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هاي يك شهر     فسطاط، نخستين شهر اسالمي در آفريقا، پس از گشودن مصر، با ويژگي                        :   چكيده  
» مغرب  « ازهاي جهادگران مسلمان ايجاد شد و به عنوان مركز واليت مصر و                           اسالمي و براي رفع ني         

  . نقشي تأثيرگذار در دوران صدراسالم برجاي گذاشت

هاي مختلف همواره مورد توجه              تركيب اجتماعي شهر و تحوالت عمراني و اقتصادي آن در دوره                         
  . مورخان و محققان بوده است

شهر « ن شهر پديد آمد، موجب آغاز روند گذار از يك                        سفيانيان در اي       ة تغييراتي كه در دور          
به سمت يك شهر تجاري و اداري گرديد و در پايان حكومت سفيانيان، اين شهر به صورت                              »   نظامي  

هاي اقتصادي و تركيب اجتماعي              ترين مركز سياسي و اداري شمال آفريقا درآمد و بازار، فعاليت                            مهم 
ها، همچنان اهميت خود را حفظ            لي رغم تغيير حاكميت     هاي متمادي و ع        آن موجب گرديد طي سده         

  .كند

تالش براي يافتن علل و چگونگي تحوالت اين شهر، درعهد سفيانيان، موضوع اين نوشتار                                  
شهر فسطاط در اين دوره چه تغييراتي كرد و تأثير اين                         :   پرسش اصلي پژوهش اين است         .   است 

شدن به پاسخ هايي براي پرسش اساسي اين             تحوالت در ساختار شهري به چه ميزان بود؟ نزديك                     
  .  تحليلي است- هاي توصيفي تحقيق، نيازمند پژوهشي تاريخي با شيوه

  فسطاط، شهر اسالمي، سفيانيان، مركز واليت مصر : كليدي هايواژه
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The Development Urban Structure in 

AL-Fustat under Sofianids Era (40 – 60 A.H.) 

Firoz Azadi1 
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Abstract: After the conquest of Egypt, Al-Fustat, the first Islamic city in Africa, was 

established with the features of an Islamic city to fulfill the needs of Muslim warriors. Also, 

this city played a crucial role as the capital of Egyptian and African provinces of Muslims in 

the early Islamic period. The social structure, as well as civil and economic transformations of 

the city in different eras, have always drawn the attention of historian and  reserchers. 

Because of the changes this city underwent during the first Umayyad state, Al-Fustat was 

transformed from a military to a commercial and administrative city.  Hence, by the end of the 

Sofianids, Al-Fustat became the most important political and administrative city in North 

Africa. Through consecutive centuries and despite various governmental upheavals, the city 

maintained its importance due to its social structure as well as its market and economic 

activities. 

This work intends to investigate the events and transformations of Al-Fustat during the 

Sofianids’ period. In addition, this text employs historical descriptive-analytical approach. 

Keywords: Al-Fustat, Islamic city, Sofianids, the Center of Egyption Province 

________________________________________________________________ 

1  Ph.D Student of the Islamic History, Isfahan University   Azadif196@gmail.com 
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  قدمهم

قا تأثير بسزايي درتحوالت صدراسالم              آفري    در  پيدايش فسطاط به عنوان نخستين شهر اسالمي            
بتوان يكي از علل پايداري حكومت                    شايد .   در سرزمين مصر و شمال آفريقا داشته است               

تأثير پيدايش      .   ن بر مصر و شمال آفريقا را حسن انتخاب موقعيت فسطاط قلمداد كرد                       انا مسلم 
 با ها   ب اختالط عرب       زيرا يكي از اسبا       ؛ ترديد ناپذير استها  اين شهر در تداوم حاكميت عرب

بخشي از تحوالت سياسي و اجتماعي صدراسالم به اين شهر مربوط      . مردم مصر بوده است ةتود
 كه تاكنون نيز به عنوان مركز يك كشور باقي                  شود محسوب مي   تنها شهر مسلمانان       است و  

 دشايد بتوان اين راز را در تبديل آن از يك اردوگاه نظامي به يك شهر جدي                                    .   مانده است    
 موضوع  سفيانيان    ة تغييرات آن در دور          هاي    آغاز اين تحول و يافتن سرنخ             پيجويي    . كرد  گيري  پي 

  .اين نوشتار است

، به قرار زير         ديگري را پيش خواهد كشيد          فرعي  هاي     اصلي اين مقاله كه پرسش       پرسش 
  :است

ن  يا همچنا  ؛ را پيدا كرد      »   شهر  - بازار     «  يك  هاي  ويژگي   سفيانيان     ة آيا فسطاط در دور          
توان    از رهگذر توضيح و تبيين چنين پرسشي است كه مي             1 نظامي را داشت؟       شهرحالت يك    

  . هاي ديگري در اين راستا پرداختهايپرسشبه پاسخ 

سفيانيان شهر فسطاط به سبب افزايش          ة  اين نوشته بر اين فرضيه استوار است كه در دور                  
 ا از خصوصيات نظامي آن كاسته شد         جمعيت و انتقال بخشي از نيروهاي نظامي به شمال آفريق                   

  اين نوشتار با روش       . هاي اقتصادي و اداري در آمد                شهري با محوريت بازار و فعاليت            صورت   و به   
 اصلي و اثبات      پرسش  تحليلي  درصدد يافتن پاسخ       - توصيفي ة   علمي در تاريخ و به شيو        تحقيق 
  . دعاي آن استمورد ا ةفرضي

ها در   وران مورد بحث اين مقاله، كه برخي از آن                     د ة  جديدترين مطالعات تاريخي دربار               
  اساسي كه شهر فسطاط در روزگار          پرسش  اين   خصوص  اند، در       متن مقاله مورد نقد قرار گرفته            

 هاي ه  جز اشار   ،  جديدي نسبت به عصر پيش از آن دوره پيدا كرد                     هاي  ويژگي   سفيانيان چه    
________________________________________________________________ 

كه در متن اين نوشتار مشهود است، قرار گرفته است و چنان» شهر اردوگاهي« در اين مقاله در برابر »  شهر- بازار «مفهوم    1
اد و ستد و ورود اقتصاد شهر فسطاط و چهرة عمومي آن، از حالت يك اردوگاه نظامي خارج شد و در دورةسفيانيان مركز د

به عبارت ديگر، . لذا به صورت شهري با محوريت بازار در آمد. كاالهاي اساسي و تجارت داخلي و خارجي مصر گرديد
 . تغييرات و تحوالت شهر در دورة سفيانيان در راستاي تقويت نهادهاي تجاري و اداري بود
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  .كنند عرضه نمييكوتاه

، از نظر سياسي و حتي اجتماعي  قمري هجري نخستسدةاز آنجا كه حكومت اسالمي در 
ر ديگ  و فرهنگي به هم پيوسته بود، تبيين رخدادهاي شهر فسطاط به روشن شدن تحوالت                             

هاي  بتواند به يافتن ريشهاين پژوهش  شايد . كه در قلمرو اسالم بودندكندهايي كمك ميطقهمن
را كه فسطاط يكي از مراكز علمي             چ ؛  كند ياري      نيز هاي نخست   سده تشكيل تمدن اسالمي در        

،  قمري نخست هجريهايسده تحوالت سرزمين مصر در ،از سوي ديگر. و فرهنگي اسالم بود
اين مقاله ممكن است . مسلمان استهاي   مردم مناطق فتح شده با عرباختالطمناسبي از  ةنمون

  . دگردح اسالمي رهنمون وپس از فتدر دورة ها  تغييرات بنيادي ملتهاي  به يافتن سرنخما را 

  سطاط  فُپيدايش

 توان نتيجه گرفت كه مسلمانان ورود به مصر                  مي مورخان    هاي     و گزارش     ها از مجموع روايت        
  ]1 [1.تم فتح آن را به پايان رسانيدند سال بيسآغازهايرا در سال نوزدهم آغاز كردند و تا 

صر برگزيده شد، اقدامات           عاص كه به عنوان نخستين والي م             عمروبن   فرمانده مسلمانان        
   2.ترين كار او بناي شهر فسطاط بودشك مهماما بي. تأثيرگذاري در اين سرزمين انجام داد

 شهرهاي جديد براي اسكان مسلمانان در              گذاري     به بنيان   ،  به داليل گوناگون        ، با ورود اسالم   
شهرهاي پيشين را       ة ر مسلمانان گاهي چه      . شدنياز   و گاه به عنوان اردوگاه نظامي احساس                   ها   آن  

اسالمي   هاي    دگرگون كردند و در مواردي موجب برپايي و رشد شهرهاي جديد با ويژگي                                 
  . شدند

 خوي و   دليل   اين بود كه اعراب به           ، از جمله عللي كه موجب ايجاد شهرهاي جديد گرديد                  
ا مغلوب، از اقامت در شهره            هاي     و نيز به منظور جلوگيري از آميزش ملت               ، عادت پيشينيان     

ها را از كشاورزي منع             آن  ، خطاب   مانند عمربن    ، كه برخي خلفا    ويژه اين     هب .   خودداري كردند         
  . جنگجويي را در بين سپاه اسالم نگهدارد ة هدف عمر اين بود كه روحي3.دندنمو
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نخستين گام در پي افكني شهر فسطاط گزينش جايگاه آن بود كه دسترسي به آب و وجود             
مكاني كه براي      .   قرار گرفت     مورد توجه      شهري ديگر    هاي    ه كانون   راه هايي براي پيوستن ب           

 جايي نزديك      ؛ مصر قرار داشت      )   وسط ( ايجاد اين شهر در نظر گرفته شد، تقريباً در مركز                     
محسوب  )   وجه االرض        ( صر سفالو م  )   الصعيد  (  نيل كه حد فاصل بين مصر عليا        هانة  رأس د    

نتخاب اين مكان به عنوان پايتخت جديد               ا   ة ي كه دربار     پرسش   ) . 1پيوست ش     : ك . ر (   1. شدمي 
پيشين  هاي     كه از سده     چرا اعراب مسلمان، اسكندريه را     :بدين قرار است ،رسد  ميمصر به ذهن

  شهر محل  اقامت خود برنگزيدند؟راي مركز اين سرزمين بود، ب

اسكندريه را انتخاب        براي اقامت خود و سپاه اسالم             داشت   ها، عمروعاص قصد        بنابر گزارش      
ها   خطاب كه معتقد بود نبايستي بين سپاهيان فاتح سرزمين               وقت، عمربن       ةاما به دستور خليف  كند، 

 از اين كار منصرف         ، با مدينه، مركز دولت اسالمي، رودخانه و يا دريايي وجود داشته باشد                                 
. نيل بنا نهاد كه آن را فسطاط يعني شهر ناميدند                 ةودخان    او شهر جديدي را  در شرق ر             2. گرديد   
 بنايي كه در     نخستين   3. باشد شهر به معناي    خالص عربي       ة واژ   رسد كه فسطاط يك        مي به نظر  

كز  ا  مر سپس، .   شهر فسطاط ايجاد شد، مسجد جامع بود كه اساس تنظيم عمران شهر قرارگرفت                        
خود مسجدي      هاي  زمين    ة محدود   در   ها    بيشتر قبيله   .  آن تشكيل شد   پيرامون     در    ديگر  عمراني   

   4.روند روز جمعه به مسجد جامع ب موظف بودندهايلهقب ةتور خليفه، همداشتند، اما به دس

 ؛ در شهر فسطاط مستقر نشدند       ، خطاب  عمربن   ة همدان، برخالف عقيدهايهگروهي از قبيل
پس    5.  كردند   بندي   و آنجا را خطه      سكونت گزيدند    الجيزه      ةبلكه در غرب رود نيل و در منطق             
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المدخل الي المسجد ، )1381(احمد فكري(گفتند اطالق فسطاط به شهري كه در مصر ساختند، به بصره نيز فسطاط مي

تر است و اين واژه به معناي شهر  داشتن فسطاط به حقيقت نزديكريشة عربي). 57دارالمعارف، ص: ، مصرالقاهره و مدارسها
، 4، ش1س، پژوهشنامة آفريقا ،»پيدايش فسطاط اولين شهر اسالمي در آفريقا«، )1388زمستان (فيروز آزادي(بوده است 

   .69 تا 57 دانشگاه تربيت مدرس، صص

 .5، ص4؛ ج246، ص1مقريزي، همان، ج   4

بندي در صدر مقريزي خطه. خص كردن حدود زميني براي ساختن خانه و اسكان در آن استبندي به معناي مشخطه   5
مقريزي، (داند رفته است، يكي ميبه كار مي) سدة نهم هجري قمري(كه در روزگار خودش ) جمع حاره(اسالم را با حارات 

 ) .296، ص 1همان، ج 
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ط  فسطاط كارگر نيفتاد، به دستور           طَها به خِ   اي آوردن آن         عاص بر   عمروبن   هاي    كه تالش   از آن    
براي حفاظت از       اي    كشيده شد و قلعه      ها ديواري به دور شهر الجيزه             خليفه براي حفاظت از آن          

   1.آن بنا گرديد

  به دليل   ،  علت آن بود كه اين شهر از سمت غرب            . اما در فسطاط حصني يا ديواري ايجاد نشد                 
  و از سمت شمال   ؛ شدتهديد نمي     ، ها  به دليل وجود كوه        ، جنوب و شرق    ي  و از سو   وجود رود نيل،         

2.شدديك بود، خطري متوجه آن نمينز  در حجاز ها  چون به مراكز حكومت عرب،نيز
  

علت عدم احداث حصن و ديوار در اطراف                   «   : كه معتقد است  پژوهشگري  ة عقيدبرخالف
 به  3، » ها  باشد  دائمي براي استقرار آن           كاني  شهر اين بود كه آنها اميدوار نبودند كه اين شهر م                    

خطط    ة كه به توسع   ه  آن بود    دليل   به  ، دن حصن و ديواري در شمال فسطاط              كر ن بنا رسد    مي نظر 
  . اندهآن در آينده نظر داشت

ها از چوب و       كوچك و ساده بودند و سقف آن           ، فسطاط  شهر در   ساخته شده     ةبناهاي اولي      
خطاب خبر رسيد     مربن هنگامي كه به ع     4 يك طبقه بودند،      اه خانه    ةشد و هم    مي ني پوشانده    

مرتفع و چند طبقه ساخته است، براي            اي    فسطاط، خانه       ةافه، مسئول  شرط      ذح بن ��كه خار   
 بر افراد نامحرم كه           ، زيرا  او با اين كار خود                « ، عمروعاص نوشت كه آن را تخريب كند               

   5.»باشد  مياو هستند مسلط ةهمساي

  ز سفيانيانشهر فسطاط پيش ا

 اصلي اين تحقيق، بررسي وضعيت فسطاط پيش از              پرسش   به تر   براي پيدا كردن پاسخي علمي           
  . رسد  ميحكومت سفيانيان ضروري به نظر

 اين مكان به عنوان شهري كه مسلمانان بتوانند در آن اسكان پيدا كنند، عالوه                             گزيدن   اهميت   
كز دولت اسالمي در حجاز و              به مر  نيافت  دست بر دسترسي به منابع آب و آذوقه و راحتي                    

________________________________________________________________ 
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از لحاظ امنيت       آن    موقعيت مناسب    2آن به مدينه نسبت به اسكندريه،           و نزديك بودن          1دمشق،   
 و از   قرار داشت،      جنوب و شرق آن كوه         در   ، زيرا      شد؛ محسوب مي   طبيعي  اي     كه گويي قلعه    بود  

به شمار  اي تقسيم غنايم      كاني امن بر    نيل آن را در برگرفته بود و در حقيقت م                    سمت غرب رود     
 كه   بدان سبب بود     قبطيان به تغيير پايتخت از اسكندريه به مكان ديگري،                     ة  عالق  3. آمد  مي 

 وجود و حضور      4. » نفرت داشتند    « ها در اسكندريه       ن ومركز تجمع آ     ها   از حكومت رومي       ها   قبطي 
. شد  مي ان محسوب   از علل ديگر اهميت اين مك            5گر سپاه اسالم بودند،       قبطياني كه مدافع و ياري          

 و نزديكي مزارع به آن           6يابد،   گسترش   توانست از سمت شمال       مي بود كه    اي    وضعيت آن به گونه      
 شرايط و موقعيت      ،  از سوي ديگر     7. سدشد ارزاق مورد نياز سپاه با سهولت به شهر بر                موجب مي   

به    ها  زيرا عرب     .   هماهنگ بود    ها   طبيعي و آب و هوايي آن تاحدود زيادي با طبيعت عرب                         
هايي     و زمين   ، مطمئن باشند  در آنجا      كه از وجود آب دائمي            هايي روي آوردند          ن ااستقرار در مك      

ها مناسب   ن آن    و براي چراي شتران و چارپايا                ، براي رويش درختان خرما و حبوبات داشته                    
9. به اهميت اين موقعيت واقف بود بيشتر محققان معتقدند كه عمروعاص8.باشد

  

كه حالت يك اردوگاه نظامي را              مستقر شدند   اي    به صورت قبيله     يد  مسلمانان در شهر جد      
تعيين شده رابراي اقامت خود و              هاي    قسمتي از زمين       اي خاص    ه  شيوه قبايل  عرب ب     10. داشت  

جداگانه داشت       اي    خطه   هر قبيله   .   گفتند مي   » طه كردن  خِ« انتخاب كردند كه به آن ايجاد خانه
 كه در فسطاط مستقر       هايي  يله  تعداد قب    . نمود    مي ر جدا  و باكشيدن حصاري آن را از خطط ديگ                

، هشتاد قبيله از       ) جنوبي  (  قحطاني   ها آن   از  قبيله    و شش    بود كه هشتاد     قبيله    180 حدود    ، شدند 
________________________________________________________________ 
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 هاي ه قبيل  .  بودند   ديگر    ة ويژ    ةو پنج قبيل   ها   و هفت قبيله از غير عرب          )   شمالي ( بطون عدناني      
 ايرانياني كه همراه سپاه عمروعاص              1. كن گزيدند   در جنوب مس     ها   عدناني در شمال و قحطاني         

2. در خطط الفارسيين مستقر شدند و مسجدي به نام مسجد الفارسيين احداث كردند،بودند
  

 و عرض   ، ، از شمال تا جنوب حدود پنج هزار متر  انمساحت اين شهر پس از اسكان مسلمان
 متر بوده و از شمال تا          3800 نيل حدود     يك رود     نزد  و تا غرب آن      )   كوه المقطم    ( آن از شرق      

   3 .نزديك كوه يشكر امتداد داشته است

ائل   اسالمي بود كه در آن مس           -   عربي    ة يك ابتكار ويژ      ها   چگونگي ايجاد بناها و خطه          
 فسطاط، از ابتكارات           هاي  خانه  ويژه توزيع آب در           ه ب 4.  بود  مدنظر قرار گرفته       سياسي و ديني    

اي   كردند كه پنجره        مي  را طوري تعبيه      خانه  ف آنان سق   .   شدمحسوب مي   آن زمان      هاي    عرب  
ولي     ، مختلف زياد بود      هاي    بين خطه    ة فاصل  آغاز    در  5. ود نور و جريان هوا داشته باشد             براي ور     

 كه امري مستمر بود، فضاهاي خالي به               ، ها درفسطاط      آن   عرب و اقامت      هاي  يله با مهاجرت قب     
  .  و بناها تبديل شدهامجتمعمحل 

 خانة   بندي كردند، عمروعاص، والي مصر،                    انان شهر فسطاط را خطه        كه مسلم  پس از آن     
 او در    . در نزديك مسجد قرار داشت            اي اندك      به فاصله    براي اقامت خود برگزيد كه              يوسيع 

. اه قرار داد       پ خود، كه حكم داراالماره را داشت، فضايي خالي براي استقرار احشام س                               خانة  اطراف     
عمروعاص    بن عبداهللا     همچنين،    . گفتند   مي ا د و آن را دارالكبر            بو خانه  مركز اداري مصر در همين            

6.گفتند  مياربندي كرد كه آن را دارالصغرا خطه بزرگي خانة، اروي دارالكبرهو روب نزديك
  

 نمودند    نا را ب   اي  خانه  هم براي خود         ) ص (  پيامبر  معروف     ةبزرگان اسالم و صحاب        از   هر يك   
7. تفصيل آمده استهبها  در برخي از گزارشها  كه نام آن
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 .79 و 78 الثاني، العدداالول، صص المجلد

 .12 وزارت التعليم العالي، ص: مصر، بغداد االسالميه في العربیة العمارة، )1989(الدكتور طلعت رشاد الياور   5

 .96عبدالحكم، همان،ص ابن   6

 .7 و6داراالفاق الجديده، صص : ت، قسم اول، بيرو عقداالمصاراالنتصارلواسطة، ]تابي[دقماقابراهيم بن محمدبن ايدم العالئي بن   7



 15  )ق.ه 64 تا 40(تحوالت ساختار شهري فسطاط در دورة سفيانيان 

هايي كه وسعت زيادي         از وجود خانه       ، فسطاط  هاي    ي در تل   خت شناتحقيقات جديد باستان      
 والي مصر     1. هايي را نشان داده است             و گسترده برخوردار بودند، نمونه                امكانات كافي      ند و از    اشت د 

 ايجاد عظيماخ  بزرگي به صورت يك كخانةرح، سبيسعدبن اَبنخالفت عثمان، عبداهللا ةدوردر 
العاده را      كارهاي بزرگ و خارق           ها    كه عرب   ا شايد از آنج     2. گفتند   مي » قصرالجن «كرد كه آن را 
سعدبن  بن  والي بعدي مصر، قيس        3. ، قصرالجن ناميده شده است         خانه  دادند، اين          مي به جن نسبت   

 ا    كرد  بنا ي براي خود       ا خانه   دست داشت،      در   حكومت آنجا را      ) ع ( باده كه از طرف علي         عام ، 
- بن ���
	دانصاري و      لَخَم بن ������� كه  هايي  خانه  4. المال نمود      مصر آن را وقف بيت        هنگام رفتن از      

5. اندبناهاي معروف آن دوره بوده از ، دو تن از واليان عصر سفيانيان بنا كردند،نيهجعامر
  

  )سفيانيان(دولت اموي نخست  ةتغييرات فسطاط در دور

ابوسفيان   بن � و بيعت مسلمانان با معاو        ) ع (  به دنبال صلح امام حسن        ق .  ه 41ل  دولت اموي در سا        
در اموي سپاه . اما معاويه حدود سه سال زودتر از اين تاريخ بر مصر تسلط يافته بود. تشكيل شد
ابوبكر، غلبه كرد و بار ديگر              محمدبن  ، ) ع ( پاه اموي بر آخرين والي امام علي                سق .  ه 38صفر سال  

 تغييرات فسطاط از همان سال             6.  حكمران مصر گرديد       ، اين بار از سوي معاويه           عمروعاص،      
7. دپرداختن مسجد جامع فسطاط درآموزش علوم ديني به ق . ه38از سال  كهچنان. دشآغاز 

  

 �	��،  ) ق .  ه   44 تا  43( ابوسفيان   بن �	��  ، ، به ترتيب    ق .  ه 43پس از مرگ عمروعاص در سال             
 تا  62( ازدي    و سعيدبن يزيد    )   ق .  ه   62 تا  47( انصاري    مخلد بن �����،  ) ق .  ه 47 تا  44(جهني عامربنا

   8. دانند  مي را واليان حكومت سفيانيان در مصراينان .، به حكومت مصر رسيدند)ق. ه64

طور پيوسته    ه و جهادگر ب     »   غازي   « عرب به عنوان       هاي   يله  روند ورود قب        47 تا  44از سال    
________________________________________________________________ 

 42دارالكتب، ص : االولي، القاهره الطلبة، ترجمة محمود عكاش، حفريات الفسطاط، )1928(علي والبيرجبريل بهجت بك   1

 110عبدالحكم، همان،ص ابن   2

توان دوران نخست اموي را تا حد و ميرعفان تغيير كرد و از اينبنهاي زندگي مسلمانان از دورة عثماناز آنجا كه بسياري از شيوه   3
شايد به همين دليل . گرايي در بين سران وابسته به دولت آغاز گرديدها دانست، گرايش به تجملزيادي دورة استمرار اين شيوه

كه قصر بزرگ امير او هنگامي . االسود بوديكي از معترضان مقدادبن. سعد، بودبنها به عثمان، انتقاد از والي مصر، عبداهللاعتراض
 ). 110عبدالحكم، همان، صابن(» ان كان من مال اهللا فقد أسرفت و ان كان من مالك فقد افسدت«: مصر را ديد، گفت

 .98عبدالحكم، همان، ص ابن   4

 .100همان، ص   5

 .30الكندي، همان،ص    6

 .11؛ الفقي، همان، ص 60 و 59همان، صص    7

 .31ظهيره، همان، ص ؛ ابن161، ص1تغري بردي، همان، ج ن؛ اب201، ص1مقريزي، همان، ج   8
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 هاي هپيوستند و در خط       مي در شهر فسطاط به قبايل و اقوام خود    ها   داشت و شماري از آنادامه
 در مرزها مستقر      »   مرابط   « ها به عنوان       اما بخش بزرگي از آن          1. گرفتند    مي منزل     خود  هاي  يله قب 

2. گرديدند  مياعزام» افريقيه«فتوح به نواحي غرب مصر در  ةشدند و يا براي ادام مي
  

- 47( مخلد انصاري     بن �����موي از زمان امارت            نهضت عمران و آبادي فسطاط در عصر ا               

براي تسلط بر      ها  رومي     حملة  آخرين    مخلد،  بن �����زمامداري         ة  در دور     3. آغاز شد   )   ق .  ه 62
 شايد پس از آن بود كه توجه والي بيشتر به 4.خاتمه يافت آنانبرلس با شكست  ةمصر درمنطق

كه بناي شهر فسطاط با ايجاد         چنان هم .   ويژه شهر فسطاط معطوف شد         هامور داخلي مصر و ب         
 5.شروع كرد     با تعمير و گسترش مسجد        گرديد، مسلمه نيز تغييرات شهر را           آغاز   مسجد جامع    

مسجدي كه مسلمانان پس از استقرار در فسطاط ايجاد كرده بودند و به نام مسجد عمروعاص                                   
 متر طول   29ود   حد .   ( بود  زراع       30 در   50مساحت آن     .   شهرت يافته بود، كوچك و ساده بود             

6). متر عرض داشت17و 
  

مركز فرهنگي     ،  به عالوه     و  .  از هزار نفر را نداشت          از آنجا كه مسجد عمرو گنجايش بيش           
 مردم از تنگي جا به مسلمه شكايت بردند و او نيز به                   ، رفت    مي نيز به شمار   ها   و قضايي مصري     

ويه مسجد عمرو وسيع تر        به دستور معا    .   معاويه نامه نوشت و تقاضاي مردم را گوشزد نمود                    
اين فضا حدود        7.   دش عمروعاص و مسجد به آن افزوده                خانه   در سمت شرق فضاي بين       . شد

 و از سمت جنوب مساحتي 8،ت و پنج متري مسجد الحاق گرديدچهار متر بود كه به طول بيس
  ).2  پيوست ش:ك.ر( 9.ندد اوليه به آن افزودمسج ةبه انداز

دست كم  شود كه مشخص ميوليه بيش از دو برابر گرديد، كه مساحت مسجدابه سبب آن
   . بودجمعيت فسطاط نيز دو برابر شده 

________________________________________________________________ 

 جزءِ ثاني، ،2ج  ،)من الفتح العربي الي العصر الفاطمي(المجتمع في مصر االسالميه ، )1994(هويدا عبدالعظيم رمضان   1
 .12 ص،للکتابالمصریةالعامة الهیئة: قاهره

 .418الكندي، همان، ص    2

 .40 تا 38همان، صص    3

 .61، ص )1407(نديالك   4

 .286، ص1؛ مقريزي، همان، ج79، ص1سيوطي، همان، ج   5

6  D.B. . Abouseief,(1989), Islamic Architecture in Cairo, Cairo, p.47. 
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 .18الياور، همان، ص   9



 17  )ق.ه 64 تا 40(تحوالت ساختار شهري فسطاط در دورة سفيانيان 

تواند نشانگر تغيير         مي  تغييرات ديگري در مسجد ايجاد شد كه             ، عالوه بر افزايش مساحت          
 ةوسيل   هكف مسجد كه قبالً با سنگ ريزه پوشانده شده بود، ب                  .   باشد بوده    وضع عمومي شهر    

مسجد ايجاد      ة در چهار گوش     ي ) ي بلند  ها سكو( ا ه هفّش شد و به دستور معاويه ص        موزائيك فر     
توان حدس زد كه           مي اند، ولي     اين سكوها را به روشني بيان نكرده                هدف از ايجاد       ،  منابع  1. شد

شده   مي برپا  اي     كاربردشان اين بود كه مجالس وعظ و درس در هر گوشه                        و ها سبب ايجاد آن     
 براي مخاطبان هويدا يشگرفت تا صدا و سيما  مي بر باالي سكو قرارمدرس  يااست و خطيب 

  . باشد

توان گفت كه        مي 2. وجود آمد     ه يناتي در آن ب   يشد و تزبه دستور مسلمه مسجد با گچ سفيد 
البته   .   ين در مسجد جامع شهر بروز كرد           ي خصوصيات يك شهر جديد به صورت هنر و تز            

مسجد   و حيوان در آن پرهيز شد و            انسان   تصويرهاي      اسالمي از رسم      هاي  ر مسجد گي د همانند   
3. زينت يافت الهي هايهبا آي

  

به دستور   .   بود  به آن    )   مأذنه   ( تغيير ديگري كه در مسجد پديد آمد، افزوده شدن مناره                          
 فقط در   ،  بنابر گزارشي     4. بودند   مي مأذنه و مناره        داراي      ستي باي  مي مساجد فسطاط     ة مسلمه هم  

د كه از    نمو گفتن اذان مقرر          ة  دربار    هايي  انون   وي ق   5. ره درست نشد     جد خوالن وتجيب منا      مس 
، ها مسجد ة به دستور او پيش از هم          .   كرد  حكايت مي     وجود آمدن نظم جديدي در شهر             ه ب 

ر مساجد گفتن اذان را         گي د تمام كار او،        ا گفت و پس از        مي نخست مؤذن مسجد جامع اذان            
7.يندآنيز به صدا درها  اذان ناقوسفرمان داد هنگام   همچنين او6.كردند  ميآغاز

  

 بود كه در زمان امارت وي شمار مسيحياني كه در شهر بودند رو به                           بدان سبب   اين دستور     
 معتقد است كه     يكي از پژوهشگران        8.  خود كليسايي ايجاد كرده بودند             و آنان براي     فزوني نهاده 

________________________________________________________________ 

 .86، ص1تغري بردي، همان، ج ابن   1
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 1.د كه به اسالم گرويدند         كساني بو   ، زياد شدن شمار       ها يش مسجد  ا علت تصميم مسلمه براي افز        
 بلكه زاد و ولد مسلمانان ساكن در             ،  باشد ها تواند تنها علت گسترش مسجد         نمي  موضوع  اما اين    

  محسوب امر  ديگر نيز از اسباب اين           هاي     جديد و جذب جمعيت      هاي  هفسطاط، ورود قبيل          
  . گردد مي

   2.بنويسندموردنظر مسجد  ةمسلمه دستور داد نام او را بر روي منار

و باز بر     مروان، والي مصر، تعمير شد   بنبه دستور عبدالعزيزق . ه79البته بناي مسجد در سال 
 شد و بازسازي      بار  پنج هجري قمري       212 اين مسجد از زمان بنا تا سال            3.  آن افزوده شد       وسعت 

 :ك . ر ( .    است  بوده   عاص معروف      به نام مسجد عمروبن       همواره     اما   گسترش يافت؛     ساختمان آن     
  )2 پيوست ش

توان ادعا كرد كه افزوده شدن مساحت مسجد و تغييرات آن نشانگر تحول شهر                                  مي آيا  
ديگر   است؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش بايستي                بوده      »  شهر- بازار    «  به سوي يك    ط فسطا 

هاي   كرد تا به نشانه       پيگيري    اموي را در مصر         نخست دولت      ة اقدامات واليان مصر در دور                
عالوه بر تغيير      .   هر نظامي به صورت يك شهر تجاري دست يافت            تغيير شهر از حالت يك ش      

مسجد كه خود متأثر از تغييرات فسطاط بود، عوامل ديگري درايجاد تحول فسطاط از حالت                                    
هاي   ريشه  .    مؤثر افتاده است       ، سفيانيان    ة در دور     »   شهر  - بازار     «  يك  حالت  يك شهر نظامي به     

كه   جستجو كرد   مواردي  توان در مي ،استشده هر  تحول شساززمينهكه را   مورد نظر،تغييرات
  :آيد  ميدر پي

  ديني و قومي در فسطاط هاي   مسيحيان و ديگر اقليتشمار  افزايش .1

چند كليسا و دير نيز         ، ) باب اليون     ( روميان       ة قلع پيرامون     در سمت شمال و     ، پيش از تشكيل شهر    
» اهل ذمه    « ي در امور ديني و فرهنگي           دخالت   ها   پيمان  نابر  ن ب  انا  از آنجا كه مسلم      4. وجود داشت     

 5؛ معاف بودند      سرانه   تا جايي كه حتي ارباب كليسا و ساكنان ديرها از دادن ماليات                           ، نداشتند  
________________________________________________________________ 

تاريخ المدارس في مصر ، چاپ شده در مجموعة  »العلم بين المسجد و المدرسه«، مقالة )1993(سعيدعبدالفتاح عاشور   1
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 مسلمانان تا پايان       ، از سوي ديگر     .   رسيد به نظر مي   ها در شهر فسطاط طبيعي        حضور آن    ، بنابراين    
خراج و جزيه را به كارمندان                ةحكومت سفيانيان در مصر كارهاي اداري ودفترهاي محاسب                       

 ، از اين رو      1. د بو شان قرار گرفته       برعهده   ها    اين مسئوليت    ها  رومي    كه از عصر     پيشين واگذاشتند،      
  . شدمحسوب مي در فسطاط ضروري  ايشانها به شهر و استقرار برخي ازآمد و شد آن

اني و برخي خدمات كارهاي عمر ،ها  پيمانبنابر عالوه بردريافت خراج و جزيه، ،مسلمانان
هاي   عالوه بر ماليات، آنان از مردمان زيردست خود كهواگذار كرده بودندها  قبطي ةرا به عهد

كه پيش از آنان نيز         الزام نموده بودند            2نام ليتورجيا     ه نقدي و جنسي مشخص، ماليات ديگري ب             
- ها، ايجاد حفره، ساختن پلهابناي خانه ، براساس آن.برقرار شده بودها  توسط حكومت رومي

 بديهي   3. گرفت    مي كشي و كارهايي از اين دست، توسط اهل ذمه صورت                    ها، خيابان     ها، كانال     
شد و رفته رفته شهر        مي است اين گونه كارها موجب حضور تعدادي غير مسلمان در فسطاط                        

  .دكررا از حالت اردوگاه نظامي خارج مي

 زيرا اقامت       ؛ ادو ستد كاالها را بايستي افزود              ، كارهايي مانند طبابت، تجارت و د               امور   به اين    
 ةدر دور     .   شماري طبيب، تاجر، فروشنده و خدمتكار قبطي در فسطاط اجتناب ناپذير بود                               

رفته رفته در خطط        ها   بيشتر شد و گروهي از قبطي        ها   سفيانيان، حجم كار و ميزان فعاليت آن              
- ����� و براي نخستين بار 4، شدند، مستقررفت به شمار ميكي از نواحي فسطاطيكه بابليون، 

فسطاط و جايي به نام         اين كليسا در شمال       5. تا آنان در شهر كليسايي بسازند           مخلد اجازه داد         بن 
. قرار داشتند     ساخته شد و مخصوص مسيحياني بود كه در خدمت سپاه اسالم                 »   ي حمراءالقصو     « 

6.كردندزار ميبا آزادي كامل برگمراسم مذهبي و اعياد ديني خود را ها  قبطي
  

ها   ولي فسطاط در نزد آن          ، گرچه پايتخت اصلي بطريق بزرگ مسيحيان در اسكندريه بود                   
را به خود جلب به عنوان پايتخت اصلي مصر و مركز حكومت اين واليت توجه ارباب كليسا 

________________________________________________________________ 

 .98، ص1مقريزي، همان، ج   1

ها براي مسلمانان بوده است كه در دورة روميان نيز مصري] بيگاري[ همان خدمات اجباري )(leitargiaمنظور از ليتورجيا    2
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 مشورت در باب انتخاب بطريق به فسطاط                 ةآنان براي ديدار با حاكم مصر و ارائ                     .   كرد  مي 
   1.دآمدن مي

 ، آن  پيرامون    توجه دولت اول اموي به امور مسيحيان و اهل ذمه در فسطاط و  هاي  از نشانه
 در  ميزان طغيان و يا كاهش آبدهي رودنيل،                    ةمخلد براي محاسب     بن �����يكي هم اين بود كه        

 اين اقدام حاكي از آن است كه دولت اموي براي تأمين                           2. ايجاد كرد     مقياسي  نزديك فسطاط      
 و رونق گرفتن شهر فسطاط        هي خود به اصالح امور كشاورزي و صنعتي توجه داشت                    درآمدها     

  . به عنوان پايگاهي براي تجارت و صنعت موردنظر حاكمان مصر بوده است

كه هنگام فتح تعدادشان چهل هزار نفر گزارش شده بود و به صورت سه طايفه                            ها   يهودي   
مي درنواحي مختلف مصر منتشر شدند و            ح اسال  ودر شهر اسكندريه مستقر بودند، پس از فت               

تشكيل دادند و بيشتر شغل زرگري           محلة اقليتي     براي خود      ند و  ها به فسطاط آمد      شماري از آن      
 بردگان    ، يا به اصطالح      شماري از موالي       3.  طال و نقره را بر عهده گرفتند            و ساخت وسايلي از      

 از  4. ها، ساكن شدند      ازدي    اي نزديك خطط       نيز در شهر فسطاط، در محله          ، ها  عرب  ة  آزاد شد    
، آنان    بسته بودند    )   جنوب مصر    در  (  براساس قراردادي كه مسلمانان با اهالي نوبه                      ، سوي ديگر   

 اين موارد      5. ز حكومت اسالمي در مصر بفرستند          ساليانه تعدادي برده به مرك             وظيفه داشتند    
  . ها و رونق گرفتن بازار برده فروشي گرديد موجب افزايش تدريجي برده

نيز به شهر   )   اقوام ساكن در شمال آفريقا           (  از رونق گرفتن بازار فسطاط، گروهي بربر                     پس 
 شمار افزايش     6. م بازار بربرها تشكيل دادند             به نا    اي   محله  در بازار شهر         فسطاط روي آوردند و           
  .  يكي از عوامل تحول فسطاط بوده است،سفيانيان ةقومي در دورهاي  مسيحيان و ديگر اقليت

  شدن شهر قيروان در افريقيهساخته  .2

 گرفت  فعاليت واليان مصر قرار             ة فتوح مسلمانان در شمال آفريقا در داير                  ةپس از فتح مصر، ادام          

________________________________________________________________ 
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ها درگير     روميان بود و مسلمانان در شام و مصر با آن                    ة  كه اين نواحي تحت سيطر  بدان سببو 
حي تحت نظارت والي         غربي مصر، امور آن نوا             و شايد هم براي محافظت از مرزهاي                بودند   
شدند و   جنگجويان مسلمان از مصر و فسطاط به شمال آفريقا اعزام مي                         « . تگرف  قرار    مصر  

 ،ق .  ه 50 يا  49 اما معاويه نخستين بار در سال      1،»گشتند ها پس از حمالت موقتي، برمي بيشتر آن
 عقبه  . ستقل آنجا برگزيد      والي م    نخستين ي به افريقيه، او را به عنوان               رهنافع فِ   بن ����
	فرستادن    با  

2.شهر قيروان را بنا نهادق . ه50هايي در برابر روميان و بربرها، در سال پس از كسب پيروزي
  

 به  ، شدند   مي ي كه به آفريقا اعزام          يبناي اين شهر موجب گرديد نيروهاي داوطلب جنگ                    
منده و    نيروهاي رز       ،  همچنين .  به سوي شمال آفريقا بروند          ، جاي اقامت در فسطاط و مصر            

شهر فسطاط  ةاين روند موجب گرديد چهر. جنگجوي زيادي نيز از فسطاط به آن ناحيه رفتند
تداركات       ةاز حالت يك اردوگاه نظامي كه محل آموزش و تمرين جنگي سپاه بود، براي تهي                                

 تأسيس  3. درآيد    به صورت شهري توليدي و صنعتي         »   غازي   « گجويان و نيروهاي        مورد نياز جن      
 - مناسبي براي تبديل شهر فسطاط به يك شهر تجاري               ةر شمال آفريقا، زمين         شهر قيروان د      

  .صنعتي فراهم آورد

   سفيانيان ة رونق گرفتن تجارت و بازرگاني مصر در دور.3

مسلمانان پس از فتح مصر، براي تسهيل ارتباط با حجاز و مركز دولت اسالمي، آبراهي كه از                                     
 نام اين آبراه در          . كرد، احياء و تعمير كردند            وصل مي  دوران باستان، رود نيل را به درياي سرخ                     

 اين آبراه در ارسال كاال و ارزاق به                      4. است »   خليج اميرالمؤمنين      «  تاريخي مسلمانان       هاي  ب اكت 
  . تأثير داشته است، و تجارت داخلي و خارجي مصر،حجاز

» ي ذات الصوار        «  خالفت عثمان در جنگي كه به           ة در دور     ق  .  ه   34مسلمانان در سال        
عاويه، امير شامات، بر          م 5. نس را در سواحل مصر شكست دادند            ، ناوگان دريايي بيزا  شدمعروف 
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ودس و حمله به         ر ة  خالفت خويش لشكرياني براي تصرف جزير              ة قبرس مسلط شد و در دور         
 اختيار   تحت   در    درياي مديترانه        جنوب شرقي    پس از آن بود كه شرق و           1. قسطنطنيه فرستاد   

