـابنحجرالهيتمــي(1406ق1986/.م) ،اإلفصــاح عــن أحاديــث النــكاح ،تحقيــق محمــد شــكور
الميادينــي ،عمــان :دارعمــان .
ـابنحجرعســقالني ،احمدبنعلي]بیتــا[ ،فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري ،بيــروت:
دارالمعرفــة .
ـ1404( -----ق ،).تهذيب التهذيب ،دمشق :دارالفكر.
ـابنحنبل ،احمد(1404ق) ،المسند ،تحقيق احمد محمد شاكر ،مصر :دارالمعارف.
ـابنماجه ،محمدبن يزيد(1407ق) ،سنن ،بيروت :دارالكتب العلميه .
ـابــوداود ،سليمانبناشــعث سجســتاني[بيتا] ،ســنن ،تحقيــق احمــد محمــد شــاكر ،بيــروت:
دارالكتــب العلميــه .
ـابور ّيــه ،محمــود ،اضــواء علــي الســنة المحمديه[بيتــا] ،بيــروت :موسســة منشــورات االعلمــي،
للمطبوعــات .
ـابوالفــرج اصفهانــي ،عليبنحســين[بيتا] ،االغانــي ،بــه كوشــش عبدالكريــم ابراهيــم
جمــال للطباعــه و النشــر.
العربــاوي ،بيــروت :مؤسســة ّ
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ـبخاري ،محمدبن اسماعيل(1407ق) ،صحيح ،بيروت :دارالقلم .
ـبيستوني ،محمد( ،)1388تفسير زنان ،مشهد :آستان قدس.
ـالبيهقــي ،احمدبنالحســين(1344ق) ،الســنن الكبــري ،حيدرآبــاد هنــد :دائــرة المعــارف
النظاميــه.
ـجوادعلي(1413ق) ،المفصل في التاريخ العرب قبل االسالم ،بغداد[ :بینا].
ـالحاجحســن ،حســين(1984م) ،حضــارة العــرب فــي عصرالجاهليــه ،بيــروت :المؤسس ـةالجامعية
للدراســات و النشــر و التوزيــع.
لــي ،محمدبنالحســن(1403ق) ،وســائل الشــيعه الــي تحصيــل مســائل الشــريعه،
ـالحــر العامِ ّ
بيــروت :دار احيــاء التــراث العربــي .
ـالحاكم النيسابوري]بيتا[ ،المستدرك علي الصحيحين ،رياض :مكتبة النصر الحديثه .
ـالزركلــي ،خيرالديــن(1986م) ،االعــام قامــوس تراجــم ألشــهر الرجــال و النســاء ،بيــروت:
دارالعلــم للمالييــن.
ـزكــي يمانــي ،احمــد( ،)1385اســام و زن ،ترجمــة ســيد ضيــاء مرتضــوي ،قــم :انتشــارات ميثــم
تما ر .
ـراســل ،برترانــد آرتــور ويليام]بيتــا[ ،زناشــوئي و اخــاق ،ترجمــة ابراهيــم يونســي ،تهــران:
نشــر انديشــه.
ـسعدی ،مصلح الدین( ،)1363بوستان ،تهران :انتشارات خوارزمی.
ـالســيوطي ،عبدالرحمنبنأبيبكــر(1410ق) ،اســبال ال ِكســاء علــي عــورات النســاء ،تحقيــق
خالــد عبدالكريــم الســيوطي و عبدالقــادر أحمــد عبدالقــادر ،كويــت :مكتبــة دارالعروبــة للنشــر
و التوزيــع .
ـصــدوق ،محمدبن عليبن حســينبابويه قمي( ،)1367من اليحضــره الفقيــه ،ترجمــة محمــد
جــواد غفــاری ،تهــران :نشــر صــدوق.
ـ ،)1380( -----علل الشرايع و االسالم ،ترجمة محمدجوادذهني ،قم :مؤمنين.
ـ ،)1374( -----خصال ،ترجمة محمد باقر كمره اي ،تهران :انتشارات كتابچي.
ـ ،)1367( -----ثــواب االعمــال و عقــاب االعمال ،ترجمة علياكبر غفاري ،تهران :نشــر صدوق .
ـ ،)1370( -----امالي ،ترجمة محمدباقركمره اي ،تهران :انتشارات كتابچي.
ـ ،)1373(  -----مواعظ ،ترجمة عزيزاهلل عطاردي ،تهران :عطارد.
ـصنعانــي ،عبدالرزاقبنهمــام(1392ق) ،المصنـف ،تحقيــق حبيب الرحمــن االعظمي ،بيــروت] ،بینا[.
ـطبری ،محمدبنجریر(1415ق) ،جامع البيان عن تأويل القران ،بيروت ،دارالفكر .
ـالعجلونــي ،اســماعيلبنمحمد(1351ق) ،كشــف الخفــاء و مزيــل االلتبــاس ،بيــروت ،دار
إحيــاء التــراث العربــي.
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ـغزالــي ،محمدبنمحمــد( ،)1377احيــاء علــوم الديــن ،ترجمــة مؤيدالديــن محمــد خوارزمــي،
تهــران :علمــي و فرهنگــي.
ـ ،)1361(   -----نصيحة الملوك ،تصحيح جاللالدين همايي ،تهران :انتشارات بابك.
ـالفيروزآبــادي ،مجدالدينمحمدبنيعقــوب(1371ق) ،القامــوس المحيــط ،قاهــره :مكتبــة
مصطفــي البابــي الحلبــي و أوالده.
ـقشــيري نيشــابوري ،مســلمبنحجاح(1972م) ،صحيــح ،تحقيــق محمــد فــؤاد عبدالباقــي،
بيــروت ،داراحيــاء التــراث العربــي.
ـكتــاب مقــدس (كتــب عهــد عتيــق و عهــد جديــد)(1094م) ،ترجمــة از عبرانــي و كلدانــي و
يونانــي ،بــه همــت انجمــن پخــش كتــب مقدســه.
ـكلينــي ،محمدبــن يعقــوب( ،)1363الكافي ،تحقيق علياكبــر غفاري ،تهران :دارالكتب االســاميه.
ـكوهــن ،آبراهــام (،)1382گنجينــهاي از تلمــود ،ترجمــۀ انگليســي اميــر فريــدون گرگانــي،
تهــران :انتشــارات اســاطير.
ـلوبــون ،گوســتاو( ،)1368تمــدن اســام و عــرب ،ترجمــة هــادي خاتمــي ،تهــران :كتابخانــة
صــدر.
ـمالكبنانس(1406ق)ّ ،
الموطا ،تحقيق فؤاد عبدالباقي ،بيروت :دار احياء التراث العربي.
ـمشــارقه ،محمدزهيــر(1988م) ،الحيــاة االجتماعيــة عندالبــر فــي الوطــن العربــي ،دمشــق :دار
طــاس للدراســات و الترجمــة و النشــر.
ـمعــارف ،مجيــد( ،)1374پژوهشــي در تاريــخ حديــث شــيعه ،تهــران :موسســة فرهنگــي و
هنــري ضريــح.
ـمعمــاري ،داود(  ،)1384مبانــي و روش هــاي نقــد متــن حديــث از ديــدگاه انديشــه وران شــيعه،
قــم :بوســتان كتــاب.
ـالمنــاوي ،محمــد المدعوعبدالــرؤوف(1356ق) ،فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر ،قاهــره:
المكتبــة التجاريــة.
ـالمنــذري ،عبدالعظيمبنعبدالقــوي(1968م) ،الترغيــب و الترهيــب ،تحقيــق مصطفــي محمــد
عمــاره ،بيــروت :داراحيــاء التــراث العربــي.
ـمهريزي ،مهدي( ،)1381زن در انديشة اسالمي ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
ـنجاشــي ،ابوالعباساحمدبنعلــي(1341ق) ،فهرســت اســماء مصنفــي الشــيعه معــروف بــه
رجــال نجاشــي بــه تحقيــق موســي شــبيري زنجانــي ،قــم :انتشــارات جامعــة مدرســين.
ـنســايي ،احمدبــن شــعيب(1408ق) ،ســنن بــا شــرح ســيوطي و حاشيۀ ســندي ،بيــروت:
دارالكتــب العلميــه.
ـالهيثمي ،عليبنأبيبكر(1352ق) ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،قاهره :مكتبة القدسي.
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ـ1399( -----ق)،كشــف األســتار عــن زوائــد البــزار ،تحقيــق حبيــب الرحمــن األعظمــي،
بيــروت :مؤسســه الرســاله.
ـمقاالت
ـآئينهوند ،صادق(« ،)1386زن و تاريخ» ،مجلة مطالعات زنان ،ش.1
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چکیــده :در ســال 1937م .بــرای نخســتین بــار در کتــاب الثــورة العرابیــة ،روایتــی انقالبــی
از واقعــه ای در گذشــته ای نــه چنــدان دور صــورت گرفــت .ایــن واقعــه ،جنبــش عرابی پاشــا
و نویســنده آن عبدالرحمــن رافعــی بــود .بیــش از بیســت ســال از نخســتین انتشــار متــن الثــورة
ســپری نشــده بــود بلکــه خالصــه ای از آن بــه دســت رافعــی چــاپ شــد ،امــا ایــن بــار بــه نــام
الزعیم الثائــر ،احمــد عرابــی .خیلــی زود خواننــدگان و حکومــت وقــت تفــاوت کتــاب دوم را
نــه در خالص ـه  بــودن آن کــه در نــگاه جدیــد و متفــاوت بــه عرابــی دریافتنــد .چــرا رافعــی
جنبــش عرابــی را انقــاب متفاوتــی روایــت کــرد؟ و چــرا توصیفــش را از پیشــوای انقــاب
دگرگــون ســاخت؟ معنــا و هــدف ایــن متــون چــه بــود؟
رویکــرد مقالــة حاضــر بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ها ،مطالعــة شــاخصه های
تاریخ نــگاری دو اثــر اســت .ایــن شــاخصه ها در قالــب گفت وگــوی میــان متــن بــا نویســنده
و بافت هــای موقعیتــی ،اندیشــه ای  و سیاســی -اجتماعــی زمانــۀ  متــن تحلیــل می شــوند.
خوانــش انتقــادی و چرایــی تولیــد و تغییــر متــون تاریخ نــگار ِی رافعــی -بــه دلیــل تعلــق
وی بــه گروه هــای ناسیونالیســتی -تــا حــد زیــادی روشــن کننده جریــان تاریخ نــگاری
ناسیونالیســتی در مصــر ســدة بیســتم میــادی اســت .از ایــن منظــر ،الثــورة العرابیــة و خالصــه
آن ،بازتــاب خواســته ها و ســرخوردگی های تاریخ نــگاری ناسیونالیســتی ســدة بیســتم از
واقعیت هــای جامعــة عصــر خویــش اســت.
واکاوی حاضــر نشــان می دهــد ،رافعــی متأثــر از فضــای آزادتــر سیاســی دهــه 1930م،
موقعیــت حــزب وطنــی و اندیشــه ناسیونالیســتی اش ،بــرای نخســتین بــار جنبــش عرابــی را یک
 1عضو هیـــأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران hazrati@ut.ac.ir
 2دکتری تاریخ اسالم دانشگاه تهران maryam_azizian@ut.ac.ir
تاریخ تأیید93/06/29 :
تاریخ دریافت92/11/27 :
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انقــاب علیــه اســتبداد و نفــوذ اجنبــی تعبیــر کــرد .رافعــی در روایتــش بــه خاطــر شکســت
انقــاب و اشــغال کشــور ،بــا تنــدی و خشــم بــه عرابــی تاخــت .بعدهــا رافعــی متناســب
بــا فضــای متشــنج سیاســی ،ناکارآمــدی دولتمــردان ملی گــرا و تحــول نیــاز سیاســی-فکری
مصــر بــه رهبرانــی متفــاوت در آغازیــن ســال های دهــه 1950م .مجبــور بــه تغییــر نظــرگاه
منفــی اش نســبت بــه عرابــی شــد.
واژه های کلیدی :تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصر ،رافعی ،انقالب عرابی
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Egyptian Nationalist Historiography:
A Case Study, Al-Thorha Al-Urrabieh by Al-Rafei
Hasan Hazrati1
Maryam Azizian2
Abstract: For the first time, in 1937, in Al-Thorha Al-Urrabieh, a revolutionary
was given narrative of an event that took place in the not too distant past. The
movement was by Urrabi Pasha and author was Abdol-Rahman Al-Rafei. It was
about twenty years after the first publication of the Al-Thorha that the summary
was published by Al-Rafei, but this time under the name of “Al-Zaiem Al-Thaer,
Ahmad Urrabi”. Soon readers and rulers understood the difference of the second
book is not in the summary, but it is in a new and different look to Urrabi. Why did
A-Rafei relate the Urrabi movement as a different revolution? Why he changed
his description of the revolution leadership? What was the meaning and purpose
of these texts?
The approach of this paper is to answer these questions and to study features of
these two the sehistoriography works. These indicators are analyzed in the form
of a dialogue between the text, the author and situational, thought, social and
political texture and texts of the times.
Critical reading and the production and change in the historiography literature
of Al-Rafei is -because of his belonging to nationalist groups- greatly clarifying
insight of nationalist historiography in the twentieth century AD Egypt. From
this perspective, Al-Thorha Al-Urrabieh and its summary reflects the desires and
frustrations of nationalist historiography of the twentieth century, from the reality
of his society at that time.
The present analysis shows that for the first time Al-Rafei interpreted the
Urrabi Revolution against tyranny and foreign penetration under the influence of
the open political atmosphere of the 1930s, the national party and its nationalist
ideas. Al-Rafei attacked in his narrative of Urrabi because of the defeat of the
Revolution and the occupation of the country. Later Al-Rafei had to change his
1
2
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negative attitude toward the Urrabi because of to the tense political atmosphere,
nationalist government inefficiency and political-intellectual developments
showed the need of different leaders of Egypt in the early 1950s.
Keywords: Egyptian nationalist historiography, Al-Rafei, Urrabi Revolution
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مقدمه
اندیشــه سیاســی ،فعال تریــن حــوزه از حیــات فکــری مردمــان خاورمیانــه در دو
ســدة اخیــر بــوده اســت 1.ایــن اندیشــه بــه حــوزه تاریخ نــگاری مــدرن مصــر هــم
رســوخ نمــود و توانســت جریانهایــی ماننــد جریــان تاریخ نــگاری ناسیونالیســتی
را در آن پدیــد آورد .جریانــی کــه بــه جایــگاه ملــت و جنبــش ملی گرایــی در
تاریــخ توجــه خاصــی می کــرد .بارزتریــن و مشــهورترین نماینــده ایــن جریــان
در ســدة بیســتم عبدالرحمــن رافعــی بــود .او یــک مــورخ آکادمیــک نبــود ،امــا
نخســتین فــردی بــود کــه مجموعــة تاریــخ مصــر جدیــد را مــدون ســاخت .بــر
اســاس تعریــف ایــن پژوهــش از تاریخ نــگار ،وی یــک تاریخ نــگار محســوب
می شــود 2.مطالعــه یکــی از آثــار مهــم او الثــورة العرابیــة و خالصــه آن الزعیــم الثائــر
نــه تنهــا شــاخصه های تاریخ نــگاری و تاریخ نگــری وی بلکــه زوایــای مهمــی از
دغدغه هــا و نگاه هــای جریــان تاریخ نــگاری ناسیونالیســتی مصــر را در نیمــه ســدة
بیســتم آشــکار می ســازد .بــا توجــه بــه آنکــه در تاریخ نــگاری ارتبــاط میــان
متــن بــا ســازنده و بافــت دربرگیرنــده آن  مــورد عنایــت اســت ،روش ایــن مقالــه
نیــز یافتــن نحــوه گفت وشــنود ایــن عناصــر در بازنمایــی روایــت انقــاب عرابــی
اســت .ایــن یافتــه در عیــن حــال معنــا و هــدف تولیــد متــن را در ارتبــاط میــان
حیــث التفاتــی مولــف و زیســت جهان سیاســی -اندیشــه ای وی آشــکار می کنــد .از
آن جــا کــه تمــام گفت وشــنودهای عناصــر ســازنده معنــا در متــن انجــام  می شــود
و نویســندگان از متــن بــه زمینــه رســیده اند ،لــذا نقطــه عزیمــت پژوهــش حاضــر
تحلیــل متــن اســت.
از آنجــا کــه هیــچ متنــی در خــأ متولــد نمی شــود و در کنــار متــون دیگــر
در شــرایط زمانــی و مکانــی خاصــی بــه کار مــی رود ،بنابرایــن شــناخت روابــط
میــان متــون ،هــم بــه کشــف معنــا و کارکــرد یــک متــن کمــک می کنــد ،هــم
 1حمیــد عنایت(1389ش) ،اندیشــه سیاســی در اســام معاصــر ،ترجمۀ بهاءالدین خرمشــاهی ،تهران :خوارزمــی ،چ ،5ص.18
ـی نســبتاً مشــخصی حرکــت می کنــد و دوم اینکــه از میــان گزارش های
« 2تاریخ نــگار کســی اســت کــه اوالً در حــوزه موضوعـ ِ
مختلــف بــا ادعــای صــدق ســخن ،یــک روایــت می ســازد» .گفت و گــو بــا محمدعلــی اکبــری در :حســن حضرتــی
و عبــاس برومنــد اعلــم(1391ش) ،تاریخ شناســی و تاریخ نــگاری ،تهــران :پژوهشــکدة تاریــخ اســام ،صــص. 44-43
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ســرنخ هایی از بافــت کالن فرهنگی-اجتماعــی بــه دســت می دهــد؛ یعنــی می تــوان
تعامــل میــان متــن و بافــت کالن را در چارچــوب روابــط بینامتنــی و گفت وگــوی
میــان متــون بررســی کــرد 1.ازیــن  رو در ایــن مطالعــه بــا درنظــر گرفتن چندیــن الیه
بــرای بافــت ،ســـعی کردیــم پــس از تحلیــل عناصــر درون زبانــی متــن ،گفت و شــنود
آن را بــا بافــت خــرد موقعیتــی و بافــت کالن فرهنگــی -اجتماعــی کــه بــه آن متــون
چارچــوب داده اســت ،تحلیــل کنـــیم .مـــنظور از بافــت خــرد موقعیتــی 2،ردیابــی
روابــــط مؤلفه هــــای متــن بــا متـــون تاریخ نگارانــة زمانــه خــود و پیــش از آن
است.
بافــت کالن ،خــود قابــل تقسیـــم بــه بافــت فکــــری و ســـیاسی-اجتماعی اســت.
هـرچــــند عناصـــ ِر بافــت ،فـــرازبـــانی و بــــسان کالفــی در هم پیچیــده انـــــد
امــــا مـقولــه بنـــــدی آنهــــا بــرای فــراهـــم کـردن امکان تحــــلیل ،ضـروری
اســـت.
بــه رغــم آن کــه تــا کنــون ســه پژوهــش بــه مســئله تغییــر و تفــاوت دو متــن
رافعــی در مــورد انقــاب عرابــی توجــه نموده انــد ،امــا بــه عوامــل تغییــر یــا
بی عنایــت و یــا توضیحاتشـــان بسیــــار انــدک و گــذرا بــوده اســت 3.هــــمچنین
هــــیچ یک از منظــر رویـــــکرد ایــن مقاله-یعنـــــی تأثیــر بافــــت خـــــرد و
کــــان بر چــــرایی تولیــــــــد و هــــــدف این متون -ایــن مســــئله را تبیـــین
ننمــــوده اند  .
 1فرهاد ساسانی(1389ش) ،معناکاوی ،تهران :علم ،صص .216 ،197 ،189
 2همان ،صص. 196-189
 3هــر یــک از ایــن ســه پژوهــش تنهــا در حــد یــک یــا دو صفحــه بــه ایــن کتاب هــا اشــاره کرده انــد .بنگریــد بــه بهاءالدیــن
علــوان( )1987عبدالرحمــن الرافعــی ،مــؤرخ مصــر الحدیثــة ،قاهــره :الهیئة المصریــة العامــة للکتاب ،صــص. 272-270
Di-Capua,Yoav(Aug.,2004), “Jabarti of the 20th Century”, The National Epic of ʿAbd
Al-Rahman Al-Rafiʿi and Other Egyptian Histories, »International Journal of Middle East
Studies«, Vol. 36, No. 3, p.441 .
Reid, Donald Malcolm(1989), Review The Changing past: Egyptian Historiography of the
Urabi Revolt, 1882-1983 by ThomasMayer;»The International Journal of African Historical
Studies«, Vol. 22, No. 1 (1989), pp. 173-174.
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معرفی کتاب الثورة العرابیة و اإلحتالل اإلنجلیزیة
عبدالرحمــن رافعــی ایــن کتــاب را در ادامــه طــرح موســوع ِه حرکة القومیه2خــود
3
در 1937م نگاشــت.
موضــوع اصلــی کتــاب ،اعتــراض و تظاهــرات افســران ارتــش بــه رهبــری احمــد
عرابــی(1841-1911م) علیــه یکــی از خدیوهای مصــر ،توفیق(حکـــ1892-1879م)
اســت کــه در نتیجــه حمایــت وطن پرســتان و مــردم ،خواســته های بزرگتــری
را هــدف قــرار داد و تبدیــل بــه یــک انقــاب در فوریــه1881م شــد .از دیــدگاه
رافعــی ،انقــاب عرابــی از نظــر سیاســی ،انقــاب علیــه اســتبداد و ظلــم بــا هــدف
اســتقرار حکومــت قانــون و از منظــر اقتصــادی علیــه دخالــت و نفــوذ اروپایی هــا
4
در امــور مالــی مصــر بــود.
نویســنده بــرای انقــاب ،دو مرحلــه قائــل  شــده اســت :مرحلــه نخســت از
واقعــه اعتصــاب ارتــش بــه رهبــری احمــد عرابــی در قصرالنیــل در قاهــره و عــزل
وزیــر جنــگ در فوریــه1881م آغــاز می شــود و بــا تظاهــرات متعــدد ارتــش
در میــدان عابدیــن ادامــه می یابد(ســپتامبر1881م) و در نهایــت بــا پذیــرش
خواســته های آن هــا توســط خدیــو بــه وزارت شریف پاشــا(1887-1826م) و
تشــکیل مجلــس نماینــدگان ختــــم می شود(ســپتامبر و دسامـــبر1881م) کــه اوج
1

 1عبدالرحمن الرافعی (1983م) ،الثورة العرابیة و االحتالل االنجلیزی ،قاهره :دارالمعارف ،الطبعةالرابعة.
« 2دائرة المعــارف تاریــخ جنبــش ملی گرایــی»؛ از آنجــا که«حرکةالقومیة»گویــای بهتــری از ایــن اصطــاح خــاص نویســنده
اســت ،ترجیــح داده شــد در متــن از همیــن عبــارت عربــی اســتفاده شــود.
 3می تــوان تألیفــات رافعــی را در چنــد بخــش دســته بندی کــرد .تألیفــات اولیــه و غیــر تاریخــی (ســال های-1912

1925م) و تألیفــات تاریخــی .بخــش اخیــر نیــز خــود بــه چنــد دوره قابــل تجزیــه اســت :الــف .دائرة المعــارف تاریــخ
حرکةالقومیــة (تألیفــات ســال های1957 –1929م)؛ کــه نویســنده تاریــخ جنبــش ملی گرایــی در تاریــخ جدیــد مصــر از

حملــه ناپلئــون تــا انقــاب 1952م را در 15جلــد کتــاب بــه تحریــر درآورد و خــود آن را یــک موســوعه نامید(.عبدالرحمــن
رافعــی(1987م) ،مقدمــات ثــوره1952م؛ قاهــره :دارالمعــارف ،ط ،3ص)12؛ ب .تالیفاــت تاریخــی بــا موضوعــات فرعــی

مختلــف و ج .کت��ب مختصرــ و کم حج��م تاریخ��ی ک��ه همگ��ی در ســال های1960–1950م نگاشــته شــده اند .مهم تریــن

ـی ایــن پژوهــش از آن انتخــاب شــد.
بخــش تاریخ نــگاری نویســنده مجموعــه الــف اســت ازایــن رو متــن گزینشـ ِ
 4از آن جــا کــه در ایــن مقالــه چنــد کتــاب رافعــی بــا هــم مقایســه می شــود لــذا در ارجاعــات داخــل متــن ،بــه جــای نــام
نویســنده کــه مشــترک اســت ،عنــوان کتاب ه��ا ذکــر می گــردد .نکــ :رافعــی ،الثــورة العرابیــة ،صــص.81-69
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پیــــــروزی انقــاب اســت.
مرحلــه دوم بیــان شــروع اختالف هــا در جبهــه داخلــی میــان عرابی هــا
بــا شریف پاشا(نخســت وزیر) و خدیــو توفیــق و در نتیجــه ،ســقوط کابینــة
شریف پاشــا(ژانویه1882م) اســت.
حــذف شریف پاشــا نقطــة عطــف اولیــة متــن اســت ،چــرا کــه بــا ســقوط او،
انقــاب در ســیر نزولــی افتــاد .ایــن مرحلــه ،مرحلــة اشــتباهات پی درپــی عرابییــن
اســت کــه در نهایــت بهانـــــه ای بـــــرای تـــــهاجم بریتانیـــــا بــه مصــر فراهــم
2
کــرد.
نقطــة عطــف ثانویه ،جنــگ تلالکبیربود که به شکســت عرابــی و ورود ارتــش بریتانیا
بــه قاهــره و اشــغال آن منجــر شــد (14،13سپتامبر1882م29/شــوال1،ذیقعده1299ق)؛
نقطــة عطــف از آن رو کــه می توانــد نقطــة مجــزا کننــده صــوت و گفتــار نویســنده
در روایــت حادثــه در نظــر گرفتــه شــود.
بیشتریــن حملــه ،تأســف ،لحــن تنــد و خشــم آگین رافعــی از بازیگــران انقــاب
از ایــن نقطــه بــه بعــد تجلــی می یابــد 3 .مطابــق نظــر رافعــی ،ایــن شکسـ ِ
ـت نظامــی،
جنبــش ناسیونالیســت را فلــج کــرد و تســلیم بالشــرط مصــر در برابــر بریتانیــا را
4
تســهیل نمــود.
1

1
2
3
4

رافعی ،الثورة العرابیة ،فصول سوم تا هفتم.
رافعی ،همان ،فصول هشتم تا پانزدهم.
همان ،فصول شانزدهم تا نوزدهم.
همان ،صص.401-394
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تحلیل متن الثورة العرابیة و اإلحتالل اإلنجلیزیة
در روایــت انقــاب ،بیشــترین تمرکــز مــورخ بــر مرحلــه دوم آن بــوده کــه ظاهــراً
بــرای هویــت غیریت ســــــازی مــد نظـــــر وی کارکــرد بــــــیشتری داشــته
1
اســت(ده فصــل).
توجــه بــه عوامــل شکســت انقــاب همچــون عوامــل ســازنده آن از نــگاه متــن،
روشــن کننده مؤلفه هــای بینشــی نویســنده اســت کــه عبارتنــد از دسیســه های
اســتعمار بــه عنــوان مهمتریــن عامــل 2و نقــش رهبــری و حکومــت خدیــو 3.ایــن
عوامــل بیشــتر مؤلفه هــای سیاســی اند تــا اجتماعــی و اقتصــادی.
همچنیــن صفحــات اختصاصــی بــه بازیگــران انقــاب ،اهمیــت نقــش آنهــا
را در زبــان روایــی نویســنده می رســاند کــه عبارتنــد از :انگلیــس و جنــگ بــا
او(100صفحــه) ،مجلــس نماینــدگان( 55صفحــه) ،خدیــو مصــر( 37صفحــه) و
شریف پاشــا (33صفحــه) .مســ ّلما قصــد ایــن اختصــاص ،از ســویی بزرگ نمایــی
جایــگاه و تأثیرگــذاری آنــان در حرکــة القومیــة و انقــاب اســت و از دیگــر ســو ،دید
کامــ ً
ا سیاســی نویســنده را نمایــش می دهــد.
غالب ـ ًا تولیدکننــدگان متــون بــرای امــر هویت ســازی ،دســت بــه غیریت ســازی
می زننــد .روایــت ایــن اثــر هماننــد دیگــر متــون ،میــان دو قطــب مرزبنــدی می شــود:
قطــب ما(خــودی) و آنها(غیرخــودی) .جــدول «قطبیــت متــن» مصداق هــای دو
قطــب و واژگان بــه کار رفتــه در مــورد آنهــا را نشــان می دهــد.
 1همان ،صص.412 -191
 2همان ،برای نمونه صص. 486-478

ـی شکســت
 3در فصــل عوامــل شکســت ،گرچــه عامــل اختــاف در جبهــه داخلــی ،نخســتین و مســتقیم ترین عامــل داخلـ ِ
معرفــی شــده امــا طوالنی تریــن و مــورد تأکیدتریــن بحــث بــه عامــل رهبــری اختصــاص یافتــه اســت .در ایــن فصــل

کوتاه،تعــداد اســتفاده ی«لو»(اگر/اگر تاریخــی) بــه بیشــترین حــد خــود می رســد کــه درایــن میــان نیــز بیشــترین تعــدا ِد

اگ��ر ،بـ�ه مبحـ�ث رهبرــی اختصاــص یافت�هـ است(.ش��ش م��ورد از میاــن ده مــورد اگرــ؛ رافعــی ،الثــورة العرابیــة ،صــص-479

 .)483مســئولیت ایجــاد اختــاف در جبهــه داخلــی تــا پیــش از توپ بســتن اســکندریه ،بــه طــور یکســان بــر عهــده

عرابی هــا و خدیــو بــود امــا پــس از حملــه بــه علــت خیانــت خدیــو بــه حرکــة الوطنیــة و پیوســتن بــه صــف بریتانیــا،
مســئولیت انقس��ام و اشغــال ب��ر عهــده او گذاش�تـه ش��د ( هم��ان ،صــص. )493-389

مطالعات تاریخ اسالم ،سال هفتم ،شماره  ،23زمستان 93

122

جدول قطبیت متن
مصداق
قطب

قطب

قطب خودی

داخلی
قطب
غیرخودی

خارجی

مصداق شناور
میان دو قطب

الحریة(آزادی) ،دستور(قانون
اساسی) ،بارلمان(مجلس شورا)،
زعامة(رهبری)،الشجاعة(شجاعت)،
بطولة(قهرمانی) ،التضحیة(فداکاری و
ایثار) ،عبقریه(نبوغ)

ملت ،سید جمال الدین،
شریف پاشا ،نمایندگان
مجلس ،برخی از یاران
عرابی(عبداهللندیم ،شیخ
محمد عبده ،محمدعبید،
محمود فهمی و علی پاشا
الروبی)

خدیو توفیق ،ریاض
پاشا ،افسران ترک
و چرکس(رهبر
آنها،عثمان رفقی) ،برخی
از یاران عرابی(طلبه
عصمت ،سلیمان سامی
داوود و محمد
سلطان پاشا)
انگلیس ،فرانسه ،دول
اروپایی ،عثمانی

واژگان کاربرده برای مصادیق

عرابی و
برخی از   
یارانش(بارودی،
علی فهمی و
عبدالعال حلمی)

قصرالنظر(کوتاهی نظر) ،جهل ،عدم
اإلخالص ،عدم الکفاءة السیاسي و
الحربی(عدم شایستگی ،)...الغرور ،روحیة
التسلیم و الخضوع ،قلة البطولة و التضحیة
و اإلیثار
اإلستبداد ،الحکومة المطلقة ،الخیانة،
فرار ،جبن(ترس) ،غرور ،توطئه ،تسلیم،
الضعف و التردد(تردید)

اإلحتالل(اشغال) ،مطامع االستعماریة،
دشمنی ،الخیانة ،نقض عهود(خلف وعده)،
نیات السیئة(سوء نیت) ،النفاق و التذبذب،
العداوة(دشمنی)

در ایــن میــان نماینــدگان مجلــس بیــش از ســایر خودی هــا و توفیــق و انگلیــس،
بــه عنــوان بزرگتریــن غیرخودی هــا ،برجســته می شــوند .چنانکــه مشــاهده
می شــود برخــی مصداقهــا میــان قطــب مــا و آنهــا شــناورند .چراکــه آنهــا
در ســیر روایــت در یــک قطــب قــرار ندارنــد ،هرچنــد مؤلــف ســرانجام تصمیــم
نهایــی را بــرای جایــگاه آنهــا می گیــرد .ایــن مصــداق شــناور ،تنهــا شــامل رهبــران
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انق�لاب خصوصاــ عراب��ی می ش�وـد .بـ�ر اســاس چنــد مــاک  ،روایــت کنــش
رهبــران بازآفرینــی شــده و مــورد تمجید(برجسته ســازی) و یــا تحقیر(حاشــیه رانی)
ق��رار گرفته اســت ک��ه در ای��ن موــارد خالص��ه می شـ�ود :شایســتگی سیاســی،
کفایــت نظامــی و جنگــی ،ذکاوت و ویژگی هــای اخالقــی همچــون نبوغ(عبقریــه)،
قهرمــان بودن(بطولــة) ،اخ�لاص ب��ه وطـ�ن ،شــجاعت و عدــم تســلیم بــه غیــر پــس
از شکس��ت .بــه رغــم آن کــه عرابــی در ابتــدا بــه دلیــل پیشــوایی انقــاب در دایــره
خــودی قــرار می گیــرد 1ولــی بــه خاطــر نتیجــه مصیبت بــار آن ،تــاش شــده در
البــه الی روایــت ،نبــود ایــن صفــات در شــخصیت عرابــی اثبــات  شــود تــا مســئولیت
مهــم شکســت انقــاب بــه بخــش رهبــری آن معطــوف شــود 2.ای�نـ ام��ر نشــان از
اهمیــت مولفــة «رهبــری» در بینــش مولــف دارد .رهبــران همــواره تاریخ ســازان و
حادثه ســازان تغییــرات در نظــر گرفتــه می شــدند 3و حتــی میان«انقالب»-یــک
مؤلفــة مه ـ ِم تاریخ نــگاری نویســنده -و «رهبــران» رابطــه علــی -معلولــی برقــرار
4
شــد.
غالبــ ًا ســازندگان متــون در امــر غیر ســازی بــرای از بیــن بــردن مشــروعیت و
اثبــات منفــی بــودن غیــر داخلــی ،آن را بــا یــک غیــر خارجــی پیونــد می زننــد کــه
1

2

3

4

حتــی در ایــن مــورد نیــز جایــگاه عرابــی بــه عنــوان نقــش محــوری و کلیــدیِ رهبــری ،همچــون مصطفــی کامــل کــه
برانگیزاننــده مــردم بــه انقــاب باشــد معرفــی نشــد(ن.ک  :عبدالرحمــن رافعــی(1984م) ،مصطفــى كامــل ،باعــث الحركــة
الوطنيــة ،قاهــره :دارالمعــارف ،ط ،5صــص .)29-17عرابــی در ایــن حــد برجســته شــد کــه فقــط ظاهرکننــده انقــاب بــوده
اس��ت(رافعی ،الثــورة العرابیــة ،ص )19چــرا کــه انقــاب او هماننــد درختــی نمــو یافتــه بــود کــه ریشــه در حرکــة الوطنيــة دورة
اسمــاعیل داش�تـ(.همان ،صــص)73 ،20دلیــل ایــن عمــل ایــن بــود کــه مرکزیــت نقــش دال عرابــی در رخــداد انقــاب
حــذف شــده و تنهــا بــه عنــوان یکــی از عوامــل انقــاب عمــل کنــد.
از ایــن رو واژگان و عبارتهایــی کــه در مــورد او اســتعمال می شــود بــه اســتثنای دو ویژگــی شــخصیت کاریزمــا
و و موهبـ�ت س��خنوری و ص�دـای رس��ا(رافعی ،الثــورة العرابیــة ،صــص )448-447 ،87همگــی در نقطــه عکــس واژگان
مثبــت یــک رهبــر ،مــد نظــر مؤلــف اســت .بــرای نمونــه بنگریــد بــه همان،صــص،325 ،293 ،238 ،195 ،192 ،87 ،86
 398،394،388،359صــص . 477-452
بس��یاری از کتــب رافع�یـ ب��ا نــام رهبرــان جنب��ش ملی گراییــ نام گــذاری ش��ده اند همچ�وـن :رافعــی(1984م) ،مصطفــى
كامــل ،باعــث الحركــة الوطنيــة؛ عبدالرحم��ن الرافعی(،)1951بطل الکفاح الشــهید محمدفریــد ،قاهــره :دارالمعــارف ،ط 1؛
عبدالرحم��ن الرافعی(دســامبر1966م) ،جمال الدیــن افغانــی ،باعــث نهضــة الشــرق[،بی جا] ،سلسـ�له «اعـلام العـ�رب» .
«بی شــک انقالبهــا از شــخصیتهای رهبرانشــان متاثرنــد .چــرا کــه از حقایــق ثابــت[در تاریــخ] اســت کــه وقــوع هــر
انقالبــی در گــرو ظهــور رهبــران آن اســت .از ایــن رو تغییــرات و سرنوشــت آنان[پیــروزی یــا شکســت] بــا شــخصیت،
عملک��رد و سرنوش��ت رهبرانش��ان گ��ره خوــرده اس��ت .».رافعــی ،الثــورة العرابیــة ،ص. 447
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در ایــن متــن ،عرابــی 1،توفیــق و ریاض پاشــا ،وزیراعظــم 2،همــان غیر هــای داخل ـ ِی
مرتبــط بــا غیــر خارجی انــد.
بــر اســاس اشــارات پیشــین و توجــه بــه نحــوه روایــت ،تنظیــم مطالــب و واژگان
کاربســته شــدة مرتبــط بــا هــر مصــداق می توانیــم بــه مؤلفه هــای متــن و بــه
دنبــال آن ،عناصــر اصلــی نظــام معنایی(ارزشــی) رافعــی پــی ببریــم کــه در عیــن حــال
مفاهیــم مهــم تاریخ نــگاری وی نیــز هســتند کــه عبارتنــد از «:اســتقالل»« ،حرکــة
5
القومیة(جنبــش ملی گرایــی)»« ،رهبری»«،حکومت»«3،دولت-ملت»4و«انقــاب».
(بنگریــد بــه نمــودار مؤلفه هــای محــوری متــن)
تمامــی عبارتهــا ،جمــات ،و واژگان روایــت انقــاب عرابــی پیرامــون ایــن
عناصــر و مفاهیــم چینــش شــده  اســت .خــود ایــن عناصــر ،حــول نقطــه مرکــزی
«اســتقالل» گــرد آمده انــد .بــا اندکــی دقــت درمی یابیــم کــه همــه ایــن عناصــر
از مفاهیــم پرکاربــرد ناسیونالیســتی(ملی گرایی) و همچنیــن مؤلفه هایــی برگرفتــه
از مدرنیســم بــود ،مدرنیســم سیاســی .طبــق ایــن مفاهیــم و دال هاســت کــه رافعــی
1

2

3
4

5

بخــش پایانــی روایــت شــخصیت عرابــی بــه نحــوی اســت کــه بــا پیونــد زدن او بــه مهم تریــن غیــر داخلــی و خارجــی،
ایــن مصــداق شــناور را کامـ ً
ا از دایــره خــودی بیــرون رانــده و در دایــره غیــر جــای می دهنــد .بــرای نمونــه بنگریــد بــه
خبــر عریضــة طلــب عفــو عرابی هــا از خدیــو ،بازگشــت عرابــی از تبعیــد بــه وســاطت انگلیــس(1901م) و دخالــت مجــدد
در سیاس��ت و «یاوه گویی »ه��ای او در تایی��د اش��غالگران و سیاستش�اـن .رافعــی ،الثــورة العرابیــة ،صــص. 446,443-397
در فصــل آغازیــن کتــاب ارتبــاط مختصــری میــان فرمانــروا و رئیس الــوزرا بــا دول اســتعماری اروپایــی و ترکیــه
ایجــاد می شــود .البتــه ایــن ارتبــاط در حــد رفتــار آمیختــه بــا تــرس و خضــوع اســت نــه تبانــی و همکاری(.رافعــی،
الثورة العرابیــه ،صص)50-31امــا هــر چــه روایــت داســتان رو بــه جلــو مــی رود ،پــرده از سرســپردگی های عمیق تــری
برداشــته می ش��ود ت��ا جایـ�ی ک��ه خوانندــه تفاوت��ی میــان ای��ن غیره��ا بـ�ا غیــر خارجیــ قائلــ نمی ش�وـد .ب�رـای نمونــه
بنگریــد بــه دفــاع خدیــو از حســن نیــت بریتانیــا در توپ بســتن اســکندریه و اظهــار خشــنودی از پیــروزی آنها(همــان،
صــص)341،342،366؛ کمــک نیروهــای خدیــو بــه انگلیســیها در جنــگ تل الکبیر(همــان ،ص)376و نیــز همــان،
صــص. 411-304،304،335,324،407 ،276 ،255-252
منظور حکومت مستبد و مطلقه خدیو است.
منظــور از دولت-ملــت ،برجسته ســازی نقــش و تــاش ملــت در تاریــخ ملــی و کســب اســتقالل و دخالــت در سرنوشــت
سیاســی خــودش اســت .مــراد از دولــت ،حکومــت مشــروطه ای اســت کــه دارای قانــون اساســی و مجلــس نماینــدگان
باشــد.
بــه نظــر می آیــد بینــش رافعــی نســبت بــه نفــس عمــل انقــاب ،مثبــت و یــک ضــرورت بــرای جوامــع باشــد چــرا کــه
انقــاب و کودتــا را تنهــا راه زوال بخــش حکومتهــای مطلقــه و فاســد می دانــد .پــس ،از ایــن منظــر ،انقــاب از عوامــل
ترقــی و پیشــرفت اســت.
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نمودار مؤلفه های محوری متن

دســت بــه قطبیــت و دو گانه ســازی متــن خــود می زنــد تــا عــدهای از مصادیــ ِق
انســانی داســتان انقــاب را در قطــب خــودی و دوســت و ســایرین را در قطــب
غیرخــودی و دشــمن جــای دهــد.
بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت از منظــر ایــن متــن ،هنگامــی کــه توســعه
سیاســی روی دهد(برقــراری قانــون اساســی و تشــکیل مجلــس) نــه تنهــا کشــور مصر
بــه اســتقالل از اشــغال بیگانــه بلکــه بــه پیشــرفت و ترقــی نیــز نایــل می شــود؛ بــه
عبــارت دیگــر دلیــل اســتقالل و ترقــی ،نــه عناصــر مدرنیســم اقتصــادی و اجتماعــی
کــه مدرنیســم سیاســی اســت.
بــر اســاس ایــن قطبیــت و برجسته ســازی ،بخش هایــی از واقعــه ،ناگفتــه
ماندنــد یــا بــه حاشــیه رانــده شــدند کــه مهم تریــن آن هــا نقــش علمــای االزهــر در
انقــاب 1،تاثیــر عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی و رقابت هــای اروپایــی در انقــاب
و اشــغال مصــر بــود.
1

عبدالمنعم الدسوقی الجمیعی(1982م) ،الثورة العرابیة ،قاهره :دارالکتاب الجامعي ،فصل علما.
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کتاب ثورة العرابیة ،گرته برداری یا نوآوری؟
در ایــن جســتار ،بافــت موقعیتــی را بافــت متــون دربرگیرنــدة اثــر الثورة العرابیــة در
نظــر گرفته ایــم تــا بــا کشــف رابطــه میــان آنهــا ،از میــزان الگوبــرداری و نقــش
متــن ،پــرده برداشــته شــود .ایــن اثــر در بافــت تاریخ نگارانــه معاصــر و پیــش از
خــود چــه جایگاهــی داشــت؟
بــا عنایــت بــه نظــرات و نوشــته های پیــش از رافعــی ،ظاهــراً وی در روایـتاش
متأثــر از ســه تــن می باشــد :محمــد عبــده(1905-1849م) ،عبداهللندیــم(-1845
1898م)(دو شــرکت کننده انقــاب عرابــی) و پررنگ تــر از همــه مصطفــی-
کامــل(1908-1874م) .میــزان گرته بــرداری(= اثرپذیــری) از عبــده تنهــا در بخــش
عوامــل ظهــور و مرحلــه اول انقــاب اســت 1.اثرپذیــری از عبداهللندیــم از آن
جهــت کــه روایــت مصطفــی کامــل نیــز بــر پایــه روایــت و تجربه هــای ندیــم
قــرار گرفــت ،چــرا کــه کامــل بــه واســطه دوســتی بــا ندیــم از دالیــل ظهــور و
2
شکســت جنبــش عرابــی آگاهــی یافــت.
بــه منظــور فهــم میــزان گرته بــرداری رافعــی از مصطفــی کامــل روایت هــای آنــان
را خالصــه وار مقایســه می کنیــم:
رافعــی بــه تأســی از کامــل ،در پــی تولیــد عبــرت از واکاوی کنــه امــور تاریخــی
بــود 3.روش آنــان در تولیــد عبــرت نیــز همیشــه بــا کاربســت فراوان«لــو» (اگر/اگــر
تاریخی)-بــه دنبــال هــر واقعــه بدفرجــام بــرای اســتقالل مصر-همــراه بــود 4کــه در
عیــن حــال ،نشــان از حســرت آنــان از ایــن واقعــه دارد .البتــه میــزان اســتفاده رافعــی
بســی بیشتــر از کامــل بــود ( 103بــار در 522صفحــه متــن).
1

2
3
4

روایــت عبــده تنهــا تــا واقعــه نخســت وزیری شریف پاشــا را دربرمی گرفت(.نــک :ســیدمحمد رشــیدرضا(1427ق2006/م)،
تاریــخ االســتاذ االمــام ،الجــزءاالول ،قاهــره :دارالفضیلــة ،الطبعــة الثانیــة ،صــص .)224-219بیشتریــن تأثیرپذیــری رافعــی از
روایــت عبــده در مســئلة افزایــش نفــوذ اجنبی هــا و اســراف اســماعیل و ســوء مدیریــت توفیــق بــه عنــوان عوامــل ظهــور
انقــاب و نیــز اعتقــاد بــه ایــن امــر بــود کــه جنبــش وطنیــة در زمانــة عرابــی ،ریشــه در عصــر اســماعیل و آموزه هــای
ســیدجمال داشــت .رشــیدرضا ،همــان ،صــص. 204-159
حمید عنایت( ،)1391سیری در اندیشه سیاسی عرب ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چ  ،9ص. 197
مصطفــی کامــل ،المســالة الشــرقیة ،ج ،2قاهــره :المطبعــة اللــواء ،الطبعــة الثانیــة ،ص113؛ رافعــی ،الثــورة العرابیــة ،صــص.486 ،21
نمونه بنگرید به :مصطفی کامل ،االمسالة الشرقیة ،ج ،2صص . 61،114 ،53 ،50
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شــباهت های فراوانــی میــان نگــرش و محتــوای دو اثــر دیــده می شــود .در هــردو،
روایــت پیرامــون مقولــه «اســتقالل» شــکل می گیــرد ،امــا رافعــی تغییراتــی در برخی
از مصادیــق دایــرة خــود ِی مصطفــی کامــل انجــام داده اســت .او بــر خــاف کامــل،
مصادیــق چراکســه ،خدیــو توفیــق ،عثمانــی و فرانســه را بــه دایــرة غیرخــودی انتقال
داده اســت .همچنیــن اگرچــه مصطفی کامــل مســئولیت اشــغال را برگــردن عرابــی
می نهــاد امــا رافعــی بســی بیشتــر از مــراد خــود ،عرابــی را بــه دایــره غیرخــودی
کشــاند .او حتــی ســخن کامــل ،مبنــی بر«حســن نیــت و اخــاص» عرابــی را منکــر
شــد 1.بــا ایــن وجــود بــه تأثــر از او ،واژه پرکاربــرد حکومــت مبنــی بر«فتنــه»
و «خیانــت» عرابــی بــه وطــن 2را هرگــز بــه کار نبســت .تاریخ نگــری رافعــی
بــه عوامــل شکســت بــه شــدت متأثــر از مصطفی کامــل اســت .عامــل اصلــی ایــن
عوامــل از نــگاه کامــل ،خدعــة بزرگتریــن دیگــر یعنــی انگلیس(بــه عنــوان عامــل
اصلــی) ،شــکاف در جبهــه داخلــی و گسســتن از پایــگاه خدیــو و کاهــش وفــاداری
بــه ســلطان عثمانــی بــود 3.در ایــن بیــن تنهــا تغییــر رافعــی ،حــذف خودی هــای
کتــاب المسالة الشــرقیة(خدیو و عثمانــی) و برجســته نمودن نقــش رهبــری انقــاب
و خدیــو در شکســت بــود.
بدین گونــه نمی تــوان الثــورة رافعــی را گرته بــرداری صــرف دانســت .جــدا از
آن کــه نخســتین اثــر مســتقل در مــورد جنبــش عرابــی بــود ،مهمتریــن نــوآوری اش
ایــن بــود کــه جنبــش را نــه یــک شــورش و فتنــه که یــک انقــاب مردمــی دیگری
دانســت کــه همــان روح و عامــل نامرئــ ِی «حرکــة القومیة»(جنبــش ملی گرایــی)،
آن را بــا جنبش هــا و انقالب هــای پیــش از خــود مرتبــط می ســاخت .ازیــن رو
متفــاوت بــا پیشــینیان ،بزرگتریــن دســتاورد انقــاب ،تأســیس حکومــت مشــروطه
و تشــکیل مجلــس نــواب معرفــی شــد.
 1همان ،ج ،2صص. 112،72
 2بنگرید به کرومر ،الثورة ،صص. 14,11
 3مصطفی کامل ،المسالة الشرقیة ،ج ،2صص. 116-114
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گذر زمان ،متن گردانی و پایان محکومیت عرابی
چندیــن ســال بعــد(1952م) رافعــی ســالخورده خالصــه ای از ایــن کتــاب را بــا عنوان
الزعیــم الثائــر احمــد عرابــی 1منتشــر ســاخت کــه بــه گفتــه وی تنهــا جمــع آوری و
خالصــه ای از متــن الثــورة در مــورد زندگــی عرابــی بــود 2.بــدون توضیــح آشــکار و
معلومــی ،نظــرات پیشــین مصطفــی کامــل و خــود رافعــی در ایــن اثــر محــو گردیــد.
نظــر دی کاپــوآ بــر ایــن اســت کــه رافعــی کال توصیــف خــود را از عرابــی ،از یــک
افســر مغــرور و بی کفایــت نظامــی و سیاســی در متــن اصلــی بــه یــک قهرمــان
نظامــی و شــهید تغییــر داده اســت 3.امــا مقایســه راقــم ایــن نوشــتار نشــان می دهــد،
گرچــه حجــم ایــن انتقادهــا و حمــات بــه طــور قابــل مالحظــه ای کاهــش یافتــه
امــا آنهــا از صورتــی آشــکار بــه الیه هــای مســتتر در جمــات و واژه هــا انتقــال
داده شــده اند .به رغــم حاشــیه رانی ِ ضعف هــای عرابــی ،رافعــی هرگــز حاضــر
نشــد ســه واژه اصلــی دســتگاه تاریخ نگــری خــود را بــه پیشــوای ایــن انقــاب
اعطــاء کنــد؛ یعنــی عبقریه(نبــوغ) ،بطولة(قهرمانــی) و شــهادت 4.مصادیــق قطب هــای
الزعیــم ماننــد الثــورة اســت ،تنهــا تغییــر عمــده در بخــش مصادیــق شــناور خصوصـ ًا
شــخص عرابــی صــورت  گرفتــه اســت .تغییــرات ،هــم در عناویــن و هــم در محتــوای
دو متــن قابــل مشــاهده اســت کــه بــه ذکــر چنــد نمونــه بســنده می شــود:
 1عبدالرحمــن الرافعــی(1968م) ،الزعیم الثائــر ،احمدعرابــی ،قاهــره :دار و مطابــع الشــعب ،الطبعــة الثالثــة1952 ،؛ ایــن تغییــر
در کتــاب دیگــر عبدالرحمــن رافعــی(1990م) ،مصرالمجاهــدة فــي عصــر الحدیث(الطبعــة الثالثــة( ،الطبعــة األولــی(1957م))،
قاهــره :دارالهــال ،جــزء )4نیــز تکــرار شــد کــه بــه دلیــل همســان بــودن نظــر نویســنده در دو متــن ،از ارجــاع بــه متــن
متاخرتــر صــرف نظــر شــد.
 2رافعی ،الزعیم الثائر ،ص.5
3 Di-Capua, p.441.
 4ایــن ســه کلمــه از از واژگان پرکاربــرد تاریخ نویســی رافعــی اســت کــه در مــورد رهبــران ملــی و ملــت بــا هــدف
ایج��اد الگ��و بــرای ه��م وطنانشــ ب��ه کار رفتــه استــ .از نظــر او سرنوشت ســازترین جنــگ ایــن انقــاب یعنــی  -تــل
الکبیر-ب��ه اس��تثنای محم��د عبیــد ،خالــی از قهرمــان بود(.رافعــی ،الثــورة العرابیــة ،ص )394بــرای نظــرات بیشــتر او در مــورد
اینــ مفاهیمــ ن.ک بــه رافعــی ،الثــورة العرابیــة ،صــص460-495،391،58 ،59،86؛ رافعــی ،الزعیم الثائــر ،ص191؛ رافعــی،
مصطفــی کامــل ،صــص44-40؛ رافعــی ،بطــل الکفــاح الشــهید محمدفرید،صــص12،11؛ عبدالرحمــن رافعــی(1990م)،
مصرالمجاهــدة ف��ي عص��ر الحدی��ث ،ج ،1قاهــره :دارالهــال ،ط ،3صــص.160-150
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تغییرات عناوین دو کتاب
بــه لحــاظ دســتوری هــر دو عنــوان از دو ترکیــب تشــکیل شــده اند کــه در ذهــن
خواننــده ،نوعــی ارتبــاط میــان آن هــا را تداعــی می کنــد .در عنــوان نخســت الثــورة
العرابیــة و اإلحتــال اإلنجلیــزي ،ایــن معنــا بــه ذهــن متبــادر می شــود کــه ارتباطــی
علی-معلولــی میــان انقــاب عرابــی و رخــداد اشــغال وجــود دارد و اولــی در وقــوع
دومــی نقــش دارد.
در عیــن حــال دیــدی منفــی نســبت بــه تأثیــر انقــاب در ایــن عنــوان احســاس
می شــود.
امــا در عنــوان الزعیــم الثائــر احمــد عرابــی ،ترکیــب نخســت ،ترکیــب وصفــی
اســت و احمــد عرابــی بدلــی از ایــن ترکیــب اســت؛ بــه عبارتــی دیگــر عرابــی یــک
رهبــر انقالبــی توصیــف می شــود کــه بــه وضــوح تغییــر دیــدگاه رافعــی را آشــکار
می کنــد؛ بــه رغــم ایــن تغییــر ،جایــگاه عرابــی هرگــز هم ســطح بــا دیگــر رهبــران
1
تاریــخ ناسیونالیســتی رافعــی نشــد.
عناوین فهرست ها
بــا توجــه بــه خالصــه شــدن فصــول در کتــاب الزعیــم الثائــر ،برخــی از عنوان هــای
فصــول بــه رغــم محتــوای یکســان تغییــر یافتــه اســت کــه در جــدول زیــر بــه
مهم تریــن آنهــا اشــاره می کنیــم:

 1القــاب را مقایســه کنیــد بــا عناویــن دیگــر کتــب مختصــر رافعــی در همیــن ســالها ،نظیــر :مصطفی کامــل باعــث الحرکــة

الوطنیــة و بطل الکفاح الشــهید،محمدفرید.
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عنوان فصل در
کتاب ثورة عرابیة

عنوان فصل در
کتاب الزعیم الثائر

توضیحات

موضوع فصل ها

تکوین و رشد و شخصیت
عرابی

ظهور عرابی ،نشأة و
ماضیه
(فصل،2ص)82

نشأة الثائر
(فصل،1ص)9

نگاهی بی تفاوت در برابر نگاهی
مثبت

پیروزی اعتراضات
عرابی ها و اوج انقالب
آن ها

اوج ثورة
(فصل،4ص)119

عرابی ،زعیم القومي و
الزعامة القومیة
(فصل،3ص)51

حاشیه رانی و  ادغام عرابی در سایر
انقالبیون در مقابل برجسته نمودن
نقش عرابی در پیروزی انقالب ملی

کنفرانس بینالمللی
مربوط به مسئلة مصر در
استانبول

مؤتمر اآلستانه
(فصل ،13ص)287

میثاق النزاهة
(فصل ،6ص)129

برجسته کردن عهدنامه نزاهة
در کنفرانس آستانه به منظور
برجسته سازی خلف وعده انگلیس

آغاز جنگ میان
نیروهای انقالبی با
انگلیسیها پس از توپ
بستن اسکندریه

القتال و المعارک في
حرب العرابیة
(فصل،15ص)358

الحرب بین عرابی و
اإلنجلیز
(فصل ،8ص)161

برجسته سازی نقش رهبر در جنگ
با انگلیس

شکست انقالبیون و
تسلیم آنان

التسلیم
(فصل،16ص)397

کارثة االحتالل
(فصل ،9ص)191

واژه«تسلیم»به منظور برداشتن
هژمونی عظمت عرابی رهبر در
برابر حاشیه رانی و حذف ردپای
عرابی در مسئولیت اشغال مصر

دالیل شکست انقالب

لماذا اخفقت الثورة
العرابیة
(فصل،19ص)478

ادغام در فصل11
(الزعیم فی المنفی)

به منظور حاشیه رانی نقش عرابی،
ادغام شده است.
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تفاوت های محتوا
بــا عنایــت بــه این کــه متــن الزعیــم بــه عنــوان خالصــة الثــورة تولیــد شــده اســت،
تفــاوت بســیار در نحــوه روایــت و چینــش حــوادث دیــده نمی شــود .بیشتریــن
تغییــرات در ســطح واژگان و جمــات بــه کار رفتــه ،مبحــث زندگی نامــه 1و
«شکســت انقــاب» صــورت گرفتــه اســت .بــه طــرز شــگفتی در خالصــه،
ســخنان تنــد و مشــروعیت زدای متــن اولیــه حــذف شــده اند .واژه هــای اصلــی
توصیف کننــده عرابــی در متــن الثــورة 2در الزعیــم بــه قصــد بــه حاشــیه رانی و
پنهان ســازی نظــرگاه منفــی و تحقیرکننــده پیشــی ِن مؤلــف حــذف شــدند .در عیــن
حــال واژگانــی نظیــر عــدم درک و آگاهــی سیاســی بــه اخبــار جهــان ،حســن ظــن و
جهــل نســبت بــه موضــع انگلیــس ،غرور[البتــه بــا کاهــش شــدید دفعــات تکــرار]،
توهــم ،فــرار ،حــرص بــه زندگــی و تــرس از مــرگ باقــی ماندنــد 3.امــا در کنــار آن
ایــن توصیفهــا برجســته شــدند کــه عرابــی همیشــه خیرخــواه وطــن و خواســتار
آزادی و اســتقالل آن بــود .او در دور اول انقــاب« ،تجســم شــجاعت و جــرأت» بــود
و «متأســفانه در وقایــع تل الکبیــر ،تســلیم و محاکمــه ،ایــن ویژهگــی را از دســت
داد» .امــا چنانچــه تقدیــر او نجــات و پیــروزی بــود ،قطعــا قضــاوت منفــی در مــورد
4
شــخصیت او تغییــر می یافــت.
1

2
3
4

توجــه کنیــد بــه نکاتــی کــه در زندگــی عرابــی پیــش از انقــاب در متــن الثــورة برجســته شــده اند« :نشــأۃ عادیــة لرجــل
عــادی و لــم یتمیــز فــی ماضیــه بعمــل مــن أعمــال البطولة...هــو ضابط«مــن تحــت ســاح»...لم ینــب کفــاءۃ حربیــة ممتــازة
ســواء قبــل ظهــور الثــورة أو بعدها...لــم یکــن لــه مــن االســتعداد السیاســی مــا یجعلــه أهــا لقیادتهــا...و لیســت الخطابــة
وحدهــا کافیــة للنهــوض باألعبــاء الجســام و اقتیــاد الحــرکات القومیة...أصلــه بــدوی ...و معلــوم أن أکثــر البــدو یمیلــون إلــی
تمــرد و الثــورة ،علــی أنهــم ســرعان ماینقلبــون خاضعیــن إذا آنســوا القــوة مــن جانــب خصومهــم....و کان ذکاؤه محــدودا،
علــی أنــه کان علــی جانــب کبیــر مــن الغــرور و االعتــداد بالنفس...أنــه کان ذا شــخصیة جذابــة تؤثــر فیمــن حولــه و
تجتذبهــم إلیــه (»...رافعــی ،الثــورة العرابیــة ،صــص )87 -85حــال آن کــه تمــام مــوارد بــاال در الزعیــم حــذف شــده و تنهــا
مبحــث «فقــد کان ذا شــخصیة قویــة جذابــة تؤثــر فیمــن حولــه و تجتذبهــم إلیه»...بیــان و برجســته شــده اســت (رافعــی،
الزعیم الثائــر،ص. )31
پیشتر توضیح داده شد.
نمونه نک :رافعی ،الثورة العرابیة ،صص452-193،؛ رافعی ،الزعیم الثائر ،صص.212 ،187 ،216-177 ،138-136
رافعی ،الزعیم الثائر ،صص. 216-212
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مبحــث دالیــل شکســت انقــاب عــاوه بــر آن کــه شــاهدی اســت از تغییــر
دیــد مؤلــف ،بــه فهــم چرایــی تولیــد متــن الزعیــم هــم کمــک می نمایــد .اگــر در
متــن الثــورة ،هــدف از بیــان عوامــل شکســت ،فهــم چگونگــی و چرایــی اتصــال
حــوادث حــال بــه گذشــته یعنــی چرایــی اشــغال کنونــی کشــور و کســب عبــرت
بیــان شــد 1،در متــن الزعیــم از آن رو بــود کــه شــاید ایــن عوامــل بســتر حــوادث را
روشــن ســاخته ،گنــاه شکســت را از شــانه های عرابــی پــاک کنــد 2.ازیــن رو بــر
خــاف الثــورة ،بــه جــای تأثیر«رهبــری انقــاب» ،عامــل «دودســتگی» داخلــی،
طوالنی تریــن مبحــث عوامــل شکســت در الزعیــم می شــود 3.همچنیــن بســیاری از
4
جمــات مربــوط بــه عامــل رهبــری در دالیــل شکســت ،حــذف شــده اند.
بــه ایــن ترتیــب در متــون خالصــه ،رونــد برجسته ســازی عیــوب و خطاهــای
عرابــی معکــوس شــده و بــه حاشــیه کشــانده می شــود .عرابــی از یــک دالــی کــه
میــان مــرز خــودی و غیــر خــودی در نوســان بــود ،در دایــره خــودی البتــه در
پله هــای پایین تــر نشــانده می شــود کــه بــه وضــوح ،تغییــر تاریخ نگــری نویســنده
را در دهــة پنجــاه نشــان می دهــد.
چــرا نظــرگاه رافعــی در اثــر خالصــه ،تغییــر اساســی داشــت و نقــض گفته هــای
پیشــین خــود بــود؟ اساســ ًا چــرا تاریخ نگــری و روایت گــری رافعــی از تاریــخ
عرابــی تــا ایــن انــدازه سیاســی بــود؟

1
2
3
4

رافعی ،الثورة العرابیة ،ص.486،478
رافعی ،الزعیم الثائر ،ص.216
نحــوه روایــت الثــورة العرابیــة از ایــن عوامــل ،در پاورقــی صفحــات قبــل توضیــح داده شــد (.رافعــی ،الثــورة العرابیــة،
صــص483-479؛ رافعــی ،الزعیم الثائر،صــص. )222-216
بــه عنــوان نمونــه بنگریــد بــه جمــات زیــر از متــن الثــورة العرابیــة رافعــی(ص )483کــه در متــن الزعیم الثائــر
رافعــی(ص )220حــذف شــده اند:
مــا نمی توانیــم انقــاب عرابــی را صفحــه شــریف و بزرگــی در تاریــخ ملــی خــود به حســاب آوریــم چــرا کــه «ألن قادتهــا
لــم یــؤدوا الواجــب علیهــم فــی ســاعة الخطــر ،و آثــروا الخضــوع و االســتیالم علــی المقاومــة و الکفــاح ،فکانــت هزیمتهــم
المعنویــة أشــد أثــرا و أبلــغ ضــررا مــن الهزیمــة الحربیــة فــی میــدان القتــال» .

تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری :مطالعه موردی الثورة العرابیة رافعی
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زیست نامه
نخســتین عنصــر غیرزبانــی کــه قلــم و صفحــات متــن را لمــس می کنــد ،دســتان
نویســنده اســت ،از ایــنرو الزم اســت از زندگی نامــه او شــروع نماییــم.
عبدالرحمنبنعبداللطیــف الرافعــی در  8فوریــه فوریــه 1889م 7 /جمــادى 
اآلخــر 1306هـ�ـ در قاهــره تولــد یافــت .پــدرش عبداللطیــف(م1918م) از علمــای
االزهــر و قاضیــان شــرع بــود 1 .عبدالرحمــن در ســال 1906م وارد مدرســه حقــوق
خدیویه(دانشــکده حقــوق) در قاهــره بــزرگ شــد .امــا قاهــره ایــن ســال آبشــخور
تقدیرهــای دیگــری بــرای رافعــی جــوان بــود .در مــاه فوریــه ،در میانــه تحصــن
دانشــجویان ،او بــرای نخســتین بــار ســخنان مصطفــی کامــل را شــنید .تاثیــر روحــی
و معنــوی ایــن دیــدا ِر دورادور ،چنــان زیــاد بــود کــه از آن روز وی را بــه امیــد
دیــدن کامــل ،بارهــا بــه دفتــر مجلــه اللواءمی کشــاند 2،بنابرایــن عجیــب نبــود
کــه بــا تأســیس حــزب وطنــی در  22اکتبــر 1907م بــه دســت مصطفــی کامــل،
عبدالرحمــن بــه عضویــت فعــال آن درآیــد .اینــک تحصیــل بــه شــیوه غربــی و
مــدرن در مدرســة حقــوق ،هــم گام بــا تربیــت حزبــی و سیاســی رافعــی توســط
حــزب وطنــی باعــث می شــد تــا قالــب اندیشــه و ایدئولــوژی او شــکل گیــرد؛
قالبــی کــه تــا پایــان عمــر ،تقریبــا دســت نخــورده باقــی مانــد.
در 1923م وکیــل جــوان بــه عنــوان دبیــر حــزب وطنــی انتخــاب شــد و تــا ســال
3
1946م ایــن ســمت را بــر عهــده داشــت.
در پــی تأســیس حکومــت مشــروطه در 1923م .رافعــی بــه عنــوان نماینــده
شــهر منصــوره بــه مجلــس شــورای ســال  1924و 1925م راه یافــت 4.محرومیــت
از ورود بــه پارلمــان1926م توســط حــزب رقیــب ،وفــد ،بــه همــراه تشــویق
1
2

3
4

عبدالرحمن رافعی(1989م)،مذکراتی ،1951-1889قاهره :کتاب الیوم ،ط ،2ص.11
رافعــی ،مذکراتــی ،صــص19-16؛ همچنیــن انتشــار روزنامــه و ماهنامــه «اللــواء» و هفتــه نامــه «العالــم االســامی» از
ســال 1900و 1905م توســط کامــل یکــی از بزرگتریــن اثــرات را در ملــت و جنبــش ناسیونالیســم مصــر برجاگذاشــت.
رافعــی ،مصطفــی کامــل ،ط،4صــص. 147 -145
فتحــی رضــوان (1967م) ،عبدالرحمــن الرافعــی فصــل فــی تاریخنــا الوطنــی« ،المجلــة» ،ینایــر  ،1967العــدد ،121
صص.32،31
رضوان ،همان ،ص. 33
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رهبــران حــزب وطنــی در تألیــف و نیــز انگیــزه شــخصی 1،ســبب هبــوط رافعــی
بــه ســرزمین تاریــخ شــدند و وی را تبدیــل بــه محبوب تریــن مــورخ مصــر نیمــه
ســدة بیســتم نمــود .اوج فعالیتهــای تاریخنویســی او دهه هــای بیســت تــا پنجــاه
بــود .در ســالهای1951-1939م رافعــی بــه عنــوان عضــوی از مجلــس ســنا در
حیــات نمایندگــی مصــر فعالیــت می کــرد 2.همچنیــن در1949م وزیــر خواروبــار
کابینــه ســه ماهــة حســین ســری گردیــد 3.نــگاه مبــارز حــزب وطنــی بــه انقــاب
افســران آزاد در  23ژوئیــه 1952م بســیار خوشــبینانه بــود 4.حکومــت انقالبــی
نیــز ایــن خوش بینــی را پــاس داشــت 5.در 1961م «کمیتــه تاریــخ» در مجلــس
اعــای فنــون ،آداب و علــوم اجتماعــی ،جائــزة «تقدیــر در علــوم اجتماعــی» را بــه
عبدالرحمــن رافعی-بــه خاطــر قدردانــی از تــاش وی در نــگارش نخســتین مرجــع
تاریــخ جنبــش ناسیونالیســم(حرکة القومیــة) مصر-اعطــاء کــرد 6.ایــن تنهــا تقدیــر
انقالبیــون 52از رافعــی نبــود؛ پــس از گذشــت  14ســال از مــرگ او ،ســادات رئیــس
جمهــور کشــور« ،نشــان جمهــوری» را در قدردانــی از مجاهــدة رافعــی در وکالــت و
نگاشــتن تاریــخ مصــر بــه او اهــداء نمــود.
در ســوم نوامبــر ســال 1966م بــود کــه روح ایــن مبــارز نســتوه ،جســم خاکــی
را تــرک گفــت .بنــا بــر وصیــت او ،پیکــرش را در جــوار مقبــره مصطفــی کامــل
و محمــد فریــد ،رهبــران نخســتین حــزب وطنــی دفــن کردنــد .صندلــی و محتویــات
7
دفتــر کار رافعــی و عکس هایــش را بــه مــوزه انتقــال دادنــد.
بــا عنایــت بــه زیســت نامه بیــش از هــر چیــز ،پیش فرض هــا و ســیاهه های
1
2
3
4
5

6
7

رافعی ،مذکراتی ،صص84-81، 79؛ رافعی ،مصطفی کامل ،ص. 24
رافعی ،مصطفی کامل ،ص. 23
علوان ،همان ،صص63 ،53-52؛ رضوان ،همان ،ص. 35
بنگرید به کتاب رافعی ،ثورة 23یولیه  ،1952تمام فصول کتاب.
ـی دانشــگاه قاهــره
در 1954م رافعــی بــه ریاســت کانــون وکالی مصــر منصــوب شــد.در همیــن ســال مؤسســة علــوم سیاسـ ِ
از وی دعــوت کــرد تــا ضمــن تدریــس تاریــخ جدیــد ،راهنمایــی چندیــن رســالة دانشــگاهی را تقبــل کنــد .علــوان ،همــان،
ص53؛ رافعــی ،مصطفــی کامــل ،ص. 23
علوان ،همان ،صص 65 -64؛ رافعی ،مصطفی کامل ،ص. 22
علوان ،همانجا.
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ذهــن رافعــی را می تــوان در پرتــو حــزب وطنــی و رهبــران آن مصطفــی کامــل
و محمــد فریــد روشــن ســاخت .علــی رغــم این کــه رافعــی هیــچ گاه صاحــب
مســئولیت بزرگــی در حــزب وطنــی نشــد ،امــا وفــاداری سرســختانه او بــه حزبــش
تــا پایــان عمــر و حتــی هنگامــی کــه موقعیــت آن بــه یــک حــزب اقلیــت تقلیــل
یافتــه بــود ،باقــی مانــد1.در بینــش او مــرز میــان قطــب مــا و آنهــا را دیدگاههــای
حــزب تعییــن می نمــود .بالطبــع ،نــگاه او بــه عرابــی نیــز بــه شــدت متأثــر از نــگاه
حزبــی او بــود.
بــا توجــه بــه این کــه احــزاب ،جزئــی از نهادهــای دموکراســی هســتند و
همچنیــن در جهــان عــرب از جملــه مصــ ِر نیمــه ســدة بیســتم ،دموکراســی و
ناسیونالیســم دو مبحــث الینفک انــد 2،لــذا درک نحــوه تفکــر حزبــی در گــرو فهــم
بافــت کالن تــر اندیش ـه  ناسیونالیســتی و نیــز حیــات سیاســی-اجتماعی زمانــة متــن
اســت .درک ایــن ارتبــاط در عیــن حــال پاســخی اســت بــه اینکــه چــرا عنصــر
غالــب در تاریخ نــگاری رافعــی ،مدرنیســم سیاســی بــود؟
بافت کالن اجتماعی-فرهنگی
درحالــی کــه دو دهــه تــا پایــان ســدة نوزدهــم مانــده بــود(1882م) مصــر کــه
مدرن تریــن کشــور خاورمیانــه ســدة نوزدهــم بــود ،نخســتین کشــوری شــد کــه
تحــت کنتــرل یــک قــدرت اروپایــی قــرار گرفــت.
هرچنــد وضــع حقوقــی مصــر تحــت اشــغال ،تغییــر نکــرد و همچنــان خدیــو در
راس حاکمیــت مســتقر بــود ،امــا قــدرت واقعــی در دســت سرکنســول بریتانیــا قــرار
داشــت 3.طبقه روشــنفکر و نســل پــروردة اشــغال همچــون عبــده و طرفدارانش(نظیر
احمــد لطفــی ســید و زغلول) ســرخورده از شکســت انقــاب عرابــی و زوال اقتصادی
 1علوان ،صص.26-25
 2لیبرال هــای جانبــدار پذیــرش نهادهــای دمکراتیــک همچــون احــزاب در ســرزمینهای عــرب ،رهبــران ناسیونالیســتی
بودنــد کــه کوشــیدند بــر پایــه بنیادهــای ملی گرایانــه نظامهــای سیاســی جدیــد بوجــود آورنــد .مجیــد خــدوری
(1374ش)،گرایشــهای سیاســی در جهــان عــرب ،عبدالرحمــن عالــم ،تهران:انتشــارات وزارت امــور خارجــه ،چ ،3ص. 52
 3درینیک ،همان ،صص. 44-42
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و نظامــی منطقــه نتیجــه گرفتنــد کــه مصــر پیوســته از اخــراج بریتانیایی هــا عاجــز
اســت و نمی توانــد یــک ملــت مســتقل تشــکیل دهــد .در بــاور آنــان نخســتین نیــاز،
پیشــرفت معنــوی و اجتماعــی اســت و مصــر بــرای ایــن تکامــل می توانــد از حضــور
انگلیــس بهــره بگیــرد؛ 1ازایــن رو دچــار تصلــب و جمــود سیاســی شــدند .ایــن تفکــر
توســط حــکام بریتانیایــی مصــر نظیــر لــرد کرومــر(1907-1884م) ،خدیــو و تجــار
2
بیگانــه بــه خاطــر مصالحشــان تقویــت می شــد.
در ایــن فضــا ،جنبــش عرابــی یــک شــورش و عصیــان بــه حســاب می آمــد کــه
بــه فتنــه منتهــی شــد 3.نــه تنهــا اشــغالگران و ســلطنت ،جنبــش را یــک کودتــای
نظام��ی و عصیـ�ان علی��ه ظلــم ســلطه تــرکان 4و تــاج و تخــت 5تشــخیص می دادنــد
6
بلکــه محافــل ناسیونالیســتی همچــون لطفــی ســید نیــز ســرزنش گر آن بودنــد.
7
همچنیــن اصــاح طلبــان نیــز نمی توانســتند بــا آزادی ،آن را تحلیــل و نقــد نماینــد.
ده ســال بعــد بــا ظهــور نســلی کــه عصــر پیــش از اشــغال را تجربــه نکــرده
بــود بــه پیشــوایی مصطفــی کامــل ،افــکاری ظهــور کــرد کــه بــا عقایــد عبــده و
طرفدارانــش خصوصـ ًا در تأکیــد بــر توانایــی حکومــت ملــت مصــر بــر خویــش و
لــزوم مبــارزه سیاســی بــرای اخــراج انگلیســی ها تعــارض تــام داشــت .بدین گونــه
بــا ایجــاد شــکاف میــان عقــول مصریــان ،جنبــش روشــنفکران ناسیونالیســت مصــر
همــگام بــا مبــارزات مصطفــی کامــل در 1895م آغــاز شــد 8.نخســتین مقاومــت
1

4
5
6
7

آلبرت حورانی ( ،)1387تاریخ مردمان عرب ،ترجمة فرید جواهرکالم،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چ ،2ص.438
2 Hourani,ibid, pp.197-198.
3 Reid ,ibid, p173.
لورد کرومر(1999م) ،الثورة العرابیة ،ترجمة عبدالعزیز عرابی ،قاهره :الهیئة المصریة العامة للکتاب ،صص.18-11
خدیوعبــاس دوم از عرابــی بــه خاطــر عصیانگــری علیــه پــدرش؛ توفیــق ،متنفــر بــود .محمــود الخفی ـف(1953م) ،فصــل
فــي تاریــخ الثــورة العرابیــة لتالمیــذ الرابعــة الثانویة،قاهره:الطبعــة األمیریــة ،ص.85
ن.ک به احمد عبدالرحیم مصطفی(1961م) ،الثورة العرابیة ،قاهره:دارالقلم ،ص.7
بــه عنــوان مثــال عبــده بــه دلیــل خشــم خدیوعبــاس دوم از تکمیــل روایــت خــود دســت کشــید و تــا نخســت وزیری
شریف پاشــا متوقــف شد(رشــیدرضا،صص ،)157همچنیــن بــه رغــم آن کــه ســعد زغلــول از شــرکت کنندگان انقــاب
بــود و مقاالتــی در دفــاع از عرابــی و انقــاب در الوقائع المصریــه می نگاشــت ،پــس از شکســت ،نوشــته ای از او منتشــر
نشــد .جمــال بــدوی(2003م) ،تاریــخ الوفــد ،قاهره:دارالشــروق ،ص.259
8 Hourani, ibid, p.199.
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سیاســی در واکنــش بــه مبارزه جویــی فزاینــده غــرب از صفــوف ایــن گــروه پدیــدار
شــد .امپریالیســم اروپــا عامــل اصلــی تعیین کننــده رشــد ناسیونالیســم مصــر بــود و
بــا مبــارزه بــا آن پــرورده شــد 1.متأثــر ازایــن واقعیــت ،هــدف فــوری ایــن جریــان
کســب اســتقالل مصــر تعییــن شــد .مصطفی کامــل و روح ناسیونالیســتی پیــش از
1914م ،در مبــارزه بــا ســلطه غــرب ،اندیشــة عثمانیســم و اسالمیســم را متحــدان
طبیعــی بــه شــمار می آوردنــد 2.تــا پیــش از 1904م ،کامــل مــورد حمایــت خدیــو
عبــاس ثانــی(1914-1892م) و محافــل فرانســوی قــرار داشــت؛ 3لــذا بــه هنــگام
نــگارش المسالةالشــرقیة در1898م مالحظـ ِ
ـات روابــط را مــد نظــر داشــت .ازیــن رو
اســتقالل ،نقطــه مرکــزی روایــت شــد و توفیــق ،عثمانــی ،فرانســه در قطــب خــودی
و انگلیــس در قطــب غیرخــودی متــن جــای گرفتنــد .امــا مصطفــی کامــل نیــز تحــت
تأثیــر ســرخوردگی اشــغال ،ســیطرة یک جانبــه کرومــر و در نتیجــه ،محدودیــت
فعالیــت ناسیونالیســتی و نظــرگاه منفــی حاکــم بــر محافــل جامعــه نســبت بــه
عرابــی ،ســرزنشگر آن شــد و او را از عوامــل اصلــی شکســت معرفــی کــرد.
در نخســتین ســال جنــگ جهانــی اول ،بــه محــض ورود عثمانــی بــه جنــگ،
مصــر رســم ًا تحت الحمایــه بریتانیــا اعــام شــد .نتیجــه اصلــی سیاســی جنــگ نــه
در تغییــر نحــوة ادارة کشــور کــه تغییــر دورنماهــای ایدئولوژیــک ناسیونالیســت ها
بــود .ایــن دگرگونــی در کنــار نارضایتــی از فشــارهای اقتصــادی و فــردی ناشــی از
جنــگ ،ناسیونالیســم را از همــان ســال خاتمــة جنــگ(1919م) در پیــکار بــا ســلطة
انگلیــس بــه حرکــت درآورد 4.ماهیــت ناسیونالیســم از یــک حرکــت مختــص بــه
گــروه روشــنفکران ،بــه یــک جنبــش ،گســترده مردمــی تغییــر شــکل داده بــود.
1
2
3

4

هشــام شــرابی( ،)1368روشــنفکران عــرب و غرب،عبدالرحمــن عالــم ،تهــران :دفتــر مطالعــات سیاســی و بیــن المللــی،
صــص .19 ،12-8
مجیــد خدوری(بهــار ،)1360ناسیونالیســم و سوسیالیســم در جهــان عــرب ،حمیــد احمــدی ،تهــران :الهــام ،صــص.30-27
در ایــن دوره فرانســویان خــود را پشــتیبان جنبشهــای ملــی در مســتعمرات انگلســتان نشــان می دادنــد .ناسیونالیســم
مصــر نیــز امیــدوار بــه حمایــت گرفتــن از دولــی چــون فرانســه در مقابــل یکه تازی هــای بریتانیــا بــودHourani, .
p.200؛ حمیــد عنایــت ،ســیری در اندیشــه سیاســی عــرب ،صــص.200-198
درینیک ،همان ،صص.67-66
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رهبــری ایــن جنبــش ،دیگــر هماننــد ســابق بــا حــزب وطنــی نبــود بلکــه بــه حــزب
وفــد بــه پیشــوایی ســعد زغلــول انتقــال یافتــه بــود 1.درنتیجــة تالشهــای جنبــش،
در ســال 1922م تحت الحمایگــی بریتانیــا هماننــد اعــام آن بــه طــور یکجانبــه
لغــو شــد .اســتقالل تولــد یافتــه ،کودکــی ناقــص العضــو بــود؛ 2امــا تکویــن و تصویــب
قانــون اساســی مصــر و آغــاز حیــات پارلمانــی مصــر را در یــک ســال بعــد میســر
ســاخت .موضــع انگلســتان هماننــد ســابق یــک تعریــف حقوقــی روشــن نداشــت و
همچنــان در مصــر مســلط و حاکــم باقــی مانــد .مهم تریــن مســئلة حاکــم بــر
سیاســت و نیــز اندیشــه مصــر ،همچنــان نحــوه مناســبات بــا مقامــات انگلســتان
بــود 3.تــا ایــن زمــان ،بــه علــت چهــل ســال حکومــت و فرمانروایــی یک جانبــه
بریتانیایی هــا و محدودیــت اســتقالل مصری هــا نظــرگاه منفــی بــه عرابــی ،نظــرگاه
4
مســلط باقــی مانــد.
از نخســتین جنــگ جهانــی تــا پایــان دهــه چهــل ،ســه گــروه بــر ســر قــدرت
در حــال نــزاع و رقابــت بودنــد :ملی گرایــان در قالــب حــزب مردمــی غالــب؛
یعنــی وفــد و احــزاب اقلیــت ،ســلطنت(ملک فؤاد و فــاروق) و انگلیــس کــه بــا
حفــظ حضــور نظامــی خــود بــر دخالتهایــش می افــزود .ایــن رقابتهــا سیاســت
مصــر را بــه کلــی ضعیــف ســاخته بــود 5.هرچنــد قــرارداد 1936م میــان نحــاس،
نخســت وزیر مصــر و رهبــر حــزب وفــد ،بــا انگلســتان تــا حــد زیــادی بــه وضــع
حقوقــی ناپایــداری کــه از ســال  1922بــر کشــور حاکــم بــود ،پایــان بخشــید امــا
بیــش از آنکــه اســتقالل مصــر را تضمیــن کنــد ،حافــظ منافــع اســتراتژیک انگلیــس
بــود 6.کمیسـرعالی انگلیــس کــه در ایــن ســال ،عنــوان ســفیر گرفتــه بــود ،همــواره
2
3
5
6

1 Hourani, ibid, p.209.
بریتانیــا حــق تســلط بــر نواحــی اســتراتژیک ،ارتــش و سیاســت خارجــی مصــر و حفــظ منافــع اقتصــادی را بــرای خــود
نــگاه داشــت.حورانی ،همــان ،ص.449
حورانی ،همان ،ص449؛ درینیک ،همان ،صص.127-128
4 Reid, ibid, p.173.
عبدالغفار شکر و دیگران( ،)2010األحزاب السیاسیة و أزمة التعددیة فی مصر ،قاهره :مکتبة جزیرة الورد ،ص.14
گرچــه بــه اشــغال نظامــی مصــر پایــان داده شــد امــا بــرای بریتانیــا ،حــق نگهــداری ارتــش در کانــال ســوئز ،اســتفاده از
فضــای هوایــی مصــر و اشــغال مجــدد آن در صــورت بــروز جنــگ ،همچنــان حفــظ شــد .کارل بروکلمــان( ،)1383تاریــخ
ملــل و دول اســامی ،جزایــری ،تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،چ ،2ص. 453
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نفــوذ قابــل توجهــی بــر سیاســت مصــر اعمــال می کــرد .کارمنــدان انگلیســی
همچنــان پس ـتهای مهمــی را در ادارات و پلیــس داشــتند 1.انتظــارات ملی گرایــان
تأمیــن نشــد .قــرارداد و وفــد مــورد انتقــاد شــدید ناسیونالیس ـتهای تنــدرو و در
رأس آنــان ،رافعــی قــرار گرفــت 2.یــک ســال بعــد فــاروق ،همــان نقــش پــدر را
ایفــا کــرد و نحــاس را برکنــار و مجلــس را منحــل ســاخت .از جنبــه اقتصــادی تــا
پیــش از جنــگ جهانــی دوم ،اســاس اقتصــاد مصــر در همــان مســیر ســال 1882م
قــرار داشــت؛ رشــد جمعیــت و وابســتگی ،زیــاد اقتصــاد بــه بیگانــگان خارجــی دو
عامــل مهــم مشــکالت کشــور بودنــد 3.نظــام سیاســی حاکــم ،هماننــد معضــل تحقــق
اســتقالل ،از عهــده حــل مشــکالت برنمی آمــد.
در مجمــوع ،گرچــه قــدرت مســلط بریتانیــا کمــاکان باقــی بــود امــا فضــای
آزادانه تــری نســبت بــه عصــر مصطفــی کامــل بــرای بیــان نظــرات و فعالیتهــای
ناسیونالیســتی از جملــه حــوزه تاریــخ فراهــم شــده بــود .لــذا رافعــی بــه هنــگام
روایــت جنبــش عرابــی ،ایــن آزادی را داشــت کــه آن را یــک انقــاب علیــه
انگلیســی ها و اســتبداد حاکمــه بخوانــد.
در این قســمت الزم اســت ویژگی هــا و تفکرات گروه روشــنفکران ناسیونالیســت
در میانــه دو جنــگ جهانــی بیشــتر توضیــح داده شــود تا پیوســتگی آن بــا تاریخ نگری
ناسیونالیســتی رافعــی بهتــر فهــم شــود .توضیــح بیشــتر بافــت اندیشــه ،پاســخی اســت
بــه این کــه چــه میــزان تاریخ نگــری حاکم بــر متن هــای رافعــی ،فرزند اندیشــة عصر
خویــش بود.
در گــذار ســالهای میــان دو جنــگ جهانــی ،تفکــر ناسیونالیســم و جــزء
الینفــک آن ،دموکراســی سیاســی بــه عنــوان اندیشــه مســلط و نهادهــای قابــل
جایگزینــی بــه نهادهــای ســنتی ،مــورد قبــول نخبــگان حاکــم مصــر و دیگــر اعــراب
واقــع شــدند .هماننــد ســابق بزرگتریــن هــدف ،پایــان دادن بــه ســلطه بیگانــه
 1درینیک ،همان ،ص. 130
 2رافعــی در همیــن ســال کتابــی در مــورد معاهــده چــاپ نمــود و بعدهــا آن را بــه عنــوان یــک فصــل در کتــاب دیگــری
جــای داد :عبدالرحمــن الرافعــی(1989م) ،فــی أعقــاب الثــورة ،ج ،3قاهــره :دارالمعــارف ،ط ،2صــص. 41-24
 3درینیک ،همان ،ص. 131
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بــود 1.ترکیــب اجتماعــی گــروه روشــنفکرا ِن ناسیونالیســت ،گوناگــون بــود .رافعــی
هماننــد رهبــران حــزب وطنــی بــه اجتمــاع مــردان قلــم یعنــی روزنامه نویســان و
تاریخ نویســانی کــه از راه نوشــتن تأثیــر بســزایی در رشــد سیاســی داشــتند ،تعلــق
داشــت .ایــن اجتمــاع درصــدد بودنــد ایســتارهای نوگرایــی را برحســب تفســیرهای
تاریخــی توجیــه کننــد و شــواهد آن را در تاریــخ بیابنــد 2.فروپاشــی عثمانــی بــه
اندیشــه عثمانیســم و اسالمیســم در تفکــر ناسیونالیســم پایــان و بــه ســمت ملی گرایی
غرب گــرا و دنیاگــرا تغییــر جهــت داد  3.از همیــن رو رافعــی بــر خــاف مصطفــی
کامــل ،چهــره ای منفــی از عثمانی هــا را بــه تصویــر کشــید.
گــروه ناسیونالیســت ها بیــش از هــر چیــز بــه ایجــاد دگرگونــی از راه
مدرنیســم(نوگرایی) در شــرایط ضعــف موجــود ،توجــه داشــتند .از دیــدگاه آنــان،
اســاس تجدد(نوگرایی)-کــه خیره کننده تریــن جنبــه اروپــای معاصــر بــود-در دو
عنصــر قــرار داشــت :علــم و حکومــت مشــروطه کــه بــا وجــود آن هــا ،جامعــه بــه
ترقــی و قــدرت می رســید .از نظــر ناسیونالیســت ها ،مشــروطیت ،چیــزی بیــش از
یــک نظــم سیاســی یــا نظــام حقوقــی بــود ،چــرا کــه ویژهگــی اساســی جامعــه مترقی
را عرضــه می داشــت .آنــان نظریــات مشــروطه خواهی خــود را هماننــد دیگــر
روشــنفکران بــا توســل بــه اســتداللهای ســودمندگرایی و تاریخی گرایــی توجیــه
می کردنــد 4.میــان ایــن گــروه ایــن تمایــل وجــود داشــت کــه همــه بدبختی هــای
اجتماعــی را بــه چنــد عامــل از کارانــداز نظــام سیاسی-ســتمگری ،ســرکوب و
امپریالیست-نســبت دهنــد .راه حــل اساســی ،در اجــرای برنامه هــای کوچــک
نبــود بلکــه انجــام اصالحــات اساســی در مناســبات قــدرت[از جملــه انقــاب]
بــود .ایــن گرایــش ،مالحظــات اقتصــادی را در موضــع فرعــی قــرار مــی داد .مســئله
نابرابــری طبقاتی(=اجتماعــی) هرگــز در آگاهــی ایــن جریــان شــکل معینــی نیافــت  5.
1
2
3
4
5

خدوری ،گرایشهای سیاسی در جهان عرب ،صص.46 ،44 ،35
شرابی ،همان ،صص. 101,17
همان،ص149؛ حوارنی ،همان ،ص. 481
همان ،صص. 116 ،109 -108
همان ،صص. 115 -114
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در ایــن بافــت سیاســی -فکــری بــود کــه رافعــی بــه روایــت انقــاب عرابــی
پرداخــت .عناصــر محــوری و ســازنده متــن او دقیقــ ًا انعــکاس دهنــده تفکــر
ناسیونالیســتی زمانــه اش بــود جــز اینکــه او نقــش رهبــری را در پیــروزی یــا
شکســت انقــاب پررنگ تــر نمــود .گرچــه الگــوی او ،پیشــوای حزبــی اش بــود
امــا ناسیونالیســم او بــه تأثــر از واقعیــات سیاس ـ ِی تغییــر یافتــه ،دیگــر مالحظــات
عثمانیســم ،فرانســه و سـ ِ
ـلطنت عصــر مصطفــی کامــل را نداشــت و خودی هــای او
را بــه دایــره دیگــری کشــاند و بــه نقــش علمــای دینــی در انقــاب عرابــی بی توجــه
شــد .عطــش اندیشــه ناسیونالیســم بــه اســتقالل در زمانــة رافعــی ســبب شــد،
فصل بنــدی کل روایــت او پیرامــون مفهــوم اســتقالل و برجسته ســازی انگلیــس
بــه عنــوان بزرگتریــن غیــر باشــد .بــه خــاف ســرعت بــاالی نوشــتاری نویســنده،
تولیــد ایــن اثــر ،چهــار ســال طــول کشــید 1کــه در کنــار روایــت حســرت بار،
نشــان از ســخت ِی موضع گیــری نویســنده دارد .ظاهــرا او مجبــور بــه نــگارش ایــن
حادثــه شــد 2آن هــم بــرای عبــرت آینــدة جنبــش ملــی .نقــش عرابــی در رهبــری
جنبــش ملی گرایــان و شکســت تل الکبیــر ،رافعــی را در جایــگاه او میــان دو قطــب
متــن ،دچــار تناقــض کــرد .ســرانجام او یــک روایــت دو وجهــی از انقــاب ارائــه
داد .رافعــی نتوانســت نــگاه منفــی بــه عرابــی را کــه بــر مصطفــی کامــل و زمانــه اش
غالــب بــود ،نادیــده بگیــرد و نیــز بــه خاطــر خشــم از  55ســال اشــغال ،مســئولیت
عرابــی را در شکســت ،بســی بیــش از مــرادش پررنــگ نمــود .او از دیگرســو در
فضــای آزادتــر فعالیت هــای ناسیونالیســتی -نســبت بــه عصــر مصطفی کامــل-
خوانــش جدیــدی از جنبــش بــه عنــوان یــک انقــاب مردمــی ارائــه کــرد و بــا
برجسته ســازی نقــش مثبــت مجلــس و قانــون اساســی -هماننــد تفکــر روشــنفکران
ناسیونالیســت هم عصــرش -بــر اهمیــت نقــش مدرنیســم سیاســی در اســتقالل و
ترقــی مصــر و نقــش منفــی حکومــت اســتبداد و اســتعمار در اشــغال تاکیــد نمــود و
مســائل اقتصــادی و اجتماعــی را فــرع قــرار داد.
1

رافعی ،مذکراتی ،ص.93

Di-Capua, ibid, p.441.
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امــا جنــگ جهانــی1939م حــدود اســتقالل قــرارداد 1936م را کامـ ً
ا مشــخص
نمــود .کنتــرل نظامــی مصــر مجــددا در دســت انگلیــس قــرار گرفــت .قاهــره
مرکــز اصلــی انگلســتان بــرای ســازماندهی و انتقــال خواروبــار و ســربازان بــه
نقــاط جنــگ در خاورمیانــه شــد 1.دهــه1940م دهــه نابســامانی مصــر و رنجــش
عمومــی از آشــفتگی سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی بــود .کمبــود منابــع اساســی
مصرفــی و ضربه هــای اقتصــادی ناشــی از جنــگ ،ســبب افزایــش نارضایتــی حتــی
در طبقــه حاکمــه و ارتــش و تمایــل بــه آلمانهــا شــد .در مقابــل ،انگلیســی ها
بــرای کنتــرل اوضــاع در  1942شــاه را وادار بــه برگزیــدن نحــاس ،رهبــر وفــد
بــه نخســت وزیری نمودنــد .همــکاری نحــاس بــا انگلیــس هــم ســبب بی اعتبــاری
وفــد ،ســخنگوی ناسیونالیســم مصــر از 1919م و هــم باعــث افزایــش بی اعتمــادی
2
مصریهــا بــه طبقــه حاکمــه و آشــفتگی سیاســی شــد.
جنــگ جهانــی دوم بــا تغییــر ســاختار قــدرت در جهــان بــه فرمانروایــی
انگلســتان و فرانســه بــر کشــورهای عــرب پایــان داد .دیگــر نمی شــد ناسیونالیســم و
وحــدت عربــی را نادیــده گرفــت .در دســامبر1945م دولــت مصــر تقاضــای خــروج
انگلیــس از مصــر و تجدیدنظــر در معاهــده1936م و اتحــاد مصــر و ســودان را نمود.
امــا بریتانیایی هــا حضــور در کانــال ســوئز را پایــه قــدرت خــود در خاورمیانــه
3
می دانســتند و حاضــر بــه تخلیــه آن نبودنــد ،لــذا مذاکــرات شکســت خــورد.
اســتقالل ســوریه و لبنــان تــا پایــان 1945م عقب نشــینی انگلیــس از هنــد در
1947م دلتنگــی مصریــان را بــرای آزادی بیشــتر می کــرد .در نتیجــة ایــن وضعیــت،
ناآرامی هایــی مصــر را فراگرفــت کــه بــا تظاهــرات دانشــجویان و اعتصابهــای
کارگــری و کارمنــدی همــراه بــود و غالب ـ ًا دســتگاه حاکمــه را بــه کاربــرد زور
وامی داشــت 4.عــاوه بــر ایــن افــکار عمومــی ،شکســت اعــراب از اســرائیل را در
1
2
3
4

حورانی ،همان ،ص ،496درینیک ،ص. 166
همان ،همانجا.
حورانی ،همان ،صص503، 497، 491؛ درینیک ،همان ،ص. 179
حورانی ،همان ،ص496؛ درینیک ،همان ،ص166؛ خدوری ،گرایشهای سیاسی در جهان عرب ،ص. 144
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جنــگ 1948م ،شکســت دولت هــای عربــی و توطئــه بریتانیــا تلقــی می کردنــد.
نخبــگان حاکــم بــر نهادهــای دموکراتیــک کــه همــان نســل رهبــران ناسیونالیســم
پــس از جنــگ جهانــی اول بودنــد ،چنــان درگیــر وظیفــه دســتیابی بــه اســتقالل
بودنــد کــه نتوانســتند انتظــارات عمومــی را در اســتقالل حقیقــی و در اصالحــات
اجتماعــی برآورنــد .هــم ســلطنت و هــم دموکراســی معیـ ِ
ـوب پارلمانــی بــا بحــران
مشــروعیت مواجــه شــدند .از نــگاه نســل جدی ـ ِد برآمــده از جنــگ دوم جهانــی،
دموکراســی معنــای واقعــی نداشــت و رهبــران ،منافــع عمومــی را تابــع منافــع
خصوصــی خــود کــرده بودنــد؛ لــذا ضــرورت تغییــر در نــوع رهبــران را احســاس
می کردنــد 2،راهبرانــی کــه بــرای تغییــر وضــع موجــود به پاخیزنــد و آرزوهــای
ســرکوب شــده را عملــی ســازند .اینــک مصــر بــه رهبرانــی نیــاز داشــت حتــی
اگــر چــون احمــد عرابــی برآمــده از ارتــش باشــند .دوبــاره تاریــخ ،الهام بخــش و
عبرت آمیــز بــه نظــر می رســید.
در ایــن فضــا بــود کــه در 1947م یــک بررســی ناسیونالیســتی دیگــر ،ســرهنگ
عرابــی را بــه صــورت یــک قهرمــان ملــی اســطوره ای درآورد 3.در ایــن مطالعــه
بــه نظــرات تعصب آمیــز رافعــی و حکومــت حملــه شــد 4.رافعــی ســالخورده کــه
تــا کنــون در خــط مقــدم تاریخ نــگاری ناسیونالیســتی بــود ،مجبــور شــد خوانــش
جدیــدی از میــراث عرابــی انجــام دهــد 5.در ژانویــه 1952م اثــر جدیــدی را بــه
1

1
2
3

4

حورانی ،همان ،ص.504
خدوری ،گرایشهای سیاسی در جهان عرب،صص. 144-141، 47- 46
الخفیــف ،محمود(1947م)،احمدعرابــی الزعیــم المفتــری علیــه ،قاهــره :دارالهــال2 ،جــزء /خفیــف( )1960-1909از
هــواداران حــزب وفــد بــود :النقاش،رجاء(9فبرایــر ،)2003قالـ�وا...و أقـ�ول ،مجله«االهــرام» ،الســنة  ،126عــدد،42433
األحــد 8ذی الحجــة. http://www.ahram.org.eg/Archive/2003/2/9/Writ3.htm 1423
گرچــه روایــت محمــود خفیــف نقطــه مقابــل نظــرات رافعــی اســت ،امــا گویــی الگــوی نویســنده در تدویــن اثــر متــن
الثــورة العرابیــة بــوده اســت .دیگری هــای متــن جــز بخــش رهبــری ،بــا الثــورة العرابیةیکــی اســت .هماننــد الثــورة العرابیــة
در مقدمــه بــه هــدف تولیــد متــن اشــاره می شــود کــه عــاوه بــر تولیــد عبــرت ،هــدف برداشــتن افتــرا و ظلمــی اســت
کــه نظــرات پیشــین نســبت بــه عرابــی روا داشــته اند (خفیــف ،احمدعرابــی ،ص .)10واژه هایــی کــه بــرای برجسته ســازی
عرابــی بــه کار مــی رود دقیقـاً نقطــه مقابــل واژه هــای ســلب شــده عرابــی توســط رافعــی بــود ،نظیــر شــدید االخــاص ،رمــز
اللمقاومــة و مثــا للقومیة(الگویــی بــرای ملی گرایی)،بطل(قهرمــان).
5 cpua, Ibid, p.441.
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نــام خــودِ پیشــوای انقــاب وارد بــازار کــرد کــه در آن نظــرات منفــی پیشــین،
یــا حــذف یــا در البــه الی متــن پنهــان شــده بودنــد .دیگــر عرابــی دال شــناور و
غیــر خــودی محســوب نمی شــد .مهــم نبــود کــه وی بــه محافــل ناسیونالیســتی آن
روزگار تعلقــی نداشــت و بــه عنــوان یــک افســر کـم  دانــش و بی تجربــه از ارتــش
برخاســته بــود ،بلکــه مهــم آن بــود کــه رهنمــای ملــت گردیــد .راهنمایــی کــه
عوامــل دیگــر مســبب اصلــی ضعــف او شــدند .همچنیــن بــه نظــر می رســد ایســتار
جدیــد رافعــی را نــه تنهــا بــر اســاس منافــع جنبــش ناسیونالیســتی بلکــه بایــد بــر
حســب منافــع شــخصی وی در حفــظ جایــگاه خــود و حزبــش در تاریخ نــگاری
1
ملــی نیــز فهــم کــرد.
خوانش هــای جدیــد از افســر عرابــی ،زمینــه را بــرای ظهــور و تأییــد افســران
آزاد و ناصــر مهیــا می ســاخت 2.چنــد مــاه بعــد در 23ژوئیــه انقــاب شــد .ناصــر
و هــم قطارانــش آشــکارا ایــن خوانش هــا را تأییــد کردنــد 3و کتــاب  رافعــی کــه
4
پیشــتر توســط ســلطنت ممنــوع شــده بــود ،فــروش رفــت.
نتیجهگیری
خوانــش انتقــادی و یافتــن معنــا و چرایــی تولیــد و تغییــر متــون تاریخ نــگاری
رافعــی بــه دلیــل تعلــق وی بــه گروههــای ناسیونالیســتی ،تــا حــد زیــادی
ـی گروههایــی بــود کــه بــه آن
 1ایســتارهای روشــنفکران ناسیونالیســت ایــن دوره نمایانگــر منافــع اجتماعــی یــا سیاسـ ِ
تعلــق داشــتند .آنــان منافــع خــود و منافــع جنبــش ملــی را یکســان می دیدنــد .اقدامــات و تصمیمــات سیاســی آنهــا را،
ارزشهــای ثابـ ِ
ـت تعریــف شــده و درازمــدت تعییــن نمی کــرد بلکــه منافــع فــردی و گروهــی ،وضــع موجــود آنــان را معیــن
می نمــود .شــرابی ،همــان ،صــص. 137,129
2 Reid, ibid, p. 173 .
 3بــرای نمونــه بنگریــد بــه مقالــة محمــود محــرم در نخســتین ســال انقــاب کــه چگونــه میــان روایــت رافعــی از انقــاب
عرابــی بــا انقــاب  1952شــباهت برقــرار و بــر ضــرورت تاریخ نــگاری مصــ ِر جدیــد بــر اســاس شــیوه رافعــی تاکیــد
می کنــد .محمودعبدالمنعــم محرم(18ذی الحجــة ،)1371الزعیــم احمــد عرابــی ،الرســالة ،العــدد ،1001صــص-1014
1017؛ همچنیــن وزارت معــارفِ دولــت انقالبــی افســران آزاد ،خفیــف را مامــور اصــاح برخــی کتــب تاریــخ مــدارس
کــرد( )http://www.goodreads.com/author/show/3107839کــه یکــی از آنهــا در مــورد عرابــی بــود:
محمــود الخفیــف( ،)1953فص��ل فــی تاریـ�خ الثــورة العرابیــة لتالمیــذ الســنة الرابعــة الثانویــة ،قاهــرة :وزارةالمعــارف العمومیــة و
الطبعــة األمیریــة.
 4علوان ،همان ،ص. cpua, ibid, p.441 ،282
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روشــن کننده زوایــای حیــث التفاتــی جریــان تاریخ نــگاری ناسیونالیســتی مصــر در
ســدة بیســتم میــادی اســت .از ایــن منظــر الثــورة العرابیــة و خالصــه آن ،انعــکاس
دهنــده خواســته ها ،انتظــارات و ســرخوردگی های تاریخ نــگاری ناسیونالیســتی
ســدة بیســتم از واقعیــت اجتمــاع عصــر خــود اســت .اندیشــه مســلط بــر جریــان
ناسیونالیســت ایــن برهــه،آرزوی اســتقالل و بــاور بــه ایــن عقیــده بــود که مدرنیســم
سیاســی خصوص ـ ًا مشــروطیت ،ویژگــی اساســی جامعــه مترقــی و راه حــل اساســی
معضــل اســتقالل و دیگــر بدبختی هــای اجتماعــی مصــر می باشــد.
در دهــه 1930م گرچــه قــدرت بریتانیــا کمــاکان مســلط باقــی مانــده بــود امــا
فضــای آزادانه تــری نســبت بــه دهه هــای پیــش بــرای بیــان نظــرات و فعالیتهــای
ناسیونالیســتی از جملــه حــوزه تاریــخ فراهــم شــده بــود .در ایــن بافــت سیاســی-
اندیشــه ای ،رافعــی در ســال 1937م بــه ســراغ روایــت انقــاب عرابــی رفــت.
هرچنــد الگــوی رافعــی در بازخوانــی انقــاب ،روایــت پیشــوای حزبــی اش،
مصطفــی کامــل ،بــود امــا ناسیونالیســم او بــه تأثــر از واقعیــات سیاسـ ِی تغییــر یافتـة  
ِ
ســلطنت عصــر مصطفــی-
دهــة  1930دیگــر مالحظــات عثمانیســم ،فرانســه و
کامــل را نداشــت و خودی هــای او را بــه دایــره دیگــری کشــاند .عطــش اندیشــه
ناسیونالیســم زمانــة رافعــی بــه اســتقالل ،ســبب چارچوب بنــدی کل روایــت،
پیرامــون مفهــوم اســتقالل و برجسته ســازی انگلیــس بــه عنــوان بــزرگ تریــن غیــر
شــد .او یــک روایــت دو وجهــی از انقــاب ارائــه داد .رافعــی نتوانســت نــگاه منفــی
غالــب بــر زمانــه و مصطفــی کامــل را نادیــده بگیــرد و هــم بــه خاطــر خشــم و
ســرخوردگ ِی ناسیونالیســتی از  55ســال اشــغال ،مســئولیت عرابــی را در شکســت،
بســی بیــش از مــرادش پررنــگ نمــود .از ســوی دیگــر در پاســخ بــه ســیر حرکــة-
القومیــة در تاریــخ موســوعه اش ،بــرای نخســتین بــار آن را یــک انقــاب مردمــی
معرفــی کــرد و بــا برجســته نمــودن نقــش مثبــت مجلــس و قانــون اساســی-همانند
تفکــر روشــنفکران ناسیونالیســت معاصرش-بــر اهمیــت نقــش مدرنیتــه سیاســی در
اســتقالل و ترقــی مصــر و نقــش منفــی حکومــت اســتبداد و اســتعمار در اشــغال
تأکیــد نمــود و مســائل اقتصــادی و اجتماعــی را فــرع قــرار داد .عناصــر محــوری و
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ســازنده متــن او دقیقـ ًا انعــکاس دهنــده تفکــر زمانــه او بــود جــز اینکــه او نقــش
رهبــری را در پیــروزی یــا شکســت انقــاب پررنگ تــر نمــود.
چندیــن ســال بعــد مقــارن بــا اواخــر دهــه1940م کــه همــه از رژیــم کهنــة
ســلطنت ،دموکراســی معیــوب پارلمانــی ،مشــکالت اقتصــادی -اجتماعــی و عــدم
تحقــق اســتقالل در رنــج بودنــد ،یــک مطالعــة ناسیونالیســتی دیگــر توســط محمود-
خفیــف ،ســرهنگ عرابــی را بــه شــکل یــک قهرمــان ملــی و اســطوره ای درآورد
و بــه نظــرات تعصب آمیــز رافعــی حملــه کــرد .رافعــی ســالخورده کــه تــا کنــون
همــواره در خــط مقــدم تغییــرات تاریخ نگارانــه ناسیونالیســت بــود ،بــه خاطــر
منافــع شــخصی و حزبــی اش مجبــور شــد دوبــاره میــراث عرابــی را مــورد مالحظــه
قــرار دهــد .او در 1952م ،خالصــه ای از متــن الثــورة العرابیــة را منتشــر کــرد ،امــا
ایــن بــار بــا نــام الزعیم الثائــر ،احمــد عرابــی .اگرچــه بســیاری از عناویــن فهرســت
و مؤلفه هــای متــن ،تکــرار مطالــب کتــاب قبلــی بــود امــا نظــرات منفــی بــه عرابــی
یــا حــذف یــا در البــه الی متــن پنهــان شــدند .دیگــر عرابــی دال شــناور و غیــر
خــودی نبــود ،بلکــه راهنمــای ملــت مصــر بــه حســاب آمــد کــه عوامــل دیگــر،
مســبب اصلــی ضعــف او شــدند .بــدون توضیــح آشــکار و معلومــی ،نظــرات پیشــین
مصطفــی کامــل و رافعــی محــو گردیــده بــود.
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چکیــده :محــراب بــه عنــوان عنصــری ارزشــی در بناهــای مذهبــی ،همــواره کانــون توجهــات
هنرهــای تزیینــی هنرمنــدان بوده اســت .هنرمنــدان در هــر برهه از دوران اســامی ،بهتریــن عناصر
تزئینــی (گچبــری ،آجــرکاری ،حجــاری ،کاشــیکاری) را بــرای ســاختن و تزئیــن محراب هــا بــا
نهایــت دقــت بــه کار برده انــد .در طبقــه دوم مســجد ملــک کرمــان ،چهــار محــراب مربــوط بــه
نیمــه دوم ســدة پنجــم هجــری وجــود داشــته کــه بقایایــی از ســه محــراب گچبــری آن باقــی مانده
اســت .محراب هــای مذکــور از نظــر انــدازه و ابعــاد ،تقریب ـ ًا در یــک انــدازه ســاخته شــده اند و
بــا توجــه بــه اینکــه در رابطــه بــا آن هــا و اهمیــت هنــر گچبریشــان تاکنــون پژوهــش مســتقلی
صــورت نگرفتــه ،مطالعــه در ایــن خصــوص امــری ضــروری به نظــر می رســد .پژوهــش حاضــر،
نخســتین تالشــی اســت کــه در ایــن زمینــه ،بــا هــدف بررســی نقشهــای گچبــری محراب هــا
و ســبک هنــری بــه کار رفتــه در آنهــا صــورت می گیــرد .نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه
شــیوۀ گچبــری ایــن محراب هــا به هــم شــباهت بســیار دارنــد و فقــط از نظــر نــوع نقــش بــا
هــم اختالفــات جزئــی دارنــد .تزئینــات گچبــری شــامل گل و برگ هــای اســلیمی ،نقشهــای
اســلیم ِی دهــن اژدری ،نقشهــای هندســی و خطــوط کوفــی ُم َعقــد و ُمشــجر اســت .نقشهــای
اســلیمی و کتیبه هــای بــه کار رفتــه در محراب هــا برخــاف ســبک های دوره هــای قبــل،
دارای نوآوریهایــی اســت کــه آن هــا را به لحــاظ ســبک هنــری ،ممتــاز و برجســته میســازد.
واژه هــای کلیــدی :محــراب ،مســجد ملــک ،تزئینــات گچبــری ،دورة ســلجوقی ،هنــر اســامی
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Decorative Plasterwork of Seljuk Mehrabs in
Malek Mosque in Kerman
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Abstract: Mehrab as a valuable element in religious buildings is always located
in the spotlight of decorative arts. At every stage of Islamic the period, artists
used the best decorative elements like plasterwork, brickwork, tile work, carvings
to build and decorate the mehrabs with extreme of accuracy. There existed four
mehrabs on the second floor of the Malek mosque in Kerman related to the
second half of the fifth century AH, the remains of three mehrabs with decorative
plasterwork has been preserved. These mehrabs have been made in the same size
and dimensions. Since there has not been any comprehensive study regarding
these mehrabs and the importance of their plasterwork art, a new line of research
about these mehrabs seems essential. The present study is done as a first attempt
in this field with the aim of the investigating mehrab plasterwork design and their
artistic style. The results show that the style of plasterwork in these mehrabs is
very similar to each other and there are only minor differences between them in
type of pattern. Furthermore, plasterwork decorations include flower and leave
arabesques, mouth torpedoes Arabesque, geometric patterns and inscription of
Moqaad and Moshajjar Kufic writing. Unlike previous period styles, Arabesque
motifs and inscriptions used in thesemehrabs have outstandinginnovations
that make them distinctive in term, ofartistic style.To achieve appropriate and
consistent results, textual sources and historical research were sued in this study.
Keywords: Mehrab, Malek Mosque, Decorative Plasterwork, Seljuk Period,
Islamic Art
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مقدمه
محــراب در آغــاز بــرای نشــان دادن جهــت قبلــه و بــه منظــور اقامــه نمــاز بوجــود
آمــده و بــه ســبب اینکــه به عنــوان نقطــۀ توجهــی رمــزی بــرای اشــاره بــه ســوی
خــدا ایجــاد شــده مــورد توجــه هنرمنــدان و معمــاران قــرار گرفــت و به تدریــج بــه
یــک عنصــر اصلــی در معمــاری ایرانــی تبدیــل گردیــد .وجــود محــراب بــه عنــوان
یــک عنصــر معمــاری مذهبــی در مســاجد اســامی کــه بــه بهتریــن شــکل در هــر
دوره ای تزئیــن گردیــده ،ســؤاالت بســیاری در ارتبــاط بــا اهمیــت ایــن بخــش از
مســاجد مطــرح می کنــد .اهمیــت ایــن بخــش از ســوی دیگــر جهــت مطالعــات
تزئینــات موجــود در آنهــا اســت کــه بــه عنــوان زنجیــری ،تسلســل هنــری را از
دوره هــای قبــل تــا دوران خــود بــه نمایــش می گــذارد .عــاوه بــر آن به علــت
اینکــه محراب هــا در اماکــن سرپوشــیده قــرار گرفتــه  و از گزنــد بــاد و بــاران
و ســرما و گرمــا در امان انــد ،کمتــر در معــرض ویرانــی و دســتکاری های بعــدی
قــرار گرفته انــد .به طوریکــه محراب هــا را می تــوان معــرف هنــر و معمــاری
زمــان خویــش دانســت .از هنرهــای قابــل توجهــی کــه در دوران اســامی در تزئیــن
محراب هــا مــورد توجــه بــوده ،هنــر گچبــری اســت .ایــن هنــر از دیربــاز در
ایــران مرســوم بــوده و ایرانیــان ،بیشــتر آن  را در معمــاری بــرای زیبایــی و تزئیــن
بــه کار می بردنــد .بیشتــر آثــار بدســت آمــده از ایــن هنــر در دوران قبــل از
اســام ،مربــوط بــه دورۀ ساســانی اســت .نقشهــای گچبــری دورۀ ساســانی شــامل
نقشهــای طبیعــی ،اســتلیزه ،گیاهــی ،انســانی و هندســی ا ســت کــه توانســته بــر
هنــر دوران اســامی اثــرات به ســزایی داشــته باشــد .ایــن نقشهــای در دوران
اســامی بــه حــد کمــال خــود می رســند ،چنانچــه می تــوان برخــی پیشــرفت های
مطرح شــده را در تحــوالت گچبــری محراب هــا مشــاهده نمــود.
پیشینه پژوهش
در ارتبــاط بــا گچبــری محراب هــای مســاجد دورۀ اســامی ،مطالــب اندکــی
نگاشــته شــده اســت .در خصــوص مســجد ملــک کرمــان و گچبــری محراب هــای
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دوره ســلجوقی آن ،گزارشهــای پراکنــده ای توســط علیرضــا انیســی (،)Anisi, 2004
فهیمــه ناظــم زاده (ناظــم زاده ،)1385 ،علــی ســجادی (ســجادی )1374،و دونالــد
ویلبــر (ویلبــر )1365 ،منتشــر شــده اســت ،امــا تاکنــون محراب هــای ســلجوقی
مســجد ملــک کرمــان معرفــی نشــده و پژوهشــی دربــارة ســبک گچبــری آنهــا
صــورت نگرفتــه اســت .همچنیــن اطالعــات تاریخــی اندکــی نیــز در مــورد مســجد
ملــک کرمــان موجــود اســت کــه از جملــه می تــوان بــه محمــد ابراهیــم خبیصــی
(خبیصــی )1343 ،و محمــد ابراهیــم باســتانی پاریــزی (باســتانی پاریــزی)1335 ،
اشــاره کــرد .هماننــد گچبــری محراب هــای مســجد ،خــود مســجد نیــز ناشــناخته
مانــده اســت  .بــا ایــن حــال در ایــن پژوهــش ســعی شــده تــا بــا مطالعــۀ نحــوۀ 
گچبــری آن هــا ،تأثیــرات دوران قبــل ،خصوص ـ ًا ساســانی  بــر گچبــری محرابهــا
بررســی و نوآوری هــای آن هــا تحلیــل شــود.
روش تحقیق
روش ایــن پژوهــش ،توصیفــی ـ تحلیلــی اســت به طوریکــه بــرای رســیدن بــه
اهــداف یــاد شــده اطالعــات مــورد نظــر از منابــع مکتــوب و نوشــتاری جمــع آوری
شــده و بــا مقایســه ایــن اطالعــات بــا نمونه هــای مشــابه تحلیــل مناســبی از مســجد
ملــک و گچبری هــای آن به عمــل آمــده اســت.
مسجد ملک (امام) کرمان
مســجد ملــک کرمــان یکــی از قدیمی تریــن مســاجد کرمــان و شــاید ایــران اســت
کــه در قســمت جنوبشــرقی شــهر قدیــم کرمــان واقــع شــده اســت .ایــن مســجد تــا
قبــل از احــداث خیابــان ششــم بهمــن ،در درون بافــت یکــی از قدیمی تریــن محــات
کرمــان ،یعنــی محلــۀ عادلشــاه قــرار داشــت .بــا ایــن وجــود ،مســجد ملــک در حــال
حاضــر در خیابــان امــام خمینــی ،در قســمت مرکــزی شــهر کنونــی کرمــان و در
محلــۀ مســجد ملــک واقــع شــده اســت (تصویــر و طــرح .)1مســجد ملــک بــا بیــش
از  900ســال ســابقه ،نخســتین مســجد جامــع شــهر بــوده کــه تــا دوران آلمظفــر
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و احــداث «مســجد جامــع مظفــری» در کرمــان بــه عنــوان هســته ای مرکــزی،
اجتماعــات در آن برگــزار می شــده اســت.

تصویــر  .1تصویــر هوایی مســجد ملک کرمــان و موقعیــت آن در میان بافت طــرح  .1پــان مســجد ملــک کرمــان (آرشــیو میــراث
فرهنگــی و صنایــع گردشــگری اســتان کرمــان)
قدیــم شــهر (آرشــیو میــراث فرهنگــی و صنایــع گردشــگری اســتان کرمان)

مســجد امــام بیــش از  107متــر عــرض و  101متــر طــول دارد و در چهــار طــرف
آن شبســتان ســاخته شــده اســت .سرپرســی ســایکس در ســفرنامة خــود در مــورد
مســجد ملــک آورده اســت« :قدیمی تریــن مســاجد کرمــان مســجد ملــک اســت
کــه توســط ملــک تورانشــاه ســلجوقی ســاخته شــده اســت» 1.صــورت کلــی بنــا
کــه امــروز برجــای مانــده ،در حقیقــت حاصــل تعمیراتــی اســت کــه بــه مــرور
زمــان صــورت گرفتــه و بافــت اصلــی آن -مربــوط بــه دورۀ ســلجوقی  -تقریب ـ ًا
دگرگــون شــده اســت 2.ایــن مســجد از انــواع مســاجد چهــار ایوانــی اســت ،امــا بــه
یکبــاره و در یــک زمــان بدینســان کــه امــروز بــه دســت مــا رســیده اســت
بنــا نگردیــده ،بــه طوریکــه ســاخت فــرم کلــی آن در حــدود  13ســال به طــول
انجامیــده اســت3.و 4در مرحلــۀ ابتدایــی ســاخت مســجد ،تنهــا شبســتان امــام حســن و
 1سرپرســی ســایکس( ،)1336ســفرنامه ژنــرال سرپرســي ســايكس يــا ده هزارميــل درايــران ،ترجمــة حســن ســعادت نــوری،
تهــران :ابنســینا ،ص .225
 2حسین کالنترخانی ،همان ،صص  258ـ .289
3 Alireza Anisi (2004), “The Masjid – I Malik in Kirman”, Journal of the British Institute of Persian
Studies, Vol XLII, Iran, pp.137-157.
 4احمدعلی خان وزیری( ،)1340تاریخ کرمان ،به کوشش ابراهیم باستانی پاریزی ،تهران :ابنسینا ،ص .407
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ورودی جنوبغربــی ســاخته شــده بــود .محــراب موجــود در ایــن شبســتان یکــی از
قدیمی تریــن محراب هــای گچبــری شــده حتــی در ایــران اســت ،چنانکــه قدمــت
آن  را حــدود دورۀ آلبویــه ( 320ـ447ق) دانســته اند .شبســتان های دیگــر نیــز در
دوره هــای بعــدی و به وســیلۀ اشــخاص مختلــف و بــا اضافه کــردن ســتون ها بــه
بنــای اصلــی ایجــاد شــده اند 1.بزرگتریــن ایــن ایوان هــا بــا نــام ایــوان قبلــه در
ضلــع غربــی صحــن قــرار گرفتــه کــه تزئیــن ایــوان آن بــا آجــر و بــه شــیوۀ تزئینات
ســلجوقی اســت .از ویژگیهــای ایــن مســجد ،برجــی اســت کــه از آجر ســاخته شــده
و در ضلــع شمالشــرقی مســجد قــرار دارد .متأســفانه در گــذر زمــان ،موقوفــات
مســجد ،کتیبه هــا و کاشــی کاری ها بــه کلــی از بیــن رفتــه و نوشــته ای کــه دال
بــر تاریــخ بنــا و ســازندۀ آن باشــد در خــود مســجد وجــود نــدارد .بعــد از احــداث
مســجد جامــع در مرکــز شــهر مســجد ملــک کــم رونــق شــد و ایــن مســجد قدیمــی
متــروک مانــد .در حــال حاضــر مســجد ملــک ســالم و پــا برجاســت و در ردیــف
2
آثــار باســتانی و تاریخــی کشــور ثبــت شــده اســت.
بــه نظــر می رســد کــه در ابتــدا شــکل اصلــی مســجد ،از یــک مســجد کوچــک
و یــا نمازخانــه تشــکیل شــده و پــس از آن ایــوان بلنــد و رواقــی بــه اطــراف
حیــاط مرکــزی کشــیده شــده باشــد 3.ایــن مســجد ،حــاوی ســه ورودی در جهــات
شــمالغرب ،جنوبغــرب و شمالشــرق اســت .امــا ورودی اصلــی مســجد در حــال
حاضــر در ســمت شــمالغرب بــوده کــه اخیــراً چوبــی جایگزیــن در قدیمــی آن
شــده و بــه نوعــی آن  را تزئیــن کــرده اســت .از تعمیــرات ایــن مســجد می تــوان بــه
تعمیراتــی کــه توســط شــهاب الدوله فرمانــروای کرمــان در ســال 1285ـ1286هـ.ق
انجــام شــده ،اشــاره کــرد 4.بــه  نظــر می رســد کتیبه هــای قرآنــی داخــل گنبــد
1 Alireza Anisi, Ibid.