  . ها درآمدعرب

در مصر شماري بندر و        .   رونق تجارت داخلي و خارجي را فراهم آورد                      ة ن اقدامات زمين       اي  
همت واليان     ة هها وج   آن  بخشيدن به    بارانداز در سواحل نيل برپا شد و آباد كردن و رونق                            

 فسطاط ايجاد شد       پيرامون    اي در     به دستور معاويه دارالصناعه            ق .  ه 54در سال    .   قرار گرفت     مصر 
اي تأمين چوب       تجارت با فلسطين بر      ،هاي الزم براي كشتي سازيوردن چوبدست آو براي به

   2.دگرديموردنياز آغاز 

كردند، زيرا براي اين دولت                ها در مصر، تجارت خارجي را تشويق مي                سفيانيان و اميران آن       
ها بر    تسلط عرب   ، از سوي ديگر     .   ، درآمدي در پي داشت            ) گمركي  ( از طريق ماليات مكس          

 و مسير عبور و مرور        شدوجب قطع عبور كاال از راه آسياي صغير به بيزانس                    خليج فارس م     
و اسكندريه در مصر رونق گرفت و               )   قلزم  بحر   ( درياي سرخ      كاالها از راه شام، حبشه،               

   3. داشتندارتباط بندر اسكندريه بابازرگانان شهرهاي جنوبي ايتاليا و فرانسه از طريق دريا 

 و بود كه در ساحل نيل       »   مينا الروضه    «  سفيانيان،    ة ر دور    يكي از بندرهاي تجاري مصر د             
مصر قرار    )   وسط (  موقعيت جغرافيايي فسطاط كه در مركز               4. نزديك فسطاط قرار داشت           

 كاال و تجارت      ة مبادل   كانون   داشت و به رود نيل نزديك بود، موجب گرديد اين شهر به                          
در اين شهر     )   مكس ( ت گمركي    كه مركز دريافت ماليا         علت اين     داخلي مصر تبديل شود و به         

 در دوران سفيانيان رواز اين . ندشدفعال در تجارت خارجي نيز قرار داشت، بازرگانان اين شهر 
اي   زيرا عده     ،  نظامي شهر فسطاط تغيير كرد       ة  و امويان بر اثر گسترش تجارت، رفته رفته چهر                   

عبور و مرور به          5. د روي آوردن        ت به تجار   ند و   گري و جهاد را ترك كرد           ها سپاهي  از عرب    
و )   در غرب رود نيل        (  روضه را به الجيزه         ة از طريق پلي كه جزير        نواحي مختلف مصر جنوبي        

 پايتخت بود و     ة تنها جزير   روضه   پذيرفت و چون          صورت مي   ، ساخت  فسطاط مرتبط مي      
________________________________________________________________ 
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شكوفايي شهر فسطاط را      ة نظارت مي شد، زمين       نيز در آنجا      برماليات گمركي سرزمين مصر          
هاي   بازرگاني داخلي و خارجي موجب گرديد شهر فسطاط در دهه                          پيشرفت  1. ود فراهم نم    
هاي  سده   در   حكومت امويان از بازار پررونقي برخوردار شود و كاالهاي مهمي كه                                 نخست 

   2.در بازارهاي اين شهر وجود داشت ،شد توليد ميميانه

ا پايان حكومت       ت ، تجاري   »   شهر  - كالن   «  فسطاط از يك شهر نظامي به يك          ة تغيير چهر  
رونق تجارت موجب ورود مسافران و افراد                      .    بود  مند بهره   رو به گسترش      ي  فرآيند   از  امويان     

جديدي با خصوصيات قومي و نژادي مختلفي به شهر گرديد كه در ايجاد اختالط فرهنگي و                               
  . واقع شودثر ؤقومي در شهر و خارج شدن آن از حالت نظامي م

  ي در فسطاطدريانور كشتي سازي و د ايجاد صنعت.4

ا بيزانس درگير بودند، ايجاد نيروي دريايي و                     ب از آنجا كه مسلمانان در سواحل درياي مديترانه                     
 خالفت   ة اين مهم از دور        .   هاي جنگي و تجاري به صورت يك ضرورت درآمد                  ساخت كشتي  

ايي  كه خالفت به معاويه رسيد، ناوگان دري                  د و پس از آن       شا تالش معاويه آغاز         ب عثمان و    
3. بنياد گرفت ،»اسطول اسالمي« به ، معروفمسلمانان

  

ور شد و    با نيروي دريايي مهمي به سواحل مصر حمله                  ق .  ه 54در سال    دولت بيزانس        
هاي مورخان       از گزارش      4. ها را شكست دادند       رومي   »   سرلَ ب   « مسلمانان در جنگ معروف          

 پيرامون   زي در     ي ساكشت ةشود كه پس از جنگ برلس، ساخت كارخان                مصري مشخص مي    
   5.فسطاط آغاز شد

اين نظر است كه      د ، مؤي   ه در اين زمين       ها ا در دريانوردي و مهارت آن                 ه ري مص پيشينة  
ترين و   مهم .   ها پا گرفت و رونق يافت             مصري  به دست   اسالمي   ) ناوگان      (  اسطول  نخستين 
نان بيشتر خدمه و كارك        .    سفيانيان، اسطول مصر بود         ة ترين اسطول اسالمي در دور             بزرگ   
ها تشكيل    نيروي اصلي جنگنده را عرب           اما    ، هاي مصري بودند       هاي مسلمانان از قبطي        كشتي 

________________________________________________________________ 
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 1.» ها ممكن نبود    ي بدون كمك مصري      هاي درياي      هاي مسلمانان در جنگ        پيروزي    « .   دادند    مي 
 يافته شده در مصر نيز اين موضوع را ثابت كرده است كه نيروي                          ) پاپيروسي   ( اوراق بردي          
ها   مركز ساخت كشتي    2. ها برپا شد   ن در غرب درياي مديترانه با كمك مصري                 اان دريايي مسلم     

سازي اين مركز،       كشتي ةدركارخان      .   در چند كيلومتري فسطاط قرار داشت             »    الروضه   �جزير  « در   
 ،ناناهاي جنگي براي تقويت نيروي دريايي مسلم  سفينه، يك دسته:شد دو نوع كشتي ساخته مي

3. حمل و نقل كاال و مسافرگاني برايهاي بازر و گروه دوم، كشتي
  

زيرا مواد      .    فسطاط شده بود     اقتصادي    سازي در مصر موجب رونق             صنعت كشتي پيشرفت  
كارگران آنجا از         مورد نياز      س  اجن ا    و هاي خوراك      ها و تأمين هزينه      الزم براي ساخت كشتي        

  . آمده استبازار فسطاط به دست مي

 حاكم مصر از اهالي         4است،  مربوط    ق . ه91ه سال كه ب) پاپيروسي( برديةبراساس يك ورق
 )ي كشتي  ها  تخته وصل كنندة    ( جار و سه نفر قالف      ن يك روستا چهار نفر خاتم كار، سه نفر             

5.كرده است الروضه احضار �هاي جزير كشتيتعميراز مردان آنجا را براي 
  

اند و حاكمان      ه مهارت داشت     سازي  ها از ديرباز در كشتي          كند كه مصري    اين سند روشن مي     
  كارخانه    ها  ياري آن     ه كشتي سازي فسطاط را ايجاد كردند و ب               ةها كارخان     اموي به كمك آن       

اين صنعت در تكميل فرايند تغييرات فسطاط به سمت يك شهر تجاري و                    .   دادند    را رونق مي      
  . ثر بوده استؤصنعتي م

  ايع و گسترش فعاليت بازار فسطاط رونق صن.5

شهر فسطاط داشته است، صنايع         پيشرفت   سازي كه تأثير بسزايي در            عالوه بر صنعت كشتي     
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شود، گرچه خارج از دورة زماني مورد تحقيق اين نوشتار است، ولي ق مربوط مي. ه91 سال استناد به ارواق پاپيروسي كه به   4
-  ساله با دورة سفيانيان دارد، به احتمال بسيار چنين كارهايي در آن دوره نيز انجام مي25اي حدوداً كه فاصلهبا توجه به اين

سازي است و بنابر گزارش منابع اصلي، كارخانة نظور كشتيمها بهاز سوي ديگر، اين اوراق دربارة احضار قبطي. شده است
 . شده استلذا بديهي است كه بر اساس چنين كاري از قبطي ها استفاده مي. سازي در دورة معاويه ايجاد شدكشتي

: ، قاهره1 با همكاري حسن ابراهيم حسن، ترجمة مراجع عبدالصمد حسن، ج ،اوراق البردي العربيه، )1412(آدلف جرو همان   5
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در  ها  مصري  .   و فعاليت بازار اين شهر رو به گسترش نهاد                  شد ديگري هم در فسطاط ايجاد             
مشهور بودند      )   بردي   ( شكر و توليد شمع و كاغذ       توليد   اي،     پنبه  و هاي كتاني    صنعت توليد پارچه     

 شكر، نايع توليد    ص1. دكردن   رج از مصر نيز صادر مي          به خا  را     و اين نوع محصوالت صنعتي         
ة  به عقيد  2. ي در شهر فسطاط رايج بود             هاي فلز   صابون سازي، مسگري و ساخت ورقه               

3.  آوردند به اين سرزمينپس از فتح مصرشكر را توليد صنعت مسلمانان پژوهشگري، 
  

 اسالمي رونق       ة يكي از مراكز توليد روغن و روغن كشي، فسطاط بوده است كه در دور                               
- هاي مسجد   طوري كه روغن قنديل          به ، شد گرفت و روغن مصري به حجاز فرستاده مي               بسيار  

   4.آمد مدينه از مصر ميدهاي مسج ديگرالنبي و

  وها  مانند مهميز   ،  سواركاري     ابزارهاي      ت انواع     در بازار فسطاط، صنعت آهنگري و ساخ              
همچنين صنعت چوب بري،        5. شته است  رواج دا       ،  و يراق كه گاهي از طال و نقره بود                 زين  

 در شهر   ، خريد و فروش انواع محصوالت كشاورزي                  نيز   و  ، سازي  سازي، عطر    سفالگري، شيشه   
6.ه استفسطاط رونق داشت

  

  به جاهاي ديگر       ، هاي مصر كه در شهر اسكندريه ساكن بودند              يهودي   ، ح اسالمي   وپس از فت    
 گرچه گزارش مستقيمي از         . ر فسطاط بود     ها بازا    هاي آن     و يكي از مسكن     . رفتند  آن سرزمين     

هاي   گزارش    بنابر   اما   ، سفيانيان در شهر فسطاط در دست نيست           ة  ها در دور       حضور يهودي     
اره، زيورآالت طال و نقره و خلخال زنان و                       وساخت النگو، انگشتر، گوش        ،  هاي متأخر    دوره    
 بسيار محتمل است     7. سته ا  هاي مصر در اختيار يهوديان بود              اي در بازار        هاي طال و نقره      قالده   

صنعت حصيرسازي نيز در فسطاط        . اندبوده فعال فسطاط سفيانيان در بازار ةكه يهوديان در دور
   8. نياز داشت آن  به مصريخانه  زيرا حصير كااليي بود كه هر،رونق داشت

________________________________________________________________ 
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هاي   شهر و ورود مهاجران جديد و نيز فراهم شدن زمينه                    جمعيت بديهي است با افزايش         
  به شهر  ورود صنعتگران      ،  سفيانيان  ة در دور     هاي مسلمان     ها با عرب     قبطي ط  براي اختال     ي بيشتر 

  . شدمؤثر واقع مي شهر ة و در تغيير چهررا در پي داشتو رونق بازار فسطاط 

   افزايش جمعيت فسطاط.6

عاص   اعرابي كه كار فتح مصر را تكميل كردند، سي هزار نفر بودند كه عمروبن                           ، بنابر گزارشي     
 و افراد ديگر به         ها ه اما زاد و ولد و ورود قبيل                1.  ها را در شهر فسطاط اسكان داد             يمي از آن    ن 

  . كردبر شمار ساكنان شهر اضافه ميبه طور مستمر فسطاط، 

 شمارن و شواهد نشانگر آن است كه           ئ  قرا  .  سفيانيان جمعيت فسطاط زياد شد         ة در دور     
 تا اين دوره به بيش از دو برابر                  ، گي برگزيدند     ساكنان آن، از زماني كه آن شهر را براي زند                      

  . افزايش يافته بود

ويست    اموي د    ة ي خود، شمار ساكنان شهر را در دور              خت شناكوبياك در تحقيقات باستان          
هايي در شمال     شناس ديگر، در حين اجراي حفاري               جيرو، باستان     2. هزار نفر برآورد كرده است             
شده  اموي يادآور          ة  در دور     را  آن   ايش شمار ساكنان      ، افز   » عنز   « ةفسطاط، جايي به نام منطق          

   3.است

 زيرا نوع ،تحقيقات ديگر باستان شناسان نيز نشانگر افزايش تدريجي جمعيت فسطاط است
اي با خصوصيات نظامي        تغيير منازل شهر از منطقه       « .   ها نيز تغيير كرده است        مسكوني آن    ةخان  

اين     4. » دهد  ر مختلط را نشان مي       به سوي يك شهر با خصوصيات شهري و سپس يك شه           
يك پايگاه نظامي به سمت و سوي يك بازار              حالت   نگر تحول شهر از      بيا تواند    مي   ها گزارش    

  .شهر باشد - 

كه در منابع اسالمي از          با آن   .    افزايش جمعيت، زاد و ولد بوده است                  ة يكي از علل عمد     
 هزار نفر     20دود    ح ه تعداد    ب افزايش شمار واردشدگان به شهر اسكندريه، به دستور معاويه                        
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به فسطاط   )   جنگجويان مسلمان     ( هاي غازي       ولي جمعيت زيادي از عرب            1، دهند  گزارش مي     
  . ه است غازي نبودهايه قبيلورودمحل  سفيانيان ةدر دور اين شهر ،به بيان ديگر. شدندنوارد 

قبيله بود، به        براساس تعداد خانوارها و افراد هر                   ن ا به مسلمانا   ي از آنجا كه پرداخت عطا          
 ساكن در   هاي  هابوسفيان، فردي از طرف حكومت هرروز صبح به ميان قبيل                        بن �دستور معاو    

 را به    ها ه مأموريت داشت آمار زاد و ولد و واردشدگان جديد به قبيل                              او  . فسطاط مي رفت     
خت  ن پردا    انا ا و ارزاق مسلم       ي  عطا ، آن  نابر  نمايد تا ب     آن را در دفتر ديوان ثبت                و  دست آورد     

2.دشو
  

 ؛ گروش شماري از قبطي ها به اسالم، موجب افزايش جمعيت شهر مي شد                     ، از سوي ديگر     
 براي كارهاي       ند و  د كر مي هايي كه مسلمان مي شدند، معموالً كشاورزي را رها                     زيرا مصري     

3.درفتنميو يا ديواني به فسطاط خدماتي 
  

، اين بود كه امكان          به شهر فسطاط مي شد    بسيار  امتياز خاصي كه موجب جذب جمعيت           
نويسان نيز اين       برخي از سفرنامه      .    رود نيل فراهم بود         جريان   ت تأمين آب آشاميدني آن به علّ           

4.اند  متمادي بيان كردههايسدهطي در موضوع را 
  

 به دليل جذب     ،  عالوه بر زاد و ولد           ، توان احتمال زياد داد كه افزايش جمعيت شهر                    مي 
زيرا فسطاط به صورت يك شهر          .   ي مسلمان بوده است       ها هاي ديگري غير از عرب          جمعيت 
. هاي ديگري براي كار و خدمات به جمعيت شهر اضافه شدند                    صنعتي درآمد و گروه        - تجاري   

 ة سفيانيان، نشان دهند       ة شهر فسطاط در دور       پيرامون      كليسا در    نخستين ايجاد    به عنوان نمونه،        
طق  ن بناها و روي آوردن مردم از منا                   مورخان از اضافه شد        5. افزايش شمار عيسويان شهر است         

6.انددادهمختلف به فسطاط خبر 
  

 شماري .   هاي ديني و فرهنگي به شهر وارد شدند             هاي مسلمان با انگيزه        البته جمعي از عرب       
 و عربي به اين شهر روي           تعليم علوم اسالمي      ة به انگيز   »   ن اتابع  «  از   اي  عده  و  »   صحابه « از   
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 و از مسجد       ق .  ه   38 علوم ديني و فعاليت فرهنگي از سال             زش  آموكه گفته شد، چنان 1.آوردند
2.دگرديعمروعاص آغاز 

  

 ياي و يا غازي به شهر فسطاط گزارش              در اين دوره از ورود قبايل عرب به صورت قبيله                         
ها  اما بنا بر گزارش        .    بوده است    راستا  نرسيده است و روشن است كه سياست كلي دولت در اين                 

: نويسد  ن مي  ايكي از محقق    .   ر نقاط مصر اسكان يابند        ديگ  اند در     نسته توا   عرب مي   هاي  هقبيل  
ظرفيت اسكان در فسطاط در اواخر قرن اول هجري چنان تنگ شده بود كه قبايل عرب به                                   « 

 ورود    ة جاز  بروند، ا     )   شمال مصر  (  الصعيد   ةشرطي كه در فسطاط ساكن نشوند و به سوي منطق             
3 .»به مصر را داشتند

  

 خانوار بود، از عراق            53ها  كه تعداد آن      ازد      ةمده است كه جمعي از قبيل        در گزارش ديگري آ          
.  بوده است،ابيهابنها، شورش عليه والي عراق، زياد گويا سبب تبعيد آن.به مصر كوچانيده شدند

كه منابع    ا آن  ب   4. فسطاط اسكان داد       »   الظاهر     « ةطها را در خ      انصاري والي مصر آن          مخلد بن �����
 اند  توانسته   توان حدس زد كه اين افراد نمي               اند، مي    هاي اين افراد را ذكر نكرده  ويژگينوع مشاغل و
 لذا  . فرستادند   ها را به سوي مرزها مي          زيرا در اين صورت آن           ؛ گري مشغول باشند     به كار نظامي     

  . اند و كار فعال بودهكسبهاي شهري و توان احتمال داد كه افراد مذكور در شغلمي

 صورت  به  و خويشاوندان خود          ها يله  سفيانيان شماري هم براي پيوستن به قب           ة  در دور     بديهي است   
  شماري ؛ گزيدند   ها بر مي   ها همسرانشان را از بين قبطي           برخي از آن؛اندآمدهبه فسطاط ميانفرادي 

 5.گرفتند  ها مي  ي از بين مصري      همسران   ، ت مجاز بود     اكه در اسالم تعدد زوج          ت اين  ه علّ هم ب  
  . تأثير نبوده استواضح است كه حضور اين مهاجران در پديد آوردن تغييرات جديد بي بسيار

  اداري و ديواني در عهد سفيانيان گسترش نظام .7

 مسلمانان   ي ديوان     و يكي از خصوصيات حكومت سفيانيان ايجاد تحول و تغيير در نظام اداري                          
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نظام اداري       به دوران خلفاي راشدين            نسبت  هاي جديدي به وجود آمد و      در اين دوره ديوان .بود
 از  ، هاي مسلمانان اضافه شد        سفيانيان چند ديوان ديگر به ديوان              ة در دور     .   متمركزتري ايجاد شد       

بديهي است    .   ل، ديوان مستغالت، ديوان طراز و ديوان بريد                         ئ جمله، ديوان خاتم، ديوان رسا                 
هاي جديد      در اداره       ، ها  قبطي ها موجب استخدام كارمنداني جديد، به ويژه                   تشكيل اين ديوان       

مروان در مصر، يوناني و             بن لملك عبدا  بن  عبداهللا    زمان   تا ها   زيرا زبان و كتابت ديوان              ؛ شدمي 
1.بطي بودق

  

 عاص عمروبن   كه گفته شد،    چنان  مركزيت اداري مصر در شهر فسطاط قرار داشت و                       
2.ماره را گسترش دادندصر نيز داراالديگر واليان م.  مصر را در اين شهر بنا نهادة داراالمارنخستين

  

هايي كه     يكي از قبطي    ، » انتانس   « خالفت معاويه، به تقاضاي           ة براي نخستين بار در دور            
 خانه  اين . ي در فسطاط خريداري شد و مركز ديوان قرار گرفتاخانهمسئول ديوان خراج بود، 

 واليان مصر از زمان           اما مركز اقامت       3. عاص، قرار داشت        ي عمروبن    ن، موال    در مالكيت وردا        
مل بود كه به رمله دختر معاويه منسوب بود و معاويه آن                        ي به نام دارالرَ         ا خانه  معاويه به بعد      

ها در عصر سفيانيان،        گسترش نظام اداري و ديوان              4.  فرزندش يزيد خريداري كرده بود                را براي     
 معاويه مركز ديگري        عالوه به دستور      ه ب .   كرد  شهر را از حالت اردوگاه نظامي خارج مي   ة چهر

 تا زمان حكومت       اين بناها كه       . در شهر فسطاط ايجاد گرديد          )   سيلوهاي گندم    ( »   االهراء     « به نام    
شهر را به سمت يك مركز       ة   از علل ديگري است كه چهر         5، عباسيان همچنان پابرجا بودند           

  . دادتجاري سوق مي

- بن�����امارت ة ن از دورايجاد دارالشرطه و بازداشتگاه و زندان در فسطاط كه تأسيس آ

 شهر فسطاط  ييانگر گسترش نظام قضايي و پليس          ب 6هاي مورخان آمده است،            مخلد در گزارش       
دهد كه از خصوصيات نظامي و اردوگاهي شهر فسطاط                    در آن روزگاران است و نشان مي                 

  .كاسته شده است

داري، شهر فسطاط       ها و نظام ا      با گسترش فعاليت ديوان         ،  در مصر   اميران سفياني     در دوران        
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دوباره     مخلد،   بن �����  ، كه والي معروف اين دوره              به ويژه اين      ؛ اهميت سياسي بيشتري پيدا كرد        
شهر از حالت يك اردوگاه نظامي خارج                لذا اين       1. گرفت   دست  به حكومت بر مغرب را نيز         

 با خصوصيات يك شهر سياسي كه مركزيت اداري يك واليت                     پايتختي    صورت  به   شد و 
  .  به حساب آمد،شدحسوب ميمبزرگ 

 به طوري كه قاضيان       ؛ كرد   سفيانيان تغيير   ة ر مصر، در دور         ن د  انا تشكيالت قضايي مسلم     
 ة اين عامل نيز در تغيير چهر         2. نمودند    مي مصر شرح محاكمات را ثبت كرده و آن را بايگاني                     

  .  مركزي اداري و قضايي تأثيرگذار بوده استصورتشهر به 

  هادنيت و الگوهاي زندگي شهري مصري تأثيرپذيري از م.8

 بنا  3. يثرب آغاز شد در)ص(هرسازي اسالمي از مسجد رسول اهللاهاي معماري و شتجربهنخستين 
كه نخستين فاتحان     ، اسالم اساساً ديني شهري است و با آن              خاورشناسان     شماري از     ة به عقيد  

روي    شهرهاي جوامعي      ة توسع ح، به   واسالمي عشاير صحرانشين بودند، ولي مسلمانان پس از فت                   
، دو شهر     در عراق      پيش از فسطاط، مسلمانان         4.  حكومت اسالم قرار داشت         ةكه در پهن    آوردند      

  .  كوفه و بصره ايجاد كرده بودندهايديگر به نام

. ها بود   شود كه ساختن شهر فسطاط ابتكار خاص عرب             هاي مورخان روشن مي         از گزارش      
 و شايد در    گرفتند  مي مسائل مذهبي، نظامي و امنيتي را در نظر                آنان براي ايجاد يك اقامتگاه،                

بناي شهر   .   انديشيدند    مي   ها  تجارت و صنعت در آن         ةزمان تأسيس اين شهرها كمتر به توسع           
اما در دوران سفيانيان شواهدي              .   ها نبوده است      ها و قبطي   فسطاط تحت تأثير شهرسازي رومي          

كه  از جمله اين      .   أثير مصري ها  قرار گرفت           شهري آن تحت ت     نظام  حاكي از آن است كه          
هاي معروف ه ايجاد شد، شبيه منارهامخلد در مسجدبن�����اي را كه به دستور محققان مناره
   5.داننداسكندريه مي

ها  ثيرگذاري هنر و معماري و الگوهاي زندگي قبطي                    ميزان تأ      ة محققاني كه دربار       نظرات    
________________________________________________________________ 

 .39  و38، صص )1908(الكندي   1

 .22، ص )1428(الكندي   2

 .16انتشارات اميركبير، ص : ، ترجمة علي چراغي، تهرانمدينة اسالمي، )1376(عبدالستار محمد عثمان   3

، 4،ش1، سپژوهشنامة آفريقا، »چگونگي پيدايش شهرهاي دورةاسالمي در آفريقا«، )1388زمستان(اشرف السادات باقري   4
 .34 دانشگاه تربيت مدرس، ص 

 .415 دارالشعب، ص: ، قاهره2ج ، الجزءِالثاني، تاريخ مصر موسوعة، ]تابي[حسيناحمد   5



 31  )ق.ه 64 تا 40(تحوالت ساختار شهري فسطاط در دورة سفيانيان 

از  .    است ختي شناهاي باستان    د، عمدتاً براساس نتايج كاوش             ان  بر مسلمانان ابراز عقيده كرده               
شود كه   اين موضوع ثابت مي       هاي مورخان مسلمان،          مطالعات محققان جديد با گزارش            ةمقايس  

به  .   ي بوده است     وها از روي كار آمدن دولت ام                 يطثير پذيري فراگير مسلمانان از قب              آغاز تأ    
هاي آن، ساده بود و از نظر معماري و ساخت                    شهر فسطاط و بنا    پيش از سفيانيان،       طوري كه     

هاي هنري و شهرسازي        اموي، جلوه       ة  اما از آغاز دور           .   النبي شباهت داشت     ��شهري به مد   
ثيراتي را كه محققان ناشي از الگوهاي مصري بر زندگي                      تأ .   شدها در سيماي شهر هويدا        ري مص 

مخلد  بن �����م اموي فسطاط،       كنند، نخستين بار توسط حاك        ن قلمداد مي     انا و شهرسازي مسلم    
  .آغاز گرديد

 ،خاورشناسان    برخي از     ة  به عقيد  .   اي از عقايد محققان در اين باره محل ترديد است                     پاره   ، حال   با اين   
قيده ع   اين    1. كردند   يها استفاده م      از نيروي كار قبطي        هايشان   خانه   و  ها  مسجد ناي ها براي ب     عرب  

 نانا  مسلم ي  برخي كارها      بودند   قرارداد، موظف         نابر ها، ب   طي زيرا از يك سو قب       ، رسد نظر مي   درست به   
  .دانستندسازي و شهرسازي را نمي عرب ها فنون ساختمان، و از سوي ديگررا انجام دهند؛

كار  ههاي ب   ن ويژه ستو   ه ب ، ها شمار ديگري از محققان معتقدند كه برخي مصالح ساختمان                   
قد است   حتي محققي معت   2. دان  ه  قديم مصر بود     بناهاي   ة   از باقيماند     ، و ررفته در مسجد جامع عم        

ان باست »   منف « هاي گرانيت كه از          و را با استفاده از سنگ          كه مسلمانان مسجدجامع عمر         
هاي مورخان مسلمان همخواني             اين نظر با برخي از گزارش            3. درست كردند       برجاي مانده بود،         

 زيرا   كند؛  پيدا نمي   مصداق    »   ي راشدين    خلفا « عصر  ة  كه اين نظرات دربار           ويژه اين       هب ،  ندارد    
ه  مسلمانان، چوب، ني و خشت خام بود                هاي  خانه  مصالح اصلي در ساخت مسجد جامع و            

4.است
  

خطاب نسبت به رعايت مسائل            محققي، حساسيت عمربن        ة  بنا به عقيد   ، از سوي ديگر      
در   ديگر را     اهاي  بن شد كه مسلمانان مصالح        موجب مي   ، كاربرد مصالح ساختماني          ة شرعي دربار     
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1. به كار نبرندهاي خودمسجد
  

 ،مخلد بن �����ويژه از زمان امارت             ه ب ، دهد كه از زمان معاويه  ن و شواهد نشان ميئاما قرا
 . استفاده گرديد       ها و مسجد  ها   برداشته شد و از مصالح بومي در ساختمان شهر                 ها اين قيد   

هاي كليسا قرار      ير برج  ث در مساجد، تحت تأ       )   مناره   ( ن در طرز ساختن و كاربرد مأذنه               انا مسلم 
.  گياهي و هندسي از مصري ها فرا گرفتند              هاي  گرفتند و چگونگي تزئينات بناها را با شكل              

2.ثير قبطي ها بوده استها تحت تأساختمانهمچنين استفاده از گچ براي سفيد كردن 
  

،  در صفحات پيشين آورده شد         كه  نخست اسالمي    هاي  سده بر آنچه از گزارش هاي مورخان                بنا 
 واليت   ة  ، از دور      ها ينات در مسجد    ي مسجد جامع و ايجاد مناره و كاربرد تز                ديوارهاي       سفيد كردن    

ترين علل    ها از مهم    ن از قبطي    انا ثير پذيري بناهاي مسلم         تأ 3. مخلد بر مصر آغاز گرديد         بن �����
» شهر  - بازار    « يك اردوگاه نظامي به سمت يك             حالت   هاي تغيير شهر فسطاط، از         و زمينه   

  .ه استبود

 شدها به فسطاط موجب مي       ها و ديگر اقليت       يهودي   ،  ها  ورود شماري از قبطي         ، از سوي ديگر     
  . تر را در زندگي شهرنشيني مصر به كار گيرندآنان الگوهاي قديم

 مصر، به    پيشين هاي مسلمان تحت تأثير ساكنان          يد آن است كه عرب       ؤها م  برخي گزارش      
 ي به طوري كه مسلمانان غذاها            ، ها كمتر شد  دگي عرب     زهد و سا   . زندگي مرفه روي آورند             

 شهر در    4.  ترك شد  ، ها بود   يد كه غذاي اصلي عرب         و خوردن ثر      خوردند     مي متنوع و خوشمزه      
داراي زرق و برق بيشتري بود و                نسبت به ديگر نقاط       هاي اشراف و بزرگان           فسطاط نيز كوچه     

روند تبديل      گرفتن   تواند نشانگر شتاب       مي  تغييرات    گونه  اين    5. بستند قنديل مي     ها بر كوچه راه      
ساكنان اصلي    يعني   بازاري باشد و موجب شود كه قبطيان،               - ط به يك شهر تجاري      شهر فسطا 

  . دناسالمي تعلق خاطر بيشتري پيدا كن مصر، نسبت به شهر جديد
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، به   ي  شهر جديد  ، ق .  ه 132مدن دولت عباسي در سال          آ ر روي كا      ويان و با    كه پس از ام      با آن   
ق .  ه 254 در سال    نيز ن  ا و دولت طولوني       ، در شمال فسطاط پايتخت مصر گرديد             ، » العسكر  « م  نا 

 اما تداوم اهميت اقتصادي و             1، برد  ر در شمال العسك     به نام القطائع، واقع            مركزيت را به شهري        
تواند نشانگر پايدار بودن اقدامات دولت هاي جديد، مي علي رغم ايجاد پايتخت،سياسي فسطاط

2.اموي باشد نخست
  

فسطاط  »   شهريت « توان به اهميت تحوالت دوران سفيانيان در بقاي                       از اين روست كه مي        
نيفتادن فسطاط در        اهميت      و توان احتمال داد كه علت از رونق                    مي ، به بيان ديگر     .   پي برد   

  . به تغييرات دوران صدراسالم ارتباط داشته است،هاي بعد دوره

  گيرينتيجه

 مسلمانان در جريان فتوح تأسيس نمودند، شهر فسطاط جايگاهي ممتاز                       از ميان شهرهايي كه       
 شاهد اين مدعا      . گاه از اهميت اين موقعيت كاسته نشد            زيرا از پس از اسالم تاكنون هيچ              .   داشت  

  .  مركزيت كشور مصر در اين ناحيه قرار گرفته است،اين است كه از زمان تأسيس تا به حال

عمروبن عاص،      .   بود  )   شهر ارگانيك    ( يخته با رشد تدريجي      فسطاط از نوع شهرهاي خودانگ            
________________________________________________________________ 

  .120، ص1908الكندي،    1

» حلوان«ق در شهر . ه67او در سال . نخستين والي مصر در دورة دوم امويان، عبدالعزيز بن مروان بودپس از عهد سفيانيان،    2
ولي بعد از مرگ عبدالعزيز در ). 385، ص1، ج]تابي[مقريزي، (ها ساخت و آنجا را مكان استراحت و اقامت خود قرار دادكاخ

در اين دوران فسطاط روند توسعة خود را به صورت يك شهر درنگ مركزيت دوباره به شهر فسطاط برگشت و  ، بي85سال 
هاي عباسي و طولوني هاي دولتبعدها كه مناطقي مانند العسكر و القطائع به عنوان پايتخت). 36عزب، همان، (داد ادامه مي

  . ها به صورت نواحي فسطاط درآمدندانتخاب شدند، نه تنها اهميت فسطاط كم نشد، بلكه آن

اي در شمال فسطاط را ، والي جديد مصر، ابوعون، براي اقامت خود و سپاهش منطقه132ط دولت اموي در سال پس از سقو
  ).2پيوست ش : ك.ن) (299، ص 1؛ مقريزي، همان، ج 120، ص1908الكندي، (به صورت يك شهر نظامي درآورد 

رسد علت ساختن شهر العسكر توسط نظر ميبه . اي از آن نبوددر حقيقت، العسكر چيزي جز امتداد فسطاط و يا ناحيه
عباسيان اين بود كه شهر فسطاط خصوصيات يك شهر نظامي را نداشت و براي اسكان سپاه مناسب نبود، زيرا به مكاني براي 
آموزش و هماهنگي رزمي براي سپاه نياز افتاد، اما فسطاط در آن دوره جنبة نظامي نداشت و يك شهر تجارتي و اقتصادي به 

  . رفتمار ميش

به حكومت مصر رسيد و در صدد برآمد شهر جديدي را پايتخت خود قرار ) 254در سال (كه احمدبن طولونپس از آن
 برگزيد؛ اما اهميت اقتصادي و بازرگاني فسطاط همچنان باقي ماند» القطائع«اي در شمال فسطاط را به نام دهد، ناحيه

  ). 286، ص 1مقريزي، همان، ج (

شهر قاهره را در شمال القطائع مركز دولت جديد قرار داد، تودة ) 358در سال (هاي كه جوهر، سردار فاطميحتي وقت
مردم در فسطاط باقي ماندند و اهل شهر جديد نيز حاجتمند فسطاط بودند؛ زيرا بازار آن مركز تهية مواد غذايي، مصنوعات و 

 ). جاهمان(كاالهاي وارداتي بود 
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 هاي بناي خانه    گذار اين شهر، هنگام بناي مسجد شهر، فضايي بين مسجد و قطعاتي كه براي                         بنيان  
هاي بعد    سال  مسجد و داراالماره در             ةبه توسع  او   گمان   ، بي  شت باقي گذا    ،  قرار داده بود         ها هقبيل  

شهر در سمت شمال تا سرحد ممكن        ة كه احتمال توسع       از اين رو بوده          .   توجه داشته است     
  . ه استوجود داشت

مسلمان در اين       اعراب      سربازان      كه شباهت آب و هوايي فسطاط به حجاز موجب شد                
 به مناطقي   نزديك      شان كردند و محل سكونت      نقطه احساس غربت و دوري از ديار خود نمي                   

   .كردندكه قبالً در آن زندگي ميبود 

اتفاق   زماني    اين امر        سفيانيان آغاز شد و      ة يرگذار و پايدار در فسطاط از دور                  تحوالت تأث     
مكاني   براي آسايش و آرامش خود             هاي مسلمان به اين نتيجه رسيدند كه بايستي               كه عرب   افتاد   

. ها در اين سرزمين دائمي است           مستحكم و دائمي داشته باشند و احساس نمودند كه حضور آن                    
زيرا   .   شدآغاز     54ح برلس در سال      مخلد پس از فت     بن ����� شهرسازي   مات  دليل نيست كه اقدابي
   . بيزانس براي تصرف مصر پاسخ داده شدحملةآخرين به 

هاي حكومت سفيانيان در مسيري قرار داشت كه فسطاط را به صورت مركزي با                            سياست
مصر،  تأمين     از آنجا كه هدف اصلي سفيانيان در             .   داد   سوق مي  »   شهر واقعي   « هاي يك    ويژگي   

 ،ها و پشتيباني از فتوح مغرب بود، راهبرد مهم واليان مصر                          امنيت، گردآوري منظم ماليات              
   .ها را تأمين كند كه اهداف آن قرار گرفتكشاندن فسطاط به سمت شهري

نافع، نخستين والي شمال آفريقا، تصميم گرفت شهري استوار به منظور                       بن �	��از زماني كه       
 ة  لشكريان براي ادام            ي اه گي و محلي براي تأمين تداركات و سالح                  مركز عمليات جن      

هاي خويش بسازد، بديهي بود كه نيروهاي داوطلب جنگي از مصر به آن سمت                                  پيروزي    
خارج شد و    »   رؤساي نظامي      «  سنگين ةكشانده شوند و شهر فسطاط رفته رفته از زير ساي                   

  . گرديد»  و سياستديواناهل «جوالنگاه 

 دستيابي به منابع درآمد مطمئن، واليان مصر در روزگار سفيانيان را به                                  ، راز سوي ديگ     
گسترش  توان    را مي    رشد شهر فسطاط    علل يكي از    .   بازرگاني تشويق نمود         هاي   گسترش فعاليت    

ها و قراردادهاي مسلمانان با                پيمان  .   آن برشمرد    سريع بازارهاي داخلي و داد و ستد خارجي                     
 را فراهم       مغلوب  و غالب    دو قوم     ش زآمي  هاي جوشش و     ه زمينه  اي بود ك     ها به گونه    مصري  

گرديد و احساس تعلق به شهر           را موجب      تغيير تركيب جمعيتي فسطاط        امر  اين   .   كرد  مي 
دادند، به       ن را انجام مي       انا اسالمي در نزد شماري از قبطيان كه كارهاي اداري و خدماتي مسلم                            
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  . شددگي شهري مياين اختالط موجب اقتباس لوازم زن. وجود آمد

 به مسائل فرهنگي نيز       ،  اموي   نخست  عمران و آبادي فسطاط در عصر دولت                 ، افزون بر آن       
 نشان  ،  به اسالم و آغاز تعليم و درس در اين روزگار                     گروندگان      افزايش شمار      . يافت  ارتباط مي     

  . شروع كرده بودندرا  خود  جديدي از زندگي شهرنشينيةداد كه مسلمانان مرحلمي

هاي  ها و ديوان       به ويژه تشكيل اداره           ،  دولت اسالمي در عصر سفيانيان           ة سترش داير    با گ  
 اميران براي تجهيزات           هاي  منزل   و  پيدا كردند     شهري فسطاط نيز توسعه      هاي   هسسؤجديد، م    

 ان  جر ا ت هاي  زل ها براي دادگستري و برپايي محاكم و من                    قاضي هاي  منزل  اداري و حكومتي،           
 شد و شكل و ساختهمساجد جديدي .  كمي و كيفي يافتندرشد ، به آنجابراي ورود مسافرانشان
  .  به خود گرفت و فسطاط سيماي يك شهر واقعي را،شمايل بناها تغيير كرد

ي هنر و معماري و برخي شيوه هاي            گذار   ثير أهاي ت   توان نشانه      مي  به بعد،   ن اسفياني   ة از دور     
 .اري اندك و نامحسوس بود، اين اثرگذ از آنپيش. ده كردهن مشاانها را بر مسلماطيبزندگي ق

 :داشت  مدنظر  خاصي براي تغيير شهر فسطاط        ةاين نظر پذيرفتني است كه دولت سفيانيان برنام                
 شهر، توجه به رونق تجارت          پيرامون    در   انتقال نيروهاي نظامي به شمال آفريقا، ايجاد كارخانه                       
 بخشي از   ،  و تسامح بيش تر با اهل ذمه          ، داخلي و خارجي ، ايجاد مراكزي مانند سيلوهاي گندم                     

  . گرددنشانه هاي اين سياست محسوب مي

هاي حاكمان مسلمان در اين دوره را براي رونق دادن به شهرها،  دليلي بر                                     توان تالش     مي 
 ،ساز بودن اسالم قلمداد كرد و اين فرضيه را كه اسالم ديني شهري يا شهرساز بوده است                              تمدن  

 تا  ، خود را به عنوان مركز مصر              ة آنجا كه فسطاط امتياز ويژ            ز ا .   تنس دا  به واقعيت نزديك        
 از  پس هاي   نگاهي به تحوالت فسطاط در دوره               حفظ كرد،      قمري   سوم هجري   سدة   هاي  ميانه  

پژوهشگر را به       كند و   مي    سفيانيان كمك   ة سفيانيان، به روشن شدن تأثيرات اقدامات دور                     
 اي براي تحوالتدولت اموي پايهنخست  ةيرات دور كه تغيسازدپذيرش اين نظريه نزديك مي

  .  بوده استبعدي آن

  منابع

  فارسي و عربي . الف

 ،1، س  پژوهشنامة آفريقا       ،  » پيدايش فسطاط، اولين شهر اسالمي در آفريقا                « ،  ) 1388زمستان   ( آزادي، فيروز           - 
 .، دانشگاه تربيت مدرس4ش
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 نهاد وقف از جمله نهادهاي تأثيرگذار در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي و مذهبي در                                     : چكيده  
ها به طور رسمي خود را موظف به انجام دادن                     هايي كه حكومت     به ويژه در دوره           .   جامعه بوده است      

هاي موجود را در جهت رفاه و              هاد به طور چشمگيري خالء        دانستند، اين ن       بسياري از امور رفاهي نمي            
به طوري كه حتي پادشاهان و حكومتگران نيز اقدامات رفاهي خود را،                             .   كرد  آسايش افراد جامعه پر مي          

  . دادنديك حكومتگر، بلكه به عنوان واقفي خير، انجام مي وظيفةنه به عنوان 

خي از امور مذهبي و فرهنگي جامعه سمت و سو دهد و در ضمن، نهاد وقف توان آن را داشت كه به بر
صفوي و با      دورة    اين امر به ويژه در            .   مسلط بر جامعه را هدايت نمايد              انديشة   با حمايت خود، تفكر و         
اين آيين، رنگ و بويي ديگر               اشاعة  حكومت از       جانبة  ايران و حمايت همه           جامعة  رسميت يافتن تشيع در       

هاي آيين شيعي را ناديده          نقش نهاد وقف در اشاعه و گسترش تشيع و سنت              توان    به طوري كه نمي      .   يافت  
  . شهري را به دنبال داشته است توسعةعالوه بر آن كه كاركرد اين نهاد، رفاه اجتماعي و حتي . انگاشت

صفوي، نقش و كاركرد آن را در ابعاد                   دورة    در اينجا درصدد هستيم با نگاهي گذرا به نهاد وقف در                      
براي اين كار، عالوه بر مراجعه به منابع اين دوره،                          .   هبي، فرهنگي و اجتماعي واكاوي نماييم               مختلف مذ  

  . استهاي موجود مورد بررسي و تحليل قرار گرفته برخي وقفنامه

هايي توانست بر ابعاد مختلف مذهبي، فرهنگي و                وقف چگونه و از چه راه           :   پرسش مطرح اين است      
- نهاد وقف با ايجاد مراكز تأثير             :   گونه است   ارائه شده بدين         فرضية ذارد؟     صفوي تأثير گ      جامعة  اجتماعي    

گذاري چون مدارس مساجد و نيز تشويق و حمايت از سنن و مراسم شيعي در تثبيت و گسترش اين                                   
ها، نه تنها     ها و ايجاد تأسيسات جانبي در كنار آن               همچنين، با گسترش زيارتگاه          .   آيين در ايران مؤثر بود            

عالوه بر اين، نهاد         .   شهري و رفاه اجتماعي نيز شد           توسعة گسترش تشيع كمك كرد، بلكه باعث           به روند     
سرا، دارالشفاء، حمام و غيره، كه غالباً براي                     انبار، كاروان         وقف با تأسيس بناهاي عام المنفعه، مانند پل، آب         

  . يير و تحول ايجاد كردشد، در ابعاد مختلف اجتماعي تغتأمين مالي مصارف مورد نظر واقف ايجاد مي

  صفوي، صدر، گسترش تشيع، امور عام المنفعه دورة نهاد وقف، :كليديهايواژه
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The Institution Endowment (Waqf)  

in Safavid Era 

Nozhat Ahmadi1 

 

 

 

 

 
 

Abstract: Religious endowment has served as an institution whose social, cultural, and 

religious impact can be felt throughout our society. Especially, when governments did not 

considered themselves responsible to provide welfare for their citizens, religious endowment 

was able to fill in those voids, and provide amenities were needed for the comfort and 

betterment of the society.  This custom was even practiced by the ruling class, not as a 

fulfillment of their governing obligations, but as charitable gesture for their society.     