 2محمــد ابراهیــم خبیص ـی( ،)1343ســلجوقیان و غــز در کرمــان ،بــه تصحیــح و تشــحیح و مقدمــۀ محمــد ابراهیــم باســتانی
پاریــزی ،تهــران :انتشــارات طهــوری ،صــص 26ـ.28
 3محمد ابراهیم باستانی پاریزی( ،)1368گنجعلی خان ،تهران :انتشارات اساطیر ،صص  50و .51
 4ابوحامــد احمــد اوحدالدیــن کرمانــی ( ،)1366دیــوان رباعیــات اوحدالدیــن کرمانــی ،تصحیــح یــا اهتمــام محمــد ابراهیــم
باســتانی پاریــزی ،تهــران :ســروش ،ص .20
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تاریــخ 1286ق حکایــت از آن دارد کــه مســجد مجــدداً تزییــن شــده اســت.
محمدابراهیــم خبیصــی مؤلــف ســدة یازدهــم هجــری در ارتبــاط بــا بنــای مســجد
ملــک می گویــد ...« :ملــک تورانشــاه بســیار عمارت دوســت بــود چنانچــه
همــواره اصنــاف محترفــه در ســرای او مشــغول بــه کار بودنــد .وقتــی کــه در
ســال 478ق درودگــری در ســرای شــهر کار می کــرد و بــه  همــراه وی کودکــی
از اهالــی تــرکان بــود ،ملــک از وی پرســید کــه ایــن کــودک تــرک زاده اســت؟
درودگــر گفــت :ایــن مســئله حــق تعالــی از تــو پرســد! مــادر ایــن پســر گویــد
کــه از مــن آمــده اســت؛ ترکــی در خانــۀ مــن بــه حکــم نــزول ســاکن اســت،
البــد جــواب ایــن تــرا بایــد داد ـ و آن وقــت مقــام لشــکری در شــهر بــود و ربــض
هنــوز نســاخته بودنــد ـ ملــک تورانشــاه را ســخن درودگــر بــر آتــش اضطــراب
نشــاند و دیــدۀ دلــش را از دود انــدوه تیــره گردانیــد ،و حالــی فرمــود تــا مهندســین
والیــت و اســتادان بنــا را حاضــر کردنــد .در ربــض بیــرون شــهر بنــای ســرای خویش
فرمــود و در جنت ســرای مســجد جامــع ،مدرســه ،خانقــاه ،بیمارســتان و گرمابــه
بــر آن هــا نهادنــد .فرمــود تــا امیــران دولــت و بــزرگان همگــی در ربــض منــزل
ســاختند و چــون مکالمــۀ دروگــر و ملــک در روز سه شــنبه بــود در همــان روز
بنــای امــارات آغــاز شــد ،و از آن پــس آن محلــه بــه محلــۀ «ســه شــنبه» معــروف
گردیــد .در زمــان مؤلــف نیــز همچنــان بــه آن نــام معــروف بــوده اگرچــه بــه
حالــت ویرانــه درآمــده بودنــد» 1.خبیصــی در ادامــه اشــاره می کنــد« :به خاطــر
یمــن عدالــت تورانشــاه بــوده کــه بعــد از  550ســال هنــوز مســجد  جامــع او کــه
بــه مســجد ملــک  ،معــروف اســت پــا بــر جاســت و مــردم همچنــان در آنجــا
2
بــه عبــادت می پردازنــد».
طــاق ورودی ســردر مســجد ملــک مقرنــس کاری اســت و در پائیــن مقرنــس
نیــز ترنجــی برجســته واقــع شــده اســت .بــاالی طــاق بــه گونــه ای بســیار ظریــف و
زیبــا گچــکاری و بصــورت گل برجســته گچبــری شــده اســت .تمامــی حاشــیه طــاق
 1محمد ابراهیم باستانی پاریزی ،همان ،صص .51 - 50
 2خبیصی ،همان ،صص 26ـ.28
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نیــز گچبــری بــا طــرح گــره اســت .در بخشــی از بــاالی در چوبــی کــه بــه صــورت
یــک کتــاب بــاز تعبیــه گردیــده ،آیــۀ شــریفه و مشــهور  18از ســورة مبارکــه توبــه
نقــش گردیــده اســت« :انمــا یعمــر مســاجد اهلل مــن امــن بــاهلل و الیــوم اآلخــر» «جــز
ایــن نیســت کــه آبــاد می کنــد مســجدهای  خــدا را کســی کــه گرویــد بــه خــدا
و روز بــاز پــس قیامــت» .پــس از عبــور از ســر در شــمالی ،وارد داالنــی بــا ســقف
نســبت ًا مرتفــع می شــویم کــه نمــای آن آجــرکاری معقــل بــه صــورت گلهــای 9
رگــی و بــا حاشــیۀ کاشــی های لعابــدار فیــروزه ای اســت.
ایــوان بــزرگ قبلــه کــه در ضلــع غربــی واقــع شــده اســت ،یکــی از مهمتریــن
قســمت های بــر جــای مانــده از دورۀ ســلجوقی و در عیــن حــال عظیم تریــن ایــوان
مســجد اســت .نمونه هایــی کــه در ایــن ایــوان برجــای مانــده ،بازگــو کننــدۀ هنــر
معمــاری اســامی و گذشــتۀ ایــن مســجد بــزرگ اســت .در ایــن ایــوان از کاشــی
کمتــر اســتفاده شــده و کلیــۀ نماهــا ،پیشــانی طاقهــا ،و پوشــش گنبــد از آجرهــای
ظریــف و خوش تــراش مرســوم در دورۀ ســلجوقی اســتفاده شــده اســت .ایــوان
مزبــور در ســال 1285ق بــه همــت «مرتضــی قلیخــان» ـ وکیــل الملــک ثانــی ـ در
دوره قاجــار تعمیــر شــده اســت.
تحقیقــات انجــام گرفتــه نشــان می دهــد کــه ســلجوقیان ،مســجدی در ایــن محــل
بنــا نکرده انــد .بلکــه آثــار یــک بنــای مذهبــی مربــوط بــه ســده های اولیــة
اســامی در ایــن محــل وجــود داشــته و تورانشــاه آن را توســعه داده اســت .قبــل
از ســاخته شــدن مســجد ملــک ،مســجدی در ایــن محــل بنــا شــده بــا نمــای کاه
گلــی و بــا یــک صحــن کوچــک و شبســتان بــوده اســت .عــاوه بــر آن در طــرف
قبلــه محرابــی بــوده کــه مربــوط بــه ســدههای دوم و ســوم ق بــوده اســت .احتمــا ًال
آلبویــه ایــن مســجد را گچبــری کــرده و توســعه داده انــد ،امــا ســلجوقیان بــرای
هماهنگــی بیشتــر ایــن قســمت بــا ضلــع غربــی ،مســجد را تخریــب کردنــد امــا
محــراب را از بیــن نبردنــد .ســپس شبســتان را دو طبقــه کردنــد کــه از طبقــۀ بــاال
در تابســتان ها و از طبقــۀ پائیــن در زمســتان ها اســتفاده می شــده اســت و یــا
گاهــی قســمت پائیــن جهــت آقایــان و طبقــۀ بــاال جهــت خانم هــا و یــا بــر عکــس
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بــوده اســت .موقوفاتــی کــه بــرای مســجد ملــک در نظــر گرفته انــد عبارتنــد از:
بخشــی از امــاک حســین آباد ،شــش بــاب مغــازه کــه در آن ســوی خیابــان امــام
خمینـی(ره) و روبــری مســجد واقــع شــده ،حمــام و چهــار بــاب مغــازه کــه از بیــن
رفته انــد ولــی پــس از خاکبرداری هایــی جدیــد ایــن چهــار بــاب مغــازه مجــدداً
1
ســاخته شــده اند.
اهمیت هنر گچبری در دوره سلجوقی
گچبــری یکــی از پدیده هــای زیبــای معمــاری ســنتی ایــران اســت .گــچ بــه دلیــل
گیرایــی و انعطاف پذیــری در اســتحکام ســاختار بنــا و تزئینــات معمــاری دورۀ 
اســامی کاربــرد فراوانــی داشــه اســت .در دورة اســامی به طــور عمــده از نقشهــای
هندســی و گیاهــی در تزئینــات معمــاری و گچبــری اســتفاده شــده اســت .نقشهــای
هندســی بســیار پیچیــده و بــه شــکل گره هــای هندســی مختلــف دیــده می شــوند.
در برخــی مــوارد می تــوان ایــن گره هــای هندســی را در ترکیــب بــا نقشهــای
گیاهــی و بــه صــورت پایــۀ نقشهــای گیاهــی مشــاهده نمــود .نقشهــای گیاهــی
نیــز بســیار متنوع انــد و در حقیقــت نقش مایــۀ اصلــی دورۀ اســامی در گچبــری
نقشهــای گیاهیانــد .نقشهــای انســانی بــه دلیــل محدودیت هــای دینــی بســیار
کــم و پراکنده انــد امــا در ارتبــاط بــا نقشهــای حیوانــی نمونه هــای جالبتــری
بــه چشــم می خــورد .عــاوه بــر آن می تــوان بــه تزئینــات کتیبــه ای اشــاره کــرد
2
کــه از جملــۀ محبوب تریــن نقــش مایه هــا در دورۀ اســامی محســوب می گــردد.
دیــدگاه دینــی و فلســفی اســامی بــه عنــوان مهم تریــن عامــل تحــول در آرایــه
گچبــری ،بــر محتــوا ،شــکل و ترکیبــات تصویــری آن تأثیــر گذاشــته اســت .ایــن
تحــول شــامل بــروز صــورت انتزاعــی ،حــذف نقشهــای انســانی و حیوانــی (در
هنــر رســمی و مذهبــی و نــه دربــاری) ،ظهــور خــط  نگاره هــا ،گســترش سراســری
 1محمدابراهیم باستانی پاریزی( ،)1335همان ،ص .76
 2نصرالملــوک مصبــاح اردکانــی ،ســیدحبیب اله لزگ ـی(« ،)1387مطالعــۀ تأثیــر نقــش مایههــای گچبــری دورۀ ساســانی
بــر نقــوش گچبــری دورۀ اســامی» ،فصلنامــۀ تخصصــی هنرهــای تجســمی نقش مایــه ،س ،1ش ،2صــص .50-37

158

مطالعات تاریخ اسالم ،سال هفتم ،شماره  ،23زمستان 93

نقشهــای و پیدایــش محتــوای وحدانــی و رمزآمیــز بــوده اســت .فنــون و شــیوه های
ایــن آرایــه ،عــاوه بــر خالقیــت هنرمنــدان ،تحتتأثیــر عواملــی چــون رشــد
ابعــاد ســاختمان ،اجــرای نقشهــای پیچیــده و ظریــف ،الهــام از دیگــر شــاخه های
1
هنــری و نیــز تلفیــق بــا آنهــا بــه اشــکال متعــدد اســت.
ایــن رونــد در دوران اســامی بهتدریــج توانســت جایــگاه خــود را بازیابــد
چنانچــه ،هنرمنــدان ســلجوقی در ســایۀ تشــویق و حمایــت شــاهان ســلجوقی
ســبک و روش خاصــی را در ایــن دوره ایجــاد کردنــد کــه بــه تعبیــر درک هیــل
بایــد آن را دومیــن عصــر کالســیک اســامی 2و یــا بــه تعبیــر گاســتون وایه نخســتین
رنســانس ایرانــی 3به شــمار آورد .در ایــن ســبک ســلجوقیان در پــی زنــده  کــردن
هنــری بــا شــکوه و دربــاری بودنــد و اینکــه طبیعــت را بــا احســاس تر نقــش
کننــد .گذشــته از کاخ هــا ،کوشــش ســلجوقیان بیشــتر در ســاختمان هایی از نــوع
مســجد متمرکــز گردیــده کــه در ســدههای نخســتین اســام و در ممالــک مختلــف
بــه صــورت خاصــی بــروز کــرده و در ایــران بــا عوامــل و عناصــر معمــاری ساســانی
قبــل از اســام ترکیــب شــده و شــکل خــاص ایرانــی ب ـه  خــود گرفتــه اســت 4.در
ایــن دوره در مســاجد بیشتریــن توجــه بــه محراب هاســت کــه از ســدة ســوم
هجــری بــه تزئیــن آن توجــه شــده ،طوریکــه ایــن تزئینــات بــه قرنیزهــا معطــوف
شــده اســت .از عناصــر مــورد توجــه در محراب هــای ایــن دوره ،کتیبه هــای خطــی
بــه کار رفتــه در آن هاســت کــه بــا تزئینــات گچبــری گیاهــی در انتهــای حــروف
و در زمینــه ظاهــر می شــود .عــاوه بــر خــط کوفــی و نســخ ،در محراب هــا خــط
ثلــث نیــز بــرای نخســتین بــار در کتیبه هــا ظاهــر می شــود کــه نخســتین نمونــۀ آن
1
2
3
4

درک هیــل ،اولــگ گرابــار ( ،)1375معمــاری و تزئینــات اســامی ،ترجمــۀ مهــرداد وحدتــی ،تهــران :انتشــارات علمــی و
فرهنگــی ،ص .56
ماندانــا منوچهــری( ،)1379ســیر تحــول گچبــری در ایــران دورۀ اســامی ،پایــان نامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تهــران،
دانشــکدۀ هنرهــای زیبــا ،گــروه پژوهــش هنــر ،ص .94
کاتلــی مارگاریتــا ،و لوئــی هامبــی( ،)1376تاریــخ هنــر ایــران ،ج ( 8هنــر ســلجوقی و خوارزمــی) ،ترجمــة یعقــوب آژنــد ،تهــران:
مولــی ،ص .147
کاتلی مارگاریتا ،همان ،ص .147
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در محــراب امامــزاده کــرار اصفهــان اســت.
جــدای از کتیبه هــا ،گچبــری دورۀ ســلجوقی ادامــه  دهنــدۀ گچبــری عهد ساســانی
اســت و بســیاری از موتیف هــای ایــن دوره ،شــکل تحــول یافتــۀ موتیف هــای ساســانی
اســت .در ایــن دوره بعضــی از نقــش مایه هــای تزئینــی نظیــر نخــل و آذین گلســرخی
به تدریــج محــو شــده و به جــای آن آرایــش بــرگ کنگــری ،گل نیلوفــر و به ویــژه
تــاک جایگزیــن می شــود 2.نقشهــای هندســی نیــز از فرم هــای ســاده بــه اجــزای
کثیراالضــاع بــدل گردیــد و بــه شــکل طرح هــای موتیــف کاری ظریــف بــه کار
رفــت .آژده کاری نیــز بــه اشــکال متنوعــی بــر روی موتیف هــا اجــرا می شــد 3 .در
اواخــر دورۀ ســلجوقی به علــت پیشــرفت تکنیک هــای گچبــری ،گچ برهــا موفــق
بــه ابــداع نقشهــای گچبــری مطبــق (چندطبقــه) و درهــم پیچیــده و مجــوف
شــدند کــه بــر گچبــری دورۀ بعــد نیــز تأثیــر گذاشــت .در رابطــه بــا چنیــن
گچبری هایــی می تــوان بــه مســجد جامــع اشــترجان و بقعــۀ پیــر بکــران مربــوط
بــه دورۀ ایلخانــی اشــاره کــرد 4.از مختصــات گچبــری عصــر ســلجوقی اســتفاده از
برجســته کاری ها ،کنده کاری هــا و برش هــای عمیــق و قــوی اســت کــه منجــر
بــه ایجــاد ســایه روشــن های دقیقــی شــده اســت .از دیگــر روش هــای ایــن دوره
ایــن اســت کــه پــس از اجــرای آجرکاری هــای منقــوش ،انــدود گــچ بــر ســطح
5
آجــرکاری کشــیده می شــد تــا جزئیــات انــدک برجســتگی ها نمایان تــر گــردد.
در گچبری هایــی کــه بــر روی ســقف و دیوارهــای آثــار تاریخــی طراحــی شــده،
خطــوط درختــان و شــاخ و برگــی بــه چشــم می خــورد و ســاختار و اســاس بنــا
در یــک نظــام منحنــی و یــا حلزونی شــکل واقــع شــده اســت .ایــن شــیوة طراحــی
در گچبــری کــه در محراب هــای مســجد ملــک نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
1

1
2
3
4

علــی ســجادی(« ،)1374هنــر گچبــری در معمــاری اســامی» ،فصلنامــۀ علمــی ،فنــی و هنــری اثــر ،تهــران :ســازمان میــراث
فرهنگــی کشــور ،ش  ،25صــص 22ـ .33
دبلیو فریه( ،)1374هنرهای ایران ،ترجمۀ پرویز مرزبان ،تهران :نشر و پژوهش فروزان روز ،ص .83
اعظم نوروزی(« ،)1387آشنایی با شیوههای هنر گچبری»،کتاب ماه هنر ،صص.110-104
محمدیوســف کیانــی( ،)1376تزئینــات اســامی وابســته بــه معمــاری ایــران دوره اســامی ،تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی ،چ،1
ص .124
5 Alireza Anisi,Ibid, pp.137-157.
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دارای دو قانــون کلــی اســت:
مدور کردن با خط
در ایــن شــیوه ،طــراح شــکلهای را بــا خطــوط مــدور ترســیم می کنــد و چکیــدۀ 
هــر شــکل را در خطــوط منحنی شــکل قــرار می دهــد .به عبــارت دیگــر تمــام
خطــوط را بــه خطــوط منحنی شــکل تبدیــل می کنــد .بــه ایــن ترتیــب شــکل
ایجــاد شــده از ریتــم ،تحــرک و لطافــت ویــژه ای برخــوردار می گــردد .مفاهیــم و
حاالتــی کــه از ایــن خطــوط دریافــت می شــود ،پیونــدی ژرف و اصیــل بــا مفاهیــم
مذهبــی و فرهنگــی ایــران دارد.
مدور کردن با سطح
در ایــن شــیوه ،طــراح اشــکال را بــا ســطوح مــدور دیگــری ترســیم می کنــد و
عصــارۀ هــر شــکل را در ســطوح منحنــی شــکل قــرار می دهــد .در نتیجــه شــکل
1
ایجــاد شــده حالتــی دورانــی می یابــد و در نظــام حلزونــی شــکل قــرار می گیــرد.
سبک گچبری محراب های مسجد ملک
نحــوۀ بهکارگیــری و اســتفاده از روش هــای متنــوع گچبــری در دوره هــای مختلــف،
متفــاوت و متنــوع بــوده ،امــا آنچــه مســلم اســت از ایــن مــاده در تزئیــن نماهــای
داخلــی ابنیــه اســتفاده می شــده اســت .از طرفــی هــم ایــن احتمــال وجــود داشــته
کــه ســلیقۀ ایرانیــان اقتضــا نمی کــرده کــه در خــارج بنــا گــچ بــکار رود و غالبـ ًا بــا
عنــوان پوشــش نمــای داخلــی مشــاهده می کنیــم 2.شبســتان امــام حســن در انتهــای
گوشــۀ جنوبغربــی و جنــوب مســجد امــام (ملــک) واقــع شــده اســت .مــردم
محلــی معتقدنــد کــه امــام حســن پــس از فتــح ایــن محــل ،در اینجــا نمــاز خوانــده
 1اعظم نوروزی(« ،)1387آشنایی با شیوههای هنر گچبری»،کتاب ماه هنر ،صص.110-104
 2محمدیوســف کیانــی( ،)1376تزئینــات اســامی وابســته بــه معمــاری ایــران دوره اســامی ،تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی ،چ،1
ص .124
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اســت و بــه منظــور بزرگداشــت چنیــن رخــدادی ایــن مســجد را برپــا کرده انــد.
ایــن شبســتان پیــش از آنکــه از مســجد جــدا شــود احتمــا ًال بــه عنــوان نمازخانــه
مطــرح بــوده و پــس از آن عنــوان شبســتان را بــه خــود گرفتــه اســت .در حــال
حاضــر ایــن شبســتان قســمتی از مســجد امــام را تشــکیل می دهــد .ایــن شبســتان
دارای ســه دهانــه عمیــق و ســه دهانــۀ پهــن می باشــد (تصوی ـر.)1

تصویر .1طرح شبستان امام حسن (.(Anisi, 2004

ارتفــاع ایــن شبســتان از تمامــی اتاق هــای مســجد کمتــر اســت و بــه نظر می رســد
پوشــش اولیــۀ ایــن شبســتان بــا اســتفاده از الــوار بــوده اســت .تاریــخ دقیــق ســاخت
1
شبســتان مشــخص نیســت ،اما میتوان آن را به ســدههای 4-3ق 10/ـ 11م نسبت داد.
جریــان مرمــت مســجد ملــک کــه در ســال  1980م توســط ادارۀ میــراث
فرهنگــی کرمــان انجــام گرفــت ،محرابــی  در داخــل شبســتان امــام حســن یافــت
شــده کــه طبــق گفتــۀ آقــای نظریــه سرپرســت هیئــت مرمــت ،بــا یــک الیــه انــدود
گــچ پوشــانده شــده اســت .وی همچنیــن از تورفتگــی قوس ماننــدی کــه در پشــت
محــراب مذکــور واقــع شــده بــود ،یــاد کــرد و احتمــال داد کــه ایــن تورفتگــی
محــراب اصلــی شبســتان امــام حســن بــوده اســت .در جریــان مرمــت همچنیــن دو
بانــد نوشــته و بقایایــی از دیگــر تزئینــات در ایــوان جنوبشــرقی یافــت شــده و
نشــان دهندۀ آن هســتند کــه دیوارهــای ایــوان در اصــل بــا انــدودی از گــچ تزئیــن
1 Alireza Anisi,Ibid, pp.137-157.
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شــده اند .دربانــد کتیبــۀ ذکــر شــده کــه بــه ارتفــاع حــدود چهــار متــر اجــرا
شــده ،تزئینــات گیاهــی و گل دار گچبــری شــده در داخــل ایــوان قبلــه بــه دســت
آمــده اســت کــه بــر بــاالی کتیبه هــای گفتــه شــده واقــع شــده اند .تزئینــات گلــدار
بــاالی باندهــای کتیبــه دار در ایــوان قبلــه ،در ایــوان قبلــۀ مســجد جامــع اردســتان
نیــز مشــاهده می شــود .محــراب بــزرگ امــام حســن دارای  3/49متــر پهنــا و 3/58
متــر ارتفــاع می باشــد.
مــکان قــوس دار و مرکــزی محــراب ،حــدود  1/6متــر پهنــا و  30ســانتیمتر
عمــق دارد .قابــی مســتطیلی بــه ارتفــاع  1/8متــر و پهنــای  70ســانتیمتر تورفتگــی
قــوس دار محــراب را احاطــه کــرده اســت .قــوس مرکــزی محــراب در داخــل قــوس
دیگــری واقــع شــده ،طوریکــه ایــن قــوس داخلــی در درون دو ســتون کوچــک
قــرار گرفتــه اســت .بقایایــی از یــک کتیبــۀ گچبــری کــه بــا خــط نســخ در زمینــۀ 
آبــی نوشــته شــده ،داخلی تریــن قســمت تورفتگــی محــراب را تزئیــن کــرده اســت
(تصویــر .)2

تصویر  .2بقایای کتیبۀ گچبری خط نسخ در محراب شبستان امام حسن (.)Anisi, 2004

نقشهــای اســلیمی پشــت بغلی های تورفتگــی محــراب را تزئیــن کــرده اســت.
انــدازۀ پهنــای قــاب بیرونــی محــراب در حــدود  49ســانتیمتر اســت کــه بــا
الگوهــای بــرگ دا ِر اســلیمی و بــه شــکل گچبــری بــا برجســتگی زیــاد مزیــن شــده
اســت .ایــن گچبری هــا بــه شــکل گیاهــان دو برگــی و ســه برگــی بهاره انــد کــه از
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یــک ســاقۀ مرکــزی متصــل بــه دوایــر متنــاوب یــا بیضی هــا و برگ هــای شــبدری
تشــکیل شــده اند (تصویــر)3

تصویر  .3نقشمایه های تزئینی گچبری شدۀ باند بیرونی محراب شبستان امام حسن (.)Anisi, 2004

و بــا الگوهــای فشــرده و متراکمــی مجــدداً حکاکــی شــدهاند .مهمتریــن ویژهگــی
ایــن تزئینــات ،اســتفاده از منحنیهــای ســهبعدی در شــکل برگهــا اســت .مشــابه
چنیــن تزئیناتــی در ســردر ورودی بــرج چهلدختــران دامغــان و در قســمت داخلــی
محراب دوازده امام یزد نیز مشاهده شده است.
در قســمت خارجــی محــراب و بــر روی بانــد آن ،تزئینــات گیاهــی مســطحتری
نســبت بــه نمونههــای قبلــی و بــا برگهــای مقابــل هــم بــه شــکل متنــاوب تزئیــن
شــده اســت (تصویــر.)4

تصویر .4نقشمایههای گیاهی واقع در باند بیرونی محراب شبستان امام حسن (.)Anisi, 2004
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ایــن قســمت در اصــل بــا رنگ هــای مختلــف نقاشــی شــده ،چــرا کــه بقایــای
1
رنگدانه هــای قرمــز در قســمت بیرونــی بانــد محــراب قابــل مشــاهده اســت.
براســاس تقســم بندی «ریچــارد اتینگهــاوزن» در خصــوص ســبک نقشهــای
گچبری هــای دوران اســامی کــه بــر مبنــای گچبری هــای بــه دســت آمــده از شــهر
اســامی ســامرا بــوده اســت ،ســبک گچبــری ایــن محــراب در ســبک «ب» 2ســامرا
قــرار می گیــرد .احتمــا ًال ایــن محــراب همزمــان بــا ایــوان قبلــه ســاخته شــده،
بنابرایــن قدیمی تــر از ســه محــراب طبقــۀ بــاال اســت .بقایایــی از ایــن ســه محــراب
در کنــار هــم و بــا گچبری هــای مفصــل بــر بــاالی ســقف شبســتان امــام حســن
قابــل مشــاهده بــوده و می تــوان محــراب مســجد پامنــار زواره را قابــل قیــاس بــا
محراب هــای یــاد شــده دانســت 3.ایــن ســه محــراب در تزئینــات ،ســبک کتیبه هــا
و انــدازه ،بــه هــم شــباهت دارنــد کــه داللــت بــر ساخته شــدن همزمــان آن هــا
دارد 4.امــا متأســفانه بــه شــکل شــدیدی آســیب دیده انــد چنانچــه قســمت باالیــی
دو محــراب ،قابــل شناســایی نیســت.
بــر بــاالی شبســتان امــام حســن و در واقــع بــر روی بــام کنونــی مســجد و در کنار
گنبدخانــۀ ایــوان اصلــی ،ســه محــراب گچبــری شــده وجــود دارد کــه محــراب
میانــی محــراب اصلــی بــوده و دو محــراب دیگــر کــه جنبــۀ تزئیناتــی داشــته اند
بازوهــای ایــن محــراب محســوب می شــدند .از شــواهد امــر و به خصــوص ،وجــود
ایــن محراب هــا چنیــن بــر می آیــد کــه در دو طبقــة ایــن مســجد نمــاز برگــزار
می شــده اســت.
نکتــۀ قابــل توجــه در رابطــه بــا ایــن محراب هــا ایــن اســت کــه آن هــا دقیق ـ ًا
بــر روی محــراب شبســتان امــام حســن واقــع شــده  اند ،بــا ایــن تفــاوت کــه
محراب هــای روی بــام حــدود  1/5متــر در مقطــع عقب تــر از محــراب طبقــۀ 
1 Alireza Anisi, ibid, pp.137-157.
 2برای توضیح در مورد سبک «ب» سامرا به پانوشت رجوع شود.
3 S.R., Peterson)1977(, The Masjid-I Pa Minar at Zavareh, Artibus Asiae XXXIX/1, pp 60-90.
4 Alireza Anisi, ibid, pp.137-157.
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پائیـن  واقــع شــده اند 1.نخســتین محــراب  2.22متــر عــرض و  2.5متــر ارتفــاع دارد
و شــامل یــک تورفتگــی مرکــزی در داخــل قــاب مســتطیلی باریکــی اســت کــه بــا
کتیبه هایــی تزئیــن شــده اســت (تصویــر  5الــف).

تصویر  5الف .نمای عمومی نخستین محراب بر باالی سقف شبستان امام حسن (.)Anisi, 2004

تورفتگــی ایــن محــراب  17ســانتیمتر اســت و قــوس آن بــر پایــۀ دو ســتون پیــش
افکنــده  شــده و بــا شــبکه ای از تزئینــات ستاره ای شــکل تزئیــن شــده اســت کــه ســر
ســتون آنهــا دارای تزئینــات چنــد وجهــی اســت .بقایایــی از گچبــری کتیبــۀ کوفــی
بــه شــکل برجســته ای در قســمت میانــی قــوس ایــن محــراب مشــاهده می گــردد.
تزئینــات اســلیمی ،فضــای میانــی کلمــات را پــر کــرده و قابــی از الگوهــای هندســی
بــا دوایــر و لوزی هایــی کــه در زیــر قســمت میانــی قــوس محــراب واقــع شــده اند،
هم پوشــانی پیــدا کــرده اســت .هم چنیــن بانــدی بــا کتیبــۀ کوفــی در بخــش بیرونــی
قســمت تورفتــۀ قــوس اجــرا شــده اســت .عــاوه بــر آن بقایایــی از کتیبۀ نســخ که به
 1ماندانا منوچهری ،همان ،ص .94
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حالــت پیــچ در پیچــی اجــرا شــده در بانــد داخلــی محــراب مشــاهده می گــردد در
حالیکــه بانــد دارای کتیبــه کوفــی گلدار اســت (تصویــر  5ب) .همچنیــن دو بانــد
1
باریــک گچــی بــا تزئینــات گچبری شــده گلدار قاب محــراب را تزئین کرده اســت.

تصویر  5ب  .تزئینات کتیبۀ کوفی بر قوس نخستین محراب شبستان امام حسن

()2004 ,Anisi

محــراب دوم در موقعیــت مرکزی تــری نســبت بــه دو محــراب دیگــر قــرار
دارد و دارای  2/41متــر عــرض و 2/40متــر ارتفــاع می باشــد کــه قســمت بــاالی
آن از بیــن رفتــه اســت (تصوی ـر 6الــف) .بقایــای دو ســتون پیش آمــده و تزئیناتــی
بــا نقشهــای برجســته در مرکــز قــوس محــراب به چشــم می خــورد .دومیــن
تورفتگــی مســتطیل شــکل  12ســانتیمتر عمــق دارد کــه داخــل تورفتگــی اصلــی
واقــع شــده و در بردارنــدۀ دو قــوس کــور به همــراه دو ســتون کوتــاه گــرد اســت.
در حاشــیۀ داخلــی محــراب ،تزئیناتــی بــه شــکل کتیبــۀ کوفــی گــره دار بــه چشــم
می خــورد کــه در داخــل قــاب بــاالی تورفتگــی مســتطیلی قــرار گرفتــه و بــه  
عنــوان پایــه ای بــرای قســمت میانــی قــوس اصلــی بــه کار رفتــه اسـت(تصویر 6ب).
1 Alireza Anisi, ibid, pp.137-157.
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تصویر  6الف  .نمای عمومی دومین محراب واقع در باالی شبستان امام حسین

(.)Anisi, 2004

محــراب ســوم بــه عــرض  2/13متــر و  2/25متــر ارتفــاع دارد کــه مرکــز
آن بوســیلۀ قــوس فرورفتــه ای پــر شــده اســت .دو ســتون پیش آمــده بــا سرســتون
مــدور و بــا تزئینــات گیاهــی ،پهلــو و جنــاح تورفتگــی محــراب را تزئیــن کرده انــد
(تصویــر 7الــف) .به عــاوه کتیبــه ای کوفــی  در پس زمینــۀ داخلــی محــراب
نگاشــته شــده و گچبری هایــی در الگــوی اســلیمی قســمت میانــی قــوس تورفتــۀ 
محــراب را تزئیــن کــرده اســت .الگــوی مشــابه چنیــن گچبری هایــی در مســجد
جامــع اردســتان (555ق1160/م) و در مقبــره پیــر حمــزه ســبزپوش در ابرکــوه
(510ق1116/م) مشــاهده می گــردد .بــر حاشــیۀ محــراب آیــۀ (اقــم الصلــوة
لولــوک الشــمس الــی غســق اللیــل) تــا آخــر آیــۀ  79ســورۀ بنی اســرائیل بــه خــط
کوفــی مشــجر در زمینــۀ نقشهــای اســلیمی حــک شــده اســت .بــر حاشــیۀ 
طاقنمــای وســط محــراب ،کتیبــه ای بــه خــط کوفــی معقــد نوشــته شــده کــه
بــه علــت سائیده شــدن قابــل خوانــدن نیســت .نقشهــای تزئینــی بــه کار رفتــه در
ایــن محــراب را اســلیمی های دهــن اژدری و گل و برگ هــای اســلیمی تشــکیل داده
اســت 1.در محــراب ســوم ،بانــدی از کتیبــۀ نســخ زیــر قــوس میانــی را تزئیــن کــرده
اســت .قــاب تزئینــی ایــن محــراب بــا الگوهــای هندســی و مجموعــة چندضلعی هــا
در زیــر قســمت میانــی محــراب و نوشــتۀ دیگــری بــه خــط نســخ در قســمت بیرونی
 1علی سجادی ( ،)1374همان ،صص 22ـ .33
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قــوس محــراب ســاخته شــده اســت .همچنیــن بقایــای پــرکار ســومین نســخة کتیبــة
کوفــی را می تــوان در حاشــیۀ بیرونــی محــراب مشــاهده کــرد (تصویــر  7ب) کــه
شــباهت زیــادی بــه کتیبــۀ کوفــی در نخســتین محــراب دارد .شــبیه ترین خــط
کوفــی بــه خــط کوفــی اجــرا شــده در ایــن محــراب ،خــط کوفــی کتیبــۀ محــراب
مســجد حیدریــۀ قزویــن (اوایــل ســدة 6ق12/م) اســت .انتهــای حــروف کتیبه هــای
ایــن دو محــراب خصوص ـ ًا انتهــای حــروف الــف و الم ،قابــل قیــاس بــا کتیبه هــای
مدرســۀ حیدریــۀ قزویــن ،محــراب مســجد جامــع قزویــن و مســجد قــروه می باشــد.
در داخــل طاقچــۀ محــراب ،کتیبــه ای بــا خــط کوفــی نوشــته شــده کــه انتهــای
حــروف الــف و الم بــه دو طــرف برگشــته ،بهطوریکــه محــراب فــوق 1،نخســتین 
محرابــی اســت کــه کتیبــۀ آن بــه ایــن ســبک نوشــته شــده اســت 2 .در مجمــوع
محراب هــای مســجد ملــک بــه یــک شــیوه گچبــری شــده اند و فقــط از نظــر
نــوع نقشهــای بــا هــم اختــاف جزئــی دارنــد  .بقایایــی از رنگ آمیــز ِی پــرکار
و غنــی بــه رنگ هــای آبــی ،قرمــز و ســبز در ایــن محــراب قابــل مشــاهده اســت.
بقایــای تزئینــات گچبــری در ایــن محراب هــا بســیار شــبیه بــه تزئینــات گچبــری
دیــوار کنــاری ســاختمان مســجد اســت.

تصویر  6ب .جزئیات کتیبۀ باند دومین محراب (.)Anisi, 2004

 1همان ،صص 22ـ .33

2 Alireza Anisi, ibid, pp137-157.
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تصویر  7ب  .جزئیات کتیبۀ باند سومین محراب واقع بر باالی
شبستان امام حسن (.)Anisi, 2004

اینکــه ایــن محراب هــا بالفاصلــه پــس از برپایــی ایــوان ســاخته شــده باشــند بســیار
محتمــل اســت و تاریخــی کــه بــرای آن هــا می تــوان در نظــر گرفــت ،ســالهای
پــس از ســدة 5ق11/م اســت .وجــود کتیبه هــای نســخ در ایــن محراب هــا داللــت
بــر ایــن موضــوع دارد کــه آن هــا احتمــا ًال در نیمــۀ دوم ســدة 5ق11/م و در ابتــدا
بــرای نــگارش کتیبه هــای وابســته بــه تزئینــات معمــاری در ایــن مــکان مــورد
اســتفاده قــرار گرفته انــد 1.کتیبه هــای متعــدد محراب هــا کــه تمام ـ ًا مربــوط بــه
2
آیــات قرآنــی اســت منبــع غنــی ای را بــرای تحقیقــات آینــده فراهــم آورده اســت.
بحث و تحلیل
بــا نگاهــی بــه نقشهــای گچبری شــدۀ محراب هــای مســجد ملــک ،آثــار
تزئینــات گیاهــی بــرگ دار چــه بــه تنهایــی و چــه به همــراه کتیبه هــای کوفــی
بــه چشــم می خــورد .عمده تریــن روش کتیبه نگاری هــا در محراب هــای مســجد
ملــک ،خــط کوفــی گــره دار بــه همــراه انــواع نقشهــای گیاهــی و هندســی اســت
1 Alireza Anisi, ibid, pp.137-157.
 2عبداله قوچانی ،گفتگوی شخصی .1380
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و یــا اینکــه انــواع گره هــای هندســی و نقشهــای گیاهــی نیــز بــه حــروف
اتصــال یافته انــد .حــروف عمــودی در امتــداد حرکــت خــود بــا اشــکال هندســی
متعــدد ،بیانــی گیــرا و قدرتمنــد در کتیبــه بــه وجــود آورده انــد و انتهــای حــروف
بــه تزئینــات گیاهــی ختــم می گــردد .اغلــب زمینــۀ خطــوط بــا انــواع نقــش  و
نگارهــای گیاهــی و ســاق و برگ هــای در هــم تنیــده و ســطوح بــا بافت هــای
ریــز نقــش هندســی ترکیــب شــده اســت .ایــن روش را می تــوان از پیچیده تریــن
و تزئینی تریــن روش هــای کتیبه نــگاری و تزئیــن بــر شــمرد .ایــن ســبک
کتیبه نــگاری بــه حــدی از افــراط پیــش می رفــت کــه بــه نظــر می رســد کمتــر
کســی حتــی در آن زمــان قــادر بــه خوانــدن ایــن خطــوط بــوده اســت 1.ایــن افــراط
در پیچیــده کــردن طــرح ،بــه اغــراق در برجســته کاری و اجــرای گچبــری همــراه
می شــد ،چنانچــه معمــاران بنــای مســجد ملــک بــه منظــور رعایــت تناســب
میــان بخش هــای مختلــف مســجد ،دســت بــه ایجــاد محراب هایــی در ابعــاد
بــزرگ زدنــد .در ایــن راســتا در محراب هــای بــا ابعــاد بــزرگ ،ریزه کاری هــای
گچبــری بــر روی آنهــا نمــود چندانــی نمی یافــت .گچبرهــا بــرای رفــع ایــن نقیصــه،
نقشهــای گچبــری را بــه صــورت برهشــته یــا برجســتۀ اغراقآمیــزی ســاختند تــا
هــم بــه راحتــی قابــل رؤیــت باشــد و هــم تناســب خوبــی بــا بنــای معمــاری داشــته
باشــد 2.نقشهــای گیاهــی بــه کار رفتــه در تزئینــات محراب هــای مســجد ملــک
کــه بــه صــورت تزئینــات اســلیمی نمایــان شــده اند ،برجســتگی افراطــی و ابعــاد
بــزرگ ایــن تزئینــات اســت .ســبک طراحــی نقشهــا ،اغلــب در امتــداد ســبک
طراحــی دوره هــای پیشــین اســت و ویژگــی تزئیــن و تــاش بــرای افزایــش غنــای
نقــش مایه هــا در محراب هــا ،منجــر بــه ابــداع و گســترش انــواع نقش مایه هــای
گیاهــی شــده اســت .بهطوریکــه می تــوان بــه حضــور نقش مایه هــا در ترکیــب
بــا انــواع نقشهــای هندســی و کتیبه هــا اشــاره کــرد .انــواع نســبت های کوچــک
و بــزرگ تزئینــات گیاهــی ،روحیــۀ ســرزنده و باطراوتــی بــه فضــای محراب هــای
 1دونالد ویلبر( ،)1365همان ،ص .67
 2علیسجادی( ،)1377سیر تحول محراب ،تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور ،چ.1
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مســجد ملــک بخشــیده اســت .در کنــار نقشهــای کتیبــه و گیاهــی ،تزئینــات
هندســی در عیــن برخــورداری از یــک شــخصیت مســتقل تزئینــی بــه عنــوان پایــه
و اســاس دیگــر تزئینــات ،نقــش مهمــی ایفــا می کنــد .چنانچــه تزئینــات هندســی
در دوره ســلجوقی بــه عنــوان یکــی از عناصــر مهــم در معمــاری و بــه خصــوص در
گچبری هــا بــدل گردیــد و هنرمنــدان ،فرم هــای هندســی را بــا مهــارت خاصــی بــه
نهایــت پیچیدگــی رســاندند 1.اغلــب ایــن تزئینــات نقــش مکمــل را در طراحی هــا
ایفــا می کردنــد و رایج تریــن کاربــرد آن در کنــار طرح هــای دیگــر بــود کــه بــه
نــام گره هــای هندســی شــناخته می شــود .بــه ایــن ترتیــب نقشهــای انتزاعــی
گیاهــی و کتیبــه ای ،تحتتأثیــر معنــای نمادیــن و رمزآلــود اشــکال هندســی،
در نقــش واســطۀ میــان ایــن جهــان و آن جهــان ،معنــای روحانــی و ماورائــی را
بــه آنهــا می دهــد 2.از لحــاظ ارزش هــای زیباشناســی ،فضاهــای مثبــت و منفــی
در نقشهــای هندســی محراب هــا ،ارزشــی برابــر دارنــد و از طرفــی بــا ایجــاد
تنــوع و ضربآهنگ هــای متعــدد در کل پیچش هــای اســلیمی ها و کتیبه هــا،
موجــب هماهنگــی بصــری در جریــان ترکیب بنــدی تزئینــات می شــود .بــا توجــه
بــه تأثیــرات هنــر گچبــری ساســانی بــر هنــر دورۀ اســامی ،می تــوان اســتفاده از
بن مایه هــای ساســانی در ایــن نقشهــا را مشــاهده کــرد .اســتفاده از نقشهــای
بــرگ در انــواع مختلــف از معمولتریــن نقشهــای دورۀ ساســانی اســت کــه در
دورۀ اســامی همــواره بــا انــواع نوآوری هــا همــراه بــوده اســت .معمولتریــن
نقشهــای اســامی ملهــم از ایــن برگ هــا اســلیمی ها هســتند .همچنیــن می تــوان
بــه ترکیــب کتیبه هــا بــا نقشهــای گیاهــی اشــاره کــرد کــه ابتــدا در دورۀ ساســانی
بــا ترکیــب خطــوط و عناصــر گیاهــی مشــاهده می شــود .پــس از مدتــی تزئینــات
برگــی و پیچکــی از خطــوط جــدا شــده و بــه زمینــۀ آنهــا انتقــال یافتنــد کــه
نخســتین نمونه هــای ترکیبــی خــط و اســلیمی (شــاخه ـ اســلیمی) بــه وجــود آمــد.
 1علــی ســجادی(« ،)1372ســیرتحول محراب هــا در معمــاری اســامی ایــران از آغــاز تــا حملــۀ مغــول» ،پایــان نامــۀ
کارشناســی ارشــد باستانشناســی ،گــروه باستانشناســی ،تهــران :دانشــگاه تربیــت مــدرس ،ص .127
 2علی سجادی( ،)1374همان ،صص 22ـ .33
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نق ـش برگ هــای  3و  5برگــی دورۀ ساســانی بــا تغییــرات بســیار ،چرخــش حــول
محــور ،پشــت بــه پشــت هــم و یــا بــا تکــرار منظــم نقش مایه هــای گیاهــی جدیــد
به وجــود آمدنــد .همچنیــن به نظــر می رســد نقــش برگ هــای دورۀ ساســانی
بــرای نخســتین بــار بــه عنــوان تزئیــن بــه انتهــای حــروف در کتیبه هــای اســامی
اضافــه شــدند .افــزون بــرآن بایــد از کتیبه هــای گچبــری نــام بــرد کــه بــه صــورت
عنصــر اصلــی تزئیــن محــراب نمــود پیــدا کــرده و محراب هــای اولیــه را غنــی از
نقشهــای گچبــری  نمــوده اســت .از ایــن نــوع محراب هــا می تــوان بــه محــراب
مکشــوفه از ری اشــاره کــرد کــه بــه ســدۀ ســوم هجــری بــاز می گــردد .نخســتین
محــراب باقــی مانــده از ســدة نخســت هجــری بــا ایــن روش گچبـــــری شـــــده
اســت.
آژده کاری بــر روی موتیف هــای گچبــری از ســدة چهــارم هجــری آغــاز و در
پایــان ســدة هفتــم هجــری قمــری بــه نهایــت اوج خــود به صــورت نقشهــای
هندســی ریــز مشــبک بــر روی موتیف هــا ظاهــر گردیــد کــه عالیتریــن نمونــۀ 
آن را در گچبری هــای محــراب حیدریــۀ قزویــن می تــوان مشــاهده کــرد .در
محراب هــای گچبــری مســجد ملــک نیــز آژده کاری  بـهکار رفتــه اســت .نخســتین
نمونــۀ برجســتۀ گچبــری در محــراب مســجد جامــع فهــرج و جامــع نائیــن قابــل
مشــاهده اســت.
نتیجه گیری
گچبــری بــه عنــوان روش تزئینــی وابســته بــه معمــاری ،طــی ســده ها رونــد تکاملــی
خــود را پیمــوده اســت .تــا قبــل از ســلجوقیان بــه علــت اینکــه محراب هــا را در
ابعــاد بــزرگ می ســاختند ریزه کاری هــای گچبــری بــر روی آنهــا نمــود چندانــی
نداشــت و گچبرهــا بــرای رفــع ایــن نقیصــه ،بایــد موتیف هــای گچبــری را بصــورت
برهشــته می ســاختند ،تــا هــم بــرای بیننــدگان قابــل رؤیــت باشــد و هــم بــا فضــای
حجیــم داخــل گنبــد تناســب داشــته باشــد .امــا در دورة ســلجوقی گچبــری بــه
عنــوان شــیوة مســلط تزئیــن داخــل بناهــا اســتفاده شــده اســت .ارزش فنــی بــاال
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و نقشهــای متنــوع و زیبــای ســلجوقی موجــب شــده تــا گچبــری به عنــوان
مهم تریــن آرایــۀ معمــاری در دورۀ بعــد (مغــوالن) مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه
پیشــرفت بزرگــی نایــل آیــد .هرچنــد کــه بــه موجــب ترکیبــات اضافــی تزئینــی
کــه در دورۀ مغــول پدیــد آمــده ،ایــن هنــر تــا حــدودی از ســادگی دلپســند دورۀ 
ســلجوقی فاصلــه گرفــت .مســجد ملــک کرمــان به همــراه کتیبه هــای تاریخــی اش
بــه عنــوان بهتریــن شــاهد از قدیمی تریــن و نخســتین ســبک مســاجد بــا ایــوان قبلــۀ 
عظیــم و بــا گچبــری پــرکار می باشــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه تزئینــات مســجد و بــا نگاهــی بــه تکنیــک و هنــر
گچبــری محراب هــای آن ،می تــوان بــه تأثیراتــی از هنــر ساســانی در آن هــا
پی بــرد .در کنــار تأثیــرات دوره ساســانی ،وجــود ســبک گچبــری «ب» ســامرا در
تزئیــن محــراب شبســتان امــام حســن ،الگوپذیــری آن  را از ســنن گچبــری عباســیان
بــه نمایــش می گــذارد.
بــا ایــن وجــود ،تلفیــق عناصــر اســلیمی بــا کتیبه هــای کوفــی خــود از نخســتین
نمونه هــا در دورۀ اســامی اســت کــه توانســته در دوره هــای بعــدی مــورد
اســتقبال بیشــتری قــرار گیــرد .در محراب هــای فــوق می تــوان نقشهــای اســلیمی
را به عنــوان نقــش غالــب و مســلط تزئینــات گچبــری یــاد کــرد ،چنانچــه ایــن
تزئینــات به همــراه تزئینــات کتیبــه ای کوفــی و نســخ توانســته  اســت جلــوۀ 
منحصربه فــردی بــه آنهــا دهــد .یکــی دیگــر از ویژهگی هــای ایــن محراب هــا،
روحیــۀ تنوعطلبــی در طراحــی انــواع نقشهــا اســت کــه گســترۀ عظیمــی از
نقشهــای تزئینــی را در ایــن محراب هــا بــر جــای گذاشــته اســت.
پی نوشت

ـ ســبک «ب» ســامرا :بــر اســاس ایــن ســبک طرح هــا تقریبــ ًا تمــام ســطح را در برگرفته انــد و
ســطح برگهــا یــا گلهــا ،کام ـ ً
ا پوشــیده از شــکافها و نقطه هاســت .خطــوط اصلــی نقشهــا
در اشــکال تقریبـ ًا انتزاعــی کــه مفهــوم خــود را فقــط در پیونــد بــا ســایر واحدهــای تزئینــی بدســت
آورده ،ســاده شــده اند(اتینگهــاوزن و گرابــار(.)109 -108 ،)1386
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ـ گــره هندســی :نقشهایــی کــه بــه صــورت شکســته و خطــوط مســتقیم در کاشـیکاری ،گچبــری
و آجــرکاری کاربــرد دارد (پیرنیــا( ،)1387همــان ،ص.)356
ـ اسلیمی :نقشی گردان یا انحنا دار (پیرنیا( ،)1387همان ،ص.)350

ـ معقلی :گره سازی مخطط کاشی و آجر (پیرنیا( ،)1387ص .)357

ـ ترنــج :از طرح هــای قــراردادی هنرهــای تزئینــی ایــران اســت و آن چهــار گوشــۀ پیــچ و خــم
داری اســت کــه در وســط آن برگهایــی طراحــی شــده اســت (فرهنــگ معیــن) .نقــش گل بــزرگ
مــدور یــا چنــد گــوش کــه در میــان قالــب بافنــد (لغت نامــه دهخــدا).
ـ مقرنــس :تزئینــات آویــزه ای شــکل کــه بــا آجــر ،گــچ ،ســنگ ،کاشــی ،و چــوب ســاخته شــده و
معمــو ًال زیــر ایوانهــا بــه کار مــی رود (کیانــی( ،)1385همــان ،ص.)221
ـ گچبری برهشته :گچبری خیلی بیرون آمده (پیرنیا( ،)1387همان ،ص.)356

ـ گچبری برجسته :گچبری که برجستگی کم دارد (پیرنیا( ،)1387همان ،ص.)356

ـ ربــض :یکــی از بخش هــای شــهرهای اســامی کــه در کنــار شارســتان و کهنــدژ ،بخــش بیرونــی
شــهر را تشــکیل مــی داد .ایــن بخــش کــه حومــۀ شــهر را در بــر می گیــرد شــامل باغ هــا و مــزارع
اســت (نظریــان( ،)1374همــان ،ص .)17

ـ آژدهكاري :شــامل طرح هــای ریــز هندســی کــه بــه اشــکال متنــوع بــر روی نقشمایه هــای
گچبــری بــه عمــق نســبت ًا کمــی کنــده کاری شــده و عــاوه بــر ایجــاد ســایه روشــن های لطیــف،
آنهــا را از یکنواختــی و ســادگی خــارج می کنــد (ســجادی( ،)1374همــان ،ص45؛ پــوپ(،)1387
همــان ،ص .)3
ـ کوفــی مشــجر :از ابتدائیتریــن نــوع خطــوط کوفــی تزئینــی اســت کــه بــه صــورت شــاخه شــاخه
شــدن ســر خطــوط عمــودی و یــا مثلثــی شــدن انتهــای برخــی از حــروف اســت کــه از آن بــا نــام
کوفــی مشــجر یــاد می شــود  (جبــاری و معصــومزاده(.)1389

ـ کوفــی گلــدار :از ایــن نــوع کوفــی کــه بــا نــام کوفــی مزهــر نیــز یــاد شــده زمینــۀ آن بوســیلۀ 
طرح هــای گلــدار و اســلیمی تزئیــن شــده اســت (.)Safadi(1978),ibid, p.12
ـ کوفــی معقــد :خطــوط کشــیدۀ افقــی و عمــودی در ایــن نــوع خــط کوفــی بــا گره هایــی ترســیم
شــده اســت (جبــاری و معصــوم زاده( ،)1389همــان).
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ش .42
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 سرپرســی ســایکس( ،)1336ســفرنامه ژنــرال سرپرســي ســايكس يــا ده هزارميــل در ايــران،ترجمــة حســن ســعادت نــوری ،تهــران :ابنســینا.
ســجادی ،علــی(« ،)1372ســیر تحــول محراب هــا در معمــاری اســامی ایــران از آغــاز تــاحملــۀ مغــول» ،پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد باستانشناســی ،گــروه باستانشناســی ،تهــران:
دانشــگاه تربیــت مــدرس.
« ،)1374( -----هنــر گچبــری در معمــاری اســامی» ،فصلنامــۀ علمــی ،فنــی و هنــری اثــر،تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور ،ش.25
 ،)1377( -----سیر تحول محراب ،تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور ،چ.1دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه دهخدا ،تهران :مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. فریــه ،ر .دبلی ـو( ،)1374هنرهــای ایــران ،ترجمــۀ پرویــز مرزبــان ،تهــران :نشــر و پژوهــشفــروزان روز.
کالنترخانــی ،حســین( ،)1387ســیری در جغرافیــای اســتان کرمــان (بــا تکیــه بــر مســائلطبیعــی ،انســانی ،تاریخــی و اقتصــادی) ،کرمــان :مرکــز کرمــان شناســی ،چ.1
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کیانــی ،محمــد یوسـف( ،)1385تاریــخ هنر معمــاری ایــران در دوره اســامی ،تهران :انتشــــاراتسمـت.
 ،)1376( -----تزئینــات اســامی وابســته بــه معمــاری ایــران دوره اســامی ،تهــران :ســازمانمیــراث فرهنگــی ،چ.1
مارگاریتــا ،کاتلــی ،هامبــی ،لوئــی( ،)1376تاریــخ هنــر ایــران جلــد ( 8هنــر ســلجوقی وخوارزمــی) ،ترجمــة یعقــوب آژنــد ،تهــران :مولــی.
مصبــاح اردکانــی ،نصــر الملــوک ،لزگــی ،ســید حبیب الــه(« ،)1387مطالعــۀ تأثیــر نقــشمایههــای گچبــری دورۀ ساســانی  بــر نقــوش گچبــری دورۀ اســامی» ،فصلنامــۀ تخصصــی
هنرهــای تجســمی نقش مایــه ،س ،1ش .2
منوچهــری ،ماندانــا( ،)1379ســیر تحــول گچبــری در ایــران دورۀ اســامی ،پایــان نامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تهــران ،دانشــکدۀ هنرهــای زیبــا ،گــروه پژوهــش هنــر.
موســوی حجــازی بهــار ،پورجعفــر ،محمدرضـا(« ،)1381تأثیــر پذیــری نهضــت هنــر و پیشــهانگلســتان از هنــر اســامی ایــران» ،نشــریة هنرهــای زیبــا ،ش .12
ناظــم زاده شــعاعی ،فهیمـه( ،)1385طــرح احیــای مســجد ملــک کرمــان بــا توجــه بــه کاربــریمحوطــۀ اطــراف مســجد ،پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد دانشــگاه تهــران ،دانشــکدۀ هنرهــای
زیبــا ،گــروه مرمــت و احیــای بناهــا و بافتهــای تاریخــی.
نجیــب اغلــو ،گلــرو( ،)1379هندســه و تزئیــن در هنــر اســامی ،ترجمــة مهــرداد قیومــی،تهــران :روزنــه.
نظریــان ،علــی اصغـر( ،)1374جغرافیــای شــهری ایــران ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه پیــام نــور،چ.1
نوروزی ،اعظم(« ،)1387آشنایی با شیوههای هنر گچبری» ،کتاب ماه هنر.وایــه ،گاســتون( ،)1362هنــر اســام در ســدههای نخســتین ،ترجمــۀ رحمــان ســاروجی،تهــران :انتشــارات امیــر کبیــر.
 وزیــری ،احمدعلیخــان( ،)1340تاریــخ کرمــان ،بــه کوشــش ابراهیــم باســتانی پاریــزی،تهــران :انتشــارات ابنســینا.
ویلبــر ،دونالــد( ،)1365معمــاری ایــران در دورۀ ایلخانــان ،ترجمــۀ عبدالــه فریــار ،تهــران:انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
هیــل ،درک و گرابــار اولــگ ( ،)1375معمــاری و تزئینــات اســامی ،ترجمــۀ مهــردادوحدتــی ،تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
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جایگاه دینی ،علمی و اجتماعی-سیاسی موبدان در
سده های نخستین ورود اسالم به ایران
لیال خسروی
محسن معصومی

1
2

چکیــده :موبــدان درجامعــة طبقاتــی ساســانیان از جایــگاه رفیعــی برخــوردار بودنــد؛
ولــی بــا ورود اســام و کــم رنــگ شــدن تدریجــی دیــن زرتشــت در ایــران ،سرنوشــت آنــان
دســتخوش تغییرشــد .دانســتن ایــن نکتــه اساســی کــه ایــن تغییــر ،چــه تأثیــری در نقــش آنــان
در عرصه هــای مختلــف دینــی -علمــی ،و سیاســی  -اجتماعــی داشــت ،ذهــن را بــه تکاپــو
وامــیدارد .بــا مراجعــه بــه منابــع انــدک باقی مانــده از آغــاز فتــوح ،تــا حــدّ ی روشــن
می شــود کــه جایــگاه سیاســی موبــدان از همــان آغــاز ،بــه طــور جــدّ ی دچــار آســیب شــد،
ولــی آنــان تــا حــدود ســه ســده همچنــان مرجــع دینــی مــردم بودنــد و تــا حــدی پایــگاه
اجتماعــی خــود را حفــظ کــرده بودنــد.
در دورة امویــان ،مســلمانان اصــراری بــر تغییــر دیــن ایرانیــان نداشــتند؛ از ایــن
روی آتشــکده ها برپــا بــود و موبــدان پاســخگوی ســؤاالت شــرعی بهدینــان بودنــد؛ امــا
بــا روی کار آمــدن عباســیان ،بــه تدریــج آتشــکده ها بــه مســاجد تبدیــل شــد و موبــدان
پایگاه هــای خــود را از دســت دادنــد .الب ّتــه بــه دلیــل نزدیکــی خلفــای ع ّباســی بــه ایرانیــان
و واگــذاری مناصــب بــاال بــه نومســلمانان ایرانــی ،و نیــز بــه دلیــل وجــود فضــای تســاهل بــه
ویــژه در دورة نخســت عباســی ،موبــدان مجــال یافتنــد تــا خــود را بــه بــزرگان حکومــت و
خلفایــی چــون مأمــون ،معتصــم و متـ ّ
ـوکل نزدیــک ســازند .در ایــن میــان ،حفــظ شــعایر دینــی
مورخــان و دانشــمندان مســلمانی چــون
و میــراث فرهنگــی ایرانیــان نیــز برعهــدة آنــان بــودّ .
مســعودی(345ق) ،ابن ندیــم(390ق) ،مطهــر مقدســی(اواخر ســدۀ  )4و مســکویه(421ق) بــا
آنــان تعامالتــی داشــتند .پــس از حــدود ســه ســده بــه دلیــل گرایــش زرتشــتیان بــه اســام،
مقــام و جایــگاه اجتماعــی و دینــی موبــدان هــم بــه شــدّ ت متزلــزل شــد؛ بــه طــوری کــه
برخــی از آنــان مجبــور شــدند بــرای گــذران معــاش ،بــه امــور دیگــری پردازنــد و ح ّتــی
    1دانشجوی دکتری تاریخ و تمدّ ن ملل اسالمی دانشگاه تهران(نویسنده مسؤول) mlk.tehrani@gmail.com
    2استادیار گروه تاریخ و تمدّ ن ملل اسالمی دانشگاه تهران  mmassumi@ut.ac.ir
      تاریخ دریافت     92/5/25 :تاریخ تأیید93/10/20 :
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فرزنــدان خــود را از درآمــدن در کســوت موبــدان منــع کردنــد .ایــن رونــد رو بــه کاهــش
نقــش موبــدان ،بــا اســتفاده از منابــع مکتــوب بــه جــا مانــده از مورخــان مســلمان ســدههای
نخســتین ،کتــب پهلــوی برگــردان شــده بــه فارســی ،و آثــار تحلیگــران بعــدی (غربــی یــا
مســلمان) و بــا روش تاریخــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
واژه های کلیدی :موبدان زرتشتی ،ایران  -سدههای نخستین پس از اسالم
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The religious, scientific, social and political position of
Zorostrian priests in the first centuries after the advent
of Islam in Iran
Leila Khosravi1
Mohsen Massumi2
Abstract: Priests had a lofty status in Sasanian government and as a class in
society; But by the arrival of Islam and the gradual fading of Zorostrianism in
Iran, what role did they have? How did they play their role in various religious,
scientific, political and social fields? By referring to the few remaining sources of
the early conquests, it is clear that the political and social positions of the priests
was seriously injured in those days, but they stayedas the religious authority of
the society for a long time. Umayyads didn’t insist on religious conversion; so the
fire temples were set up and the priests were answering the Juridical questions
of the Behdins; but in the dominance of Abbasid the fire temples were gradually
converted into mosques, thus they lost their base. However due to the proximity
of the Abbasids to the Iranians and the delegation of high positions to new Iranian
Muslims and due to tolerance, particularly in the first period of the Abbasid rule,
the priests had the opportunity to get close to the government leaders. They were
also present at the court of Ma`mun, Moatasem and Mutawakkil and sometimes
their views influenced the Caliphs. At the same time, they were responsible for
the preservation of religious rituals and cultural heritage of Iranians. Muslim
historians and scholars such as Masudi(345), Ibn-Nadim(390), Miskawayh(421)
and Maqdisi (late century 4) have met them and have narrated from them.
However, due to the spread of Islam among the Zoroastrians, especially since the
third century their position sharply declined. So that, some of them were forced to
deal with other matters than religious authority for earning their living and some
of them even forbade their children from continuing their way. In this article,
1 Ph.d student of Islamic Nations History and Civilization in Tehran University
mlk.tehrani@gmail.com
2 Assistant Professor of Islamic Nations History and Civilization in Tehran University
mmassumi@ut.ac.ir

93  زمستان،23  شماره، سال هفتم،مطالعات تاریخ اسالم

182

according to written sources left by Muslim historians of the first century and
subsequent studie (Western or Muslim), this issue has been studied historically.
Keywords: Zoroastrian priests, Iran – lst century after Islam
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مق ّدمه
توســط اعــراب ،بــه دلیــل گذشــت بیــش از
ســخن از موبــدان پــس از فتــح ایــران ّ
هــزار ســال از آن دوران و ناچیــزی منابــع باقی مانــده بســیار مشــکل  اســت؛ به ویــژه  
آن چــه در دســت اســت ،بیش تــر نوشــتة نویســندگا ِن مســلمان ســده های ســوم بــه
بعــد اســت .موبــدان پیــش از حملــة مســلمانان و در دورة ساســانی ،حافــظ آتشــکده
و اوســتا ،عالــم علــوم دینــی ،و پاســخگوی ســؤاالت شــرعی و مراقــب انجــام شــعایر
دینــی بودنــد؛ فــروش ســند مغفــرت و شــنیدن اعترافــات شــاه از دیگــر کارهــای
آنــان بــود 1.کهن تریــن دســتاورد علمــی موبــدان نیــز ترجمه هــای پهلــوی اوستاســت
کــه در اواخــر دورة ساســانی شــکل نهایــی یافــت 2.موبــدان در زمینــة حکمــت و
3
تاریــخ پادشــاهان کتاب هایــی نگاشــتند کــه بعدهــا بــه دســت مســلمانان افتــاد.
آنــان از نظــر سیاســی-اجتماعی هــم جایــگاه رفیعــی داشــتند؛ از جملــه :انتخــاب یــا
6
تأییــد شــاه و گذاشــتن تــاج پادشــاهی بــر ســر او؛ 4واســطة شــاه و رعیــت؛ 5ندیــم،
مشــاور 7،گــواه و شــاهد 8،معتمــد و رازدار شــاه؛9تفســیر رویدادهــای عجیبــی
محمدبنجریرطبــری(1967/1387م) ،تاریــخ
 1ب��رای مطالع��ه ش��اهد مثال هـ�ای ه��ر یکــ از م�وـارد اشــاره ش��ده ،ر.کّ :
االمــم و الملــوک ،بیــروت :دارالتــراث ،ط ،2ج ،1ص ،561ج ،2صــص ،80-79 ،74محمدخوارزمــی(2008/1428م)،
مفاتیــح العلــوم ،بیــروت :دارالمناهــل ،چ ،1ص104؛ بلعمــی( ،)1373تاریخنامــه طبــری ،ج ،2تهــران :ســروش ،چ،1378 ،2
ص801؛ ابوعلی مســکویه( ،)1379تجــارب االمــم ،تحقیــق ابوالقاســم امامــی ،ج ،1تهــران :ســروش ،ط ،2ص.191
 2هنریــک ســاموئل نیبــرگ( ،)1383دین هــای ایــران باســتان ،ترجمــة ســیف الدین نجم آبــادی ،کرمــان :دانشــگاه شــهید
3

4
5
6
7

8

9

باهنــر ،چ ،1ص.16
از جملــه مســعودی و ابن ندیــم و مســکویه؛ ر.ک :علی بنالحسینمســعودی[بی تا] ،التنبیــه و االشــراف ،القاهــره:
تجــدد[ ،تهــران][ :بی نــا]،
دارالصــاوی ،صــص92-91؛ محمدبــن اســحق الندیم[بی تــا] ،الفهرســت ،تحقیــق رضــا
ّ
ص378؛ مســکویه ،همــان ،ج ،1ص.21
طبری ،همان ،ج ،2ص.619
عمروبنبحرجاحــظ(1914/1332م) ،التــاج فــی اخــاق الملــوک ،القاهره :المطبعــة االمیریه ،ط ،1ص54؛ مســعودی(1409م)،
مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر ،تحقیق اســعد داغر ،ج ،3قــم :دارالهجــره ،چ ،2ص.266
بلعمی ،همان ،ج ،1صص.680-679
نهایــة األرب فــی اخبــار الفــرس و العرب(نویســنده ناشــناس)( ،)1375تهــران :انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی ،چ،1
صــص398-397؛ زنــد وهومــن یســن(بهمن یشــت) و کارنامــه اردشــیر( ،)1342بــه اهتمــام صــادق هدایــت ،تهــران:
انتشــارات امیرکبیــر ،چ ،3ص.208
األرب فــی
ـة
ـ
نهای
نویــری(،)1423
احمــد
الدین
(شــهاب
انوشــروان
چــون
شــاهانی
صــص381-30؛
طبــری ،همــان ،ج،1
َ
فنــون األدب ،ج ،15قاهــره :دارالکتــب و الوثائــق القومیــه ،چ ،1ص200؛ یــا بهرام(نهایــة االرب فــی اخبــار الفــرس و العــرب،
ص344؛ الجاحــظ ،التــاج ،ص164؛ زنــد وهومــن یســن ،ص.211
المسعودی ،تنبیه و االشراف ،ص85؛ بلعمی ،همان ،ج ،1صص.607-606
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چــون ارهاصــات؛ 1پیش گویــی حــوادث آینــده و تعبیــر خــواب؛ 2تاریخــدان و
تاریخ نــگاری دربــارکــه الب ّتــه کتــاب تاریــخ رســمی خوتای نامک یــا شــاهنامه
کــه بــرای ساســانیان نوشــته شــده بــود ،از بیــن رفــت؛ 3ریاســت دادگاه ؛ 4ریاســت
پزشــکان؛ 5مســئولیت گشــودن وصیت نامــة مــردگان و تقســیم ماتــرک 6و در
صــورت لــزوم تک ّفــل فرزنــدان آنــان 7.ایــن امــور و مــوارد بی شــمار دیگــر ،نشــان
8
از منزلــت و وســعت ف ّعال ّیت هــای مختلــف موبــدان در ایــران پیــش از اســام دارد.
بــا این کــه از ف ّعالیــت دینــی و علمــی و ادبــی ،و مقــام اجتماعــی و حتــی محــل
اســتقرار موبــدان ،در ســدة اول و دوم اطــاع دقیقــی وجــود نــدارد؛ ولــی روشــن
اســت کــه بــا ورود اعــراب مســلمان ،به یکبــاره بســاط دیانــت زرتشــت برچیــده
نشــد .به طورک ّلــی ،انتشــار اســام بــه مــوازات فتــوح صــورت نگرفــت؛ ازایــن رو،
در ســده های نخســتین ،آتشــکده ها همچنــان دایــر بــود و امــور مذهبــی بــه
اهم ّیــت وافــری داشــت؛ زیــرا
دســت موبــدان انجــام می شــد .ایــن آتشــکده ها ّ
9
ـم حفــظ کتــب دینــی و آداب و ســنن زرتشــتی بــه شــمار می رفــت و
مرکــز مهـ ّ
در واقــع پایــگاه موبــدان و هیربــدان بــود؛ بنابرایــن برپایــی ایــن مراکــز بــه منزلــه
ادامــه حیــات موبــدان بــود .اصطخــری و ابن حوقــل از وجــود ایــن آتشــکده ها
1
2
3
4
5
6
7
8

بــرای مطالعــه برخــی از ایــن وقایــع ر.ک :نویــری ،همــان ،صــص315-313؛ بلعمــی ،همــان ،ج ،2ص744؛
احمدبن اعثمکوفــی(1411ق1991/م) ،الفتــوح ،بیــروت :داراالضــواء ،ط ،1صــص.93-92
نویری ،همان ،ص.313
نیبرگ ،همان ،صص.17-16
محمدبنســعدالکاتب واقــدی(1410ق1990/م) ،الطبقــات الکبــری ،ج ،7بیــروت :دارالکتــب
نویــری ،همــان ،ص278؛ ّ
العلمیــه ،ط ،1ص.136
آرتور کریستنسن( ،)1391ایران در زمان ساسانیان ،ترجمة رشید یاسمی ،تهران :سمیر ،چ ،1ص.553
حسن پیرنیا( ،)1387تاریخ کامل ایران قبل از اسالم ،تهران :نگاه ،چ ،4ص.183
ابن صوفی نسابه(1422ق) ،المجدی فی انساب الطالبین ،قم :مکتبةآیة اهللالمرعشیالنجفی ،چ ،2ص.61
در مــورد القــاب و مناصــب و عملکــرد مغــان و روحانیــان زرتشــتی ،از جملــه تعبیــر خــواب ،پیشــگویی ،انجــام مراســم دینــی
و عالــم متألــه بــودن ،و نیــز مشــخصه ها و ویژگی هــا و جامــه مخصــوص آنــان ر .ک:
Albert de Jong(1997), TRADITIONS OF THE MAGI (Zoroastrianism in Greek and Latin Literature),
New York-koln: Brill-Leiden: pp.387-413.

 9طبری ،همان ،ج ،1ص561؛ مسعودی ،التنبیه و االشراف ،ص.80

جایگاه دینی ،علمی و اجتماعی-سیاسی موبدان در سده های نخستین ورود اسالم به ایران

185

در ســدة 4ق10/م در فــارس ســخن گفتهانــد 1،ح ّتــی در سجســتان نیــز تــا زمــان
قزوینی(ســدة 7ق) ،زرتشــتیان همچنــان بــر دیــن خویــش میزیســتند 2.بنابرایــن
نمی تــوان نقــش آنــان را در جامعــة آن روز نادیــده گرفــت .مردانــی کــه روزی در
کســوت روحانیــت مــورد احتــرام مــردم بودنــد و در دربــار نیــز جایــگاه رفیعــی
تحــوالت جامعــه بی تفــاوت باشــند؛
داشــتند ،بی شــک نمی توانســتند نســبت بــه
ّ
از ایــن رو نقش هــای مختلفــی را در ایــران پــس از اســام ایفــا می کردنــد.
 .1نقش دینی موبدان
 .1 .1حفــظ کتــاب اوســتا در برابــر جریان هــای مخالــف و نــگارش کتــب دینــی
جدیــد :پــس از اســتیالی عــرب ،موبــدان بیــش از پیــش در حفــظ اوســتا کوشــیدند.
مطهــر مقدسی(ســدة 4ق) گویــد :در ناحیــة خــوز 3در آتشــگاهی بســیار کهــن،
موبــدی را یافتــه کــه اوســتای خــود را نــزد او آورده و عباراتــی را در حــوزة
الهیــات زرتشــتی بــرای او قرائــت و تفســیر کــرده اســت 4.ایــن مطلــب حکایــت از
آن دارد کــه آنــان ســده ها پــس از فتــح ایــران ،همچنــان وظیفــة حفــظ و صیانــت
کتــاب مقدّ سشــان را بــر عهــده داشــتند .الب ّتــه ســ ّنت بــه کتابــت درآوردن آثــار
دینــی و ادبــی در ایــران پیــش از اســام چنــدان معمــول نبــوده ،به طوری کــه ایــن
آثــار ،ســده ها سینه به ســینه حفــظ می شــده ،ولــی ســرانجام در دوره ساســانی بــه
1
2
3

4

محمدبن حوق ـل(،)1938
ابراهیــم اصطخری[بی تــا] ،المســالک و الممالــک ،قاهــره :الهیئــة العامــه لقصــور الثقافــه ،ص85؛ ّ
صــورة االرض ،بیــروت :دارصادر(افســت لیــدن) ،ج ،2ص.292
محمدبنمحمودقزوینی( ،)1373آثارالبالد و اخبار العباد ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چ ،1ص.470
ّ
هــوار آن را در متــن عربــی «خــوز» ثبــت کــرده کــه بــه نظــر مترجــم کتــاب ،بی تردیــد بایــد جور(گــور) باشــد کــه
نــام قدیــم فیروزآبــاد اســت .مطهربنطاهرمقدســی( ،)1374آفرینــش و تاریــخ ،ترجمــه شــفیعی کدکنــی ،ج ،1تهــران:
آگــه ،چ ،1پاورقــی ص .46البتــه صاحــب البلــدان در مــورد واژة «خــوز» می نویســد :آنــان ســازندگان کاخ هــا و بناهــای
باشــکوه بودنــد و نامشــان مشــتق از خنزیر(خــوک) اســت کــه در فارســی خــو و در عربــی خــوز گفتــه شــده .برخــی گوینــد
محمدبنالفقیــه ( ،)1996/1416البلــدان ،بیــروت :عالــم الکتــب ،ط،1
آنــان ماننــد خــوک زندگــی می کردنــد  .احمدبــن ّ
ص .401کلمــه خوزســتان نیــز یعنــی کشــور خوزهــا .خــوز را بــه صــورت هــوز و حــوز هــم نوشــته اند کــه جمــع آن
اهواز(نــام کرســی ایالــت خوزســتان) اســت .ابن الفقیــه( )1349مختصرالبلدان(بخــش مربــوط بــه ایــران) ،ترجمــة ح.
مســعود ،تهــران :بنیــاد فرهنــگ ایــران ،ص.190
مط ّهربنطاهرمقدسی[بی تا] ،البدء و التاریخ ،بورسعید ،ج ،1مکتبة الثقافة الدینیة ،صص.63-62
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کتابــت درآمــده اســت .در کتــب پهلــوی روایــات افســانه آمیزی در مــورد حملــه
اســکندر و ســوزانده شــدن اوســتا  1و گــردآوری دوبــارة آن آمــده؛ یکــی از علــل
عمــده کتابــت اوســتا در دورة ساســانی ،ایراداتــی بــود کــه ملــل صاحــب کتــاب
به ویــژه مســیحیان بــر آن هــا می گرفتنــد .در ســدههای ّاولیــه اســامی هــم کــه
بیش تــر آثــار پهلــوی بــه تألیــف نهایــی خــود رســیده بــود ،بیــم از میــان رفتــن
ایــن آثــار در برابــر پیشــرفت ســریع اســام و تقلیــل موبــدان از علــل عمــده تألیــف
دوبــاره آن بــه  شــمار مــی رود .عــاوه بــر ایــن ،موبــدان در اوســتا و زنــد پژوهیدنــد
ـرر کردنــد از آن پــس
و بــه شــرح و تفســیرش پرداختنــد .شــاید همیــن موبــدان مقـ ّ
آییــن وندیــداد بــه جــای آن کــه زمزمــه شــود ،از روی کتــاب خوانــده شــود تــا
تردیــد در مــورد کتابــی بــودن 2آن هــا برداشــته شــود و ناگزیــر بــه پذیــرش اســام
یــا مــرگ نباشــند و از ســوی دیگــر ،رنــج ســال ها تــاش یادســپاری وندیــداد از
دوش موبــدان و دســتوران برداشــته شــود 3.نوشــته های یزدان شناســی موبــدان
نیــز در همیــن دوران نوشــته شــد؛ 4از جملــه :دینکــرد ،شــکند گومانیــک ویچــار،
داتســتان دینیــک ،اختیــارات زادســپرم ،ماتیــکان گجســتک ابالیــش ،ماتیــکان
هــزار داتســتانُ ،ب َند ِهــش ،اِمیــد َاشَ وهیشــتان .ایــن کتــب بــه خــط پهلــوی و گاه
شــامل مطالبــی انتقادآمیــز در رد مســیحیت و اســام و دیگــر ادیــان بــود .البتــه
بــا وجــود اوســتا و نــگارش ایــن کتــب دینــی ،اهــل تســنن همچنــان مجــوس را
5
صاحــب کتــاب آســمانی نمی داننــد.
ندهِــش،
 1ارداویرافنامــه ،ترجمــة رشــید یاســمی ،مجلــة مهــر ،س ،3ش ،1قســمت  ،1ص9؛ فرنبــغ دادگــی( ،)1369ب ُ َ
2

3
4
5

گزارنــدة مهــرداد بهــار ،تهــران :تــوس ،چ ،1ص.140
اصطــاح «کتابــی» (بــه معنــای اهــل کتــاب) و «غیرکتابــی» در فقــه اســامی و قانــون مدنــی ایــران کاربــرد وســیعی دارد.
ر.ک :ســید مصطفــی محقــق دامــاد( ،)1365بررســی فقهــی حقــوق خانــواده -نــکاح و انحــال آن -مــواد 1034تــا 1157
قانــون مدنــی[ ،بی جــا] :علــوم اســامی ،چ ،1ص  157بــه بعــد.
مــری بویــس( ،)1390آییــن زرتشــت کهــن روزگار و قــدرت مانــدگارش ،ترجمــة ابوالحســن تهامــی ،تهــران :نــگاه ،چ،4
ص273؛ احمــد تفضلــی( ،)1377تاریــخ ادبیــات ایــران پیــش از اســام ،تهــران :ســخن ،چ ،2صــص.14-13
نیبرگ ،همان ،صص.17-16
محمدبنابی بکربن قیمجوزیــه( ،)1961/1381احــکام اهــل الذمــه ،القســم االول ،دمشــق :مطبعــة جامعــة دمشــق ،الطبعــه
االولی ،صــص.99-98
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 .2 .1دادن فتــوا و پاســخ گویی بــه ســؤاالت شــرعی زرتشــتیان :موبــدان پــس از
اســتیالی عــرب همچنــان مرجــع دینــی زرتشــتیان باقــی ماندنــد .آنــان بــرای
ممانعــت از ازدواج زرتشــتیان بــا مســلمانان گفتنــد« :در نزدیکــی مــرد بــا زن غیــر
بهدیــن ،گنــاه گــران اســت ،اگــر آبســتن باشــد ،چنــد گنــاه می توانــد باشــد» 1،روح
آن مــرد نمی توانــد بــه بهشــت برســد 2،و ایــن گنــاه ،تناپوهــل 3به شــمار مــی رود و
اگــر ایــن فرزنــد بــه  15ســالگی رســد و مســلمان باقــی بمانــد ،گنــاه مــرد زرتشــتی،
مــرگ ارزان 4خواهــد بــود 5.یــک روحانــی بــه نــام امیــد اشوهیشــتان هــم فتــوا داد:
یــک زرتشــتی پــس از مســلمان شــدن ،مرتکــب گنــاه تناپوهــل شــده و اگــر طــی
یــک ســال بــه دیــن اصلــی اش برنگــردد ،ســزایش مــرگ خواهــد بــود و دارایــی اش
بــه زرتشــتی ای خواهــد رســید کــه پیــش از همــه ،بــدان دســت یابــد 6.ایــن مــوارد
نشــان می دهــد کــه به رغــم آن کــه موبــدان قــدرت خــود را در بســیاری از مــوارد
از دســت داده بودنــد ،ولــی تــا اواخــر ســدة ســوم هنــوز حافــظ روایــات و شــعائر
دینــی بودنــد ،به خصــوص موبــدان موبــد کــه پــس از پادشــاهی ساســانی ،رئیــس
حقیقــی زرتشــتیان و مســئول ّ
حــل مســائل دینــی بــود 7.مســئولیت هیربــدی نیــز
به ویــژه در زمــان طهــارت بســیار دقیــق بــود و مجــری آن می بایســت مــردی
کام ـ ً
ا متقــی بــا ذاتــی متعالــی و کم تریــن گنــاه باشــد 8.احتــرام بــه مراجــع دینــی
بــر مــردم واجــب بــود؛ حتــی اگرکســی بــه ایــن امــر معتقــد نبــود ،نمی توانســت
زندگــی شــریفی داشــته باشــد؛ وگرچــه بــه تعــداد گیاهــان بهــاری ثــواب کــرده
1

3
4
5
6

8

آذرفرنبــغ فرخــزادان(  ،)1384روایــت آذرفرنبــغ فرخــزادان ،ترجمــة حســن رضائــی باغ بیــدی ،تهــران :مرکــز دائــرة
المعــارف بــزرگ اســامی ،چ ،1ص.114
2 Choksy, chapter4, pp. 123-124.
تناپوهل ،گناهی است که مرتکب آن نمی تواند از پل چینوت بگذرد .امید اشوهیشتان ،پاورقی ص.7
مرگ ارزان گناهی است که هیچ کفاره ای آن را برطرف نمی سازد و مرگ ،تنها مجازات آن است .همان.
تفضلی ،همان ،ص.259
ََ
روایت ِامید اش َوهیشتان متعلق به سده چهارم هجری( ،)1376تدوین و ترجمة نزهت صفای اصفهانی ،تهران :مرکز ،ص،167
پرسش و پاسخ.24
7 Choksy, chapter4, p.122.
امید اشوهیشتان ،همان ،ص ،63پرسش و پاسخ .11
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باشــد 1.آنــان بــر ایــن بــاور بودنــد وجــود روحانــی تــا حــدی اهمیــت دارد ،چنانچــه
2
در غربــت در گــذرد ،اهلموغی(بدعتگــذاری) در آن خانــدان زاده شــود.
 .3 .1حفــظ آموزه هــای دینــی در برابــر بدعت هــا :به رغــم روآوردن تدریجــی
زرتشــتیان بــه اســام ،موبــدان همچنــان مراقــب اجــرای شــعائر دینــی بــوده ،در
برابــر هــر نــوع تبلیــغ غیرزرتشــتی به شــدّ ت مقابلــه می کردنــد .یکــی از ایــن
مــوارد ظهــور به آفریــد پســر مــاه فروذیــن بــود کــه در حــدود 129ق747/م در
خــواف نیشــابور خــروج کــرد 3و بــا ترکیــب اســام و زرتشــت ،دیــن جدیــدی
آورد کــه خوشــایند موبــدان نبــود .او شــرب خمــر و ازدواج بــا محــارم و خــورد ِن
گوشــت حیــوان مــرده را حــال نمی دانســت 4و از آتش پرســتی و زمزمــه نهــی و
بــه فروهشــتن مــو امــر می کــرد 5.ازایــن رو زمانــی کــه ابومســلم بــه نیشــابور آمــد،
موبــدان و هیربــدان از او خواســتند تــا او را بــه جــرم تبــاه ســاختن دو دیــن اســام
و زرتشــت ،مجــازات کنــد 6.بــه نظــر می رســد کوشــش ابومســلم در برانداختــن
به آفریــد ،بــرای زرتشــتیان بیــش از مســلمانان ســودمند بــوده اســت 7.به رغــم
توســط ابومســلم ،به آفریدیــه 8تــا ســده 4ق همچنــان
کشــته شــدن او و پیروانــش ّ
منتظــر بازگشــت او بودنــد 9.آنــان معتقــد بودنــد کــه او پــس از صعــود ،بــر اســبی
راهــوار و زرد فــرود آیــد و از دشــمنانش انتقــام گیــرد 10.آنــان از ســوی مســلمانان
و زرتشــتیان ،مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتنــد؛ گــروه نخســت آنــان را کافــر و
 1همان ،صص ،117-115پرسش و پاسخ .17
 2شایســت ناشایســت(1990/1369م) ،آوانویســی و ترجمــه کتایــون مزداپــور ،تهــران :مؤسســة مطالعــات و تحقیقــات
فرهنگــی ،فصــل ،9ص.111
 3عبدالحسین زرین کوب« ،فتح ایران به دست اعراب و پی آمد آن» ،ص.35
 4ابوریحان بیرونی( ،)1380آثارالباقیه عن القرون الخالیه ،تحقیق پرویز اذکایی ،تهران :میراث مکتوب ،چ ،1ص.257
محمدبنعبدالکریمشهرستانی(1992/1413م) ،الملل و النحل ،ج ،2بیروت :دارالکتب العلمیه ،ط ،4ص.267
5
ّ
 6بیرونی ،همان ،ص.257
 7عبدالحسین زرین کوب( ،)1378دو قرن سکوت ،تهران :سخن ،چ ،9ص.130
 8شهرستانی به آفریدیه را سیسانیه نامیده است .شهرستانی ،همان ،ج ،2ص.267
 9زرین کوب« ،فتح ایران به دست اعراب و پی آمد آن» ،ص .35
 10شهرستانی ،همان ،ج ،1ص.397
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گــروه دوم اهــل بدعــت نامیدنــد.
بعدهــا ع ّباســیان بــر خــاف امویــان ،فشــار بیش تــری بــرای اســام  آوردن
زرتشــتیان آوردنــد؛ به طوری کــه به جــای آتشــکده ها مســاجدی برپــا ســاختند.
برخــی از متــون پهلــوی ســده های نهــم و دهــم میــادی حکایــت از ناتوانــی فزاینــدة
زرتشــتیان در اجــرای قوانیــن مزدایــی دارد .قوانینــی وضــع شــد کــه اگــر کســی از
زرتشــتیان اســام آورد ،تمــام میــراث خانــواده اش از آن او خواهــد بــود 2.بــا ایــن
حــال جامعــة زرتشــتیان بیــش از پیــش مقاومــت می ورزیــد .شــاید ایــن مقــاوت،
نتیجــة عملکــرد همیــن روحانیــان زرتشــتی باشــد 3.آنــان در ایــن راه ،ح ّتــی در صــدد
برآمدنــد تــا شــناخت کاملــی از دیــن حاکمانشــان ،به دســت آورنــد؛ ازایــن رو ،در
آموزه هــای اســام بــه د ّقــت پژوهیدنــد و برخــی زبــان عربــی را نیــز آموختنــد.
4
ادبیــات پهلــوی ایــن دوره ،حکایــت از دانــش قرآنــی نویســندگان آن دارد.
 .4 .1حفــظ جامعــة زرتشــتی و ممانعــت از تغییــر دیــن به دینــان :موبــدان بــرای
بقــای جامعــة زرتشــتی ،بــر مبنــای سـ ّنت های کهــن تدابیــری اندیشــیدند از جملــه:
ـوق
الــف .مجــازات  و اعمــال فشــار اقتصــادی بــر از دیــن برگشــتگان؛ ب .وضــع مشـ ّ
اقتصــادی بــرای زرتشــتیان ثابت قــدم؛ ج .انــزوای خودخواســته زرتشــتیان از
مســلمانان؛ د .ترویــج ادبیــات نجات بخشــی بــرای تشــویق زرتشــتیان بــه پایــداری و
صبــر و امیــد .البتــه بســیاری از ایــن تدابیــر بــه دلیــل غلبــه مســلمانان ،یــا ضمانــت
5
میســر نبــود.
اجرایــی نداشــت یــا امــکان اجــرای آن ّ
 .5 .1اصالحــات دینــی و ارائــة تفســیری جدیــد از باورهــای دینــی :موبــدان به دلیــل
برپــا بــودن آتشــکده ها و وجــود زرتشــتیان بــه حیــات خویــش ادامــه  دادنــد ،ولــی
1

1
2
3
4
5

زرین کوب ،دو قرن سکوت ،ص.139
روایت ا ِمید اَشَ َوهیشتان ،ص ،167پرسش و پاسخ.24
بویس ،همان ،ص.274
همان ،ص.272
بــرای مطالعــه بیش تــر ر.ک :.روزبــه زرین کــوب و علــی یزدانــی راد (بهــار و تابســتان« )1390تدابیــر روحانیــان زردشــتی
بــرای مقابلــه بــا تغییــر دیــن به دینــان(از ســقوط شاهنشــاهی ساســانی تــا پایــان ســده چهــارم هجــری)» ،جســتارهای
تاریخــی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،س ،2ش ،1صــص.126-99
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بــرای بقــای دیــن و شــاید موقعیــت اجتماعــی خــود ،اصالحاتــی در آییــن و مراســم
زرتشــتی ایجــاد کردنــد .زمانــی کــه زیادبنابیــه ،عبداهللبنابیبکــر را مأمــور
1
خامــوش کــردن آتشــکده های سیســتان ســاخت و فرمــان داد تــا او ،شــاپور
همــة هیربــدان را بکشــد 2،زرتشــتیان ظاهــراً بــرای حفــظ جــان ،آتــش پرســتی
و خورشیدپرســتی خــود را انــکار کردنــد و گفتنــد« :مــا خــدای پرســتیم و ایــن
آتشــخانه و خورشــید را کــه داریــم ،نــه بــدان داریــم کــه گوییــم ایــن را پرســتیم،
ولــی بــه جایــگاه آن داریــم کــه شــما محــراب داریــد و خانــة ّ
مکــه» 3.این ســخن در
حالــی ادا شــد کــه پیــش از آن ،آنــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه« :ایــن جهان تــا بوده،
آتش پرســت بــوده و همــة ملــوک جهــان آتش پرســت بودنــد و ملــک و پادشــاهی
ایشــان تــا زمــان یزدگــرد پســر شــهریار برقــرار بــود تــا ایــن کــه پادشــاهی آنــان در
4
زمــان خالفــت عمربــن خطــاب بــه دســت مســلمانان افتــاد».
5
     در آثــار دیگر(ماننــد دینکــرد) نیــز شــاهد برخــی از این تغییرات اعتقادی هســتیم
به طــوری کــه برخــی از باورهــای توحیــدی موجــود در آن هــا بــا ثنویــت همخوانــی
ندارد.
در مســائل عملــی نیــز علمــای زرتشــتی بــه چاره اندیشــی افتادنــد و به طــور
نمونــه ،پــس از تغییــر وجــدان اخالقــی و نفرت انگیــز شــدن ازدواج بــا محــارم،
6
بــه توجیــه یــا انــکار ایــن مســئله پرداختنــد.

1

2
3
4
5
6

ش��اید او مــه هیربـ�دان باشـ�د؛ زی��را ظاهــرا ً شــاپور اســم خــاص اســت نــه لقــب ،و معلــوم نیســت کــه رؤســای هیربــدان
مل ّقــب بــه شــاپور بوده انــد .احتمــاالً بــزرگ هیربــدان و مغــان سجســتان بــوده اســت .تاریــخ سیستان(نویســنده ناشــناس)
( ،)1366بــه تصحیــح ملــک الشــعراء بهــار ،تهــران :کاللــه خــاور ،چ ،2پاورقــی ص.92
خلیفــة بنخیــاط(1415ق1995/م) ،تاریــخ خلیفــة بنخیــاط ،تحقیــق فــواز ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــه ،ط ،1ص129؛
محمــد باســل عیــون الســود ،ج ،4بیــروت :دارالکتــب العلمیــه ،ص.499
جاحــظ(2003/1424م) ،الحیــوان ،محقــق ّ
تاریخ سیستان ،همان ،ص.93
بلعمی ،همان ،ج ،1ص.100
بویس ،همان ،ص.271
علی شریعتی( )1376تاریخ و شناخت ادیان ،ج،2تهران :انتشار ،چ ،6صص.165-164
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 .2نقش علمی -فرهنگی موبدان
 .2 .1حفــظ میــراث فرهنگــی ایرانیــان :پیــش از ایــن در دورة ساســانی ،موبــدان
در طبقــه ای قــرار داشــتند کــه از حــقّ علم آمــوزی برخــوردار بودنــد؛ ازایــن رو از
دیربــاز کتاب هــای بســیاری نــزد ایشــان بــود .مســعودی(345ق) پــس از مالقــات
بــا موبــد انمــاز پســر اشرهشــت 1می نویســد« :کتابــی اســت بــه نــام «کهنامــه»
کــه منصب هــای ایرانیان(حــدود  600منصــب) در آن ثبــت شــده و ایــن کتــاب از
جملــه آییننامههاســت« .آیین نامــه» کتــاب بــزرگ رســوم اســت ،بــا چنــد هــزار
2
ورق کــه جــز نــزد موبــدان و دیگــر مقامــات معتبــر یافــت نشــود».
مســکویه(421ق) نیــز در جوانــی کتابــی بــا نــام اســتطاله الفهم از جاحــظ(255ق)
خوانــده کــه در آن از کتــاب جاویــدان خــرد نــام بــرده شــده اســت .او پیوســته در
شــهرها ،بــه دنبــال آن کتــاب بــوده تــا ایــن کــه آن را در فــارس نــزد موبــدان
ـو از حکمت هــای ایرانیــان ،و در واقــع وصیــت
موبــد یافتــه اســت .ایــن کتــاب مملـ ّ
هوشــنگ شــاه(دومین شــاه پیشــدادیان) بــه شــاهان پــس از خــود بــوده اســت.
مســکویه بــا افــزودن حکمت هــای عــرب و هنــد و روم آن را غنی تــر ســاخته
اســت 3.بــه نظــر می رســد آن چــه مســکویه یافتــه در واقــع کتــاب اســتطاله الفهــم
بــوده نــه اصــل پهلــوی آن 4.جاویــدان خــرد در عهــد مأمــون در ایــوان کســری
1

2
3
4

تفضلــی ایــن نــام را بــه صــورت اشوهشــت ثبــت کــرده .تفضلــی ،همــان ،ص .130مشــکور گویــد :ایــن اشرهشــت
مســعودی خیلــی شــبیه اشاوهیشــت اســت .شــاید ایــن امــر بــه واســطه تشــابه حــروف و اختــاف قرائــات در زبــان
ند ِهــش نیــز از فــردی بــه نــام اَشَ َوهشــت یــاد شــده
پهلــوی ایجــاد شــده باشــد .مشــکور ،همــان ،پاورقــی ص .30در ب ُ َ
اســت؛ بنابرایــن امــکان دارد نــگارش صحیــح نــام پــدر ایــن موبــد هــم اشوهشــت باشــد .فرنبــغ دادگــی ،همــان ،ص.154
روایاتــی نیــز بــه زبــان پهلــوی از امیــد پســر اشه وهیشــت نــوه گشــن جــم باقــی مانــده (قانــون مدنــی زرتشــتیان در
زمــان ساســانیان،گفتاری دربــاره کتــاب ماتیــکان هزارداتســتان ،گردآورنــده و برگــردان موبــد رســتم شــهزادی ،ص)38
کــه احتمــاالً همیــن فــرد باشــد؛ چــون بــه نظــر تفضلــی ،انمــاذ همــان ایمیــد یــا امیــد اســت(تفضلی ،ص )130بنابرایــن
بــه احتمــال قــوی در اثــر مســعودی نــام اشرهشــت همــان اشه وهشــت اســت کــه شــاید در نســخه خطــی ،واو بــه مــرور
شــبیه بــه راء شــده باشــد.
مسعودی ،التنبیه و االشراف ،صص.92-91
مسکویه ،همان ،ج ،1ص.21
محمد محمدی مالیری( ،)1379تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی ،ج ،4تهران :توس،
چ ،1ص.352
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توســط حســن بن ســهل بــرای مأمــون ترجمــه شــد 1.در
کشــف و بخشــی از آن ّ
ســه ســدة نخســت هجــری بســیاری از کتــب مشــهور پهلــوی بــه عربــی درآمــد؛ از
جملــه کتــاب موبــدان موبــد کــه در مــورد حکــم و جوامــع 2و آداب بــود 3،شــاید
میــان ایــن کتــاب بــا جاویــدان خــرد ارتباطــی وجــود داشــته باشــد .به طورک ّلــی،
مکتوبــات موبــدان در طــول تاریــخ دســتخوش حــوادث بســیاری شــد؛ مثـ ً
ا بــا قتــل
توســط قتیبة بنمســلم ،بســیاری
عــام موبــدان و هیربــدان و ســوزاندن کتــب ایشــان ّ
از علــوم خوارزمیــان نابــود شــد ،به جــز آن چــه کــه در یادهــا به صــورت ک ّلــی
4
باقــی مانــد.
بــه ای ـن  ترتیــب مــردم کم کــم از خــط و کتــاب بی بهــره شــدند و آگاهی شــان
5
از تاریــخ ،تنهــا وابســته بــه نیــروی حافظــه و بیش تــر حافظــة موبــدان شــد.
برخــی از دانشــوران ایــن روایــت تاریخــی را مشــکوک می پندارنــد ،در حالی کــه
متعصــب ،بســیار دیــده شــده اســت.
وقــوع این گونــه حــوادث توســط افــراد ّ
توســط موبــدان
برخــی معتقدنــد بســیاری از کتــب کمیــاب پهلــوی و ح ّتــی اوســتا ّ
تازه مســلمان ســوزانده شــد 6و بــه بــاور برخــی دیگــر ،در دوره ای کــه دانــش و
هنــر تقریبـ ًا در انحصــار طبقــة موبــدان و بــزرگان بــود ،بــا از میــان رفتــن آن هــا،
دلیلــی بــرای بقــای آثارشــان وجــود نداشــت .ح ّتــی ترجمه هــای آن هــا نیــز کــه در
7
اوایــل عهــد عباســی صــورت گرفتــه بــود ،همگــی نابــود شــد.
 .2 .2حفــظ زبــان فارســی میانه(پهلــوی) :موبــدان بــه عنــوان متو ّلیــان فرهنــگ
توســط ایرانیــان نومســلمان رهــا شــده بــود،
قدیــم ،بــه حفــظ فارســی میانــه کــه ّ
همــت گماردنــد.
ّ
1
2
3
4
5
6
7

محمدبنمحمودآملی( ،)1381نفائس الفنون فی عرائس العیون ،ج ،2تهران :اسالمیه ،ص.204
مراد از جوامع ،سخنان کوتاه و حکمت آمیز است که در لفظ اندک و در معنا بزرگ است؛ مانند کلمات قصاری که امروزه
وجود دارد (محمدی مالیری ،همان ،ج ،4صص.)291-290
ابنندیم ،همان ،ج ،8ص.378
بیرونی ،همان ،ص.42
همان ،ص.57
بویس ،همان ،ص.274
زرین کوب ،دو قرن سکوت ،ص.117
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جاحــظ(255ق) ،اهالــی اهــواز را فصیحتریــن مــردم در فارســی دری و زبــان پهلــوی  
دانــد و گویــد« :ســرود و نغمــة هیربــدان و زبــان موبــدان ،ویــژه  صاحبــان تفســیر
زمزمــه  اســت» 1.ابن ندیــم(380ق990/م) هــم زبــان فارســی را زبــان موبــدان و
علمــا دانســته اســت 2.بخــش زیــادی از ادبیــات پهلــوی مربــوط بــه ســدة 3ق9/م
اســت کــه بیش تــر در ارتبــاط بــا آییــن مزدایــی اســت کــه موبــدان از آن ،در برابــر
انتشــار اســام دفــاع می کردنــد 3.ایــن زبــان کم کــم منحصــر بــه موبــدان شــد .در
یکــی از متــون دینــی آن هــا آمــده« :زرتشــت از اهورامــزدا پرســید :بــه چــه کســی
می تــوان پهلــوی آموخــت؟ او پاســخ داد :هــر کــه از نســل تــو باشــد ،و موبــد و
دســتور و هیربــدی کــه خردمنــد باشــد ،دیگــر هیچ کــس را نشــاید جــز این کــه
گفتــه ام ،اگــر دیگــران را آمــوزد ،او را گنــاه عظیمــی باشــد» 4.کتاب هایــی نیــز
کــه نوشــته میشــد بــه همیــن زبــان بــود ،ولــی بــه دلیــل خــط دشــوار آن ،نوشــتن
آن منســوخ شــد .بــا رســمی شــدن زبــان عربــی به عنــوان زبــان دیــن و حکومــت،
زبانهــای پهلــویَ ،دریُ ،ســغدی و خوارزمــی جــز در بیــن عــوام باقــی نمانــد 5و
زبــان عربــی ،زبــان خســروان و موبــدان را بــه فراموشــی ســپرد 6.از ســدة  دوم
اشــرافیت نومســلمان ایرانــی ،زبــان عربــی را بــه عنــوان زبــان علمــی و ادبــی و اداری
پذیرفتنــد؛ به طوری کــه بیش تــر گنجینه هــای ســ ّنت ایرانــی ،حتــی احتجاجــات
شــعوبیه همــه بــه عربــی بــود 7،و زبــان پهلــوی کم کــم از خاطرهــا محــو  شــد.
  .3 .2انتقــال حکمــت و دانــش خــود بــه مســلمانان :برخــی از روایــات نشــانگر
همزیســتی مســالمت آمیز مســلمانان و زرتشــتیان و تعامــل فکــری آنــان با هم اســت،
بــه طــوری کــه موبدان حتــی دانش خــود را هــم در اختیــار روحانیــان و کارگزاران
1
2
3
4
5
6
7

جاحظ(2002م) ،البیان و التبیین ،ج ،3بیروت :دار و مکتبه الهالل ،چ ،1ص.10
ابن ندیم ،همان ،ج ،1ص.15
ژیلبــر الزار« ،ظهــور زبــان فارســی نویــن»( ،)1363تاریــخ ایــران از اســام تــا ســاجقه ،گردآورنــده ر .ن .فــرای ،ترجمــة
حســن انوشــه ،ج ،4تهــران :انتشــارات امیــر کبیــر ،چ ،1ص.517
صد در نثر و صد در بندهش ،کتاب صد در نثر ،باب  ،99صص.67-66
زرین کوب ،دو قرن سکوت ،ص.118
همان ،ص.123
الزار ،همان ،ج ،4ص.517
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مســلمان می نهادنــد؛ ماننــد متک ّلمــی زرتشــتی بــه اســم رســتم بنمهرهرمزد کـ�ه
در ســال 66ق685/م بــا عبدالعزیزبــن عبداهلل بنعامرحاکــم مســلمان سیســتان بــه
گفت وگــو نشســته ،ســؤاالت او را بــا ســخنانی حکمت آمیــز پاســخ می دهــد 1.مغــان
و دانشــمندان و متک ّلمــان زرتشــتی تــا زمــان مؤ ّلــف گمنــام تاریــخ سیستان(اواســط
ســدة 5ق) در آن ّ
خطــه بســیار بوده انــد؛ 2ازایــن رو ،ایــن چنیــن برخوردهایــی بایــد
متأســفانه در تاریــخ ثبــت نشــده اســت  .
بیــش از ایــن بــوده باشــد کــه ّ
موبــدان از دیربــاز نســبت بــه اخبــار و ا ّیــام معــروف ایرانیــان هــم آگاهــی
داشــتند و پــس از فتــوح برخــی از ایــن دانســته ها را بــه مســلمانان منتقــل کردنــد؛
ماننــد اطالعاتــی  کــه موبــدان موبــد خراســان در منــزل ذوالریاستین(فضل بن ســهل)،
در دیــدار بــا یکــی از ســرداران مأمــون بــا نــام حســین بن عمــرو رســتمی در اختیــار
او گذاشــت و بــه ســؤاالت او دربــارة چگونگــی پدیــد آمــدن جشــن نــوروز و
مهــرگان پاســخ داد 3.مســعودی نیــز در ایــن زمینــهّ ،اطالعاتــی از آن هــا گــرد
آورد 4.ارتبــاط دانشــمندان مســلمان و زرتشــتی تــا دوران آل بویــه (334ق945/م-
447ق1055/م) همچنــان ادامــه داشــت .مث ـ ً
ا ابنندیــم(380ق990/م) اصــول دیــن
زرتشــتی و زبان هــا و علــوم ایرانــی را از موبــدی بــه نــام اِمــاد آموخــت 5.مقدســی
نیــز از هیربــدی در فــارس ســخن گفتــه کــه از عمــر دنیــا و چهــار بخـش  آن ســخن
رانــده اســت .6موبــدان در زمینــه علــم لغــت نیــز آگاهــی داشــتند ،چنانچــه در بــاب
معنــای «اســتان» و «بصــره» از موبــد ری و موبــد پســر اسوهشــت مطالبــی ســؤال
شــده اســت 7.بــه نظــر می رســد گمانه زنــی در مــورد «زمان»(همان گونــه کــه
توســط آنهــا بــه اســام راه یافــت و بعدهــا
در زُ روان گرایــی مطــرح بــود) نیــز ّ
1
2
3
4
5
6
7

تاریخ سیستان ،همان ،ص.106
مقدمه ،ص.32
همانّ ،
یاقوت حموی(1995م) ،معجم البلدان ،ج ،1بیروت :دارصادر ،ط ،2صص.451-450
مسعودی ،التنبیه و االشراف ،ص.96
ابنندیم ،همان ،ج ،1ص.15
مقدسی ،همان ،ج ،2ص.60
یاقوت حموی ،همان ،ج ،1ص.37

جایگاه دینی ،علمی و اجتماعی-سیاسی موبدان در سده های نخستین ورود اسالم به ایران
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مهمــی در دربــار ع ّباســی یافــت.
جایــگاه ّ
  .4 .2شــرکت در جلســات مناظــره بــا مســلمانان :از شــرح زندگانــی رئیــس جامعــة
زرتشــتیان کــه هم دینانــش او را هودینــان پشــوبای 2می خواندنــد ،مطالــب زیــادی
بــه جــای نمانــده ولــی چنیــن می نمایــد کــه او و همگنانــش بــه روزهــای ســخت
3
بــه دفــاع و پاســداری از ایمــان و حمایــت از جامعــة خویــش برخاســته بودنــد.
نمونــه ای از کارهــای بــزرگ آنــان ،شــرکت در بحث هــای مذهبــی بــود .الب ّتــه
در آغــاز حکومــت عباســیان ،هیچ گونــه اجــازة بحــث و گفت وگــو بــه آنــان
داده نمیشــد .مدّ ت هــا گذشــت تــا آنــان توانســتند بــا فقهــا و متک ّلمــان مســلمان
بنشــینند و ســخن بگوینــد .مناظــره ای میــان موبــد و هشــام بنحکم درج شــده
اســت؛4ولی اوج ایــن آزاداندیشــی مســلمانا ِن حاکــم بــا ملــل تابــع خــود ،در عصــر
مأمــون(198ق813/م218-ق833/م) روی داد .بــه نظــر نولدکــه مستشــرق آلمانــی،
مأمــون از نظــر دانش دوســتی و نشست و برخاســت بــا دانشــمندان بــه خســرو
انوشــیروان شــبیه بــود 5.در یکــی از ایــن مناظــرات ،یــک زرتشــتی خراســانی بــه
دســت مأمــون بــه اســام رو آورد .زرتشــتی مرتــد شــد و مأمــون ضمــن مناظــره بــا
او ،دوبــاره بــه اســامش بــاز آورد 6.روزی مأمــون از زرتشــتی ای بــه نــام یزدانبخــت
نیــز خواســت تــا اســام آورد؛ ولــی او بــا زیرکــی از ایــن کار طفــره رفــت و گفــت
امیــر هرگــز مــردم را بــه تــرک آئیــن و دینشــان مجبــور نمی ســازد 7.مناظــرة
ـر درگرفــت
دیگــری نیــز میــان یــک زرتشــتی بــا مأمــون ،بــر ســر منشــأ خیــر و شـ ّ
و مأمــون بــا براهیــن عقلــی و ذکــر مثــال ،زرتشــتی را قانــع ســاخت؛ 8مناظــره ای
1

منجم ،تهران :فکر روز ،چ ،1ص.370
 1دوشن گیمن( ،)1375دین ایرانیان باستان ،ترجمه رؤیا ّ
3
4

5
6
7
8

Hudinan Pesobay.

2

بویس ،همان ،ص.270
مصحــح یوســف علــی طویــل ،ج ،2بیــروت :دارالکتــب
ـار،
ـ
االخب
ـون
ـ
عی
الدینوری(1998/1418م)،
عبداهلل بنمســلمبن قتیبة
ّ
محمدبن عبدربهاالندلســی(1404ق) ،العقــد الفریــد ،ج ،2بیــروت :دارالکتــب العلمیــه ،ط،1
العلمیــه ،ص169؛ احمدبــن ّ
ص.251
مشکور ،همان ،ص.24
ابن عبدربّه ،همان ،ج ،2ص.223
ابن الندیم ،همان ،ج ،9صص.402-401
ابن عبدربه ،همان ،ج ،2ص.223
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هــم بــا یکــی از موبــدان مــورد عالقــه مأمــون ثبــت شــده اســت 1.شــاید برخــی از
ایــن مناظــرات در واقــع یــک مناظــره باشــد کــه بــه انحــاء مختلــف آمــده اســت.
موحــد بــر ســر ایــن مســئله بــود
بیش تریــن مشــکل زرتشــتیان ثنــوی بــا مســلمانان ّ
کــه چه طــور خداونــد به عنــوان منشــأ خیــر ،می  توانــد منشــأ بــدی نیــز باشــد.
حضــور ایــن زرتشــتیان در بــارگاه خلیفــه و مناظــرة ایشــان ،نشــان می دهــد کــه
احتمــا ًال آن هــا از طبقــة موبــدان بوده انــد؛ زیــرا عــوام نــه نســبت بــه امــور دینــی،
به ویــژه کالم زرتشــتی آگاهــی وســیعی داشــتند و نــه حــق علم آمــوزی داشــتند.
یکــی از مناظرههــای مهــم ایــن دوران ،مناظــرة آذرفرنبــغ 2فرخــزادان اســت کــه
موبــدان موبــد و رئیــس زرتشــتیان فــارس 3بــود .او بــه دعــوت مأمــون در مناظــره ای
کالمــی بــا نومســلمانی 4بــه نــام داذو -اوهرمزد(کــه بــه وهــب اهلل تغییــر نــام داد)
شــرکت کــرد .ایــن نومســلمان ،بــه واســطة ابهامــات خــط پهلــوی ،ابالیــش یــا
ابالــه 5خوانــده می شــود .آذرفرنبــغ ،یهودیــان و مســیحیان را نیــز بــه شــرکت در
ایــن مناظــره دعــوت کــرد 6.وجــود اضــداد در جهــان ،آتــش پرســتی ،عــذاب دوزخ،
1
2

3
4

5
6

الحســین بن محمــد الراغــب االصفهانــی( )1999/1420محاضــرات االدبــاء و محــاورات الشــعراء و البلغــاء ،تحقیــق عمــر فاروق
طبــاع ،ج ،2بیــروت :داراألرقمبنابی األرقــم ،ص.438
آذرفرنبــغ در اصــل آتورفرنبــغ اســت کــه بــه معنــای آتــش جــال ایــزد یــا آتــش فره یزدانــی و مأخــوذ از نــام آتشــکده
کاریــان پــارس است(مشــکور ،ص)12؛ ولــی بــه صــورت «آذرفرنبــغ پســر فرخزاد»(ماتیــکان گجســتک ابالیش[بی تــا]،
ترجمــة ابراهیــم میــرزای ناظــر[ ،بی جــا][ :بی نــا] ،مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی ،ص473؛ یــا «آثورفرنبــغ»
صدیقــی ،همــان ،صــص )91-90هــم ثبــت شــده اســت.
ّ
گوینــد دانشــمندان دیگــر زرتشــتی ماننــد مــردان فــرخ مؤلــف شــکند گمانیــک وزار و منوچهــر مؤلــف دادســتان دینــی و
نامه هــا بــه اقــوال او اســتناد کرده انــد .تفضلــی ،همــان ،ص.139
تاوادیــا او را بــه اســتناد پرســش ســومش ،از مانویــان دانســته ،می گویــد :دذو -ا ُ ُهر َمــزد مــردی خوشــخو و روان دوســت
بــود کــه یک بــار چیــزی از خــوراک قربانــی بــه او نرســید و ازایــن رو ،خشــمگین شــد و درخواســت مناظــره کــرد .تاوادیــا،
صــص .62-61البتــه ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه اگــر او مانــوی بــوده چگونــه خواهــان خــوراک قربانــی زرتشــتیان
بــوده اســت؟ برخــی گوینــد ابالیــش احتمــاالً از روحانیــان زرتشــتی بــود کــه روزی در حالــت تشــنگی و گرســنگی بــه
آتشــگاهی رفــت تــا در یکــی از آئین هــای زرتشــتی بــه نــام مراســم«باج» شــرکت کنــد ،روحانیــان او را نشــاختند و راه
ندادنــد و او بــه تحریــک فــردی ،از دیــن بازگشــت کــه پــس از مناظــره بــا آذرفرنبــغ از دربــار رانــده شــد .تفضلــی ،همــان،
صــص .166-165مشــکور ایــن مراســم را «واج» نامیــده ،گویــد واج دعــای برکــت اســت کــه زرتشــتیان پیــش از تنــاول
طعــام و پــس از آن بــا زمزمــه می خواننــد .مشــکور ،همــان ،ص.20
پــورداود هــم دربــاره او گویــد :ابالیش(عبــداهلل) ،زندیک(زندیــق) بــوده اســت .ویســپرد ( 2537شاهنشــاهی) ،گزارشــگر
ابراهیــم پــورداود ،تهــران :دانشــگاه تهــران ،چ ،2ص.156
یکــی از دانشــمندان ایرانــی بــا فقهــا و متکلمــان مســلمان در دربــار مأمــون مناظــره کــرد و چــون در پاســخ فرومانــد بــه
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وضــع اجســاد مــردگان ،از اشــکاالتی بــود کــه وی بــدان پاســخ داد .گوینــد وی نظــر
خلیفــه را هــم جلــب کــرد 1.معمــو ًال موبــدان بــرای رفــع ایــن اشــکاالت ،ایــزدان
کهتــر خــود را بــا «فرشــته» یکــی دانســتند و چنانچــه گذشــت ،آتش پرســتی و
خورشیدپرســتی خــود را منکــر شــدند .زرتشــتیان و مســلمانان بحث هــای مذهبــی
فراوانــی بــا هــم داشــتند .به رغــم آن کــه هیــچ منبــع یزدان شناســی مزدایــی را
جامــع و ّ
منظــم ندانســته اند ،ولــی نوشــته های به جامانــده از آن دوران ،حکایــت
از یــک نظــام فکــری بالــغ و فرهیختــه دارد کــه بنــا به نظــر بویــس ،اگــر یکــی
دو ســدة دیگــر اوضــاع مناســبی می یافــت ،بی شــک یادمانــی از تراوش هــای روح
بشــری را می آفریــد کــه شــاید تــا انــدازه ای قابــل ســنجش بــا کاخ بلنــد ادبیــات
هوشــمندانة اســامی می بــود 2.در یکــی دیگــر از مجالــس مأمــون میــان هیربــد و
امــام رضــا(ع) مناظــره ای درگرفــت .امــام از هیربــد دربــاره علــت بــاور زرتشــتیان
بــه نبــوت زرتشــت ســؤال فرمــود و بــا ادلــة خــود هیربــد ،بــه او نشــان داد کــه
نمی توانــد نبــوت پیامبــران بزرگــی چــون عیســی(ع) یــا حضــرت محمــد(ص) را
3
انــکار کنــد .منابــع شــیعی آورده انــد کــه هیربــد پاســخی بــر اشــکال امــام نداشــت.
محمدبنهزیــل معتزلــی معــروف
شــرح مناظــرات مجوســی بــا نــام میــاس ،بــا ّ
بــه ّ
علف(235-135یــا 227ق) نیــز در کتابــی بــا عنــوان میــاس ثبــت شــده اســت.
ابوهزیــل حــدود  60رســاله در مجادلــه بــا میــاس تألیــف کــرد و ســرانجام باعــث
اســام آوردن او شــد 4.ابوهذیــل را اســتاد مأمــون در تشــکیل مجالــس مناظــره

1
2
3

4

فرمــان خلیفــه بــه قتــل رســید .مناظــره او را می تــوان بــا مناظــره آذرفرنبــغ و ابالیــش تطبیــق کــرد .مشــکور ،ص 25بــه
نقــل از ابوالمعالــی محمــد حســینی علــوی در بیــان االدیــان.
ژ .دومنانــش(« ،)1363ادبیــات زردشــتی ،پــس از فتــوح مســلمانان» ،تاریــخ ایــران از اســام تــا ســاجقه ،گردآورنــده
ر .ن .فــرای ،ترجمــة حســن انوشــه ،ج ،4تهــران :انتشــارات امیــر کبیــر ،چ ،1ص468؛ تاوادیــا ،ص.61
بویس ،همان ،ص.271
محمـــدبنعلیصـــــدوق(1378ق) ،عیــون اخبــار الرضــا(ع) ،ج ،1تهــران :جهــــــان ،چ ،1صــص168-154؛
ّ
محمدبنعلیبــن شــهر آشــوب( ،)1379مناقــب آل ابــی طالــب ،قــمّ :
علمــه ،ج ،4ص351؛ احمدبنعلــی
رشــیدالدین ّ
الطبرســی( ،)1403االحتجــاج علــی اهــل اللجــاج ،ج ،2مشــهد :مرتضــی ،چ ،1ص.415
ابن ندیــم ،همــان ،ج ،5ص204؛ خلیل بنایبکالصفــدی(1428ق2007/م) ،نکــت الهمیــان فــی نکــت العمیــان ،بیــروت:
دارالکتــب العلمیــه ،ص265؛ صفــدی ،الوافــی بالوفیــات ،ج ،5ص.108
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بــا اهــل ادیــان و مقــاالت دانســته اند 1.آن چــه در منابــع اســامی آمــده شکســت
بســیاری از موبــدان در برابــر اســتدالل های مســلمانان بــوده اســت؛ ولــی بــه دلیــل
یــک ســونگری ایــن منابــع نمی تــوان نظــری قطعــی در ایــن بــاب ارائــه داد؛ بــا
توجــه بــه این کــه در منابــع زرتشــتی و اســامی از شکســت ابالیــش در برابــر موبــد
نیــز ســخن گفتــه شــده اســت.
 .5 .1نــگارش تألیفــات مهــم ادبیــات دینــی پهلــوی :در ســدة ســوم و یــک ســده پس
از آن ،موبــدان فعالیــت علمــی چشــمگیری از خــود نشــان دادنــد .آنــان دســت بــه
نــگارش کتبــی زدنــد کــه روایــات دینــی و عقایــد زرتشــتیان در آن هــا ثبــت شــد؛
از جملــه:
الف .دین ِکرد
ایــن کتــاب در ســده های  3و 4ق10-9/م نوشــته شــده و از واپســین بازماندههــای
زبــان پهلــوی اســت 2.برخــی معتقدنــد ایــن کتــاب در زمــان ساســانیان وجــود
داشــته ولــی پــس از ســقوط آنــان دچــار پراکندگــی شــده ،تــا این کــه توســط
آتورفرنبــغ 3پســر فرخ زاد(مناظره کننــده بــا ابالیــش) یکــی از رؤســای موبــدان
مزدیســنان جمــع آوری شــده اســت .در کتــاب ســوم دینکــرد ،نــام او بــه عنــوان
نخســتین مؤ ّلــف آمــده کــه در ســدة ســوم می زیســت و تبــارش بــه آذرپــاد نــواده
آذرپــاد پســر مهراســپند 4می رســید 5.دانشــمندان دیگــر زرتشــتی ماننــد مؤ ّلــف
شــکندگمانیک وزار و مؤلــف دادســتان دینــی و نامه هــا ،بــه اقــوال او اســتناد
7
کرده انــد 6.زمــان نــگارش دینکــرد را عصــر هارون الرشــید و مأمــون دانســته اند.
1
2
3
4

5
6
7

محمدبنموسیالدمیری(2004/1424م) ،حیاة الحیوان الکبری ،ج ،1بیروت :دارالکتب العلمیه ،ط ،1ص.116
نیبرگ ،همان ،ص.16
ایــن نــام بــه صــورت «آذرپــاد پســر فرخــزاد» یــا «آذربــاد فرخــزادان» هــم آمــده اســت .بــه ترتیــب پــورداود ،همــان،
ص156؛ تفضلــی ،همــان ،ص.130
وی موبــدان موبــد روزگار شــاپور دوم(310-379م) بــود کــه کتــاب خــرده اوســتا را از سراســر اوســتا گــرد آورد.
اوســتا:کهن ترین ســرودهای ایرانیــان( )1375گــزارش و پژوهــش جلیــل دوســتخواه ،ج ،1تهــران :مرواریــد ،چ ،3ص
پانــزده.
مشکور ،همان ،ص.13
تفضلی ،همان ،ص.139
قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ،ص.14
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پــس از آن ،دینکــرد بــه دســت یکــی از جانشــینان آتورفرنبــغ ،بــا نــام اتورپــات
پســر هی میت(1یــا هامــت) 2تکمیــل شــد کــه در بندهــش نــام او ذکــر شــده
4
3
زادسـ َـپرم بــرادر
اســت .او ایــن کتــاب را دینکــرد هــزار فصــل نامیــد .وی معاصــر َ
منوچهــر بــود کــه در اواخــر ســدة نهــم می زیســت 5و در ســال 268ق همزمــان
بــا حکومــت المعتمــد(279-256ق) کار دینکــرد را بــه پایــان بــرد 6.دینکــرد از
نظــر لغــوی بــه معنــی تألیــف دینــی اســت و دیــن در این جــا بــه مفهــوم روایــات
و کتــاب اوســتا و زنــد اســت 7.دینکــرد از مهم تریــن و در عین حــال دشــوارترین
اثرهاســت کــه شــامل  9کتــاب اســت .ایــن دانشــنامه غالب ـ ًا نظــم و تفصیــل نــدارد
و بیش تــر فهرســت وار نوشــته شــده اســت .کتــاب  1و  2و آغــاز کتــاب  3از ایــن
دائرة المعــارف مزدایی(بــا  169000واژه) از بیــن رفتــه 8ولــی نویســنده شــکند
گمانیــک ویچــار آن هــا را می شــناخته اســت .در کتــاب ســوم آن مناظــره بــا
ابالیــش مطــرح شــده و مباحــث آن مســائل یزدان شناســی و فلســفی را دربــر
گرفتــه اســت .دیگــر کتاب هــا شــامل ســخنان برگزیــده آتورفرنبغ(اذویــن نامــک)،
تاریــخ پیامبــران ایرانــی و افســانه های مربــوط بــه زرتشــت ،فهرســت مندرجــات
متن هــای اوســتا و فصل هــا و بخش هــای هــر یــک از نســک ها و ســه تفســیر
گاهــان اســت 9.پــس از صدمــه ای کــه بــه زرتشــت پســر آذرفرنبــغ رســید دینکــرد
1 Adurbad Emedan.

2

3
4
5
6
7

ایــن نــام بــه صــورت آذرپــاد پســر امیت(امیــد) یــا آذربــاد ایمیدان(آذربــاد پســر امیــد) هــم آمــده اســت .پــورداودی،
همــان ،ص156؛ تفضلــی ،همــان ،ص .129آذربــد پســر همد(همــت یــا بــه قــول ضعیف تــر آدمیــت) هــم آمــده اســت.
مارکــوارت ،خاورشــناس آلمانــی آن را امیــت بــه معنــی امیــد خوانــده اســت کــه در بندهــش هــم آذربــد پســر همــد
آمــده اســت .مشــکور ،ص.29
غالمحسین صدیقی (1375ش) ،جنبشهای دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری ،تهران :پاژنگ ،چ ،2ص.89
تفضلی ،همان ،ص.130
صدیقی ،همان ،ص.89
پورداود ،همان ،ص.156
تفضلی ،همان ،ص.129
Gignoux Philippe, “ DĒNKARD”, Encyclopædia Iranica ,Vol. VII, Fasc. 3, pp. 284-289.

 9برای مطالعه بیش تر ر.ک به :تفضلی ،همان ،صص.90-49
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مخــدوش ،و اوســتا و تفاســیرش متــروک شــد 1.ممکــن اســت آنچــه ابن ندیــم
تحــت نــام خــدا هودبــن فــرخ زاد آورده 2،همیــن آتورفرنبــغ باشــد 3.ابن ندیــم او را
صاحــب کتابــی موســوم بــه ســیرت نامه دانســته کــه در مــورد اخبــار و احادیــث
و آییــن زرتشــتی اســت 4.شــاید ایــن نیــز همــان دینکــرد باشــد  .