Moreover, religious endowment had the ability improve the cultural and religious areas of the 

society, and with its support, shape the direction of the nation.  During the Safavid period by 

recognizing Shi’ism as the official religion of the state, the practice of this custom [backed by 

the support of the state] grew substantially. As a result of this growth, the increase in 

popularity of religious endowment cauldn’t be separated from the increase in popularity of 

Shi’ism. This increase provided much comfort for the society and increased the social welfare 

and even urban development of that time.   

This paper tries to examine the practice of religious endowment during the Safavid period, 

and analyze its impact from various religious, cultural, and societal dimensions.  In addition to 

using some of its era primary sources and documents, several endowment contracts of the 

period have been studied and analysed. 

The  much discussed question of the article is: How the religious endowment could able to leave 

its mark on religious, cultural, and societal dimensions of the Safavid period?  It is believed that 

religious endowment, through establishing various cultural and educational hubs, such as 

schools and mosques, expanded and increased the popularity of the Shi’ism. This religious 

practice, also left its mark in other facets of the society. By initiating and constructing bridges, 

water reservoirs, carvanserais, health centers, public baths, and other institutions for public 

works, this practice was responsible for creating many positive changes in the society.   

Keywords: Religious Endowment, Safavid Period, Sadar(whohad thehighest religious – legal 

rank in Safavid Era), Shi’ism Expansion, Public Works      
________________________________________________________________ 
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  مقدمه

پژوهش بر روي اسناد مربوط به وقف و شناخت نهاد و كاركردهاي وقف در هر دورة                                         
فرهنگي و اقتصادي اطالعات مفيدي به دست                 هاي تاريخ اجتماعي،          تواند در زمينه       تاريخي مي    

هاي اخير محققان      خوشبختانه در سال     .   دهد كه شايد در ديگر منابع نتوان بدان دست يافت                     
ها و  ها، مقاله    اند كه حاصل آن در كنفرانس            اي به اين بخش از تحقيقات داشته              توجه ويژه     

ده بر كنار نمانده و تحقيقاتي به             در دورة صفويه نيز وقف از اين قاع            1.ها منتشر شده استكتاب
ها  نامه تدوين شده است كه در اين مختصر مجال نقد و بررسي آن                     صورت كتاب، مقاله و پايان           

نيست، اما اين تحقيقات نيز مانند هر كار ديگري نقاط ضعف و قوت خود را دارند؛ به ويژه                                     
اند،   يشينة قبلي نداشته   اند و چون پ       كه در بسياري موارد نخستين كارها در نوع خود بوده                           

  . مشكالت كارشان بيشتر بوده است

رسد كه در    قدمت نهاد وقف به عنوان نهادي ريشه دار در تاريخ ايران به پيش از اسالم مي                                   
هايي در كاركردهاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي                     هر دوره بنابر مقتضيات زمان خود تفاوت                  

المنفعة آن با همان سبك و سياق پيشين            عام  در دورة صفوي برخي از كاركردهاي                 .   داشته است   
مذهبي، با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي                 - هاي فرهنگي    ادامه يافت، اما در برخي جنبه               

  . جامعه، كاركردهاي آن تغيير كرد و بيشتر در خدمت اشاعة آيين تشيع اثني عشري درآمد

 صفوي لة مؤسس سلس  اين نهاد و كاركردهاى آن براى                    آيد كه   از ظواهر چنين برمي          
مان با تعيين مناصب مهمى چون         زهم در بدو جلوس،          چرا كه وى       ه است؛   بود ن مشخص  نا 
 كسى را نيز به منصب       ، » وزارت ديوان اعلى           « و منصب   »   اميراالمرايى       « ،  » وكالت نفس نفيس     « 

ترين مقام در رسيدگى به امور اوقافى و در واقع  عالى، كه صاحب اين منصب2،صدارت برگزيد
. ديوان اوقاف بود و تا پايان اين سلسله نيز اين مقام كم وبيش بر اوقاف نظارت داشت                                       رئيس   

كه يكي از پنج منصب عمده در آغاز دورة                   »   صدر « ، زير نظر     ) اوقاف    ( بنابراين ديوان وقف            
3.شدصفوي بود، اداره مي

  

________________________________________________________________ 

تاريخچة هايي همچون  چاپ شده است و نيز كتاب ميراث مكتوبهايي كه در مجلةتوان به عنوان پيشينة كار به مقالهمي   1

بازخواني از محمد ، نامههفت وقف، از صادق گلدر، و احكام وقف در شريعت اسالم، نوشته عبدالحسين سپنتا، اوقاف اصفهان
 .، نوشتة نويسندة اين مقاله مراجعه كرداوقاف صفوي مچنين مجموعه مقاالت در بابعلي خسروي، ه

 :ها اهللا دتّا مضطر، اسالم آباد ، مقدمه و پيوست)تاريخ شاه اسماعيل(جهانگشاى خاقان، )ش1364/ق1406(ناشناسمؤلف    2
 .153ص مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان، 

 .42- 21، صص نشرية علوم انساني دانشگاه الزهراء، »ساختار نهاد وقف در دورة صفوي«، )1381(ديعبدالحسين نوائي و نزهت احم   3
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شاه اسماعيل جوان پس از تصرف تبريز و تأسيس دولت صفوي، علي رغم خطرات بسياري                
كرد، مصمم شد با اعالم رسميت تشيع، مأموريتي را كه                     كه حكومت نوپاي او را تهديد مي              

براي خود قائل بود، به انجام برساند و اين علي رغم آن بود كه بنابر اظهار منابع، برخي از ياران                                         
 اگر چه گفته شده كه او براي اين كار از اعمال                   .   داشتند  نزديكش او را از عاقبت آن برحذر مي                 

   1.خشونت نيز خودداري نكرده است

دانست كه براي تداوم و گسترش تشيع نياز به اقدامات فرهنگي است       شك او نيز مياما بي
با توجه به آن كه برخي از تأليفات از كمبود منابع                      .   شود به هدف نائل شد      و صرفاً با زور نمي       

اند، شاه اسماعيل و       د كرده     يا 3كم در بخشي از كشور          در ايران آن روز يا دست               2فقهي شيعه 
سپس جانشينش شاه تهماسب، با حمايت از علماي شيعة داخل كشور و نيز دعوت از علماي                             

 و نيز با ايجاد مدارسي كه غالباً بر پاية وقف استوار بود، در حمايت از مراكز           4شيعة جبل عامل
ب، روند مهاجرت       پس از آن نيز با وجود امكانات و شرايط مناس            . فكري شيعه كوشش نمودند

علما و فقهاي شيعه از بالد عثماني به داخل مرزهاي ايران ادامه يافت، به طوري كه در هر                                          
توان رد پايي از مهاجران شيعيي يافت كه براي كسب موقعيت بهتر و زندگي در                                 دوره مي     
  .اندتر به ايران آمدهفضايي امن

اگر چه خود     .   ية وقف ايجاد شد      اي از اين شرايط مناسب در سا            به طور قطع، بخش عمده        
ترين واقفان زمان خود بودند و در راستاي اهداف سياسي و مذهبي                               شاهان در زمرة بزرگ           

، وقف را سرلوحة اقدامات خود قرار داده بودند، اما »فرقة ناجية اثني عشريه«خود، يعني اشاعة 
 وقف يا خيرات و       شد، بلكه در زير چتر       اين اقدامات تحت نام كارهاي حكومتي تلقي نمي                    

  . يافتاي براي آخرت، تحقق ميمبرات و تهية توشه

در ضمن، شاهان صفوي اگر چه همان طور كه گفته شد از آغاز منصب صدر را براي                               
توان مالحظه كرد كه كار          اي مي   رسيدگي به امور اوقاف در نظر گرفتند، اما در كمتر دوره                           

 چرا كه به اهميت اين منصب و نفوذ و            .   كرده باشند    رسيدگي به امور اوقاف را به طور قطع رها        
________________________________________________________________ 

 :، به كوشش غالمرضا طباطبائى، تهرانايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوى، )1370(ميرامير محمود خواند   1
 .66ص بنياد موقوفات محمود افشار، 

انتشارات  :، به كوشش عبدالحسين نوائى، تهراناحسن التواريخ، )1357(حسن بيك روملو؛ 150مؤلف ناشناس، همان، ص    2
 .86ص بابك، 

 .  808 ص  حوزه و دانشگاه،ة پژوهشكد:، قم دين، فرهنگ و سياستةصفويه در عرص، )1379(جعفريانرسول    3

 .انتشارات اميركبير: ، تهران در عصر صفويمهاجرت علماي شيعة جبل عامل به ايران، )1377(مهدي فرهاني منفرد: ك.ر   4



 45  نهاد وقف در دورة صفوي

هاي در غالب وقفنامه. توانست در جامعه به دست آورد، واقف بودندقدرتي كه صاحب آن مي
اي از مردم عادي، توليت              مربوط به خاندان سلطنتي و يا رجال و بزرگان حكومتي و حتي عده                        

 اوست كه بايد از جانب خود شخصي را             موقوفه در اختيار سلطان زمان قرار داده شده است و                      
  .به عنوان نايب براي احراز اين مقام تعيين كند

كردند حتماً ايشان از         آنان علي رغم حساسيتي كه غالباً در انتخاب صدور داشتند و سعي مي                     
 از مطلق العنان شدن صدرها نيز هراسناك بودند و براي كاستن از                       1ميان سادات انتخاب شوند،          

حتي اتفاق افتاده است كه صدري را به اتهام سوء استفاده              . انديشيدندگاه تدابيري ميقدرت آنان 
  . از موقعيت و جايگاهش به مرگ محكوم كنند

منصب صدارت را      « :   اين مسئله را به خوبي توجيه كرده است                خود   ة تذكر  هماسب در   ت شاه  
 كه چون منصب عالى است        - م  به مير جمال الدين استرآبادى و مير قوام الدين نقيب اصفهانى داد                

شايد به    شود كه مى    هاى كلى مى      و مبلغ  -  چرا كه منصب بزرگ است         - با يكديگر براه روند          
رسيديم كه مبادا العياذ باهللا اگر               و خود به هر ايام به مداخل و مخارج آن وامى                     .   مستحقان برسد   

   2.»شونداندك تقصيرى واقع شود در اين امر موجب عقاب و مستحقق عذاب اليم 

ترويج و تبليغ      بنابر شواهد،       بلكه  ،  رسيدگى به امور اوقاف نبود             تنها  مقام صدر   ةوظيف  لبته  ا 
 مقام با در دست داشتن منابع           صاحب اين   كه  به ويژه       شد؛ ه مي   وظايف او شمرد    در زمرةدين نيز 

 3.ه استمالى بسيار بيش از هر كس ديگر توان ترويج دين و همچنين مبارزه با منكرات را داشت
ها، وظايف ديگري نيز بر عهدة وي قرار داشته كه البته تا حدي به اوقاف و درآمد عالوه بر اين

: نويسد    در تعريف منصب صدارت مى           الملوك   �تذكر    ة نويسند  .   موقوفات وابسته بوده است            
تعيين حكام شرع و مباشرين اوقاف تفويضى و ريش سفيدى جميع سادات و علماء و مدرسان                            « 

 و متوليان و حفاظ و ساير خدمه مزارات و مدارس و                       � االسالمان و پيش نمازان و قضا            و شيخ 
مساجد و بقاع الخير و وزراى اوقاف و نظار و مستوفيان و ساير عمله سركار موقوفات و                                        

4.»محرران و غساالن و حفاران با اوست
  

ين روي توسط      شك صدور به تنهايي قادر نبودند به امور اوقاف رسيدگي كنند؛ از ا                             بي 

________________________________________________________________ 

 .303مؤلف ناشناس، همان، ص    1

 .3 ص  انجمن آسيايى بنگال،:، كلكته شاه طهماسبةتذكر، )1912(شاه طهماسب   2

 .406روملو، همان، ص    3

 .2ص امير كبير، انتشارات  :، به كوشش محمد دبير سياقى، تهران الملوكةتذكر، )1368(ميرزا سميعا   4
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ِ اين افراد كه شامل         .   مستوفيان، عمال و مباشران خود بر موقوفات كشور نظارت داشتند                             
ساير عملة   « و  »   مستوفيان   « ،  » نظار  « ،  » وزراي اوقاف          « ،  » متوليان   « ،  » مباشران اوقاف تفويضي          « 

شدند و از اين روي تحت نفوذ و               توسط شخص صدر منصوب مي     1بودند،    »   سركار موقوفات      
البته ترس    .   ها به اعمال نظرات خود بپردازند               توانستند از طريق آن         دند و صدور مي      قدرت او بو      

از آنجايي كه برخي از          .   اعتمادي به آنان تنها مختص شاهان نبود              از چنين صاحب منصباني و بي        
هاي خود شرط نموده بودند كه صدور و زير دستانش به هيچ وجهي در كار                           واقفان در وقفنامه         

اعتمادي در مورد سوء توان چنين استنباط كرد كه اين ترس و بيمي2دخالت نكنند،متوليان آنان 
  .استفاده از منابع مالي عظيم اوقاف در بين مردم نيز وجود داشته است

همين ترس در خصوص سوء استفاده از منافع اوقاف، همان گونه كه گفتيم، شايد باعث شد           
اين روند كم و بيش تا پايان            .   كند صدارت منصوب       به مقام    دو فرد را      هماسب همزمان    ت  شاه  كه 

 و ه بود   شدگونه جدايى در وظايف آنان ايجاد ن                  هيچ اين دوره وجود داشت؛ اگرچه در آغاز                    
 دوم   ةدر نيم   پرداختند؛ اما        ظاهراً هر دو به طور مشترك و با مشاورة يكديگر به امور مي                           

و »   صدر خاصه  « نصب حكومت صفوى شاهد تفكيك وظايف مقام صدر و پيدايش دو م                     
تنها در بعضى امور با هم            اى داشتند و      كه هر يك از آنان وظايف جداگانه  هستيم» صدر عامه«

، » صدر عامه   « و  »   صدر خاصه  «  لزوم تفكيك وظايف مقام صدارت به              3. كردند    مشاركت مى    
حساس   و با ايجاد موقوفات عظيم سلطنتى ا           -  يا جانشينان او       - احتماالً از زمان شاه عباس اول                

  .شده است

در شغل صدارت خاصه و عامه منظور           « :   نويسد   مى اين باره  در دستورالملوككتاب  ةنويسند
از تفويض اين دو منصب عظمى رتق و فتق كل موقوفات محال متعلقه به هر يك از نصب و                               
تعيين حكام شرع و مباشرين موقوفات و تفويض و ريش سفيدى جميع سادات و علما و                                

 و متوليان جزو و ناظران موقوفات و پيش                  ه ان و شيخ االسالمان و نايب الصدار             مدرسان و قاضي     
معرفانست و غساالن و حفاران نيز بخصوصهما از قرار                      نمازان و خطبا و مؤذنان و حفاظ و                

تصديق و تجويز غسالباشى و عزل ايشان و دادن وظيفه از موقوفات بعد از عرض به موجب                                      

________________________________________________________________ 

 .جاهمان   1

 . 403، 174، 116، 77هاي  ش بايگاني اوقاف اصفهان، وقفنامه   2

 ادبيات و علوم ة دانشكدةمجلپژوه، تقى دانش، به كوشش محمددستور الملوك، ]تابي[ميرزا رفيعا؛ 2ميرزا سمعيا،همان، ص   3

 .65- 64ص ص، 2 و 1، ش 16، سانسانى دانشگاه تهران
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1.»امثله و اخطبه ايشان بوده
  

. توان گسترش نهاد وقف دانست              هاي دورة صفوي را مي            به هر حال، يكي از شاخصه          
به  .   گسترش اين نهاد و تنوع موقوفات در اين دوره و نيز كميت و كيفيت آن شايان توجه است                                 

ويژه كه اين نهاد با در دست داشتن امكانات مالي بسيار و نيز دارا بودن صبغة مذهبي جايگاه                                      
 اين اهميت و اعتبار       .   توانسته است تأثيرات ديرپايي برجامعه بگذارد                  عه داشته و مياي در جامويژه

نهاد وقف در دورة صفوي در حدي بود كه از چشم سياحان نيز دور نمانده است، تا جايي كه                                      
2.داندرا بدون شناخت دقيق نهاد وقف مقدور نمي» شناخت درست وضع دربار ايران«كمپفر 

  

هاي دولت صفوي گام         د چگونه و از چه طريقي در راستاي سياست                اما اين كه اين نها         
همان طور كه گفته شد، صفويان از آغاز به                .   برداشت، موضوعي است كه بايد به آن دقت شود                

ها و  جايگاه اين نهاد وقوف داشتند و سعي نمودند با ساماندهي موقوفات در راستاي سياست                                
اين   .    صفوي از اين نهاد نهايت استفاده را بنمايند                 هاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي دولت               هدف  

هاي طالب و     كار عالوه بر تمركز روي وقف براي مدارس و مساجد شيعي و تأمين هزينه                               
ها نيز، مانند بازسازي و           مدرسان كه زمينة جذب مشتاقان تعليم و تعلم بود، در ديگر زمينه                         

راسم مذهبي خاص شيعه و غيره هم           ها و م   هاي شيعه، رشد و گسترش آيين          توسعة زيارتگاه      
  . انجام پذيرفت

توان   ها وجود دارد، مي          هايي كه در برخي كتاب         هاي به دست آمده و گزارش             از وقفنامه     
دار در وقف        چنين استنباط كرد كه عالوه بر شخص پادشاه، در خاندان شاهي نيز تالشي معنا                         

ق .  ه 969ي، ضمن بيان حوادث سال         قاضي احمد قم    .   اموال براي امور مذهبي وجود داشته است                   
كه سال در گذشت شاهزاده مهين بانو ملقب به شاهزاده سلطانم، دختر كوچك شاه اسماعيل                             

نيز  »   چهارده معصوم      « است، به ستايش از رفتار پسنديدة وي پرداخته و به موقوفات او براي                                
 شاه عباس به اهداي         و 4شود؛   عبارتي كه گاه در ميان موقوفات ديده مي                   3اي كرده است؛       اشاره   

 از   از شيخ صفي تا شاه صفي    همچنين سيد حسين استرآبادي در كتاب           . چنين وقفي معروف است        
________________________________________________________________ 

 .جاميرزا رفيعا، همان   1

 .139ص ،3خوارزمى، چانتشارات  : كيكاوس جهاندارى، تهرانة، ترجم كمپفرةسفرنام، )1363(انگلبرت كمپفر   2

. شاه عباس به اهداي چنين وقفي معروف بوده است. شودتأكيد بر وقف براي چهارده معصوم گاه در ميان موقوفات ديده مي   3
علي نقي . اي به منصب وزير چهارده معصوم دارد، اشارهين صفويهالقاب و مواجب در دورة سالطهمچنين نويسندة كتاب 

  .48انتشارات دانشگاه فردوسي، ص : ، تصحيح يوسف رحيم لو، مشهدالقاب و مواجب در دورة سالطين صفويه، )1371(نصيري

  .431 و 430 صص  دانشگاه تهران،:، به تصحيح احسان اشراقى، تهران التواريخةخالص، )1359(قاضى احمد قمى   4
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1. موقوفات مادر شاه اسماعيل دوم گزارش داده است
  

ها كارهاي رفاهي و اجتماعي بسياري نيز                 البته شايستة توجه است كه در ساية اين حمايت              
هاي مذهبي نبود، اما شايد در نهايت به                 رتباط با سياست    انجام گرفت كه به خودي خود در ا                

ها و  خانه  ها، دارالشفاها، يتيم          ها و سقاخانه    مانند ساخت آب انبارها، سنگاب           .   آن كمك كرد     
شد؛ مانند    ها صرف امور مورد نظر واقف مي             هاي وقفي و يا بناهايي كه درآمد آن                دارالمجانين      

ها، كه هر يك در جاي خود در آبادسازي و رونق                        مچهها و تي   سراها، دكان      ها،كاروان       حمام  
هاي زيارتي تأثير بسيار           هاي كشور به ويژه راه             بخشيدن به شهرها و روستاها و حتي راه               

  .گذاشتند

الذكر    هاي فوق    در اينجا به طور مختصر به تحليل كاركرد وقف در هر يك از زمينه                         
  : پردازيممي

رو هستيم، چرا كه سياست مذهبي           مدارس روبه       در دورة صفوي با رشد چشمگير          .   مدرسه  
دولت و ايجاد موقوفات بسيار براي ترويج و اشاعة فرهنگ مذهب تشيع به تأسيس چنين                                   

جامعه و گاه شخص واقف در سمت و           نگرش فكرى البته در طي اين مدت . مدارسي منتهي شد
ه يا خود صاحب انديشه و         زيرا واقفان ك        . تأثير نبوده است       مدارس بى     سو دادن به نوع تعليمات          

نگرشي خاص بودند و يا تحت تأثير نگرش مسلط در جامعه قرار داشتند، با شروطي كه براي                               
توانستند جريان فكري مدرسه را، حتي پس از مرگ خود، نيز دادند، ميمدرس و طلبه قرار مي

2.به راحتي در اختيار بگيرند
  

هاي جاري مدرسه از         ي تأمين هزينه     البته ساخت مدرسه و وقف رقبات و مستغالت برا                 
گذاشتند كه از ثروت و مكنت           شك كساني گام در اين راه مي            آمد و بي    عهدة هر كسي برنمي      
اين افراد كه ميل به جاودانگي بناي احداثي خود داشتند، تمام تالششان                             .   بسيار برخوردار بودند           

وضوع را در وقفنامه يادآوري               بردند و گاه خود اين م            را براي ارتقاي كيفيت بنا به كار مي                 
در اندك فرصتى به          « : گويد  كه مي   شيراز   ة امامي   ة واقف مدرس     گامام وردى بي        مانند   .   اند  كرده   

. بنا كرده است3»...اى مشتمله بر حجرات و طاقات رفيعه و ساير مايحتاج خوبتر صورتى مدرسه
________________________________________________________________ 

، به كوشش احسان اشراقى، تاريخ سلطانى از شيخ صفى تا شاه صفى، )1364(مرتضى حسينى استرآبادىبنسيد حسين   1
 .160ص علمى، انتشارات  :تهران

 .مانند شروطي كه مريم بيگم براي مدرسان و محصالن مدرسة خود ذكر كرده است   2

 ة كتابخان:جعفريان، دفتر نهم، قم، به كوشش رسول، ميراث اسالمى ايران» شيرازة امامية مدرسةوقفنام«، ]تابي[افشارايرج    3
 .675اهللا مرعشى، ص آیة
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 زيبا سازي بنا هم توجه شده         البته اين امر تنها شامل تأسيسات جانبي مدرسه نبود، بلكه حتي به      
 تخصيص  1. است؛ به طوري كه برخي از اين مدارس به عنوان شاهكارهاي معماري مشهورند                                 

اين امكانات جانبي، مانند محلي براي اقامت و زندگي، و نيز در نظر گرفتن مبالغي به منظور                                     
ب توانست در جذب محصالن تأثير بگذارد و در نهايت به جذ                           مدد معاش طالب، مي          

بنابراين اگر در دورة صفوي شاهد آنيم كه علوم ديني نسبت                        .   استعدادهاي زمان خود نائل آيد              
ها نه تنها به لحاظ كميت، بلكه به لحاظ كيفيت نيز، رشد داشته است، به                          به ديگر رشته    

رونقي شده    اند، ولي بازارشان دچار بي    طوري كه اگر نگوييم  ديگر علوم دچار نوعي ركود شده
  .مدلول اين قضيه استبود، 

 علوم ديگر كسب      اين نكته نيز شايان توجه است كه حتي افرادي كه درآمد خود را از راه                              
 امير محمد مهديا معروف        كردند؛ مانند      كرده بودند، باز اموال خود را وقف مدارس علميه مي                          

ت و از راه طبابت ثرو             سكونت داشت    هندوستان    در   خود   كه    2به حكيم الملك اردستانى         
بنا  براي طالب علوم ديني          اى    و همسرش هر كدام در اصفهان مدرسه             او   اما   .   بسيار اندوخته بود        

  .نمودند

: گويد  وي مي   .   تأييدي بر مطالب فوق است         ابراهيم وزير آذربايجان              ميرزا محمد    اظهارات      
 مسجد رفيع و مدرس وسيع شامل به رواق و خانقاه و شبستان و دارالشفاء و اصطبل و بيوتات                                « 

رواج و مزاج چنان          «  و چون واضح است كه        ؛  بنا كرده است     »تحتانى و فوقانى داخلى و خارجى
، لذا ضياع و     » منوط و مربوط به ترفيه احوال سكنه و وجه معاش طلبه و خدمه است                          بقعه 

3.عقارى را وقف كرده تا حاصل آن صرف موارد ذكر شده شود
  

 در   اثني عشري    ين و فرهنگ تشيع    ي  آ ة اشاع  دولت صفوي      همان طور كه گفته شد، هدف         
هاي بلند مدت اقدام         ريزي   ود و از اين روي پس از استقرار و تثبيت حكومت، در برنامه                         ايران ب     

اين نيز      انجاميد و     تشيع  ةانديش   به تأسيس مدارس ديني كردند كه اين اقدام به توسعه و رشد                         
خر اين حكومت نزديك         هر چه به اوا      از اين روي        .   زمينة افزايش مدارس را فراهم ساخت                 

________________________________________________________________ 

 . مانند مدرسة چهارباغ  يا مدرسة شاه سلطان حسينيه در اصفهان   1

 ةا نمود و مدرسبن1117آورد را زينب بيگم، زن حكيم الملك، در   نمةمدرس«: نويسد  در مورد او مىتاريخ اصفهان ةنويسند   2
، تصحيح و تعليق تاريخ اصفهان ،)1378(ميرزا حسن خان جابرى انصارى. »1117كاسه گران را خود حكيم الملك قبل از 

  .141 مشعل، ص انتشارات: اصفهان جمشيد مظاهرى،

ابوالقاسم سلطان سيد حمزه،  امامزاده ةدر كنار آستانمحل اين موقوفه .  كل اوقاف اصفهانة، بايگانى ادار403 ة شمارةنام وقف   3
 .، بوده استسرخاب تبريزة واقع در محل
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    .شود  بر تعداد مدارس افزوده مى،شويم مى

 ، و يا شهرهاى مذهبى      ،  مثالً پايتخت   ، اين مدارس  به شهر خاصى         الزم به ذكر است كه          
ها نبود و    در ضمن، مكان خاصي نيز براي ساخت آن             1. نداشت  اختصاص      ، مانند اردبيل و مشهد        

نيز شاهد وجود مدارس بسياري هستيم كه گوياي                 نه تنها در محالت شهرها، بلكه در بازارها                 
2.پيوند اقتصاد و بازار با دين است

  

 ساخت مسجد از بدو ورود اسالم به ايران در سايه و حمايت وقف براي استفادة                                 . مسجد 
در دولت صفوي  نيز مانند هر دولت مسلمان ديگر، شاهد بناي مساجد                         .   مسلمانان تأسيس شد    

هاي هويت شهرهاي       اجد جامع كه در واقع يكي از شاخصه               بسياري هستيم؛ از جمله مس            
در . تنها تفاوت اين مساجد با مساجد پيش از خود استفاده از نمادهاي شيعه است. اسالمي است

نظير و يگانه     ها به لحاظ معماري بي        اين دوره مساجد با شكوهي بنا گرديد كه برخي از آن                       
  . اهللا در اصفهانلطفهستند؛ مانند مسجد جامع عباسي و مسجد شيخ 

در اين دوره در ساية موقوفات، نه تنها مساجد بسياري در شهرها و روستاهاي كشور                                      
ساخته شد، بلكه مساجد پيشين نيزباسازي گرديد و با افزوده شدن نمادهاي شيعي و غالباً نصب                       

 خود ادامه       اي كه گوياي نام باني و زمان مرمت و ستايش شاه شيعة زمان بود، به كاركرد                              كتيبه 
خواندند و يا در جنب            مى صيغة مسجد مدرسه   از   بخشى  براي    بيشتر واقفان مدارس          حتي  .   داد   

 ، مانند سقاخانه، آب انبار و حتى غسالخانه                   ي،   بناهاى ديگر      يا برخي   مدرسه، مسجد و       
 ةواقف مدرس     .   دادند      مى اختصاص   طالب و ساير مردم        و استفادة      عبادت    به ساختند و آن را        مى 

بر كافه مسلمين از شيعيان اثنى عشرى           « به صراحت ذكر كرده كه مسجد وقف است               شفيعيه 
3.كنند»  فريضه و مستحبه�كه اداى صلو

  

قيدي كه واقف براي استفاده كنندگان از مسجد گذاشته، شايستة توجه و گوياي فضاي                                  
را براي فكري آن دوره است كه صرفاً مسجد را به شيعيان تخصيص داده و نماز گزاردن در آن 

اين نيز از جملة قيود و شروطي است كه كم و بيش                 .   غير شيعة اثني عشري ممنوع ساخته است         
  .در دورة صفوي شاهد آن هستيم

________________________________________________________________ 

. »ها نيز هست ها و ديه ام در شهرك اين مدارس نه تنها در شهرها بسيار است بلكه چنان كه ديده«: گويد شاردن مى   1
  .939 توس، ص انتشارات: ، تهران3 اقبال يغمايى، ج ة، ترجم شاردنةسفرنام، )1374(شاردن

، در باب اوقاف صفوي، »تأثير نهاد وقف در نظام آموزشي دورة صفوي«، )1390(نزهت احمدي: ك.ي اطالع بيشتر، ربرا   2
 .كتابخانة مجلس شوراي اسالمي: تهران

 . كل اوقاف اصفهانة، بايگانى ادار116 ة  شمارةوقفنام   3



 51  نهاد وقف در دورة صفوي

هاي مذهبي دولت صفوي، تنها به ساخت               عملكرد وقف در راستاي سياست          . ها زيارتگاه     
  . گرفتدر بر ميشد، بلكه مزار امامان و امامزادگان را  نيز مدرسه و مسجد خالصه نمي

هاي شيعيان غافل نماندند و اموال بسياري از                  در طي اين دوره از مرمت و توسعة زيارتگاه                     
از آنجايي      .   يافته است   سوي شاهان و دولتمردان و نيز ديگر واقفان براي اين منظور اختصاص مي                             

در مواقعي      ها در خارج از مرزهاي دولت صفوي قرار داشت، به ويژه                            كه بيشتر اين زيارتگاه         
كه روابط با دولت عثماني خصمانه بود، بيشتر به آنچه در داخل مرزهاي ايران وجود داشت،                                        

 سرلوحة امور قرار گرفت، تا             ) ع ( از اين روي آبادسازي و توسعة مرقد امام هشتم                     .   شدتوجه مي   
ب در  شاه تهماس  .   كردند   دادن چنين كاري را مأموريتي الهي قلمداد مي                     جايي كه حتي گاه انجام         

 را در خواب ديده كه به             ) ع ( ، هنگام جنگ با ازبكان، حضرت علي              خود ادعا كرده است         تذكرة   
بعد از فتح سمرقند      « :   اند  اند؛ از جمله در يكي از آن موارد گفته                   او در چند مورد سفارش كرده             

1.»گنبد مرا تو يا اوالد تو، مانند گنبد امام ثامن ضامن امام رضا عليه السالم بسازند
  

 و ديگر امامزادگاني كه در ايران واقع                     ) ع ( ف براي عتبات عاليات و به ويژه مرقد امام رضا       وق
، به   ) ع ( در اين ميان سهم مشهد امام رضا            .   بودند، در طول حكومت صفوي انجام پذيرفته است                   

ويژه پس از آن كه امنيت نسبي آن منطقه فراهم شد، بيش از بقيه بود؛ تا جايي كه در دورة شاه 
به كعبة فقرا معروف شد و نه تنها براي ساخت و توسعة مرقد به زيباترين وجهي همت            عباس 

 شربتخانه، شفاخانه يا       3 ضيافتخانه،   2سقاخانه،   :   گماشتند، بلكه براي تأسيسات جانبي آن، مانند                
 و حتي كوك ساعت      7 و بوي خوش حرم، نظافت و خدمة حرم               6 روشنايي   5 اطعام،    4دارالشفاء،       

در ضمن، با اطالع از آن كه تأمين امنيت منطقه و نيز رونق                       .   راواني وقف شد       نيز مبالغ ف    8حرم  
حرم تا حد زيادي به افزايش جمعيت وابسته است، بسياري از واقفان نه تنها براي زائران، بلكه                      

ها براي شيعياني كه از حتي برخي از وقفنامه. همچنين براي مجاوران حرم، اموالي وقف نمودند
آمدند، مبالغي ويژه در نظر گرفتند، كه نهايتاً                   ي ايران به قصد مجاورت امام مي               خارج از مرزها        

________________________________________________________________ 

  .24- 23شاه طهماسب، همان، صص   1

  .، آستان قدس22وقفنامة شمارة    2

 .، آستان قدس38، آستان قدس؛ وقفنامة شمارة 33، آستان قدس؛ وقفنامة شمارة 31فنامة شمارة وق   3

  .، آستان قدس12، آستان قدس؛ وقفنامة شمارة1وقفنامة شمارة    4

  . ، آستان قدس1وقفنامة شمارة    5

  .، آستان قدس8وقفنامة شمارة    6

  .، آستان قدس16وقفنامة شمارة    7

 .، آستان قدس26وقفنامة شمارة    8
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  .  اين امر نه تنها به رشد تشيع بلكه به توسعة شهري شهر مشهد انجاميد

همچنين نبايد از ياد برد كه صفويان براي ساخت و توسعة بقاع سياستي يكسويه دنبال                              
سراها و   ها و ايجاد بناهاي وقفي چون كاروان                 نيت راه   نكردند، بلكه به موازات آن با تأمين ام                  

انبارها، نه فقط در مسيرهاي تجارتي، بلكه در مسيرهاي زيارتي نيز كوشيدند بر رونق اين                                     آب  
  .گونه اماكن بيفزايند

الدين، ديگر       شويم، به استثناي بقعة شيخ صفي      البته هر چه به دورة پاياني صفوي نزديك مي                 
كم لطفي قرار گرفت، تا جايي كه حتي برخي وقف بر اين موارد را جايز                              بقاع متصوفه مورد        

 دراين باره چنين          سؤال وجواب       معروف به    نظم اللئالي    از عالمه مجلسي در رسالة          .   اند  ندانسته   
  :پرسش و پاسخي انجام شده است

هرگاه مصرف وقف را امر نامشروعي قراردهند، مثل آن كه ملكي را وقف كرده باشند                                     « 
اصل آن را صرف غنا و چرخ زدن كه از بدعت هاي بعضي صوفيان است نمايند ، چه                              كه ح  

1.»مشهور آن است كه آن وقف باطل است: حكم دارد ؟ جواب 
  

 از ديگر مواردي كه وقف بسياري بر آن شده است، برگزاري مراسم مذهبي .مراسم مذهبي
سوگواري در اين دوره به عنوان                شامل برگزاري اعياد و برپايي سوگواري است؛ به ويژه مراسم                          

نمادي شيعي رونق بسيار يافت و از همان آغاز تشكيل دولت صفوي مورد توجه قرار گرفت؛                                   
 به 2به طوري كه بسياري از واقفان بخشي از موقوفات خود را حتي اگر شده به صورت نمادين،

  .    دادنداين امر اختصاص مي

هاي خاصي    اسم سوگواري، با دقت نظر دستورالعمل              برخي از واقفان، عالوه بر وقف براي مر                    
ق واقف ساالنه       .  ه 1129اي به سال     نامه  در وقف    .   اند  در خصوص چگونگي اجراي آن تهيه كرده  

: نه عشر درآمد حاصل از موقوفات خود را بر مراسم عزاداري وقف و مقرر كرده است كه                                       
ت و هشتم ماه صفر  روز و شب         در ايام و ليالي عشر اول محرم و روز و شب اربعين و بيس                          « 

النساء و سيدالشهداء        �بيست و يكم ماه رمضان صرف تعزيه سيد االنبياء و سيد االوصياء و سيد                     
________________________________________________________________ 

، گرد آورنده سيد محمد بن احمد حسينى نظم اللّئالى معروف به سؤال و جواب ،)ق1411(محمد باقرمجلسىعالمه    1
 .287ص  دارالكتاب االسالمى، :الهيجانى، به تحقيق سيد مهدى رجائى، قم

ني تنها در شرايطي اين درآمد به چنين يع. اندمنظور آن است كه جزو آخرين موارد مصرف درآمد حاصلة آن را ذكر كرده   2
رود واقفان بيشتر به هايي گمان ميدر چنين وقفنامه. يابد كه تمام موارد ديگر انجام شده باشدتوانست  تخصيص موردي مي
ولويت دانستند با ساير مواردي كه بر اين مورد ااند؛ حال آن كه خود ميسويي با جامعه، ذكر چنين موردي را كردهلحاظ هم

 .دارند، چيز قابل توجهي باقي نخواهد ماند
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سپس .   »  و ساير شهداي كربالء معلي، هر يك در وقت مناسب نمايند                   . . . رابع و خامس آل عبا          
 و ترتيب طعام     2خوان   ه و واقع    1تكلّف روضه خوان      « كند كه اين مبالغ صرف        در ادامه بيان مي         

  . شود3»و حلوا و شربت و اطعام شيعيان و تدارك شمع و چراغ و تهيه ساير ضروريات

البته اين نكته      .   تواند گوياي عالقة جامعه به برپايي چنين مراسمي باشد                  اين ميزان توجه مي        
كومت به رغم توجه شاهان صفوي از آغاز تأسيس اين حنيز خالي از فايده نخواهد بود كه علي

شويم، بر ميزان موقوفات      برگزاري مراسم مذهبي، هر چه به دورة پاياني اين سلسله نزديك مي
. پردازندها با جزئيات بيشتري به چگونگي برگزاري اين مراسم ميشود و وقفنامهآن افزوده مي

ة عاشورا   عنوان مثال، شاه سلطان حسين در وقفنامة مربوط به فرح آباد قيد كرده است در ده                 به
طالب   «    رمضان و روز اربعين تعزية سيد الشهدا برگزار شود؛ به اين صورت كه يك نفر          21و 

، احاديثي در باب تعزية آن امام بخواند و سپس مراثي آن حضرت را                              » علم عارف به احاديث         
ه داند، ب     داري مشغول شوند و متولي به مقداري كه صالح مي                  بيان كند و زنان و مردان به تعزيه               

طبخ حليم در شب عاشورا       «   ماند، صرف     آن طالب علم اجرت دهد و بقية آنچه را كه باقي مي                    
و نيز پرداخت اجرت كساني            »   و در ايام مزبوره و نان گندم و ساير مأكوالتي كه ضرور باشد                         

همچنين قيد كرده كه چيزهاي شيرين مانند حلوا و غيره                  .   كنند كه مشغول به خدمت هستند        
4.نياورند» در آن مجلس « تهيه نكنند و

  

تأثير   شك در توسعه و رونق اين گونه مراسم بي              حمايت حكومت و پشتوانة مالي وقف بي        
ها  البته نبايد فراموش كرد كه در مناطق مختلف اين مراسم، چنان كه در سفرنامه                             .   نبوده است    

 رنگ و بوي     شد و درواقع در هر منطقه نوعي            هاي مختلف برگزار مي        ذكر شده است، به شيوه       
خواني كه در اين دوره قدغن               گرفت؛ به طوري كه حتي رسومي چون بومسلم               بومي به خود مي      

________________________________________________________________ 

هاي ثمر نباشد كه در مورد معناي اين واژه و واژهام، اما شايد تأكيد بر آن بياي ديگر نيز گفتهاگر چه اين مطلب را در مقاله   1
وان و مناقب خوان به كار در اين دوره اصطالحاتي مانند روضه خوان، واقعه خوان، فضائل خ.مشابه آن بايد دقت بيشتري شود

شد روضه خوان به كسي اطالق مي. اند و با مفهوم امروزي آن نيز تفاوت داردهايي با يكديگر داشته رفته است كه مطمئناً تفاوت
ظ خواند و احتماالً بيشتر به مداحي امروز شبيه بوده است، چرا كه نصرآبادي به هنگامي كه از حاف را مي الشهداروضةكه كتاب 

اصلش از «: نويسدوي مي. كندكند، بالفاصله پس از آن به روضه خواني وي اشاره و از آواز خوشش ياد ميمحمد حسن ياد مي
ميرزا محمدطاهرنصرآبادي . »خواند، آواز خوشي داشت مي الشهداروضةتبريز است مدتي در اصفهان گمنام بود در عاشورا 

  .389، ص 3كتابفروشي فروغي، چ: ستگردي، تهران، تصحيح وحيد دتذكرة نصرآبادي، )1361(

  .پرداخته استخوان بيشتر بر اساس مقاتل مختلف به ذكر داستان كربال و غيره ميرسد كه واقعهاز قرائن چنين به نظر مي   2

 .، اصفهان378وقفنامة شمارة    3

 .، اصفهان446وقفنامة شمارة   4
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ها خود در گسترش        داد؛ كه اين        الشهدا   ��رو  شده بود، جاي خود را به واقعه خواني و خواندن                       
  .تأثير نبوده استو تثبيت تشيع در ايران بي

در  .   شدي تنها به مسائل مذهبي منحصر نمي          عملكرد وقف در دورة صفو          . امور عام المنفعه       
- هاي گوناگون كه بي        اين دوره كه به قولي دورة رونق موقوفات بود و افراد مختلف با انگيزه                                  

ترديد از كسب ثواب اخروي تا كسب مقبوليت اجتماعي و حتي رقابت و همچشمي را شامل                                
سرا، پل، قنات،       ، حمام، كاروان         انبار   بناهايي چون آب       .   اند  شد، موارد متنوعي را وقف كرده               مي 

اطعام فقرا و يتيمان، توجه به              :   شفاخانه، دارالمجانين و غيره، و نيز رسيدگي به اموري چون                          
توان در      ماندگان و غيره، همگي از مواردي است كه مي                    وضعيت بيماران، بيوه زنان و در راه                  

فات و كالً امر وقف نوعي           اگر چه به همة موقو       .   ها اطالع به دست آورد          دورة صفويه از آن         
لعاب مذهبي داده بودند، اما فارغ از همة اين مسائل، مانند ادوار قبل و بعد، امور عام المنفعه و                                             

  . انجام گرفتن بسياري از خدمات رفاهي، مورد توجه واقفان واقع شده است

آن دوره      ها در    شود كه به ياد داشته باشيم دولت           اهميت اين نوع موقوفات زماني روشن مي                
دادن چنين اموري نداشتند و اجراي كلية چنين اموري را به وجدان                       هيچ تعهد قانوني براي انجام

گرديد،    اي احداث مي       شد، مثالً شفاخانه    عمومي واگذار كرده بودند و اگر هم كاري انجام مي                         
 بنابراين   .آمد، نه وظيفة حكومتدر زمرة امور خير و بر شاهان و ديگر دولتمردان به شمار مي

گسترش موقوفات كه در ساية آن رفاه اجتماعي گسترش يافت و اقشار مختلف و به ويژه كم                                   
مند شوند، يكي از عملكردهاي مثبت وقف در دورة مورد                       درآمد توانستند از مزاياي آن بهره                  

  . شودنظر محسوب مي

 بعد از خود، جنبة       در پايان بايد توجه داشت كه امر وقف در اين دوره، مانند ادوار قبل و                                    
 .كردند   جنسيتي نداشت و زنان و مردان هر دو در حد توان و بضاعت مالي خود در آن شركت مي                                   

البته تعداد زنان واقف، به نسبت مردان، كمتر بود، چرا كه آنان نه در مصدر امور بودند و نه                                             
  . فعاليت اجتماعي و اقتصادي مستقلي داشتند

  گيرينتيجه

توان نتيجه گرفت كه نهاد وقف در دورة صفوي اگر چه در                         فته شد، مي  با توجه به آنچه گ       
عشري گسترش يافت و       ظاهر تحت عنوان كمك به توسعه و اشاعة آيين و فرهنگ شيعة اثني    

تمام آنچه انجام پذيرفت با نام دين و حمايت از مذهب بود، اما عملكرد اين نهاد عالوه بر                                          
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هاي  ريق ايجاد مدارس و حمايت از تعليم و تعلم آموزه                     توسعه و تثبيت تشيع اثني عشري از ط           
تر مراسم خاص شيعيان و نيز         شيعي، حمايت و ترويج شعائر شيعه و برگزاري هر چه باشكوه                   

همچنين  .   هاي شيعه در داخل مرزهاي ايران و حتي خارج از آن بود     گسترش و توسعة زيارتگاه
ري از بناها و حتي مراكزي شد كه در راستاي توسعة موقوفات باعث رفاه اجتماعي و ايجاد بسيا

  .داشتندتأمين نيازهاي مردم گام بر مي

هاي در نهايت بايد گفته شود كه در نتيجة كاركرد اين نهاد، عالوه بر تحقق يكي از سياست
اصلي حكومت، يعني اشاعة آيين تشيع، رفاه اجتماعي و توسعة شهري نيز تا حد شايان توجهي                             

  . افزايش يافت

  منابع

  .كتابخانة مجلس شوراي اسالمي: ، تهراندر باب اوقاف صفوي، )1390(احمدي، نزهت  - 

، به كوشش    تاريخ سلطانى از شيخ صفى تا شاه صفى         ،  ) 1364( حسينى مرتضى  بن حسين  سيد، استرآبادى        - 
 . علمىانتشارات: احسان اشراقى، تهران

، به كوشش رسول جعفريان،         ميراث اسالمى ايران         ،  »  شيراز  ة امامي   ة مدرس  ةوقفنام   « ،  ] تا بي [  ايرج   ، افشار     - 
  .اهللا مرعشى�� آةكتابخان:دفتر نهم، قم

 :، تصحيح و تعليق جمشيد مظاهرى، اصفهان            تاريخ اصفهان       ، ) 1378( ميرزا حسن خان        جابرى انصارى،          - 
  .مشعلنشر

  .نشگاه حوزه و داة پژوهشكد:، قم دين، فرهنگ و سياستةصفويه در عرص، ]تابي[جعفريان رسول  - 

اي از يكصد و هفتاد سال وقفنامه نويسي در دورة                    هفت وقف نامه، گزيده         ،  ) 1384( خسروي، محمد علي        - 
  .بنياد پژوهش و توسعة وقف: ، تهرانصفوي

، به كوشش    ايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوى                     ،  ) 1370(  امير محمود    ، خواند مير      - 
  .فات دكتر محمود افشار بنياد موقو:غالمرضا طباطبائى، تهران

  .بابكانتشارات  :، به كوشش عبدالحسين نوائى، تهراناحسن التواريخ، )1357( حسن بيك،روملو  - 

  . انجمن آسيايى بنگال:، كلكته شاه طهماسبةتذكر، )1912(شاه طهماسب  - 

  .توسانتشارات  :تهران، 3 اقبال يغمايى، ج ة، ترجم شاردنةسفرنام، )1374(شاردن  - 

: ، تهران    ، مهاجرت علماي شيعة جبل عامل به ايران در عصر صفوي                     )   1377( ي منفرد، مهدي      فرهان     - 
  .انتشارات امير كبير

  .دانشگاه تهرانانتشارات  :، تصحيح احسان اشراقى، تهران التواريخ��خال، )1359(قاضى احمد قمى  - 

  .3 چ، خوارزمى:نتهرا  كيكاوس جهاندارى، ،ة ترجم كمپفر،ةسفرنام، )1363( انگلبرت،كمپفر  - 
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، گرد آورنده سيد محمد بن           نظم اللّئالى معروف به سؤال و جواب              ،  ) ق 1411( محمد باقر   عالمه     ، مجلسى   - 
  . دارالكتاب االسالمى:احمد حسينى الهيجانى، به تحقيق سيد مهدى رجائى، قم

دبيات و علوم       ا ة  دانشكد   ةمجل پژوه،     ، به كوشش محمدتقى دانش        » دستور الملوك     « ،  ] تا بي [ ميرزا رفيعا       - 
   .2 و 1ش ، 16، سانسانى دانشگاه تهران

 .امير كبيرانتشارات  :، به كوشش محمد دبير سياقى، تهران الملوك�تذكر، )1368( ميرزا سميعا  - 

ها اهللا دتّا       ، مقدمه و پيوست     ) تاريخ شاه اسماعيل        ( جهانگشاى خاقان      ،  ) ش 1364/ ق 1406( ناشناس  مؤلف     - 
  .قات فارسى ايران و پاكستان مركز تحقي:مضطر، اسالم آباد

، ميرزا محمد طاهر، تصحيح وحيد دستگردي،               تذكرة نصرآبادي        ،  ) 1361( نصرآبادي، ميرزا محمد طاهر              - 
  .3كتابفروشي فروغي، چ: تهران

: ، تصحيح يوسف رحيم لو، مشهد         القاب و مواجب در دورة سالطين صفويه                ،  ) 1371( نصيري، علي نقي       - 
  . انتشارات دانشگاه فردوسي

مجلة علوم انساني       ،  » ساختار نهاد وقف در دورة صفوي              « ،  ) 1381( نوائي، عبدالحسين و نزهت احمدي                - 
 .دانشگاه الزهراء
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هاي هفتم    سده   فاصلة زناته بودند، با غلبه بر موحدون در                   قبيلة ين كه دودماني از          مر  بني : چكيده  
مغرب اقصي ظهور كردند و در پي پيروزي بر تمامي رقباي خارجي و                             منطقة تا نهم هجري قمري در         

مرين، مغرب چند صباحي        هاي سياسي بني   پيروزي      نتيجة در   .   داخلي در اين منطقه به قدرت رسيدند              
- ها، حمام    مش و ثبات گذرانيد و شهرهايش با ساخته شدن مساجد، مدارس، زوايا، كتابخانه                         را در آرا

 ياقص   مرينيان در مغرب       ر عص . ها، بازارها و غيره به عنوان شهرهاي شكوفاي اسالمي پديدار گشتند                          
 هاين در حالي بود ك           .  به حساب آورد       مغرب نيز   مدارس     فعاليت     ي ها  ترين دوره       از درخشانتوان يرا م

هاي صليبي در مصر و شام، باعث             جنگ   ادامة     هفتم در شرق و       ة دوم سد     نيمة مغول در       حملة 
ها و به دنبال آن نابساماني در شرايط                 اغتشاش و آشفتگي در مراكز علمي، امور دانشمندان و كتابخانه                        

 ادامة    مرين، سبب    اما ثبات سياسي حاصل از حكومت بني           .   آموزشي شرق اسالمي گرديده بود              
اين دولت        ساية شش نهادهاي آموزشي در اين بخش از جهان اسالم شد و مغرب توانست در                            درخ   

  .سهمي داشته باشد در حفاظت از آنچه از علوم اسالمي باقي مانده بود

 ارائة    ويژه از لحاظ        ترين مدارس جهان اسالم، به            مدارس فاس و ديگر بالد مغرب نيز به برجسته                 
مدارس آموزشي توسط سالطين در شهرهاي              و  ، تبديل شد    امكانات و خدمات اقامت به طالب                

مغرب، همچون فاس، سبته، تلمسان، تازا، مكناس، بادس، طنجه، سال، دارالبيضاء، ازمور، مراكش و                                            
هاي ميانه توانست به نشاط          اين مراكز بود كه فرهنگ مغرب در سده                 ساية در   .   اغمات، به وجود آمد          

ها با تأكيد بر مذهب مالكي، و نيز               ني تعليم و تربيت مريني        به نظر مي رسد مبا     .   علمي دست يابد    
عملكرد امراي مريني در تأسيس و حمايت مالي از نهادهاي آموزشي، در پيدايش فضاي مناسب                                      

  .تأثير اساسي داشته استمذكور 

  مرين، فاس، مراكش آموزش در مغرب اقصي، مدرسه، بني:كليدي هايواژه
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The Farthest Maghreb’s (Moroccan) Educational Institutions  

in Marinids’ Era 

Abbas Burumand A’lam1 
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Absteract: Marinids, from 7th to 9th centuries emerged in the Farthest Maghreb by 

overcoming Movahhedoon. They had built the New Fas beside the Old Fas as their state 

center. By Marinids’ political triumphal, Maghreb was in peace and quiet for a while and 

its cities were flourished among Islamic cities by building new mosques, schools, bazaars, 

libraries libraries, etc. 

Marinids state had done its cultural and scientific affairs alongside its political and 

military ones. Within this period the greatests scientists and schoolars semerged in west 

Islamic World. We can name here same great people like ibn Khaldun, ibn Khatib, al-

Muqri, ibn marzooq. The Fas schools and other Maghreb cities which were built by the 

Marinids` rulers had become prominent schools in Islamic World. The Qaravieen school 

which was the base of the oldest Maghreb`s schools, became so important in this period. 

Many educational centers were built by rulers in different cities of the Maghreb. These 

centers made Maghreb culture getting scientific flourish, and those who were eager 

gathered there from Islamic Africa. 

 Keywords: Education in Farthest Maghreb, School, Marinids, Fas, Marocco    
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  مقدمه

هاي هفتم تا نهم      مرين كه دودماني از قبيلة زناته بودند، با غلبه بر موحدون در فاصلة سده                               بني 
هجري قمري در منطقة مغرب اقصي ظهور كردند و پس از پيروزي بر تمامي رقباي خارجي و                

 را )    البيضاء   ���مد ( مرين در كنار شهر فاس، فاس الجديد     بني. داخلي، در اين منطقه به قدرت رسيدند
حفص آنان پيوسته با بقاياي موحدين، بنوعبدالواد و بني. به عنوان مركز حكومت خود بنا نهادند

درگير بودند و با ياري رساندن به امراي مسلمان غرناطه و شكست دادن مسيحيان افتخارات                                      
مرين، مغرب چند صباحي را در            هاي سياسي بني   در نتيجة پيروزي       .   جديدي به دست آوردند           

ها،  شدن مساجد، مدارس، زوايا، كتابخانه                 و ثبات گذرانيد و شهرهاي مغرب با ساخته              آرامش     
  .ها، بازارها و غيره به عنوان شهرهاي شكوفاي اسالمي، پديدار گشتندحمام

مرين در ضمن اقدامات سياسي و نظامي خود از امور فرهنگي و علمي غافل نبود؛                            دولت بني    
ترين   در اين دوره بزرگ           .   نمودند   اشتند و اهل علم را اكرام مي      سالطين پيوسته با علما همنشيني د

فقها و محدثان و مشهورترين مورخان و علماي نحو و لغت در غرب جهان اسالم ظهور كردند كه                                    
ها  هاي مهمي بود كه اهل مغرب و مشرق به طور يكسان از آن                      از نتايج ظهورشان تأليف كتاب           

،  ملزوزي    خطيب، عبدالعزيز      خلدون، ابن       كه از بزرگاني چون ابن           در اين زمينه كافي است         .   بهره بردند     
  .مرزوق و مقري نام بيريمابوالحسن الصغير، ابن

مغرب  مدارس     فعاليت     ي ها  ترين دوره       از درخشان      توان    ي را م   ياقص   مرينيان در مغرب       رعص 
ي براي     مبالغه نيست اگر بگوييم در اين دوره همة شهرهاي مغرب مراكز                       .  به حساب آورد       نيز 

ها از شمال تا دورترين نقطة               تمامي آن    ر جذب طالب و تشنگان معرفت بود؛ چرا كه د                   
اين   .   شد يم شهرها و چه در روستاها، مشاهده        ر مساجد و مدارس، چه در هايي دجنوب، حلقه

هاي صليبي در     حملة مغول در نيمة دوم سدة هفتم در شرق، و ادامة جنگ                       در حالي بود كه       
ها و به دنبال ث اغتشاش و آشفتگي در مراكز علمي، وضع دانشمندان و كتابخانهمصر و شام، باع

اما ثبات سياسي حاصل از حكومت . آن نابساماني در شرايط آموزشي شرق اسالمي گرديده بود
مرين، سبب ادامة درخشش نهادهاي آموزشي در اين بخش از جهان اسالم گرديد و                                 دولت بني    

انست در حفظ آنچه از علوم اسالمي باقي مانده بود، سهمي داشته                        مغرب در ساية اين دولت تو           
 از سوي ديگر مرينيان سعي داشتند كه قلمرو خود را نه تنها با علماي مغرب اقصي، بلكه                              . باشد 

با علماي مغرب ادني و اوسط نيز مزين كنند، تا مشروعيت فرهنگي و فكري الزم را به دست                                  
ي قبل، شدت بيشتري      ها  دوره    ه فاس در اين دوره، نسبت به              لذا موضوع مهاجرت علما ب         .   آورند    
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كه شمار بسياري از علماي اندلس نيز در اين دوران كه دوران سقوط                                 گرفت، به ويژه اين          
تدريجي اندلس بود، وارد مغرب شدند و حوزة جديدي از فرهنگ و تمدن اسالمي را در                                        

  .سازي كمك كردنهضت مدرسهاين حضور گسترده نيز به توسعة . مغرب را پديد آوردند

ها با تأكيد بر مذهب مالكي، و نيز عملكرد                رسد مباني تعليم و تربيت مريني          به نظر مي   
امراي مريني در تأسيس و حمايت مالي از نهادهاي آموزشي، در پيدايش فضاي مناسب مذكور                                    

هايي   پرسش ترين   مهم .   اي شايان تأمل و بررسي است          قمري مسئله    در سدة هفتم و هشتم هجري        
. 1: تواند در اين پژوهش به بررسي بهتر ابعاد مسئلة مورد نظركمك كنند، به قرار زيرندكه مي

آموزشي امراي مريني در نظام تعليم و تربيت مغرب اقصي چه تأثيراتي                               - رويكردهاي علمي       
ل عل .   3مرين چه نهادهايي بودند؟             ترين نهادهاي تعليم و تربيت در عهد بني                مهم .   2داشت؟    

  شكوفايي نهادهاي آموزشي در اين دوره چه بود؟

  پيشينة ساخت مدرسه در مغرب

جامع قرويين فاس مهد طالب          .   آموزش عالي در مغرب در دو مركز فاس و مراكش برپا بود                            
هاي شمالي مغرب، و جامع يوسفية مراكش مهد علم طالب جنوب مغرب محسوب                        سرزمين  

اي كه اين شهر را       آمد، به گونه      وي به حساب مي     فاس موطني براي علوم شرعي و لغ             .   شدمي 
مركز طالب و اساتيد داخل و خارج مغرب                از آنجا كه فاس          1.انددارالفقه مغرب توصيف كرده

تا اين زمان نهادهاي آموزشي و مراكز                    2. نيز يافته بود     مركزيت سياسي و اقتصادي           ، شد يم شمرده   
 به  غالباً  ،  پرداختند     يم  آموزش و تدريس          خاص به   ر  ها به طو   علمي، يعني جاهايي كه در آن            

هاي قرآني مانند        مكتب .   شدند گر مي  مساجد جامع و زاويه جلوه              هاي قرآني،      صورت مكتب   
ها، مراكز عالي نيز         عالوه براين      .   هاي امروزي بودند          دبيرستان   ة ها به مثاب    مدارس ابتدايي، و زاويه              

ها بود و مكاني براي تعليم دانشمندان               آن  ين مركز در ميان        تر  مهم جامع قرويين        وجود داشت كه      
3.شدنداش محسوب ميآمد و مراكز ديگر به عنوان فروع الحاقيبزرگ  به شمار مي

  

مرين در مغرب      اند كه مدرسه به مفهوم جديد آن ظاهراً از دوران بني                         اما اكثر منابع متفق       
________________________________________________________________ 

حمد م جامعة المغربیة مملکة ةاالنسانیاآلداب و العلوم  ةکلی نشر : رباط،المرينين حضارةورقات عن  ،]تابي[المنونيمحمد    1

 .211 ص،الخامس

شهريه تعني بالدراسات االسالميه و  مجلة ،الحق دعوة مجلة ،»مرينالفكر المغربي في عصر بني«، )م1969(السائححسن   2

  .14ص، 9- 8، ش 12، سوزارت عموم االوقاف: و الفكر، رباط الثقافةبشؤون 

 .443، ص 9، دارالحديث الحسنيه، ش ن و حديث، مجلة قرآ»مرينمراكز التعليم في عهد بني«، )ق1412(محمد لواح   3
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سيس أدست به ت   بود كه    مرين   مريني نخستين امير بني      عبدالحقبن سلطان يعقوب.فراگير شده است
 وي مورد تقليد فرزندانش قرار گرفت                 ة  اقدامات و كارهاي ارزند              ،  از اين سلطان     پس   . مدارس زد      

 سيس مدارس علمي كردند و موقوفات پر              أبه ت  اقدام      گسترده    ي خود در سطح    ةو آنان نيز به نوب        
1. نظر گرفتند حقوق و مستمري كافي درطالبها اختصاص دادند و براي  اي به آنبهره

 

- زمان ابويوسف يعقوب        ا مغرب ت   ر   آورده است كه ساخت مدارس د             مسندش  ر  مرزوق د     ابن  

 بنا  در شهر فاس    مريني رايج نبود و او نخستين مدرسه را به نام مدرسة حلفاويين                             عبدالحق   بن 
ي در فاس مقابل        ا  مدرسه  ابويوسف    :   گويند   همچنين در مورد ساخت مدرسة حلفاويين مي             2. كرد  
-  ابن  3. دانستند   اين براي مغربيان امر آشنايي نبود و از ساختن آن چيزي نمي                       .   ع قرويين ساخت    جام  

المري، قاضي فاس، برساخت آن اشراف                 العذري    داليي   بن محمد بن  مفضل : گويد  القاضي نيز مي    
شهر فاس وضع    ر  و نخستين كسي است كه سنت بناي مدرسه را د             ا « ه كند ك  داشته و اضافه مي      

دهند كه فكر     اين باره انتقاد شده و برخي مدارك تاريخي نشان مي                      ر  مرزوق د     ته از ابن     الب  4. »كرد
ها وجود داشته و شايد نخستين           ها نيست؛ بلكه پيش از آن          تأسيس مدارس، منسوب به مريني            

مغرب بنا شده است به سدة پنجم و به اجاج بن زلو اللمطي برگردد،كه شاگرد                          ر  ي كه د   ا  مدرسه  
5.وي براي طلب علم به شهر سوس اقصي رفته بود.  در زمان مرابطين بودابوعمران فاسي

  

 كند؛ هاي تراجم مطالبي آمده است كه گزارش فوق را تأييد مي                        همچنين در ضمن بعضي كتاب      
 دربارة عالمه ابوزيد الهزميري كه او را براي دفن به فاس منتقل كرده بودند، نقل شده كه                                         مثالً 

ي ا  مدرسه  قديم   ر  ه اكنون معروف به روضة سيد ابومدين است، د                در نزديك مسجد صابرين ك         
قديم مدرسة صابرين و مرابطين لمتونيه نام داشته، به                   ر  كند كه اين مدرسه د       اضافه مي   و    6بوده،    

 آن را ساخته      م 1096/ ق .  ه 462سال  ر  تاشفين، پس از ورود به شهر فاس د             بن كه يوسف  سبب آن  
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كنند كه مدرسة مذكور به         المؤلف نيز همگي تأييد مي        ي مجهول    ها  نوشته  بعضي دست   1. است 
 /ق .  ه   540سال  ر  همت مرابطين ساخته شده و بعد از سقوط آنان، هنگامي كه موحدون د                          

 به اين شهر آمدند، شاگردان اين مدرسه نخستين كساني بودند كه در برابر آنان                                    م 1145
اي  ند و در نهايت، پس از محاصره            كردند و پايداري زيادي از خود نشان داد                      مقاومت و شورش       

لذا اين مدرسه بعد از اين به نام          . ها را كشتندشمار زيادي از آنو طوالني، موحدون موفق شدند 
 بقاياي اين مدرسه در جايي است كه به نام حومة الكغاطي                         2. مدرسة صابرين معروف شد        

مدرسة مذكور     ر ه ب ك اين  ر  همچنين اسناد وقفي قديمي داللت روشني است ب                3. معروف بود     
   4.وقفيات زيادي شده است

و   5عالوه بر اين، بعضي مصادر تاريخي شماري از مدارس را به عصر موحدون نسبت داده                                    
ها مدارسي بود كه        از جملة آن     .   مغرب ساخته شد   ر  اين دوران مدارسي د           ر  اند كه د    ثابت كرده     

علماي قرطبه     ر ها ب  ص آن   و طنجه و فاس و مراكش ساخته شد و مدرسان متخص               در شهر سبته  
- بن ابويوسف يعقوب     :   گويد  اين باره مي       ر  زرع د    ابي   ابن  6. و اشبيليه و غرناطه سبقت گرفتند         

سرزمين افريقيه و مغرب و اندلس مدارسي بنا                  ر  علي د  بن عبدالمؤمن    بن يوسف اميرالمؤمنين ابو       
عزت اسالم را      و  ر شد الده   آن زمان زينت       ر  آن گماشت كه د     ر  ب . . . و  فقها  ز  كرد و مسئوالني ا       

ساخت مدارس اين عصر مشهور          ر   يعقوب منصور هر دو د        اش   نوه   نام عبدالمؤمن و        7. باال برد    
ي ساخت و   ا  مدرسه  مراكش    ر   ابويوسف نيز د     8. عبدالمؤمن مدارسي در مراكش ساخت             .   است 

- يوسف آن مدرسه علي بنمؤسس معتقدند كه  يبعضيوسف گذاشت؛ البته مدرسة ابنا اسمش ر

9.چرا كه سلطان مريني ابويوسف بوده است. مرابطي بودتاشفينبن
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مدارس عمومي براي         :   بوده است     سه نوع   ،  بنا كردند    ن و مدارسي كه موحد      رسد  به نظر مي   
مدارسي  1.آناندستگاه براي ن و تشكيل كادر اداري و موحدكارگزارانكار و دانش آموختن به 

 كرد  ياليمش امرا را با روش خاصي آماده م                كه با تع     كه مخصوص آموزش امراي موحدي بود                
 كه  يي ها  مدرسه   و در نهايت      2ند؛  و اهداف بلندي در سر بپروران              كاهش يابد    تا اوقات فراغتشان          

مدارس    از   ين نوع   نخست  مدارس     گونه   و شايد اين    دادند     ي فن دريانوردي آموزش م             ، در شهر رباط     
3.دناشوده ب در جهان اسالم بنورديدرياآموزش  

  

عتقدند كه ساخت    م هستند و   ن  و  موحد  توسط مدارس     منكر تأسيس     ي نيز  ا  عده  ين حال،    در ع   
زرع را كه در        ابي   گزارش ابن      » غنيمه « .   مرين است    مغرب از مظاهر علمي بني         مدارس    نخستين 

 :دي گو  ي و م  كند  يانكار م    ،  آورده است      )   ق .  ه   595:   م ( ي من منصور موحد     ؤعبدالم   بن ذيل اخبار يعقوب       
نظر غنيمه بر اين      .   باشد و در بالد افريقيه و مغرب و اندلس مدارسي ساخته                    درست نيست كه ا     

از طرفي       . شود زرع ديده نمي       ابي  اخباري دال بر تأييد گفتة ابن             مصادر تاريخي       ديگر     است كه در    
 اين   ، سيس كرده بودند      أن مدارسي در آن ديار ت            و يا ديگر سالطين موحد       اگر يعقوب موحدي       

آثار اين       كه  يستمعقول ن   و    ماند   يبه يادگار م      بايستي    از ايشان هم       مدارس براي روزگاران پس               
 تا  ، زمان بين درگذشت يعقوب موحدي            زيرا    .    شده باشد  محو و نابود      بالفاصله    قبيل تأسيسات   

 آثار اين مدارس         محو  و اين مدت براي         رسد  ي هم نم  ه يك سد   به،روي كار آمدن دولت مريني
كافي نيست و امثال اين مؤسسات غالباً و علي           از آن نماند، اثري بعد يها به صورتي كه در دوره

 حيات  ي  اتكا دليل به نظر، سياسي به قدمت و قدرت دوام ممتاز است و اين يها يرغم دگرگون
4.دنماي يمموجه   بناها،نيز استحكام بنيان ساختمان آن مالي اين مؤسسات بر نظام وقف و

 

اسالم و دعوت به آن          قرائت خاصي از        نشر  ن در مغرب به        و موحد  دانيم كه     البته مي   
 با هدف نشر تعليم ،نده باشزدهم سيس مدارس أدست به تدر اين منطقه  و لذا اگر پرداختند يم

 يا   براي مناصب اداري         نيروها    آماده كردن        ه منظور  ب كه گفته شد،    چنان  يا  و    خود،   مفاهيم جديد     
  ساخته شده، مدارسي      ن و  توسط موحد   كه   ممكن است مدارسي     بنابراين       . خويش بوده است        نظامي  

________________________________________________________________ 
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گونه كه در عصر        است؛ نه مدارسي از آن         معيني داشتهفرهنگي كه هدف بوده به مفهوم خاص 
  .اندمرين مشاهده گشتهبني

  ترين مدارس مغرب در دورة بني مرينمهم

مرين، شاهد  ساخت گستردة مدارس در سراسر مغرب هستيم كه بسياري از                         با آغاز عصر بني      
 -  فاس  - پايتخت   ر  عهد مريني ها تنها د       ر  ساختن مدرسه د    .   ها مشهور و ماندگار شدند          آن  

بديهي است در اين مدارس           .   داد   ي مغرب هم رخ مي        شهرها گري در د   گرفت، بلكه     صورت نمي   
عالوه بر ادبيات عربي به عنوان ابزار ورود به علوم اسالمي، ديگر علوم شرعي نيز، همچون فقه      

. ي، حديث، تفسير، علم قرائت و علم كالم، در سطوح مختلف تدريس مي شد   و عمدتاً فقه مالك
اي در اين علوم اكتفا           مدارسي كه در نقاط دوردست واقع بودند، عموماً به مباحث اوليه و پايه                               

مي كردند و آموزش در سطوح باالتر و عالي تر در مدارس شهرهاي بزرگ مغرب متمركز                                     
  :كنيمتأسيس شده در اين دوره را مرور ميترين مدارس در اينجا مهم. بود

 حلفاويين در ة مدرس،اي كه بنومرين در مغرب ساختندنخستين مدرسه .مدرسة الحلفاويين
 چرا كه در نيز شهرت داشت؛ صفاريين ةبه مدرسكه  1، بودم1271/ق. ه 670شهر فاس در سال

 در سندهاي وقفي       . ردند  ك  درست مي   - فلز برنج     - ر فكه در آن نحاس اص        بود    بازاري      ينزديك   
. استبوده نيز مشهور » يعقوبيه «ة همچنين به نام مدرس.م حلفاويين استا اين مدرسه به ن،قديم

ها    آن اختصاص دادند كه براي حاجات و خواسته                   ه مدرسه اوقاف زيادي ب            اين  از زمان تأسيس      
داد و    مري مي   به دانشجويان آن مست         سلطان   2. شدهاي طالب و مجالس علمي صرف مي          هزينه    و 

يي كه پادشاه قشتالي، يعني سانچو، به              ها  نوشته ي به آن ملحق كردند و دست            ا  كتابخانه   بعدها   
   3.آن وقف نمودندر  تسليم كرده بود بها آن

را نيز     الفيالليه معروف است و دليل اين انتساب                  ة امروزه به نام مدرس           .  القاضي  ةمدرس  
4.لت ساكن شدند اهل تافيالالب ط مدرسه كه در آناندگفته
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شهر ر   سلطان ابوسعيد دستور ساخت اين مدرسه را د             .  البيضاء يا فاس جديد        ���مدرسة مد   
سال ر   كه بناي آن د      1صادر نمود      720سال  ر  مرين بود، د      فاس جديد، كه پايتخت جديد بني            

2.سپس در آنجا آغاز به تدريس شد. تكميل شد 721
  

 ق.  ه 723سال  را    عظمي يا عطارين در فاس          ةمدرس  ساخت   سلطان ابوسعيد    . عطارين     ةمدرس  
 علت  اين مدرسه به      . تكميل شد 1325- 1324  / 725در سال       كه بناي آن     3صادر كرد      م 1323/ 
- و شيخ عالم ابومحمد         گرفت   عطارين نام     ةمدرس  بود،    روي بازار عطارين بنا شده             هكه روب    ن آ 

ن آن   ما آغاز ساخت    نگام ، ه  سلطان خود    و  كرد  المزوار بر ساختن آن نظارت               قاسم بن عبداهللا   
  .رابه دست خود به زمين نهاد اش هيت و سنگ بناي اولفايحضور 

 ة مدرس  ،  بود   او پدرش وليعهدسلطنت زمان  ابوسعيد كه دربناميرابوالحسن .ج صهريةمدرس
كه يكي از ابواب خاص           -  را    خارج از باب الحديد           ي ا   آب چشمه    و صهريج فاس را بنا كرد        

بر آن مدرسه اموال زيادي انفاق كرد كه بيش از صد هزار                         او    . د مون   جاري    به سوي آن     - بود  
جامع     . اند   ده ينام  نيز  الكبري    �� اين مدرسه را مدر        . د نمو  زيادي بر آن وقف          ي ها  دينار بود و باغ        

 در  . گفتند از اين رو، به آن مدرسة اندلس هم مي                    ؛ بود  واقع      اين مدرسه    اندلس در جانب غربي          
4 .وجود داشت براي اقامت دانشجويان يا خانه و مسافرخانه آن آبخوري و وضوپيرامون

  

ر اين مدرسه د     .   ة قرآن كريم     گان   هفت ي  ها  قرائت    محلي بود براي آموزش           . مدرسة سبعين  
-  ابوالحسن    5. تر به مدرسة استادان و همچنين مدرسة صغري هم ناميده شده است                     منابع قديم    

 االول    عيرب  در   و  وع به ساخت آن كرد         شر) م1322- 1321/ق.  ه720(شمريني در زمان وليعهدي
ي براي آن       ا  كتابخانه    بناي آن ساختمان را تكميل نمود، و همچنين                  م 1223/   ق 723سال  

6.ساخت
  

ابوالحسن در زمان         « :   مرزوق در مورد اين مدرسه گفته است                ابن  . مدرسة جامع كبير در تازا
 الحسنه را    �� مدر  اين شهر  چنين وي در      هم 7. » ي نيكو ساخت   ا  مدرسه  شهر تازا    ر  واليتعهديش د   
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1 .بنا كرد
  

 از بر تخت نشستن در مغرب، در شهر              پس  ابوالحسن مريني       . مدرسه عظمي در مراكش         
هر كسي براين        « : گويد  سالوي مي   .    بزرگي بنا كرد      ةيوسف مدرس   روي جامع ابن       همراكش روب      

لند و مدرسه درنگ كند و تزيينات و تجمالت آن را مشاهده كند به قدر سلطان و همت ب                               
2.»برداش به علم و اهل علم پي مي عالقه

  

به قول ابن      .    از جامع اندلس در شهر فاس قرار داشت                 تر  نيي پا  اين مدرسه     . مدرسة الوادي       
 بجز او،    3. مرزوق، ابوالحسن مريني آن را ساخته است و البته تاريخ دقيق بناي آن معلوم نيست                                 

   4.موجود بوده استم 1325- 1324 /ق725سال ر جزناني هم اشاره كرده كه اين مدرسه د

 در داخل جامع        ؛ ساخت   742 را سلطان ابوالحسن در سال            اين مدرسه      .  مصباحيه  ةمدرس  
 ،كه سلطان ابوالحسن آن را ساخت           هنگامي     :  بود  بدين قرار       اش  بود و وجه تسميه      واقع    قرويين    

به سبب      . آنجا كرد    عهده دار تدريس         را   فقيهي به نام ابوالبيضاء مصباح بن عبداهللا الياصولتي                     
  . اند دهيرخام نيز ناممدرسة آن را كاربرد گستردة سنگ رخام در بنايش، 

وي   بلكه  ، كه سلطان ابوالحسن بنا كرد         نيست  تمام آن مدارسي        كه نام برده شد،          ها  ني  ا البته  
 قصر الكبير و جزائر        ،  طنجه، سبته، انفا، ازمور، اسفي، اغمات     ، از جمله مكناسه، شهرهاةدر هم

5.مدرسه ساختنيز 
  

 ني تر  بزرگ     ) م 1359- 1348/ ق .  ه   760- 749( ن  در زمان سلطان ابوعنا          . مدرسة عنانيه    
ت يافت    ر به نام خود وي شه       بنا نهاد،      751سال  ر  او اين مدرسه را د         .   مدرسة مغرب ساخته شد     

عالم به    او   .   او خود سلطاني عالم، شاعر و مالزم علما بود                  6.امروز پيوسته باقي مانده استبه تا  و
و ، و حافظ قرآن و آگاه به ناسخ               مند  بهره   عربي، مثل حساب       و از علوم     منطق و اصول دين،        

   7.ي توانا بودا سندهينومطّلع از رجال حديث، و نيز و منسوخ، و حافظ حديث، 

از  .   شود  انواع مدارس محسوب مي           ني تر  برجسته  از   و  هاي متفاوت      مدرسة عنانيه از مدرسه        
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ي بزرگي است كه فقط مخصوص          ها  اتاق   اين مدرسه اين است كه داراي               هاي ممتاز     ويژگي   
از همان آغاز نيز اماكني براي اقامت طالب در نظر                         .   سالن اجتماعات و كالس درس است             

   1.گرفته شده بود

 را كه ابوالحسن در         ي ا  مدرسه  بناي     واقع   ر  ساخت؛ يا د       مدرسه ديگري     756در سال    ابوعنان     
 ؛ عنانيه معروف شد     ةبه نام مدرس     نيز   اين مدرسه     . دي به اتمام رسان      ، ه بود   كرد  آغاز    شهر مكناس   

  .. نسبت داده شد،ديآن را به اتمام رسانبناي يعني به ابوعنان كه 

بر  ،   زمام امور را در مغرب اقصي به دست گرفتند                   مرين  از زماني كه بني         .  پزشكي ةمدرس  
مرين از نظر طبي       رب در عصر بني      مغ .  يا مدارس طب نظري اهتمام داشتند             ها سيس بيمارستان   أت 

 .ند عملي داشتة كه بيشتر جنب،ها مارستانيب. 2ي؛ مدارس طب نظر.1:دو نوع آموزشگاه داشت

 بزرگي كه     ة بجز مدرس   اما    ورزيدند،      مي سيس مدارس طب نظري اهتمام           أها بر ت    آن  گرچه   
ص اين   تخص .   د شومورد ديگري مشاهده نمي            ، ين منظور ساخت    دسلطان ابوالحسن در شهر سال ب        

2. بزرگ در علوم طبي بودةمدرس
   

سلطان .   گونه نيست و ما گزارش هاي متعددي در دست داريم            اما در مورد بيمارستان ها اين
 و تعيين پزشكان براي       ها  مارستان  يسيس ب أبر ت    - مرين  نخستين سلطان بني     - عبدالحق    بن يعقوب  

3.د بومصرها بسيار  آن
 . ساختندييها مارستاني و بكردند ز او پيروي انيز مرين ديگر سالطين بني 

طور كه سلطان ابوالحسن مريني             همان  4. يعقوب بيمارستاني در تلمسان ساخت          بن سلطان يوسف  
كه در   پرداخت       يي ها  مارستان  يهمچنين به ترميم يكي از ب        او     5. ساخت   در فاس بيمارستاني       

 كه چنان    ، شد يير نظر دولت تعيين م        ز ها  مارستان  ي اين ب   ة ادار    .   قرار داشت      فاس   ةنزديك قيساري      
ابوبكر قرشي مالقي       بن قاسم بن  بيمارستان فاس را به محمد     ةدر اين راستا سلطان ابوعنان مريني ادار

مارستان  عنوان بي    به  ،   الجامع الكبير به آن اطالق شده            ة بنايي كه نام مدرس       همچنين   6. ه بود   سپرد 
العزيزي منسوب به مؤسس آن سلطان ابوفارس                 بيمارستان    .   شناخته شده است   العزيزي المريني        
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1.گرددمياز بهجري قمري هشتمعثمان المريني است و تاريخ بناي آن به سدة بنعليبنعبدالعزيز
  

 و داروها       ها  ي ماري شناخت بة و در زمينند از لحاظ آموزش طب ممتاز بودهااين بيمارستان
2.ندشد مفيد واقع ميعالجهاي صعب ال بيماريو درمان

  

  امكانات و خدمات مدارس به طالب

ر نقاط مملكت    گي د  از نخستين كساني بودند كه به پذيرش طالب علم از                     در مغرب    بنومرين   
 .ساخت  شرايطي فراهم ن       چنين ن  و مدارس موحد       .   كردند   غير از پايتخت، توجه مي            ، خود  