ب .دادستان دینیک
ایــن رســاله عنوانــی جدیــد بــرای  92ســؤال و جــواب راجــع بــه مســائل دینــی اســت
و در آن ،میتــرو خورشــید پســر اتورومهــان و مزدیســنان دیگــر ،از منوچهــر پســر
گشــن جم پســر شــاپور ،هیربدخــدای یــا موبــد پــارس و کرمــان ،ایــن ســؤاالت
را کرده انــد و منوچهــر بدان هــا پاســخ گفتــه اســت .ایــن رســاله پیــش از ســال
881/267م و بنــا بــه نقلــی در ســال  250یزدگــردی تألیــف شــد .منوچهــر بــا
5
وجــود میــل بــه حفــظ امتیــازات روحانیــت ،به نظــر طرفــدار روح تســاهل اســت.
ج .شکند گومانیک ویچار
فــرخ اورمــزد داتــان 7،بــا
در ســدة 3ق9/م مــردی غیرروحانــی بــا نــام مردان ّ
اســتفاده از نوشــته هایی پراکنــده رســاله ای گــرد آورد .ویژگــی ایــن اثــر کــه بــه
معنــی «گــزارش ُگمان شــکن» اســت ،روشــنی اندیشــه و نظــم و آراســتگی مطالــب
6

مشکور ،همان ،ص.17
ابنندیم ،همان ،ج ،8ص.378
مشکور ،همان ،ص.13
ابن ندیم ،همان ،ج ،8ص.378

1
2
3
4
 5قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ،همان ،ص38؛ صدیقی ،همان ،صص.90-89
 6ایــن نــام بــه صــورت «شــکند گومانیــک ویچــار»« ،شــکند گمانیــک وچــار»« ،شــکند گمانیــک ویچــار»« ،شــگند گمانیــک
ویجــار»« ،شــکند گومانیــک ِوزار»« ،شـ َکند گومانیــک ویــژار» هــم آمــده اســت .بــه ترتیــب ر .ک .تاوادیــا ،همــان ،صص49
و 119؛ عبدالحســین زرین کــوب ( )1386کارنامــه اســام ،تهــران :انتشــارات امیــر کبیــر ،چ ،12ص101؛ مشــکور ،همــان،
ص14؛ صدیقــی ،همــان ،ص90؛ تفضّ لــی ،همــان ،ص161؛ بویــس ،همــان ،ص.273
فرخــو
ـان
ـ
صورت«مرت
ـه
ـ
ب
ـام
ـ
ن
ـن
ـ
ای
ص.138
 7ذبیــح اهلل صفــا( ،)1378تاریــخ ادبیــات در ایــران ،ج ،1تهــران :فــردوس ،چ،8
ّ
هرمــز داتــان»« ،مــردان فــرخ پســر اورمــزد داد» و «مــردان فــرخ پســر اهورمــزد دات» هــم ثبــت شــده اســت .بــه ترتیــب
تاوادیــا ،همــان ،ص119؛ صدیقــی ،همــان ،ص90؛ تفضلــی ،همــان ،ص.161
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آن اســت 1.ایــن کتــاب در واقــع از بخش هــای زیــر تشــکیل شــده .1 :پاســخ بــه
پرســش هایی دربــاره شــریعت زرتشــتی؛  .2انتقــادی بــه دین هــای چــون :مانویــت،
یهــود ،مســیحیت ،اســام(به ویژه معتزلــه) 2.مردان فــرخ از دینکــرد بــه عنــوان
یکــی از منابــع خــود یــاد کــرده؛ از ایــن رو احتمــا ًال وی اواخــر ســدة 3می زیســته
اســت .کتــاب ســوم دینکــرد عین ـ ًا فصــل نهــم ایــن کتــاب اســت 3.برآینــدی کــه
ـرخ در ایــن رســاله بــدان رســید ،وجــود خدایــی اســت کــه همــة نیکی هــا
مردان فـ ّ
از اوســت و کژی هــا از سرچشــمه ای دیگــر ناشــی شــده اســت .موبــدان ایــن
دانــش را سینه به ســینه (بــه همــراه تجدیدنظرهایــی) بــه نســل های بعــدی انتقــال
دادنــد؛ ولــی ایــن اثــر فراتــر از فهــم عــوام بــود 4.مردان فــرخ در ایــن کتــاب بــه
ســؤاالت دســتور زرتشــتی بــا نــام مهریــار پســر مهمــاد اصفهانــی 5پاســخ داد .یــک
نویســندة زرتشــتی معتقــد اســت ایــن ســؤاالت نــه از ســر خرده گیــری کــه از روی
نیک منشــی پرســیده  شــده و چــون پــس از ورود اســام بــه ایــران بــوده ،بــه نــام
6
اســام اشــاره نشــده ولــی ایرادهائــی بــر قــرآن گرفتــه شــده اســت.

د .اختیارات زادسپرم
ایــن کتــاب در ســدة ســوم(268-267ق881/م) توســط زادســپرم بــرادر منوچهــر
7
نوشــته شــده اســت.
ه .ماتیکان گجستک ابالیش
ایــن رســاله شــامل مناظــره ابالیــش بــا آذرفرنبــغ اســت کــه در دربــار
1
2
3
4
5
6
7

بویس ،همان ،ص.273
تاوادیا ،همان ،ص119؛ صدیقی ،همان ،ص.90
تفضلی ،همان ،ص.161
تفضلــی بــر آن اســت کــه ایــن کتــاب بــرای طبقــه عام تــر و دینکــرد بــرای طبقــه خاص تــر و عالم تــری نوشــته شــده
اســت .تفضلــی ،همــان ،ص.163
این نام به صورت میهر ایار مهمادان هم ثبت شده است .تاوادیا ،همان ،ص.119
گزارش گمان شکن( ،)1322ترجمة صادق هدایت[ ،بی جا] :جاویدان ،ص.5
صدیقی ،همان ،ص.90
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مأمــون( 272-252یزدگــردی)  1صــورت گرفتــه اســت کــه اگــر در بغــداد صــورت
گرفتــه باشــد ،در آغــاز ســدة ســوم و اگــر در خراســان واقــع شــده باشــد ،در آخــر
3
ســدة دوم تألیــف شــده اســت 2.زمــان مناظــره را بیــن  198تــا 218ق دانســته اند.
ایــن رســاله شــامل  1200کلمــه پهلــوی اســت .ابالیــش هفــت ایــراد گرفتــه ولــی بــا
پاســخ های آذرفرنبــغ ســرافکنده از دربــار رانــده می شــود .شــاید «ابالیــش» ،پازنــد
ابلیــس ســامی باشــد ولــی یوســتی 4آن را اســم یونانــی اباریــس دانــد 5.ابالیــش در
زبــان پهلــوی بــه صــورت ابــال ،ابالیــا ،ابالــی ،ابالــه ،ابالیــش ،و ابالیــس هــم خوانــده
می شــود کــه برخــی آن را بــه معنــی ابلــه داننــد ،ولــی ابالیــش از ریشــه ابلیــس
عربــی اســت و «ابالیــش گجســتک» بــه معنــی «ابلیــس ملعــون» اســت 6.ابن ندیــم
و حاجی خلیفــه نامــی از ایــن رســاله نمی برنــد کــه احتمــا ًال بــه دلیــل بی عنایتــی
مورخــان عــرب بــه آثــار مزدیســنی بــه ویــژه بی ّاطالعــی آنــان از متــون پهلــوی
ّ
7
اســت.

و .ماتیکان هزار داتستان:
«ماتیــکان» بــه معنــی شــرح و بیــان ،مختصــات ،مجمــل یــا تلخیــص و مــرادف بــا
 ،Digestو «داتســتان» (دادســتان) بــه معنــای عقیــده و فتــوا ،یــا قانــون مدنــی و
«هــزار» هــم تنهــا نشــانة کثــرت اســت .در زمــان ساسانیان(احتما ًالخســروپرویز)
میــان زنــان ایرانــی اختالفــی پیــش می آیــد و ازایــن رو بــرای رفــع اختــاف نــزد
حقوقــدان بــزرگ زمــان خــود آذرفــرزکار رفتــه ،نظــرش را جویــا می شــوند .ایــن
8
کتــاب نوشــتة بهــرام پــدر فرخ مــرد از دانشــمندان و حقوقدانــان آن عصــر اســت.
 1ماتیکان گجستک ابالیش ،ص.473
 2صدیقی ،همان ،صص.91-90
 3ماتیکان گجستک ابالیش ،ص.473
مشکور ،همان ،صص.20-19

Justi.

4

5
 6ماتیــکان گجســتک ابالیــش ،ص .473در متــون زرتشــتیان ،اســکندر نیــز کــه طــی حملــه بــه ایــران اوســتا را بســوزاند،
«گجســتک» لقــب گرفــت .اوســتا:کهن ترین ســرودهای ایرانیــان ،ج ،1ص پانــزده.
 7همان.
 8قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ،صص.57-55
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در اواخــر ســدة 19م دارمســتتر ،دکتــر وســت انگلیســی ،کریســتن ســن ،بارتولومــه
آلمانــی ،و موبــد جیوانجــی جمشــید جی مــدی ،بــر روی نســخه ایــن کتــاب کار
9
کردنــد و دکتــر ســهراب بالســارا آن را بــه انگلیســی برگردانــد.

ند ِهش
زُ .ب َ
بندهــش یــا دین آگاهــی دربــاره آفرینــش گیتــی ،و بــه جــای چهارمیــن نســک از
10
دســت رفتــه اوســتا(دامدات نســک) اســت.
ح .اِمید اَشَ وهیشتان
در ادامــه ایــن مســیر حــدود یــک ســده بعــد(4ق10/م) امیــد اشوهیشــتان یکــی از
روحانیــان عالی مقــام زرتشــتی ،در مقابلــه بــا گســترش روابــط میــان زرتشــتیان
و مســلمانان ،بــه اســتفتائات مــردم پاســخ مــی داد .چهــل و چهــار پرســش آتــور-
گشنســب در آتشــکدة ورجاونــد از ایــن روحانــی اعظــم در ایــن کتــاب ثبــت شــده
11
اســت.
ایــن تألیفــات تــا حــدّ ی وضــع دیــن زرتشــت را تــا ســده  4-3معلــوم می ســازد.
دیــن زرتشــت تــا ســدة 2ق ،همچنــان قــوی بــود و بســیاری از متــون پهلــوی نیــز کــه
اینــک مفقــود شــده ،آن زمــان وجــود داشــت .از ســه نامــه منوچهــر هیربدخــدای
فــارس و کرمــان چنیــن برمی آیــد کــه رئیــس دینــی شــیراز ،حــق اظهارنظــر در
مســائل دینــی فــارس و کرمــان و جنــوب ایــران را داشــت و در واقــع زعامــت
دینــی را بــر عهــده داشــت .رؤســای کل مزدیســنان هنــوز هــم دارای ســواران ســرباز
بودنــد و زمانــی کــه رئیــس روحانیــان خیلــی پیــر می شــد ،تکالیــف دنیــوی او را
هیأتــی مرکــب از چهارتــن از دانشــمندترین روحانیــان انجــام می دادنــد .وجــود
ایــن کتــب مقــدس زرتشــتی در ســه ســدة نخســت هجــری ،نشــان می دهــد کــه
عرب هــا مســتقیم ًا مســئول از میان رفتــن آن هــا نیســتند .تنهــا پــس از تغییــر دیــن
 9همان ،صص.53-51
 10همان ،ص.37
 11روایت ا ِمید اَشَ َوهیشتان ،برداشتی از کل متن.
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زرتشــتیان و بــه اقلیــت افتــادن بقیــه آنــان و حملــه تاتارهــا ،به ســرعت تمــام
ادبیــات دینــی آنــان کــه مــورد اســتفاده روزانــه نبــود ،از بیــن رفــت .از میــان رفتــن
ایــن آثــار ،بیش تــر بــه دلیــل تجدیــد نکــردن نســخههای خطــی آن هــا بــود تــا
توســط فاتحــان؛ زیــرا نســخههای خطــی کاغــذی بیــش از  6-5ســده
نابودکردنشــان ّ
دوام نــدارد .الب ّتــه ترجمــة کتــب پهلــوی بــه عربــی هــم از عوامــل تقویــت عاطفــه
دینــی ایرانیــان حتــی تازه مسلمانانشــان بــود .ایــن حرکــت از ســوی داذبــه پســر
1
داذگشنســب معــروف بــه ابن مقفــع آغــاز شــد.
 .3نقش اجتماعی -سیاسی موبدان
موبــدان بنابــه قوانیــن ذ ّمــه ،از لحــاظ حقــوق مدنــی محدودیتهایــی داشــتند،
ولــی بــا تغییــر شــرایط ،آنــان نیــز درگیــر جریانــات جامعــه ایرانــی  شــده ،درصــدد
برآمدنــد تــا در ّحــد امــکان بــه حفــظ هویــت ایرانی-زرتشــتی کمــک کننــد.
نقش هایــی کــه آنــان در ایــن زمینــه ایفــا کردنــد ،عبــارت اســت از  :
 .1 .3رهبــری مــردم در جنــگ ،پیــش از اســتیالی کامــل عــرب :در آغاز فتــوح ،هیربدان
نقــش ف ّعالــی در مشــاوره بــا شــاه ،پیــش از کشــته شــدن یزدگــرد و فروپاشــی
ساســانیان 2و هدایــت مــردم علیــه مســلمانان یــا ح ّتــی جریــان مصالحــة ایرانیــان
بــا مســلمانان داشــتند .از جملــه هیربــدی کــه پــس از جنــگ نهاونــد ،خــود را بــه
امیــر حذیفةبن یمــان رســاند و امــان خواســت تــا در عــوض ،گنجینــة خســرو را
بــه مســلمانان دهــد 3.ایــن نــوع روایــات ،حکایــت از میــزان اعتمــاد شــاه بــه هیربــد
دارد کــه او را از محـ ّ
ـل گنــج خــود آگاه ســاخته اســت؛ یــا شــاید هیربــد خــود بــه
 1صدیقی ،همان ،صص.92-91
 2طبری ،همان ،ج ،4صص .90-89
 3ایــن گنــج شــامل دو ســبد زبرجــد و یاقــوت و مرواریــد بــود .احمدبنیحییبــاذری( ،)1988فتــوح البلــدان ،بیــروت :دار
و مکتبــة الهــال ،ص298؛ طبــری ،همــان ،ج  ،4ص  .133در برخــی از منابــع از ایــن گنــج بــه نــام گنــج نخجیرجان(وزیــر
یزدگــرد) یــاد شــده اســت .گوینــد شــاه خواهــان همســر وزیــر بــود؛ ازایــن رو ،ایــن گنــج را بــه همــراه تاجــی از طــا بــه
وزیــر ،در ازای طــاق همســرش بخشــید .ابن اعثــم کوفــی ،ج ،2صــص.308-307
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چنیــن ّاطالعاتــی در ارتبــاط بــا شــاه یــا وزیــرش دســت یازیــده باشــد کــه خــود
ایــن امــر هــم نشــانگر فراســت و  نفــوذ او در دســتگاه حکومتــی اســت .هیربــد بــا
اســتفاده از همیــن امتیــاز ویــژه ،بــرای خــود و خانــواده اش امــان  خریــد .در منابــع
ذکــر نشــده کــه او چنیــن درخواســتی را بــرای هم کیشــان خــود نیــز کــرده باشــد .از
ســویی موبــدان رســمی کــه در فــارس ســاکن بودنــد ،چنیــن وعــظ می کردنــد کــه:
مســلمانان ،شــیطان های ژولیــده و فریبکارانــی بی دین انــد کــه روی قــول خــود
نمی ایســتند .رســم آن هــا نیســت کــه توافــق و پیمــان یــا ح ّتــی حقیقتــی را تأییــد
1
کننــد .آن هــا بــه شــما امــان نخواهنــد داد؛ بنابرایــن هیــچ پیمانــی بــا آن هــا نبندیــد.
جمــع بیــن ایــن دو روایــات ،نتایــج مختلفــی را بــه دســت میدهــد .1 :موبــدان در
کتــاب خــود و در اذهــا ِن بــه داوری نشســتة همکیشــان خویــش ،مســلمانان را بــه
معرفــی کــرده ،تخــم انزجــار و کینــه را علیــه آن هــا
عنــوان دشــمنان دیــن زرتشــت ّ
در دل  هــا می پراکندنــد ،ولــی در صحنــة واقعیــت ،خــود بــا آنــان بــر ســر جــان و
مــال خــود پــای میــز مذاکــره می نشســتند و در ایــن راه از بخشــش گنجینه هــای
متعصبانــه بــر ضــد
ایــران هــم دریــغ نمی ورزیدنــد .2و یــا در کنــار موبدانــی کــه ّ
مســلمانان ســخن می راندنــد و همکیشــان خــود را از ایجــاد هرگونــه رابطــه بــا
مســلمانان برحــذر می داشــتند ،هیربدانــی قــرار داشــتند کــه بــرای حفــظ خــود
حاضــر بــه هــرکاری بودنــد.
هیربــدان گاهــی فرماندهــی ایرانیــان را در مقابلــه بــا مســلمانان بــر عهــده
می گرفتنــد .فرمانــده  ایرانیــان در اســتخر ،در مقابــل ســپاه عالء بــن حضرمــی
در ســال 17ق هیربــد بــود 2.او در ایــن جنــگ کشــته شــد 3.ایــن بــدان معنــی
اســت کــه آنــان گاهــی تــا بــذل جــان از میهــن خویــش دفــاع می کردنــد .در
ســال 23ق هــم پــس از پیــروزی عثمان بن ابی العــاص بــر اســتخر ،هیربــد و
همــة فراریــان تع ّهــد کردنــد کــه جزیــه بپردازنــد 4.بــه احتمــال قــوی پذیــرش
1
2
3
4

زند وهومن یسن(بهمن یشت) و کارنامه اردشیر ،بخش  ،11 :4 ،2صص.86-85
طبری ،همان ،ج ،4ص.80
بلعمی ،همان ،ج ،3ص.494
طبری ،همان ،ج ،4ص.175
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توســط هیربــد در تصمیم گیــری مــردم ،تأثیــر مســتقیم داشــته
قــرارداد ذ ّمــه ّ
اســت .پــس از حملــه عثمان بنابی العــاص بــه دارابجــرد کــه پایــگاه علــم و دیــن
اهــل فــارس بــود و والیــت آن بــر عهــدة هیربــد بــود ،هیربــد بــا عثمــان بنــا بــه
شــروطی مصالحــه کــرد 1.در فســا نیــز هیربــد آن شــهر بــا عثمان بنابی العــاص
عقــد صلحــی هماننــد صلــح دارابجــرد بســت 2.در ســال 29ق ،پــس از فتــح دوبــارة
توســط عبداهلل بنعامــر ،وی پیمــان صلحــی بــا هیربــد حاکــم آن جــا بســت.
اســتخر ّ
3
ماهک بنشــاهک به عنــوان فرمانــده ایرانــی بــا مســلمانان قــرارداد صلــح بســت
ولــی مــردم شــوریدند و دوبــاره زمــام شــهر را در دســت گرفتنــد .عبداهلل بنعامــر
نیــز بــار دیگــر بــا شمشــیر و منجنیــق شــهر را بــاز پــس گرفــت و 40هــزار ایرانــی
4
را کشــت و بیش تــر «اهــل بیوتــات» را نابــود کــرد.
در سیســتان نیــز پــس از نبــردی ســخت ،بــا وجــود شــمار بیش تــر کشته شــدگان
مســلمان ،مرزبــان پارســی ،ایران بنرســتم بــزرگان و موبــد موبــدان را فراخوانــد و
گفــت« :ایــن کاری نیســت کــه بــه روزی و ســالی و بــه هــزار بخواهــد گذشــت ...و
بــه حــرب ،ایــن کار راســت نیایــد و کســی قضــاء آســمانی نشــاید گردانیــد .تدبیــر
آن اســت کــه صلــح کنیــم» 5.اگــر کل ســخن مرزبــان برگرفتــه از نظــر موبــد نبــوده
باشــد ،حدّ اقــل نشــان می دهــد کــه موبــد در آن جمــع ،بــا ایــن نظــر موافــق بــوده
اســت .فرمانــده عــرب ربیع بــن زیــاد ،زیرکانــه صحنــة مصالحــه را بــا تــوده ای از
کشته شــدگا ِن در جنــگ بیاراســت و خــود بــر تلــی از آن هــا نشســت؛ چراکــه
می دانســت ایرانیــان ،جســد مــرده را بدتریــن آالینــدة زمیــن می شــمارند .موبــد
موبــدان و بــزرگان پــس از دیــدن ایــن صحنــه ،شــرایط صلــح را کــه جزیــه ای
ســنگین در قبــال آزادی دینــی بــود ،پذیرفتنــد 6.ایــن ماجــرا (چــه واقعــی چــه
1
2
3
4
5
6

خلیفةبن ّ
خیــاط ،همــان ،ص19؛ بــاذری ،همــان ،ص376؛ قدامةبن جعفــر( ،)1981الخــراج و صناعــة الکتابــه ،بغــداد:
دارالرشــید للنشــر ،ص.389
بالذری ،همان ،ص376؛ قدامة بن جعفر ،همان ،صص.389-388
ابن اعثم ،همان ،ج ،2ص336؛ قدامة بن جعفر ،همان ،ص.389
قدامة بن جعفر ،همان ،ص.389
تاریخ سیستان ،همان ،ص.81
همان ،صص.82-81
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ســاختگی) در وقایع نامــة مح ّلــی غیرعــادی نیســت.

1

 .2 .3برقــراری نظــم در جامعــه پــس از اســتیالی عــرب :موبــدان مادامــی کــه اقدامــی
علیــه مســلمانان نمی کردنــد ،می توانســتند بــر امــور داخلــی جامعــة زرتشــتی
نظــارت کننــد .آنــان بــا ســفر در سراســر ایــران بــا روحانیــان و عــوام دیــدار
می کردنــد .احــکام صــادر شــده از ســوی آنــان الزم االجــرا بــود .برخــی از مــدارس
آنــان کــه در زمــان اشــکانیان و ساســانیان تأســیس شــده بــود ،تحــت حاکمیــت
اســام بــه کار خــود ادامــه داد .در ابتــدا موبــدان و بــزرگان ،نظــم و قانــون را در
جامعــة زرتشــتی برقــرار نگــه داشــتند ،ولــی در ســدة 3ق9/م ایــن دو طبقه(موبــدان
2
و اشــراف) هــم نفــوذ خــود را از دســت دادنــد.
 .3 .3حضــور در دادگاه اســامی بــه عنــوان شــاهد :گاهــی بــه دالیــل مختلــف از موبدان
خواســته می شــد تــا در دادگاه اســامی حاضــر شــده علیــه هم کیشــان خــود
شــهادت دهنــد؛ شــاید ایــن امــر به نــدرت اتّفــاق افتــاده باشــد ،ولــی در هــر حــال
نشــان دهنــدة آن اســت کــه حکومــت اســامی آنــان را شایســتة چنیــن جایگاهــی
دانســته اســت .ازآن رو کــه موبــدان معتمــد زرتشــتیان و ح ّتــی نومســلمانان بودنــد،
خلیفـه  از آنــان جهــت مقاصــد خــود اســتفاده می کــرد .هماننــد آن چــه در جریــان
محاکمــة افشــین(225ق) روی داد .در زمــان معتصــم یکــی از شــاهدان دادگاه افشــین،
تعجــب کــرد و معتــرض شــد و رو بــه
موبــد بــود .افشــین از پذیــرش شــهادت موبــد ّ
موبــد کــه پیــش از آن معتمــد خــود او بــود ،گفــت« :تــو نــه در دیــن خــود ثقــه و
مــورد اعتمــادی و نــه از بزرگــواری بهــره ای بــرده ای کــه ایــن چنیــن رازهایــم را
فــاش کــردی» 3.ایــن جریــان حکایــت از مصلحت نگــری ،خیانــت و عــدم رازداری
4
موبــد دارد .گوینــد ایــن موبــد بــه دســت متـ ّ
ـوکل ،مســلمان و همنشــین او شــد.
Choksy, chapter 1, p.25 .
Ibid , p.122.
3
4

طبری ،همان ،ج ،9صص.108-107
همان ،ص.108

1
2
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 .4 .3تصاحــب مناصــب سیاســی :در دورانــی کــه قــدری فضــای سیاســی بازتــر شــده
بــود ،به ویــژه در عصــر مأمــون کــه خــود نیمــه ایرانــی و صاحــب اندیشــه های
عقلگرایان ـه  بــود ،زرتشــتیا ِن تحصیل کــرده ،مجــال ظهــور در عرصه هــای سیاســی
هــم پیــدا کردنــد .گوینــد تقریبــ ًا همــة وزرای مأمــون ،ایرانــی و بیش تــر از
مغــان بودنــد؛ 1در شــمار ایــن بــزرگان ،فضل بن ســهل زرتشــتی بــود کــه در ســال
190ق806/م بــه دســت مأمــون اســام آورد 2یــا بــرادرش حسن بن ســهل کــه او
3
نیــز پیــش از آن مــغ مــغ زاده بــود.
 .3 .6همــکاری بــا حکومــت :موبــدان گاهــی بــه عنــوان مشــاور در بــارگاه خلفــا
ّ
حاضــر می شــدند؛ مثــ ً
متــوکل ،موبــد نــزد خلیفــه احضــار شــد تــا
ا در زمــان
در مــورد خــراج گرفتــن شــاهان ایرانــی از او ســؤال شــود .او گفــت :بــه دلیــل
اهمــال مســلمانان در امــر کبیســه ،کشــاورزان دچــار ضــرر می شــوند؛ چــون
پیــش از رســیدن محصــول ،از آن هــا خــراج گرفتــه می شــود .ظاهــراً خلفــا بنــا
بــه عــادت پادشــاهان ایــران ،همیشــه در اوایــل نــوروز از رعایــای خــود خــراج
می ســتاندند .ولــی نــوروز ایرانیــان هنگامــی فــرا می رســید کــه محصــول و غـ ّ
ـات
بــه دســت آمــده بــود .دهقانــان در عهــد هشــام بنعبدالملک ،بــرای خالــد قســری
شــرح دادنــد کــه ســهل انگاری در امــر کبیســه باعــث زیان هــای بســیار شــده و
از او درخواســت کردنــد کــه یــک مــاه ،نــوروز را بــه تأخیــر انــدازد .خالــد از
بــرآوردن حاجــت دهقانــان شــانه تهــی کــرد و ایــن خبــر را بــه ّاطــاع هشــام
رســاند .هشــام پاســخ داد کــه مــن می ترســم ایــن کار شــما در شــمار «نســی» باشــد
کــه خداونــد فرمــوده« :نســیء زیــادت در کفــر اســت» 4.مــردم در زمــان هــارون ،از
یحییبنخالــد برمکــی خواســتند تــا دو مــاه ،نــوروز را بــه عقــب انــدازد و یحیــی
تصمیــم گرفــت کــه چنیــن کنــد ولــی دشــمنان یحیــی گفتنــد کــه وی نســبت بــه
1
2
3
4

ابن طقطقی(1418ق1997/م) ،الفخری ،تحقیق عبدالقادر محمد مایو ،بیروت :دارالقلم العربی ،ط ،1صص.273-265
بلعمی ،همان ،ج ،4ص.1207
همان ،ج ،4ص.1239
سورة توبه ،آیة .37
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تعصــب مــی ورزد؛ ازایــن رو وی از این کار خــودداری کــرد»ّ .
متوکل
کیــش پدرانــش ّ
پــس از شــنیدن ایــن ســخنان موبــد ،ابراهیم بن عبــاس صولــی را احضــار کــرد و بــه
او دســتور داد تــا دربــارة نــوروز و تأخیــر انداختــن آن بــا موبــد همراهــی کنــد .ایــن
واقعــه در ســال 243ق بــود و بحتــری نیــز ایــن عمــل متـ ّ
ـوکل را طــی شــعری مــدح
گفــت .ایــن کار بــا کشــته شــدن متـ ّ
ـوکل در 244ق بــا اندکــی تفــاوت ،بــه دســت
صحــت ،نشــان دهنــدة میــزان
معتضــد بــه انجــام رســید 1.ایــن روایــت در صــورت ّ
ّاطالعــات تاریخــی موبــدان اســت کــه آن را در طــول ایــن همــه مــدّ ت بــدون
پشــتیبانی حکومتــی حفــظ کــرده بودنــد ،و نیــز حاکــی از میــزان نزدیکــی آنــان بــه
دســتگاه خلفــا و تأثیرشــان در تصمیمــات دســتگاه حکومتــی اســت.
 .6 .3تــاش بــرای نزدیکــی بــه خلیفــه :گاهــی موبــدان در صــدد نزدیــک شــدن بــه
خلیفــه برمی آمدنــد تــا از ایــن راه بــه مطامــع خــود دســت یابنــد یــا حدّ اقــل باعــث
کم تــر شــدن فشــار از ناحیــة حکومــت اســامی شــوند؛ چــرا کــه آنــان پیــش از
آن ،در دربارهــا آمدوشــد داشــتند و راه و رســم شــاهان را بــه خوبــی می دانســتند
و شــاهد بودنــد کــه راه و رســم خلفــا چنــدان تفاوتــی بــا شــاهان نــدارد ،بــه جــز
ـرب ،تقدیــم
آن کــه اینــان مســلمان و غیــر هم کیــش بودنــد .یکــی از راه هــای تقـ ّ
هدیــه بــود .به عنــوان نمونــه ،موبــدی در عصــر متـ ّ
ـوکل(233ق847/م247-ق861/م)
بــرای جلــب نظــر خلیفــه ،شیشــة روغنــی تقدیــم او  کــرد 2.الب ّتــه گاهــی نیــز ایــن
نزدیکــی بــه اختیــار موبــدان نبــود .مث ـ ً
ا خالدبنبرمــک در ســال 141ق پــس از
ستوناوند( ُاســتناباذ) کــه واقــع در پایــگاه ُم َص َّمغان(معــرب مس مغــان)
حملــه بــه دژ ُا
َ
یعنــی مجــوس بــزرگ بــود ،دو دختــر او را ربــود و بــه بغــداد بــرد .مهــدی خلیفــه
عباســی آن دو را خریــد و از هــر دو صاحــب فرزنــدی شــد .منصــور خلیفــة بعــدی،
فرزنــد یکــی از همیــن دختــران بــه نــام بحریــه بــود 3.بــه ایــن ترتیــب خلیفــة
ع ّباســی منصــور دوانیقــی از نســل موبــدان بــه شــمار مــی رود!
1
2
3

بیرونی ،همان ،صص.39-38
مسعودی ،مروج الذهب ،ج ،4ص.20
یاقوت ،همان ،ج ،1ص.176
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تعصبات
 .7 .3همــکاری بــا ســرداران مســلمان :موبــدان پس از گــذر از دورة اموی کــه ّ
نــژادی داشــتند ،گاه بــرای حفــظ آییــن خــود ،ولــو بــه ظاهــر ،بــا ســرداران ســپاه
اســام همــکاری و از مشــی سیاســی دولــت نوخاســتة عباســی پشــتیبانی می کردنــد؛
زیــرا ابومســلم و عباســیان آن هــا را در ســرکوبی اهــل بدعــت یــاری داده بودنــد.
زمانــی کــه ابومســلم بــه نیشــابور آمــد ،موبــدان از او خواســتند تــا به آفریــد را بــه
جــرم تبــاه ســاختن دو دین اســام و زرتشــت مجــازات کنــد .ابومســلم او و پیروانش
را در جبــال بادغیــس بــه هالکــت رســاند 1.ظهــور به آفریــد نشــان از گرایــش
زرتشــتیان بــه فرقه گرایــی داشــت .احتمــا ًال نارضایتــی هــر دو گــروه مســلمانان
و مجــوس باعــث ســرکوبی ســریع ایــن نهضــت شــد .ایــن نــوع ســازش ابومســلم بــا
موبــدان و زرتشــتیان بخشــی از سیاســت او در بهره جویــی از نیروهــای گوناگــون
ضــد عــرب جهــت نبــرد بــا امویــان بــه شــمار مــی رود .بــه عقیــدة زرین کــوب،
ایــن ابومســلم بــوده کــه بــه موبــدان نزدیــک شــده ،یــا ایــن اجــازه را بــه آنــان داده
اســت 2.هرچنــد ایــن نظــر صائــب اســت ،ولــی نبایــد ســهم موبــدان را در برقــراری
ایــن ارتبــاط نادیــده گرفــت.
 .8 .3ابــراز وفــاداری بــه شــاهان ایرانــی در برابــر خلیفــة مســلمانان :در میــان موبــدان
برخــی نیــز به رغــم مشــکالت بســیار هنــوز هــم نســبت بــه پادشــاهی ساســانی
وفــادار بودنــد .حکایــت شــده روزی مأمــون چهــار نفــر را بخواســت و بــه آنــان
خلعتــی بــه ارزش ســه هــزار دینار بــه انضمــام حکومت خراســان ،مصر و ارمنســتان
بخشــید(الب ّته صحبــت از مقــر حکومــت نفــر چهــارم نشــده اســت) .ســپس موبــدان
را فــرا خوانــد و از او پرســید :دهقــان! آیــا پادشــاهان عجــم نیــز چنیــن خلعت هایــی
داشــتند؟ شــنیده ام خلعت هــای آنــان بــه بیــش از چهــار هــزار درهــم می رســیده
اســت! موبــدان گفــت« :خداونــد امیرالمؤمنیــن را مســتدام بــدارد! پادشــاهان عجــم
ســه چیــز داشــتند کــه شــما نداریــد .1 :آنــان همان قــدر می بخشــیدند کــه از
1
2

بیرونی ،همان ،ص .257برای مطالعة بیش تر ر.ک .صدیقی ،همان ،صص.167-144
زرین کوب« ،فتح ایران به دست اعراب و پی آمد آن» ،ص.35
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مــردم بــه قــدر تواناییشــان می گرفتنــد؛  .2آنــان از جایــی می گرفتنــد کــه جایــز
بــود و بــه کسـی می بخشــیدند کــه شایســتگی آن بخشــش را داشــت؛  .3کســی جــز
اهــل ریــب از آنــان نمی ترســید» .ایــن ســخنان ،نظــر خلیفــه را نســبت بــه شــاهان
اهم ّیــت اســت .1 :اهمیــت دادن
ایــران تغییــر داد 1.در این جــا چنــد نکتــه حائــز ّ
خلیفــه بــه اهــل کتــاب و حضــور آزاد آنــان در قصــر خلیفــه؛  .2آزاد ِی بیــا ِن ملــل
دیگــر؛  .3ادای احتــرام بــه خلیفــه بــا دادن لقــب و دعــای خیــر؛  .4روشــنفکری
خلیفــه و پذیــرش ســخن حــق ولــو از ســوی یــک زرتشــتی .از ایــن رو ،مأمــون
چنــان احترامــی بــرای شــاهان ایرانــی قائــل بــود کــه وقتــی غالمــش انگشــتری
یاقــوت کســری انوشــروان را از تابوتــش ربــود ،دســتور داد انگشــتری را برگرداننــد
و غــام را اعــدام کننــد .نقــش نگیــن شــاه ایــن بــود« :بــه مــه ،نــه مــه بــه»؛ یعنــی
2
آن کــه بهتــر اســت ،بزرگ تــر اســت؛ نــه آن کــه بزرگ تــر اســت ،بهتــر اســت.
در هــر حــال ،همــکاری روحانیــان زرتشــتی بــا حکومـت  امــوی و ع ّباســی(تا ســال
334ق945/م و اســم ًا تــا 656ق1258/م) آرامــش مذهبــی را در عــراق برقــرار نگــه
3
داشــته بــود.
شــایان ذکــر اســت کــه نقــش اجتماعــی موبــدان بــا از دســت رفتــن پایــگاه
اقتصــادی آنــان ،بیش ازپیــش رو بــه افــول نهــاد .معافیــت موبــدان از پرداخــت
مالیــات  4،اختصــاص اموالــی از ســوی حکومــت بــه آنــان ،گرفتــن صدقــه و عشــریة
زرتشــتیان ،و مــوارد بســیار دیگــر باعــث ثــروت بی حــدّ آنــان در زمــان ساســانیان
شــده بــود؛ مثــ ً
ا موبــد موبــدان ،در ُخ َمیهــن باغــی بــا عنــوان «بــاغ موبــد» بنــا
کــرد کــه در آن هــزار خانــه و بــاغ رز بــود 5.در بخــارا نیــز کوش ـک  مغــان در
بوســتان های خوش و خــرم بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه در روزگار امیــر حمیــد
1
2
4
5

محمد غ ّزالی(1429ق2008/م) ،التِبر المسبوک فی نصیحة الملوک ،بیروت :المکتبة العصریة ،چ ،1ص.69
ّ
غ ّزالی ،همان ،ص.70
3 Choksy, chapter1, p31 .
نویری ،همان ،ص330؛ طبری ،همان ،ج ،2ص.151
محمدقمی( ،)1361تاریــخ قــم ،ترجمــة حســنبنعلیقمی ،تحقیــق ســید جالل الدیــن تهرانــی ،تهــران:
حســن بن ّ
تــوس ،چ ،2ص.64
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ســامانی ،قیمــت هــر جفــت آن بــه چهارهــزار درهــم می رســید 1.ا ّمــا اینــان در ســدة
3ق پایــگاه اقتصــادی خــود را از دســت دادنــد؛ چــون ایرانیانــی کــه بــه مســلمانان
جزیــه می دادنــد ،نمی توانســتند مبلغــی را نیــز بــه موبــدان تحــت عنــوان صدقــه و
عشــریه بپردازنــد؛ ازایــن رو ،موبــدان ،نــرخ انجــام مراســم عبــادی را پاییــن آوردنــد
و برخــی از آنــان بــه صــورت پاره وقــت بــه کارهــای دیگــری چــون کشــاورزی و
تجــارت پرداختنــد ،برخــی نیــز به ک ّلــی دســت از جایــگاه دینــی خــود برداشــتند و
2
فرزنــدان خــود را هــم ازایــن کار بازداشــتند.
نتیجه گیری
موبــدان در دورة ساســانی ،مرجــع دینــی و معتمــد مــردم بــه شــمار می رفتنــد و
در برابــر هرگونــه دعــوت یــا آییــن دیگــری به شــدّ ت مقابلــه می کردنــد؛ پیــش
از اســام بــا مســیحیت و مــزدک و پــس از فتــح ایــران نیــز ،بــا عقایــد به آفریــد
جنگیدنــد و زرتشــتیان را از درهــم آمیختــه شــدن بــا مســلمانان برحــذر داشــتند.
آنــان همــواره حافــظ اوســتا و شــعایر دینــی بودنــد؛ چــه پیــش از فتــوح و چــه
پــس از آن .ایشــان در طبقــة خــواص جامعــه بودنــد کــه از علــوم بســیاری آگاهــی
داشــتند ،دربــاره تاریــخ شــاهان ،و حکمــت و جوامــع و آداب ،کتاب هــا نوشــتند
و علــم خــود را بــه موبــدان بعــدی منتقــل  ســاختند ،پــس از فتــوح هــم در صــدد
حفــظ زبــان پهلــوی در برابــر عربــی برآمدنــد و اوســتا را دوبــاره بــه صــورت
مکتــوب درآوردنــد تــا از خطــر زوال آن جلوگیــری کننــد و بــه مســلمانان ثابــت
کننــد کــه دارای کتــاب مقدس انــد و بایــد معاملــة کتابــی بــا آنــان شــود.
در طــول نزدیــک بــه ســه ســده پــس از فتــح ایــران ،بــه دلیــل از بیــن رفتــن
دودمــان شــاهی ،بــه نوعــی حاکــم بالمنــازع ایرانیــان زرتشــتی محســوب می شــدند
ولــی بــا از بیــن رفتــن تدریجــی آتشــکده ها ،پایــگاه خــود را از دســت  دادنــد
محمدبن جعفرنرشــخی( ،)1363تاریــخ بخــارا ،تهــران :تــوس ،چ ،2ص .33نرشــخى بــه نــام اميرحميــد-
1
ّ
نوحبننصربن(احمدبــن) اســماعيل ســامانى كتابــى تأليــف كــرده و در آن بــه ذكــر بخــارا ،و مناقــب و فضائــل او ،و آنچــه
مقدمــه ،صــص.4-3
در وى اســت ،پرداختــه اســت .همــانّ ،
2 Choksy, chapter3, p.98.
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و بــا اســام آوردن زرتشــتیان ،نیــاز مــردم بــه آنــان نیــز رو بــه کاهــش نهــاد.
آنــان بــا قــدرت سیاســی  -اجتماعــی و ثــروت هنگفــت خــود کــه از ســوی شــاه
و مــردم تأمیــن می شــد ،بــرای حفــظ آییــن ،در خفــا(در مناطــق دورافتــاده یــا
خــارج از ایــران) بــه حیــات خــود ادامــه دادنــد ،و بــه حفــظ میــراث گذشــتگان
همــت گماردنــد .آنــان گهــگاه ایــن ســرمایه های معنــوی خــود را در اختیــار خلفــا
ّ
و دانشــمندان مســلمان قــرار می دادنــد .موبــدان بــه دلیــل جایــگاه رفیــع سیاســی
خــود در دورة ساســانی ،توانســتند در برخــی از دوره هــا بــه ویــژه در عصــر عباســی
اول ،بــه خلفــا نزدیــک شــوند.
منابع و مآخذ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـقرآنکریم
ـآذرفرنبــغ فرخــزادان( ،)1384روایــت آذرفرنبــغ فرخــزادان ،آوانوشــت و ترجمة حســن رضائی
باغ بیــدی ،تهــران :مرکــز دائرة المعــارف بــزرگ اســامی ،چ.1
ـآملــی ،شــمس الدینمحمدبنمحمــود( ،)1381نفائــس الفنــون فــی عرائــس العیــون ،تحقیــق
ابوالحســن شــعرانی ،تهــران :اســامیه.
ابومحمداحمــد(1411ق1991/م) ،الفتــوح ،تحقیــق علــی شــیری ،بیــروت:
ـابن اعثمکوفــی،
ّ
داراالضــواء ،الطبعــة االولــی.
محمد(1938م) ،صورة االرض ،بیروت :دارصادر(افست لیدن).
ـابن حوقل نصیبی ،ابوالقاسم ّ
محمدبن علــی( ،)1379مناقــب آل 
ـابن شهرآشــوب الســروی المازندرانــی ،ابوجعفررشــیدالدین ّ
ابی طالــب ،قــمّ :
علمــه.
ـابن صوفــی نســابه(1422ق) ،المجــدی فــی انســاب الطالبیــن ،قــم :مکتبــة آیــة اهلل المرعشــی
النجفــی ،چ.2
محمدبن علی بن طباطبــا(1418ق1997/م) ،الفخــری ،تحقیــق عبدالقــادر محمــد
ـابن طقطقــیّ ،
مایــو ،بیــروت :دارالقلمالعربــی ،الطبعــة االولــی.
محمــد قمیحــه،
محمــد(1404ق) ،العقدالفریــدّ ،
مصحــح مفیــد ّ
ـابن عبدربــه اندلســی ،احمدبن ّ
بیــروت :دارالکتــب العلمیــه ،الطبعــة االولــی.
محمدبناســحقالهمذانی(1416ق1996/م) ،البلــدان ،تحقیـــق
ـابن الفقیـــــه ،ابوعبداهللاحمدبن ّ
یوســف الهــادی ،بیــروت :عالمالکتــب ،الطبعــة االولــی.
ـ  ،)1349( -----مختصرالبلدان(بخــش مربــوط بــه ایــران) ،ترجمــة ح .مســعود ،تهــران :بنیــاد
فرهنــگ ایــران.
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ـابن قتیبهدینــوری ،ابومحمدعبداهلل بن مســلم(1418ق1998/م) ،عیــون االخبــار ،محقــق و
مصحــح یوســف علــی طویــل ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــه.
ّ
ّ
ـابن قیمجوزیــه ،محمدبنابی بکــر(1381ق1961/م) احــکام اهــل الذمــه ،دمشــق :جامعــة
دمشــق ،الطبعــة االولــی.
ـابن ندیــم ،محمدبناســحق[بی تا] ،الفهرســت فــی اخبــار العلمــاء المصنفیــن و المحدثیــن و
اســماء مــا صنفــوه مــن الکتــب فــی ســائر العلــوم ،تحقیــق رضــا تجــدّ د[ ،بی جــا][ :بی نــا].
ـارداویرافنامــه ،ترجمــة رشــید یاســمی ،مجلــة مهــر ،س ،3ش ،1پرتــال جامــع علومانســانی،
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
محمدقاری[بی تا]  ،المســالک و الممالــک ،قاهــره :الهیئــة
ـاصطخــری ،ابواســحاقابراهیمبن ّ
العامــة لقصــور الثقافــة.
ـاوســتا:کهن ترین ســرودهای ایرانیــان( ،)1375گــزارش و پژوهــش جلیــل دوســتخواه ،تهــران:
مرواریــد ،چ.3
ـبالذری ،ابوالحسناحمدبنیحیی(1988م) ،فتوح البلدان ،بیروت :دار و مکتبة الهالل.
ـبلعمــی( ،)1373تاریخنامــه طبــری ،تحقیــق محمــد روشــن ،تهــران :ســروش ،چ ،1378 ،2ج1و
2؛ البــرز ،چ ،3ج3و4و.5
ـبویــس ،مــری( ،)1390آییــن زرتشــت کهــن روزگار و قــدرت مانــدگارش ،ترجمــة ابوالحســن
تهامــی ،تهــران :نــگاه ،چ.4
ـبیرونــی ،ابوریحــان( ،)1380آثارالباقیــه عــن القــرون الخالیــه ،تحقیــق و تعلیــق پرویــز اذکایــی،
تهــران :میــراث مکتــوب.
ـپیرنیا ،حسن( ،)1387تاریخ کامل ایران قبل از اسالم ،تهران :نگاه ،چ.4
ـتاریخ سیستان( ،)1366به تصحیح ملک الشعراء بهار ،تهران :کالله خاور ،چ.2
ـتاوادیــا ،جهانگیــر ک ،)1348(.زبــان و ادبیــات پهلوی(فارســی میانــه) ،ترجمــة ســیف الدیــن
نجم آبــادی ،تهــران :دانشــگاه تهــران.
ـتفضلــی ،احمــد( ،)1377تاریــخ ادبیــات ایــران پیــش از اســام ،بــه کوشــش ژالــه آمــوزگار،
تهــران :ســخن ،چ.2
ـجاحــظ ،ابوعثمانعمروبنبحــر(2002م) ،البیــان و التبییــن ،تحقیــق علــی ابوملجــم ،بیــروت:
دار و مکتبةالهــال.
ـ1332( -----ق1914/م) ،التــاج فــی اخــاق الملــوک ،تحقیــق احمــد زکــی باشــا ،القاهــره:
المطبعــة االمیریــة.
محمــد باســل عیــون الســود ،بیــروت :دارالکتــب
ـ 2003/1424( -----م) ،الحیــوان ،محقــق ّ
العلمیــه.
ـکرشاســب چوکســی ،جمشیدکرشاســب( ،)1391ســتیز و ســازش ،ترجمــة دکتــر نــادر
میرســعیدی ،تهــران :ققنــوس ،چ.6
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ـخلیفةبنخیــاط بنابی هبیرهاللیثیالعصفــری الملقــب بشــباب ،ابوعمــرو(1415ق1995/م) ،تاریــخ
خلیفـة  بنخیــاط ،تحقیــق فــواز ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــه ،الطبعــة االولــی.
ـخوارزمــی ،ابوعبداهللمحمدبناحمدبنیوســف الکاتــب(2008/1428م) ،مفاتیــح العلــوم،
دراســه عبداالمیراالعســم ،بیــروت :دارالمناهــل ،چ.1
ـدمیــری ،کمال الدیــن محمــد(2004/1424م) ،حیــاة الحیــوان الکبــری ،محقــق احمــد حســن
بســج ،بیــروت :دارالکتبالعلمیــه.
منجم ،تهران :فکر روز.
ـدوشن گیمن ،ژاک( ،)1375دین ایرانیان باستان ،ترجمة رؤیا ّ
ـدومنانــش ،ژ« ،)1363( .ادبیــات زردشــتی پــس از فتــوح مســلمانان» ،تاریــخ ایــران از اســام تــا
ســاجقه ،گردآورنــده ر .ن .فــرای ،ترجمــة حســن انوشــه ،ج  ،4تهــران :انتشــارات امیــر کبیــر.
ـراغباالصفهانــی ،ابوالقاسمالحســینبنمحمدبنالمفضل( ،)1999/1420محاضــرات االدبــاء
و محــاورات الشــعراء و البلغــاء ،تحقیــق عمــر فــاروق طبــاع ،بیــروت :داراألرقمبنابیاألرقــم.
ـروایــت اِمیــد َاشَ َوهیشــتان متعلــق بــه ســده چهــارم هجــری( ،)1376تدویــن و آوانویســی و
ترجمــه از متــن پهلــوی نزهــت صفــای اصفهانــی ،تهــران :نشــر مرکــز.
ـزرین کــوب ،روزبــه ،و یزدانــی راد ،علی(بهــار و تابســتان« ،)1390تدابیــر روحانیــان زردشــتی
بــرای مقابلــه بــا تغییــر دیــن به دینــان(از ســقوط شاهنشــاهی ساســانی تــا پایــان ســده چهــارم
هجــری)» ،جســتارهای تاریخــی ،پژوهشــگاه علومانســانی و مطالعــات فرهنگــی ،س ،2ش.1
ـزرین کــوب ،عبدالحســین( ،)1378دو قــرن ســکوت :سرگذشــت حــوادث و اوضــاع تاریخــی
ایــران در دو قــرن اول اســام ،از حملــه عــرب تــا ظهــور دولــت طاهریــان ،تهــران :ســخن ،چ.9
ـ« ،)1363( -----فتــح ایــران بــه دســت اعــراب و پی آمــد آن» ،تاریــخ ایــران از اســام تــا
ســاجقه ،گردآورنــده ر .ن .فــرای ،ترجمــة حســن انوشــه ،ج  ،4تهــران :انتشــارات امیــر کبیــر.
ـ )1386( -----کارنامه اسالم ،تهران :انتشارات امیر کبیر ،چ.12
ـزنــد وهومــن یســن(بهمن یشــت) و کارنامــه اردشــیر( ،)1342بــه اهتمــام صــادق هدایــت،
تهــران :انتشــارات امیرکبیــر ،چ.3
ـشایســت ناشایســت(متنی بــه زبــان پارســی میانــه)(1990/1369م) ،آوانویســی و ترجمــة
کتایــون مزداپــور ،تهــران :مؤسســةمطالعات و تحقیقــات فرهنگــی.
ـشریعتی ،علی( )1376تاریخ و شناخت ادیان ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چ.6
محمدبنعبدالکریــم(1992/1413م) ،الملــل و النحــل ،صححــه احمــد
ـشهرســتانی ،ابوالفتح ّ
محمــد ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــه ،الطبعــة الرابعــه.
فهــی ّ
محمدبنعلی بنحســین بنباویهالقمی(1378ق) ،عیــون اخبــار الرضــا(ع)،
ـصــدوق ،ابوجعفــر ّ
تهــران :جهــان.
ـصدیقــی ،غالمحســین(1375ش) ،جنبشــهای دینــی ایرانــی در قرنهــای دوم و ســوم هجــری،
تهــران :پاژنــگ ،چ.2
ـصفا ،ذبیحاهلل( ،)1378تاریخ ادبیات در ایران ،تهران :فردوس ،چ.8
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ـصفــدی ،خلیلبنایبــک(1428ق2007/م) ،نکــت الهمیــان فــی نکــت العمیــان ،تحقیــق
مصطفــی عبدالقــادر عطــا ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــه.
ـ1420( -----ق2000/م) ،الوافــی بالوفیــات ،طالعهیحیی بنحجیالشــافعی بن ایبــک
الصفــدی ،تحقیــق و اعتنــاء احمــد االرنــاؤوط و ترکــی مصطفــی ،بیــروت :دار احیــاء التــراث
العربــی.
ـطبرســی ،ابومنصوراحمدبنعلــی( ،)1403االحتجــاج علــی اهــل اللجــاج ،تعلیقــات و مالحظــات
الســید محمدباقر الموســوی ،مشــهد :مرتضــی ،چ.1
محمــد
تحقیــق
،
الملــوک
و
االمــم
تاریــخ
محمدبنجریــر(1967/1387م)،
ّ
ـطبــری ،ابوجعفر ّ
ابوالفضــل ابراهیــم ،بیــروت :دارالتــراث ،الطبعــة الثانیــة.
محمــد(1429ق2008/م) ،التِبــر المســبوک فــی نصیحــه الملــوک ،مح ّقــق
ـ ّ
غزالــی ،ابوحامد ّ
هیثــم خلیفــه الطعیمــی ،بیــروت :المکتبــة العصریــة.
ـفرنبغ دادگی(ُ ،)1369ب َند ِهش ،گزارنده مهرداد بهار ،تهران :توس.
ـقانــون مدنی زرتشــتیان در زمــان ساســانیان،گفتاری دربــاره کتاب ماتیــکان هزارداســتان[بی تا]،
گردآورنــده و برگــردان موبد رســتم شــهزادی ،به کوشــش مهرانگیز شــهزادی[ ،بی جــا][ :بی نا].
ـقدامة بن جعفر( ،)1981الخراج و صناعه الکتابه ،بغداد :دارالرشید للنشر.
محمــد بــن محمــود( ،)1373آثارالبــاد و اخبــار العبــاد ،تهــران :انتشــارات
ـقزوینــی ،زکریا ّ
امیرکبیــر.
محمد بنحســـن( ،)1361تاریــــــخ قم ،ترجمة حسن  بن علی بن حســن عبدالملک
ـ قمـــــی ،حـــسنبن ّ
قمــی ،تحقیــق ســیدجالل الدّ ین تهرانــی ،تهــران :تــوس ،چ.2
ـکاتبالواقــدی ،محمدبنسعدبنمنیعالهاشــمیالبصری(1410ق1990/م) ،الطبقــات الکبــری،
تحقیــق محمــد عبدالقــادر عطــا ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــه.
ـکریستنســن ،آرتــور( ،)1391ایــران در زمــان ساســانیان ،مجموعــه تاریــخ ایــران :ســرزمین
همیشــه مانــدگار ،ترجمــة رشــید یاســمی ،تهــران :ســمیر.
ـ الزار ،ژیلبــرت« ،ظهــور زبــان فارســی نویــن»( ،)1363تاریــخ ایــران از اســام تــا ســاجقه،
گردآورنــده ر .ن .فــرای ،ترجمــة حســن انوشــه ،ج  ،4تهــران :انتشــارات امیــر کبیــر.
ـماتیــکان گجســتک ابالیش[بی تــا] ،ترجمــة ابراهیــم میــرزای ناظــر[ ،بی جــا][ :بی نــا]،
مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی.
ـ محقــق دامــاد ،ســید مصطفــی( ،)1365بررســی فقهــی حقــوق خانــواده -نــکاح و انحــال آن-
مــواد 1034تــا  1157قانــون مدنــی[ ،بی جــا] :علــوم اســامی.
ـمحمــدی مالیــری ،محمــد( ،)1379تاریــخ و فرهنــگ ایــران در دوران انتقــال از عصــر ساســانی
بــه عصــر اســامی ،تهــران :توس.
ـمــردان فــرخ پســر اوهرمــزد( ،)1322گــزارش گمــان شــکن ،ترجمــة صــادق هدایــت[ ،بی جــا]:
جاویدان.
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ـمســعودی ،ابوالحســن علی بنالحســین[بی تا] ،التنبیــه و االشــراف ،تصحیــح عبــداهلل اســماعیل
الصــاوی ،القاهــره :دارالصــاوی.
ـ1409( -----م) ،مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر ،تحقیــق اســعد داغــر ،قــم :دارالهجــره ،چ.2
ـمســکویه الــرازی ،ابوعلــی( ،)1379تجــارب االمــم ،تحقیــق ابوالقاســم امامــی ،تهــران :ســروش،
الطبعةالثانیــة.
ـمشــکور ،محمدجــواد(  ،)1325گفتــاری دربــاره دینکــرد (مشــتمل بــر شــرح بخشــهای تاریــخ
اوســتا و ادبیــات دینــی پهلــوی) ،تهــران :چاپخانــة پاکتچــی.
ـمقدسی ،مط ّهربن طاهر[بی تا] ،البدء و التاریخ ،بورسعید :مکتبة الثقافةالدینیة.
ـ  )1374( -----آفرینش و تاریخ ،ترجمة شفیعی کدکنی ،تهران :آگه.
محمدبنجعفر( ،)1363تاریخ بخارا ،تهران :توس ،چ.2
ـ نرشخی ،ابوبکر ّ
األربفیفنــوناألدب ،قاهــره:
ـنویــری ،شــهابالدین احمــد بنعبدالوهــاب( ،)1423نهایــة َ
دارالکتــب و الوثائــق القومیــه ،چ.1
محمــد تقــی دانش پــژوه ،تهــران :انجمــن
ـنهایةاألربفیاخبــار الفــرسو العــرب( ،)1375مح ّقــق ّ
آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
ـنیبــرگ ،هنریــک ســاموئل( ،)1383دین هــای ایــران باســتان ،ترجمــة دکتــر ســیف الدین
نجم آبــادی ،کرمــان :دانشــگاه شــهید باهنــر.
ـویســپرد( 2537شاهنشــاهی) ،گزارشــگر ابراهیــم پــورداود ،بــه کوشــش بهــرام فره وشــی،
تهــران :دانشــگاه تهــران ،چ.2
ـیاقوت حموی بغدادی(1995م) ،معجم البلدان ،بیروت :دارصادر ،الطبعة الثانیة.
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Choksy, Jamsheed K.(1997), Coflict and Cooperation )Zoroastrian

ــ
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Columbia University Press.
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284-289. )www.iranicaonline.org/articles/index/D/page 18).
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تأثير خشكسالي و قحطي بر وضعیت مالكيت زمين
در ايران عصر ناصري

داريوش رحمانيان
مهدي ميركيايي

1
2

چكيــده :بــا انحطــاط صنايــع دســتي و كاهــش صــادرات ابريشــم در عصــر ناصــري ،اقتصــاد
كشــور ،عميق ـ ًا بــه بخــش كشــاورزي وابســته شــد .بــه ايــن ترتيــب ،زميــن و مالكيــت آن
اهميتــي بيــش از گذشــته يافــت .قحطيهــا كــه معلــول مجموعــهاي از عوامــل طبيعــي و
اقتصــادي بودنــد موجــب مــرگ و ميــر و مهاجــرت كشــاورزان و كشــت نشــدن زمينهــاي
كشــاورزي ميشــدند .كاهــش محصــوالت زراعــي ،يــا زمينهــا را بــه تصــرف دولــت و
مــاكان بــزرگ درمـيآورد و يــا بــه موقوفــات ميافــزود .ايــن وضعيــت بــه تضعيــف خــرده
مالكــي و تبديــل خــرده مالــكان بــه كارگــران روزمــزد ميانجاميــد .قحطــي ،دولــت را دچــار
بحــران مالــي ميكــرد و دولــت بــراي رهايــي از ايــن بحــران بــه فــروش خالصههــا پرداخــت.
فــروش خالصههــا قيمــت غــات را افزايــش داد ،طبقــه جديــد تاجــر -مــاك را پديــد آورد
و بــر قــدرت و نفــوذ سياســي مــاكان بــزرگ افــزود  .
واژه های كليدي :قحطي ،خشکسالی ،آفتزدگی ،مالكيت ارضي ،عصر ناصري
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The impact of drought and starvation on land
ownership in Iran in the Naseri era
Dariush rahmaniyan1
Mehdi mirkiaee2
Abstract: Because of the craft downfall and reduction of silk export in the
Naseri era, it became clear that the economy of the country has profoundly
affiliated to the the agricultural sector.
Therefor, land and land ownership became more significant.
As the result of some natural and economic factors, starvation spreads and
farmers had to immigrate and lands were left dropped without any water and
cultivation.
Reduction of agricultural products, the occupation of lands by the government,
or big landowners orattachment to endowments. Weakened the petty land owners
and changed theming to day workers. Government became involved in financial
crisis, because of famine and to relieve of this situation it started to selling the
crown lands.
Selling the crown lands increased the price of corns and created a new class
of landowner- merchants and increased the power and political influence of big
landownerships in the government.
Key words: famine, starvation, high-cost, landownership, Naseri era
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مقدمه
در عصــر ناصــری کاهــش تولیــد ابریشــم ،نابــودی صنایــع دســتی و منســوجات
داخلــی در رویاروئــی بــا منســوجات ارزانتــر اروپایــی ،اقتصــاد کشــور را روز بــه
روز بــه درآمــد حاصــل از کشــاورزی وابســتهتر می کــرد 1.غلــه ،محصــول اصلــی
اقتصــاد کشــور بــود و در کنــارآن کشــت رو بــه گســترش محصــوالت صنعتــی
همچــون تریــاک ،پنبــه و تنباکــو نیازهــای ارزی کشــور را تأمیــن میکــرد .بدیهــی
اســت کــه در ایــن اقتصــاد تکبخشــی ،اکثریــت جمعیــت فعــال کشــور در همیــن
بخــش مشــغول بــه کار باشــند و حیــات اقتصــادی ،و اجتماعــی آنهــا بــه ((زمیــن))
وابســته باشــد.
مالیــات ارضــی بخــش عمــدهای از درآمــد دولــت را تشــکیل مــی داد و دولــت
مواجــب مســتمريبگیران خــود را اعــم از شــاهزادگان ،دیوانیــان ،قشــون و
روحانیــون بــه صــورت نقــدی و جنســی پرداخــت می کــرد .پرداخــت جنســی
بــه صــورت اوزان مشــخصی از غــات بــه دســت ايــن افــراد میرســید .بــه ایــن
ترتیــب وابســتگی همــه جانبــة حکومــت و بخــش عظیمــی از اقشــار و گروههــای
اجتماعــی بــه محصــوالت کشــاورزی روز بــه روز بــر اهمیــت زمیــن و مالکیــت
آن میافــزود.
حیــات اقتصــادی ایــن گروههــا بــه طــور مســتقیم یــا بــه کشــت غــات وابســته
بــود و یــا بــه کشــت محصــوالت کشــاورزی صنعتــی ،و در هرحــال زمیــن و
مالکیــت ارضــی ،نقشــی کام ـ ً
ا محــوری و حیاتــی یافتــه بــود.
زمیــن از نظــر مالکیــت در عصــر ناصــری ،همچــون ادوار پیشــین بــه چهارگونــه
عمــدة خالصــه ،وقفــی ،اربابــی و دهقانــی تقســیم می شــد .زمینهــای خالصــه بــه
حکومــت تعلــق داشــت .ايــن زمينهــا يــا مســتقيم ًا بــه زارعــان اجــاره داده می شــد  
كــه در ايــن صــورت ،حكومــت بــه علــت مالكيــت زميــن و آب ،ثلــث محصــول
را بــه خــود اختصــاص م ـيداد و يــا بــه عنــوان تيــول در اختيــار افــراد لشــكري و
 1در ایــن میــان تولیــد فــرش یــک اســتثنا بــه شــمار مـیرود چــون بــا رقابــت خارجــی رو در رو نبــود ،از ســویی افزایــش
صــادرات فــرش بیشــتر در ســالهای پایانــی عصــر ناصــری مشــاهده میشــود.
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كشــوري قــرار ميگرفــت .غلــة حاصــل از ايــن زمينهــا يــا بــه پرداخــت مواجــب
اختصــاص مييافــت و يــا در هنــگام گرانــي بــراي كنتــرل قيمتهــا بــه بــازار
ســرازير ميشــد .زمینهــای خالصــه انــواع گوناگونــی داشــت؛ خالصههــای
دیوانــی کامـ ً
ا در تصــرف حکومــت بودنــد و زارعــان اجــارة خــود را بــه مأمــوران
حکومــت میپرداختنــد .خالصههــای تیولــی در اختیــار برخــی صاحــب منصبــان
عالــی رتبــه یــا ســران عشــایر بودنــد؛ ایــن خالصههــا بــه عنــوان بخشــی از حقــوق
دیوانــی بــه ایــن افــراد داده می شــد  و یــا ســران عشــایر در مقابــل آمــاده کــردن
تعــدادی ســرباز ،ایــن زمینهــا را در اختیــار میگرفتنــد .خالصههــای انتقالــی بــه
صــورت مادامالعمــر بــه افــراد منتقــل می شــد نــد .ایــن اشــخاص ،حــق واگــذاری
ایــن زمینهــا را نیــز داشــتند .خالصههــای ضبطــی ،زمینهایــی بودنــد کــه بــه علــت
عــدم پرداخــت مالیــات یــا شــورش صاحبــان آنهــا بــه تصــرف حکومــت درآمــده
بودنــد .خالصههــای بــذری نیــز زمینهایــی بودنــد کــه در ســالهای قحطــی بــه
دســت صاحبانشــان کشــت نشــده بودنــد و حکومــت بــرای آبــادی دوبــاره ،پــس
ازقحطـی ،بــذری را در اختیــار مالــکان قــرار داده و زمیــن را بــه خالصههــا افــزوده
بــود؛ ایــن امــاک پــس از برداشــت محصــول و پــس گرفتــن بــذر دیــوان ،بــه
صاحبــش بازگردانــده می شــد  .از خالصههــای بــذری بیشتــر در منطقــة اصفهــان
و درعصــر محمدشــاه یــاد شــده اســت .در عصــر ناصــری کــه منابــع متعــددی بــه
مســاعدة بــذری پــس از قحطــی اشــاره داشــته اند ،از گــرو گرفتــن زمینهــا در
برابــر ایــن مســاعده یــاد نکرده انــد.
اراضــی وقفــی ،زمینهایــی بــود کــه عایــدات آنهــا بــه امــور مذهبــی و خیریــه
اختصــاص مییافــت .گاهــی امــاک بــه ایــن امیــد کــه از ضبــط و توقیــف در
امــان بماننــد بــرای مصــارف خــاص وقــف می شــد نــد .ایــن جریــان ،آزادی واقــف
را در مــورد واگــذاری محــدود می کــرد؛ امــا تولیــت ملــک ،نســل بــه نســل انتقــال
1
مییافــت.
زمینهــای اربابــی شــامل امــاک مــاکان بــزرگ و زارعیــن خــرده مالــک
 1آ .ك .لمبتن ( ،)1375ايران عصر قاجار ،ترجمةسيمين فصيحي ،تهران :جاودان خرد ،ص .99
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بــود .دیوانیــان ،علمــا ،حــکام والیــات و از نیمـة عصرناصــری بــه بعــد ،تجــار طبقــة  
مــاکان بــزرگ را تشــکیل می دادنــد.
خــرده مالکــی بیشتــردر مناطقــی کــه حاصلخیــزی کمتــری داشــتند ،بــه چشــم
میخــورد .ایــن زمینهــای کوچــک بــه دســت تعــداد محــدودی رعیــت کشــت
می شــدند و مــازاد تولیــد آنهــا بــه قــدری بــود کــه در ســالهای پــر بــاران بتواننــد
مالیــات دیوانــی را بپردازنــد .قانــون ارث ،یکــی از عوامــل تبدیــل زمینهــای بــزرگ
بــه اراضــی کوچکتــر و تبدیــل مالــکان بــه خــرده مالــکان بــود.
بــه مالکیــت دهقانــی هــم در منابــع و گزارشهــای مختلــف ایــن دوره اشــاره
شــده اســت .درایــن نــوع ازمالکیــت ،مــازاد تولیــد بیــش از آنچــه بــه مصــرف
ســاالنه دهقــان و خانــواده اش برســد وجــود نــدارد .جونــز کنســول انگلســتان
در تبریــز ،درگزارشــی در ســال 1873م مینویســد« :فقــط در حاشــیة شــهرهای
بــزرگ و دهــات واقــع شــده بــر ســر راههاســت کــه دهقانــان بیــش تــر از مقــدار
مطلــق مصــرف خویــش تولیــد می کننــد .در ســالهایی کــه بــه شــکل اســتثنایی،
محصــول زیــاد اســت ،صاحــب زمیــن فقــط بــه انــدازة مصــرف خانــوادهاش تــا
خرمــن بعــدی ،برداشــت میکنــد و ســپس چارپایانــش را در مزرعــة کام ـ ً
ا درو
1
نشــده رهــا میکنــد؛ چــون بــازاری بــرای فــروش محصــول مــازاد نــدارد».
آمارهــای دقیقــی ازمیــزان زمینهــای متعلــق بــه هــر بخــش در دســترس نیســت.
ا ّمــا بــه نظــر میرســد از آغــاز ســدة نوزدهــم تــا میانــة عصــر ناصــری بــر وســعت
زمینهــای خالصــه افــزوده شــده اســت .بــه عنــوان مثــال ،زمینهــای سیســتان و
بلوچســتان کــه ناظــران مختلــف بــه تولیــد وســیع غلــه درآن اشــاره کردهانــد،
در ســال 1866م خالصــه شــدند .بــا ایــن حــال ،دقیــق نبــودن آمارهــا بــا مقایســه
برخــی منابــع دســت اول بهتــر مشــخص می شــوند .محمدحســن خــان اعتمــاد-
الســلطنه در المآثــر و اآلثــار فهرســتی ازمیــزان مالیــات مناطــق مختلــف کشــور
را ارائــه میکنــد کــه در میــان آنهــا نــام منطقــة «فــارس» دیــده نمیشــود 2و
 1احمد سيف ( ،)1373اقتصاد ايران در قرن نوزدهم ،تهران :چشمه ،ص .212
 2محمدحسنخاناعتمادالسلطنه( ،)1361المآثر و اآلثار ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :اساطیر ،ص.126
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مخاطــب تصــور میکنــد کــه علــت آن خالصــه بــودن اکثرزمینهــای ایــن منطقــه
اســت .ا ّمــا در عیــن حــال میــرزا حســینخان سپهســاالر درنامــهای از فــارس بــا
عنــوان «اعظــم والیــات مالیــات بــده» یــاد میکنــد 1.در دســترس نبــودن آمــار و
ارقــام مشــخص بزرگتریــن مانعــی اســت کــه پیــش روی پژوهشــگران اقتصــاد و
کشــاورزی ایــن دوره قــرار دارد.
پيــش از ايــن پژوهشــگران تاريــخ عصــر قاجــار ،اشــاراتي گــذرا بــه وضعیــت
مالكيــت ارضــي در قحطيهــا در ايــن دوره داشــته اند  .خانــم لمبتــن در كتــاب
مالــك و زارع در ايــران در «ديباچــه مؤلــف بــر نشــر 1991م اشــاراتي كوتــاه بــه ايــن
نكتــه داشــته اســت .احمــد ســيف در دو اثــر اقتصــاد ايــران در قــرن نوزدهــم و قرن-
گــم شــده توجــه ويــژهاي بــه تبعــات اقتصــادي و اجتماعــي قحطيهــا داشــته و بــه
ويــژه بــه تأثيــرات قحطيهــا بــر كشــاورزي ايــران پرداختــه اســت .ارجاعــات مــا
بــه آثــار ایشــان تنهــا جهــت بهــره بــردن از گزارشهــای ناظــران انگلیســی بــوده
کــه احمــد ســیف بــه ایــن گزارشهــا دسترســی داشــته اند؛ هرچنــد کــه برخــی
نتیجهگیریهــای مــا نیــز بــا تحلیلهــای ایشــان همســو بــوده اســت .پروفســور
شــوكواوكازاكي در مقالــه «قحطــي بــزرگ  »1288تنهــا از تضعيــف خــرده مالكــي
در نتيجــه ايــن قحطــي يــاد كــرده و از تأثيــرات ديگــر آن در مالكيــت زميــن يــاد
نكــرده اســت .نويســندگان ديگــر نيــز بــا درجاتــي متفــاوت بــه دگرگونيهــاي
مالكيــت زميــن در ايــن دوره پرداختهانــد امــا بــه طــور خــاص ،تأثيــر قحطيهــا
را بــر ايــن تحــوالت واكاوي نكردهانــد  .
ايــن پژوهــش بــر آن اســت كــه نخســت بــه ايــن پرســش پاســخ دهــد كــه علــل
اصلــی وقــوع قحطــي چیســت و قحطــی و خشكســالي بــه طــور مســتقيم چــه تأثيري
بــر وضعيــت تملــك زميــن در ايــن دوره داشــته اند؟ و ســپس پاســخي بــراي ايــن
پرســش بيابــد كــه تبعــات و پيامدهــاي قحطــي همچــون بحــران نقدينگــي در جامعه
و كاهــش تــوان مالــي دولــت ،چــه تأثیــری در وضعیــت مالكيــت ارضــي  داشــت؟
فــرض مــا ايــن اســت كــه خشكســالي و قحطــي ،نخســت بــه كاهــش كشــت و
1
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ركــود كشــاورزي انجاميــد كــه هميــن امــر ،تغييراتــي را در ميــزان تعلــق زميــن بــه
هــر چهــار بخــش خالصــه ،وقفــي ،اربابــي و دهقانــی پديــد آورد و در مرحلــه بعــد،
بحرانهــاي مالــي كــه گريبانگيــر مــردم و دولــت شــده بــود وضعيــت تملــك 
اراضــي را تغييــر داد .در علــل قحطــی و گرانــی هــم از یــک ســو بــه عوامــل طبیعــی
و از ســویی بــه علــل اقتصــادی و مدیریتــی اشــاره کردهایــم.
شــایان ذکــر اســت ایــن مقالــه بیشــتر بــه وضع ّیــت یکجانشــینان اشــاره داشــته و
عشــایر را کــه شــرایط متفاوتــی داشــتند ،ملحــوظ نکــرده اســت.
نگاهی به علل وقوع قحطی و گرانی
بــا نگاهــی بــه جدولهــای 1و 2مشــاهده میکنیــم کــه گرانــی نــان از آغــاز تــا
پایــان عصــر ناصــری ،در مناطــق مختلــف کشــور رخ داده و در برخــی اوقــات حتــی
مناطــق حاصلخیــز شــمال کشــور نیــز از آن در امــان نبودهانــد .جالــب ایــن جاســت
کــه بیشتریــن مــوارد گرانــی در والیــت غلهخیــزی همچــون فــارس رخ داده
اســت.
جــدول قحطــی نشــانگر آن اســت کــه قحطیهــای فراگیــر کــه بخشهــای
وســیعی از کشــور را دربرگرفتنــد عمدتــ ًا در میانــة عصــر ناصــری و بــه فاصلــة
یــازده ســال در ســالهای  1277و 1288ق ( 1871و1860م) رخ نمودنــد  .
در بســیاری از ایــن قحطیهــا و گرانیهــا شــرایط اقلیمــی و میــزان بــارش ،تنهــا
بــه عنــوان عاملــی روانــی عمــل کــرده و موجــب فعــال شــدن عوامــل دیگــر همچون
احتــکار غــات شــده اســت.
خشکســالی ،احتــکار ،کشــت محصــوالت صنعتــی بــه جــای غــات و فســاد
دیوانیــان از عوامــل اصلــی ایــن قحطیهــا و گرانیهــا بــوده اســت .هرچنــد عوامــل
دیگــری همچــون آفــت زدگــی مــزارع ،صــادرات غلــه ،کمبــود ســوخت ،اخــذ
سیورســات توســط اردوهــای نظامــی و افزایــش کرایــة حمــل و نقــل نیــز در ایــن
امــر دخیــل بــوده و گاه چنــد عامــل ،دســت در دســت هــم ،ســبب ســاز گرانــی و
قحطــی می شــدند.
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در ایــن میــان احتــکار غــات ،توســط مــاکان و تجــار ،از اســباب عمــدة گرانــی
در تمــام مــدت ایــن دوره بــوده اســت .مــاکان بــا دریافــت انــدک اطالعــی از
آســیب آفــات یــا خشکســالي ،شــروع بــه انبــار کــردن غلــه می کردنــد  .
حکومــت قاجــار گاه بــا عرضــة غلــه بــه بــازار و شکســتن قیمــت آن ســعی
می کــرد مــاکان و انبــارداران غلــه را وادارد کــه از تــرس ســقوط بیشــتر قیمتهــا
غلــة خــود را وارد بــازار کننــد  .میــرزا کاظــم خــان نظامالملــک در نام ـهای بــه
ناصرالدینشــاه مینویســد « :چهــار -پنــج روز جنــس دیــوان را بــه قیمــت نــازل
کــه عبــارت از نــه تومــان باشــد در میــدان بفروشــند ،مــردم کــه میبیننــد جنــس
میآیــد و ارزان اســت آنچــه احتــکار کردهانــد بــه میــدان میآورنــد  1.
حکومــت در بســیاری اوقــات نیــز مجبــور می شــد  ســراغ انبارهــای محتکــران
رفتــه بــا قــوة قهریــه ،آنهــا را وادار بــه عرضــه غــات خــود کنــد .روزنامــة ایــران
در ربیــع االول 1297ق مینویســد« :در ارومیــه و خــوی و ســلماس بــه واســطة
احتــکار صاحبــان غلــه ،نــان کــم شــده بــود .نــواب اشــرف واال ولیعهــد مقــرر
داشــتند مــاک ارومیــه حکم ـ ًا غلــة دهــات خــود را بــه مظنــة عادلــه و قیمــت
مناســب بفروشــند و بــه هیــچ وجــه احتــکار نکننــد و اگــر مصــر در احتــکار
شــوند امینالــوزاره مأمــور اســت کــه هرجــا انبــار غلــه ســراغ کننــد حتمـ ًا آن را
گرفتــه بــه توســط تجــار بــه فــروش برســانند و قیمــت را بــه صاحبــان غلــه تســلیم
نماینــد»  2.
حتــی گاه بــا پیــش بینــی اوضــاع ســخت ،عــاوه بــر گنــدم خالصهجــات و
زمینهــای دیــوان ،حــکام بــه خریــد غلــة خــرده مالــکان و رعیــت میپرداختنــد
تــا در هنــگام بــروز قحطــی یــا گران ـی ،غلــة کافــی بــرای مدیریــت بــازار داشــته
باشــند .میــرزا عبدالحســین فرمانفرمــا در ســال1303ق نگــران از ســرایت گرانــی
غــات از عــراق عــرب بــه همــدان در نام ـهای از معیــن التجــار می خواهــد پیــش
از افزایــش قیمتهــا ،غــات مــاکان و خــرده مالــکان را خریــداری کــرده و از
 1كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران ،ميكروفيلم  ،1450سند .75
 2روزنامۀ ايران(ربيع االول 1297ق) ،س ،9ش .9
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پراکنــده شــدن رعیــت جلوگیــری کنــد  1.
امــا عــاوه بــر عوامــل انســانی همچــون احتــکار ،فســاد دســتگاه دیوانســاالری
قاجــار یــا ضعــف و ســوء مدیریــت ایــن دســتگاه و نیــز عوامــل طبیعــی همچــون
خشکســالی یــا آفــت زدگــی ،برخــی رخدادهــا در حــوزة تجــارت و کشــاورزی نیــز
بسترســاز ایجــاد گرانــی و قحطــی می شــد .کاشــت محصــوالت کشــاورزی صنعتــی
همچــون پنبــه و تریــاک در برخــی مناطــق یکــی از ایــن عوامــل اســت .کاشــت
محصــوالت صنعتــی در برخــی مناطــق ،از علــل مهــم قحطــی بــوده اســت .کنســول
انگلیــس در بوشــهر در ســال 1289ســال پایانــی قحطــی بــزرگ ،گــزارش داد« :چنــد
ســال قبــل ،ســود حاصلــه از تریــاک ،توجــه ایرانیــان را جلــب کــرد .و تقریبــا تمــام
اراضــی موجــود و مناســب در یــزد ،اصفهــان و جاهــای دیگــر بــه کشــت خشــخاش
اختصــاص پیــدا کــرد و کشــت غــات و ســایر محصــوالت پشــت گــوش انداختــه
شــد .ایــن مســئله بــا خشکســالی و ســایر عوامــل تلفیــق شــد و منجربــه قحطــی ســال
1872-1871م گردیــد»  2.
دربــاره تأثیــر کاشــت محصــوالت صنعتــی در کمیابــی و گرانــی غــات،
نظریهپــردازان بــه دو گــروه تقســیم شــده اند :گــروه نخســت همچــون پروفســور
شــوكو اوكازاكــي معتقدنــد کــه کشــت محصــوالت صنعتــی در قحطیهــا بــه ویــژه
قحطــی بــزرگ  1288مؤثــر نبــوده اســت 3و افــرادي نظيــر احمــد ســيف بــه تأثیــر
کاشــت ایــن محصــوالت مخصوصــا تریــاک بــاور دارنــد 4.بــه نظــر میرســد نظــر
هــر دو گــروه در بعضــی مناطــق ایــران صحیــح باشــد؛ در فــارس ،کشــت تریــاک
عامــل قحطــی نبــود امــا دراصفهــان از عوامــل بســیار تأثیرگــذار بــود .در نظرگرفتــن
اقتصــاد ایــران در آن عصــر بــه صــورت یــک کل واحــد و نظریهپــردازی دربــارة
آن ،برخــی از پژوهشــگران را بــه راه خطــا بــرده اســت.
دولــت بــه تشــویق زارعــان بــه کاشــت تریــاک پرداخــت و حتــی در والیــت
1
2
3
4

سازمان اسناد ملي ايران ،شمارة بازيابي سند  ،296/1817محل در آرشيو  613آ  4آ ز ا.
چارلز عيسوي( ،)1362تاريخ اقتصادي ايران ،ترجمة يعقوب آژند ،تهران :گستره ،ص .367
شوكو اوكازاكي(« ،)1365قحطي بزرگ  ،»1288آينده ،س ،12ش ،3-1ص .38
سيف ،همان ،ص .255
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فــارس آنهــا را از پرداخــت مالیــات معــاف کــرد .امــا اختصــاص مــزارع بــه
کشــت تریــاک بــه محــض بــروز کمتریــن آثــار خشکســالی ،نتایــج تلخــی بــه
همــراه داشــت  .
چنــد ســال پیــش از آغــاز قحطــی بــزرگ ،دبلیو،جــی ،دیکســون دیپلمــات دیگــر
انگلیســی  در ژوئیــه 1866م گــزارش کــرد « :نظــر بــه اینکــه توجــه بیشــتری بــه
کشــت پنبــه و تریــاک میشــود عرضــة مــواد غذایــی کاهــش یافتــه و قیمتهــا
شــدیدا افزایــش یافتــه اســت»  1.
پــس از قحطــی  1288حکومــت هوشــیار شــد و دســتورهایی بــرای محدودیــت
کشــت تریــاک صــادر کــرد .ایــن خــود گــواه آن اســت کــه کاشــت محصــوالت
صنعتــی در گرانــی و قحطــی مؤثــر بــوده اســت .ظلالســلطان در اصفهــان دســتور
داد :در برابــر هــر چهــار جریــب کشــت تریــاک یــک جریــب بایــد بــه کشــت
گنــدم اختصــاص یابــد 2.ســاموئل گریــن ویلــز بنجامی ـن ،دیپلمــات آمریکایــی ،نیــز
از ایــن اقــدام حکومــت یــاد کــرده اســت  3.
کنســول انگلســتان در بوشــهر ،ســه ســال پــس از قحطــی بــزرگ ،بــه وزارت
خارجــه كشــورش نوشــت :ایــن تجربــه بســیار پــر هزینــه (کاشــت تریــاک) بــه
ایرانیهــا آموخــت کــه محتــاط تــر و دوراندیــش تــر باشــند .در نتیجــه اکنــون
زمیــن محدودتــری بــه کشــت تریــاک اختصــاص یافتــه اســت  4.
صــادرات غلــه نیــز بــر نوســان بــازار داخلــی مؤثــر بــود .غلــه از مهمتريــن اقــام
صادراتــي ايــران بــود .در جدولــي كــه جــرج كــرزن از ارزش كاالهــاي صادراتــي
ايــران در ســال 1889م1306/ق فراهــم آورده اســت ،گنــدم و جــو مقــام ســوم
صــادرات را دارا هســتند:

1
2
3
4

سيف ،همان ،ص .212
ايزابال بيشاپ( )1375از بيستون تا زردكوه بختياري ،ترجمة مهراب اميري ،تهران :سهند ،ص .57
ساموئل گرين ويلز بنجامين( ،)1363ايران و ايرانيان ،به اهتمام رحيم رضازاده ملك ،تهران :صبا ،ص .471
سيف ،همان ،ص .214
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برنج       1/000/000تومان
انقوزه      280/000تومان
1
گندم و جو      200/000تومان

مقــدار صــادرات گنــدم در ســالهاي فراوانــي بــه  4/000تــن ميرســيد و
در  1869م 1286/قايــك ســال پيــش از قحطــي بــزرگ رقــم گندمــي كــه فقــط
بــه بمبئــي صــادر شــد  1284تــن بــود  1.يكــي از شــركتهاي انگليســي كــه در
2
زمينــة صــدور گنــدم ايــران از بوشــهر فعــال بــود «گــري ،ديــوز و شــريك» بــود.
محمدحســن خــان اعتمادالســلطنه هــم ارزش گنــدم صادراتــي را از خراســان بــه
3
روســيه ســالي  200/000تومــان ميدانــد.
امــا نميتــوان ضوابــط مشــخصي را بــراي ايــن حجــم صــادرات يافــت و صــدور
گنــدم از شــرايط بازارهــاي خارجــي ،جنــگ يــا قحطــي در كشــورهاي همســايه،
تمايــل تجــار و مــاكان بــراي دريافــت ارز خارجــي و فســاد ديوانيــان و مأمــوران
ســرحدي متأثــر بــود .از هميــن رو ،در بســياري مواقــع وسوســة بازارهــاي خارجــي
بــه احســاس نيــاز در داخــل ،غلبــه ميكــرد و صــادرات گنــدم ،بــه گرانــي غــات
در داخــل و گاه بــه قحطــي منجــر ميشــد .بهويــژه از آن جهــت كــه كشــور،
فاقــد راههــاي مناســب بــود ايــن صــادرات عمومــ ًا در مناطــق همجــوار مــرزي
صــورت ميگرفــت .بهعنــوان مثــال گنــدم آذربايجــان بــه قفقــاز و عثمانــي و
گنــدم خراســان بــه ســرزمينهاي مــاوراء بحــر خــزر صــادر ميشــد و گنــدم
مناطــق ديگــر كشــور جايگزيــن آن نميشــد .از هميــن رو كلنــل ادوارد ييــت دربــارة
صــادرات گنــدم خراســان اظهــار ميكنــد« :در يــك ســال معمولــي ،صــادرات غلــه
4
يعنــي نيمــه گرســنگي بــراي ســه چهــارم جمعيــت».
1
2
3
4

.

اوکازاکی ،همان ،ص . 38
رایت ،سر دنیس( ،)1363انگلیسیان در ایران ،ترجمة غالمحسین صدری افشار ،تهران :اختران ،ص140
اعتمادالســلطنه ،محمدحســنخان( ،)1371روزنامةخاطــرات اعتمادالســلطنه ،بــه کوشــش ایــرج افشــار ،تهــران :انتشــارات
امیرکبیــر ،ص. 247
ییت،چارلز ادوارد( ،)1365خراسان و سیستان ،ترجمة قدرت اهلل روشنی زعفرانلو ،تهران :یزدان ،ص. 176
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پیامد قحطی :زمینهای بایر و بدون صاحب
پیامدهــای قحطیهــا بســیار متنــوع و گســترده بــود و بــر تمــام شــؤون زندگــی
اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی جامعــه تأثیــر میگذاشــت .کاهــش جمعیــت،
مهاجــرت ،بحــران پولــی در کشــور ،رکــود کشــاورزی ،بحــران مالــی دولــت ،رکــود
اقتصــادی و کاهــش شــدید داد و ســتد ،ناامنــی و پدیدههایــی همچــون خودکشــی،
آدمخــواری ،مردهخــواری و کــودک فروشــی تنهــا برخــی از تأثیــرات قحطیهــا
در جامعــه بودنــد .کاهــش جمعیــت یــک از ایــن پیامدهاســت کــه بــه دلیــل عــدم
آمارگیــری صحیــح ،ارقــام دقیقــی از آن در دســت نیســت .امــا از بیــان شــاهدان
عینــی حــوادث میتــوان بــه کاهــش شــدید جمعیــت در مناطــق قحطــی زده پــی
بــرد .حسامالســلطنه در قحطــی  1288از خراســان بــه شــاه مینویســد« :از هــر
صــد خانــه ،هشــتاد خانــه آن مرحــوم و متفــرق شــده و هنــوز در کار تفرقــه شــدن
1
هســتند».
از یــزد نیــز یکــي از زرتشــتیان بــه پارســیان هنــد مینویسـد« :از هــزار خانــواری
کــه معــروض شــد الحــال قریــب پانصــد الــی ششــصد خانــوار زیادتــر باقــی نمانــده
اســت کــه همگــی چــه تلــف شــدند و چــه فــرار کردنــد»  2.
ایــن کاهــش جمعیــت در بســیاری جاهــا حتــی ســالها پــس از قحطــی ترمیــم
نشــده اســت .میــرزا عبدالغفــار نجمالدولــه در ســفرنامه خوزســتان دربــارة قریــه
(بــن) در چهارمحــال و بختیــاری مینویســد« :ایــن قریــه قبــل از گرانــی 1289ق
یــک هزارخانــوار جمعیــت داشــتند ،حــال نصــف شــده»  3.
جمعیــت شــهر قــم در یــک سرشــماری در ســال1286ق یعنــی یــک ســال پیــش
از آغــاز قحطــی بــزرگ 25382 ،نفــر ذکــر شــده اســت  .ایــن رقــم در ســال 1294
یعنــی شــش ســال پــس از قحطــی بــه  19750نفــر رســیده اســت 4.پیداســت کــه بــا
1
2
3
4

سازمان اسناد ملي ايران ،شمارة بازيابي سند  ،295/4331محل در آرشيو  847ب  2آ /ا.
جهانگير اشيدري(« ،)1365نامه اي از يك قرن پيش» ،چيستا ،س ،8ش  ،4ص . 346
ميــرزا عبدالغفــار نجــم الدولــه( ،)1342ســفرنامه خوزســتان ،بــه تصحيــح ســيد محمــود دبيرســياقي ،تهران :علمــي ،ص .173
ناصــر پاكدامــن( ،)1383در جســتجوي جمعيــت ايــران دوران ناصــري ،حديــث عشــق (گردآورنــده نــادر مطلبــي كاشــاني)،
تهــران :كتابخانــة مجلــس شــوراي اســامي ،ص .508
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گذشــت چنــد ســال ،شــهر هنــوز وضعیــت پیــش از قحطــی را بازنیافتــه اســت.
ایــن کاهــش جمعیــت ،کاهــش نیــروی کار و کاهــش زمینهــای زیــر کشــت را
در پــی داشــت .کنســول هربــرت ،دیپلمــات انگلیســی در 1877م شــش ســال پــس از
قحطــی بــزرگ نوشـت« :پیــش از ایــن درة کارون ،تراکــم جمعیــت باالیــی داشــت
و بــا جدیــت کشــت می شــد .امــروز ایــن دره منطق ـهای بایــر و عم ـ ً
ا  خالــی از
ســکنه اســت»  1.
او دربــارة کرمانشــاه نیــز نوشــت« :حداکثــر یــک ســوم زمینهایــی کــه در
گذشــته مــورد بهــره بــرداری قــرار میگرفتهانــد در حــال حاضــر زیــر کشــت
رفتهانــد»  2 .
کاهــش جمعیــت متأثــر از دو پدیــدة مــرگ و میــر و مهاجــرت بــود .یکــی
از نخســتین پیامدهــای قحطــی و محســوسترین آنهــا ،پدیــدة مهاجــرت بــود.
مهاجــرت از روســتا بــه شــهر ،مهاجــرت بــه مناطــق برخوردارتــر و حاصلخیزتــر
همچــون گیــان و مازنــدران ،مهاجــرت بــه خــارج از کشــور و ســرازیر شــدن
ایــات بــه شــهرها برخــی از صورتهــای جابــه جایــی جمعیــت در ایــام قحطــی
هســتند  .
روزنامــۀ ایــران در دوازدهــم شــعبان 1288ق در اوج قحطــی بــزرگ ،از ورود
دســتهجات بزرگــی از مــردم بــه پایتخــت خبــر میده ـد« :بــه واسطةخشکســالی
ســنواتی ،فقــرا و ضعفــای اطــراف ممالــک ،تــاب و تــوان زیســتن در اوطــان خــود
ندیــده و بــه دربــار معدلــت مدارهمایــون روی آورده انــد»  3.
در قحطــی 1277ق نیــز روزنامــۀ دولــت علیــه ایــران از مهاجــرت مــردم اصفهــان
و یــزد و شــیراز مینویس ـد« :همــه روزه جمعــی کثیــر از فقــرای اصفهــان و یــزد،
محــض اســتحصال وســعت و فراغــت ،نقــل بــه آن مملکــت مینماینــد»  4.
مهاجــرت بــه گیــان و از آنجــا بــه روســیه در ســال 1288ق رقــم بزرگتــری
1
2
3
4

احمد سيف( ،)1387قرن گم شده ،تهران :نشر ني ،ص .87
سيف ،همان ،ص .87
روزنامۀ ايران(دوازدهم شعبان  ،)1288س ،1ش .12
روزنامۀ دولت عليه ايران(دهم ذي قعده 1277ق) ،س ،2ش .5
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از جابــه جایــی جمعیــت را نشــان میدهــد .در اســناد وزارت خارجــه انگلســتان
( 18دســامبر  )1871آمــده اس ـت« :ســیل انبــوه مهاجــران از والیــات جنوبــی بــه
ســوی گیــان کــه وضــع خواربــار در آنجــا نســبتا خــوب بــود ،از حدود مــه 1871
بــه راه افتــاد ،تــا مــاه نوامبــر حــدود 20تــا 30هــزار مهاجــر بــه ایــن والیــت کــه
جمعیــت اصلـیاش صــد هــزار نفــر بــود ،ســرازیر شــده بــود .شــماری از مهاجــران
راهشــان را بــه شــمال ادامــه دادنــد و بــا گذشــتن از مــرز بــه روســیه رفتنــد»  1.
ایــن مهاجرتهــا نــه تنهــا موجــب بــی صاحــب شــدن و رهــا شــدن زمینهــا و
همچنیــن کمبــود رعیــت و زارع بــرای کشــت می شــد  بلکــه از نیــروی کاری کــه
بــرای بازســازی و تعمیــر قنــوات و جــداول آبیــاری مــورد نیــاز بــود میکاســت
کــه آن نیــز در جــای خــود بــه بایــر شــدن زمینهــا و کاهــش کشــت و زرع
میانجامیــد  .
امــا پدیــدهای دیگــر کــه در ایــام قحطــی بــه فــرار دهقانــان و کشــت نشــدن یــا
بــی -صاحــب شــدن زمینهــا منجــر می شــد «ناامنــی» بــود .گرســنگی بــه شــرارت
و دزدی دامــن مـیزد .بــه ویــژه ایــات گرســنه بــه روســتائیان یــورش میبردنــد و
دهقانــان وادار بــه تــرک محــل زندگــی خود می شــد نـد« :به واســطة همیــن گرانی،
ایــات قشــقایی و ایــات خمســه کــم کــم دســت انــدازی و گنــده دزدی مینمایند»  2.
حمــات ترکمنهــا بــه شــمال خراســان در ایــام قحطــی بــزرگ شــدت یافتــه و
حتــی در نزدیکــی مشــهد بــدون هیــچ مانعــی اردو زده بودنــد .حاجیعبداهللخــان
قراگوزلــو در گــزارش ســرخس و قلعــة ناصریــه مینویســد« :بــا وجــود اینکــه
گنــدم کاشــتن در ســرخس بــه ایــن ســهولت و آســانی اســت جمعیــت و ســاخلو
ســرخس از خــوف االمان(غــارت ترکمنهــا) نمیتواننــد زراعــت کننــد»  3.
بــه ایــن ترتیــب ،ناامنــی ناشــی از قحطــی درکاهــش کشــت و زرع و رهــا شــدن
زمینهــای کشــاورزی ،مزیــد بــر علــت می شــد  و اســباب مهاجــرت و گرســنگی
شــمار بیشــتری از زارعــان و خــرده مالــکان را فراهــم مـیآورد  .
 1اوكازاكي ،همان ،ص .32
 2علي اكبر سعيدي سيرجاني ( ،)1361وقايع اتفاقيه ،تهران :اميركبير ،ص .442
 3حاجي عبداهللخان قراگوزلو ( ،)1382مجموعه آثار ،به تصحيح عنايتاهلل مجيدي ،تهران :ميراث مكتوب ،ص .99
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افزایش خالصهها
افــزون بــر گرســنگی و نــا امنــی ،عامــل دیگــری کــه موجــب فــرار روســتائیان و
خــرده مالــکان و رهــا شــدن زمینهــا می شد،کاســته شــدن از عایــدات زمیــن و
عــدم توانایــی مالــکان در پرداخــت مالیــات بــود .زمینهایــی کــه صاحبــان آنهــا
قــادر بــه پرداخــت مالیــات نبودنــد بــه خالصههــا افــزوده می شــدند و بــه تملــک
دولــت در میآمدنــد .جابــری انصــاری دربــارة زمینهــای زراعــی در قحطــی
بــزرگ 1288ق مینویســد« :اربابیهــای بعضــی هــم در شــمار خالصــه جــات
آمــد .از راه شکســتگی قحطــی و بــی صاحبــی و ســختی و بدبختــی ضعفــای مالکیــن
بــوده .نظــر بــه ویرانــی و فزونــی مالیــات و اندکــی بهــای عایــدات رهــا کــرده»  1.
یکــی از زرتشــتیان یــزد نیــز بــه انجمــن پارســیان هنــد مینویس ـد« :بــه جهــت
کــم شــدن بــرف و بــاران ،بــر کــت زمیــن و آســمان از بیــن رفــت ،چنــان کــه
صاحــب ملــک نیــز از عهــدة مالیــات دیوانــی برنیامــده ملــک خــود را واگــذار و
2
خــود فــرار کــرد».
ایــن امــاک کــه در ازای مالیــات معــوق بــه تصــرف دولــت در میآمدنــد و بــه
خالصههــا افــزوده می شــدند.
روســتاها بــه تدریــج وارد دفترهــای ثبــت امــاک دولتــی شــده و مالکیــت آنهــا
از اربابــان ســاقط می شــد ،همیــن از اعتبــار اجتماعــی مــاکان نیــز میکاســت:
«درایــن قحطــی ســه ســاله نیــز نظــر بــه نرســیدن مالیــات و افتــادن دهــات بــاز در
ثبــت رقبــات ،بــرای اربابیهــا اغتشاشــی تمــام افتــاد .بــه نظــر دارم تجــار احتیــاط
مینمودنــد بــه پســر مالکیــن دختــر بدهنــد میگفتنــد در ایــن خانــواده اعتبــار
نیســت»  3.

 1محمدحسن جابري انصاري[بي تا] ،تاريخ اصفهان و ري و همه جهان[ ،بينا][ :بی جا] ،ص .54
 2اشيدري ،همان.
 3جابري انصاري ،همان ،ص .51
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تصرف زمینهایی که وثیقة وام بودند
امــا گروههــای مختلــف مــردم معمــوال مجبــور بــه اســتقراض از تجــار بودنــد ،از
حــکام والیــات گرفتــه تــا مــاکان بــزرگ و خــرده مالــکان و رعیــت .یکــی از
پیامدهــای قحطــی ،کمبــود نقدینگــی و یــا بــه قــول صاحبــان قلــم در آن روزهــا
(قحطــی پــول) بــود  .
حــاج محمــد حســن امیــن الضــرب در قحطــی 1287ق طــی نام ـهای بــه حــاج-
ابوالقاســم اصفهانــی مقیــم اســتانبول مینویس ـد« :خبــر از تهــران نداريــد کــه چــه
محشــری اســت  .یــک پــول در کار نیســت  .همــه داد و ســتدها بــا قبــض و بــرات
میگــذرد .پــول نقــد در میــان نیســت .هرســال ایــن موســم کــه نزدیــک پاییــز بــود
روزی مبالــغ کلــی پــول از مطالبــات بــازار میگرفتــم .بــه غیــر از فــروش نقــدی
کــه درحجــره می شــد و وجوهاتــی کــه از ســایر بــاد امانــت میرســید .حــال
قضیــه بــه عکــس شــده»  1.
در نامــة دیگــری مینویســد« :گرانــی در ایــران همــه را از نفــس انداخته.احــدی
در فکــر لبــاس نیســت .همگــی در فکــر نــان هســتنند .ایــن دعواهایــی کــه برپاســت
همــه از جهــت پــول اســت .پــول در میــان نیســت»  2.
تمــام صاحبــان زمیــن از مــاکان بــزرگ تــا خــرده مالکان،زمینهــای خــود را
وثیقــة وام از تجــار قــرار می دادنــد و هنگامیکــه در بحــران کمبــود نقدینگــی
ناشــی از قحطــی ،پرداخــت مطالبــات تجــار بــه تعویــق میافتــاد آنهــا نیــز
زمینهــا را بــه تصــرف در میآوردنــد .برخــی از رعایــای کاشــان در عریضــهای
بــه «مجلــس تحقیــق مظالــم» نوشــتند« :از حاجــی سیدحســین نــام در ســال مجاعــه،
قــرض می کردیــم و امــاک و میــاه گــرو گذاشــتیم و چــون ممکــن نشــد کــه پــول
او را زود بدهیــم امــاک مــا را تصــرف کــرد»  3.
کنســول انگلیــس در رشــت بــه وزارت خارجــه آن کشــور نوشــت « :دهقانــان در
 1ايرج افشار و اصغر مهدوي ( ،)1380اسناد تجارت ايران ،تهران :علمي و فرهنگي ،ص .34
 2افشار و مهدوي ،همان ،ص .203
 3كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران ،ميكروفيلم  ،1229سند .0092
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اکثــر نواحــی گیــان شــدیداً مقــروض هســتند کــه  24تـا  40درصــد کمتریــن ربــح
ایــن قرضههاســت .کافــی اســت کــه یــک ســال محصــول تعریفــی نداشــته باشــد
تــا وی نتوانــد قــرض خــود را سرشــکن ســازد ،بــرای فــرار از تعقیــب طلبکارانــش
از روســتا میگریــزد»  1.
بحــران نقدینگــی بــه شــکل دیگــری نیــز بــه روســتائیان فشــار مـیآورد .حــکام
بــرای رســیدن بــه حکومــت والیــات بایــد پیشــکش نقــدی درخــور توجهــی بــه
شــاه میپرداختنــد و ایــن پــول نقــد را از تجــار قــرض میگرفتنــد .از ســویی
بــرای پرداخــت دیــن خــود ،مالیــات را بــه صــورت نقــدی از روســتائیان دریافــت
می کردنــد .روســتائیان نیــز بــرای تأمیــن وجــه نقــد بــه تجــار روکــرده ،زمینهــای
خــود را بــه وثیقــه میگذاشــتند و بازهــم بــه علــت تعویــق پرداخــت دیــون،
اراضیشــان بــه تملــک تجــار در میآمــد.
معاملــه زارعــان بــا ســلف خرهــا نیــز بــه ایــن وضعیــت دامــن مـیزد .هنگامیکه
محصــول بــه انــدازه کافــی بــه دســت نمیآمــد روســتائیان بــه ســلف خرهــا بدهکار
می شــد نــد و آنهــا نیــز در عــوض ،زمینهــا را ضبــط می کردنــد .ایــن رونــد
بــه مــاک شــدن طبقــة تجــار میانجامیــد جریانــی کــه بــا فــروش خالصههــا
ســرعت گرفــت  .
تبدیل خرده مالکان به کارگران روز مزد
زمیندارانــی کــه زمیــن خــود را رهــا می کردنــد بــرای ارتــزاق مجبــور می شــدند
بــه صــورت کارگــر روز مــزد درآیند.کنســول الیــاس در ســال 1896بیســت و پنــج
ســال پــس از قحطــی بــزرگ ،از مشــهد بــه وزارت خارجــه انگلیــس نوشــت:
«خراســان هنــوز از قحطــی کمــر راســت نکــرده اســت .در آن هنــگام ،زمیــن داران
اگــر نمــرده بودنــد مجبــور شــدند همــة دارایــی خــود را بفروشــند و بــه صــورت
کارگــران روزمــزد درآینــد»  2.
 1عيسوي ،همان ،ص .321
 2سيف( ،)1373همان ،ص .264
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بخشــی از ایــن افــراد بــه فعلگــی ،کارهــای ســاختمانی و حمالــی مشــغول
می شــوند .تبدیــل زارعــان و زمیــنداران بــه کارگــران روزمــزد ،معنایــی جــز
گســترش فقــر در کشــور نداشــت.
کلنــل کاساکوفســکی مینویس ـد« :فقــرا هــم کــه بــا دســتمزد روزانــه زندگــی
می کننــد قــادر نیســتند حتــی نــان روزانــة خــود را بــه دســت آورنــد»  1.
زینالعابدیــن مراغــهای از مشــاهدة زمینهــای بایــر و کارگــران روزمــزد
بــه تنــگ میآیــد .مینویســد« :هرجــا کــه میگــذری همهجــا زمیــن قابــل
هرگونــه زراعــت اســت ولــی چــه ســود کــه غالبــ ًا بایــر و لــم یــزرع افتــاده
اســت .بدبخت تریــن ســکنة ایــن ملــک ،گــروه مــزدوران و فعلــه و حماالنان ـد.
بیچــارگان بایــد یــک روزکارکــرده ،یــک روز نیــز پــی تحصیــل نــان دکان بگردند
تــا شــام ،بلکــه بتواننــد نیــم مــن نــان بــا پــول خودشــان بــه چنــگ آورده نفقــة
عیــال کننــد»  2.
محمــد شــفیع قزوینــی هــم در(قانــون قزوینــی) از رعیــت روزمــزد و عســرت او
یــاد میکن ـد« :رعیــت بیچــاره روزی هــزار دینــار کاســب اســت .اگــر بــرود نــان
عیــال انجــام دهــد کار او از دســت مـیرود اگــر بــرود کار انجــام بدهــد ،عیــال از
3
دســت مـیرود».
ایــن گــروه اگــر درروســتاها باقــی میماندنــد در فصــل خرمــن بــه صــورت
کارگــر روزمــزد بــرای مالکانــی کــه هنــوز صاحــب زمیــن بودنــد کار می کردنــد.
بخشــی از ایــن کارگــران ،پــس از قحطــی و رونــق دوبــارة کشــت محصــوالت صنعتی
در مزارعــی کــه بــه کاشــت ایــن محصــوالت اختصــاص یافتــه بــود بــا دریافــت مــزد
روزانــه بــه کار مشــغول شــدند 4.گروهــی از ایــن زارعــان بیزمیــن ،راهــی روســیه
1
2
3
4

كلنــل كاساكوفســكي( ،)1355خاطــرات كلنــل كاساكوفســكي ،ترجمــة عباســقلي جلــي ،تهــران :انتشــارات اميركبيــر ،ص
.73
زين العابدين مراغهاي( ،)1384سياحتنامۀ ابراهيم بيگ ،به كوشش محمدعلي سپانلو ،تهران :آگاه ،ص .215
محمد شفيع قزويني( ،)1370قانون قزويني ،به كوشش ايرج افشار ،تهران :طاليه ،ص .76
ســيد وحيــد نوشــيرواني(« ،)1361ســرآغاز تجــاري شــدن كشــاورزي در ايــران» ،مســائل ارضــي و دهقانــي ،تهــران :آگاه،
ص .212
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شــدند و در صنایــع منطقــه قفقــاز بــه ویــژه صنعــت نفــت بــه کار مشــغول شــدند.
بــه ایــن ترتیــب مــازادکار و بهــرهوری ایــن گــروه بــه بیــرون از مرزهــا منتقــل
شــده ،لطمـهای دیگــر بــه اقتصــاد کشــور وارد آمــد  1.
افزایش موقوفات
مــرگ و میــر و مهاجــرت رعیــت در قحطــی ،بــه کاهــش نیــروی کار میانجامیــد.
از ســویی خشکســالی نیــز از بهــرهوری زمینهــا بــه شــدت میکاســت .در ایــن
شــرایط ،عایــدات زمیــن ،کفــاف مالیــات را نمــی داد و برخــی صاحبــان ملــک برای
جلوگیــری از ضبــط امــاک توســط دولــت ،آنهــا را بــه علمــا واگــذار می کردنــد.
جابــری انصــاری دربــارة شــرایط پــس از قحطــی بــزرگ مینویس ـد« :تمــام قــراء
شکســته و مخروبــه ،خالصــه و اربابــی بســیار ارض مــوات و معدومــه  ،تــا جایــی
کــه بعضــی دهــات اربابــی را مالکیــن از بیــم مالیــات بــه علمــا واگذاردنــد»  2.
مالکــی کــه در دورة قحطــی و پــس از آن از عهــده پرداخــت مالیــات بــر نمیآمــد
گاهــی بــرای جلوگیــری از ضبــط زمیــن توســط دولـت ،آن را وقــف می کرد.
پیداســت کــه در ایــام قحطــی عــاوه بــر گســترش خالصهجــات بــر وســعت
زمینهــای وقفــی نیــز افــزوده شــده اســت.
نوسان قیمت زمین
تحتتأثیــر قحطــی و خشکســالی ،تنهــا در مالکیــت زمیــن و روســتاها تغییــر ایجــاد
نشــد بلکــه بســیاری از روســتاها بــه ویرانــی کشــیده شــده و زمینهــا بایــر و لــم
یــزرع شــدند .جابــری انصــاری از(قــراء شکســته و مخروبــه) در ناحیــه اصفهــان
یــاد میکنــد و تأکیــد میکنــد که«موقوفههــا و خالصههــا کــه جــا داشــت
بالمــره معــدوم گــردد»  3.
 1سيف(  ،)1378همان ،ص .22
 2جابري انصاري ،همان ،ص .51
 3همان ،ص .51

238

مطالعات تاریخ اسالم ،سال هفتم ،شماره  ،23زمستان 93

کنســول الیــاس درگزارشــی بــه وزارت خارجــه انگلســتان از(دهکدههایــی کــه
در خراســان بــه خرابــی کشــیده شــدند) .مینویســد 1مراغـهای از تماشــای زمینهــای
قابــل کشــتی کــه لــم یــزرع افتادهانــد افســوس میخــورد 2.محمدتقــی بیــگ اربــاب
در تاریــخ داراالیمــان قــم از برجامانــدن اثــرات قحطــی در ایــن منطقــه تــا ســالها
بعــد ،ســخن می گویــد« :بعــد از رســیدن ایــام فــرج و ســپری شــدن ســالهای
قحطــی ،اکثــر قــراء و مــزارع ،خــراب و بیصاحــب ماندنــد»  3.
ایــن وضعیــت ،کاهــش شــدید قیمــت زمیــن را در ســالهای قحطــی در پــی
داشــت .تاجــری از اهالــی نیشــابور دربــارة ســال  1288مینویسـد« :ملــک در ســال
قبــل یــک مــن بذرافشــان (120مترمربــع) چهارتومــان خراســانی خریــد و فــروش
می شــد( .هــر تومــان خراســانی 25ریــال و هرریــال  1/25قــران بــود) و بعــد ایــن
ســال دیگــر یــک مــن چهــل قــران می دادنــد»  4.
علــی اکبــر فیــض در «وقایــع ســال قحــط» در قــم مینویســد« :شــخصی از اهــل
دهــات قــم حکایــت کــرد ،باغــی داشــتیم کــه بــه نــود تومــان میخریدنــد .نــدادم،
آنچنــان کار بــر مــن ســخت شــد کــه بــه یــک مــن و نیــم آرد گنــدم فروختــم و
بــا عیــال و اطفــال خــود ســدجوع نمودیــم»  5.
کاهــش قیمــت زمیــن ،تجــاری را هــم کــه زمینهــای بدهــکاران را بــه تصــرف
در میآوردنــد بــه درد ســر میانداخــت .ویلــم فلــور از ماجــرای ورشکســتگی
اربــاب جمشــید مینویســد کــه بــا وجــود مالکیــت قطعــات وســیعی از اراضــی،
هیــچ مشــتریای بــرای آنهــا پیــدا نمی شــد  6.
امــا کاهــش شــدید قیمــت زمیــن ،تنهــا در اوج قحطــی اتفــاق افتــاد و پــس از
فروکــش کــردن بحــران ،قیمــت زمیــن مجــدداً روبــه افزایــش گذاشــت .یکــی از
1
2
3
4
5
6

سيف ( ،)1373همان ،ص .264
مراغهاي ،همان ،ص .215
محمدتقيبيگ ارباب( ،)1353تاريخ دارااليمان ،قم ،به كوشش حسين مدرسي طباطبايي ،قم :حكمت ،ص .61
محمــد اســماعيل رضوانــي(« ،)1347ســندي از قحطــي  1287هجــري قمــري» ،بررســيهاي تاريخــي ،س ،3ش ،4-3
ص .142
جان گرني و منصور صفت گل( ،)1388قم در قحطي بزرگ ،قم :كتابخانة آيتاهلل مرعشي ،ص .124
ويلم فلور( ،)1365جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران ،ج ،2تهران :توس ،ص .220
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علــل ایــن امــر روی آوردن مالــکان بــه کشــت محصــوالت صادراتــی (صنعتــی)
بــرای جبــران کمبــود نقدینگــی ناشــی از قحطــی بــود .احمــد علــی خــان وزیــری
در جغرافیــای کرمــان از افزایــش فــوق العــاده قیمــت ملــک در ســالهای پــس
از قحطــی خبــر داده و علــت آن را افزایــش قیمــت پنبــه و رونــاس کــه بــه هنــد
صــادر میشــود،؛ می دادنــد .او همچنیــن صــادرات غلــه بــه یــزد را کــه همیشــه
وارد کننــدة غلــه از والیــات دیگربــوده علــت افزایــش قیمــت زمیــن در کرمــان
میدانــد  1.
از ســویی قیمــت ملــک همانطــور کــه رابینــو درنام ـهای بــه ناصرالدیــن شــاه
مینویســد تابعــی از قیمــت غلــه بــود 2.بــه همیــن جهــت بــه محــض گــذر از
خشکســالی و آمادگــی زمینهــا بــرای کشــت و زرع قیمــت زمیــن ،نخســت بــه
ســطح معمــول خــود بازگشــت  و ســپس بــا کاشــت محصــوالت صنعتــی و ترقــی
گهــگاه  قیمــت غلــه روبــه رشــد گذاشــت.
ایــن تبعیــت قیمــت ملــک را از قیمــت غلــه ســالها پیــش از رابینــو،
حسامالســلطنه درنامــهای بــه فرخخــان امیــن الدولــه یــادآور شــده و از افزایــش
بهــای ملــک بــه «واســطه تســعیر جنــس» ســخن گفتــه اســت  3.
تصرف بیضابطه امالک
در آشــفتگی ســالهای قحطــی ،برخــی نیــز از فرصتهــا ســود جســته ،بــه ضبــط
امــاک دیگــران میپرداختنــد .در یکــی از عرایضــی کــه در اســناد مجلــس تحقیــق
مظالــم ،موجــود اســت بــه عریضــه (لیلــی صبیــه اســتاد اســماعیل نطنــزی) بــر
میخوریــم« :بعضــی اهــل نطنــز در ســال مجاعــه ،قریــب هزارتومــان ملــک و
بــاغ و خانــه مــن را بــدون وجــه شــرعی ضبــط نمودنــد .و خــود دســت خالــی بــه
 1احمدعليخــان وزيــري ( ،)1340تاريــخ كرمــان  ،بــه كوشــش محمــد ابراهيــم باســتاني پاريــزي ،تهــران :دانشــگاه تهــران،
ص .58
 2ابراهيم صفايي( ،)1353پنجاه نامه تاريخي ،تهران :بابك ،ص .33
 3كريــم اصفهانيــان و قــدرتاهلل روشــني زعفرانلــو ( ،)1354اســناد و مــدارك فــرخ خــان اميــن الدولــه ،ج ،3تهــران :دانشــگاه
تهــران ،ص .32
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کاشــان آمــده ،شــوهر نمــودم»  1.
میــرزا خانلرخــان اعتصامالملــک در روزنامــة ســفرقائن دربــارة زنــی از اهالــی
نیشــابور مینویسـد« :آنجــا یــک ضعیفــه پیــدا شــد کـه :زن رمضــان  نــام بــودهام،
باغــی در شــهر آبــاد کــرده بــودم .هــادی خــان در ســال گرانــی از دســت مــا گرفــت.
بــه ازای اعیانــی یــک قطعــه آن کــه در اراضــی ارک اســحق واقــع شــده بود ،بیســت
تومــان بــه مــا داد ولــی قطعــة دیگــر آن کــه خــارج از اراک واقــع اســت غصــب
و تصــرف کــرده چیــزی نــداد  .بــاغ را دیــدم بــاغ حــاال در تصــرف هــادی خــان
اســت»  2.
حــاج ســیاح محالتــی در بازدیــد از مناطــق حاصلخیــز اطــراف نیشــابور
مینویس ـد« :از نکبــت ایــران اســت کــه امــاک و دهــات ســابقا ملــک زارعــان
و خــرده مالــک بوده،کــم کــم مدتــی در هــر بلــوک و ناحیــه ،عــدهای قویتــر
شــده کــه خوانیــن باشــند .و امــاک بســیاری را بــه ظلــم از دســت ضعفــا گرفتــه
آن آبادیهــا کــه در ملکیــت زارعیــن بــوده کــم گردیــده»  3.
تضعیف خرده مالکی
بــا توجــه بــه آنچــه مرورکردیــم ،چیــزی کــه  بــر ســر امــاک زارعــان و خــرده
مالــکان آمــد از ایــن قــرار اســت:
 برخی امالک بایر و لم یزرع شد. بعضی قطعات به خالصهها افزوده شد. زمینهایی به صورت موقوفه درآمد. پــاره اي امــاک در عــوض قسـطهای عقــب افتــاده وامها بــه تملک تجــار درآمد. برخــی امــاک بــا اجبــار زورمــداران و درآشــفتگی ســالهای قحطــی بــه تصــرف 1كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران ،ميكروفيلم  ،1229سند.0092
 2ميــرزا خانلرخــان اعتصــام المل ـك( ،)1356ســفرنامه ميــرزا خانلــر خــان اعتصــام الملــك ،بــه كوشــش منوچهــر محمــدي،
تهــران :فردوســي ،ص .128
 3حــاج ســياح محالتــي( ،)1356خاطــرات حــاج ســياح يــا دوره خــوف و وحشــت ،بــه كوشــش ســيفاهلل گلــكار ،تهــران:
انتشــارات اميركبيــر ،ص .125
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خانهــا و مــاکان عمــده درآمــد.
تمــام ایــن حــوادث بــه تضعیــف خــرده مالکــی و تقویت مالــکان بــزرگ انجامید.
جریانــی کــه پــس از فــروش خالصههــا بــاز هــم تقویــت شــد .کمبــود نقدینگــی
پــس از قحطــی ،موجــب روی آوردن مــاکان بــه کشــت محصــوالت صنعتــی بــرای
صــادرات و دریافــت ارز بیشــتر شــد .ایــن مــاکان زمینهــای کوچــک دهقانــان را
بــه اراضــی خــود افزودنــد و خــرده مالکــی بــاز هــم تضعیــف شــد  1.
بــه بیــان لمبتــن ،خــرده مالکــی بیشتــر در مناطقــی کــه حاصلخیــزی کــم-
تــری داشــتند دیــده می شــد 2.و اگــر توجــه کنیــم کــه قحطــی بیشتــر بــه همیــن
مناطــق آســیب زد ،بــه تضعیــف بیشتــر خــرده مالکــی پــی خواهیــم بــرد .لمبتــن
در اثــر دیگــر خــود حــدس  میزنــد کــه پــس از قحطــی ،بــه علــت کمبــود نیــروی
کار ،مــاکان عمــده ،مجبــور بــه مصالحــه بــا دهقانــان باقــی مانــده شــده و آنهــا
صاحــب زمیــن شــده اند« :چــون پــس از هــر فاجعــه ،قســمت عمــده نیــروی کار
اضافــی در شــهر یــا روســتا از بیــن میرفــت پــس در ایــن حــال شــاید قــدرت
مصالحــة کســانی کــه زنــده مانــده بودنــد بیشــتر می شــده اســت و روســتائیان
و ســایرین ،ملکهایــی را کــه پیــش از آن نمیتوانســتند مالــک شــوند صاحــب
می شــد نــد»  3.
امــا گــزارش یــک ناظــر هم عصــر حــوادث ،ایــن حــدس لمبتــن را رد میکنــد.
کنســول الیــاس در ســال1896م بــه وزارت خارجــه انگلســتان مینویسـد« :خراســان
هنــوز از قحطــی کمــر راســت نکــرده اســت .در آن موقــع زمینــداران اگــر نمــرده
بودنــد مجبــور شــدند همــة دارایــی خــود را بفروشــند و بــه صــورت کارگــران
بیزمیــن درآینــد ...هنــوز کــه هنــوز اســت شــمار دهقانــان صاحــب زمیــن بســیار
ناچیــز اســت»  4.
1
2
3
4

ز .ز .عبداهلل يف(« ،)1361روستائيان ايران در اواخر دوران قاجاريه» ،مسائل ارضي و دهقاني ،تهران :آگاه ،ص .244
آ.ک.لمبتن ،مالك و زارع در ايران ،ترجمة منوچهر اميري ،تهران :علمي و فرهنگي ،ص .85
لمبتن ( ،)1377همان ،ص .39
سيف ،همان ،ص .264
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ایــن در حالــی اســت کــه الیــاس ،گــزارش خــود را بیســت و پنــج ســال بعــداز
قحطــی نوشــته اســت.
فروش خالصهها
قحطــی و گرانــی ،حکومتــی را کــه درآمــد عمــدة آن را مالیــات ارضــی تشــکیل
مــی داد ،دچــار بحــران مالــی می کــرد .علــل عمــدة بحرانــی شــدن وضعیــت مالــی
حکومــت قاجــار را پــس از بــروز قحطــی ،میتــوان در عناویــن زیــر خالصــه کــرد:
کاهــش مالیــات ارضــی بــه علــت خشکســالی ،مــرگ و میــر و مهاجــرتکشــاورزان و بایــر شــدن زمینهــا
کاهش مالیات اصناف به علت رکود داد و ستدکاهــش مالیــات احشــام بــه دلیــل کشــتارآنان در ایــام قحطــی یــا مــرگ بــهخاطــر کمبــود علوفــه
 بخشش مالیات مهاجرین جهت تشویق آنان به بازگشتکم شدن ارزش مالیات نقدی با توجه به کم شدن ارزش پولی ملیکاهــش دریافــت گمرکــی (بــه علــت منــع صــادرات گنــدم و کســادی محصــوالتوارداتی)
 عدم دریافت گمرکی از واردکنندگان غله در ایام قحطیکاهش بهرهوری خالصههابــه ایــن ترتیــب ،دولتــی کــه دچــار کمبــود شــدید منابــع مالــی شــده بــود بــه
فکــر چــاره افتــاد ،فــروش خالصههــا راه حلــی بــود کــه حکومتگــران قاجــار
بــرای جبــران کمبــود منابــع مالــی پیــدا کــرده بودنــد.
بازدهــی کــم خالصههــا ،انگیــزة آنهــا رادر فــروش این امــاک تقویــت می کرد.
جابــری انصــاری دربــــارة خالصهجــات اصفهــان مینویســـد« :خالصهجــات چــون
از دولــت بــود و مصــارف را دیــوان قبــول نمینمــود و طبعــا دلســوز نداشــت بــه
تنــزالت ســنوات گذشــته باقــی مانــد»  1.
 1جابري انصاري ،همان ،ص .58
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از آن ســو دیوانیــان نیــز در داخــل دســتگاه قاجــار بــه ایــن عــدم بهــره وری
واقــف بودنــد .میــرزا ابراهیــم بدایــع نــگار در کتابچــة مداخــل و مخــارج مینویسـد:
«هزینــة آبــادی خالصهجــات و تعمیــر قنــات ایــن امــاک بیــش از پنجــاه هــزار
تومــان نخواهــد بــود .مــردم اگــر ایــن امــاک را از خــود بداننــد و دولــت هــم
چشمداشــتی نداشــته باشــد مــردم خــود از عهــدة ایــن خــرج بــر خواهنــد آمــد.
غریــب اینکــه هرســال دیــده شــده اســت از ده هــزار خــروار الــی ســی هــزار
خــروار و از ده هــزار تومــان الــی ســی هــزار تومــان بــه رســم تخفیــف و کســر
عمــل و قلمــداد مخــارج  ،از کیســة دولــت بیــرون رفتــه اســت»  1.
ارنســت اورســل نیــز کــه در همــان ســالها در ایــران بــه ســیاحت پرداختــه
اســت مینویســد« :وســعت بــی انتهــای زمینهــای ســلطنتی و امــاک رجــال
بــزرگ و گســترش روز افــزون موقوفــات ،یکــی از علــل اولیــه رکــود و تنــزل
کشــاورزی در ایــن کشــور اســت»  2.
امــا دیدیــم کــه امــاک خالصــه و وقفــی در ایــام قحطــی ،بیــش از زمینهــای
اربابــی رو بــه ویرانــی گذاشــتند ومحصــول آنهــا بــه حداقــل رســید؛ ایــن در حالــی
اســت کــه پــس از قحطــی ،همــان گونــه کــه ذکــر شــد بــر وســعت ایــن زمینهــای
کــم حاصــل بــاز هــم افــزوده شــد .بــه روایــت جابــری انصــاری ،در اصفهــان
ظل الســلطان تــاش کــرد بــا تدابیــری اراضــی خالصــه را بــه بهــره وری مجــدد
برســاند و از دولــت اجــازه گرفــت تــا خالصــه جــات را بــه جــای ســه ســالی کــه
مرســوم بــود بــه مــدت ده ســال بــه مقاطعــه بگــذارد  3.
میــرزا ملکمخــان ناظمالدولــه در ســال1289ق ،ســومین ســال قحطــی بــزرگ،
در کمیســیونی کــه بــه منظــور تاســیس بانــک بــه دســتور میــرزا حســین خــان
 1فريــدون آدميــت و همــا ناطــق ( ،)1356افــكار اجتماعــي ،اقتصــادي و سياســي در آثــار منتشــر نشــده عصــر قاجــار ،تهــران:
انتشــارات اميركبيــر ،ص .248
 2اورسل ،همان ،ص .237
 3جابري انصاري ،همان ،ص .54
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سپهســاالر تشــکیل شــده بــود پیشــنهاد فــروش خالصههــا را مطــرح کــرد  1.
بــرای خریــد خالصههــا ،تجــار پیشــقدم شــدند .بــه عنــوان مثــال ،تمــام زمینهــای
سیســتان خالصــه بــود 2.و حــاج محمــد حســن امیــن الضــرب و رئیسالتجــار مشــهد
خالصههــای سیســتان را بــه قیمــت دویســت و پنجــاه هزارتومــان خریــداری
کردنــد 3.افــزون بــر تجــار ،رؤســای ایــات ،خوانیــن معتبــر و علمــای بــا نفــوذ بــه
خریــد خالصههــا پرداختنــد  4.
پیامدهاي فروش خالصهها
فــروش خالصههــا از ســویی بــر وســعت امــاک زمیــن داران بــزرگ افــزود و از
طرفــی ایجــاد طبقــة جدیــد تاجر-مالــک را در پــی داشــت .پیــش از ایــن دیدیــم که
تجــار درایــام قحطــی امالکــی را در عــوض طلبهــای معوقشــان از حــکام ،مــاکان
و خــرده مالــکان بــه دســت آورده بودنــد .آنــان اکنــون بــا خریــد خالصههــا
امــاک وســیعتری را در اختیــار داشــتند .امنیــت ســرمایهگذاری در زمیــن ،رونــق
کشــت محصــوالت صنعتــی و ترقــی قیمــت زمیــن ،همپــای افزایــش قیمــت غــات
از انگیزههــای تجــار بــرای تصاحــب امــاک وســیع بــود.
در گــزارش محرمانــة پیکــو دیپلمــات انگلیســی میخوانیـم« :در تهــران  28نفــر
بیــش از ده هزارتومــان ثــروت دارنــد.از ایــن تعــداد یــازده تــن کارشــان نــزول-
خــواری اس ـت .از اینهــا 8تــن زمیــن داران عمــده هســتند .حــاج ملــک التجــار در
تجــارت ،فعالیــت زیــادی نــدارد امــا زمیــن دار بزرگــی اســت .آقــا شــیخ ابوالقاســم،
رئیــس شــرکت تجارتــی فارس،زمیــن دار اســت تــا تاجــر و همچنیــن تاجــر بــا
نفــوذ تبریـز ،حاجــی ســید مرتضـی .بــرادران آرزونیــان ،چهارمیــن تاجــر ثروتمنــد
1
2
3
4