 تا  تندگرف   درنظر مي    مدت تحصيل علم حق سكونت       بر مبناي    طلبه  هر  براي    الطين مريني    س
طالب و اساتيد و كاركنان اين مدارس از                  .   بياموزد    مبادي ضروري را در علوم و فنون مختلف                 

 سالطين، براي استادان و           3. كردند    استفاده مي    ، بخشيدند   مي ها  بسياري كه بر آن       ياموال اوقاف         
هاي  دولت هر آنچه در طول سال            .   اي اختصاص مي دادند           شاگردان مدارس حقوق ماهيانه               

براي شاگردان و استادان الزم بود، فراهم مي آورد و آنان را از حق سكونت رايگان                                           تحصيل  
  . ساختكرد و بر عالمان اين مدارس حقوق دائمي جاري ميبرخوردار مي

 دادند، براي گذران زندگي شمار زيادي                   كه سالطين به مدارس و طالب اختصاص مي                اوقافي    
شدند و  تعداد بسياري دانشجو به اين مدارس روانه مي                      لذا   و  از استادان و دانشجويان كافي بود                 

 موقعيت راهبردي شهرهاي فاس و تلمسان باعث شده بود كه                        4. پرداختند    به انواع علوم مي         
 از ديگر شهرها باشد؛ به همين دليل            تر  و باشكوه     تر  برجستهاين دو شهر  مراكز علمي و آموزشي

  . ندابعضي از اين مدارس تا به امروز باقي مانده

 . نساخت  ي ا  مدرسه  )   مدرسة عطارين     (  مثل  در طول اعصار هيچ سلطاني           « : گويد  سالوي مي   
 بسياري جاري كرد و فقهايي براي تدريس علم تعيين كرد              يها  بر آن چشمه) سلطان ابوسعيد(او

اسكان داد و براي آنجا امام جماعت و مؤذن و خادمي فرستاد تا اوامر او  و دانشجوياني در آنجا
 خريد و به اميد پاداش از            ي حقوقي تخصيص داد و امالك          ها جرا كنند و براي هر يك از آن    را ا

بر  سلطان ابوالحسن      « : نويسد   مي االنيس المطرب      و يا صاحب      5. » خداي تعالي بر آن وقف كرد             
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 زيادي بر آن       ي ها  اموال زيادي انفاق كرد كه بيش از صد هزار دينار بود و باغ                             صهريج    ةمدرس  
 براي اقامت دانشجويان            ي ا  ر اطراف آن آبخوري و وضوخانه و مسافرخانه                       د    و د نمو وقف   

1.»ساخت
  

 نظام خيريه     .  براي دانشجويان بود          خوابگاه    مرين اختصاص      از افتخارات آموزشي دولت بني              
اين نوع    .   در آنجا اسكان يابد          اش،    ي آموزش   ة  دور   پايان   تا  كه طلبه     مي كرد   را فراهم      آن   امكان    

به اين    هاي مختلف مغرب براي فراگيري دانش                 بسياري از سرزمين       ب طال   امكانات باعث شد      
  .منطقه روانه شوند

 حتي  تا جايي كه      ، گرفت   در نظر مي    ياتاق   و غريبي     بيگانه   ي  مدارس براي هر دانشجو           اين  
با    2. بود   اتاق    170داراي      فاس   ة مصباحي  ةمدرس  مثالً    . بعضي مدارس بيش از صد اتاق داشت              

 ، اتاق براي دو يا سه دانشجو و هر تعداد كه ظرفيت داشت                          هر   ،  دانشجويان     شمار افزايش     
 دانشجو از     كه   اي بود    در اين اماكن به گونه           امكانات رفاهي و بهداشتي            .   يافت  مي اختصاص    

اين   ر اثر    باز نماند و ب      هايش  س سازي در     و آماده     ها ب ا كت ة درسي و مطالع     ي ها  حضور در حلقه     
3. نيفتد و مسائل مادي ديگر به سختيهادشواري

 

 و مربيان    ان   و استاد   ن لما ا بلكه ع  گرفت،   قرار نمي     دانشجويان      صرفاً در اختيار      ها   اين خوابگاه      
 تردد بپردازد، بلكه            به مدرسه   تدريس در        براي    و الزم نبود استاد         كردند    يهم در آنجا اقامت م         

4.كرد ي جاهاي ديگر تدريس مو گاه درش تگاه در همين مكان سكون
  

زمان اقامت مجاز در          .   ها محدود و مشخص بود        ويان در اين اقامتگاه          مدت اقامت دانشج        
 سال تعيين شده   15 سال، و در برخي شهرها همچون تونس تا               16بسياري از مساجد جامع تا           

5.بود
   

 استخدام افراد       6. گماشتند كار مي   عالوه براين خدمات، امرا براي مراقبت مسئوالني هم به                         
اذان و برپاداشتن آن، كسي براي                 و  امامي براي نماز          :    بود  براي خدمت در مدارس اين گونه                
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   1. و مدرسه نظارت كندكتابخانهيك نگهبان كه بر و ، ها چراغروشن كردن 

  معماري مدارس بني مرين

شكل مدرسه در مغرب به طور عام به صورت مستطيل بود و در وسط صحن آن حوض                              
ي براي تدريس و در ضلع بزرگ آن               كوچك آن جايگاه       و در ضلع   بزرگي از آب قرار داشت             

شد و يك نمازخانة كوچك نيز براي اداي نماز   ي دانشجويان مشاهده ميها خوابگاهمساكن و 
 طرح و نقشة مدرسه با مسجد متفاوت بود و بستگي به اهدافي داشت كه براي                          2. وجود داشت     
  . شدآن ساخته مي

 مغرب جايگاهي براي        سبك مدارس مغرب با سبك مدارس در شرق متفاوت بود، در                        
چهار جايگاه براي اين منظور وجود داشت، چرا كه در مغرب                         ا شرق دو ي    ر  تدريس بود؛ ولي د  

ي ديگري براي تدريس           ها  گاه ي جا  به اين ترتيب، به        3كردند؛    همگي از مذهب مالكي پيروي مي           
 مثل مدرسة   .   ها ساختند، متفاوت است        بعضي مدارس كه مريني         .   ساير مذاهب نيازي نبود          

 غرفه و سايباني زيبا از چوب            170صفاريين با وسعت كم نظيرش، و مدرسة مصباحيه كه                 
مرزوق     ابن  4. ي مصالي آن نيز متفاوت بود           ها  ي ورود    منقوش و همچنين دهليز ورودي داشت؛               

گويد بنا و معماري مدارس، مثل معماري                  مرين بوده مي      كه خود شاهد ساخت مدارس بني           
سنگ مرمر و تزيينات و ادوات مختلف از جنس سفال و  ها نقش بنا اينر ديگر بناهاست؛ اما د

5.ي محكم به طور خاص وجود داردها چوبو 
  

  انان  مهاجرت كردند و هم         مغرب    مرينيان بسياري از هنر كاران اندلسي به                     ة در دور      
ح و گچبري را در سط      منظور   اين   گرفتن  پوشاندن ديوارها با گچبري را باب كردند و براي انجام                         

رسيد تزيين از چندين اليه از اشكال مشبك                به طوري كه به نظر مي        بردند،    به كار مي      ختلفم 
 وشد  گرفته مي   ها سنگيني ديوار     سختي و  با اين شيوه     .   سوار بر يكديگر تشكيل شده است         
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1.ديرس به نظر ميهاكي جدار خيمهديوارها به سب
  

و )   م 1350- 1323/ ق .  ه 726- 722( ن  العطاري    ةتوان مدرس     از زيباترين مدارس اين دوره مي                 
را  )    م 1341/ ق .  ه 742(  ابوالحسن     ة و مدرس   ، را در فاس      )   م 1357- 1350/ ق .  ه 759- 751( عنانيه   

  .نام بردسال  در

شود، با تزيينات      سطح هر چهار نمايي كه به طرف صحن مدرسه باز مي              در مدرسة عنانيه       
. پوشانده شده است     )   زالجه     (  لعابي  ي ها  يسطح زيرين با كاش     .   بسيار ظريف پوشيده شده است        
 چوبي   ي ها  ي  گچي است و قسمت بااليي را نيز كنده كار        يها يقسمت مركزي داراي كنده كار

 كه اشكال هندسي و     اند   قرار گرفته     تابلوهايي با تزيين گل در كنار تابلوهايي                 .   فراگرفته است     
: ويد گ مي  عنانيه   ةبطوطه در مورد مدرس           ابن  2.  نقش بسته است   ها حواشي كتيبه مانند روي آن          

3.»نديدم من نه در سوريه و نه در مصر و نه در عراق و نه در خراسان مانند آن«
  

 بنايي با يك صحن مركزي كه          : ، شباهت زيادي به هم دارند              ها  هي زاو      مدارس و     ةنقش 
 و نيز يك نمازخانه و تعدادي اتاق براي اسكان طالب در                          پيرامون آن را تاالرهايي فراگرفته                 

4.مختلف ساختمانطبقات 
   

 باالي آن     ةدر طرف راست طبق        و   صحن مدرسه   ة عطارين   مدرس  روي در ورودي            روبه   
اين   .   قرار دارد        درس    ي ها   مقابل آن اتاق        در   طالب و در طرف چپ دار الوضوء و                ي ها  غرفه  

درزمان     )   ق .  ه 723  : م   ( يمدرسه همان طور كه از شرح زندگي شيخ ابن العباس بن البناء المراكش                   
و شرح  )   ق .   ه 807  : م   ( ي شرح حال شيخ المكود      نيز از     و  ، توان فهميد    به شهر فاس مي      ش ورود    

5. بوده است فقه و نحوهاي محل تدريس درس،شودبرداشت مي) ق.  ه818 :م(حال ابن الفتوح 
  

سازي  فن عمارت    ر  اين بنا نقطة آغازي د          .   ساختن مدرسة عنانيه هفت سال طول كشيد            
گچ  ر ساخت اين عمارت نقوشي ب        ر   د 6. هاي مريني شدناي ساختمانگرديد و نمونة خوبي براي ب

سقف آن خالي از نقش به         و  ديوارها      ز  و چوب حك كرده بودند، به طوري كه هيچ يك ا                    
يش چوب در پوشش برنز و با            ها  در  جنس  .   ي آن هم نقوشي داشت       ها  در  رسيد، حتي    نظر نمي  
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يش از   ها  هيحاش .    مخصوص داشت    درهاي ورودي آن تزيينات               .   كمال مهارت ساخته شده بود         
ي گوناگون بود؛ همچنين از مرمر داراي                      ها  رنگ  هايي با    هاي رنگارنگ و كاشي          عقيق 
اين فن خاص معماري مريني ها شد كه بر بزرگي و                  .   ي گوناگون استفاده كرده بودند               ها  رنگ  

. د  صحن مدرسه بسيار وسيع و با مرمر سفيد پوشيده شده بو               1. افزود    عظمت مؤسسان آن مي       
در  .   شدي اتاق به روي گچ كاري حياط باز مي                 ها  پنجره  اطراف حياط كاشي كاري شده بود و               

2.ي بزرگ و مزين به آيات قرآن قرار داشتا بهيكتدر آن رس
  

 ديگر  توان     كه از باالي آن مي         است   ي  بلند ة  منار  ساختمان مدرسه،     در انتهاي سمت چپ       
دار شهر فاس است و از دوردست               مناره   ةمدرس  اين مدرسه تنها      .    شهر را نظاره كرد       ي ها  مناره   

شود  ديده مي    ي ا  العاده     در نماي آن بقاياي ساعت آبي فوق              .   دهد   يك مسجد نشان مي     ةآن را به گون       
اين تدبير       . دارد    را    زنگ ساعت    خاص    ي  هنوز جام برنز      ها با سيزده رف تزييني كه بعضي از آن   

ارائه و       1317  / 716 در سال    ) م 1331- 1310  / ق .   ه 730- 709  ( بي همتا به فرمان ابوسعيد         
آن را      1356/   758ابوالحسن علي بن احمد تلمساني در سال              به دست   ابوعنان فارس           و اجرا شد   

   4.دآم ميارشمه  بفنّي يها ي خود يكي از شگفتةدر زمانساعت مذكور  3.تعمير كرد

هده كرده     را مشا    از زمان ساخت، اين مدرسه            پس و نيم   ه  حسن الوزان در حدود يك سد            
 ديگر   ةها مدرس    و زيبايي و جمالش نسبت به ده           بود   حفظ شده   آن   پيوسته نقش   كه تا زمان او        

   5. استبودهبيشتر ، گردد به دوران مريني برميها آنةهمبناي كه 

با                ها هم عموماً     مارستان  بي ساختمان     از صحن مركزي مربعي شكلي تشكيل شده كه 
 با اين    ، ه شده و بنا به طور كلي شبيه مدارس مريني است               در دور تا دور صحن احاط            يي ها  رواق    

6.تفاوت كه نمازخانه ندارد
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  مرينسازي در عصر بني علل شكوفايي نهضت مدرسه

مرينيان بعد از غلبه بر         .   گردد   نخستين دليل شكوفايي به اوضاع سياسي مغرب دراين دوره برمي                      
به دنبال آن      .   آوردند و اوضاع آرام شد             دشمنان داخلي و خارجي، تا حدي قلمرو ثابتي به دست                    

در شهرها امنيت عمومي و رفاه ايجاد شد و سالطين و دولتمردان توانستند به ساختن مدارس                                  
ها حول جامع قرويين كه به مثابة يك دانشگاه بود، مراكز فرعي ديگري به وجود آن. بپردازند

رامش برخوردار بودند و به                آوردند كه در آن طالب بومي و غيربومي به طور يكسان از آ                            
  .پرداختندمي درس و تحصيل

 به  حقوق كافي ماهيانه       پرداخت     عامل ديگر، تشويق علما و فرهيختگان توسط سالطين و                
ها در همة امور و مسائل علمي و دولتي و برگزاري                      و به خصوص مشورت با آن          طالب  و  علما  

طان ابوالحسن مريني و فرزندش ابوعنان                مانند سل  .   مجالس علمي با علما و مجالست با ايشان بود              
هاي بسياري داشتند كه در          ها و مناظره     ها مناقشهكه دربارشان پيوسته آكنده از علما بود و با آن

 به علم    كه  ابوسعيد  و يعقوب بن عبدالحق       ابويوسف     و يا   1ها اشاره شده است؛      كتاب مسند به آن
  .ختندپردا يها م  و به تشويق آنند عنايت داشتعلماو 

هاي عمومي دست زدند كه براي نخستين بار در مغرب از ابتداي                         همچنين احداث كتابخانه        
مرين خزائن علمي محدود به قصرها نبود و همة كساني كه                      در عصر بني    .   اين دوره آغاز شد          

. هاي عمومي از آن برخودار شوند              توانستند در كتابخانه        مشتاق كسب علم و معرفت بودند، مي            
ها در اماكن سهل الوصول، مانند مساجد و مدارس، قرار داشت و سالطين مريني                               خانه اين كتاب    

ها اهتمام فراوان         ترين كتاب    ها طريق اهدا و وقف با ارزش              به غناي هر چه بيشتر اين كتابخانه           
 نيز  شماري   بلكه  ، پايتخت فاس منحصر نماند       به   عمومي تنها    ي ها   ساخت كتابخانه    . ورزيدند     مي 
ز     در   ا بعضي  ديگر ساخته شد         نيز مشهور             ؛ شهرهاي  به كثرت كتاب  مثل شهر سبته كه   
و به   رايج شد    و آموختن و تعليم و تربيت            علمي ايجاد كرد       حركت  ها   ساختن كتابخانه    2. بود  

 .دگردي منجر در سراسر مغرب توسعة مدرسه سازي

س را از     اندل   ي ها   مجموعه كتاب    نمود   تالش   ،  يعقوب بن عبدالحق      ، مرين  نخستين سلطان بني   
 بود كه حتي      براي رسيدن به اين هدف آن قدر مصرّ                وي  .    غاصبان اسپانيايي حفظ كند       برد دست 
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برگرداندن اين          خود را      يكي از شروط     ،  منعقد شد ها  يي اي صلحي كه بين او و اسپان       ة در معاهد    
ق .  ه 684ي در سال    ي  سانچو پادشاه مسيحي اسپانيا       اين شرط در قرارداد صلح با            .   قرار داد      ها   كتاب  

1.ستاموجود 
  

ي كه به   ي علم ي ها  كه سلطان از او خواست كتاب          است   آورده      كتاب استقصا   سالوي نيز در      
هايي   از جمله كتاب        .  برگرداند     غارت شده بود،       هنگام تجاوز به شهرهاي اسالمي به دست نصاري            

 ،مكري  ها و تفسيرهاي قرآن          مجموعه بود كه شماري از مصحف          13   فرستاد،   سلطان اسپانيا   كه  
 استبصار  و  تهذيب   مانند   ،  آن  ي ها   حديثي و شرح    هاي  ب اكت از    و  ي، عطيه و ثعلب    ابن  مانند تفسيرهاي     

غيره، در جزو آن بود كه همه به دستور اين                    و  ي عرب  دين و ادب       اصول و فروع       هاي  ب اكت از   و  
ها  آنسپس ؛ بود وقف كرد نموده كه بناايها را به مدرسه  و آنسلطان به شهر فاس انتقال يافت

 .د  انتقال دا     ، ها  ها و خانقاه       مثل رباط    ، از مدرسه به مساجد و بعضي مؤسسات آموزشي ديگر                را   
2 . سلطان يعقوب بن عبدالحق توسط فرزندان او دنبال شدرويةاين 

  

مرين،   سازي در مغرب عصر بني         اما عامل بسيار مهم ديگر در شكوفايي نهضت مدرسه                   
رغم   مرين، به    همة مدارس بنا شده توسط بني          .   ب بود   اوقاف بر مراكز علمي و طال              تخصيص 
ها همگاني و     از لحاظ وسعت و امكانات، متكي بر وقف و تحصيل در آن                         شان ي ها  تفاوت   

كردند تا آنان       سالطين تمام امكانات مورد نياز را براي دانشجويان به وفور مهيا مي                            .   رايگان بود      
 ها  دولت   مرين بر ديگر      قفيات آموزشي بني       برتري و    3. اي جز تحصيل نداشته باشند       هيچ دغدغه    

  .طلبد كه تفصيل بررسي آن مجال ديگري مي4كامالً آشكار است،

ي ها  دوره     مسئلة مهاجرت علما به فاس و مغرب، در اين دوره نسبت به                       البته رحلة علما و      
كه شمار زيادي از علماي اندلس وارد مغرب شدند و حوزة                        قبل شدت بيشتري داشت؛ ويژه اين            

به   علماي مهاجر اغلب       . جديدي از فرهنگ و تمدن اسالمي را در مغرب اسالمي پديد آوردند                       
 دروس عربي و ادبي           ةزمين  در   ها    آن  ة در ساي   ها بردند و اين شهر      مي  پناه   و فاس     سبته هاي  شهر

براي نمونه،      .    به ديگر شهرهاي مغرب منتشر شد        رشان يكرد كه از آنجا تأث         پيدا   نشاطي فراوان        
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و  فراخواني 1.رفت ي قواعد اندلسي از بين م،شد يها دعوت نمامل اندلسي به دستور مرينياگر الع
 از دانشمندان شمال        يي ها  گروه   ها،   عالوه براندلسي         ، باعث شد  پذيري سالطين مريني       مهاجرت   

 تا جايي كه از اهالي اين سرزمين              يابند،    و در مغرب اسكان        وند به سوي آنان روانه ش         نيز  افريقا    
 عالمه   ،  لسان الدين بن خطيب       ، خلدون   ها پيشواي تاريخ ابن          از مشهورترين آن        .   آمدند   ساب  به ح  

بطوطه و     ابن  سفرنامة    ة  نويسند  يكلبي اندلس    جزي  مرزوق تلمساني و ابن          ابن  ، مقري الكبير تلمساني      
  .را مي توان نام برد شمار ديگري

  گيرينتيجه

راي اين دولت و نيز نبود رقيب جدي خارجي                   مرين، با توجه به اقتدار داخلي اكثر ام                  عصر بني  
علم و فرهنگ نيز كه       .   در سراسر مغرب، دوران ثبات و آرامش اين منطقه به شمارآمده است                           
سالطين علم دوست و     .   براي رشد و اعتالء محيطي امن مي جويد، مغرب عصر مريني را يافت                        

ي براي اعتالي علمي        فرهنگ پرور اين دولت هم قدردان اين نعمت بودند و از هيچ كوشش                              
سرزمين خود دريغ نكردند، كه شاخص ترين آن نهضت مدرسه سازي در سراسر مغرب و                               

  .توسعة آموزش و علم آموزي در تمام شهرهاي مغرب اقصي بوده است

ها حقوق   سالطين، مدارس و مراكز علمي بسياري ساختند و به استادان و شاگردان آن                                
هاي تحصيل براي شاگردان و استادان               هر آنچه در طول سال        دولت هر     .    اختصاص دادند       ماهيانه   

رس  ا مد .   كرد  الزم بود، فراهم مي آورد و آنان را از حق سكونت رايگان برخوردار مي                                         
 .ترين مدارس اين دوره بودند                  از مهم    مصباحيه و عنانيه     ، عطارين   ،   سبعين، حلفاويين، صهريج     

ا اين شهره  در  مراكز علمي و آموزشيموقعيت راهبردي شهرهاي فاس و تلمسان باعث شد كه
برتري مرينيان      .    باشد، كه بعضي از آن مدارس تا به امروز باقي است                       تر  و باشكوه     تر  برجسته  

  . ها در اين بود كه مدارسي با درآمدهاي وقف براي طالب ساختندنسبت به ديگر دولت

علما از مناطق       عالوه بر ثبات سياسي و علم دوستي سالطين مريني، مهاجرت گستردة                         
هاي  هاي عمومي و اختصاص درآمد            ويژه از اندلس به مغرب و نيز ساخت كتابخانه                 مختلف به  

مرين   سازي در مغرب عصر بني        كالن موقوفات به مدارس را از ديگر علل رشد نهضت مدرسه                      
  .اند دانسته

ي ميانه    ها مرين را عصر علم و فرهنگ در مغرب سده         رو، گزافه نيست اگر عصر بنياز اين
________________________________________________________________ 
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هاي علمي توسعة بسياري به وجود آورد و اين در ساخت مدرسه،                         بناميم؛ دولتي كه در زمينه           
 و تشويق دانشمندان و طالب علم و تخصيص موقوفات به نفع علم و اختصاص                          ايجاد كتابخانه      

  . هاي فراوان به مصالح علما و نويسندگان و طالب علمي منعكس شده استهزينه

  منابع و مĤخذ

: الرباط ،  المرينيه���
�	 السنيه في تاريخ �������، )م1972/ق 1392(عبداهللابنفاسي، ابوالحسن عليزرعابيابن  - 
 . الثانيه������دارالمنصور الطباعه والورقه، 

�	االنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب و تاريخ                             ،  ) م 1999/ ق 1420  ( -----   - �� 
 . الملكيه�������: ، الرباطفاس

 محمد پروين گنابادى،         ةترجم  ،  خلدون    ابن  ةمقدم  ،  )  ش 1375( حضرمي  خلدون   بن خلدون، عبدالرحمن        ابن    - 
 .8، چانتشارات علمى و فرهنگى: تهران

 .دارالفكر: ، بيروتالعبر و ديوان المبتدا و الخبر في تاريخ العرب و البربر، )م1988/ق 1408(-----   - 

 .دارالكتاب: ، دارالبيضاء2، جدليل المورخ المغرب االقصي، )م1965- 1960(عبدالقادربنعبدالسالم، مريسوده ابن  - 

 .58 - 53صص ، 1ش ،4، س  الحق���� ���	 ،»تاريخ تعليم اسالمي«، مقالة)م1969(عبدالعزيز عبداهللا، ابن  - 

، به   �����������	ر  الروض الهتون في اخبا          ،  ) م 1999/ ق 1412( المكناسي  العثماني   محمد بن غازي،محمد     ابن    - 
 . الثالثه������، ������������
	: كوشش عبدالوهاب بن منصور، رباط

: ، رباط     فاس  ���	 االقتباس في ذكر من حل من اعالم              ��
�،  ) م 1973( المكناسي  محمد بن القاضي، احمد     ابن    - 
 .������� و ������دار المنصور 

، تحقيق   لمسند الصحيح الحسن في مĤثر موالنا ابوالحسن                ا ،  ) م   1981( محمد بن احمد  بن مرزوق، محمد      ابن    - 
 . الوطنيه للنشر و التوزيع������: ماريا خبسوس بيغيرا، مراجعه محمود ابوعباد، الجزائر


 � �� � ��   ن  ع  ه م رج  ت ،   وم  ي  ال   ي ت  ح  ي رب  ع  ال   ح ت ف  ال   ن  م  ي ق ري   االف    ال  م ش  ال   ي  ف  ه ي الم   االس   رق  ف ال    ، )  م 1987( بل، آلفرد       -  � 
  .ي الم  االس رب غ  دارال: روت ي  ب ،دوي  ب ن م رح دال ب ع

 .انتشارات سمت: ، تهران يعقوب آژندة، ترجممعماري اسالمي هنر ،)ش1381(، جاناتان بلومبلر شيال  - 

 .ت حكمت ترجمة مهرداد وحدتي دانشمند، تهران، انتشارا،فاس شهر اسالم ،)ش1389( تيتوس،بوركهارت  - 

 .انتشارات آستان قدس:ترجمة اسداهللا علوي، مشهد، مدن اسالميت، )ش1386(ژوزف،بورلو  - 

�جامع القرويين المسجد و الجامعه             ، )م1973(عبدالهاديالتازي،   - ��� دارالكتاب اللبناني،         :   ، بيروت     فاس  	
 . االولي������

  به كوشش  ، حل مراكش و اغمات من االعالم             العالم بمن     ا   ، ) م 1993( ابراهيم    بن السالوي، عباس       التعارجي      - 
 . الثانيه������ ،�����
� �������: الرباط، منصوربنعبدالوهاب

��جني ، )م1991/ق1411( علي،جزنانيال  - �  . الثانيه������، هيالملك ������� :، الرباطفاس 	���اآلس في بناء  �

، به كوشش    خلدون   ي الغرب االسالمي زمن ابن          الفكريه ف      �����	،  )  م 2007/ ق .  ه   1427( جمعي از مؤلفان        - 
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 .  االولي������النجاح الجديده،  �����: الدارالبيضاء ،ناصر البعزاتي

 .27، ش 14، س البحث العلمي ���	 ،»بنومرين بفاس«، )م1977(زمامه، عبدالقادر   - 

 .دارالتونسيه: سالمه، تونسبنير، ترجمة محمد مزالي و البشتاريخ افريقيا شماليه، )م1978(ژوليان، اندري  - 

 مجله شهريه تعني بالدراسات  ،الحق ���� ���	 ،»مرينالفكر المغربي في عصر بني«، )م1969(السائح، حسن  - 
 .9- 8 ، ش 12، سوزارت عموم االوقاف: و الفكر، رباط �������االسالميه و بشؤون 

 .االزهر، شباب الجامعه:  قاهره، التاريخ االسالميالرباط في 	���، ]تابي[السيد سحر، عبدالعزيز السالم  - 

، هاالندلسي       و تاثيراتها     هالمشرقي      في المغرب اصولها      هاالسالمي     ������	،  ) م 1987(  محمد ، عادل عبدالعزيز         - 
�� :هلقاهرا
��� ��  .للكتاب ������ �����

دارالشوون       :   ، بغداد    لمرينيين  االوضاع االقتصاديه في المغرب علي عهد ا                ،  ) م 2001( عالوي الشاهري، مزاحم             - 
 .الثقافه العامه

:  ترجمة نوراهللا كسايي، تهران             ، هاي بزرگ اسالمي       تاريخ دانشگاه       ،  )  ش 1372(  محمدعبدالرحيم     ، غنيمه   - 
 . 2مؤسسةچاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چ

 الكامل    ، مصحح عبداهللا     االكياس      �!�� 	االنفاس و        ����،  ) م 2004( جعفر  بن الكتاني، الشريف محمد           - 
 .، دارالثقافه]جابي[الكتاني،

الدول العربيه،     !����، ]جابي[ ،في حوض البحر االبيض المتوسط ��$���	 ��!#�"�، )م1965( عثمان،الكعاك  - 
 .معهد البحوث و الدراسات العربيه

 . الثالثه������اني، دار الكتاب البن: ، بيروتالنبوغ المغربي في االدب العربي، )م1975(كنون، عبداهللا عبدالصمد  - 

 .9، دارالحديث الحسنيه، ش ، مجلة قرآن و حديث»مرينمراكز التعليم في عهد بني«، )ق1412(لواح، محمد  - 

نشر  :   نيويورك    - ، ترجمة نيكوال زياده، بيروت               مرين  فاس في عصر بني      ،  ) م 1967( لوتورنو، روجيه           - 
 .فرنكلين للطباعه والنشر �#"��باالشتراك 

 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر               ،  ) م 1968/ق1388(محمدبناحمداني، ابوالعباسمقري التلمس  - 

 . السادس������دار صادر، : ، تحقيق احسان عباس، بيروتوزيرها لسان الدين بن الخطيب

 .المهديه �����: ، تطوانالعلوم و الفنون علي عهد الموحدين، )م1950/ق1369(المنوني، محمد  - 


اآلداب و العلوم  �$
 نشر : رباط،المرينين %#�"�ورقات عن ، ]تابي[-----   - ����%�� ����� �
&�'���  ����! 
  .محمدالخامس

، االستقصاء الخبار دول المغرب االقصي                ،  ) م 2007( حماد  بن خالد  بن احمد  الدين   الناصري السالوي، شهاب           - 
 .دارالكتب العلميه: بيروت

معيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي علماء افريقيه و                      ،  ) م 1981/ ق 1401( يحيي بن والنشريسي، احمد         - 
  .دارالغرب االسالمي: ، به كوشش محمد حجي و ديگران، بيروتاالندلس و المغرب

حميده،   ، ترجمه از فرانسه به عربي عبدالرحمن                وصف افريقيا    ،  ) م 1978( الزياني    محمد بن الوزان، الحسن          - 
   .سعودمحمدبن !���� نشر مطابع: السعوديه �������
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  مطالعات تاريخ اسالم

  1391 زمستان  /15  شمارة /سال چهارم

  

   در علم الحديث )ع(حسن عسكرينقش اصحاب ايراني امام 

  با تكيه بر كتب اربعة شيعه

  

1مصطفي پير مراديان
 

  2اصغر منتظرالقائم

   3فرشته بوسعيدي

  

  

  

  

اي براي ارشاد و هدايت             ماعي حاكم بر جامعه برنامه          امامان شيعه به اقتضاي شرايط اجت            : چكيده  
سازي جامعه در نظر گرفتند و در راستاي فرهنگ سازي به تربيت شاگردان بسياري همت                                  وتمدن   

. شند ايشان كاروان بشريت را به سوي توحيد و تداوم مدنيت اسالمي رهنمون با                              در كنار    گماشتند تا   
ي نيل به مقاصد خويش شاگرداني تربيت كردند، كه از آن                       نيز برا   ) ع ( در اين ميان امام حسن عسكري            

 جامعة  ها و عقايد و اهداف امامان شيعه در                 ميان تعداد زيادي ايراني تبار بودند و در انتقال انديشه                             
 افكار و    ة اين گروه بيشتر، راويان حديث و انتقال دهند                    .   اند  ويژه در ايران نقش فراواني داشته                 اسالمي به   

و در اين باب توانستند آثار و روايات بسياري بر جاي گذارند كه شمار                                ب تشيع بودند      هاي نا   انديشه   
توان   گرفته است، مي      مردم قرار مي       ة زيادي از اين روايات را كه بيشتر بعد فقهي داشته و مورد استفاد                            

  . شيعه، مشاهده كرداربعةويژه در كتب در منابع روايي، به

  روايت، كتب اربعه ، علم الحديث، )ع(عسكري ائمه، امام حسن اصحاب ايراني:كليدي هايواژه
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Abstract: Muslim imams established a plan for guiding and civilizing society based on 

social conditions in society . They trained a lot of Iranian discipls in order to follow Islamic 

cultur. So Imam Hassan Askari(PBUH) trained some discipls to achive his goals.This 

group narrated and transfored religious traditions. They had a lot of works which were 

more about Islamic jurisprudence. So people could use these works easily. These works 

can be observed in narrative books such as the four Holy Books.         
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  مقدمه

هاي علمي    از دوران خالفت مأمون رستاخيزي علمي در جهان اسالم آغاز شد و ترجمة كتاب                              
 مسلمان خود در باب علوم مختلف به               در همين زمان بود كه دانشمندان                 .   گسترش يافت    

 اين  .   هاي بنيادين و مستقلي پرداختند و علم حديث، و روايت نيز از اين امر مستثني نبود             پژوهش
 قرار    طبقات    كافة    توجه    كمال    مورد     و   بوده     ها آن    اهم    و   علوم    اشرف    از    ن انا مسلم   نظر   در    علم 
 پيامبر    از    مروي     احاديث      دين    احكام     از    ع اطال وسيلة ترينمهم قرآن از بعد زيرا ،است گرفتهمي
 پيروي به شيعه. گرديد مردم عمل مالك قرآن، همدوش حديث، ،)ص(پيامبر رحلت از بعد .بود
 هجري   نخست   سدة   اواخر       از  يعني   ابتدا،      از    را    حديث    كتابت    - السالم   معليه -   بيت   اهل    از  

 حديث    و   روايت      نقل   ، ) ع ( صادق  جعفر    امام     و   ) ع (  باقر  محمد   امام     زمان     در    و   كرد    آغاز     ، قمري  
 نقل   ، است   داشته    وجود     عمل   آزادي       شيعه  براي     حدودي      تا   كه   دوران       اين    در  .   رونق فراوان يافت          

 سدة  اواخر    در     يعني   بعد،    دورة      در  .   يافت    گسترش    وسيعي   مقياس    در    حديث    ضبط  و   روايت      و 
 ميان   در    كنون  ا   كه   حديثي    هاي  ب اكت .  شد رايج الحديث جوامع تأليف چهارم، سدة اوائل و سوم

 هم   و   وغ بن هم    2ايرانيان       كه   بود    دوره      اين    در    و   1است   جوامع     همان    ، است   موجود     سني  و   شيعه
اين زمينه  توانستند          در    و   دادند      نشان    زمينه    اين    در    اسالم    به   نسبت   را    خود    صميميت  و   اخالص   

  اين پژوهش برآنيم تا با روش             در    . آورند      وجود     به   ماندگاري       آثار     ) ع ( ئمه ا   3اصحاب    نقش در   
 شيخ االستبصار    و  التهذيب    كليني،   الكافي   (    تحليلي و  با تكيه بر كتب اربعة شيعه           - توصيفي  

ها به عنوان چهار تأليف مهم           و از آنجايي كه اين كتاب       )  شيخ صدوق من ال يحضره الفقيهطوسي،
  :هاي زير پاسخ دهيم اند، به پرسشروايي شيعه نقش مهمي در انتقال روايات ائمه ايفا كرده

 در باب حديث و روايت             ) ع (  از اصحاب ايراني امام حسن عسكري               چه تعداد      . 1
  فعاليت چشمگيري داشتند؟

 در باب حديث شيعه چه آثاري به نگارش               ) ع ( ياران ايراني امام حسن عسكري                  . 2
  اند؟درآورده

 و ) ع ( به صورت مستقيم و نيز  با واسطه از امام حسن عسكري                   ( چند روايت         .3
________________________________________________________________ 

  . ذبيح اهللا صفا تاريخ ادبيات ايران استاد مطهري و خدمات متقابل اسالم و ايران: رك   1

 .خاندان اشعري: است كه در ايران متولد شده اند و هم كساني كه به ايران مهاجرت كرده و ايراني شده اند، مانندمنظورهم كساني   2

منظور از اصحاب در اين  .شين، مالك و امثال آن آمده استني يار، معاشر، همراه، همادر لغت به معنكه » صاحب«جمع    3

 بودند و از نزديك با ايشان حشر و  - عليهم السالم -   مستقيم با اهل بيتنوشتار، آن دسته از افرادي هستند كه در ارتباط

    .اند همراه آنان بودهزيادينشر داشته و مدت 
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 از اصحاب ايراني امام حسن               هايي،   حت عنوان چه موضوع       و ت  )   ديگر ائمه    
 نقل شده است؟) منابع متقدمان( در كتب روايي)ع(عسكري

  چه تعداد از اين روايات اختصاص به كتب اربعة شيعه دارد؟        .4

 )ع ( وسط ياران ايراني امام حسن عسكري               چند درصد از روايات كتب اربعه ت                   .5
  نقل شده است؟

 جامع االحاديث       ، ارجاع روايات در مجموع مبتني بر استفاده از لوح فشردة                             در اين تحقيق     
  .صورت گرفته است

)ع(اوضاع علمي و فرهنگي دورة امام حسن عسكري
  

 معتمد   ، مهتدي    ( عباسي   خلفاي    از    تن   سه  با   خود    امامت     سال   شش  طول    در    ) ع ( عسكري    حسن   امام   
 دشمنان   ترين  سخت  نزد    بار    چندين    را    او    و   بود    مراقبت     تحت   همواره      امام     1. بود    معاصر )   و معتز  

 اعتقادي     اصول    و   اسالمي    ة عقيد   از    دفاع    براي )ع(عسكري حسن امام 2.كردند محبوس )ع(بيت اهل
 از   را    وي نيشابوري،اسماعيلبناسحاق به اينامه طي حضرت ،مثال عنوان به. كوشيد بسيار شيعه

 كوشش   دين،     در    پارسايي     خدا،     از    پرواي      به   را    شيعيان   و   3، داشت    باز    آخرت     و   دين    در    كوتاهي   
 به   محبت   و   احسان     همسايه،     به   نيكي   طوالني،      ة سجد  امانت،      اداي      گويي،   راست    خدا،     راه     در  

 4.ما   ننگ   نه   باشيد   ما   زينت    : كرد    سفارش    آنان     به   و   نمود    دعوت     اخالقي     خوش    و   خويشاوندان  
 و  كرد  مي   خنثي   را    ان مخالف    و   غلّو   اهل    هاي  دسيسه   خود،     ياران      اشكاالت     به   پاسخ   با   وي  

 ةدربار      را    حديث    اهل    اعتقاد     كه   گونه  آن    نمود؛   مي   تصحيح   را    اسالمي    هاي  فرقه    انحرافات     
 او   غير   و   است   چيز   همه   آفريدگار و خالق خداوند«: فرمود و كرد ابطال قرآن بودن غيرمخلوق

   5.»است آفريده  و مخلوق هست، چه هر

 خود   شيعيان   هدايت     به   امامت     دروغين      مدعيان     و   غلّو   انحرافي      جريان     برابر     در    حضرت    آن  
 شتا د مي   برحذر     باطل    هاي    تفسير   و   قرآن     از    انحرافي      هاي  برداشت     از    را    يارانش      وي  .   پرداخت    مي 

________________________________________________________________ 
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 ديگر    از    1. دننكن   فراهم     را    مسلمانان     عقيدتي    انحراف      ةزمين    كساني    بود    مراقب     حال    عين   در    و 
 فرزندش     غيبت   ةمسئل   براي     عمومي    اذهان      سازي  آماده      ) ع ( عسكري    حسن   امام     فرهنگي    هاي  فعاليت  

 و  داد     خبر   جريان     اين    از    شيعه  نزديكان      و   ن ا معتمد   پيش   در    حضرت    آن  .   بود    ) عج ( مهدي    حضرت  
 براي    را    ) عج ( مهدي    حضرت    مبارك     وجود     ) ع ( عسكري  حسن   امام     2. فرمود     او    امامت     به   تصريح  

 آنان    اطالع     به   را    اش  يجانشين    مسئلة   و   وي    تولّد    هايي  نامه    طي   و   كرد  مي   ثابت    خود   خاص ياران
 اي نامه    ) ع ( امام حسن عسكري        وفات     از  پيش سال دو: گويد ميبالل بن محمد جمله از رساند؛مي
3.بود معرفي كرده را خود جانشين نامه آن در كه رسيد من به آن حضرت از

  

 برجسته    اصحابي    تربيت    ) ع ( حسن عسكري     امام     فرهنگي    اقدامات       ترين  مهم   از    يكي   اما شايد   
 رجال    در    . كردند    هاى خود را در جامعه منتشر مى             علوم و دانش      توسط آنان       كه   بود    موثق    و 

 ايراني      آنان     از    نفر   36  كه   است    آمده   ) ع ( اصحاب امام حسن عسكري          از    نفر   103  نام    طوسي 
هاي رجالي در مجموع تعداد اصحاب ايراني آن                        ولي با مراجعه به ديگر كتاب             4. اند  بوده   

اندك ة پيش از آن  كه اين رقم تعداد اصحاب امام نسبت به دوراندوده نفر ب75حضرت بالغ بر 
 مثالً در زمان      . ط اجتماعى و سياسى زمان ائمه يكسان نبوده است                ي توان گفت شرا     است و مي   

ط اجتماعى مساعد بود و به همين           ي شرا   -  عليه السالم     -  و امام صادق       -  عليه السالم     - امام باقر      
 بالغ بر چهار هزار        -  عليه السالم     - شاگردان و راويان حضرت صادق                بينيم كه تعداد       مي دليل  

 به دليل فشارهاى       -  عليهما السالم     - رى  كامام عس    زمان     امام جواد تا        ة  ولى از دور       . شد نفر مى  
 فعاليت آنان از طرف دربار خالفت، شعاع فعاليت آنان بسيار                              بر شديد نظارت    سياسى و  

 نسبت به زمان حضرت       ، يان و پرورش يافتگان مكتب آنان              محدود بود و از اين نظر تعداد راو                 
آن حضرت شديداً تحت          زيرا   .   دهد    كاهش بسيار چشمگيرى نشان مى         -  عليه السالم     - صادق   