ميــرزا ملكمخــان ناظــم الدولــه( ،)1381رســالههاي ميــرزا ملكــم خــان ناظــم الدولــه ،بــه كوشــش حجـتاهلل اصيــل ،تهــران:
نشــرني ،ص .231
چارلــز ادوارد ييــت( ،)1365خراســان و سيســتان ،ترجمــة قــدرت اهلل روشــني زعفرانلــو و مهــرداد رهبــري ،تهــران :يــزدان،
ص .79
لمبتن( ،)1377همان ،ص .237
مسعود ميرزا ظل السلطان[بيتا] ،تاريخ و سرگذشت مسعودي[ ،بيجا][ :بينا] ،ص .262
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تهران،کارشــان تقریبــا تمامــا صــادرات اســت .آنهــا زمینهــای فراوانــی دارنــد
ولــی ســرمایة نقــدی شــان قابــل توجــه نیســت»  1.
بــه نظــر میرســد ورود ســرمایهها بــه بخــش زمی ـنداری باعــث خــروج آنهــا
از چرخــة تولیــدی شــد کــه آن نیــز مســبب رکــود اقتصــادی بیشــتر و گســترش
بازهــم بیشــتر فقــر می شــد  2.
امــا فــروش خالصههــا ،پیامدهــای دیگــری نیــز داشــت .پیــش از ایــن گنــدم
خالصههــا ابــزاری در دســت دولــت بــرای تنظیــم بــازار و کاســتن از قیمــت غــات
بــود .عبــداهلل مســتوفی مینویسـد« :ناصــر الدیــن شــاه بعــد از قحطــی 1288همیشــه
احتیــاط کار نــان شــهر را داشــت .چهــل پنجــاه هــزار خــروار گنــدم خالصهجــات
ومالیــات اربابــی تهــران بــه اضافــه مقــداری از گنــدم خالصــه و اربابــی ســاوه
و عــراق و خمســه بایــد هرســال بــه انبــار تهــران وارد شــود و تــا بهــار ســال
آینــده تقریبــا دســت نخــورده باقــی بمانــد .هروقــت گندمدارهــا بــه واســطة کمــی
محصــول ،جلــوی گنــدم را میگرفتنــد فــوراً در انبــار دولتــی بــاز می شــد و بــه
نــرخ روزهــای قبــل بــه نانــوا و متفرقــه بــدون هیــچ دریــغ و رعایــت صرفــة دولــت
میفروختنــد .مــاکان از همیــن عمــل جاخــورده جلــوی گنــدم خــود را رهــا
می کردنــد .خالصــه فروشــیها مقــدار زیــادی غلــه در اختیــار افــراد تــازه بــه
دوران رســیده گذاشــت و همــان قــدر از گنــدم انبــار کاســت»  3.
اکنــون مــاکان بــزرگ در میــدان فــروش غــات بیرقیــب بودنــد و نرخهــا را
بــه دلخــواه افزایــش می دادنــد .پریــس کنســول انگلســتان گــزارش کــرد« :قیمــت
گنــدم در اصفهــان 2برابــر شــده اســت»  4.
او همچنیــن نوشــت« :دهقانــان پیــش از ایــن ،اربابــی نــه چنــدان ســختگیر
بــه نــام دولــت داشــتند امــا اکنــون زمیــن داران خصوصــی تــا اخــذ آخریــن صنــار،
رهایشــان نمی کننــد .درنتیجــه آنهــا پولــی بــرای مصــرف در بــازار ندارنــد .و بــه
1
2
3
4

احمد سيف(« ،)1388مالكيت ،استبداد و انباشت سرمايه» ،Ketabnak.com ،ص .145
سيف ( ،)1387همان ،ص .164
عبداهلل مستوفي ( ،)1377شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي اداري دوره قاجار  ،ج ،2تهران  :انتشارات زوار ،ص .43
سيف ( ،)1387همان ،ص .176
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همیــن دلیــل همــة تجــارت کشــورلطمه میخــورد پــول بــا همــان آزادی گذشــته
در اقتصــاد بــه جریــان نمیافتــد»  1.
ظلالســلطان کــه بــا فــروش خالصههــا موافــق نبــود معتقــد بــود کــه زمیـنداران
بــزرگ بــه مــرور امــاک خــرده مالــکان را نیز از چنگشــان بیــرون کشــیده و «این
گنــدم کــه بــه دســت بیســت کــرور مخلــوق بــوده ،اختیــارش بــه دســت   200نفــر
2
صاحــب نفــوذ افتــاد و قیمــت گنــدم از دو یــا ســه تومــان بــه ده تومــان رســید».
بهــرة مالکان ـهای کــه ایــن مــاکان بــزرگ از رعیــت میگرفتنــد بســیار بیشــتر
از بهــره مالکانــهای بــود کــه دولــت میگرفــت .ســیاحی ارمنــی ســالها بعــد
نوش ـت« :در خــال ســی ســال گذشــته در مناطــق ایــران ،بهــره مالکانــه ده برابــر
شــده اســت»  3.
خــارج شــدن اصلیتریــن منبــع ثــروت کشــور  -زمیــن  -از دســت حکومــت و
رســیدن آن بــه تجــار و مــاکان بــزرگ بــه معنــای انتقــال قــدرت و نفــوذ سیاســی
بــه آنــان بــود.
پــس از ایــن ،حــکام والیــات بــه دفعــات ناچارشــدند بــرای رفــع بحرانهــای
نــان بــا زمیــن داران ،علمــای بــا نفــوذ و تجــار بــزرگ کــه دارنــدة بزرگتریــن
انبارهــای غلــه بودنــد ،بــه شــور بنشــینند و تنهــا بــا یــاری آنهــا بــر مشــکالت
فائــق آینــد .در والیاتــی نظیــر اصفهــان 4کرمانشــاه 5و شــیراز 6و برخــی والیــات
دیگــر ،شــاهد تشــکیل ایــن شــوراها هســتیم .بــه نظــر میرســد تشــکیل ایــن
شــوراها در واپســین ســالهای عصــر ناصــری ،اندیشــه ادارة امــور کشــور را بــه
صــورت شــورایی تقویــت کــرده باشــد .از ســویی بهرهبــرداری مــاکان بــزرگ
از ایــن قــدرت و نفــوذ سیاســی در آغازیــن ســالهای نهضــت مشــروطیت برکســی
پوشــیده نیســت.
1
2
3
4
5
6

همان ،ص .175
ظل السلطان ،همان ،ص .263
عيسوي ،همان ،ص .322
ونسا مارتين( ،)1387عهد قاجار ،ترجمة حسن زنگنه ،تهران :ماهي ،ص .117
رباب حسيني(«،)1371قحطي و گراني در سال  1287و  1288قمري» ،گنجينه اسناد ،ش  ،4-3ص .58
سعيدي سيرجاني ،همان ،ص .343
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نتیجهگیری
دیدیــم کــه مســئله نــان از مالکیــت ارضــی تاثیرمیپذیرفــت و بــرآن تأثیــر
میگذاشــت .مــاکان بــا در اختیــار داشــتن انبارهــای بــزرگ غلــه و احتــکار آن
میتوانســتند بــر قیمــت غــات و نــان تأثیــر بگذارنــد و از ســویی بــا بــروز قحطــی
و خشکســالی ،تأثیــرات عمیقــی در وضعیــت مالکیــت ارضــی ایجــاد می شــد.
هنــگام بــروز قحطــی ،ناامنــی ،مــرگ و میــر و مهاجــرت ،موجــب کاهــش کشــت
و زرع می شــد  و ایــن کاهــش از طرفــی از توانایــی مــاکان و زارعــان در پرداخــت
مالیاتهــا میکاســت و از ســویی پرداخــت دیــون آنهــا را بــه تجــار بــه تعویــق
میانداخــت .زمینهایــی کــه صاحبانشــان تــوان پرداخــت مالیــات را نداشــتند بــه
خالصههــا افــزوده می شــد نــد و زمینهایــی کــه وثیقــة وام بودنــد بــه تملــک
تجــار در میآمدنــد .ایــن وضعیــت بــه تضعیــف شــدید خــرده مالکــی منجــر
می شــد  و همیــن امــر بــر تعــداد کارگــران روزمــزد میافــزود .تملــک بیضابطــة
اراضــی خــرده مالــکان در آشــفتگیهای ســالهای قحطــی ،ایــن وضعیــت را تشــدید
می کــرد .قیمــت زمیــن در ســالهای بحرانــی قحطــی ،بــه شــدت کاهــش مییافــت
و پــس از آن رو بــه افزایــش میگذاشــت .وقــف برخــی زمینهــای اربابــی از بیــم
تصــرف آنهــا بــه دســت دولــت ،بــر موقوفــات افــزود  .
دولتــی کــه بــا قحطــی و گرانــی دچــار بحــران عمیــق مالــی شــده بــود و منابــع
مال ـیاش بــه شــدت کاهــش یافتــه بــود وادار بــه فــروش خالصههــا شــد .فــروش
خالصههــا بــر زمینهــای مــاکان بــزرگ افــزود و تجــاری کــه بــا انگیــزة کشــت
محصــوالت صنعتــی و صــدور آنهــا بــه خریــد گســتردة زمیــن میپرداختنــد طبقــة
جدیــد تاجر-مــاک را پدیــد آوردنــد.
فــروش خالصههــا هرچنــد موجــب افزایــش قیمــت غــات و خــروج ســرمایههای
تجــار از چرخــة تولیــد شــد امــا از قــدرت سیاســی حکومــت مرکــزی کاســت .در
کشــوری کــه بــه تعبیــر لمبتــن ،نفــوذ و قــدرت سیاسـیاش ناشــی از مالکیــت بــود ،بــا
انتقــال مالکیــت از دولــت بــه مــاکان و تجــار ،ایــن نفــوذ و قدرت نیــز به آنهــا منتقل
شــد .نخســتین تأثیــرات ایــن انتقــال قــدرت ،در اجبــار حکومــت بــه مشــورت و رایزنی
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بــا تجــار و مــاکان بــرای حــل بحرانهــای نــان دیــده شــد امــا تأثیــرات چشــمگیر
آن ،در ســالهای پایانــی عصــر مظفــری و مقدمــات نهضــت مشــروطیت رخ نمــود.
جدول 1
قحطی در عصر ناصری

منطقه

تاریخ

منطقه

تاریخ

کرمان

1263

همدان

1288-1287

اصفهان

1275

بوشهر

1288-1287

قم

1275

یزد

1296

تبریز

تهران

1273
1275

کاشان

1275

تهران

1277

قزوین
قزوین

زنجان

خراسان

1275

1277
1277
1277

استرآباد

1277

آذربایجان

1277

بهشهر

1281

گیالن

مازندران
فارس

1277
1277

1282

تهران

1288-1287

خراسان

1288-1287

اصفهان

1288-1287

کاشان

1288-1287

یزد

کرمان
قم

1288-1287
1288-1287
1288-1287

قزوین
فارس

آذربایجان
کرمان

1288-1287
1288-1287
1297

1303
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جدول2
گرانی در عصر ناصری
منطقه

تاریخ

فارس

1268

تهران

منطقه

تاریخ

بوشهر

1292

1268

تهران

مازندران

1268

کرمانشاه

1292

کرمان

1270

آذربایجان

1296

کاشان

1297

فارس

1297

کرمان

فارس

1269

1270

بروجرد

1270

کرمان

1271

محمره
فارس

1270
1276

کرمان

تبریز

بوشهر

اصفهان

1311

تبریز

1312

1295
1297
1297

اصفهان
تهران

1302

مشهد

1276

تهران

1286

فارس

اصفهان

1286

قزوین

1303

یزد

1286

تهران

1305

بوشهر

1305

تهران

1308

فارس

1310

تبریز

تهران
فارس

1276

1286
1286

همدان

1286

کاشان

1286

کرمان

1286

قزوین

قم

خراسان

1286
1286
1286

تهران
فارس
فارس
فارس

فارس

فارس

1311

1289

تهران

1297

قزوین

منطقه

تاریخ

1300
1302
1302
1303
1305

1307

1308

اردبیل

1311

1312

مطالعات تاریخ اسالم ،سال هفتم ،شماره  ،23زمستان 93

250

بــراي تنظيــم جدولهــاي 1و 2از منابــع شــمارة ،16 ،15 ،14 ،13 ،10 ،8 ،7 ،2
41 ،38 ،31 ،26 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20و  43اســتفاده شــده اســت.
منابع و مآخذ
الف .كتاب

ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـآدميــت ،فريــدون و همــا ناطـق( ،)1356افــكار اجتماعــی ،اقتصــادی و سياســی در آثــار منتشــر
نشــدۀ عصــر قاجــار ،تهــران :انتشــارات اميركبيــر.
ـاحمــدي ،شــيخ يحيـي( ،)1354فرماندهــان كرمــان ،تصحيــح محمــد ابراهيــم باســتاني پاريــزي  ،
تهــران :كتابفروشــي دانــش  .
ـاربــاب ،محمــد تقــي بيــگ( ،)1353تاريــخ دارااليمــان قــم ،بــه كوشــش حســين مدرســي
طباطبايــي ،قــم :حكمــت.
ـاصفهانيــان ،كريــم و قــدرتاهلل روشــني زعفرانلــو( ،)1354اســناد و مــدارك فرخخــان
امينالدولــه ،ج ،3تهــران :دانشــگاه تهــران.
ـافشار ،ايرج و اصغر مهدوي( ،)1380اسناد تجارت ايران ،ايران :علمي و فرهنگي.
ـاعتصــام الملــك ،ميرزاخانلرخــان( ،)1356ســفرنامه ميــرزا خانلــر خــان اعتصــام الملــك ،بــه
كوشــش منوچهرمحمــدي ،تهــران :فردوســي.
ـاعتمادالســلطنه ،محمدحســنخان( ،)1371روزنامــه خاطــرات اعتمادالســلطنه ،تصحيــح
ايــرج افشــار ،تهــران :انتشــارات اميركبيــر.
ـامانت ،عباس( ،)1385قبله عالم ،ترجمه حسن كامشاد ،تهران :كارنامه.
ـاورسل ،ارنست( ،)1362سفرنامه ارنست اورسل ،ترجمه رحيم رضايي ،تهران :پيام.
ـبروگــش ،هينريــش( ،)1373ســفری بــه دربــار ســلطان صاحبقــران ،ج ،1ترجمــة حســين
كردبچــه ،تهــران :تــوس.
ـبنجاميــن ،ســاموئل گريــن ويلــز ( ،)1363ايــران و ايرانيــان ،بــه اهتمــام رحيــم رضــازاده ملــك،
تهــران :صبــا.
ـبيشــاپ ،ايزابــا ( ،)1375از بيســتون تــا زردكــوه بختيــاری ،ترجمــة مهــراب اميــري ،تهــران:
ســهند.
ـجابــري انصــاري ،محمدحســن[بيتا] ،تاريــخ اصفهــان و ری و همــه جهــان[ ،بيجــا]:
[بينــا].
ـخورموجــي ،محمدجعفـر( ،)1349حقايــق االخبــار ناصــری ،بــه كوشــش حســين خديــو جــم،
تهــران :زوار.
ـسعيدي سيرجاني ،علياكبر( ،)1345وقايع اتفاقيه ،تهران :انتشارات اميركبير.
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ـسيف ،احمد( ،)1373اقتصاد ايران در قرن نوزدهم ،تهران :چشمه.
ـ ،)1387( -----قرن گم شده ،تهران :نشرني.
ـ ،)1391( -----مالكيت ،استبداد و انباشت سرمايه[ ،بی جا][ :بی نا].
ـصفايي ،ابراهيم( ،)1353پنجاه نامه تاريخی ،تهران :بابك.
ـ ،)1354( -----نامههای تاريخی ،تهران :بابك.
ـ ،)1356( -----اسناد نويافته ،تهران :بابك.
ـضرغــام پــور ،شــهريار( ،)1369گزارشهــای تلگرافــي آخريــن ســالهای عصــر ناصرالديــن
شــاه ،تهــران :مؤلــف .طاهراحمــدي ،محمــود( ،)1370تلگرافــات عصــر سپهســاالر ،تهــران:
ســازمان اســناد ملــي ايــران.
ـظلالسلطان ،مسعود ميرزا[بيتا] ،تاريخ و سرگذشت مسعودی[ ،بينا][ :بی جا]  .
ـعباســي ،محمدرضــا و پرويــز بديعـي( ،)1372گزارشهــاي اوضــاع سياســي اجتماعــي واليــات
عهــد ناصــري ،تهــران :ســازمان اســناد ملــي ايــران ،چ.1
ـعباسي ،محمدرضا( ،)1372حكومت سايهها ،تهران :سازمان اسناد ملي ايران.
ـفســايي ،ميــرزا حســن( ،)1365فارســنامه ناصــري ،بــه كوشــش منصــور رســتگار فســايي،
تهــران :انتشــارات اميركبيــر.
ـفلــور ،ويلــم( ،)1365جســتارهايي از تاريــخ اجتماعــی ايــران ،ج ،2ترجمــة ابوالقاســم ســري،
تهــران :تــوس.
ـقراگوزلــو ،حاجــي عبداهللخــان( ،)1382مجموعــة آثــار ،بــه تصحيــح عنايــت اهلل مجيــدي،
تهــران :ميــراث مكتــوب.
ـقزويني ،محمد شفيع( ،)1370قانون قزويني ،به كوشش ايرج افشار ،تهران :طاليه.
ـكاساكوفســكي ،و .آ ( ،)1355خاطــرات كلنــل كاساكوفســكی ،ترجمــة عباســقلي جلــي ،تهــران:
انتشــارات اميركبير.
ـگرنــي ،جــان و منصــور صف ـتگل ( ،)1388قــم در قحطــی بــزرگ ،ق ـم :كتابخانــة آيــت اهلل
مرعشــي.
ـلمبتــن ،آ .ك( ،)1377مالــك و زارع در ايــران ،ترجمــة منوچهــر اميــري ،تهــران :علمــي و
فرهنگــي.
ـ  ،)1375( -----ايران عصر قاجار ،ترجمة سيمين فصيحي ،تهران :جاودان خرد.
ـمارتين ،ونسا( ،)1387عهد قاجار ،ترجمة حسن زنگنه ،تهران :نشرماهي.
ـمحالتــي ،حاجســياح( ،)1356خاطــرات حــاج ســياح يــا دورة خــوف و وحشــت ،بــه كوشــش
ســيفاهلل گلــكار ،تهــران :انتشــارات اميركبيــر
ـمراغـهاي ،زيــن العابديـن( ،)1384ســياحتنامۀ ابراهيــم بيــگ ،بــه كوشــش محمدعلــي ســپانلو،
تهــران :آگاه.
ـمســتوفي ،عبداهلل( ،)1377شــرح زندگاني من يــا تاريخ اجتماعــي ،اداري دوره قاجار ،تهران :زوار.
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ـنــادر ميــرزا قاجــار( ،)1373تاريــخ و جغرافــي دارالســلطنه تبريــز ،بــه تصحيــح غالمرضــا
طباطبايــي مجــد ،تهــران :ســتوده
ـناظمالدولــه ،ميرزاملكــم خــان( ،)1381رســالههاي ميــرزا ملكمخــان ،بــه كوشــش
حجــتاهلل اصيــل ،تهــران :نــي.
ـنجمالدولــه ،ميــرزا عبدالغفــار( ،)1342ســفرنامه خوزســتان ،بــه تصحيــح ســيد محمــد بيــر
ســياقي ،تهــران :علمــي.
ـنظــام الســلطنه ،حســينقليخان( ،)1383خاطــرات و اســناد حســينقلي خــان نظــام الســلطنه،
ج ،1بــه كوشــش معصومــه نظــام مافــي و ديگــران ،تهــران :نشــر تاريــخ ايــران.
ـوزيــري ،احمدعليخــان( ،)1340تاريــخ كرمــان ،بــه كوشــش محمــد ابراهيــم باســتاني
پاريــزي ،تهــران :دانشــگاه تهــران.
ـييــت ،چارلــز ادوارد ( ،)1365خراســان و سيســتان ،ترجمــة قــدرتاهلل روشــني و مهــرداد
رهبــري ،تهــران :يــزدان.

ب .مقاله
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ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـاشيدري ،جهانگير( ،)1365نامهاي از يك قرن پيش ،چيستا ،س ،8ش.4
ـاوكازاكــي ،شــوكو( ،)1365قحطــي بــزرگ  ،1288آينــده ،بنيــاد موقوفــات دكتــر محمــود
افشــار ،س ،12ش.3-1
ـپاكدامــن ،ناصــر(« ،)1383در جســتجوي جمعيــت ايــران دوران ناصــري» ،حديــث عشــق،
تهــران :كتابخانــة مجلــس شــوراي اســامي.
ـحســيني ،ربــاب( ،)1371قحطــي و گرانــي در ســال  1287و  1288قمــري ،گنجينــۀ اســناد،
ســازمان اســناد ملــي ايــران ،ش.4-3
ـرضوانــي ،محمداســماعيل( ،)1347ســندي از قحطــي  1287هجــري قمــري ،بررســيهاي
تاريخــي ،ســتاد بــزرگ ارتشــتاران ،س ،3ش.4-3
ـعبــداهلل يــف ،ز .ز( ،)1361روســتاييان ايــران در اواخــر دوران قاجاريــه ،مســائل ارضــي و
دهقانــي ،تهــران :آگاه ،ش.1
ـنوشــيرواني ،ســيد وحيـد( ،)1361سـرآغاز تجــاري شــدن كشــاورزي در ايــران ،مســائل ارضــي
و دهقانــي ،تهــران :آگاه  ،ش.2

ج .روزنامه

ـ ـروزنامة ايران ،س ،1ش  ،8شعبان 1288ق.
ـ ـروزنامة ايران ،س ،9ش  ،9ربيعاالول 1297ق.
ـ ـروزنامة دولت عليه ايران ،س ،2ش  ،5ذي قعده 1277ق.
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ـکتابخانــة مركــزي و مركــز اســناد دانشــگاه تهــران ،عرايض و نوشــتجات دولتــي ،ف .75 ،1450
ـكتابخانــة مركــزي و مركــز اســناد دانشــگاه تهــران ،عرايــض و نوشــتجات دولتــي ،ف ،1299
.0092
ـكتابخانــة مركــزي و مركــز اســناد دانشــگاه تهــران ،عرايــض و نوشــتجات دولتــي ،ف ،1229
.0112
ـسازمان اسناد ملي ايران ،شمارة بازيابي ،296/1817 :محل در آرشيو  613 :آ  4آ /ا.
ـسازمان اسناد ملي ايران ،شمارة بازيابي ،295/4331 :محل در آرشيو  847 :ب  4آ /ا.
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فراز و فرود خاندان های دیوانساالر شیراز
در عصر ناصری( 1313 –1264هـ.ق)
سهراب یزدانی مقدم
حسین مفتخری
3
عبدالرسول خيرانديش
4
علیرضا احمدی مفرد
1
2

چكيــده :شــيراز مركــز ايالــت فــارس در دورة پنجــاه ســاله ناصــري شــاهد دگرگونیهــای
فراوانــي بــود كــه در كانــون آن ديوانســاالران قــرار داشــتند .عبــور مهمتريــن شــاهراه
تجــاري تهــران  -بوشــهر از ایــن شــهر و نيــز قــرار داشــتن در مرکــز بــه هــم رســيدن
عناصــر ايلــي و شــهري بــه يكديگــر از ويژگي هــاي شــيراز ايــن دوره بــود .نقــش بــارز
خانــــدان هاي دیــوان ســاالر قـوام الملـــک ،مشــیرالملک و قشــقایی بــه دلیــل تصــدی
امــور مالیاتــی و نفــوذ آنــان در اداره امــور شــیراز ،نشــان از اهميــت ديوانســاالري در
ایــن دوره حســاس تاریخــی دارد .دیوانســاالری شــیراز در عهــد ناصــری از یــک ســو
در فضــای ســنتی و پیشــامدرن و از ســوی دیگــر تحــت تأثیــر نوســازی نهادهــای اداری
قــرار داشــت ،افــزون بــر ایــن رونــد ،در ايــن پژوهــش جابهجایــی قــدرت در میــان ایــن
خاندان هــا و نیــز پیامدهــای رقابــت میــان آنــان مــورد بررســی قــرار می گيــرد .در ایــن
پژوهــش بــه دنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤال هســتیم کــه فــراز و فــرود خاندانهــای
دیوانســاالر شــیراز چــه پیامدهایــی بــرای اداره ایــن شــهر در عصــر ناصــری داشــته اســت.
واژههــای کلیــدی :قاجاریــه ،عصــر ناصــری ،دیوانســاالری ،قوام الملــک ،مشــیرالملک،
ایلخــان قشــقایی ،تاریــخ شــیراز
1
2
3
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Rise and Fall of Shiraz Bureaucrat Families during
The Naseri Era (1847-1895)
Sohrab Yazdani Moqaddam 1
Hossein Moftakhari 2
Abdolrasul Kheyrandish 3
Ali Reza Ahmadimmofrad 4
Abstract: Shiraz, as the center of Fars State, was exposed to drastic changes
during the fifty-years of Naser al-Din Shah Qajar’s era, when bureaucrats had
the highest influence. The presence of Iran’s main trading route from Bushehr
to Tehran, in this city and also, its location at the center of Iran, where tribal
and urban elements would confront each other, were the main features of
Shiraz. Bureaucrat families such as Qavamolmolk, Moshirolmolk and Qashqai
families, due to their positions in tax affairs and their influence in Shiraz, show
the significance of bureaucracy during this era. Shiraz bureaucracy during Naser
al-Din Shah Qajar era was affected by traditional and pre-modern era on the one
hand, and renovation of the growth administrative bodies on the other. In addition
to these trends, the handling of power among these families and its consequences
are studied in this research. This research tries to study the effect of rise and
fall of Shiraz’s bureaucrat families during Naser al-Din Shah;s timer era and its
consequences in the city administration.
Keywords: Qajar era, Naser al-Din Shah, bureaucracy, Qavamolmolk,
Moshirolmolk, Qashqai families,Shiraz-history

1 Associate Professor at Faculty of History in Tehran Kharazmi University

sohrab_yazdani_78@yahoo.com
2 Professor at Faculty of History in Tehran Kharazmi University moftakhari@khu.ac.ir
3 Professor at Faculty of History in Shiraz University ab_kheirandish@yahoo.com
4 Ph.d Student Islamic Iran History in Tehran Kharazmi University and Farhangiyan
university Teacher alireza.ahmadimofrad@yahoo.com

فراز و فرود خاندان های دیوانساالر شیراز در عصر ناصری( 1313 –1264هـ ق)

257

مقدمه
شــیراز بــه عنــوان یکی از شــهرهای بــزرگ ایران دورة قاجــار که تا چنــد دهة پیش،
مقــام پایتختــی دولــت منقــرض شــدة زندیــه را داشــت ،نمونــة جالبــی از چالش هــا و
تضادهایــی اســت کــه دیوانســاالری عصــر ناصــری بــا آن روبرو بــود .در واقع شــیراز
خــود اشــرافیتی دیوانســاالر داشــت کــه عــاوه بــر آن کــه مؤلفه هــای محلــی قــدرت
را نمایندگــی می کردنــد ،ادامــه دهنــدة ســنت دیوانســاالری قدیــم ایرانــی نیــز بودنــد.
نمایــش هندســی ایــن اشــرافیت دیوانســاالر شــهری ،مثلثــی را تصویــر می کــرد کــه
ســه خانــدان قوام الملــک ،مشــیرالملک و قشــقایی را در ســه زاویــه خــود داشــت.
دولــت مرکــزی مســتقر در تهــران کــه برخاســته از ایــل قاجــار بــود ،همچنــان
تمایــل داشــت ،بــر اســاس قواعــدی کــه در ســنن حکومت هــای گذشــته وجــود
داشــت ،عمــل کنــد لــذا همــواره یــک شــاهزاده قاجــار را بــه عنــوان فرمانفرمــای
شــیراز بــه ایالــت فــارس می فرســتاد ،بدینترتیــب او بــا قــرار گرفتــن در راس
قــدرت ،مثلــث عناصــر دیوانســاالری فــارس را بــه صــورت یــک هــرم درمــی آورد.
حــوزة اختیــارات و اقدامــات شــاهزاده قاجــار در عصــر ناصــری دچــار تحــول
شــد؛ زیــرا بــا اســتقرار اداراتــی ماننــد تلگرافخانــه ،گمــرک ،پســت ،توپخانــه و
نظایــر آن هــا ،مناصبــی در میانــة مثلــث دیوانســاالری محلــی و فرمانفرمــای دولــت
مرکــزی ایجــاد شــد .بدینترتیــب صــورت ســنتی و محلــی دیوانســاالری بــا نوگرایــی
در نظــام اداری مواجــه شــد .هرچنــد در اندیشــه و عمــل فرمانفرمــا بــه عنــوان
نماینــدة دولــت و بــه عنــوان یــک شــاهزاده قاجــار بــه عنــوان خویشــاوند شــاه،
تغییــر تمــام عیــاری کــه تمایــل بــه نوگرایــی باشــد ،دیــده نمی شــد .امــا ادارات
و امکانــات جدیــد ارتباطــی ،قــدرت نظــارت و دخالــت مؤثرتــری بــه دولــت
مرکــزی مــی داد .در همــان حــال ،تــداوم و حیــات دیوانســاالری ســنتی نیــز وجــود
داشــت .نتیجــة امــر ،تشــدید تضادهایــی بــود کــه میــان آن هــا بــرای تقــرب بــه
دربــار ،یــا در پــی تظلــم مــردم از آ نهــا بــا توســل بــه دربــار از طریــق تلگرافخانــه،
یــا بهره گیــری از عــزل و نصــب فرمانفرمایــان فــارس بــرای تســویه حســاب های
میــان خویــش بــه منصــه ظهــور رســاندند .بدیــن ترتیــب دیوانســاالری شــیراز عصــر
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ناصــری همچنان کــه در تحــول عمومــی جامعــه ایرانــی بــه ســوی نــو شــدن گام
برمی داشــت ،خــود از عوامــل اصلــی بی ثباتــی در شــیراز و حتــی سراســر فــارس
شــد .قشــقایی ها بــا در دســت داشــتن نواحــی گســترده ای از فــارس کــه در تصــرف
ایــات بــود وایل راهــی کــه بــه آن هــا امــکان مــی داد ســالی دو نوبــت از حاشــیه
شــهر شــیراز بگذرنــد ،قوام الملــک بــه عنــوان کالنتــر شــیراز و مســؤول انتظامــات
سراســر فــارس و خانــدان مشــیرالملك بــا منصــب وزارت بــه عنــوان متصــدی امــور
مالــی و مالیاتــی فــارس در تــداوم کشــمکش میــان خويــش ،بــا حضــور قدرتمندانــه
دولــت مرکــزی ،موقعیتــی متزلــزل و شــکننده یافتنــد و خــود از عوامــل بی ثباتــی
شــدند .در حالــی کــه همــواره نظــام دیوانســاالری نقــش اصلــی را در ایجــاد ثبــات و
نظــم ایفــا می کرده اســت ،بــروز چنیــن کارکــرد اســتثنایی از دیوانســاالری محلــی
شــهری ماننــد شــیراز آن هــم در آســتانه ورود بــه دورة نوگرایــی در ایــران ،از ابعــاد
کمتــر شــناختة تاریــخ معاصــر ایــران و بــه خصــوص فــارس بــه شــمار می آیــد .لــذا
در ایــن نوشــته ســعی شــده اســت ،ســاز وکارهــای کشــمکش میان ایــن دیوانســاالری
محلــی ســنتی در شــرایطی کــه میــزان محــدودی از نوگرایــی توســط دولــت مرکــزی
بــه میــدان آمــده بــود ،مــورد بررســی و کنــکاش قــرار گیــرد.
شیراز در عصر ناصری
شــیراز کرســی ایالــت فــارس در زمــان ناصرالدیــن شــاه ،معمــو ًال زیــر نظــر یکــی
از شــاهزادگان قاجــار (والــی) اداره می شــد  .بــه همــراه والــی یــک نفــر وزیــر
نیــز در اداره شــهر ،نقــش مؤثــری داشــت .والــی اغلــب بــه عنــوان فرمانــده ســپاه
ایالــت خدمــت می کــرد ،در حالــی کــه وزیــر عمدت ـ ًا جمــع آوری مالیــات را بــر
عهــده داشــت .در ســاختار و چارچــوب اداری و سیاســی ایالــت فــارس ،فرمانفرمــا
(والــی) بــه عنــوان عالی تریــن مقــام رســمی ایالــت از میــان شــاهزادگان و منســوبین
شــاه انتخــاب می شــد کــه عمده تریــن مقامــات ایالتــی اعــم از پیشــکار یــا وزیــر،
بیگلربیگــی ،کالنتــر ،ریاســت قشــون ،رئیــس التجــار ،مســتوفی اعظــم ،ایلخــان
قشــقایی و خمســه ،کارگــزار ،رئیــس گمــرک خانــه ،رئیــس تلگرافخانه و پســتخانه
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محلــی و ...زیــر نظــر او قــرار داشــتند .در طــول  50ســال حکومــت ناصــری11 ،
والــي در فــارس حکومــت کردنــد کــه  9تــن از آنــان شــاهزادگان ســلطنتی بودنــد
و  2تــن (قاســم خان والــی و میــراز یحیــی خــان معتمدالملــک) شــاهزاده نبودنــد.
در کنــار مناصــب حکومتــی یادشــده ،مناصــب محلــی نیــز بــود کــه
صــورت موروثــی و دائمــی داشــت .خاندانهــای متنفــذ محلــی (قوامیهــا،
مشــیرالملکها و ایلخــان قشــقایی) در اداره امــور شــیراز نقــش مؤثــری را ایفــا
می کردنــد ،هرچنــد کــه قــدرت قانونــی آنهــا نیــاز بــه تأییــد شــاه داشــت.
ورود اصالحــات اداری جدیــد در عصــر ناصــری جایــگاه خاندانهــای
دیوانســاالر را دچــار فــراز و فــرود کــرد .هرچنــد کــه آنهــا تــا پایــان قاجاریــه
بــر مســند قــدرت بودنــد ،امــا دیگــر قــدرت و موقعیــت گذشــته را بدســت
نیاوردنــد و بــه مــرور ضعیــف تــر شــدند .در ادامــه بــه بررســی جایــگاه
خاندانهــای دیوانســاالر و نقــش آنهــا درعرصــه قــدرت اداری شــیرازمیپردازیم.
خاندان قوام الملک
چهــرة محــوری در سیاســت شــیراز عصــر قاجــار ،خانــدان قوام الملــک بــود کــه
نقشــی بســیار مهــم در ادارة آن شــهر داشــت .بنابرایــن نخســت بــه خاســتگاه ایــن
خانــواده میپردازیــم .تــا آنجــا کــه منابــع تاریخــی حاکیانــد ،مــردی تاجــر پیشــه
بــه نــام حاجیهاشــم ،در شــیراز و در ســدة دوازدهــم هجــری از ســوی نادرشــاه بــه
مقــام کدخداباشــی رســید و نقشــی مهــم در اداره امــور شــهر یافــت 1.پــس از مــرگ
نــادر بــود كــه پســر حاجیهاشــم ،حاجــی محمدابراهیــم ریش ســفید صاحــب
نفــوذ پنــج محلــة «حیــدری خانــه» شــیراز شــد و ســپس در دوره زندیــان بــه مقــام
کالنتــر ارتقــاء یافــت .در ســال  1205در هنگامــه درگیــری میــان لطفعلیخــان
زنــد و آقامحمدخــان قاجــار ،حاجــی ابراهیــم کالنتــر ،وزارت شــیراز را بــر عهــده
داشــت .حفاظــت از بــرج و بــاروی شــیراز بــه برخوردارخــان محــول گردیــد و
نگهبانــی از حرمســرا و ارگ شــاهی بــه محمدعلی خــان ایشــیک آغاســی ســپرده
 1محمدجعفرحسینی خورموجي( ،)1363حقایق االخبار ناصری ،ویرایش خدیو جم[ ،بینا] ،نشرنی ،صص.312-309
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شــد 1.در غیــاب لطفعلی خــان ،روابــط میــان ايــن ســه تــن تیــره شــد و حــاج
ابراهیــم بــه خیانــت و خودســری متهــم گردیــد .چنانكــه بــه گفتــه ميــرزا حســن
فســايي؛ «جنــاب حاجــی از وی[لطفعلی خــان زنــد] جــز امیــد مــرگ نمانــد پــس
در برانداختــن بنیــاد ســلطنت او جــازم شــد» 2.بــه هــر حــال حــاج ابراهیــم بــا
خــان قاجــار همــراه شــد و تصــرف شــیراز را بــرای آقامحمدخــان میســر ســاخت و
مــورد مالطفــت وي قــرار گرفــت و فرمــان ایالــت مملکــت فــارس و لقــب خانــی
بــرای جنــاب حاجــی شــرف صــدور یافــت و او را بعــد از ایــن حــاج ابراهیــم خــان
بیگلربیگــی مملکــت فــارس نگاشــتند 3.پــس از ســقوط کرمــان و بــر تخــت نشســتن
شــاه قاجــار در  1210ق ،آقامحمدخــان او را بــا لقــب اعتمادالدولــه بــه ســمت
صدراعظمــي منصــوب کــرد .جانشــین آقامحمدخــان ،فتحعلی شــاه در 1212ق
اعتمادالدولــه را بــا مســوؤلیتهای خاصــی در مقــام صدراعظــم ابقــا کــرد .بــه
خانــوادة وی زمینهایــی اعطــا شــد و بــرادر و پســران او ســرکردة نواحــی مختلــف
شــیراز شــدند .بــه مــدت  14ســال او بــه عنــوان خدمتگــزار دولــت فعالیــت می کرد
تــا بــه گفتــة برخــی ،بــه ســبب انتقــادات و حســادت نســبت بــه او و بــه گفتــة
عــدهای دیگــر بــرای رفتــار ظالمانــه اش ،در 1215ق از مقــام خــود برکنــار و اعــدام
شــد .دیگــر اعضــای خانــوادة او هــم بــه چنیــن سرنوشــتی دچــار شــدند یــا به شــدت
آســیب دیدنــد چنــان کــه نتوانســتند قــدرت را بــار دیگــر بــه دســت آورنــد .بــا ایــن
همــه ،پســر یــازده ســالة او ،علی اکبــر ،جــان بــه در بــرد .گفتــه میشــود ایــن بــدان
ســبب بــود کــه در آن هنــگام کــه بــرای خانــوادهاش چنيــن مصيبتــي پیــش آمــد،
بــه شــدت بیمــار بــود و انتظــار نمیرفــت زنــده بمانــد 4.بــه دالیلــی کــه چنــدان
روشــن نیســت ،علی اکبــر بعدهــا بــه مقامیدولتــی در فــارس رســید و ســپس در
1
2
3
4

میرزا حسنحسینی فسایی[بیتا] ،تاریخ فارسنامه ناصری ،ج ،1تهران :سنایی ،ص .232
همان ،ص.133
همان ،ص .234
میــرزا حسنحســینی فســایی( ،)1367فارســنامه ناصــری ،تصحیــح منصــور رســتگار فســایی ،ج ،1تهــران :انتشــارات
امیرکبیــر ،ص.681
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ســال 1227ق کالنتــر شــیراز شــد 1.در 1246-1245ق لقــب قوام الملــک از ســوی
فتحعلــی شــاه بــه او اعطــا شــد و رونــد احیــا و بازســازی ثــروت خانــواده را در پیش
گرفــت .علی اکبرخــان قوام الملــک بــه ویــژه از طریــق بــه کارگیــری لوطیهــا
2
بــرای ارعــاب دیگــر اقشــار مــردم ،نقــش قابــل توجهــی در سیاســت شــهر ایفــا کرد.
جانشــینی ناصرالدیــن شــاه بــه جــای پــدرش در 1264ق تأثیــری در جابــه جایــی
قــدرت کالنتــری در شــیراز ایجــاد نکــرد .و همچنــان قــدرت در دســت خانــدان
قــوام الملــک باقــی مانــد .در ســال 1282ق علــي اكبــر قوام الملــك پــس از 56
ســال كالنتــري فــارس درگذشــت .خورموجــی دربــارة او نوشــت کــه در تیزهوشــی
بی همتــا و در انجــام بیشــتر کارهــا بی بدیــل بــود 3.در واقــع ،قوام الملکهــای
بعــدی میبایســت ارزشهــا و ســنتهای خانــواده را پــاس میداشــتند ،امــا از
حیــث بصیـــرت بــا علی اکبــر برابری نمی کردند .بــــه عــاوه او از ســـــال های (-8
1277ق) از وصلــت بــا دربــار در تهــران نیــز ســود میبــرد 4.گفتــه شــده اســت کــه
بــه هنــگام مــرگ ،مالــک  104پارچــه آبــادی میان تهــران و بوشــهر بــود 5.جمعیتی
کــه بــرای تشــییع جنــازة او گــرد آمــده بودنــد تــا آنجــا کــه مــردم شــیراز بهیــاد
میآوردنــد ،بزرگ تریــن جمعیتــی بــود کــه تاکنــون بــرای مراســمی ایــن چنیــن جمع
شــده بودنــد کــه گواهــی اســت بــر قــدرت و نفــوذ وی .ایــن نفــوذ احتمــا ًال فقــط بــه
موقعیــت او بــه عنــوان کالنتــر مربــوط نمی شــد ،بلکــه ازدواج بــا دربــار ،ریاســت
ایــل خمســه و تســلط بــر مناطــق شــرق و جنــوب شــرقی فــارس ،انجــام کارهــای
عــام المنفعــه و رقابــت بــا خانــواده مشــیرالملک نيــز در ایــن امــر دخیــل بــود.
در ایــن هنــگام ،خانــوادة قوام الملــک رشــتههای نفــوذ خــود را بــه حومــه
و ییــاق شــیراز نیــز کشــانده بــود .نفــوذ قــوام بــه مقــدار زیــادی بــر توانایــی او
در ایفــای نقــش میانجــی میــان تودههــا و حکومــت متکــی بــود .بــرای نمونــه،
1
2
3
4
5

همان ،ص.708
ونسا مارتین( ،)1385دوران قاجار ،ترجمة افسانه منفرد ،تهران ،انتشارات آمه.
حسینی خورموجی ،همان ،ص.312
همان ،ص.235
ونسا مارتين .همان ،ص.96
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در پــی رخــدادی او ســندی تنظیــم کــرد کــه بایــد صادرکننــدگان ،آن را مهــر
می کردنــد تــا مؤثــر واقــع شــود .بــه موجــب ایــن ســند ،آنــان از شــاهزاده (فیــروز
میــرزا نصرت الدولــه) بــرای جبــران غــارت اخیــر بــازار در چهارســوق ســلطانی
 4000تومــان دریافــت می کردنــد .ایــن توافق نامــه را برخــی امضــا کردنــد .او
همچنیــن میــان گروههــای اجتماعــی واســطه می شــد .چنانكــه وقتــی لوطیهــا
بــه چنــد دکان حملــه بردنــد و آن هــا را خــراب کردنــد ،شــکایاتی بــه قــوام شــد.
او قــول داد اگــر مدعیــان دربــارة مقــدار خســارات قســم یــاد کننــد ،جبــران کنــد.
کوشــش قــوام بــرای دســتیابی بــه لطــف نظــر ناصرالدین شــاه ،بــا چراغانــی
بازارهــای شــیراز هنــگام فتــح مشهد(ســرکوب فتنــه ســاالر) ،بــا شکســت
مواجــه شــد؛ زیــرا تمــام کســبه دکانهــا را بســتند و در مســجد بســت نشســتند
و از زورگویــی او بــه عنــوان کالنتــر شــکایت کردنــد 1.شــیخ ابوتــراب
روحانــی شــهر ،پادرمیانــی کــرد و قــول گرفــت کــه تنهــا یــک بــازار چراغانــی
شــود .بدیــن ترتیــب ،هنگامــی کــه او کوشــید بــرای حکومــت خودشــیرینی
کنــد ،مــردم از فرصــت اســتفاده کردنــد و نظــر خــود را پیــش بردنــد.
چهارمیــن پســرعلی اکبر ،بــه نــام علی محمــد جانشــین او شــد و در 1288ق
حاکــم داراب و طوایــف بهارلــو و اینانلــو شــد 2.مقامــی کــه در وهلــة اول
نتیجــة جاه طلبیهــای قــوام و رقابــت او بــا مشــیرالملک ،وزیــر فــارس بــود.
در ایــن زمــان حکومــت مرکــزی بــرای محــدود نــگاه داشــتن خانــواده قــوام،
از مشــیرالملک اســتفاده می کــرد .انتصــاب علی محمــد قــوام بــه رياســت
طوایــف خمســه بــر قــدرت ايــن خانــدان افــزود 3.بایــد متذکــر شــد کــه بــا
ایــن همــه ،منابــع ســدة ســیزدهم هجــری قمــری همیشــه از طوایــف مرتبــط بــا
قــوام بــه عنــوان طوایــف عــرب و یــا بهارلــو یــاد می کننــد ،نخســتین اشــارة
 1همانجا.
 2حسینی فسایی( ،)1367همان ،ج ،1صص 832-831؛ حسینی خورموجی ،همان ،ص.312
 3علياكبــر سعيديســيرجاني( ،)1387وقایــع اتفاقیــه ،مجموعــه گزارشهــای خفیــه نویســان انگلیســی در والیــات جنوبــی
ایــران از ســال 1291-1322هـــ.ق ،تهــران :ذهــن آویــز ،ص.28
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آشــکار بــه اتحادیــة قبیلــهای خمســه بــه ســال 1278ق مربــوط میشــود.
قاجارهــا در بیشــتر مناطــق می توانســتند بــا ایجــاد تفرقــه یــا برانگیختــن رقبــا
عليــه يكديگــر ،حریــف خطرنــاک قــدرت را ســرکوب کننــد .امــا در مــوارد
نــادری ،در صــدد ایجــاد حریفــی مناســب برمی آمدنــد .تشــکیل اتحادیــه قبیلــه ای
خمســه در ســال 1288ق نمونــه ای از ایــن مــوارد اســت .در ســال 1267ق موازنــه
قــدرت در شــیراز بــه هــم خــورد .پنــج محلــه نعمتــی در شــیراز علیــه خانــدان
حــاج ابراهیــم کــه قدرتــش از پنــج محلــه حیــدری تأمیــن می شــد ،برخاســتند.
ناصرالدیــن شــاه بــه تدبیــر دیگــری متوســل شــد؛ بــه علی محمدخــان پســر علــی
اکبرخــان ،لقــب قوام الملــک (دوم) داد .کالنتــری فــارس را بــه او بخشــید ،اقــوام
وی را در سراســر والیــت جنوبــی بــه مناصــب حســاس گمــارد و وادارش کــرد
کــه بــا پنــج قبیلــه کوچــک – ایــل فارســی زبــان باصــری ،گــروه کوچکــی کــه
بــه عرب هــا شــهرت داشــت و ایــات تــرک نفــر ،بهارلــو و اینانلــو کــه همــه
بــه تنهایــی بــه ســبب توســعة ایــل قشــقایی در خطــر بودنــد– متحــد شــوند 2.ایــن
اتحادیــه را خمســه نامیدنــد و قوام الملــک دوم را بــه عنــوان نخســتین ایلخــان آن
شــناختند .بدیــن ترتیــب «ایــل خمســه» از پنــج قبیلــه نامتجانــس بــه ســرکردگی
یــک اعیــان زاده شــهری .ایــن اتحادیــه ،حریــف قدرتمنــدی در برابــر ایــل قشــقایی
محســوب می شــد و همچنــان تحــت فرمــان خانــدان قوام الملــک مانــد.
شــاید یکــی از دالیــل تشــکیل ایل خمســه عــاوه بر مــوارد یادشــده ،ســکونتگاه
ایــن پنــج ایــل در مناطــق شــرق و جنــوب شــرقی ایالــت فــارس (مناطــق تحــت نفــوذ
خانــدان قــوام) ميباشــد.
بدینترتیــب بــود کــه علی محمــد قوام الملــک (دوم) از طریــق رهبــری
اتحادیــه قبیلـهای ثروتمنــدی کــه اعضــای آن می توانســتند بهیــک ارتــش مجهــز و
ســواره نظــام تبدیــل شــوند و از جناحهــای سیاســی و اجتماعــی گوناگــون در شــیراز
1

 1ونسا مارتين ،دوران قاجار ،ص.96
 2فسایی ،تاریخ فارسنامه ناصری ،ج ،1ص.320
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مســتقل بودنــد ،داراي قــدرت و اقتــدار بســيار شــد 1.ایــن نیــروی مســلح بــرای اداره و
ســرکوب رقبــای او يعنــي ایلخــان قشــقایی و مشــیرالملک بــه کار گرفتــه می شــد.
از زمانــی کــه علی اکبــر قوام الملــک بــرای مرعــوب کــردن تــودة مــردم و مذاکــره
2
بــا دیگــر اشــراف ،بــه لوطیهــای شــیراز متکــی شــد ،راه درازی پیمــوده شــده بــود.
او موقعیــت خــود را از طریــق ازدواجهــا و وصلتهــا محکم تــر کــرد .در 1300ق
علی محمــد درگذشــت و پســرش محمدرضــا جانشــین او شــد 3.در 1309ق ســید
علی اکبــر فــال اســیری در راه بازگشــت از عتبــات بــه شــیراز ،از اصفهــان عبــور
کــرد .ورود قریب الوقــوع او را از منابــر در تمــام مســاجد اعــام کردنــد و گروهــی
4
از مــردم از جملهاشــراف ،علمــا ،تجــار ،اهــل بــازار و زنــان بــرای دیــدار او رفتنــد.
مــردم صــدور فتــواي تحريــم تنباكــو را بــه نفــوذ او نســبت می دادنــد ،چــون میــرزا
حســن شــیرازی پــدرزن او بــود ،در نتيجــه اعتبــار وی بســیار بیشــتر شــد 5.او به طور
مؤثــری رهبــر بخــش بزرگــی از مــردم شــیراز بــود .چالــش جــاری میــان محمــد
رضــا قــوام و ســید علی اکبــر فــال اســیری و مــردم شــیراز بــا شــکایات بســیار
زیــادی کــه علیــه قــوام و حاکــم (رکن الدولــه) می شــد اکنــون جدیــت مییافــت.
در 1309ق محمدرضــا قوام الملــک بیمنــاک از موقعیــت خــود ،ســیصد تفنگــدار
را اطــراف خانــه خويــش مســتقر ســاخت تــا از او حمایــت کننــد .ایــن اقدامیبیهوده
بــود .رکن الدولــه او را دســتگیر و زندانــی و ســپس فلــک کــرد بــا ایــن قصــد کــه
از او پولــی بگيــرد 6.او بــه دســتور شــاه خــاص شــد و فــوراً بــا پیشــکشهایی
بــرای سپاســگزاری بــه تهــران رفــت .بســیاری از تجــار و بازرگانــان خــرد شــیراز
بــه شــاه نامــه نوشــتند و خشــنودی خــود را از حاکــم بــرای خــاص کــردن آنهــا
از ظلــم قــوام اعــام کردنــد 7.بــا ایــن حــال قــوام هنــوز حامیانــی در شــیراز داشــت.
1
2
3
4
5
6
7

فسایی ،همانجا.
سعيدي سيرجاني ،وقایع اتفاقیه ،صص.205-204
ونسا مارتين ،دوران قاجار ،ص.97
همان ،ص.110
مهدي بامداد( ،)1371شرح رجال ایران قرون  ،12،13،14ج ،2تهران :زوار ،ص.431
همانجا.
ميرزا حسنخان اعتماد السلطنه( ،)1377روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه ،با مقدمه و فهارس ایرج افشار ،ص.821
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ســقوط محمدرضــا قوام الملــک موقعیــت ایــات خمســه را تضعیــف و
بی ثبــات کــرد .پیوندهــای مالــی مشــخص قوام الملــک و عشــایری کــه آنهــا را
اداره می کــرد ،شــناخته نیســت ،امــا بــا موقعیــت او در شــیراز و پیوندهایــش بــا
دربــار در تهــران ،احتمــا ًال او بــه عنــوان یــک واســطة مالــی میــان آنهــا و دولــت،
بــه ویــژه بــر ســر مالیــات و ســربازگیری عمــل می کــرده اســت .از آنجــا کــه
ایــات خمســه بخــش مهمــی از اســاس قــدرت او را تشــکیل می دادنــد ،احتمــال
دارد او از ثــروت بســیارش بــرای جلــب حمایــت آنــان (بــرای مثــال ،بــه عنــوان
محافــظ و نیــروی مســلح شــخصی) اســتفاده کــرده باشــد 1.در ســال 1309ق درگیــری
قوام الملــک و حاکــم ایالــت (ركن الدولــه) منطقــه را بــه آشــوب کشــید .رضاخــان
و حســین خان ،دو ســرکردة قدرتمنــد عشــایر عــرب ،ســر بــه شــورش برداشــتند
و سراســر ناحیــه را تــا شــرق و شــمال شــرق شــیراز دســتخوش قتــل و غــارت
کردنــد 2.بلــوای آنــان بــه نوبــة خــود موجــب ســقوط حاکــم فــارس ،رکن الدولــه
شــد کــه بــه ســبب ســوء مدیریــت بــه تهــران احضــار گردیــد .مناطــق کرمــان
و بوشــهر نیــز بــه عرصــة رویارویــی کشــیده شــدند ،زیــرا حاکمــان ایــن نواحــی
بــه تعقیــب عربهــا پرداختنــد و بهارلوهــا نیــز در شــورش درگیــر شــدند و
راههایــی را کــه از کنارههــای خلیــج فــارس بــه داخــل ایــران میآمــد ،بســتند.
در 1310ق گــزارش شــد کــه قوام الملــک بــه محــض بازگشــت بــه شــیراز،
نفــوذ خــود را بــرای اعــادة نظــم بــه کار بــرده اســت 3.از هنــگام بازگشــت ،او بــا
بــاال بــردن قیمــت نــان (احتمــا ًال بنــا بــر ضــرورت) ،جریمــه کــردن ســاکنان شــیراز
و اســکان دادن ســواران بهارلــو در خانههــای مــردم ،اســباب ناخشــنودی از خــود را
فراهــم کــرد 4.شــیرازیان در تلگرافخانــه گــرد آمدنــد و از رفتــار بــد قوام الملــک
1
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4

ونسا مارتين ،همان ،ص.111
حسینخان نظامالسلطنه( ،)1361خاطرات و اسناد نظام السلطنه مافی ،به کوشش مریم مافی و منصوره اتحادیه ،ج ،1تهران:
نشر تاریخ ایران ،ص.173
ونسامارتين ،همان ،ص.111
همانجا.
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شــکایت کردنــد و برکنــاری او را خواســتار شــدند 1.جمعیــت کــه  15تــا  20هــزار
زن و مــرد بودنــد ،بــر ســر و ســینه میکوفتنــد و آه و نالــه ســر مي دادنــد و
فریــاد میزدنــد «یــا علــی» و «یــا سیدالشــهداء» .آنــان همچنیــن نســخههایی از
قــرآن را در حالــی کــه فریــاد میزدنــد «مــا مســلمانیم» بــه دیوارهــای تلگرافخانــه
آویختنــد 2.آنــان ســوگند خوردنــد کــه بــر ضــد حکومــت برنخاســتهاند بلکــه
مخالــف قــوام هســتند و اگــر حاکــم جدیــد ،نظام الســلطنه قصــد داشــته باشــد از او
حمایــت کنــد ،آنــان او را نیــز نخواهنــد پذیرفــت .حاکــم کوشــید بــا قــول پاییــن
آوردن قیمــت نــان ،افزایــش ارزش نقــره و بیــرون رانــدن عربهــا و بهارلوهــا
کــه بــا قــوام برگشــته بودنــد ،آنــان را آرام کنــد 3.بــا ایــن همــه ،مــردم یکپارچــه
ایــن قولهــا را نادیــده گرفتنــد و اصــرار ورزیدنــد کــه قــوام را در مقــام کالنتــر
نمیخواهنــد .بدیــن ترتیــب حاکــم را واداشــتند تــا او را برکنــار کنــد .آنــان
همچنیــن خواســتار تبعیــد او از شــیراز شــدند ،امــا شــاه فرمــان داد کــه مــردم
را بــه زور متفــرق کننــد .بــا ایــن همــه ،وقتــی بــه افــواج خلــج و کــزاز دســتور
حملــه داده شــد ،آنــان جانــب مــردم را گرفتنــد و گفتنــد گــر چــه بــه شــاه احتــرام
میگذارنــد ،حاضــر نیســتند بــه خاطــر قوام الملــک و عربهــا و بهارلوهــا
بــا مــردم بجنگنــد 4.تــاش حاکــم در اســتفاده از علمــا بــرای ترغیــب مــردم بــه
پراکنــده شــدن نیــز بــا شکســت روبــه رو شــد .در نتیجــه ،حاکــم میبایســت قــول
دهــد کــه قــوام را تبعیــد مي کنــد .تلگــراف از شــاه رســید کــه قــول داده بــود
قیمــت نــان پاییــن بیایــد ،ســکة نقــره تثبیــت و قــوام از والیــت فــارس بیــرون رانــده
شــود .ایــن حرکــت اعتراضــی یــک پیــروزی بــرای مــردم محســوب می شــد .
آن هنــگام حکومــت بــا ایــن مشــکل روبــه رو بــود کــه در غیــاب قــوام
کســی را بــرای ریاســت بــر ایــات خمســه بیابــد .ســهام الملک از تهــران
فراخوانــده شــد و بــه عنــوان حاکــم بهارلــو ،عشــایر عــرب و داراب ،بــه
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نظام السلطنه ،همان ،ج ،1صص.185-183
همان ،صص .185-184
همان ،ص.185
ونسا ،همان ،ص.112
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جانشــینی قــوام منصــوب شــد امــا عشــایر عــرب از پذیــرش وی ســرباز زدنــد.
ایــن شــاید بــدان ســبب بــود کــه او نــه امتیــازات مالــی بــرای زیردســتانش
آورده بــود و نــه بــا آنــان پیوســتگی داشــت تــا موجــب پیشرفت شــان شــود.
جــای خالــی قــوام در شــیراز نیز حــس می شــد  ،زیرا ســرانجام مردم از بده بســتان
بــا حکومــت مرکــزی بــدون میانجــی احســاس ناخشــنودی کردنــد .به خصــوص که
حاکــم جديدنظام الســلطنه ،گردآورنــدة ســختگیر مالیــات بــود .در 1311ق آنــان
از شــاه درخواســت کردنــد قــوام را بازگردانــد؛ ولــی نظام الســلطنه بی درنــگ او
را تنبیــه و اخــراج کــرد .بــا ایــن همــه حکومــت مرکــزی احســاس کــرد توانایــی
بازگردانــدن قــوام را نــدارد و او را بــه عنــوان حاکــم بــه بنــادر خلیج فارس فرســتاد.
نظام الســلطنه بــه مبــارزه بــرای بــاال بــردن مالیاتهــای فــارس ادامــه داد بــا ایــن
همــه حــکام کوچــک و نیــز نانوایــان  70.000تومــان مالیــات مقــروض بودنــد و
عشــایر از پرداخــت  35000تومــان بدهـی  خويــش خــودداری می کردنــد ،در نتیجــه
نظام الســلطنه از حکومــت برکنــار شــد و رکن الدولــه (کــه قبـ ً
ا معــزول شــده بــود)
جــای او را گرفــت .امــا همیــن که مالیاتها به شــکل پیشــکش مطالبه شــد ،شــماری
از ســکنه بــه یــزد و کرمــان گریختنــد ،مــردم نیریــز نیــز از پرداخــت مالیاتشــان
1
خــودداری می کردنــد و در عــرض هفــت مــاه هفــت بــار حاکــم آنجــا عوض شــد.
حیات سیاسی خاندان قوام الملک در منصب بیگلربیگی شیراز
خانــدان قــوام الملــک عــاوه بــر منصــب كالنتــري شــهر ،منصــب بيگلربيگــي را
نيــز عهــده دار شــدند .وظيفــه اصلــی  بيگلربيگــي فراهــم آوردن ارزاق و غلــه بــراي
مــردم شــهر بــود.
پــس از فتــح شــیراز توســط آقامحمدخــان قاجــار بــا همــکاری حــاج ابراهیــم
کالنتــر منصــب بیگلربیگــی بــر دیگــر مناصــب وی (وزارت ،کالنتــری ،لقــب
خانــی) افــزوده شــد .در ســال 1215ق بــا قلــع و قمــع خانــدان حــاج ابراهیم خــان
بــه دســتور فتحعلی شــاه کلیــه مناصــب اداری نیــز از آنــان گرفتــه شــد.
 1ونسا مارتين ،همان ،ص.113