 بايد توجه داشت كه در ميان همين تعداد محدود اصحاب و            ولي.  سياسى بودنظارتمراقبت و 
ه                  چهر آن حضرت،  ن  يا و ا و شخصيت           ر ن  درخشا ى  برجست     ها ى  ني     ة ها ا ير نند  ، ا ما   :

قمي و  حميري  حسن بن جعفر بن ، عبداهللا    قمي اشعري  بن عبداهللا   بن سعد،  نيشابوري    شاذان   بن فضل 
رفتند و     خاصى به شمار مى    ة علمى و فقهى وزن      ةبودند كه هر كدام در صحن     قمي هاشمبنابراهيم
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ثار حديثي كه بيشتر در        ليف آ  أ توانستند با نقل روايت و ت            و  بودند   ي برخى داراى تأليفات متعدد 
ايفا كنند    و پايداري تشيع         نقش مهمي در انتقال افكار ائمه             ،  مسائل فقهي و كالمي بود        ة برگيرند   

 با تكيه بر    ،  در علم حديث و روايت          ) ع ( حسن عسكري   كه در زير نقش اين اصحاب ايراني امام                  
  .گيردي قرار ميبررس  مورد،شيعهة كتب اربع

   ازياهو مهزيار بن ابراهيم .1

ة جمل   از    و   اهوازي،         ابواسحاق     كنية او   1، ) ع ( وي از جملة اصحاب ايراني امام حسن عسكري                   
 نامحدث    از    ابراهيم      2. است   بوده     حديث    در    مشهور    و   معروف     االبواب       از    و   ) ع ( مهدي    امام     سفراي  
 به   را    البشارات       كتاب    حديث    باب    در    وي  .   است   ايشان     روات      ن ا معتمد   و   ثقات    از    و   اماميه،    
 از   ادريس    بن احمد    از    عبيداهللا   بن حسين   توسط    ابراهيم    البشارات       كتاب    3. است   ورده    آ   در    نگارش   
ترين راويان حديث بوده است كه در                وي يكي از مهم        4. است   شده   داده      خبر   عبدالجبار    محمدبن  

ها به صورت     روايت از وي نقل شده و اكثر اين روايت                     765مجموع در منابع روايي شيعه            
هاي  تعداد روايت       .    روايت  از وي نقل شده است           43بعه در مجموع      در كتب ار     .   تكراري است     

 روايت، در       6  االستبصار    روايت، در        12،  الكافي   مهزيار توسط كليني در        بن نقل شده از ابراهيم        
 روايت است كه بيشتر اين روايات با واسطه و به                    3  الفقيه  يحضره من ال روايت، و در 22 التهذيب

  . ار، نقل شده استمهزيبنتوسط برادرش، علي

  ابراهيم بن محمد همداني .2

بوده     - عليهم السالم       -  اصحاب امام رضا، امام جواد، امام هادي و امام حسن عسكري                             از  وي   
 ابراهيم از جملة محدثان و راويان حديث 6. مرتبه به جا آورد40 وي حج خانه خدا را 5.است

.  او ظاهراً داراي آثار تأليفي نبوده است                   7. ستاز جملة راويان او، ابراهيم بن هاشم قمي بوده ا                       و 
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 هاي  روايت آن به كتاب   18 روايت از وي نقل شده است  كه  306طور كلي در منابع روايي  به
من ال   روايت، در كتاب          9  الكافي   در كتاب     .    اختصاص دارد       يحضره الفقيه    من ال   و  التهذيب   ،  الكافي   

روايت در باب خمس و غنائم و البينات از وي                       2  التهذيب    روايت و در كتاب          7  يحضره الفقيه    
  .  روايتي از وي نقل نشده استاالستبصاردر كتاب . نقل شده است

  ابراهيم بن هاشم قمي  .3

 و ظاهراً در عصر        2بوده     - السالم     عليه -    از ياران و راويان امام حسن عسكري           1»ابواسحاق قمي«
 خبري  اما  .    متولد شده است    189 يا  186يا    183 و در هنگام وفات امام در سال               ) ع ( امام كاظم     

وي از جملة محدثان بزرگي بوده كه در باب                   3.    يافت نشده است     ) ع ( دال ديدار وي با امام كاظم               
را به نگارش      )   ) ع ( عجائب احكام أميرالمؤمنين            ( ) ع ( قضاياي اميرالمؤمنين        حديث، كتاب نوادر و كتاب     

- بن ابراهيم    بن علي هاشم توسط محمدبن    بن براهيم    ا ) ع ( قضاياي اميرالمؤمنين         كتاب   4. درآورده است        

اي از اين       گويند نسخه   .   هاشم، روايت شده است        بن هاشم از پدرش علي و از پدر علي، ابراهيم                   
اي از آن به خط أبوالنجيب                عاملي در شام موجود است و نسخه              محسن كتاب نزد سيد     

ود بوده است كه سيد محسن در         موج  ق  .  ه 528عبدالكريم كوفي در سال          محمدبن  بن عبدالرحمان     
 ابراهيم     از  5. كند  تعبير مي  عجائب احكام اميرالمؤمنين            از آن تحت عنوان         معادن الجوهر      كتابش   
البته اين     .    روايت آن در كتب اربعه موجود است          5281كه  هشد روايت حديث 30700 حدود
، علي، تعداد      اهيم  ابر     طريق فرزند     از    الكافي     كتاب    در    كليني   . ها به صورت تكراري است         روايت    
 )ع ( جعفرصادق     امام     اصحاب    از    همچنين   و   انس    از    ، ابوهديه      از    او    . كند مي   نقل   حديث    3677
 روايت و در       414  الستبصار   روايت در كتاب ا         1145  التهذيب    به عالوه، در        . است   كرده     روايت    
  .  روايت از وي نقل شده است45 من اليحضره الفقيهكتاب 

   نيشابوري ةعبد بن ابراهيم .4

 بس   همان    او    فضيلت   در    6.  معرفي كرده است      ) ع (طوسي وي را از ياران ايراني امام حسن عسكري
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 وكيل    آن    نواحي     و   نيشابور     شيعة  ميان    در    را    او    توقيعي    در    ) ع ( عسكري  حسن   امام     حضرت    كه 
 شيعهو راويان         محدثان     از    ابراهيم      1. اند    نموده     او     از  طاعت    به   امر    را    ديگران      و   ساخته   خود  
در كتب اربعة شيعه تنها در كتاب           .   است   نشده    گزارش    وي      از  كتابي    حديث    باب    در    اام    ، بوده   

هاي روايي نيز تنها در           در ديگر كتاب      2.  روايت در باب حجت نقل شده است            1 از وي     الكافي   
 نقل شده  ) ع ( اب مكارم و مناقب امام حسن عسكري               روايت از وي در ب            4  بحاراالنوار       كتاب   
  .اند روايت نقل كرده5منابع روايي در مجموع، از وي در . است

   نيشابوري فارس بن محمد بن ابراهيم .5

 امام    و   هادي     امام     از     وي  3.  معرفي كرده است      ) ع ( عسكري  طوسي وي را از ياران ايراني امام حسن                   
  شيخ طوسي در كتاب    4. نقل كرده است       بسياري     هاي  روايت      -   السالم     ماعليه   -   عسكري  حسن 

در كتب ديگر اربعه از وي روايتي نقل 5. در باب غسل نقل كرده است روايت از وي1 االستبصار
وايت به طور مستقيم         ر 1  كمال الدين      روايت و در كتاب          4  بحاراالنوار       نشده است، اما در كتاب           

  .  روايت از وي نقل شده است45در منابع روايي در مجموع  . نقل كرده است)ع(از امام هادي

   قمي اشعرينبعبداهللابناسحاقبناحمد .6

 )ع ( الحسن  بن محمد  او صاحب الزمان       .   بوده    و از بزرگان قم         ) ع ( عسكرياحمد از خواص امام حسن
بوده، و شيخ طوسي نيز او را از              هم    ) ع (  ائمه  ي احمد قمي از وكال        .   را نيز زيارت كرده است            

 مردم    ة يند نما   او  .   معرفي كرده است        -  عليهما السالم     -   اصحاب امام جواد و امام حسن عسكري   
 به   كه   بوده     اصحابي    ةجمل   از    وي    6. است   گرفته  مي   فرا   هاآن از را مهم مسائل و بوده ائمه نزد قم

 7.ده است   كر   بنا   ) ع ( عسكري    امام     مسجد   نام    به   مسجدي    قم   شهردر     ) ع ( عسكري  حسن   امام     فرمان   
 حال   ارة  درب     امام     از    هايي  پرسش (   ) ع ( الثالث     الحسن    البي    الرجال      مسائل    كتاب    حديث    باب    در  وي   
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 روايت از وي نقل          1529هاي روايي     با مراجعه به كتاب 1. را به نگارش در آورده است)راويان
تعداد   .    روايت آن به كتب اربعه اختصاص دارد                  62اند و    ها به صورت تكراري        اين روايت      .   شده 

ت،  رواي    5االستبصار     روايت، در        40  الكافي   اسحاق در كتاب       بن هاي نقل شده توسط احمدروايت
  . روايت است2 من ال يحضره الفقيه روايت و در كتاب 15 التهذيبدر 

   قمي اشعري عبيداهللا بن محمد بن احمد .7

 كتاب   حديث    باب    در    و ا   2.  معرفي كرده است      ) ع ( ي را از اصحاب امام حسن عسكري             نجاشي و  
و در   .   ستهاي روايي روايتي از وي نقل نشده ا                   در كتاب    3. است   آورده       در    نگارش     به   را    النوادر     

  . منابع روايي از كتاب وي نيز گزارشي به دست نيامده است

   احمد بن اسحاق رازي .8

 )ع (  وكالي امام مهدي        ز و نيز ا     - عليهما السالم       - وي از ياران امام هادي و امام حسن عسكري                       
دانند كه  از امام هادي و امام                بن اسحاق را از ثقات اهل حديث مي              ا  علماي رجال      4. بوده است    

در ميان كتب اربعة شيعه تنها            5.  نقل كرده است     يهاي  روايت      - عليهما السالم       - حسن عسكري    
در ديگر كتب اربعه روايتي از .  روايت در باب معيشت از وي نقل شده است1 الكافيدر كتاب 

  .  روايت از وي نقل شده است22در منابع روايي در مجموع . وي نقل نشده است

   )مراغي ابوحامد( اغيمر ابراهيم بن احمد .9

 اعليهم   -   عسكري    حسن  امام و هادي امام عصر در حديث راويان و ياران ازو  ابوحامد او كنّية
 كه   اي  مكاتبه    در    7. است   واالمقام       و   ممدوح     وي  :   گويد   مي او    دربارة       داود      ابن    6. بود    -   السالم   
 منزلت    و   داد     انجام     غي مرا  حامد   با ابو   عطار،   قمي جعفر بن احمد  بن محمد   ، مدوازده        امام     وكيل  
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 ابوحامد      دربارة       بدانچه   :   فرمود     جواب     در    امام     ، نمود    توصيف   امام     براي     را    مراغي   ابراهيمبنحمدا
 كند   كامل    او    دربارة       را    اش  نيكي   و   بدارد      عزيز    طاعتش    اثر    در    را    او    خداوند    .   گشتم   آگاه     اي  گفته 

 اين روايت نشانگر آن          1. سان بر   ويژه     سالم   او    به   من   سوي   از  .   نگيرد    وي    از    را    خويش    رحمت    و 
 بوده است و به عنوان يكي از راويان موثق حديث                      ) ع ( است كه وي مورد اعتماد كامل امام زمان                  

در  .   در كتب اربعة شيعه روايتي از وي نقل نشده است                    .   توان به روايات وي اعتماد كرد                  مي 
 بيشتر در باب نص       ها اين روايت      .   اند   روايت از وي نقل كرده            56هاي روايي       مجموع در كتاب      

  .ائمه است

   قزويني حارث بن احمد .10

هاي روايي شيعه، مانند          در كتاب      2. است بوده      ) ع ( عسكري    حسن   امام   و اصحاب      راويان       از    وي  
 من ال يحضره الفقيه       و در كتاب      ) ع ( محمد امام حسن عسكري        روايت در باب والدت ابي              1  الكافي   

 التهذيبدر كتب . شود، از وي نقل شده استته مي روايت در باب دعاويي كه بدون بينه پذيرف1
 روايت از وي نقل          10در مجموع، در منابع روايي               .    روايتي از وي نقل نشده است            االستبصار   و  

 و صاحب   ) ع ( تكراري و در باب تولد امام عسكري                شده است كه اين ده روايت نيز به صورت                
  . است)ع(و مناقب و معجزات امام حسن عسكريالزمان 

   قمي اشعري ادريس بن احمد .11

 بوده    الروايت       صحيح  و   كثيرالحديث      فقيه،    4، ) ع ( عسكري    حسن   امام     ياران      از    3، ثقه   قمي،    أبوعلي   
- بن احمد    كه   هايي  ب اكت   جمله    از    6. دارد      وجود     اعتماد     او    روايت      بر     گويد    حلي   عالمه    5. است 

 و  المقت  به نام      بي كتا   7. است   النوادر         كتاب    ، است   آورده       در    نگارش     به   حديث    باب    در    ادريس    

________________________________________________________________ 
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 .69 ص

  .304 ص ،، همانعطاردي   2

 .59 قزويني، همان، ص   3

  .428 ص ، همانطوسي،   4

  .92همان، ص ،جاشين   5

  .65 ، صاالقوال ةصخال ،حلي عالمه   6

  .92، همان، صنجاشي   7
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 كه رواياتي       1كه بعد روايي داشته،به نگارش درآمده است                     اخالق     باب    در    وي    توسط   نيز   التوبيخ   
 كامل    كتاب    در    قولويه   ابن   همچنين  2.  شيخ صدوق نقل شده است     الخصال   از اين كتاب در كتاب           

 4122روايي      در مجموع در منابع         3. است   كرده     نقل   زيارات       باب    در    وي    از    روايت      30  الزيارات      
 روايت آن به        485روايت از وي نقل شده است كه البته اين روايات به صورت تكراري، و                                 

 120  التهذيب    روايت، در        43  االستبصار    روايت، در        298  الكافي   در   .   كتب اربعه اختصاص دارد           
  . روايت از وي نقل شده است24 من ال يحضره الفقيهروايت و در كتاب 

   بصري يا اصفهاني ،قمي ارسي بن محمد بن احمد .12

 است   نسبي   سياري    و   كند مي   معرفي    ) ع ( عسكري    حسن   امام     و   هادي     امام     ياران      از    را    وي    طوسي 
 و.   كند مي   معرفي    بصري    يا   اصفهاني    را    او    كشي   4. است   رسيده    او    به   سيار بن محمد   جدش    از    كه 

 امام    زمان     در    طاهرين     بزرگان      از    و   سيار   فرزندان       از    سياري  عبداهللا  ابوبناحمد: گويد صباحبننصر
 6.است   آورده       در    نگارش     به را الحديث  نام به كتابي حديث باب در وي 5.بود )ع(عسكري حسن

 روايت از وي نقل          505در جوامع روايي          .   از اين كتاب اثري در منابع روايي گزارش نشده است                        
 روايت     1  االستبصار   در .  موجود استالتهذيب و االستبصار،  الكافي روايت آن در كتب7شده كه 

 روايت از وي نقل شده          4الكافي     روايت در باب نماز و در              2  التهذيب   در باب احكام مسافر، در          
  . روايتي از وي نقل نشده استمن ال يحضره الفقيهدر . است

   بوشنجاني بورق. 13

 و  د بو   ) ع ( البيت  اهل    دوستداران        و   شيعيان   از    و   ) ع ( عسكري  حسن   امام     راويان       و   ياران      از    وي  
.  قديمخراسانةناحي در هرات و جام بين استبوده  روستايي آن و بوشنج به او نسبت بوشنجاني

 كرده    روايت     تنها يك روايت در باب اصحاب آن حضرت                  ) ع ( عسكري    حسن   امام     از    بورق   
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  . 12 ص ،]نابي: [تهران ،العلماء معالم ،)ق 1353(آشوب شهرابن   1

 األعلمي سسةمؤ: غفاري، بيروتاكبر، به كوشش عليالخصال، )1410)(صدوقشيخ(قميةبابويالحسينبنعليبنمحمدجعفرابي   2
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 روايت از وي نقل شده          1  مستدرك    دو روايت در باب معجزات، و در                   بحاراالنوار       در     1. است 
در كتب اربعه روايتي از وي              .    روايت از وي نقل شده است           4در منابع روايي         در مجموع     .   است 

  . نقل نشده است

    )جرجاني( گرگاني شريف جعفربن. 14

 حسن   امام   و اصحاب      راويان        از  و    هجري قمري      سوم   سدة   اواسط     شيعي  محدث    جعفر 
 نص ائمه،     روايت از وي در باب            16با بررسي منابع روايي در مجموع                2. است   بوده     ) ع ( عسكري  

 الجرائح      خرائج و    هاي   ها نقل شده است كه اين روايات را  در كتاب                    معجزات و مناقب آن         
 و رياض االبرار في مناقب االئمه االطهار                   ،  بحاراالنوار       ،   ��� معاجز اال    ���مد ،  كشف الغمه   راوندي،       

  .استدر كتب اربعه روايتي از وي نقل نشده . توان مشاهده كرد ميمستدرك الوسائلكتاب 

   )قمي المؤمن(شهريار بن علي بن الحسين بن جعفر .15

 وي .   بود    ، ) ع ( عسكري    حسن   امام     اصحاب    از    ) قمي المؤمن   محمد أبو  ( شهريار  بن علي بن حسين بن جعفر 
 النوادر       كتاب    حديث    باب    در    وي    هاي  ب اكت   جمله    از    3. گزيد    اقامت     آنجا    در    و   رفت    كوفه    به 

در كتب اربعه روايتي از وي ديده                 .   ايي گزارش نشده است          از اين كتاب اثري در منابع رو     4.است
 روايت از وي نقل          2 مجلسي  بحار االنوار       هاي روايي نيز تنها در كتاب             در ديگر كتاب      .   شود نمي 

5.است  رخ داده ق. ه 340 سال در الحسينبنجعفر وفات. شده است
  

    قميبرقي محمدبنخالدبن حسن. 16

وي از خاندان معروف برقي، و برادر                      6. بود    ) ع ( ام حسن عسكري    ، ثقه و از اصحاب ام         ابوعلي   
- حسن   . رفت  خالد از راويان پركار حديث به شمار مي                 بن محمد بن خالد و عموي احمد       بن محمد 

هاي روايي نه گزارشي از            در كتاب      7. است   بوده     النوادر       كتاب    صاحب   حديث    باب    در    خالد  بن 
________________________________________________________________ 

  .309 ص ،، همانعطاردي   1
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  .  ه استاين كتاب، و نه هيچ روايتي از وي نقل نشد

   قمي اشعري محمد بن حسين .17

 المحدثين     رئيس    اجل    شيخ  مشايخ    از    وي    1.  بود  ) ع ( از جمله اصحاب ايراني امام حسن عسكري                 
را به نگارش در          النوادر       كتاب    حديث    باب    در    او    2. شدمحسوب مي     رازي      كليني يعقوب  بن محمد 
 روايت آن      159ه است كه     روايت از وي نقل شد         518 در مجموع در منابع روايي شيعه             3. آورد    

 2  االستبصار    روايت، در       4التهذيب     روايت، در        147  الكافي   در     . اختصاص به كتب اربعه دارد             
 ،) ع ( كاظم    امام     بر   عالوه     وي  .    روايت از وي نقل شده است            6  يحضره الفقيه    من ال  روايت و در        

- بن بدالرحمن   ع   و   طلحي بنان  بن علي بن محمد   از    ، - السالم     عليهما   -   جواد     حضرت و رضا حضرت

   .كرده است روايت نجرانابي

   )قمي سمرقندي، مروزي،( خراساني اشكيببنحسين. 18

 هادي    امام     اصحاب    از    ،   شيعي  متكلم   عالمان     از    و   شكَ   و   سمرقند   ساكن   مروزي    اشكيب بن حسين 
 به   را    الحديث     نام    به  كتابي اشكيببنحسين 4.است بوده السالم عليهما -  عسكري حسن-  امام و
 عنوان    به   او    حديث    به   و   ده  نمو   روايت      او    از    ديگر    بسياري     و   عياشي   5. است   آورده       در    گارش  ن 

 بوده    سجاديه    ةصحيف  راوي      همچنين   اشكيب بن حسين   6. اند  كرده     اعتماد     بوده     ثقه   مردي     كه   اين  
 ميرزا    « دارد،       اشاره     بدان     كه   كسي   تنها   و   اند  نوشته   الوارث     بن محمد را     سند  اين    راوي      كه   است 

- بن حسين   روايت      به   سجاديه    ةصحيف  7. است   هالثالث     �������  كتاب    در  »   افندي     اصفهاني    عبداهللا   

 مؤسسة   انتشارات       و   اصفهان    علمية   ة حوز    تحقيقات    مركز    توسط ش  1383  سال   در    اشكيب 
 1  الكافي    در كتب اربعه تنها در          . است   يافته    انتشار     - السالم     عليهما   الزهراء       مطالعاتي     -   فرهنگي  

در ديگر كتب اربعه روايتي از وي نقل                  .    نقل شده است   ) عج ( حضرت مهدي    روايت در باب تولد           
  . روايت از وي به جا مانده است39در منابع روايي در مجموع . نشده است

________________________________________________________________ 

  .107 همان، ص قزويني،   1
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  .66همان، ص ،نجاشي   3

   .429 ص ،رجال طوسي،   4

   .395 ، ص6 ج،آقا بزرگ، همان   5

  .44همان، ص ،نجاشي   6
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   خراساني اسحاق بن حمدان. 19

 كه   3د بو   -   السالم     عليهم     - عسكري    حسن   امام     و  2هادي امام 1، جواد امام ياران و راويان از وي
در كتب اربعة شيعه تنها در كتاب             4. آورد      در    نگارش     به   را      النوادر       كتاب    حديث    موضوع    در  

 روايت از وي نقل شده كه دو روايت آن در باب زيارت قبور ائمه، و يك روايت در            3الكافي 
، مستدرك   ،  وسائل الشيعه    هاي ديگر، به غير از كتب اربعه، مانند                  در كتاب    .   باب العقيقه است     

 روايت از وي نقل شده است كه تمام اين                   10  المزار و المقنعه        ،  ارات   كامل الزي     ،  بحاراالنوار        
  .ها در باب زيارت قبور ائمه استروايت

   نيشابوري سليمان بن حمدان. 20

كامل   ابن قولويه در          5.  معرفي كرده است      ) ع (  از اصحاب ايراني امام حسن عسكري              طوسي وي را     
هاي روايي در         در كتاب    6. وايت كرده است        از وي نقل ر      ) ع (  در باب زيارت امام حسين            الزيارات      
 اختصاص   التهذيب    و  الكافي    روايت آن به كتاب          5اند كه     روايت از وي نقل كرده            47مجموع   

 روايت، كه دو روايت آن در باب                   3  التهذيب    روايت در باب اشربه، و در                2  الكافي   در     . دارد    
 از  االستبصار    و   يحضره الفقيه    من ال  در   .   زيارات و يك روايت آن در باب افطار ماه رمضان است                 

  . وي روايتي نقل نشده است

   نيشابوري زنكان زيد ابي بنداود . 21

ملة اصحاب ايراني امام         از ج      و 7دين    اهل    ، اللهجه    صادق    ثقه،    نيشابور،      اهل    سليمان،    با ا   او    ةنيك 
 امت اق    ة نيشابور   سختوي   دار     در    طرخان     خيابان     در    نجارين     ةمحل   در    وي    8.  بود  ) ع ( حسن عسكري   

 روايت آن به كتاب         5 روايت از وي نقل شده است كه             21در منابع روايي شيعه           9. است   داشته  
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  .165،صالرساله ةسسؤم انتشارات:  قم ،اللحد الي المهد من الجواد االمام ،)ق1414(قزويني محمدكاظم     1

  .335  ص،)ع(هادي امام مسند عطاردي،   2

  .277، صنجفي مرعشي العظمي اهللا آيت مكتب انتشارات: قم، 1ج ،الرواة جامع، )1403ق(حائري الغروي اردبيليعلي محمدبن   3

  .139همان، ص ،نجاشي   4

   .430 ص ، همانطوسي،   5

  .250، ص خوئي العظمي اهللا ةآی العلم ةمدین انتشارات : قم، 6 ج،الحديث الرجال معجم، )1974(خوئي موسوي ابوالقاسم دسي   6

 .127- 126  صص،فهرست ،طوسي   7

   .89، صالرجال ،داودابن   8

  .89 ص،، همانداودابن ؛142 ، صاالقوال ةصخال ،حلي عالمه   9
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هاي روايي شيعه با عنوان          از وي در كتاب        .    اختصاص دارد       من ال يحضره الفقيه       و  االستبصار ، الكافي
ن اليحضره   م  روايت، در        3  الكافي   يزيد نيز نام برده شده است با احتساب اين نام، در                      ابي  بن داوود     
 روايت در باب وصايا           1  االستبصار    روايت در باب آنچه سجده برآن صحيح است، و در  1 الفقيه

  . روايتي از وي نقل نشده استالتهذيبدر . انداز وي نقل كرده

   قمي اشعري صلت بن ريان. 22

در    ريان     2.  بود  ) ع ( ة اصحاب و راويان امام حسن عسكري               و از جمل      1االصل    خراساني     ابوعلي،    
 گردآوري       است،    ) ع ( رضا   امام     كالم    شامل   كه   را    االمه     و   اآلل     ميان    فرق    كتاب  حديث     موضوع  

- ابن  .   است   كرده     ياد    الحديث     كتاب    عنوان     تحت   مجموعه    اين   از طهراني آقابزرگ 3.است كرده

 كتاب   اين    هاي  روايت      4. است   ديده     شبيببن ريان     نزد    را    آن    از    اي  نسخه   كه   نوشته است    غضائري   
 162در مجموع، در منابع روايي شيعه                5. است   شده   نقل   الرضا   أخبار عيون در صدوق شيخ توسط

 6  الكافي   در   .    مورد آن به كتب اربعه اختصاص دارد                   31كه    روايت از وي نقل شده است            
 روايت از وي        1  من ال يحضره الفقيه       روايت و در        4  التهذيب    روايت، در        2  االستبصار   روايت، در        

 براي امام حركت ،)ع(رضا امام عهدي واليت ةدربار احاديث و روايات اين ةعمد. نقل شده است
 ،فقهي   گوناگون      مسائل    و   جنگ   آداب      ، ) ع ( رضا   امام     تولد    زمان     عيد،    نماز    مراسم    برگزاري     
  .است غيره و اجارات و زكات ، روزه ، نماز: همچون

  قمي اشعري بن عبداهللا بن سعد. 23

 بصائرالدرجات        كتاب    حديث    موضوع    در    وي    6. د بو   ) ع ( كري عس   حسن   امام     ياران      عبداهللا ازبنسعد
 و  الحديث     �روا     مثالب    كتاب    ، الحديث     �روا     مناقب    كتاب    ، ) ) ع ( اطهار     ةائم    مناقب    و   فضائل    دربارة     ( 

 صفار بصائرالدرجات كتاب از غير او بصائرالدرجات كتاب 7. را به نگارش در آوردالنوادر كتاب
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. بود    شده   تدوين     جزء    چهار    در    ، طوسي   شيخ  نقل بنابر ،كتاب اين 1.است دست در فعالً كه است
 سدة  اوايل    (   حلّي   سليمان   بن   حسن   تأليف    در    آن    از    مختصري    تنها   و   رفته    بين   از    كتاب    اين    ظاهراً   

 و  الحجب    كشف   به   موسوم    كتابش    در    الكنتوري      نيشابوري      حسين   2. است   مانده     باقي  )   ق .  ه   9
 و  كرده     استفاده     ديگر    كتابي    احاديث از وي. است برده نام صفار الدرجات بصائر كتاب از االستار
 كتاب   اين    3. است   الدرجات       بصائر    كتاب    اسناد    همانند    كتاب    اين    اسناد    كه   نموده     اذعان      چنين 
 الحيدريه      �����
	  توسط   و   نجف   در  ق  .  ه 1370  سال   در    بصائرالدرجات         مختصر   عنوان     تحت 
 4.است   شده   منتشر   ) ص ( المصطفي    الرسول     انتشارات       توسط   قم   در    بار ديگر نيز       و   است   شده   چاپ  

به طبع رسيده      مفضل   توحيد    ةترجم    ةحاشي   در    عبداهللا   بن سعد  احتجاج     حديث    ةترجم    همچنين 
 كرده    روايت      وي    از    قاسم بن حمز   كه   بوده     المنتخبات     نام    به   كتابي    داراي       همچنين   وي    5. است 
 روايات به        روايت از وي نقل شده است كه اين               9925در مجموع، در منابع روايي                 6. است 

، الكافي    روايت در       68كه    ، آن به كتب اربعه اختصاص دارد                 مورد     1409صورت تكراري و        
 به جا التهذيب روايت در 861، و من ال يحضره الفقيه روايت در 165، االستبصار روايت در 315

  . اين روايات بيشتر در باب مسائل فقهي است.مانده است

   قمي شاهويه بن عبداهللا جالب. 25

7عليهماالسالم    -  اصحاب و راويان امام هادي و امام حسن عسكري                        ةوي از جمل     
 بود، اما         - 

 در ميان كتب اربعة شيعه نيز تنها           .  به نگارش در نياورده است            كتابي در باب حديث و روايت             
 در  8.  از وي نقل شده است       ) ع ( يت صريح بر امامت امام حسن عسكري              روا   1  الكافي   در كتاب     

  . خورد روايت از وي به چشم مي16وايي نيز  هاي رديگر كتاب
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   رازي ) سلمه (مسلمه حماد ابي بن صالح. 26

 ةزمين    در    وي    1.  معرفي كرده است       ) ع ( را از جملة اصحاب امام حسن عسكري               نجاشي وي    
 خطب كتاب 2.است آورده در نگارش به را النوادر كتاب و )ع(أميرالمؤمنين خطب  كتاب حديث

 رجال    در    اشعري  عبداهللا   بن سعد  توسط   و   ، نديم  ابن    فهرستال    در    برقي    احمد    سطتو   او    اميرالمؤمنين     
 روايت     56 كه  مانده     باقي    او    از    روايت      74  قريب    شيعه،  حديثي منابع در 3.است شده ياد نجاشي
 11  التهذيب    روايت، طوسي در         44  الكافي   كليني در    .    است االستبصار    و  التهذيب   ،  الكافي   آن در     

 من ال يحضره الفقيه      در   .    روايت در باب البيوع از وي نقل كرده اند                       1  ار االستبص  روايت و در        
  .روايتي از وي نقل نشده است

   قمي حميري حسنبن جعفر بن بداهللاع. 27

 ،است   االسناد     قرب     و كتابش در باب حديث         4بود   )ع(ملة اصحاب ايراني امام حسن عسكرياز ج
آن    ها نويس  دست   از    برخي    در    سبب  همين   به   و   كرده     روايت      را    آن    محمد ابوجعفر     پسرش    كه 
ده       نسبت   وي    به را    ند  دا ز    اي  نسخه .   ا ين    ا ن      در    كتاب    ا ن      و   بنگال    ةكتابخا  ةكتابخا

 بخش   سه  در    كه   است   احاديثي      شامل   كتاب    اين  .   است   محفوظ  )   علي بن   حسين ةكتابخان   ( هكاظمي  
. است   شده   تنظيم   ) ع ( الرضاء     يعل   مسنَد   و   ) ع ( الكاظم   موسي   مسنَد   ، ) ع ( الصادق      جعفر   مسنَد   اي ه نام    به 

 به ق  .  ه 1413  سال   به   و   ، قم   در    التراب،       إلحياء     ) ع ( البيت    آل    ةمؤسس   كوشش   به ياد شده      كتاب  
 12  شامل   كتاب    اين  .   دارد      فقهي   بعد   عمدتاً    ،   االسناد     قرب    ب اكت   روايات       5. است   رسيده    چاپ  

 مهم   مĤخذ    ز ا   يكي   همچنين   6. است   قرآن     از    آيه    70  و   شريفه   حديث    1384  و   قدسي   حديث  
 كتاب   به   توان   مي   جعفر بن عبداهللا     هاي  ب اكت   ديگر    از  .   آيد  به شمار مي     مجلسي   االنوار       بحار    كتاب  
 احاديث      ( ) ع ( الرضا    بن   جعفر   إلي    األسناد     قرب    كتاب    ، ) رضا   امام     احاديث      ( ، ) ع ( الرضا    إلي    االسناد     قرب  
 )ع(حسن محمد ألبي مسائل كتاب ،)ع(الثالث الحسن أبامع  مكاتهم و الرجال المسائل كتاب ،)جواد امام
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 و  محمد   أبي    مسائل    كتاب  ،  ) ع ( اآلمر     صاحب   ألي    االسناد     قرب    كتاب    ، ي ِالعمر    عثمان  بن محمد يد   علي 
از وي نقل شده است كه  روايت 75 در مجموع، 2.كرد اشاره مسائله و ���
	� كتاب و 1،توقيعاتال

 7  التهذيب   ، در    وايت در باب حجت         ر 4  الكافي   در     .  روايت آن در كتب اربعه موجود است                19
 روايت از 6 من ال يحضره الفقيه روايت در باب احكام آب و ذبايح و در 2 الستبصارروايت، در ا

  . وي نقل شده است

  بيهقي ةحمدوي بن عبداهللا. 27

در كتب اربعه روايتي از وي نقل                  3بوده،      ) ع ( عسكري    حسن   امام   و اصحاب      راويان       ةجمل   از    وي  
 روايت در باب صفات         1  بحار االنوار       هاي روايي نيز تنها در كتاب              ديگر كتاب    در  .   نشده است   

4.امام و شرايط امامت از وي نقل شده است
  

  قمي اشعري صلت بن ريان بن علي. 28

را در موضوع        منثوراألحاديث         كتاب   او   5.  بود  ) ع ( از جملة اصحاب ايراني امام حسن عسكري                
 بن   علي   االحاديث       منثور    كتاب    ، الفقيه    اليحضره     من   ر د   صدوق     شيخ6. حديث به نگارش در آورد            

 39 روايت از وي نقل شده كه            118هاي روايي        در كتاب    7. را مأخذ خود قرار داده است                ريان   
 روايت، در       14  التهذيب    روايت، در        16  الكافي   در  . روايت آن در كتب اربعة شيعه موجود است

  .  روايت از وي به جا مانده است4 همن ال يحضره الفقي روايت و در كتاب 5 االستبصار

  قمي ةبابوي موسي بن حسين بن علي. 29

حديث     موضوع    در    حسين بن علي   8. بوده     ) ع ( عسكري    حسن   امام     راويان     اصحاب و      ةجمل   از    وي  
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 در   نگارش     به   را    االسناد     قرب    كتاب    و   الشرايع      كتاب  ،  االخوان       كتاب    ، نوادر      االمالء      چون    آثاري    
 صدوق   شيخ ِ از آن      االخوان       �مصاد    عنوان     تحت   كتابي    ، گويد    اني  تهر   بزرگ     آقا    1. است   آورده     
 و  قمي هاشم بن ابراهيم    بن علي   و   العطار   يحيي بن محمد   توسط   آن    از    هايي  روايت      كه   دارد      وجود   

 خاتم    در    نيز   حر   شيخ.   است   بوده     واسطه    بدون     و   صريح   كه   شده   نقل    اشعري  عبداهللا   بن سعد
 و  كرده     معرفي    صدوق    شيخ  هاي  ب اكت   از    را    االخوان       كتاب    كتاب،     مĤخذ    معرفي  هنگام  ،الوسائل

 شيخ  فرزند     به   را    آن    و   است   آن    عكس   بر   التبصره     و   االمامه      كتاب    در    كه   است   حالي    در    اين  
 آن   احاديث      و   است   حديث    123  و   باب    43  بر   مشتمل   االخوان       كتاب    2. دهد  مي   نسبت   صدوق  

 استاد   مقدمة    با   و   مشكات    محمد   سيد  تحقيق   با   كتاب    اين  .   ند ا مرفوع     و   سند  ذكر    بدون     غالباً  
 اسالم   درمكتب     برادري       و   دوستي    آيين      عنوان     با   تهران     در  ق  .  ه 1366  سال   در    ، نفيسي   سعيد  محقّق 

 الشرايع    ة رسال    از    االنوار       بحار    كتاب    18  جلد   در    مجلسي   عالمه    3. است   رسيده  چاپ در تهران به
 خلوت   آداب      مانند    ، فقه   مختلف   ب ابوا     در    و  بيت هزار شامل كتاب اين. است كرده روايت نقل
 خط   به   كتاب    اين    از    اي  نسخه .   است   وضوء    و   نكاح    آداب      حج،    روزه،       زكات،      جمعه،    نماز    در  

 بوده    موجود     صدر   حسن   سيد  ةكتابخان     در    كاظمين    در    حلّي   محقق   شاگرد    مطّرف    بن   محمد 
 كتاب   وجود     به   )ع(صادق امام أحوال ذكر ضمن در، الشيعه ���حد كتاب در اردبيلي احمد 4.است
 در شرفاميرمحمد همچنين. ياد كرده است خود نزد در بابويهحسينبنعلي خط به االسناد قرب

در ميان كتب اربعه، تنها در              5. است   كرده     روايت      نقل   مذكور     كتاب    از    السادات       فضائل    كتاب  
  روايت از      90 در مجموع     .  روايت در باب فضل كوفه، از وي نقل شده است                    1  التهذيب   كتاب   

  .هاي روايي باقي مانده استي در كتابو

  اهوازي حضيني محمد بن علي .30

 6.است   كرده     روايت       نيز مهزيار   بن علي   از    و   بوده     ) ع ( عسكري    حسن   امام     راويان     اصحاب و      از    وي  
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 روايت در      4  التهذيب   ، و در     ) ع ( موسي  روايت در باب فضل زيارت ابي الحسن                 2  الكافي   از وي در       
در  .    روايت در باب حج نقل شده است            1  من ال يحضره الفقيه       و در    باب حج و زيارت و وصيت، 

، الزيارات      توان اين روايات را در كتاب كامل                    روايت از وي نقل شده است كه مي             32مجموع،    
  .مشاهده كردمن ال يحضره الفقيه  و التهذيب ، كتاب المزار، الكافي

  نيشابوري شجاع بن علي .31

 امام    راويان       و   اصحاب    از    و   شده مي   گفته   شجاع بن محمد بن يعل   او    به   كه   است   كسي   همان    وي  
منابع روايي         اما در    .   در كتب اربعه روايتي از وي نقل نشده است                    1. است   بوده     ) ع ( عسكري    حسن 

  .شود كه اين روايات بيشتر بعد فقهي داشته دارند روايت از او ديده مي28در مجموع 

   )بوفكي محمد ابو( نيشابوري بوفكي محمد بن علي بن  )عكمري( عمركي. 32

رفته   به شمار مي     نيشابور     قراي     از    اي  قريه    بوفك    و   بوده     ) ع ( عسكري    حسن   امام     اصحاب    از    وي  
 ابومحمد در      2. كرد    خريداري     چند غالم ترك        ) ع ( عسكري    حسن  امام براي سمرقند، در او. است

بع روايي شيعه       در مجموع، در منا        3. است   آورده       در    نگارش     به   را    نوادر        كتاب  حديث     موضوع  
 مورد آن در       217 روايت از وي نقل شده است كه اين روايات به صورت تكراري و                              1025

من ال يحضره     روايت، در        22االستبصار     روايت، در        113  الكافي   در   :   كتب اربعه موجود است        
 روايت از وي نقل          79  التهذيب    روايت در باب آب و احكام آن و در باب صيد، و در                           3  الفقيه  
  .ستشده ا

   نيشابوري شاذان بن فضل .33

را    حديث  ���الر      كتاب  بوده، كه در باب حديث              4) ع ( وي از جملة اصحاب امام حسن عسكري             
 كتاب به ، و)عج(زمان امام غيبت موضوع در احاديثي شامل كتاب اين 5.به نگارش در آورده است
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- غياث  بن علي الدين   بهاء  سيد  توسط   كه   دارد  وجود الغيبه كتاب از مختصري 1.است معروف الغيبه

 عبدالمطلب،     سيد  خط   به   كتاب    اين    . است نوشته شده     نجفي   النيلي  الحميد  بن عبدالكريم    الدين   
 .است   رسانيده     پايان     به   را    آن    كتابت  ق  .  ه 1222  سال در    عبدالمطلب     و   بوده     ، الدين   بهاء  سيد  كاتب  
 موجود    اصفهان    در    وي    نزد  در     شاذان   بن فضل   ةالغيب    كتاب    از    اي  نسخه   گويد    اصفهاني  الواعظين    امين  

 از   بعضي   ةفلسف   كتاب    اين    در  وي   .    است العلل   بن شاذان كتاب        فضل ديگر    كتاب    2. است بوده    
 چاپ   ق .  ه   1328  سال   در    اثر    اين     از  3. است   كرده     روايت      و   پرسيده )ع(رضا حضرت از را احكام
 الشرّايع      علل   و   األخبار      عيون    در    را    كتاب    اين    كامل    متن   صدوق    شيخ  4. است   گرفته    صورت    سنگي

 روايت از وي نقل          1896هاي روايي       در مجموع، در كتاب           5. است   آورده       الفقيه    اليحضره     من و  
 روايت، در       930  الكافي   در   :    روايت آن در كتب اربعه موجود است                  1135شده است كه    

 روايت از وي نقل          7  من ال يحضره الفقيه       روايت و در        45  االستبصار    روايت، در        153التهذيب    
  . استشده 

   )قمي صهبان ابي بن عبدالجبار بن محمد( قمي عبدالجبار صفهان ابي محمدبن. 34

در موضوع      6. بود    -   السالم     عليهم   -   عسكري    حسن   امام     و   هادي     امام     جواد،      امام     ياران      از    وي  
 از   بسياري     روايات       او    كه   است   مذكور     كشي رجال     در    . حديث اثري از وي گزارش نشده است                

 روايت از وي نقل شده است كه             3260هاي روايي در مجموع           در كتاب      7. است   داشته    بكير ابن  
 روايت،     482   الكافي   در  .    موجود است    االستبصار   و  التهذيب    ،  الكافي    روايت از آن در كتب            777

بيشتر روايات نقل        .    روايت از وي به جا مانده است              91  االستبصار    روايت و در        194   التهذيب   در  
 و احكامي چون نماز، روزه، حج، خمس، زكات و غيره را                             شده توسط وي بعد فقهي دارد           

  . شودشامل مي

________________________________________________________________ 

 .93، ص1ج همان، ،بزرگ آقا   1

 . 78 ،ص 16ج همان،   2

 .480 ، ص1ج  ،، همان)صدوق شيخ(قمي ةبابويابن   3

  .282ص،1،ج ، همانحسينيجاللي   4

، 2ج ،االخبار عيون ،)1390(دوق؛ شيخ ص275 - 251 صص ،]نابي[ :اشرف نجف، 1ج ،الشرايع علل ،)1385 (صدوق شيخ   5

  .119 - 97صص  ،]نابي[ :اشرف نجف

 .435 ص ، همانطوسي،   6

   .836 ، ص2ج ، الرجالفةهمان، اختيار المعر   7
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  قمي اشعري صلت بن ريان بن محمد. 35

 حديث    موضوع    در    وي  .    معرفي كرده است      ) ع ( نجاشي وي را از اصحاب امام حسن عسكري                
هايي را از امام          كه به احتمال سوال         1گونه  نقل كرده، بدين         ) ع ( عسكري    حسن   امام     از    مسائلي  

 روايت از      25هايي روايي       در مجموع، در كتاب         .   ها جواب داده است         يده و حضرت به آن       پرس 
 3   التهذيب    روايت، در       6  الكافي   در     :  مورد آن به كتب اربعه اختصاص دارد                 11وي نقل شده كه      

 روايت در باب قضايا،           1  من ال يحضره الفقيه       روايت در باب زكات و در         1  االستبصارروايت، در
   .ده استاز وي نقل ش

   قمي صفار حسن بن محمد .36

 را بصائرالدرجات كتابحديث  باب دركه  2بوده )ع(عسكريحسن امام راويان  اصحاب واز وي
 خصوصي فخر الدين      ةاي از اين كتاب در تهران و در كتابخان                   نسخه   3. است   آورده  در نگارش به

 در   جزء    هر   و   جزء    ه د   در    كه   است   حديث    1881  بر   مشتمل   كتاب    اين    4. نصيري وجود دارد         
 محسن   ميرزا     حاج  به وسيلة       ق .  ه 1404  سال   به   كتاب    اين    . است   گشته   تنظيم   باب    چندين  
 چاپ   به   نجفي   مرعشي    اهللا    آيت    ةكتابخان     توسط   و   ه شد  تحقيق   و   تصحيح   تبريزي     باغي    كوچه  
 چاپ   تجديد    النعمان     ةمؤسس   توسط   بيروت     در    ق .  ه   1404  سال   در    تحقيق   همين .   ه است  رسيد 

 742 روايت از وي نقل شده است كه             4224هاي روايي در مجموع            مراجعه به كتاب      با   5. شد
 روايت، در       192  االستبصار   روايت، در        121  الكافي   در   :   مورد آن اختصاص به كتب اربعه دارد                  

  . روايت از وي نقل شده است98 من ال يحضره الفقيه روايت و در 331 التهذيب االحكام

   ) طاهر ابا ( رازي جهم بن حسن بن سليمان بن محمد .37

 و  مسائل   در موضوع حديث       . بود    ) ع ( عسكري    حسن   امام     اصحاب    ةجمل   از    ، ثقه و   رازي      أبوطاهر    

________________________________________________________________ 

  .370همان،ص ،نجاشي   1

  .332 ص ،، همانعطاردي   2

 .354ص ،، هماننجاشي   3

   .768 ،ص1 ج، همان،سزگين   4

 باغي كوچه محسن ميرزا حاج تحقيق ،)ص(محمد آل فضائل في صائرالدرجاتب ،)ق404(صفار فروخ بن حسنبنمحمد   5

  .557 - 541 ، صصنجفي مرعشي اهللا آيتةكتابخان انتشارات :قم تبريزي،



 101   در علم الحديث با تكيه بر كتب اربعة شيعه)ع(نقش اصحاب ايراني امام حسن عسكري

يت در باب      روا  1هاي روايي تنها از وي در كتاب 1.را نوشته است )ع(عسكري حسن امام الجوابات
 كتاب الغيبة    در   صورت تكراري        نقل شده است كه اين روايت به           ) ع ( نص و معجزات امام مهدي          

در كتب    .    مجلسي آمده است     بحاراالنوار        و كتاب     بالنصوص و المعجزات        �اثبات الهدا      شيخ طوسي،   
  .اربعة شيعه روايتي از وي نقل نشده است

  همداني ابراهيم بن علي بن محمد . 38

 حديث    نقل   در    او  :   گويد    حلي   عالمه  .   بوده است      ) ع ( عسكري    حسن   امام     راويان       و   اصحاب    از    وي  
 3.را به نگارش در آورده است                كبير   نوادر    كتاب     ، حديث    موضوع    در    علي بن محمد   2. بود    ضعيف

 نقل   آن    از    ) 41ج (   االنوار       البحار     در    مجلسي   كه   است   العلل    نام    به   كتابي    صاحب   همچنين   وي  
در ميان كتب اربعه تنها            4. است   برده     نام    آن    از    نيز   خود    مستخرجات     در    و   است   كرده     روايت    

روايت در باب تولد و وفات پيامبر و كساني كه آن حضرت را ديده اند،                                    2  الكافي   در كتاب     
در كتب روايي در         .   در ديگر كتب اربعه روايتي از وي نقل نشده است                     .   نقل روايت شده است       

- بن محمد بن ها بيشتر توسط فرزندش قاسم         روايت از وي نقل شده كه اين روايت                  11مجموع   

  .ذكر شده استعلي

  قمي برقي قاسحا بن يعقوب.39

 روايت 23هاي روايي در مجموع در كتاب 5. بود)ع(عسكري حسن امام راويانز اصحاب و ا وي
از وي نقل شده است كه بعد فقهي ندارند و بيشتر دربردارندة مسائل مربوط به توحيد و نص                                    

روايتي نقل      از وي در كتب اربعه           .    قرار دارد    بحار االنوارها  در كتاب  روايت از آن9اند كه ائمه
  .نشده است

  گيرينتيجه

 بنابر   ) ع ( ن گفت، شاگردان امام حسن عسكري             توا  هاي طرح شده در مقدمه، مي           با توجه به پرسش     
________________________________________________________________ 

  .260 ص، االقوال ةصخال، حلي عالمه   1

  .339 ص ،، همانعطاردي   2
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اند، ولي با مراجعه به كتب            ها ايراني      نفر آن   36 نفر بوده كه      103طوسي در مجموع      رجال    كتاب   
د، اصحاب ايراني آن حضرت بالغ               داو    ابن  رجال     برقي و    رجال    نجاشي،   رجال   رجالي ديگر، همچون         

 نفر فعاليت چشمگيري در باب حديث و روايت                  39 نفر، تنها    75اند، كه از اين          نفر بوده    75بر  
توانستند با مردم ارتباط           چون در اين زمان امام تحت نظر حكومت وقت بودند و نمي                        .   اند  داشته  

 با اصحاب   ) ع ( عسكري  ي امام حسن     ان  يان  تعداد اصحاب اير         برقرار كنند، بنابراين تفاوت زيادي م                   
ي ثابت    قاعدتاً محصوريت و محدوديت امام در سامرا عامل اصل                      .   پدر و جد ايشان وجود ندارد               

ين  ي كه امكان توسعة روابط ب           بايد بپذيريم، در صورت  . ماندن تعداد اصحاب آن حضرت بوده است
ي  ويژه انديشمندان ايران            يان و به     ايران    يان  داشت، اصحاب بيشتري در م          ي ايشان و مردم ايران وجود م               

 )ع ( از مناطق مختلف ايران به خدمت امام                  ) ع ( م حسن عسكري    اين شاگردان  ايراني اما             .   داشتند  ي م 
پرداختند و آثاري را نيز در اين باب به                    رسيدند و به فراگيري حديث و نقل مستقيم روايت مي                  مي 

اشتند و دربرگيرندة مسائلي چون نماز، حج، زكات،                     آوردندكه اين آثار بعد فقهي د              نگارش در مي      
  .اندخمس، جهاد، ديات، رهن، نكاح، صيد و ذبايح و غيره بوده

 در انتقال مسائل ديني و فقهي به مردم نقش                 ) ع ( اصحاب و راويان ايراني امام حسن عسكري                  
 بصائرالدرجات      سعد بن عبداهللا اشعري قمي،         بصائرالدرجات        :   هايي هم مانند     كتاب  .   مهمي داشتند   

بابوية قمي كه در       موسي بن حسين بن  علي كتاب االخوان         و   الشرايع    ��رسا محمد بن حسن صفار،      
اند، بيشتر با همين هدف، يعني انتقال              ها به نگارش درآمده           ابواب مختلف فقهي و توسط آن           

 همين  ها نقل شده، به     همچنين رواياتي كه توسط آن           .   افكار ائمه به مردم، انجام گرفته است                 
تعداد بسياري از روايات اين ياران را در كتب روايي شيعه مانند كتب                                     .   منظور بوده است       

و )    شيخ كليني  الكافي   ، و    التهذيب طوسي     و  االستبصار    شيخ صدوق ،    من اليحضره الفقيه       ( اربعه   
موع اين اصحاب     در مج   .   توان مشاهده كرد         و غيره مي    علل الشرايع     ،  عيون االخبار الرضا        كتاب   

 روايت را به صورت مستقيم و همچنين با واسطه از امام حسن                      59713  ) ع ( راني امام عسكري       اي  
. هاي فقهي را در بر دارند        اند كه بيشتر موضوع و ديگر ائمه در منابع روايي نقل كرده)ع(عسكري

 روايت آن مختص اصحاب ايراني امام                 5994  الكافي،     روايت نقل شده در كتاب            16000از   
 2975،  التهذيب    روايت نقل شده در كتاب            13509همچنين از    .    بوده است    ) ع ( حسن عسكري   

 6000 روايت آن، و از           1148،  االستبصار    روايت نقل شده در كتاب           5511روايت آن، و از           
مين ياران ايراني امام            روايت آن، مختص ه         375،  يحضره الفقيه    من ال  روايت نقل شده در كتاب           

 10492 كل روايات كتب اربعة شيعه،            41020تساب، از     كه با اين اح         بوده،    ) ع ( حسن عسكري   



 103   در علم الحديث با تكيه بر كتب اربعة شيعه)ع(نقش اصحاب ايراني امام حسن عسكري

 درصد    25 .  50اند كه در مجموع حدود             نقل كرده    ) ع (  حسن عسكري   روايت را ياران ايراني امام                 
  .  بوده است)ع(ب اربعه از اصحاب امام حسن عسكريروايات كت

 پرداختند،    نقل آن مي    كردند و به       دريافت مي     ) ع ( هايي كه از امام حسن عسكري           اين ياران با روايت           
  . توانستند مكتب تشيع را در مناطق مختلف ايران از خطر انحراف و نابودي نجات دهند
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  خذĤم و نابعم

  هاكتاب. الف

 البحوث    �����  ] : جا بي [ ،   3ج ، )اماميه ������ فقه رجال( العربي االدب و االيرانيون ، ]تابي[قيس ،قيس آل  - 
 .فيهالثقا والتحقيقات

 بن   احمد    بن   علي   بن   احمد    العباس     ابي    الرجال      كتاب    تنقيح   في   المقال     تهذيب    ، ] تا بي [ محمدعلي    ابطحي،     - 
 .]نابي]: [جابي[، 1 ج،النجاشي العباس

  . حيدريهانتشارات : ،نجفالرجال ،.)ه1392 (عليبنحسن داود،ابن  - 

 :تهران   غفاري،      اكبر    علي   تصحيح   ،   رسول ال    آل    عن   العقول      تحف ، ) 1366( علي بن شعبه حرّاني، حسن     ابن    - 
 .االسالميه انتشارات

   . ]نابي: [تهران ،العلماء معالم ،)ق 1353(سرويعليبن محمد شهرآشوب،ابن  - 

   . العلميه ��	��: قم ،4،جطالب ابي آل مناقب ،]تابي [-----   - 

  .الفقاهه انتشارات :قم ، ميالقيو جواد تحقيق ، الزيارات كامل، )1424( محمد جعفربن قولويه،ابن  - 

 العظمي    اهللا    آيت    مكتب   انتشارات     :    قم ،2و1ج ، �الروا جامع، )1403(عليمحمدبن حائري، الغروي اردبيلي  - 
  .نجفي مرعشي

     ].نابي]: [ جابي[ ، مشكور جواد محمد تحقيق ، الفرق و المقاالت  ،)1361( عبداهللابنسعد قمي، اشعري  - 

  . األسالمي انتشارات :،تهرانالبرقي رجال ،)ق1419 (خالدحمدبنمحمدبن ابرقي،  - 

 . قم ةمقدس ةآستان انتشارات: قم، قم حديثي مكتب ،)1384(محمدرضا جباري،  - 

   .ما دليل انتشارات: قم ،1،ج التُراث فهرس ،)1422(حسين حمد احسيني، جاللي  - 

   .سمتانتشارات  :قم ،2 تشيع تاريخ ،)1384(ديگران  وحسين مقدم، حسينيان  - 

 عليهم   البيت    آل    ةسسؤم   نشر   و   تحقيق   : قم   ، االسناد     قرب    ،   ) ه   1413(   جعفر بن عبداهللا     العباس     ابي    حميري،  - 
   .إلحياءالتراث السالم

 اهللا   ��  العلم    ����
  انتشارات       : قم   ،   ، 2و  1  ج   ، الحديث     الرجال      معجم   ، ) 1974( موسوي    ابوالقاسم      سيد  خوئي،     - 
   .خوئي العظمي

 اهللا   ��  العلم    ����
  انتشارات     :     قم   ، 2و  1  ج   ، الحديث     الرجال      معجم   ، ] تا بي [ موسوي    ابوالقاسم      سيد  خوئي،     - 
  .خوئي العظمي

 .المهدي امام ةسسؤم انتشارات :قم ، 3 و 2 و1ج ،جرايح و الخرايج ،)ق1409(الدينقطب ، راوندي  - 

 فرهنگي    ةسسؤم   : اصفهان    ، شكيبا   بن   حسين   روايت      به   سجاديه    ةصحيف  ، ) 1383(   احمد    سجادي،     - 
 .الزهراء مطالعاتي

 وزارت      : تهران      ، 1ج   ريسه،     رحيمي    احمدرضا     اهتمام     به   ، عربي    هاي  نگارش     تاريخ     ،   ) 1380( فؤاد     سزگين،    - 
 . اسالمي ارشاد و فرهنگ

   .كتاب نشر :تهران ،4و1ج ،الرجال قاموس ،)1340 (محمدتقي ، شوشتري  - 
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  .اسالميه انتشارات :قم، 1، جينالمؤمن مجالس ،)1365 (-----   - 

  .ت إلحياء التراثمؤسسة آل البي: ، قم وسائل الشيعه،)1409(محمدبنعليبنحسنبنشيخ حر عاملي، محمد  - 

اكبر   ترجمة علي     ، الفقيه    يحضره    ال   من   ، ) 1367( قمي بابويه   الحسين  بن علي بن محمد جعفر ابي    صدوق،     شيخ  - 
  .صدوق اتارتشنا :نتهرا ،3 و2و1 جغفاري و ديگران، 

  .]نابي[ :اشرف نجف ،1ج ، الشرايع علل ،)1385 ( -----   - 

  .، تهران، انتشارات اعلمي صفات شيعه، ]تابي [-----   - 
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   اجتماعي تغذيه در ايران-  اسالمي شدن الگوي فرهنگيفرايند

   قمريهجري تا پايان سدة چهارم

  

1مهنازعباسي
  

2حسين مفتخري
  

3اهللا فاضلي نعمت
  

  

  

هاي نخستين هجري قمري        از رخدادهاي بزرگ تاريخ ايران، ظهور و گسترش اسالم در سده                              : چكيده  
 مقالة    . پژوهش حاضر است     مسئلة ،   زندگي مردم، به ويژه فرهنگ تغذيه                ة چگونگي اسالمي شدن شيو     .   بود  

 پيشااسالمي    ة عنايي تغذيه، نخست الگوهاي فرهنگي تغذيه را در ايران دور                         پيش رو به دنبال فهم تحول نظام م             
) حالل، حرام، مستحب و مكروه(شناساند كه درقالب مفاهيم هاي نظريي را ميگاه چارچوبكند، آنبررسي مي

، ) پذيرش   ( طرد، تعديل      :   سازد، سپس به بازنمايي نوع تعامل مردم ايران، شامل                       نظام معنايي اسالمي را مي          
  .   را فهم نمايد" اسالمي-  ايراني تغذية"پردازد، تا در انتها فرايند توليد نظام معنايي گزينش و تركيب مي

بررسي موضوع فرايند اسالمي شدن الگوي فرهنگي تغذيه با توجه به  رويكرد تاريخ فرهنگي، پژوهش را               
 فرهنگ و مثابةزد، تا در طي آن، با ديدن دين به ساهاي تفسيري و معناكاوانه رهنمون ميگيري از ديدگاهبه بهره

هاي    اجتماعي سده    - ، تحول فرهنگي      » كارل سالزمن     « نظام معنايي دانستن آن، و كاربست روش فرايندي                       
  . تغذيه، بازآفريني و بررسي كندزمينة اسالمي را در مفاهيم نمادين فرهنگ و نيز در ةنخستين ايران دور

 زندگي و    ة لگوهاي فرهنگي ارائه شده توسط اسالم، با شرايط تاريخي، شيو                       هاي ديني و ا      انطباق آموزه         
مردم   . شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران، باعث پذيرش الگوي فرهنگي تغذيه و دروني شدن آن گرديده است                                         

از تركيب     .   ايران پس از ورود اسالم با اتخاذ سه رويكرد طرد، پذيرش و  تركيب در اين فرايند شركت جستند                                        
 پيشينة  ايراني پديد آمد كه ويژگي تنوع و تلون و تجمل را از                         ة موزه هاي دين اسالم و فرهنگ ايراني، سفر                  آ 

  .باستاني خود و تحريم خوك، شراب و اسراف و نيز تأكيد بر رزق حالل را از اسالم گرفته بود

   زندگي روزانه اسالمي شدن، ايران، تحول نظام معنايي، تغذيه، الگوي فرهنگ، :كليدي هايواژه
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The Islamizing Process of Cultural – Social �atrision 

Pattern in Iran 

to the End of 4th. Century A.H. 
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Abstract: Emergence and spread of Islam in Iran in the 1st. A.H. centuries is among the great 

events in the history of Iran. The current research  has studied the ways Iranian people’s way of life 

especially their nutrition habits got Islamized. In order to understand the transition occurred in the 

semantics of nutrition, first, the cultural patterns of nutrition in the pre-Islamic Iran was studied; then 

the theoretical frame that forms the Islamic semantics (of nutrition) with concepts Suchas Halal 

(legitimate), Haram (illegitimate), Mustahab (recommended), and Makruh (disapproved) was 

introduced, and at the end, the ways Iranian people interacted with such concepts namely rejection, 

modification (acceptance), selection, and combination were reviewed so that the process of 

“Islamic Iranian nutrition” semantics coming into existence could be understood. 

Studying the Islamizing of nutrition cultural patterns in an approach based on cultural history 

led the current research to use interpretive and semantic viewpoints so that by considering 

religion as a culture and semantic system and the application of Carl Salzman process method, it 

could review and recreate the social and cultural transition of pre-Islamic Iran in the first 

centuries of emergence of Islam in the symbolic concepts of culture and nutrition. 

The correspondence of Islamic teachings and patterns with historical, economic, and social 

conditions of Iran and Iranian people’s way of life has led to adoption and internalization of the 

(Islamic) nutrition cultural patterns. After the emergence of Islam in Iran, Iranian people took 

part in the process by taking on the three approaches of rejection, acceptance, and combination. 

What came to life by the combination of Islamic teachings and Iranian culture was the Iranian 

meal that had adopted diversity, colorfulness, and luxury from the Iranian ancient history, and 

illegitimacy of pork, alcoholic drinks, and prodigality, and stress on Halal fare from Islam. 

Keywords: Islamizing (to become Muslim), Iran, Transition of Semantic System, Nutrision, 

Cultural Pattern,  Daily Life.  
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  مقدمه 

اين   .   هاي نخستين اسالمي بود       از رخدادهاي بزرگ تاريخ ايران، ظهور و گسترش اسالم در سده                             
با درنظر     .   آمد  رخداد بيانگر تحولي عظيم در فرهنگ و شيوة زندگي مردم ايران به شمار مي                              

شيوة »   اسالمي شدن   « :   اصلي پژوهش پيش رو، بدين قرار است                گرفتن اين واقعيت، پرسش          
گونه م و از آن جمله شيوة تغذيه چگونه صورت گرفت؟ دو پرسش ديگر نيز بدينزندگي مرد

الگوهاي شكل      الگوهاي فرهنگي تغذية رايج در دورة پيشااسالمي چه الگوهايي بود؟                             :   است 
   ها بودند؟گرفته در دورة اسالمي كدام

ردي و   مجموعة تغييراتي است كه در ابعاد گوناگون زندگي ف                      »   اسالمي شدن   « منظور از       
ها  رايج در ايران به وجود آمد، تا اين الگوها با هنجارها، ارزش                               »    فرهنگي  1الگوهاي    « جمعي و   

در اين مقاله اشاره به فرايند تحول فرهنگيي » اسالمي شدن«. و نظام فقهي اسالمي سازگار شوند
  :شوددارد كه با دو روش ايجاد مي

ها را تعريف كرده و به وجود             سالم آن   پيدايش الگوهاي فرهنگي جديد تغذيه كه دين ا         .1
  . آورده است

ايجاد تغيير در صورت و محتواي الگوهاي فرهنگي رايج و شكل گرفتة تغذيه در دورة                                 .2
  . پيشااسالمي

گيري و رواج الگوهاي فرهنگي تغذية                   مقالة پيش رو درصدد بررسي چگونگي شكل              
د اين فرايند را در چارچوب نگاهي                 كن اسالمي در زندگي مردم ايران بوده است و تالش مي                       

با توجه به اين كه پژوهش حاضر، فرهنگ را  امري  مستقل و .   تاريخي بررسي كند- تفسيري
هاي مختلف مردم، به بيان تأثيرات               داند، ضمن توجه به زندگي روزانة گروه                    اثر گذار مي      

ندگي روزمره و حتي          فرهنگ بر ابعاد مختلف زندگي انسان، شامل اعتقادات، آداب و رسوم، ز                         
بودن تاريخ نگاري تا سدة هجدهم ميالدي و كمبود                      به دليل سياسي   .   زبان افراد مي پردازد               

مستندات تاريخي مربوط به زندگي طبقات عامه در متون، گاهي از مستندات تاريخي مربوط                                    
يه  به زندگي حاكمان، براي درك فرهنگ مردم آن دوره و فهم فرايند تحول نظام معنايي تغذ                                      

________________________________________________________________ 

الگوهاي . اندكند كه در درون فرهنگي خاص با يكديگر در ارتباط  رفتار داللت ميهاياي از روشبر مجموعه» الگو«اصطالح    1
 .سازندها متمايز ميها و گروهبخشند و در ضمن هر ملت و گروهي را از ساير ملت ثبات، معني و جهت مي،فرهنگي به رفتار انسان

نامة علوم اجتماعي، كتاب نهم، مؤسسة يژه، ومجلة فرهنگ، »الگوهاي فرهنگي«، )1370تابستان(سيدبيوك محمدي: نك
 . 161 -  160، صص642مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ش
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  : اند ازها عبارتبا توجه به كثرت كاربرد واژگان ذيل، منظور ازآن.  استفاده شده است

يابد و نظامي از        الگوي تاريخي انتقال يافتة معناست كه در قالب نمادها تجسم مي                      . فرهنگ    
ها به واسطة آن با يكديگر          شود و انسان     ادراكات موروثي است كه در اشكال نمادين بيان مي                       

  1. كنندط برقرار ميارتبا

توان سازماني مشخص از سيماهاي فرهنگي تعريف  را مي) culture pattern(الگوي فرهنگي   
توان گفت كه      مي   2. اي كامل و پايدار بدون توجه به محتوا و ابعا د آن                           كرد، يعني رابطه        

زهاي فرهنگي تماي .الگوهاي فرهنگي نمايندة رفتار همه يا اغلب افراد جامعه به شمار مي روند
طور خاص نشأت مي        هاي فرهنگ به طور عام و الگوهاي فرهنگي به                 ملل مختلف، از تفاوت        

به عبارت    .   ترند  الگوهاي فرهنگي واحدهايي بزرگ متشكل از واحدهايي كوچك                          .   گيرند  
اجزاي تشكيل دهندة يك الگو از             .   توانند به واحدهاي خردتري تجزيه شوند                ديگر، الگوها مي       

 و»   مجموعة صفات مشخصه    « ،  » صفت مشخصه   « اند از    ترتيب عبارت      به خرد تا كالن     
  .3»الگو«

گرچه در موضوع تغذيه، همة جزئيات آن مانند آداب طبخ، طرز شستشو، نحوة                                . تغذيه  
آداب سفره، تزيينات آن، بردن نام خدا پيش  ،)فضلة موش(ها برطرف كردن ناپاكي از خوراكي

تواند بيانگر فرهنگ        ، مي  ) ي زمين نشستن يا دورميز         رو  (   از صرف غذا و حتي گستردن سفره           
تغذية اسالمي باشد، ولي در اينجا منظور ازفرهنگ تغذيه، مراعات يك نظام معنايي خاص                                  

  . براي غذا، يا داشتن نگاه فرهنگي خاص به امر تغذيه است

المي،  هاي موجود در ايران دورة پيشااس                 بررسي زمينه    :   فرايند، روندي شامل سه مرحله است               
پردازد، و مرحلة سوم           هاي معنا بخش و ديني جديد مي           مرحلة تبيين كه به ارائة چارچوب              

  .گرددمنجر به  رواج و گسترش الگوهاي فرهنگي مي

تاكنون جنبة توصيفي داشته و به ساز و كارهاي                 هاي انجام شده در زمينة تغذيه،             پژوهش       
 از تواريخ      (   منابع تاريخي موجود          . اند  رداخته   تبديل و تحول نظام معنايي زرتشتي به اسالمي نپ                 
________________________________________________________________ 

، 70پژوهشكدة تاريخ اسالم، ص: اهللا فاضلي و مرتضي قليچ، تهران نعمت، ترجمةتاريخ فرهنگي چيست، )ش1389(پيتر برگ   1
  :، با مشخصات زيرهاتفسير فرهنگبه نقل از كتاب معروف گيرتز، 

  Clifford Geertz(1973), the Interpretation of cultures‚ New york, pp. 3-30 

 مازيار، انتشارات: ترجمة محمد جواد زاهدي مازندراني، تهران ،فرهنگ علوم اجتماعي ،)1376(گو لدويليام كولب وجوليوس   2
  .         91ص

  .164سيدبيوك محمدي، همان، ص   3
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با توجه به     .   اي هستند و بينش نظري ندارند            ، حاوي اطالعات پراكنده             ) عمومي تا سفرنامه ها      
بنابراين، پس از        .   كاستي موجود، مقالة حاضر، درصدد به كارگيري ديدگاه نظري گيرتز است                           

كنشگران، در برخي موارد تعاليم دين                 هاي اصلي دين،       ورود اسالم به ايران  و تبيين چارچوب                 
اسالم را با شرايط تاريخي، اقتصادي، اجتماعي و شيوة زندگي خود، سازگار يافته و با آميختن                                       

، نشان   ) طرد يا پذيرش      ( هاي دين جديد با فرهنگ پيشين، فهم خود را به شكل رفتاري                       آموزه    
، آفرينش     ند  معتقد گان  يسند نو .   اند و اين همان خلق معناي جديد و فرهنگ جديد است                    داده    

  .   ايراني درموضوع تغذيه، نتيجة فرايند مذكور بوده است- فرهنگ تركيبي اسالمي 

  چارچوب نظري 

 و ارائة ديدگاه نظري وي در باب دين و                     1كليفورد گيرتز     ِحاضر، با بهره گيري از آراء             پژوهش   
ديدن   ( فيليپ كارل سالزمن      نظام معنايي دانستن آن و توجه به مناسك و تكيه بر روش فرايندي                 

 تفسيري و معناكاوانه دريابد كه در               - ، سعي دارد با رويكرد تاريخي          )تاريخ به مثابة يك فرايند
گيري فرهنگ اسالمي در زمينة تغذيه، به صورت يك روند، چگونه صورت                            ايران شكل    
  .گرفته است

طور  تفسيري به دين، به       ترين مروج رويكرد          شناسان معاصر، گيرتز مهم      در ميان تمامي مردم        
از آنجا كه      .   عام به فرهنگ، در برابر رويكرد تبييني به اين دو موضوع به هم پيوسته است                              

. ها علوم اجتماعي علوم معناكاو هستند، اين پژوهش به دنبال شرح و فهم داليل است، نه علت                                 
معه، تفسير و    هاي اجتماعي مردم ايران و عناصر فرهنگي جا                 در رويكرد تفسيري گيرتز، كنش            

  . گردد تأويل مي

شناسي درصدد تفسير     اي از معناها معرفي كرده است و با نشانه                   وي، فرهنگ را شبكه          
معناست، نه كشف قوانين؛ و معتقد است هر فرهنگي ساختار معنايي دارد و همة عناصر                               

 جامعه،   بنابراين، تفسيرما از فرهنگ مردم يك               .   موجود در آن با هم ارتباطي ساختاري دارند                    
بايستي انسجامي منطقي داشته باشد و همة عناصر موجود در فرهنگ يك اصل واحد را                               

ديده، در نتيجه        )   متن   ( textشناسان پيش از خود، جامعه را مانند              گيرتز برخالف مردم        .   بگويند  
را براي فهم فرهنگ در پيش گرفته، بنابراين معتقد است بايد                           )    متني textual( هاي   روش   

  . را گوش كردها فرهنگ

________________________________________________________________ 

1  Clifford geertz 
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هاي فرهنگي موجود در جامعة ايران دورة                     مقالة پيش رو، طي سه مرحله، ابتدا زمينه                    
نمايد كه در     هاي كلي معنابخشي را معرفي مي          گاه چارچوب      كند، آن    پيشااسالمي را  بررسي مي        

ر انتها،    سازند؛ و د     هاي  فقهي و بايدها و نبايدها، الگوي فرهنگي تغذيه اسالمي را مي                        قالب نظام    
  .نماياندبندي شده، ميشكلي طبقهتعامل و كنش جمعي مردم ايران را در برابر دين جديد به

  : الگوي فرهنگي تغذيه در ايران پيش از اسالم. 1

براي فهم     .   هاي مهم براي شكل دادن به الگوهاي فرهنگي در هر جامعه، تغذيه است        از موضوع
 ساسانيان، ابتدا بايد به اساطير و متون زرتشتي مراجعه                      باورها و نظام معنايي تغذيه در دوران                   

هاي ايراني       ها و اسطوره     فرهنگ مردم ايران باستان در زمينة تغذيه، با مراجعه به افسانه                          .     كرد  
بررسي اسطورة ايراني          .   شود هاي زرتشتي، فهميده مي          و نيز كتاب    شاهنامه  و نيز متون كهن، مانند         

 خلقت نخستين   1. ازساختار فكري و ارزشي مردم ايران است                    آفرينش نخستين انسان، حاكي            
در آنجا آفرينش        .   ترين شكل آمده است       نيز به كامل    2بندهشن  در   )   مشي و مشيانه    ( جفت انساني     

ترين شكل   در اين اسطورة ايراني، تغذية گياهي عالي                  .   داند   مي )   ريواس    ( جفت نخستين را از گياه         
در ضمن، واسطة بين تغذية گياهي و            .   شناسدمي خواري را نماد مرگ            غذايي است و گوشت      

كشاورزي و دامپروري و شكار، : گونة تهية غذاكند و از ميان سهاعالم مي» شير«گوشتي را نيز 
 چرا كه كشاورزي پشتيبان حيات       3كند؛كشاورزي را داراي اولويت و ارزش خاصي معرفي مي

  .و اهورايي است

هاي زرتشتي      يراني را به ويژه تحت تأثير آموزه                 نمونة ديگر كه ساخت ارزشي فرهنگ ا              
، شاهنامه  در روايت       .    به تشويق ابليس است      شاهنامه  دهد، چگونگي تغذية ضحاك در           نشان مي   

پيش از آمدن ابليس نزد ضحاك، تغذيه گياهي است و ابليس، با آموزش تغذية گوشتي،                                    
    . دهدتنزّل مي) خواريانسان(ضحاك را به حد اسفل 

________________________________________________________________ 

. كندهاي زرتشتيان، كيومرث و شابه و منشابه را مبدأ پيدايش نسل و از گياه ريباس معرفي ميباعودي نيز، به نقل از كتمس   1
: ، تهران1، ترجمة ابوالقاسم پاينده، ج مروج الذهب ومعادن الجوهر،)ش1374(الحسين مسعوديبنعليابوالحسن: نك

                                                                                                                                  .217، ص 5انتشارات علمي و فرهنگي، چ
 . 83 - 81انتشارات توس، صص : ، گزارش مهرداد بهار، تهرانبندهشن، )ش1369(فرنبغ دادگي   2

 - 12مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگي، صص : ، گزارش محمدتقي راشد محصل، تهران)ش1366(هاي زادسپرمگزيده   3
13 . 
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هارم چو بنهـاد خـوان     به روز چ  
  

1خورش كرد از پشت گاو جـوان        

  

گذاري خاص خود نسبت به تغذيه، حد آرماني آن را                       بنابراين، فرهنگ ايراني، با ارزش                    
- كند؛ تغذية ميانجي، تغذيه با شير و تخم            گياهي و حد متقابل و اسفل آن را گوشتي معرفي مي                

اي كه    ياهي و لبني اثبات شده است، به گونه             در اين نظام معنايي، اولويت تغذية گ                2. مرغ است   
هايي كه از انواع آمدن خورشپديد. انددانسته) اهريمن(حتي آموزش تغذية گوشتي را از بيگانه 

ها،  آيد؛؛ حتي نام پدر ضحاك در اسطوره                شود، اختراع اهريمن به شمار مي             گوشت تهيه مي   
3.ذكر شده است) مردخور(مرداس 

  

هاي مربوط به درگذشتگان نيز،            جيح تغذية گياهي بر گوشتي، در آيين            الگوي فرهنگي تر        
 و اندر آن سه شبه،       . . . « :   شود دهد؛ آنجا كه به بستگان درگذشته توصيه مي               خود را نشان مي       

 و نيز چيز تر بر سفره نبايد گذارند، اگر نان و تخم و مرغ ...كار نبايد كنند] به[گوشت تازه را 
4.»نهاده باشند، خوب است

  

در فرهنگ پيش از زرتشت،           .   نمونة ديگر از فرهنگ تغذيه، نهي از قرباني كردن گاو بود                          
مند و  قرباني كردن گاو بسيار مرسوم بود و زرتشت با ايجاد اصالحات گسترده، سعي در نظام                                  

 بويس، با اشاره به برخي قوانين قرباني در عصر هخامنشيان، از                          5. هدفمند كردن قرباني داشت          
ها آن: نويسدكه قرباني جز با حضور مغان و خواندن اذكار روحاني صحيح نيست، مينجمله آ

دادند، نهي شدند؛ چراكه در               حد و حصر حيواناتي كه غذاي انسان را تشكيل مي                   از كشتن بي    
شدند و براي خورشيد و ماه و آتش و باد و                 هاي پيشين، حيوانات زيادي كشته مي              عقايد و آيين     

، كه قرباني كردن گاو و           ) مهرپرستي  ( مانند ميترائيسم     6. گرفتند  ها قرار مي     قلة كوه   اهورامزدا بر         
7.دانستريختن خون او به زمين را موجب زنده شدن طبيعت و به وجود آمدن گياهان مي

  

________________________________________________________________ 

 . 51 - 49، صص ]نابي: [، نيويورك1، دفتر 1جالل خالقي مطلق، ج، به كوشش شاهنامه، )ش1366(ابوالقاسم فردوسي   1

، زبان شناخت، »هاي باستاني ايرانساختار تغذيه در اسطورة مشي و مشيانه، براساس متون زبان«، )ش1389(بهاره مختاريان   2
 . 116پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص : ، تهران2، ش1س

، )مجموعة نقد، يادداشت، بررسي و نمايشواره(، از چيزهاي ديگر،»اهللا، سفرة ايرانيبسم«، )ش1356(كوبزرينعبدالحسين   3
 . 11انتشارات جاويدان، ص : ، تهران25- 9

 . 373نشرثريا، ص : تهران، )سروش پيرمغان(نيايش براي درگذشتگان، ، )ش1381(كتايون مزداپور   4

 .130، صكتابانتشارات يادوارة: ، تهرانگ و تمدن ايران قبل از اسالمتاريخ مختصر فرهن، )ش1381(احمد تاج بخش   5

  .104انتشارات ققنوس، ص : ، ترجمة عسكر بهرامي، تهرانزردشتيان، باورها و آداب ديني آنها، )ش1381(مري بويس   6

 . 19نشر محور، ص : ، تهرانآشنايي با دين زرتشت، )1381(مهرداد ايزدپناه   7
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هاي خونين ممنوع بود، زيرا چارپاياني كه غذاي بشر را تشكيل                            در آيين زرتشت قرباني             
مخالفت با قرباني كردن         1. گرفتند  كردند، بايستي مورد احترام قرار مي                دادند و براي او كار ميمي

    2. گاو در جامعة جديدالتأسيس كشاورزان اهميت بسيار داشت

هاي آيين     ، قداست زمين و ارتباط با طبيعت، از آموزه                   ) عنصر ( اعتقاد به تقدس چهار آخشيج   
ها و شكل   ادين در برخي آيين        هاي نم   اي از نظام      اين فرهنگ به شكل مجموعه       .   زرتشتي است    

  .شودغذاها، نمودار مي

. رساند  براي فهم بهتر فرهنگ تغذية مردم ايران، توجه به تنوع محصوالت كشاورزي مدد مي                                     
منطقه را    بخشي از فرهنگ مردم هر          3بر اين اساس، رفتار مردم با زيست جهان بومي خود،                        

  .اندلي دوسويه قرار گرفتهدهد و انسان و اقليم با يكديگر در تعامتشكيل مي

اي كه    گونه  ها در ايران، محصول شرايط آب وهوايي متنوع است؛ به                      بنابراين، تنوع خوراكي  
هاي دريايي بود و اهالي مناطق سردسير و                  ، مركز فرآورده          ) ساحلي ( مناطق گرم ومرطوب         

. كردند   هاي دامي و لبني استفاده مي             كوهستاني، متأثر از سبك معيشت خود، از فرآورده                        
همچنين در مناطق خزري، اقتصاد كشاورزي، رواج محصوالت باغي و غالتي مانند برنج را                                        

ترين شهر در مرزهاي ايران،             ترين و جنوبي     اختالف دماي چندين درجه در شمالي              .   شدسبب مي 
 4.هاي تاريخي آمده است         داد كه ذكر آن بارها در كتاب                هاي ايراني مي       چنان تنوعي به سفره      

 هاي ايراني، منحصر به دربار پادشاهان نبوده و آثار آن در غذاي                               ل و تفنّن موجود در سفره        تجم
  . شده استتر نيز ديده طبقات پايين

گردد، زمينه را براي تهيه             هاي قديم و بومي سرزمين ايران محسوب مي                تاك كه از رستني        
نظر    طبي اين محصول مد      شايد در آغاز مصارف            5. كرد  هاي مرغوب فراهم مي         و توليد شراب     

هاي اقتصادي توجيهي براي كاربرد ديگر اين محصول گرديد                            بود، ولي كنجكاوي و انگيزه             
بدون شك، تأثير اقليم و مناسبت با آب و هوا، از اسباب پيدايش                ). تأثير دوسوية انسان و اقليم(

________________________________________________________________ 

 .180،ص3بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چ: ، ترجمة محمد معين، تهرانايران از آغاز تا اسالم، )ش1349(گيرشمن. ر   1

  .66 فروهر،صانتشارات: ، تهرانشناسائي زرتشت، )ش1378(مهربان خداوندي   2

، 3، سمي تاريخ و تمدن اسالةفصلنام، »تاريخي  رويكردي نوين به مطالعات،تاريخ اجتماعي« ،)ش1386(پورابراهيم موسي   3
 ]. بر اساس مكتب آنال. [147 ص،6ش 

  .فرج بعد از شدت و جامع التمثيل، جوامع الحكاياتهايي مانند ؛ نيز كتاب10كوب، همان، صعبدالحسين زرين   4

انتشارات علمي و : ، تهران2، ترجمة مريم مير احمدي، جتاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي، )ش1386( برتولد اشپولر   5
 . 409گي، ص فرهن
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1.ها در برخي مناطق بوده استبعضي غذاها و خورش
  

هاي اسالمي نيز توجه         ي از شرايط اقليمي ايران بوده، در دوره                       تنوع محصوالت كه ناش          
هاي خود به كاشت و برداشت           آنان در گزارش         .   مورخان اسالمي را به خود جلب كرده است                
هايي چون زعفراني         مقدسي شاهد محصول    .   كنند بعضي محصوالت در بعضي مناطق اشاره مي              