268

مطالعات تاریخ اسالم ،سال هفتم ،شماره  ،23زمستان 93

پــس از ســقوط خانــدان حــاج ابراهیــم ،منصــب بیگلربیگــی کــه در گذشــته
جــزو مناصــب مهــم حکومتــی بــود ،بــه منصــب جــزء شــهری تقلیــل یافــت و
وظیفــه آن بــه خدمــات عمومــی و رفاهــی و در برخــی مواقــع امنیتــی و انتظامــی
شــهر محــدود شــد .احمدخــان در ســال 1292ق بیگلربیگــی شــیراز بــود .وظیفــة
او تعقیــب دزدان و زندانــی کــردن آنهــا بــود و از ایــن طریــق امنیــت و آرامــش
را بــه شــهر بــر میگردانــد .هــر بیگلربیگــی بــرای خــود گروهــی نوکــر ،عملــه
و فــراش داشــت کــه زیــر نظــر فراشباشــی خدمــت می کردنــد .هریــک از
صاحــب منصبــان فــارس بــرای خــود عمله جــات مخصــوص داشــتند و فــراش
خودشــان را بــرای تعقیــب کارهایشــان میفرســتادند؛ فقــدان تمرکــز در نیروهــای
اجرایــی و امنیتــی یکــی از علــل بــروز نــزاع و درگیــری بــود .عامــان حکومتــی
بــه جــای ایــن کــه نظــم و امنیــت را در محــات شــهر ایجــاد کننــد ،بیشــتر
وقت شــان را معطــوف بــه حــل و فصــل اختالفــات میــان خــود می کردنــد.
محمدرضاخــان پســر قــوام الملــک از ســال 1295ق بیگلربیگــی شــیراز بــود
و مســؤوليت ردگیــری دزدی هایــی را کــه در شــهر اتفــاق می افتــاد نیــز بــر
عهــده داشــت .وی دارای زنــدان خصوصــی بــود کــه دزدان را در آنجــا زندانــی
می کــرد 1.تجســس و پیــدا کــردن اشــیاء عتیقــه زیــر نظــر بیگلربیگــی انجــام
مي شــد .بیگلربیگــی بــر انبــار غلــه نظــارت داشــت و هــرگاه بلــوای نــان در
شــهر شــکل میگرفــت بیگلربیگــی بایــد پاســخگو مي بــود و شــهر را ســاکت
و آرام مي ســاخت .بیگلربیگــی موظــف بــود هرکــس را كــه در شــهر ،آشــوب
بــه پــا کنــد و موجــب بی نظمــی و بی ثباتــی شــود دســتگیر نمايــد و بــه
حکومــت تحویــل دهــد .معمــو ًال ســربازان کــه مرتکــب جــرم ،مخصوص ـ ًا قتــل
شــده بودنــد بایــد در محبــس بیگلربیگــی می ماندنــد تــا حکــم آنهــا صــادر
شــود 2.در بعضــی مواقــع ،نیــز بیگلربیگــی بــه وصــول مالیــات میپرداخــت.
در ســال 1299قحبیب اهللخــان بــه عنــوان بیگلربیگــی و قائــم مقــام پــدرش
 1روزنامة دولت عليه ايران ،ص162؛سعيدي سيرجاني ،همان ،ص.81
 2سعيدي سيرجاني ،همان ،صص.125 ،103 ،87

فراز و فرود خاندان های دیوانساالر شیراز در عصر ناصری( 1313 –1264هـ ق)

269

محمدرضــا قــوام کــه کالنتــر شــیراز و ایلخــان ایــل خمســه بــود ،انتخــاب شــد.
ایــن انتصــاب نشــان میدهــد کــه منصــب بیگلربیگــی جــزو مناصــب پاییــن بــوده
و زیــر نظــر کالنتــر ،انجــام وظیفــه می کــرده اســت .از طــرف دیگــر چــون
ریاســت قشــون برعهــدۀ والــی ایالــت بــود ،همیــن امــر باعــث تحدیــد قــدرت
بیگلربیگــی و ســلب قــدرت نظامــی از وی شــد و وظیفــه او محــدود بــه نظــم
و امنیــت داخــل شــهر شــد .در بیشــتر مواقــع کــه بیگلربیگــی از شــهر خــارج
می شــد ،نظــم و امنیــت و امــر و نهــی داخــل شــهر را بــه فراشباشــی خــود
میســپرد .در بعضــی مواقــع ،بیگلربیگــی منصــب رئیــس التجــاری و موقت ـ ًا منصــب
کارگــزاری خارجــه را نيــز بــر عهــده داشــت .ایجــاد امنیــت تلگــراف خانــه
بــر عهــدة بیگلربیگــی و کدخــدا باشــی بــود ،نظــم و امنیــت بــه وســیله منصــب
حکومتــی بایــد ایجــاد می شــد  و اگــر کوتاهــی می کردنــد مؤاخــذه می شــد نــد.
خانــدان قوام الملــک مناصــب کالنتــری و بیگلربیگــی شــیراز و ایلخانــي ایــل
خمســه را برعهــده داشــتند و اگــر چــه همــه ایــن عوامــل در قدرتمنــد شــدن آن هــا
نقــش داشــتند ،امــا اصالحــات اداری کــم کــم باعــث تضعیــف آنــان گردیــد.
بدینگونــه کــه تلگــراف بــه عنــوان ابــزار اداری جدیــد توانســت مخالفــان آنــان
را قدرتمنــد کنــد و شــکایات اهالــی شــیراز را بــه گــوش شــاه در دارالخالفــه
برســاند ،عــزل و نصب هــای مکــرر خانــدان قــوام باعــث تضعیــف پایــگاه اجتماعــی
آن هــا شــد .شــکایات اهالــی شــیراز از طریــق صنــدوق عدالــت ،نارضایتــی از ایــن
خانــدان را دو چنــدان کــرد .درگیــری خانــدان قــوام بــا علمــای دینــی (ماننــد
علیاکبــر فــال اســیری) نیــز در ایــن ضعــف و تزلــزل نقــش مؤثــری داشــت.
بدینترتیــب خانــدان قوام الملــک در اواخــر عصــر ناصــری (1311-1310ق) بــه
شــدت تضعیــف شــد .هــر چنــد بــا وجــود ضعــف ،همچنــان بــه صــورت کــج
دار و مریــز تــا مدت هــا در نظــام اداری فــارس نقش آفریــن بودنــد .امــا عمــ ً
ا
اعتبــار و شــوکت گذشــته را از دســت داده بودنــد .بــا ايــن وجــود ،محمدرضــا
قوام الملک(ســوم)تا ســال 1326ق منصــب کالنتــری را داشــت و پســرش
حبیب اهللخــان تــا ســال 1328ق کــه از دنیــا رفــت بــر ایــن منصــب باقــی بــود.
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خاندان مشیرالملک شیرازی
مؤلــف فارســنامة ناصــری هنــگام معرفــی اعیــان ســاکن در محلــة ســنگ ســیاه
شــیراز از پدربــزرگ میــرزا ابوالحس ـنخان مشــیرالملک بــه نــام و عنــوان میــرزا
ابراهیــم مســتوفی یــاد کــرده اســت.
پــدر میــرزا ابوالحســن خان مشــیرالملک کــه از وی بــا نــام محمدعلــی یــاد
شــده یکــی از پســران میــرزا ابراهیــم مســتوفی بــود و در زمــان بیگلربیگــی حــاج
ابراهیــم خــان کالنتــر بــه دبیــری وی گماشــته شــد .بعــد از آن او بــه وزارت
اســدالهخان (پســر حــاج ابراهیمخــان) کــه حاکــم لرســتان و خوزســتان بــود،
برگزیــده شــد .ســپس بــه شــیراز بازگشــت .و «از حســن کفایــت ،رئیــس دفتــر و
ســر رشــته دار گردیــد» 1در زمــان حســینعلی میــرزا فرمانفرمــا (1250-1214ق)
بــه وزارت گماشــته شــد .در همیــن ایــام از طــرف فتحعلــی شــاه قاجــار بــه لقــب
«مشــیرالملک» ملقــب شــد (1245ق) در ســال (1248ق) بــر اثــر توطئــه علــی اکبــر
قــوام الملــک و محمدعلــی خــان ایلخــان قشــقایی از وزارت فــارس برکنــار شــد.
ســپس بــر اثــر بــی تدبیرهایــی کــه میــرزا حســن نظــام العلمــا وزیــر انجــام داد،
حســینعلی میــرزا فرمانفرمــا ،بــا مشــورت قــوام الملــک ،ایلخانــی و نایــب االیالــه
خواهــان بازگشــت مشــیرالملک بــه شــیراز شــد .او پــس از بازگشــت دوبــاره وزیر
فــارس شــد 2.بعــد از فرمانفرمــا فیــروز میرزا(بــرادر بــزرگ محمدشــاه قاجــار) بــه
حکومــت فــارس رســید .بدیــن ترتیــب ،مشــیرالملک از وزارت برکنــار شــد ولــی
ریاســت دفترخانــه فــارس بــه وی واگــذار گردیــد و «رجــوع محاســبات و حوالــه
جــات را بــه او داشــتند» 3.مشــیرالملک دوبــاره در ســال  1260ق بــرای آخریــن
بــار وزیــر ایالــت فــارس شــد و پــس از مدتــی در ســال1262ق چشــم از جهــان
4
فــرو بســت.
از میــرزا محمدعلــی مشــیرالملک دو پســر بــه نامهــای ابوالحســن خان و
1
2
3
4

همانجا.
فسايي ،همان ،ج ،1صص.286-284
همان ،صص.292 -287
فسايي ،همان ،ج ،2ص.98
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میرزاقاســم خان بــه جــای مانــد .میــرزا ابوالحســن خان در فاصلــه ســالهای
1254-1252ق بــه عنــوان ضابــط (گیرنــدة مالیــات) بلــوک خفــر و ســیمکان و
رامجــرد گماشــته شــد امــا «مبلغــی باقــی کار دیــوان گردیــد» 1بدهــکاری او بــه
دیــوان حکومــت ،وي را بــه تــرک شــیراز و عزیمــت بــه جانــب کرمانشــاهان
مجبــور کــرد و از آن جــا بــه عتبــات عالیــات رفــت .چنــدي بعــد بــه شــیراز
بازگشــت و در ســال 1262ق پــس از درگذشــت پــدر «بــه منصــب جلیــل پیشــکاری
و وزارت و لقــب مشــیرالملکی برقــرار گردیــد» 2.او مــدت  30ســال تمــام بــر مســند
وزارت آن مملکــت باقــی مانــد 3.میــرزا ابوالحســن خــان تــا ســال 1293ق بــا کمــال
قــدرت در مقــام وزارت فــارس باقــی مانــد و از چنــان نفــوذی برخــوردار بــود
کــه «در مــدت وزارتــش آن چــه را میگفــت حکمــران مملکــت فــارس طوع ـ ًا
او کرهــ ًا میشــنفت» 4البتــه بیــان ایــن نکتــه الزم اســت کــه در ســال 1275ق
کــه ســلطان مــراد میــرزا حســام الســلطنه بــه حکومــت فــارس گماشــته شــد،
میــرزا ابوالحســنخان مشــیرالملک را از وزات فــارس برکنــار و مقــام او را بــه
محمدحســین همدانــی واگــذار کــرد 5.مشــیرالملک دســتگیر و زندانــی شــد و معادل
6
هیجــده هــزار تومــان بــه جریم ـه خیانــت از او گرفتــه ،روانــه تهــران گردیــد.
اقامــت در تهــران چنــدان طــول نکشــید و طهماســب میــرزا مؤیــد الدولــه او را از
تهــران فراخوانــد و تمامــی امــور وزارت فــارس را در اختیــار او گذاشــت 7.ایــن
موضــوع بیانگــر آن اســت کــه مقــام رشــک برانگیــز مشــیرالملک موجــب تــاش
مخالفــان بــر ضــد وی بــوده اســت ،امــا بازگشــت مشــیرالملک بــه مقــام ســابق،
ریش ـههای مســتحکم قــدرت وی را نشــان میدهــد .مشــیرالملک در ســال 1293ق
بــه دســتور حاجــی معتمدالدولــه (حاکــم فــارس) از ســمت وزارت برکنــار و چنــد
1
2
3
4
5
6
7

همان ،صص.99-98
همانجا.
فسايي ،همان ،ج ،1ص.299
همان ،ج ،2ص.99
فسايي ،همان ،ج ،1صص.321-319
همانجا.
فسايي ،همانجا.
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ماهــی زندانــی شــد .پــس از آزادی بــه عتبــات عالیــات رفــت و ســپس بــه شــیراز
بازگشــت و بــه سرپرســتی امــاک موروثــه خــود پرداخــت و در ســال 1303ق از
دنیــا رفــت 1.از او پســری باقــی نمانــد کــه جانشــین پــدر گــردد و قــدرت سیاســی
را در خانــدان مشــیرالملک اســتمرار بخشــد.
تأسیســات عامالمنفعــه و امــاک خصوصــی میــرزا ابوالحســن خــان مشــیرالملک
در شــیراز بــه چنــد دســته تقســیم میشــود .1 :بناهــای مذهبــی.2 ،تأسیســات
اقتصــادی  .3اقامتــگاه و باغهــای خصوصــی و عمومــی .از مهمتریــن بناهــای
مذهبــی ،مســجد مشــیرالملک اســت کــه در محلــه ســنگ ســیاه قــرار دارد .در
طبقــه فوقانــی مســجد ،اتاق هایــی جهــت اقامــت طــاب علــوم دینــي ســاخته
شــده اســت 2.حســینیة مشــیر در نزدیکــی مســجد مشــیر اســت کــه بــرای مراســم
3
تعزیــهداری ســاخته شــده اســت.
تأسیســات اقتصــادی مشــیرالملک در شــیراز شــامل کاروانســرای گلشــن (ســرای
مشــیر) و بــازار مشــیر اســت 4.مشــیرالملک ســرای گلشــن را بــر «خامــس آلعبــا»
وقــف کــرده اســت 5.از دیگــر اقدامــات مشــیرالملک ،ایجــاد باغهــای متعــدد در
شــیراز اســت کــه از جملــه آن هــا بــاغ جنــت 6،بــاغ حــوض ،بــاغ درکــی و بــاغ
7
خنــدق را میتــوان نــام بــرد.
بناهــای خــارج از شــیراز مشــیرالملک کامـ ً
ا جنبــه اقتصــادی و تجــاری داشــته
و معمــو ًال در مناطقــی ســاخته شــده اند کــه بــرای مــدت طوالنــی در حــوزة اداری
و اقتصــادی وی قــرار داشــت کــه معمــو ًال مناطــق غــرب و جنــوب ایالــت فــارس
1
2
3
4
5
6
7

فسايي .همان ،ج ،2ص.99
همان ،ص.161
محمدنصیرفرصتشــیرازی( ،)1377آثــار عجــم ،تصحیــح منصــور رســتگار فســایی ،ج ،2تهــران :انتشــارات امیرکبیــر،
صص.758-757
همان ،ص.825
علــی نقــی بهروزی[بیتــا] ،بناهــای تاریخــی و آثــار هنــری جلگــه شــیراز ،تهــران :وزارت فرهنــگ و هنــر؛ ادارة کل موزههــا
و حفــظ بناهــای تاریخــی ،ص.244
حسن امداد[بیتا] ،شیراز در گذشته و حال ،شیراز :اتحادیۀ مطبوعاتی فارس ،ص.108
فرصت شیرازی ،آثار عجم ،ج ،2صص. 859 ،838

فراز و فرود خاندان های دیوانساالر شیراز در عصر ناصری( 1313 –1264هـ ق)

273

میباشــد از جملــه کاروانســرای برازجــان اســت کــه به عنــوان دژ برازجــان معروف
اســت 1.سدیدالســلطنه در مســیر ســفر خــود از بوشــهر بــه مشــهد در ســال 1314ق
اطالعــات ارزشــمندی راجــع بــه آن ارائــه میدهــد و می نویســد یکــی از قــاع
آن کاروانســرا مرکــز تلگرافخانــه ایرانیهــا اســت 2.کاروانســــرای خان زنیــان یــا
کاروانســرای مشــیری کــه در مرکــز روســتای خانه زنیــان واقــع اســت .ایــن روســتا
در  40کیلومتــری شــیراز در ســمت راســت جــاده شــیراز – بوشــهر قــرار دارد 3.پــل
دالکــی کــه بــر روی رودخانــه دالکــی بــه دســتور مشــیرالملک ســاخته شــد 4و
رونــق مســیر تجــاری شــیراز و بوشــهر را از رودخانــه دالکــی فراهــم کــرده اســت.
ایجــاد کاروانســراها در مســیر جادههــای تجــاری و ســاخت و ترمیــم پلهــا،
تالشهــای مشــیرالملک جهــت تســهیل عبــور و مــرور کاروانهــا کــه عــاوه بــر
انتقــال مســافران بــه مقصدهایشــان ،بــه حمــل و نقــل کاالهــای تجــاری میپرداختند،
ناشــی از نگــرش واقــع بینانــه او بــه اهمیــت تجــارت و رونــق اقتصــادی بــود .او بــه
اهمیــت بهبــود اوضــاع تجــاری در رونــق و رفــاه اقتصــادی و نیــز افزایــش درآمــد
حکومــت (از طریــق دریافــت مالیــات از بازرگانــان) واقــف بــود .در آن ایــام بنــدر
بوشــهر بــه عنــوان بزرگتریــن بنــدر تجــاری در خلیــج فــارس ،از رونــق فــراوان
برخــوردار بــود و شــیراز بــه ســبب قــرار داشــتن در مســیر تجــاری بوشــهر بــه
اصفهــان و تهــران موقعیــت تجــاری مطلوبــي داشــت .مشــیرالملک از یــک ســو بــه
ایجــاد کارونســرای گلشــن و بــازار مجــاور آن در شــیراز اقــدام کــرد و از ســوی
دیگــر بــه بهبــود مســیرهای تجــاری فــارس بــه ویــژه جــاده ای کــه بنــدر بوشــهر
را بــه شــیراز مرتبــط مي ســاخت ،توجــه ویــژه نشــان داد .اقدامــات مشــیرالملک
در جهــت رواج تجــارت ،بــه ویــژه در فــارس آثــار مطلوبــی داشــت .لردکــرزن
کــه در ســال 1307ق در زمــان ســلطنت ناصرالدیــن شــاه بــه ایــران آمــده ،بــه ایــن
1
2
3
4

فسايي ،همان ،ج ،2ص.99
محمدعلیخــان سدیدالســلطنه( ،)1362ســفرنامه سديدالســلطنه ،تصحیــح احمــد اقتــداری ،تهــران :ســازمان میــراث
فرهنگــی کشــور ،صــص.33-32
روزنامة دولت عليه ايران ،ص228؛ فسایی ،تاريخ فارسنامه ناصری ،ج ،2ص.99
فرصت الدوله ،آثار عجم ،ج ،2ص.592
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مطلــب اشــاره کــرده اســت وي مي نويســد« :بــا فعالیــت بیشــتری کــه تجــارت از
راه جنــوب احــراز نمــوده ،شــیراز هــم از لحــاظ مصــرف کاال و هــم راه ارتبــاط،
ســهم کالنــی بدســت آورده اســت و اکثــر تجــار ایرانــی در ایــن شــهر نماینــده
دارنــد» 1لردکــرزن همچنیــن بــا بیــان ایــن موضــوع کــه «شــیرازیها در نــزد
مــن از بــاز شــدن راه تجارتــی  کارون بســیار ابــراز نگرانــی می کردنــد» 2از ایــن
واقعیــت یــاد کــرده اســت کــه اگــر راه تجارتــی کارون (در خوزســتان) جانشــین راه
تجــاری بیــن بوشــهر و تهــران شــود وضــع ترانزیتــی شــیراز بــه طــور کلــی مختــل
خواهــد شــد .از رهگــذر اقداماتــی کــه مشــیرالملک در ســاخت بناهــای اقتصــادی
و عمومــی از خــود نشــان داد ،رفــت و آمــد تجــار بیــن شــیراز و بوشــهر آســان شــد
و از ایــن رهگــذر توجــه بــه صــادرات و واردات کــه الزمــه آن وجــود جادههــای
مناســب و منزل گاههــای آبــاد بــود ،رفــاه اقتصــادی در ایالــت فــارس ،بــه ویــژه در
شــهر شــیراز چهــره نمــود و درآمــد حکومــت از محــل مالیاتهایــی کــه از تجــار
دریافــت میكــرد ،افزایــش یافــت.
عرصــه اداری شــیراز عصــر ناصــری مملــو از زد و بندهــای قومــی ،گروهــی ،ایلــی
و عشــیره ای میــان قوام الملــک ،مشــیرالملک و ایلخــان قشــقایی بــود .هریــک از
ایــن گروههــا بــا ترفنــد تخریــب ،عــوام فریبــی ،و دسیســه بــازی ســعی در حــذف
دیگــری داشــتند .زمانی کــه قــوام بــا یــک والــی زد و بنــد می کــرد و مشــیرالملک
را از وزارت برکنــار می کــرد ،مشــیرالملک هــم در تبانــی بــا قشــقاییها و
تحریــک ابــواب جمعــی خــود و بــا دادن هدایــا و پیشــکشهای فــراوان ،زمینــه را
بــرای عــزل قــوام و والــی همــوار مــی ســاخت تــا خــود بــه جایــگاه اداری برگــردد.
قــوام هــم پــس از عــزل شــدن ،همیــن شــیوه را در پیــش میگرفــت و بــا داد و ســتد
و دادن هدایــا و تحــف ،زمینــه عــزل مشــیرالملک یــا ایلخــان قشــقایی را فراهــم
مــی آورد .دور باطلــی از تسلســل اداری عــزل و نصــب در شــیراز حاکــم بــود.
 1ج��ورج ناتانی��ل كــرزن( ،)1349ایــران و قضیــه ایــران ،ترجمــة غالمرضــا وحیدمازندرانــی ،ج ،2تهــران :بنــگاه ترجمــه و
نشــرکتاب،ص.122
 2همان ،ص.123
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خانــدان مشــیرالملک چــون پــس از مــرگ ابوالحســن مشــیرالملک(1303ق)
فرزنــد ذکــوری نداشــت تــا منصــب وزارت را برعهــده بگیــرد ،از قــدرت اداری آن
کاســته شــد .هرچنــد کــه عریضههــا و شــکایات مــردم در تزلــزل پایــگاه اجتماعــی
آنــان بیتأثیــر نبــود.
خاندان قشقائی و سكونت در شيراز
از آنجــا کــه شــیراز از مراکــز مهــم تجــاری کشــور بــه شــمار مي آمــد و در ميانــة
مســير ییــاق و قشــاق قشــقایی ها قــرار داشــت ،توجــه ایلخانــان قشــقایی بــه آن
اجتناب ناپذیــر بــود .ایــن امــر حتــی در بهتریــن حالــت موهبتــی تــوأم بــا مشــكالت
بــرای خانــواده حاکــم قشــقایی بــوده اســت .دفــاع از بــاغ و قصــری چــون «بــاغ ارم»
کار آســانی نبــود و قــرار گرفتــن ایــن امــاک در منطقــه ای کــه از گذشــته تحــت
ســلطه دشــمنان قشــقایی ها قــرار داشــت بــدان معنــی بــود کــه ایلخانــان قشــقایی
همــواره بخــش عمــده ای از دارایــی خــود را در معــرض تملــک حــکام فــارس ،یــا
مقامــات محلــی ،همچــون قوامی هــا می دیــد .ایــن مقام هــا می توانســتند قشــقاییها
را بــه دادن امتیازاتــی وادار کننــد کــه هرگــز تمایلــی بــه دادن آن هــا نداشــتند.
شــیراز همچنیــن زمینه ســاز زندگــی اشــرافی و مجللــي بــرای ایلخانــان قشــقایی
شــد کــه جاذبههایــش چنــد تــن از آنهــا را بــه فســاد کشــاند .در دنیــای ایــل،
حضــور مــداوم ايلخانــي کــه از زندگــی ایلــی لــذت ببــرد؛ از ضروریــات رياســت
کارآمــد اســت ،امــا وسوســة زندگــی در شــهر می توانســت آینــدة او را نابــود
ســازد .ایــن سرنوشــت تلــخ بازمانــدگان محمدعلی خــان و محمدقلی خــان بــود کــه
پــس از ایــن کــه بــه شهرنشــين هايي از کار افتــاده و از اصــل خــود دور مانــده
تبدیــل شــدند ،از کارآمــدی و محبوبیــت رياســت آنهــا نیــز بــه طــور روزافزونــی
کاســته شــد.
در توضیــح آن چــه پیــش از ایــن آمــد ،کالم فســایی مؤیــد و گــواه درخــور تأملــی
اســت .وی هنــگام معرفــی اعیــان ســاکن محلــة میــدان شــاه از «سلســله جلیلــه»
خوانیــن قشــقایی نــام می بــرد و می نویســد«:جد اعــای آن هــا کــه در میــدان
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شــاه خانــه ســاخته اســت ،حســن خان قشــقایی (معتمدالســلطان) اســت کــه نســبش
بــه امیرقاضــی شــاهی لو در زمــان صفویــه می رســد» 1.حســن خان در دولــت
زندیــه دارای اعتبــار و شــوکت بــود و از مشــاوران کریم خــان زنــد بــه شــمار
می رفــت .بــرادرش اســماعیل خان هــم از مشــاوران ســاطین زندیــه بــود ،امــا در
اواخــر آن سلســله بــه تهمــت یــا برحســب اتفــاق ،حســن خان را دســت بریدنــد و
اســماعیل خان را نابینــا کردنــد 2.در دورة قاجاریــه و در پادشــاهی آقامحمدخــان،
جانی خــان پســر اســماعیل خان عــاوه بــر حکومــت موروثــی ایــل قشــقایی
بــه لقــب ایل بیگــی مفتخــر گردیــد و در ســال 1234ق از ســوی فتحعلی شــاه
لقــب ایلخانــی دريافــت كــرد 3.ســپس محمدعلی خــان (پســر جانی خــان) دامــاد
حســینعلی میــرزا فرمانفرمــا گردیــد و لقــب ایلخانــی گرفــت .در زمــان محمدشــاه
قاجــار -،محمدعلی خــان از ســال  1251تــا ســال 1264ق بــه عنــوان گــروگان
در دارالخالفــه تهــران بــود .آنكــه در آغــاز ســلطنت ناصرالدین شــاه بــا لقــب
ایلخانــی ،و ایل بیگــی بــرادرش محمدقلی خــان امــور ایــل را برعهــده گرفــت و
بــه شــیراز بازگشــت .ســپس محمدقلی خــان در ســال 1268ق ایلخــان گردیــد .پــس
از وی علی خــان در 1288ق ایلخــان شــد .بــه دنبــال شهرنشــین شــدن ایلخانــان
قشــقایی و بــه فســاد کشــیده شــدن آنــان ،مناصــب ایلخانــی و ایل بیگــی از خانــدان
محمدعلی خــان بــه یکــی از بازمانــدگان مصطفیقلی خــان بــه نــام داراب خــان
رســید(1293ق).
بازمانــدگان مصطفــی قلی خــان کــه زندگــی در ایــل را ترجیــح دادنــد و اساس ـ ًا
زندگــی ســاده تری برگزیدنــد؛ چــون بســیاری از آنهــا هــم بــه زندگی ایلــی عالقمند
بودنــد بــا لیاقــت و توانائــی توانســتند ایــن خــاء قــدرت را بــه ســرعت پــر کننــد.
4
در ســال 1293ق پســر دوم مصطفــی قلی خــان ،داراب خــان ،ایــل بیگــی
قشــقایی ها شــد او بــرای بیــش از پانــزده ســال یکــی از قدرتمندتریــن رهبــران
1
2
3
4

فسایی ،فارسنامه ناصری ،تصحیح دکتر منصور رستگار فسایی ،ج  ،2ص.1100
همان جا.
همان جا.
فسايي ،تاريخ فارسنامه ناصری ،ج ،2ص .117
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ایــل بــود كــه در عمــل نقــش ایلخانــی را نیــز ایفــا می کــرد .فســایی در مــورد
او می نویســد« :چنــان نظمــی بــه ایــات داد کــه نــام دزد و دزدی را فرامــوش
1
نمودنــد».
اســتاک کــه در ســال 1298ق بــه فــارس ســفر کــرده اســت ،می نویســد« :ســلطان
محمدخــان ،ایلخانــی فیروزآبــاد ،بایــد پــس از پــدرش رهبــری ایــن منطقــه را بــه
عهــده می گرفــت .امــا ،بــه خصــوص در ایــران ،مصیبــت بزرگــی اســت کــه کودکــی
یتیــم شــود و پــای دایــی خودخواهــی هــم در میــان باشــد .دایــی ایلخانــی ،قــوام
قدرتمنــد اســت کــه خواهــرش مــادر همیــن ایلخانــی اســت .قــوام بیشــتر امــاک
شــوهر خواهــر متوفــای خــود را ضبــط کــرد و ریاســت ایــل به پســر عمــوی بزرگ
2
ســلطان محمــد ،داراب خــان رســیده اســت کــه یــک یاغــی قدرتمنــد میباشــد».
اســتاک همچنیــن می نویســد کــه« :ایلیاتی هــا معمــو ًال از داراب خــان بــه
نیکــی یــاد می کردنــد و او را در مقایســه بــا ایــن ایلخانــی ،رهبــر کاردان تــری
می دانســتند» .او ســپس می گویــد کــه« :ســلطان محمدخــان احتمــا ًال ســاده تر از
3
آن بــود کــه بتوانــد رهبــر یــک ایــل باشــد».
در ســال 1307ق کــرزن از فــارس دیــدن می کــرد ،نوشــت کــه وضعیــت ایــات
بــا یــک دهــه پیــش از آن تفــاوت چندانــی نکــرده اســت .او می نویســد:
«میــان قشــقایی ها دو قطــب قــدرت وجــود دارد :یکــی ایلخانــی و دیگــری ایــل
بیگــی .از نظــر سلســله مراتــب ،ایلخانــی بــر ایــل بیگــی ارجــح اســت .ایلخانــی
حاکــم فیروزآبــاد و فراشــبند نیــز بــه شــمار مــی رود .رهبــر فعلــی ،ســلطان
محمدخــان ،باالجبــار بــه لقــب افتخــاری ایلخانــی قناعــت کــرده اســت ...ایــن در
حالــی اســت کــه ریاســت ایــل بــه عهــده ایــل بیگــی اســت کــه یکــی از پســر
عموهــای او بــه نــام داراب خــان اســت؛ او مالیــات ســرانه احشــام ایلیاتی هــا را از
4
آنهــا می گیــرد و بــه حاکــم منطقــه می پــردازد».
1
2
3
4

همانجا.
پي يرابرلينگ( ،)1383کوچ نشینان قشقایی فارس ،ترجمة فرهاد طیبی پور ،تهران :نشر پژوهش ،ص .81
همانجا.
همان ،ص.81
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در ســال 1310ق ســلطان محمدخــان 1بــه دالیــل نامعلومــی و به دســتور ناصرالدین
شــاه بــه قتــل رســید .بــه گفتــة ملــک منصورخــان ،داراب خــان نیــز همــان ســال از
دنیــا رفــت 2.تنهــا شــرح حــال موجــود دربــاره ســلطان محمدخــان بــه قلــم اســتاک
اســت کــه در ســال 1299ق .در فیروزآبــاد از او دیــدن کــرده اســت:
«او مــردی اســت حــدوداً ســی ســاله بــا رفتــاری پســندیده و چهــره ای زیبــا.
حالــت رؤیایــی و افســرده او جلــوه جالبــی بــه چهــره اش بخشــیده اســت کــه در
چهره شناســی شــرق بــه نــدرت دیــده میشــود .او بــه بحــث سیاســی عالقه منــد
3
اســت و بی تردیــد از هواخواهــان انگلیــس اســت».
از آنجــا کــه ســلطان محمدخــان ،بــرادر یــا پســری نداشــت ،دامــادش حــاج
نصراهلل خــان جانشــین او شــد کــه بــا تنهــا خواهــر او ،قمرخانــم احتجاب الســلطنه
ازدواج کــرده بــود .حــاج نصراهلل خــان 4ســومین پســر محمدعلی خــان بــود و تنهــا
پســر او ابراهیم خــان اسعدالســلطنه ایــل بیگــی قشــقایی شــد 5.حــاج نصراهلل خــان
در دوره ایلخانــی خــود همیشــه بــا خانــواده داراب خــان در رقابــت شــدید بــود.
بــه همیــن دلیــل ،بــرای تقویــت موقعیــت خــود زمینــة ازدواج دختــرش ،خانــم
لقاءالدولــه را بــا حبیب اهلل خــان قــوام ،پســر محمدرضاخــان قوام الملــک،
فراهــم کــرد .امــا حتــی ایــن پیونــد هــم نتوانســت از شــدت اختــاف قوامی هــا و
6
قشــقایی ها بکاهــد.
حــاج نصراهلل خــان پــس از یــک دوره حکومــت کوتــاه و ناموفــق در ســال
1314ق .درگذشــت .بــه گفتــه ملکمنصورخــان ،او چنــد ســال بیمــار بــود و بــر
7
اثــر ســرطان ریــه از دنیــا رفــت.
پســر حــاج نصراهلل خــان ،ســلطانابراهیم خان کــه بــا مــرگ پــدر بــه ثروتــي
1
2
3
4
5
6
7

سلطان محمد نام است نه لقب مانند سلطان علي ،سلطان حسين و...
همان ،ص.82
همانجا.
فسايي ،تاريخ فارسنامه ناصري ،ج ،2ص .116
همانجا.
پي ير ابرلينگ ،همان ،ص .83
همان ،ص.85
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کالن و  جانشــینی او رســید .وي تنهــا پســر حــاج نصراهلل خــان و مــادرش ،دختــر
محمدقلی خــان بــود ،محمدقلی خــان هــم فقــط یــک پســر داشــت کــه او هــم
بــدون فرزنــد از دنیــا رفتــه بــود .بنابرایــن ،ســلطان ابراهیم خــان تمــام امــاک و
امــوال پــدر خــود و پدربــزرگ مــادری خــود یعنــی محمدقلی خــان را بــه ارث
بــرد کــه شــامل بلوک هــای زیــر می شــد :ســمیرم (علیــا و ســفلی) ،خســرو شــیرین،
دزکــرد ،کامفیــروز ،مشــهد مرغــاب ،فیروزآبــاد ،فراشــبند ،قیــر و کارزیــن ،افــزر،
خنــج و عالمرودشــت .امــا ســلطانابراهیم خان عالقــه ای بــه امــور ایــل نشــان نــداد
و بــا دختــری شــیرازی بــه نــام گوهرملــک ازدواج کــرد و در ملــک خــود یعنــی
بــاغ ایلخانــی اقامــت گزیــد.
ســلطان ابراهیم خــان همــواره مقامــی تشــریفاتی داشــت .از آغــاز ایلخانــی او
عبداهلل خــان ضرغام الدولــه پســر بــزرگ داراب خــان ،قــدرت اصلــی بــه شــمار
می رفــت و در عمــل هــم ایلخانــی بــا او بــود .وی پــس از گذشــت چنــد ســال ،از
ایلخانــی معــزول شــد و عبداهلل خــان ضرغام الدولــه بــا حکــم رســمی بــه مقــام
ایلخانــی رســید 1.امــا ضرغام الدولــه هــم بــه دلیــل نرمخویــی و ضعــف مــزاج
نتوانســت ســلطه خــود را بــر تمــام طوایــف اعمــال کنــد .در نتیجــه ،او نیــز بــه
تدریــج در ســایه بــرادر جوانتــر خــود ،اســماعیل خان صولت الدولــه ،قــرار
گرفــت.
گزارشهــای نماینــدة بریتانیــا در شــیراز ،نشــان میدهــد کــه ایلخــان قشــقایی 
هرچنــد کــه اصلیتــی شــهری داشــت امــا در شــیراز نفــوذ زیــادی نداشــت ،از یــک-
ســو ،از ایلخــان انتظــار میرفــت کــه زمــان قابــل توجهــی را بــه رتــق و فتــق
امــور و کســب و کار در میــان ایــل در ییــاق اختصــاص دهــد و از ســوی دیگــر،
حکومــت از نفــوذ ایــات در شــیراز بیمنــاک بــود 2.رقابــت ایلخــان بــا قــوام و بــا
حاکمــان رســمی و نیــز عــزم دولــت مرکــزی بــرای کوتــاه کــردن دســت رهبــران
قشــقایی ،بــر سیاســت شــیراز تأثیــر بهســزا داشــت.
 1همان ،ص.84
 2ونسا مارتين ،دوران قاجار ،ص.94
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روابط خاندان قشقای ی و حکومت شیراز
در ســالي ماننــد 1262ق شــیراز آرام بــود .از میــان دالیــل گوناگــون ایــن امــر،
می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــن شــهر صاحــب حاکــم توانایــی بــه نــام
میرزاحســین خان (نظام الدولــه) شــد کــه مــورد عالقــة اقشــار متوســط و فقیــر
جامعــه بــود .او در حفــظ امــوال مــردم کوشــا بــود .بــا دزدان بــا جدیــت و قاطعانــه
رفتــار می کــرد و بــه شــکایات بــا حوصلـهای مثــال زدنــی گــوش مــی داد .در مــورد
اخــذ مالیــات او ســختگیر بــودغ امــا بــا دادن پــول بســیار بــه عنــوان پیشــکش
بــرای انتصابــش بــه ســختی می تــوان انتظــاری جــز ایــن از او داشــت .چنــان کــه
هنــل 1شــرح میدهــد هیــچ یــک از ســران محــات بــه پرداخــت عــوارض قانونــی
حکومتــی تــا زمانــی کــه بــه حــد معینــی تحــت فشــار قــرار نمیگرفتنــد ،حتــی
2
فکــر هــم نمی کردنــد.
در 1264ق اقشــار فقیــر جامعــه کــه حاکم(حســن خان نظام الســلطنه) آنــان را
نادیــده میگرفــت ،در شــخص علی اکبرخــان قوام الملــک مدافعــی یافتنــد کــه بــه
عنــوان نیــروی مهمـی در سیاســت شــیراز ســر می بــرآورد .در ســالهایی کــه در پــی
آمــد ،ایــن قوام الملــك بــود کــه احتمــا ًال از طریــق تقســیم هدایایــی در میــان علمــا،
بیشتریــن نفــوذ را بــر مــردم فقیــر داشــت .قــوام از پیــروان خــود بــرای تخفیــف
حاکــم فــارس ،حســن خان نظام الدولــه اســتفاده می کــرد .او چپاولهــای ایــن
اقشــار از امــوال گروههــای ثروتمندتــر را نادیــده میگرفــت و آنهــا نیــز او را
بــرای تأمیــن حمایــت از خــود در برابــر دولــت ،بــه ویــژه در امــر مالیاتهــا،
برمیگزیدنــد 3.صاحبــان دکاکیــن از ســوی دیگــر کســی را بــرای حمایــت نداشــتند
امــا از عناصــر خشــن جامعــه می ترســیدند 4.بــه عــاوه نظام الدولــه ناخشــنودی
ایل بیگــی قشــقایی را نیــز برانگیختــه بــود کــه بــا نیــروی نظامــی ایلــی ،در دو
Henel

1

 2ونسا مارتين ،همانجا.
 3همانجا.
ً
 4عناصــر خشــن جامعــه احتمــاال لوطیهــا بودنــد کــه در مواقعــی کــه شــهر در آشــوب بــود بیشتریــن ســوء اســتفاده
را میبردنــد.
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فرســخی شــیراز اردو زده بــود و از میــزان مالیــات شــکایت داشــت 1.قــوام و
همدســتان قانون شــکن او و ایل بیگــی جنبههــای مشــترکی داشــتند و بــا کمــک
سردســتههای افــراد خشــن شــهر ،خانــه حاکــم را محاصــره کردنــد و برکنــاری وی
را خواســتار شــدند .حاکــم دیگری(بهــرام میــرزا معزالدولــه) بــه ســرعت منصــوب
شــد ،بنابرایــن شــهر و ایــل بــا اتحــاد ،موفــق شــدند مقــام دولتــی غیرمحبوبــي را
2
برکنــار کننــد.
قشــقاییها در ســال 1265ق در نتیجــة ضعــف حکومــت ،دهکــدهای بــه نــام
ســیوند را غــارت کردنــد .روســتاییان بــا تشــخیص ایــن کــه ایــن واقعــه از ناحیــة
اتحــاد ایل بیگــی قشــقایی و قــوام رخ داده اســت بــرای عدالتخواهــی بــه شــیراز
3
آمدنــد و در حالــي كــه شــخصي بــه نــام مالرحیــم آنــان را رهبــری می کــرد.
فرســتادة شــاه ،احمدخــان قــول داد بــه موضــوع رســیدگی کنــد .قــوام او (مالرحیــم)
4
را فلــک کــرد هم والیتیهــای او نيــز از فراشهــا چــوب و چمــاق خوردنــد.
احمدخــان (فرســتادة شــاه) اظهــار داشــت کــه کتــک زدن آنهــا درســت نیســت.
کمــی بعــد مــردم ســیوند از حاکــم درخواســت کردنــد کــه کســی را بــا آنهــا
بفرســتد تــا امــاک غــارت شــده خــود را بازپــس گیرنــد .عاقبــت یــک محصــل
ســلطنتی بــرای پــس گرفتــن امــاک از تهــران فرســتاده شــد.
ایــن داســتان نکت ـهای را کــه مالکــم 5بــدان اشــاره کــرده ،تصویــر میکنــد کــه
بــرای درك ماهیــت ظالمانــة حكومــت وقــت بیــان صریحــی اســت:
«کســی کــه بــه وضــع حکومــت و طریقــه صحبــت ایــن مــردم آشــنا نیســت ،چــون
میشــنود کــه پس ـتترین مــردم ،بــه اکابــر بلکــه بــه خــود پادشــاه نیــز دشــنام
می گویــد ،تعجــب خواهــد کــرد و حــال ایــن کــه حقیقــت دارد و امــا ایــن قســم
1
2
3
4

ونسا مارتين ،همانجا.
رضــا قلي خــان هدايت[بیتــا] ،روضــة الصفــای ناصــری ،ج[ ،10بینــا][ :بی جــا] ،ص 346؛ فســایی ،تاريــخ فارســنامه
ناصــری ،ج ،1صــص.303-302
ونسا مارتين ،دوران قاجار ،ص.103
همانجا.
5 Malcolm.
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صحبتهــا را کــه غالــب مابیــن ادانــی نــاس عمومــی دارد و اعتنایــی نمیشــود».
قــوام از ناخشــنودی تجــار و اهمیــت ایــن امــر ،غافــل نبــود .او بــا اســتفاده از
قشــرهای فقیــر کــه بــا کمــک آنهــا نفــوذ و تأثیــر خــود را بــر وقایــع اعمــال
می کــرد ،حفــظ امنیــت و جبــران برخــی از مالباختگیهــا را آغــاز کــرد؛
بی شــک بــه ایــن قصــد کــه رضایــت تجــار و دکانــداران را بــه دســت آورد 2.در
1266ق قوام الملــك بــه گونــه ای مؤثــر برتــری در شــیراز را بــه دســت آورد ،و
گــزارش شــده کــه او و ایلخــان قشــقایی هــر کــدام موافقــت کــرده بودنــد ماهیانــه
 1000تومــان بــه حاکــم بدهنــد و در موافقت نامـهای قــوام موظــف بــه ادارة شــهر
و ایلخــان مســؤول حفــظ نظــم در حومــه شــدند.
در ســال 1291ق حسام الســلطنه(حاکم شــیراز) حاج بابــا کیخــای قشــقایی را
بــه منظــور تقویــت مشــیرالملک(وزیر فــارس) بــه رغــم خواســت علیقلی خــان
ایل بیگــی قشــقایی خلعــت داد و ضابــط ممســنی نمــود و کالنتــری طایفــه دره شــوری
را نیــز بــه او داد 3.زمانــی کــه ایل بیگــی و ایلخــان قشــقایی در تحصیــل مالیاتهــا
موفــق عمــل نمی کردنــد؛ از طــرف والــی فوج هــای ایالتــی بــرای گرفتــن مالیــات
روانــه می شــد نــد.
از دیگــر اقدامــات حسام الســلطنه در برابــر قــدرت قشــقاییها دســتور تشــکیل
شــورای مشــارکتی بــرای اداره ضابطــی ایــل بــود کــه بــا مخالفــت ایل بیگــی مواجــه
شــد .در نهایــت ایلخــان و ســهراب خان (ایل بیگــی) مالیــات و نظــم ایــات قشــقایی
را قبــول نمودنــد؛ ولــی مشــیرالملک طایفــه دره شــوری را بــه کالنتــری حــاج بابــا
کیخــای قشــقایی از ایــن امــر مســتثنی دانســت و مالیــات ایــن طایفــه جداگانــه بــه
دیــوان مشــیرالملک و حــاج بابــا کیخــای قشــقایی داده می شــد 4.از آن جــا کــه
طایفــه دره شــوری از طوایــف ثروتمنــد ایــل قشــقایی بــود و درآمــد مالیاتــی بیشــتری
داشــت؛ هــم بــرای ایلخــان قشــقایی و هــم مشــیرالملک از اهمیــت بــه ســزایی
1

1
2
3
4

سرجان مالکم[بیتا] ،تاریخ ایران ،ترجمة میرزا حيرت ،ج ،2تهران :انتشارات سعیدی ،ص.468
ونسا مارتين ،دوران قاجار ،ص.104
سعیدي سيرجاني ،وقایع اتفاقیه ،ص .10
سعیدي سيرجاني ،همان ،صص .12-10
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برخــوردار بــود .مشــیرالملک بــا ایــن اقــدام درصــدد بــود از یــک ســو بــا تجزیــه
ایــل ،قــدرت آن را کاهــش دهــد و از ســوی دیگــر قســمتی از درآمدهــای مالیاتــی
ایل بیگــی را بــه نفــع خــود مصــادره کنــد .پیامــد ایــن سیاســت مشــیرالملک جدایــی
گروهــی از خانوارهــای قشقایی(دره شــوری ها) و پیوســتن آنــان بــه ایــل بختیــاری
بــود ،کــه منجــر بــه تضعیــف قــدرت ایلخــان و ایل بیگــی قشــقایی شــد.
در بعضــی مواقــع ایلخــان قشــقایی بــرای حفاظــت و حراســت خــود از ســربازهای
شــهری نیــز اســتفاده می کــرد 5.پــس از ایــن کــه ایــات خمســه بــا کالنتــری
قوام الملــک تشــکیل شــد ،خانــواده مشــیرالملک بــه ایــات قشــقایی تمایــل نشــان
دادنــد تــا ســپر محافظتــی و دفاعــی در برابــر قــوام و ایــات خمســه در شــیراز
داشــته باشــند.
در ســال 1292ق حکومــت کازرون ،ممســنی و ایلخانــی ایــل قشــقایی بــه نــواب
نوذرمیــرزا واگــذار شــد 6.علیقلی خــان از جانــب نــواب نوذرمیــرزا ،ایل بیگــی
ایــل قشــقایی شــد و از طــرف حسام الســلطنه خلعــت دریافــت داشــت .امــا طایفــه
دره شــوری و کشــکولی بــه جهــت ایــن کــه نــواب نوذرمیــرزا اصالــت قشــقایی
7
نداشــت؛ بنــای مخالفــت گذاشــتند و بــه طــرف قلمــرو بختیــاری حرکــت کردنــد.
پــس از این کــه یحیی خــان معتمدالدولــه والــی فــارس شــد ( 1292ق) دارب
خــان را ایل بیگــی قشــقایی کــرد و علیقلی خــان قشــقایی ضابــط ایــات عــرب
شــد .امــا آنــان از پذیــرش او خــودداری کردنــد و بنــای جنــگ گذاشــتند .در ایــن
جنــگ و درگیــری ،علیقلی خــان قشــقایی کاری از پیــش نبــرد و از والــی کمــک
خواســت .پــس از این کــه فرهادمیــرزا معتمدالدولــه در ســال1294ق والــی فــارس
شــد ،نصراله خــان قشــقایی را بــه ضابطــی بلــوک بوانــات برگزیــد؛ امــا بــار دیگــر
نیــز بــا مخالفــت ایــات عــرب روبــرو شــد.
در ســال 1293ق بــا تحریــک مشــیرالملک بــار دیگــر میــان ایل بیگــی قشــقایی
 5همان ،ص .16
 6همان ،ص .30
 7همان ،ص .32
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(داراب خــان) و علیقلی خــان و حــاج بابــا کیخــای دره شــوری درگیــری و اختــاف
شــکل گرفــت .از طــرف حکومــت بــا دخالت مشــیرالملک حســینقلی خان ســرتیپ
ســواره شاهســون بــا دویســت ســوار مامــور دســتگیری داراب خــان ایــل بیگـی شــد.
مالقــات داراب خــان بــا فرمانفرمــا معتمدالملــک خــارج از اردو صــورت گرفــت.
داراب خــان ،مشــیرالملک را بانــی ایــن توطئــه و درگیــری معرفـی کــرد.
در ســال 1294ق در زمــان فرهادمیــرزا متعمدالدولــه بــار دیگــر طایفة دره شــوری
ایل بیگــی داراب خــان را نپذیرفتنــد و دوبــاره بــه ســمت بختیــاری حرکــت کردنــد.
در نتيجــه میــان دره شــوریها و خان باباخــان دشــمن زیــاری درگرفــت و از هــر
طــرف عــدهای کشــته شــدند و طایفــة دره شــوری بــه میــان ایــات بختیــاری رفــت.
از ایــن تاریــخ بــه بعــد ســرزمين هاي بختیــاری ،از جملــه گندمــان و بروجــن بــدون
آنكــه زيــر نظــر ايلخانــي باشــد ،منطقـهای قشقایی نشــین شــد و هماکنــون نیــز عــده
زیــادی از قشــقایی ها در آنجــا ســاکن هســتند.
داراب خــان چــون نتوانســت باقــی مالیــات دیــوان را بپــردازد از ایــل بیگــی خلــع
شــد و حــاج نصرالــه خــان بــه ایــل بیگــی قشــقایی انتخــاب شــد و بــرای حفــظ
امنیــت و وصــول باقــی مالیــات ،دویســت ســرباز از فــوج مالیــر و یکصــد و پنجــاه
ســوار جنگــی بــه وی داده شــد.
دوبــاره داراب خــان توانســت باقــی مالیــات دیوانــی را پرداخــت کنــد و مقــدار
زیــادی هــم پیشــکش و حــق خدمتانــه بــه نوکــران نــواب واال بفرســتد و نــواب
واال (معتمدالدولــه) حکــم کــرد کــه دویســت خانــوار قشــقایی را بــه داراب خــان
بدهنــد و او در کــوه گیلویــه ســکنی گزینــد 1.نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه
هــرگاه ایل بیگــی قشــقایی مالیــات دیوانــی را پرداخــت می کــرد ،میتوانســت
بــه حفــظ منصــب ایل بیگــی خــود امیــدوار باشــد .در غیــر این صــورت منصــب
ایل بیگــی بایــد بــه یکــی از مدعیــان واگــذار می شــد .
در ســال 1295ق در میــان طوایــف قشــقایی اختــاف جدیــدی پیــش آمــد و
طایفــه دره شــوری بــه حــاج باباخــان کیخــای دره شــوری و ایــل کشــکولی بــه
 1سعیدي سيرجاني ،همان ،صص.73 ،71، 69 ،59
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نجفقلی خــان کشــکولی واگــذار گردیــد و مابقــی ایــل قشــقایی بــه داراب خــان
ایل بیگــی واگــذار شــد 1.ایلخــان قشــقایی ضمن ـ ًا حاكــم فیروزآبــاد هــم بــود کــه
مرکــز ایــل بــود .ناصرالدین شــاه بــه منظــور تســلط و نظــارت بیشــتر در کار ایــات
ســران ایشــان را تابــع وضعــی محــدود ســاخته بــود و غالب ـ ًا آنهــا را در کرســی
2
والیــت و یــا پایتخــت گــروگان نــگاه میداشــت.
ایلخــان قشــقایی و ایل بیگــی موظــف بودنــد کــه نظــم و امنیــت را در بلــوکات
خــود برقــرار کننــد .اگــر دزدی می شــد  بایــد دزد را دســتگیر کننــد و تحویــل
حکومــت دهنــد .در غیــر این صــورت بایــد جریمــة امــوال مســروقه را پرداخــت
نماينــد .نمون ـهای از ایــن امــر بــه ســرقت رفتــن تنخــواه رضاخــان ســرهنگ فــوج
شــقاقی در قوام آبــاد بــود کــه کیخــای طایفــه ایگــدر و ریــش ســفیدان طایفــه
شــش بلوکــی در مظــان اتهــام بودنــد .امــا پــس از ایــن کــه دزدی ثابــت نشــد،
3
نصرالهخــان ایل بیگــی غرامــت را پرداخــت کــرد.
عمــده مالیــات قشــقایی از طایفــه شــش بلوکــی و دره شــوری اخــذ می شــد .
چــون ایــن دو طایفــه مخصوصـ ًا دره شــوریها توســط باباخــان کیخــای دره شــوری
از ایــل قشــقایی منتــزع شــده بــود؛ بدیــن علــت ایلخــان و ایل بیگــی دچــار باقــی
مالیــات (کســری مالیــات) می شــد  و ایــن باقــی مالیــات هــر ســاله تکــرار می شــد.
حکومــت گاهــی بــرای گرفتــن معوقــه مالیــات قشــقاییها از افــراد غیرقشــقایی
اســتفاده می کــرد در ســال 1300ق حکومــت نایــب ابراهیــم ،نایــب فراش خانــه را
مامــور وصــول اقســاط باقــی مانــده قشــقاییها کــرد.
محمدرضــا قوام الملــک بــرای ایــن کــه ایلخــان قشــقایی را تضعیــف نمايــد ســعی
بــر آن داشــت تــا طوایــف را تحریــک کنــد .از جملــه در ســال 1301ق طایفه شــش
بلوکــی را جــزو ابــواب جمعــی خــود کــرد و طوایــف دره شــوری و کشــکولی را
بــه جدایــی تحریــک نمــود 4.بــه ایــن ترتيــب اخــذ مالیــات قشــقایی عــاوه بــر ایــن
1
2
3
4

همان ،ص .110
كرزن ،ايران و قضيه ايران ،ج ،2ص .137
 سعيدي سيرجاني ،همان ،صص .143-142
همان ،صص.201 ،181 ،70
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کــه بــه تعویــق افتــاد کســری و معوقــه آن نیــز افزایــش پیــدا کــرد.
از جملــه اقدامــات حکومــت مرکــزی و حکومــت والیــت در تضعیــف
قــدرت قشــقاییها ایــن بــود کــه در یــک زمــان در میــان قشــقاییها دو ایلخــان
و دو ایل بیگــی ایجــاد می کــرد .حکومــت مرکــزی از ایلخــان قشــقایی (ســلطان
محمدخــان) و ایل بیگــی نصراله خــان حمایــت می کــرد و حکومــت والیتــی از
ایلخانــی داراب خــان و بــرادرزاده اش طرفــداري مي نمــود .بدیــن دلیــل ،بقايــای
مالیاتــی ایجــاد شــد و قشــقاییها میــان دو ایلخــان تقســیم شــدند.
ایلخانــان قشــقایی هــم سرنوشــتی بهتــر از قوام الملك هــا و مشــیرالملک ها
نداشــتند .سیاســت ناصرالدین شــاه در شــکل دهــی اتحادیــه ایــل خمســه از نفــوذ
قشــقایی ها کاســت .در اوایــل ســدة نوزدهــم قشــقاییهای سرســخت و قدرتمنــد،
اقتــدار قاجاريــه را در منطقــه فــارس در معــرض تهدیــد قــرار داده بودند .شــاه در این
ناحیــه فاقــد هــم پیمانــان دائمی برای ایجــاد موازنــه در برابر آنــان بود .بدیــن ترتیب
ناصرالدینشــاه بــرای خنثــی کــردن تهدیــد قشــقاییها ،ایــل خمســه را متشــکل از
پنــج ایــل مجــزا ،بــه وجــود آورد کــه همگــی از ســوی قشــقاییها احســاس خطــر
می کردنــد .ناصرالدین شــاه قــوام الملــک ،کالنتــر فــارس را کــه هیــچ نســبتی بــا
ایــن پنــج ایــل نداشــت بــه ســمت ایلخــان خمســه منصــوب کــرد .ناصرالدین شــاه
بــا تشــکیل ایــل خمســه بــه صــورت مؤثــری درخنثــی ســازی نفــوذ قشــقاییها و
ایجــاد موازنــه قــدرت ،موفــق عمــل کــرد.
نتیجهگیری
حــوزه اداری و سیاســی شــیراز ،مثلثــی بــود ســراپا تناقــص و تضــاد .حامیــان هــر
زاویــة مثلــث ،نگــران ســهم و موقعیــت اداری ،اجتماعــی و سیاســی خــود بودنــد
و هــر يــك در تخطئــه دیگــری میکوشــیدند .چــون کــه اگــر یــک ضلــع بــه
قــدرت میرســید ،اضــاع دیگــر بایــد خانــه نشــین می شــدند و ســهمی از قــدرت
و مدیریــت نداشــتند .هــر ضلعــی مصالــح شــهر را بــر اســاس منافــع خــود می دیــد
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و حامیــان خــود را داشــت.
در جوامعــی کــه هویت هــای اجتماعــی مختلــف وجــود دارد توانایــی دولــت
در مدیریــت و اجــرای کارویژه هایــش کاهــش می یابــد .جوامــع شــبکه ای و
تارماننــد دارای حاکمیت هــای متعددنــد و حاکمیت هــا را از ســوی خاندان هــای
قدرتمنــد مدیریــت می کننــد .خاندان هــای ديوانســاالر ،اقتــدار محلــی و قومــی
را درشــبکه ای از ســازمان های اجتماعــی در دســت داشــتند .خصلــت شــبکه ای ایــن
جوامــع باعــث می شــد تــا روابــط پیچیــده قــدرت میــان ایــن خاندان هــا بــا دولــت
و بــا یکدیگــر شــکل بگیــرد .در ایــن جوامــع ،گروه هــای متعــدد ،مانــع اعمــال
نظــارت مؤثــر دولــت می شــدند.
ناکامــی دولــت ناصــری در ایجــاد دیــوان ســاالری متمرکــز موجب شــد گروه های
محلــی و خاندان هــای بــزرگ اســتقالل خــود را حفــظ کننــد .تشــکیالت محلــی بــر
اســاس خاســتگاه های قومــی ،یکپارچگــی اجتماعــی را پــاره پــاره می کردند .شــواهد
موجــود دربــاره انتصــاب مقام هــای محلــی نشــان می دهــد ،همــه مــوارد بــر اســاس
نوعــی تشــکیالت محلــی صــورت می گرفــت .در اغلــب مــوارد ،دولــت مرکــزی بــر
آن هــا فقــط نظــارت می کــرد و اداره آن هــا نيــز از طریــق بــده بســتان بــا حکمرانان
محلــی ،صــورت می گرفــت .در کنــار عمــال دولتــی (شــاهزادگان) ،گروه هــای
قدرتمنــد -متشــکل از خاندان هــای شــیرازي نيــز  در اداره امــور نقــش داشــتند.
در ایــن دوره بــه ســبب کنــدی ارتباطــات و نیــز دیوان ســاالری ضعیــف ،قــدرت
بــه خاندان هــای بــزرگ و متنفذیــن محلــی واگــذار شــد .بدینترتیــب موروثــی
بــودن مناصــب اداری خاندان هــای دیوان ســاالر شــیراز بــرای آنــان اعتبــار و
قــدرت هــم در میــان مــردم و هــم نــزد شــاه ایجــاد کــرده بــود .شــاه فقــط آن هــا را
تأییــد می کــرد زیــرا بــر مــردم منطقــه نفــوذ داشــتند .ورود دســتاوردهای تمدنــی
جدیــد غــرب موجــب پدیــد آمــدن دگرگونی هایــی در نظــام اداری ســنتی گردیــد
و آن را بــا چالشــی جــدی روبــرو ســاخت .چالــش نظــام اداری ســنتی بــا نهادهــای
اداری جدیــد در عصــر ناصــری ،تأثیــرات قابــل تأملــی نیــز بــر ایــن خاندان هــای
دیوان ســاالر گــذارد .اگرچــه بهره گیــری از ایــن دســتاوردها هــر چــه بيشــتر بــه
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قدرتمنــد شــدن آن هــا کمــک کــرد ،بــه همــان میــزان نيــز از قــدرت آن هــا
کاســت و بــه مــرور باعــث ضعــف و ســقوط آنــان شــد.
منابع و مآخذ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـابرلینــگ ،پی یــر( ،)1383کوچ نشــینان قشــقایی فــارس ،ترجمــة فرهــاد طیبی پــور،
تهــران :نشــر پژوهــش.
ـاعتمــاد الســلطنه ،محمدحســن خان( ،)1377روزنامــه خاطــرات اعتمادالســلطنه ،بــا مقدمــه
و فهــارس ایــرج افشــار ،تهــران[ :بی جــا].
ـامداد ،حسن[بیتا] ،شیراز درگذشته و حال ،شیراز :اتحادیه مطبوعاتی فارس.
ـبامداد ،مهدی( ،)1371شرح حال رجال ایران قرون  ،14 ،13 ،12تهران :زوار.
ـبهــروزی ،علی نقی[بیتــا] ،بناهــای تاریخــی و آثــار هنــری جلگــه شــیراز ،تهــران :وزارت
فرهنــگ وهنــر ،ادارة کل موزههــا و حفــظ بناهــای تاریخــی.
ـحســینی خورموجــی ،محمدجعفــر( ،)1363حقایــق االخبــار ناصــری ،بــه کوشــش خدیــو
جــم ،تهــران :نشــر نــی.
ـحســینی فســایی ،میرزاحســن( ،)1367فارســنامه ناصــری ،تصحیــح و تحشــیه منصــور
رســتگار فســایی2 ،ج ،تهــران :انتشــارات امیرکبیــر.
ـ[ -----بیتا] ،تاريخ فارسنامه ناصري2 ،ج ،تهران :سنايي.
ـروزنامــه دولــت علیــه ايــران( ،)1370تهــران ،بــاز چــاپ کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامی
ایــران ،تهــران.
ـسدیدالســلطنه ،محمدعلی خــان( ،)1362یادداشــت های سدیدالســلطنه ،تصحیــح و تحشــیة
احمــد اقتــداری ،تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور.
ـســعیدی ســیرجانی ،علی اکبـــر( ،)1387وقایــع اتفاقیــه ،مجموعـــــه گزارش هــای
خفیه نویســان انگلیســی در والیــات جنوبــی ایــران از ســال  1322-1291قمــری ،تهــران:
ذهــن آویــز.
ـفرصت شــیرازی ،محمدنصیــر( ،)1377آثــار عجــم ،تصحیــح و تحشــیة منصــور رســتگار
فســایی ،تهــران :انتشــارات امیرکبیــر .
ـکــرزون ،جــورج ناتانیــل( ،)1349ایــران و قضیــه ایــران ،ترجمــة غالمرضــا وحیــد
مازندرانــی ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
ـمارتین ،ونسا( ،)1389دوران قاجار ،ترجمة افسانه منفرد ،تهران :کتاب آمه.
ـملکــم ،ســرجان[بیتا] ،تاریــخ ایــران ،ترجمــة میــرزا حیــرت ،ج ،2تهــران :انتشــارات
ســعيدي.
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ـ ـنظام الســلطنه ،حســین خان( ،)1361خاطــرات و اســناد نظــام الســلطنه مافــی ،بــه کوشــش
م .مافــی ،م .اتحادیــه ،تهــران :نشــر تاریــخ ایــران.
ـ ـهدایت ،رضاقلیخان[بیتا] ،روضة الصفای ناصری ،ج ،10تهران[ :بینا].
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