اصفهان و خرما در نرماسير          »   يهودية   « ويز در    واقع در شمال غربي ايران، م              »   دبيل  « نيكو در شهر    
  شايد 2. دارند    كرمان بوده، و گفته است كه مردم اين منطقه خرماي بر زمين افتاده را برنمي                                  

ابودلف دربارة حوالي              .   اشارة مقدسي كنايه از  فراواني اين محصول در اين منطقه بوده باشد                             
كه شكر  گويد و اين     ط اهواز سخن مي      بصره و مرغوبيت نيشكر آنجا در مقايسه با ديگر نقا                   

آيد و در شهر نيشابور، عالوه بر معادن مس آن، به ريواس                         عمل مي  »   سيستاني « آنجا بنابر روش        
 اصطخري به بازرگاني شتر در خراسان و مصرف آب چاه در                        3. كند بسيار درشتش اشاره مي        

4.آنجا پرداخته است
  

 تاري مردم مشهود و در مواردي رفتار                  هاي متون زرتشتي در فرهنگ رف              برخي از آموزه          
ها، مانند شناخت گياه       آشنايي با گياهان مختلف و خواص آن             .   مردم  مغاير با متون بوده است            

. نماياند    و يا زندگي در شخصي، خود را مي             6 و استفاده از عطرهاي مختلف در مراسم آييني                 5كافور،    
 هاي زرتشتيان     ن در گاهنبارها و جشن         توا  گرايش به طبيعت و محصوالت برآمده از زمين را مي                     

 در برخي متون منظوم پهلوي         .    مشاهده كرد     7) لُرك  ( هاي خشك    به صورت استفاده از ميوه          
  از گفتگوي نمادين درخت با برخي جانداران و بيان فوايد و كاركردهاي                               » درخت آسوريگ      « مانند   

________________________________________________________________ 

 . 19كوب، همان، ص زرين   1

انتشارات : ، ترجمة علينقي منزوي، تهران االقاليممعرفةاحسن التقاسيم في ، )ش1385(مقدسياحمدابوعبداهللا محمدبن   2
  . 692 و 579، 564، صص 2كومش، چ 

 و  تعليقاتة ابوالفضل طباطبايي، با ترجم،)ق ه341(ة ابودلف در ايران سفرنام،)ش1342(الخزرجي ابودلفالمهلهلمسعربن   3
 . 88 - 86صص  انتشارات فرهنگ ايران زمين،: ، تهران مينورسكيتحقيقات والديمير

انتشارات علمي و فرهنگي، : ، به اهتمام ايرج افشار، تهرانمسالك و ممالك، )ش1368(محمد اصطخريبنابواسحاق ابراهيم   4
 .215،ص3چ

محمد : نك. شود كه از برخي گياهان از قبيل ريحان و بابونه و دو نوع درخت تهيه ميكافور، مادة معطر جامدي است   5
 . 2848،ص 7انتشارات اميركبير، چ: ، تهران3ج، ج6، فرهنگ فارسي،  )ش1364(معين

 . 620 انتشارات دنياي كتاب،ص:  غالمرضا رشيدياسمي، تهران، ترجمةايران در زمان ساسانيان، )1379(آرتور كريستين سن   6

پوشي و عروسي، پس از نيايش و تبرك،  مانند گاهنبارها، سدره،آجيل هفت مغزي است كه در مراسم مذهبي) Lork(لُرك    7
  .شودبين حضار تقسيم مي
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ر برخورد با         مورخان اسالمي از اعجاب سربازان فاتح عرب د                       1. درخت سخن رفته است       
2.دهندريختند، خبر ميكه آن را به جاي نمك در ديگ غذا ميو اين» كافور«

  

مطلب ديگر كه در بحث نحوة تعامل ايرانيان پيش از اسالم با آيين زرتشت، شايستة توجه   
ها و  رود، موضوع نوشيدني         است و بخشي از فرهنگ تغذية دورة پيشااسالمي به شمار مي                      

از خوراكيها كدام ارجمندتر است؟ پاسخ                  « :    چنين آمده    مينوي خرد    در   .   تمشروبات الكلي اس       
 در همان    3. »  خرما و انگور و مِي به اندازه              : ها  گندم، از ميوه       : شير گوسفندان، از غالت        :   دهد  مي 

پيداست كه       مي ة دربار    « :   نويسد  هاي شراب مي     ها و بدي    كتاب پس از توضيح دربارة خوبي              
: رسد از به اندازه خوردن مي اين چند نيكي بدو مي                     .   ر تواند شد    گوهر نيك و بد به مي آشكا        

بيفروزد و هوش و حافظه و تخم و خون  را                      ) بدن را    ( و آتش    ) گوارد    ( غذا را هضم كند       
 متون مقدس زرتشتي، مست          -  البته به اندازه         - رغم مجاز دانستن مصرف شراب             علي 4. » بيفزايد   

  .شمارندكردن را جايز نمي

و فرهنگ جاري      )   متون مقدس    ( هش حاضر به تفاوت فرهنگ مكتوب   در جاي جاي پژو  
متون  .   يكي از مصاديق اين تفاوت، موضوع مصرف مشروبات الكي است  . مردم اشاره شده است

در اين     .   كنند  آن در ايران دورة ساساني گزارش مي                   5تاريخي از رواج تهية مشروب و فروش                  
در آنجا     .   اساني داشته، اشاره شده است           سازي كه بيشتر منشأ س      ها به نواحي شراب         كتاب  

 در جاي ديگر از       .   دانند   گواراترين شراب را شراب بلخي، مرو رودي، بوشنگي، بستي و جوري مي                             
هايي گزارش 6.كاربرد شراب در مراسم آييني زرتشتي، حتي در دوران اسالمي، سخن رفته است

به مردم ،حاكي از رواج اين                نيز دربارة تهية شراب مرغوب توسط مردي مجوسي و عرضة آن                      
7.نوشيدني در ميان افراد جامعة اسالمي بوده است

  

________________________________________________________________ 

بنياد فرهنگ ايران، صص انتشارات :  فارسي ماهيار نوابي نژاد، تهرانة، متن پهلوي ترجم)1346(درخت آسوريكمنظومة    1
 كه روبند ميهن و مان             اروب از من كنندج   ؛ 49- 41

- ؛ نيز عبدالحسين زرين120مركز نشر دانشگاهي، ص: ، تهرانتاريخ تحليلي اسالم تا پايان امويان، )1362(جعفر شهيدي   2

 . 59ص انتشارات اميركبير، ، تهران، )كشمكش با قدرتها(تاريخ مردم ايران، )1373(كوب

 . 34 - 31،صص2انتشارات توس، چ:  احمد تفضّلي به كوشش ژاله آموزگار، تهرانترجمة ،)1364(، مينوي خرد   3

 . 32همان، ص    4

نشر نقره، : ، ترجمة محمد فضائلي،  تهرانتاريخ ثعالبي مشهور به غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم، )1368(ثعالبي نيشابوري   5
 .449ص 

 . 136انتشارات طهوري، ص : به كوشش منوچهر ستوده، تهران، )1362(حدودالعالم من المشرق الي المغرب   6

 .73ابودلف، همان، ص   7
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هيچ نبايد مست شوند، مگر در روز             :   نويسد  سب دربارة پادشاهان هخامنشي مي             نآذرگش      
1.پرداختندگساري ميپوشيدند و به ميجشن مهرگان كه لباس گرانبهاي ارغواني مي

  

  2ني زرتشتيان پيش از اسالم رواج داشته، افشرة هوم                     ها كه در مراسم آيي        يكي از نوشيدني       
گرچه منابع در بارة سكرآور            . روييد   ها مي  بود كه به صورت خودرو در كوه                هوم گياهي    .   بوده   

دليل اصلي رواج اين آيين            .   اند  آور بودن آن صحه گذاشته          اند، ولي بر خلسه       بودن آن ترديد كرده           
3.ز نيز جاري و زنده استدر دورة ساساني آن بوده كه تا به امرو

  

     آيين نوشيدن افشرة هوم 

كننده و تكاليف روحاني          سن به آيين نوشيدن هوم همراه با طرز تهيه و افراد شركت                     كريستين  
     .  آن، به شكل مشروح سخن گفته است4مراسم

 هاي مربوط به شربت هوم، طرز تهيه و علت تقديس آن را بيان                       ماريان موله اسطوره          
يابيم كه هوم به خاطر خشنود كردن فروشي، ستايش                  در خود يسنا در مي        « :   نويسد   مي كند و  مي 
5.»شودمي

  

  .كردند داند كه برايش قرباني ميدوشن گيمن نيز، هوم را بيش از يك گياه، يك ايزد مي  

بنابراين، قرباني كردن هومه، قرباني كردن يك ايزد در حال مرگ براي ايزدي ديگر بوده                                             
پايان و    وه بر آن، پس از خيرات، موبد و مؤمن قرباني را به سالمتي زندگي بي                                  عال .   است 

  . نوشيدندرستاخيز مي

       6.داندوي  قرباني كردن هومه در حين يسناخواني را اساساً عملي زندگي بخش مي  

توان از مخلوط گالب و عسل نام             هاي طبيعي مورد عالقة ايرانيان، مي             اما در مورد نوشيدني  
 .كردند   دانستند كه حتي با آن از اسراي معروف پذيرايي مي                     آنان اين نوشيدني را چنان مهم مي             .   برد  

7.ها در مناطق كوهستاني، مخلوط شير و عسل بوداز ديگر نوشيدني
  

________________________________________________________________ 

 . 234، تهران، انتشارات فروهر، ص مراسم مذهبي و آداب زرتشتيان، )1372(آذرگشسب   1

شده ار ميكه براي نوشيدن به موجودات الهي نث» هذانئي پتا«، هوم مخلوطي از شير و عصارة گياه موسوم به )homa( هومه   2
  .است

 . 492، ص 5انتشارات آگه، چ: ، تهران)پارة نخست و دوم( ، پژوهشي در اساطير ايران، )1384(مهردادبهار   3

 . 238 -  237كريستين سن، همان، صص    4

 . 82 - 79انتشارات دانشگاه تهران، صص : ، ترجمة ژاله آموزگار، تهرانايران باستان، ]تابي[موله ماريان   5

 . 141 و 137انتشارات فكر روز، صص : ، ترجمة رؤيا منجم،  تهراندين ايران باستان، )1375(دوشن گيمنژاك    6

 . 412 و 402اشپولر، همان، صص    7
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رغم نهي متون از مصرف گوشت، دربارة غذاهاي متنوع عصر ساساني، به چهار خورش علي  
شود،كه در خورش شاهي و رومي برنج نقش عمده                    اشاره مي    خراساني، رومي، شاهي و دهقاني             

، و »والش«خورش شاهي به دستور . دادها گوشت مادة اصلي را تشكيل ميداشت و در همة آن
1.مرغسود و نارسود با تخمخورش دهقاني نيز عبارت بود از گوشت نمك

  

  الگوي فرهنگي تغذيه در ايران دورة اسالمي.  2

   معنايي اسالم معرفي نظام. 1. 2

شناسي اسالمي تمامي خلقت و كائنات براي انسان، و انسان نيز براي عبوديت آفريده                                در انسان     
 حال كه هستي براي رسيدن انسان به تكامل خلق شده است، پس هر عمل يا شيئي                        2. شده است  

هان  معناي رمزي ن      .   گردد   كه اين حركت تكاملي را دچار نقص و كاستي كند، ممنوع معرفي مي           
هاي  ها،  پيشگيري از رسيدن آسيب به جسم يا روح انسان و يا آسيب                  ها و حرمتدر كلية نهي

كلية  :   كند در اين نظام معنايي، تغذيه نيز از همين الگو تبعيت مي                      .   فردي و اجتماعي است         
گردد وبه همين گونه          حرام معرفي مي      3مشروبات الكلي كه باعث سلب هشياري انسان شود،                  

تعمق در 4. گوشت خوك و مردار و خون و هرآنچه با نام غيرخدا ذبح شده باشداست مصرف
آيات قرآن در زمينة تحريم مشروبات الكلي، نشانگر  تدريجي بودن تغيير الگوهاي فرهنگي                                    

گرچه   .    انجام شد   5تغذيه است؛ چراكه اين تحريم، طي سه مرحله و در يك دورة هفده ساله                            
  . دي به اين منع ،كمرنگ بوددر فرهنگ رفتاري مردم پايبن

 بعد از ذكر موارد حرمت غذاها، به                 :  است كه   بقره آن    173نكتة بسيار مهم ديگر در آية             
توجيه اين مطلب در        .   كند كه با نام غيرخدا ذبح شده باشد              حيوان حالل گوشتي اشاره مي           
اسالمي در    گونه است كه جاري دانستن نظام معنايي و تفكر                  چارچوب نظرية گيرتز به اين            

بردن نام خدا،        ) .   مفهوم نيت خير    ( شود كلية امور زندگي براي يك مسلمان الزامي محسوب مي                    
دهد و حتي به تغذية به هنگام عمل كشتن حيوان، مسلمان را در فضايي قدسي و معنوي قرار مي

________________________________________________________________ 

 . 621كريستين سن، همان، ص    1

 . 56/ الذّاريات . »و ما خلقت الجن و االنس االّ ليعبدون«   2

 . 219/  و نيز سورة بقره 91 و 90/ مائده . »م رجس من عمل الشيطان فاجتنبوهانّما الخمر و الميسر و االنصاب  و االزال«   3

 . 115/  و نحل 145/  ؛ انعام3/  و مائده 173/ بقره . »انّما حرّم عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير و ما اهلّ به لغير اهللا«   4

 . ق انجام شد. ه4نضير در سال تحريم قطعي مشروبات الكلي بعد از واقعة كوچاندن يهود بني    5
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پس از ذكر بايدها و نبايدهاي قرآن، به مفهوم برخي                        .   بخشد  مي 1) ذبح  ( او معنايي اسالمي       
پردازيم كه نظام فرهنگي تغذية اسالمي را در قالب مستحب ومكروه                            احاديث اسالمي مي       

  .كنندتفسير مي

توصيه به خوردن غذاي ساده و پرهيز از تنوع مواد خوراكي در يك وعدة غذايي، مصرف                                  
نمك پيش از غذا،  با آرامش غذا خوردن، نگريستن به طعام، دست نبردن به غذا پيش از                                        

دست كشيدن از غذا پيش از سيري كامل، با معدة پر پا به حمام ننهادن، با معدة                                 گرسنگي،   
سنگين به رختخواب  نرفتن، با دست راست غذا خوردن، بيشتر مصرف كردن گياهان و پرهيز 

ها  هاي متون ديني اسالمي است كه همة آن             از خوردن گوشت به مقدار زياد، برخي از آموزه                        
ها در فرهنگ تغذية ايران دورة اسالمي                   ني داشته و برخي از آن          داليل مستند پزشكي و عقال       
  . مورد عمل قرار گرفته است

 .شود اشاره مي    »   روزه    « پس از ذكر موارد باال، در الگوي فرهنگي تغذية اسالمي، به آييني به نام                                  
ا كند ت  اين آيين، مسلمان را در حوزة اموال شخصي و غذاي حالل خود نيز محدود و مقيد مي                                  

هاي تن، و در يك         زيستي، تسلط بر خواهش        نظام معنايي جديدي ايجاد نمايد كه مبتني بر ساده                 
 شرط صحت روزه،      -  مانند بسياري از دستورات ديني ديگر                  - گرچه   .   كالم، بندگي است       

آسيب نرساندن به خود و ديگران است، ولي شايد پس از نماز، بارزترين نماد مسلماني به شمار                                
  . آيدمي

در الگوي فرهنگي تغذية اسالمي، آيين روزه از جمله الگوهايي است كه از طرف اسالم                                       
در آيين اسالم، تشريع          .   وضع شده، بنابراين هم محتوا و هم شكل آن را اسالم تعيين كرده است                       

روزه ارائة نظام معنايي جديدي است كه با وجود شباهت به روزة مانوي،  از نظر معنا با آن                                        
روزة اسالمي، به         .   خواند   اين مناسك عبادي، مسلمانان را به كنش جمعي فرا مي                  .   تمتفاوت اس    

 سازگاري     2 روز از ماه  وهمن، ماه گوش و رام،          4پرهيز از مصرف گوشت در  دليل مشابهت با
با نظام تغذية ايران، عدم حذف مواد خوراكي خاص از برنامة غذايي، كوتاه بودن ايام آن،                                                 

. ، مورد پذيرش جامعة ايران قرار گرفت)در شرايط خاص(د و ناتوان و زنانمعافيت افراد سالمن
________________________________________________________________ 

مثالً براي شتر، از طريق . شودبريدن قسمت مشخصي از گلوي پرنده و چارپا كه براساس حكم فقها جزئيات آن معين مي   1
 يا بر اثر ه مائده، مسلمانان از خوردن هر حيواني كه خفه شد4 و 3در آيات ). نحر(شودچاقو زدن به باالي سينه ذبح انجام مي

ه خوردن يا شاخ زدن حيواني ديگر مرده باشد، يا حيواناتي كه با پرتاب شدن مرده باشند و يا نيم خوردة يك جانور ضرب
 .وحشي، ممنوع شده است

 .170 نشر تيس، ص :تهران ،آيين اختيار ،)ش1381(كوروش نيكنام   2
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هاي بزرگ     هاي شادي به اين مناسبت، آن را به يكي از جشن                   بعدها، برپايي عيدفطر و جشن          
  .ايرانيان مسلمان مبدل ساخت

 و زندگي روزانة  فرد مسلمان است كه                 روزة ماه رمضان، الگويي فرهنگي براي تغذيه                        
هاي موجود در آن،          سفرةافطار، خوراكي         .   آورد    هاي متعددي به همراه خود مي             فرهنگ  خرده   

رسيدگي به فقرا و مستمندان، دوري از اسراف و ولخرجي، سلوك معنوي در عين رها نكردن                                   
  . جسم مادي، از موارد شايان ذكر آن است

 نگرفتن معادل عربي        براي اين عمل و به كار     » روزه«از نظر واژه نيز، اختصاص كلمة فارسي   
اين در حالي است كه در           .   ، نشان دهندة پذيرش جمعي مردم است                » صيام « يا  »   صوم « آن،    

هاي عربي دانشمندان فارسي زبان، با اصطالح قرآني صوم در اين خصوص سخن گفته كليةكتاب
 هاي بسيار زيادي دربارة مفهوم روزه و فرهنگ رمضان نيز، از ديدگاه                                 المثل  ضرب .   شده است  
  .تواند داللت بر نظام نمادين روزه در بين مسلمانان باشدگيرتز، مي

.  فرهنگ عيني مسلمانان ايران سدة نخست، داللت بر رواج حرمت گوشت خوك دارد                                 
هاي   شايد بتوان داليل اين رفتار را، نبودن شرايط زيست محيطي براي پرورش اين حيوان، آموزه        

 ، و عدم عموميت      ) حتي بز و گوسفند و گاو       (   وشت حيوانات    دانستن گ    آيين زرتشتي مبني بر مقدس         
  . مصرف گوشت خوك در بين طبقات عامة مردم، دانست

 بررسي تعامل ها .  2. 2

  ها تماس دو فرهنگ، فرايند و تعامل  .1. 2. 2

هاي كلي معنابخش هر دو آيين و اشارة كوتاه به نحوة تعامل مردم با                             پس از ارائة چارچوب           
شود، كه در طي آن ارزيابي فرهنگ گيرنده از                    به يكي از  مراحل فرايند اشاره مي              دين پيشين،     

گيرد و عناصر از تفسير و درك افراد دريافت كننده مي گذرند،                          عناصر اشاعه يافته صورت مي
1.شوندهاي وارد شده قبول يا رد مياي كه برخي از ويژگيبه گونه

  

   واكنش طرد و عدم پذيرش. 1. 1. 2. 2

مسلمانان از غذاهاي تر زرتشتيان ايراني،                    :   دانستند    آغاز هر دو طرف يكديگر را ناپاك مي                در  
________________________________________________________________ 

 . 113نتشارات جامعه شناسان، ص ا: نيا، تهران، ترجمة رحيم فرخالگوها و فرايندها، )1389(بي. رابرت ال   1
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 گاو، بز و گوسفند       زرتشتيان نيز در مقابل از گوشت            .   كردند   مانند پنير، ماست و شير، استفاده نمي           
. پرداختند     بايستي به مبادلة غذا با مسلمانان مي             بنابر قانون، زرتشتيان نمي           .   خوردند    مسلمانان نمي    

 نسبت  ) ص (  اين تحريم غذاي زرتشتيان را به پيامبر                 - ها   به خصوص حنفي    - فقهاي مسلمان نيز      
هاي در برابر يكديگر، به دليل ضرورت  امابه زودي اين ديوارهاي بلند و صف كشيدن. دادندمي

  . شدها، از ميان برداشته ميهمجواري و ارتباط متقابل انسان

نهي صريح قرآن و      .   ش طرد، دربارة مصرف مشروبات مطرح است                  نمونة ديگري از واكن            
. كرد   احاديث از مواد سكرآور، هرگونه استعمال، مصرف، توليد و توزيع آن را ممنوع اعالم مي  

هاي دروني و بعد          برخي از محققان، ميل به مصرف مشروبات را مانند جنگ از ويژگي                             
رغم نهي اكيد دين،         آيد، و علي     درنمي     يدانند كه تحت هيچ فرهنگ         غيرالهي وجود انسان مي           
1.همواره وجود داشته است

  

ترديدي نيست كه عدم پذيرش اين حكم در جامعة ايران پس از اسالم، عمومي نبود و تنها                                     
ولي از آنجا كه موضوع اين تحقيق فرهنگ و زندگي                      .   شدشامل گروهي از افراد جامعه               

 شرايطي كه اين دوگانگي ِدر تفسير. ي، مطرح شودهاي جمعروزانة مردم است، بايد انواع كنش
. هاي سودجويانه و افراط در خوشگذراني اشاره كرد                      توان اجماالً به انگيزه          كند، مي   را ايجاد مي   

هاي  اين واكنش در نهايت منجر به بروز پديدة فرهنگ مخفي مشروبات گرديد كه از   سال                                
  .دامه يافتنخست آغاز شد و تا پايان حكومت عباسيان نيز ا

هايي از روزه در بين             شكل.   هاي طرد، عدم پذيرش دستور روزه بود                    يكي ديگر از نمونه         
درگرايش مانوي كه برخي آن را از فرق زرتشتي                           .   پيروان اديان و ملل ديگر متداول بود                     

برخي نيز معتقدند، كه آئين           .   ايم  رو بوده     اند، نيز، با دستوري با ماهيت روزه روبه                     برشمرده   
ورزيد؛ چراكه بنابر اين              شت با دستور روزه، به دليل كاهش نيروي بدني، مخالفت مي                         زرت   

هاي  سفارش  .   اعتقاد، هدف اصلي انسان، كار و تالش در راستاي پيشرفت دنيوي و معنوي است                               
متون زرتشتي به انسان و كار و تالش در اين جهان به منظور ازدياد محصول دراقتصاد مبتني بر                                       

كند و هم به مسائل       ة الگويي از ديني است كه هم به امور دنيوي افراد توجه مي      كشاورزي، ارائ
هاي فقهي زرتشتي، براي كسي كه روزه                بدين علت است كه در كتاب         .   معنوي و روز بازپسين         

 :چنين آمده است     )   50فرگرد چهارم، بند        ( ونديداد        در  .   شود بگيرد، كيفر و مجازات تعيين مي            
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 مانند  .   خواهد ديد       آخرت باالترين كيفر را كه در اين دنيا مقرر است،              كسي كه روزه بگيرد در «
دايرة امر و نهي متون زرتشتي              .   » اعضاي بدن فناپذير وي با يك كارد فوالدين بريده شود                       :   اينكه  

هاي سفالي و چوبي به علت      دربارة ظروف غذا، منحصر به نهي از خوردن و آشاميدن در ظرف
1.هاستنجاست پذير بودن آن

  

   واكنش پذيرش و تعامل با فرهنگ جديد و بررسي انواع آن . 2. 1. 2. 2

كه اعراب از        و اين   2دهد  هاي جديد از عدم تداوم رابطة خصمانه در اين زمينه خبر مي          پژوهش
ها به تفاوت برخورد شيعيان با اين              در عين حال، اين پژوهش           .   خوردند     آغاز از غذاي ايرانيان مي              

- اهل تسنن در همة احكام شرعي، زرتشتيان را ناپاك. كنندسنن اشاره ميموضوع و نگاه اهل ت

نگريستند و در     دانستند؛ ولي شيعيان همه را  به يك چشم مي              تر از يهوديان و مسيحيان مي           
ها و ورود به مسجد، با آنان مانند ساير اهل كتاب برخورد                         كلية احكام ذبح، حمام، خوراكي              

  . كردندمي

هاي ايرانيان در برابر فرهنگ نوظهور، پذيرش و تعامل مثبت بود كه                               اكنش  بنابراين از و         
  :آيدها ميهاي متنوعي داشت، كه در ذيل شرح آنهاي متفاوت وهم زمينهالبته هم شكل

اند و براي      هاي جنگي را آغاز ارتباط ميان دو گروه دانسته                        برخي از محققان، ضرورت             
كنند كه خالد به      ، در حاشية رود فرات اشاره مي               ق .  ه   12ل  وليد در سا    نمونه به رفتار خالدبن         

اساس  .   سربازان مستقرخود در آنجا فرمان داد غذايي را كه ايرانيان تدارك ديده بودند، بخورند                          
، مبني بر مصرف چنين غذاهايي به نشانة پيروزي،                   ) ص ( اين فرمان را نيز تبعيت از سيرة پيامبر               

3.دانستمي
  

، چرخش نظرات نخبگان و دانشمندان هر دو فرهنگ به سمت                        نوع ديگري از تعامل            
روايت منسوب به سلمان فارسي كه زندگي او دو فرهنگ را به                         .   تسهيل روابط اجتماعي بود          
اگر دوستي در ميان آنها داريد، در غذاي او سهيم شويد و                          « :   گويد  هم مرتبط ساخته بود، مي        

در سدة سوم هجري قمري         .   »  او پيروي كنيد      همراه با او سواري كنيد بدون اينكه از تعاليم                      
  را  -  از جمله زرتشتيان         - حنبل نيز غذاهاي تهيه شده به دست اعضاي جوامع ذمي                     احمدبن   
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1.براي مصرف مسلمانان مناسب دانست
  

از سوي ديگر، ضرورت ارتباط تجاري در امر غذا، منجر به جعل احاديث با منشأ كوفي و   
ة  مذهب اهل سنت، تسليمِ اين ميل فراگير شدند و اقالم مواد                    بصري گرديد و فقهاي چهارگان            

ها وجود دارد، براي خوردن                 غذايي را، مادام كه معلوم نشود اثري از مردار يا خوك در آن                                 
2.مناسب دانستند 

  

آوردند، خريد         به عكس، بزرگان زرتشتي هم كه گاو، بز و گوسفند را مقدس به شمار مي                           
دانستند، مگر هنگام مواجهه با درد و مرگ؛ در برابر نيز                          مجاز نمي   گوشت از غيرزرتشتيان را 

شمردند، مگر آن كه مطمئن باشند آن فرد خواهد                  دادن گوشت به غيرزرتشتيان را جايز نمي                 
 نتيجة تساهل، توسعة روابط دو طرف و سهيم شدن در غذا و تجارت موادغذايي، تعديل                                 3. مرد  

  . اقتصادي بوداحكام مذهبي به نفع روابط مادي و

چرخش و تعديل ديگر در احكام مربوط به شكار حيوانات بود كه فقهاي زرتشتي،                                      
ند؛ اما مسلمانان تنها        دانست   حيواني را كه به دست مسلماني كشته و قصابي شده بود، خوردني مي                       

در  .   در صورتي مجاز به خوردن گوشت حيواني بودند كه حتماً به روش اسالمي ذبح شده باشد         
حالي كه در مورد ماهيان، به دليل پاك دانستن دريا، مسلمانان ماهيان صيد شده توسط                                        

آن است، به      مطلب ديگر دربارة شكار، تغيير نظام معنايي                 4. دانستند   زرتشتيان را نيز مباح مي           
هاي اشراف بود، در دورة               اي كه شكار، كه در عصر ساسانيان از تفريحات و سرگرمي                     گونه  

5.اسالمي اهميت اقتصادي يافت
  

حيواناتي مانند گاو، بز و گوسفند، در               :   نمونة ديگري از تعامل، تعديل احكام زرتشتي بود                       
ها، گناه آن حيوان بر ذمة             ن آمد، چون با خوردن گوشت آ            متون زرتشتي مقدس  به شمار مي          

 اين تقديس و پرهيز از استفاده، در دوران اسالمي تعديل شد و به                             6. گرفت  زرتشتيان قرار مي        
 . راحتي در سفرة ايرانيان مسلمان قرار گرفت
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استقرار اعراب در ايران، آميزش                  .   گونة ديگري از تعامل، تأمين منافع مالي و اقتصادي بود                          
شد؛ به طوري كه به تدريج احكام مذهبي نيز به سمت                   يرانيان را سبب مي       روزافزون آنان با ا            

قطعاً سود مالي زرتشتيان ايجاب           .   تعامل هرچه بيشتر با يكديگر و تأمين منافع مالي متمايل شد                 
اين همزيستي منجر به پديد آمدن           .   تر به خريد و فروش بپردازند             كرد تا با مسلمانان آزادانه             مي 

اي كه برخي منابع از يكسان دانستن غذاي                    امر تغذيه شد، به گونه         فرهنگي مشترك در        
1.دهندمسلمانان با زرتشتيان اطالع مي) گوشتي(

  

جوادعلي، با . يكي از مصاديق مشخص تأمين سود، بحث فروش و توليد مشروبات الكلي بود  
كيفيت  ذكر اين مقدمه كه اعراب سابقة چنداني در پرورش تاك نداشتند و به همين دليل                                   

هاي  كه تحريم شراب بنابر قرآن، تجارت آن را به جماعت                       ها متوسط بود، و اين         شراب آن    
پس اعراب از قديم با شراب آشنا              :   گيرد  يهودي و مسيحي مختص گردانيده بود؛ چنين نتيجه مي                 

تسخير كشورهاي غيرمسلمان، طبعاً آشنايي با انواع                    2. آوردند     بودند، ولي كمتر به آن روي مي               
  .د باده را براي مسلمانان ميسر ساختجدي

تهية مشروب از موادي مانند خرما، انجير، آلبالو، توت، گندم و جو، نيشكر و عسل، و                                         
ها، داللت بر تداول و رواج آن در بين مردم، حتي                            صدور احكام فقهي دربارة هركدام از آن                    

ايران، با توجه به اجازة بزرگان                 بنابراين زرتشتيان         .   كند ها پس از ورود اسالم به ايران، مي                 سال 
هاي نخست حضور اسالم در          در سال   .   اند  ديني خود، اقدام به تهيه و فروش مشروب نموده                        

ايران، به دليل سود مالي و نيز اقبال فراوان اعراب، بهترين نوع شراب توسط ايرانيان و گاهي                                             
3.رسيدموبدان به فروش مي

  

  گزينش بررسي فرايند تركيب يا .  3. 1. 2. 2

خواهيم بدانيم       بدين معني كه مي     .   گيرد، نتيجة فرايند است        آنچه در اينجا مورد بحث قرار مي              
ها، آنچه در سدة چهارم هجري قمري به بعد بر فضاي                   ها و قبول    ها، حذف    در پايان همة تعديل        

ني و  آيا الگوي برجاي ماندة باستا            .   فرهنگي جامعة ايران تسلّط داشت، كدام الگوي تغذيه بود                       
  زرتشتي محض بود؟ آيا الگوي فرهنگي تغذية اسالمي محض بود؟ و يا تركيبي از هر دو؟
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آنچه در آغاز بايد گفت، اين است كه آداب و فرهنگ غذا خوردن در ايران سدة چهارم ،      
 احكام   1. مانند ساير آداب ديگر، تركيبي بود از آداب باستاني ايران با آداب و رسوم اسالمي                                       

ها، فرهنگي واحد را به كلية مسلمانان ارائه كرده كه                         ها و نوشيدني    ارة خوردني      اسالمي درب     
 اين احكام مسلمان را از غيرمسلمان جدا                .   بوده است    )   طاهر و نجس    ( مبتني بر حالل و حرام         

كند، كه در آن       امر مي   )   ذبح  ( فقه اسالمي، پس از تعيين حالل و حرام، به كشتار آييني                     .   ساخت 
هاي كلي معنابخش را ارائه دين اسالم اين چارچوب2.بخشد به عمل اعتبار مينيت قرباني كننده

هاي جديد را كه در قالب حالل و حرام معرفي                    كرده بود و مردم ايران سعي كردند اين آرمان                      
شان شده بود، با شكل زندگي روزانه  و شرايط زيستي و كشاورزي و محصوالت غذايي متنوع                                  

  . يب و التقاط، فرهنگ اسالمي سربرآوردتركيب كنند تا از آن ترك

 و سمور و خرگوش از لذيذترين                3در غذاهاي گوشتي ايران ساساني، گوشت خوك                      
 .هاي حرام و مكروه از فهرست غذاها حذف شدند                   اين غذاها با عنوان         4. اند  هاي سرد بوده      گوشت 

تكلّف  سيار ساده و بي     الگوي غذايي كه سربازان عرب فاتح با خود به ايران آورده بودند نيز، ب                                    
شد كه عمدة شير و گوشت هم از شتر فراهم             بود و شامل خرما، لبنيات و گاهي گوشت مي               

هاي ايراني       كم با غذاها و خورش         پس از فتح ايران و ديگر كشورها، ذائقة اعراب كم                       .   گرديد   مي 
 ها كه تا آن    ، عرب   وليد و سپاه ساساني روي داد           لّيس كه بين خالدبن      ِپس از پايان جنگ ا        .   آشنا شد 

ها  ديده، و نه حلواي شكر چشيده بودند، در برخورد با اين خوردني                             )   رقاق   ( وقت نه نان تُنُك       
5.دست و پايشان را گم كردند

  

هاي اخالق، ساده زيستي در غذا را به عنوان يك ارزش فرهنگي                             در همان حال كه كتاب           
هاي خسرواني        شت به سنت كرد، در سطح حكام و رؤساي جامعه، نوعي برگ                      ترويج مي    
هاي ساساني و تأسيس سعي بر تقليد كامل از حكومت) به ويژه عباسيان(حكام . شدمشاهده مي
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هاي پرآوازه در          ها و ضيافت   هاي متكلّفانه ،آراستن سفره         خرج  .   تيسفوني جديد در بغداد داشتند           
  . أثير بسيار داشتاثر نفوذ برامكه، در ترويج ذوق و غذاي ايراني در بين طبقات ممتاز ت

اي كه    ديدگان دوران عباسي، توجه خاصي به علوم غذايي داشتند؛ به گونه                          خليفه و آموزش        
گونه    وراق، اين       الطبيخ  هاي متقدم آن عصر، مانند           از كتاب    .   اين علوم، اهميت زيادي پيدا كرد                

اي   ويژه   هاي آشپزي    آيد كه خلفاي عباسي و خانواده و وزيران ايشان هر يك كتاب                             برمي  
هاي واثق، معتصم و        مانند كتاب    :   هاي مناسب داشتند     متضمن دستورهايي براي تهية خوراك              

   1.هارون الرشيد بدون پزشك بر سفره نمي نشست . معتضد

  . ساختهاي الكلي نيز خود را نمايان مياين فرهنگ دوگانه در مورد نوشيدني  

عصر اموي و چه در عصر عباسي،            در فرهنگ رسمي و بيروني خالفت اسالمي، چه در                     
مجاز بودن مسكرات مشاهده نشده و مسلمانان حتي از حضور در مجلسي كه در آن شراب                                  

، از همنشيني نكردن با          » كافي  « هاي روايي، مانند            در كتاب    .   اند  شود، نهي شده    نوشيده مي   
ة او و اعتماد       گسار، سالم نكردن به او، نرفتن به عيادت وي، حاضر نشدن در تشييع جناز                               باده   

 تازيانه     80 فقها همچنين از جاري كردن           2. نكردن به وس، در امور مالي سخن گفته شده است                 
، ) ق .  ه 101  -   99( هاي عمر دوم       رغم نهي قرآن و با وجود تالش              پس علي  3. گويند  بر مست مي   

 عباسيان نيز كه تحت تأثير فرهنگ ايراني قرار                 .   خواري، در دربار امويان رايج بود                       شراب  
نوشيدن شراب، حتي در دربار             .   دانستند   داشتند، نوشيدن شراب را از جملة لذايذ زندگي مي                     

مجازات    4. بويه، ساماني، غزنوي و سلجوقي نيز متداول بود                    هاي محلي صفّاري، آل         حكومت  
شرابخواري در انظار عمومي به صورت يك قانون، همواره وجود داشت، اما اين قانون در عمل    

اشپولر، يكي     .   خواري را تا حد زيادي ترك كردند                 بعدها مسلمانان شراب       .   شديندرت اجرا مبه
و »   بابك  « خواري را مخالفت با بدعت گزاراني مرتد از اسالم، مانند                             از علل ترك شراب       

5.دادندداند كه به نوشيدن شراب اهميت بسيار ميمي» مقنّع«
  

________________________________________________________________ 

انتشارات علمي و : تهراننيا، ، ترجمة مسعود رجب زندگي اجتماعي در حكومت عباسيان، )1369(محمد مناظر احسن   1
 .134فرهنگي، ص

دار الكتب االسالميه، صص : بيروت ،6، تصحيح ومقابلة علي اكبر غفاري، ج الكافي،)1375(محمد بن يعقوب كليني رازي    2
396 - 398 . 

 . 366، ص ]نابي: [، بيروت2، جاحياء علوم الدين، )ق1406(محمد غزاليبنابوحامد امام محمد   3

 . 410 و 409 همان، صص اشپولر،   4

 . 413 - 411اشپولر، همان، صص    5
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  ايران پس از اسالم اشاره شد،             گرچه به تفاوت فرهنگي درون جامعة                شايان ذكر است كه        
قمري، ديني و      هاي نخست هجري     اما شاكله و صورت بيروني فرهنگ و تمدن اسالمي در سده                    

به طور قطع در عموم بازارهاي در شهرهاي اسالمي گوشت خوك و يا مشروبات    . اسالمي بود
شود كه   اشاره مي    هايي   ولي در اينجا به تعدادي از گزارش                  .   رسيد الكلي آزادانه به فروش نمي              

 - ها به فهم بهتر شرايط فرهنگي         نويسان انجام گرفته است، تا از خالل آن                     توسط سفرنامه   
  . اجتماعي جامعة ايران نايل شويم

 در مسير عبورش از تبريز و خوي و وان،                   ق .  ه   434ناصرخسرو در گزارش خود به سال                 
فروختند     ند گوشت گوسفند مي    در آنجا گوشت خوك را مان           : گويد  مي »   وسطان  « دربارة بازار          

1.نوشيدند بي تحاشيو زنان و مردان ايشان بر دكان نشسته شراب مي
  

  . سخن گفته است) كرمانشاه( و قرماسين 2نامبردار شهرري) آبجو(مقدسي نيز از فُقاع   

شايد بتوان يكي از داليل وجود مشروبات در جامعةاسالمي را، نگاه ابزاري به اين نوشيدني          
عالوه بر جواز مصرف طبي خمر، در همة مكاتب                    .   حفظ سالمت انسان، تفسير كرد          براي    

 محمدبن زكرياي      3. اند  آن اشاره كرده         »   پلَشت بري   « فقهي به كاربرد طبي شراب و خاصيت             
هاي ناشي از     هاي سكرآور، بيماري         مثبت انواع نوشابه        ، پس از ذكر تأثيرات          ) ق .  ه 320:   م ( رازي     

قروح خبيثه و     ( ها  در مواردي شستشوي زخم          .   را برشمرده است      افراط و مداومت در شراب               
4.گرفتبا شراب صورت مي) آكله

  

طور خالصه دربارة نحوة تعامل در فرهنگ تغذيه بين ايران و اسالم رخ داده                                    آنچه به     
كم به سفرة   گونه كه غذاهاي متنوع و با كيفيت ايرانيان كم                  است، نوعي تأثير و تأثر بود؛ بدين              

،  و گوشت خوك هم به دليل حرام بودن، از طرف                       ) تأثر  ( ن عرب وارد گرديد             مسلمانا  
  ) . تأثير(مسلمانان و زرتشتيان به حاشيه رانده شد 

حذف گوشت خوك و خرگوش از سفرة ايرانيان، به دليل رواج و رونق گوشت گاو، بز                                      
 ايران از اين نهي،          به تعبير ديگر، فهم مردم         .   و گوسفند، واكنش مثبت ايرانيان را در پي داشت                    

ولي در خصوص مشروبات، برداشت و فهم مردم ايران، با توجه به                                 .   برپاية متون ديني بود          
________________________________________________________________ 

 . 9انتشارات زوار، ص : ، تهران3دبيرسياقي، چ  ، به كوشش محمدسفرنامه، )1370(ناصرخسرو قبادياني مروزي   1

انتشارت : ن، تهرا2، ترجمة علينقي منزوي، چاالقاليممعرفة احسن التقاسيم في ، )1385(المقدسياحمدبنابوعبداهللا محمد   2
 . 582ص  كومش،

 . 396 - 393انتشارات سروش، صص : ، تهران)ژارهه(، ترجمة عبدالرحمن شرفكندي قانون در طب، )1362(ابوعلي سينا   3
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در اينجا به برخي از اين            .   اي ديگر صورت گرفت        شرايط اقتصادي، تاريخي و اجتماعي، به گونه                  
  :شود نكات اشاره مي

 عالوة ميل طبيعي انسان        هاي تاك، به      وجود شرايط اقليمي مناسب و پرورش انبوه درخت                     
هاي خاص آيين زرتشت كه ارتباط با طبيعت و شادي گذراني، وجود آموزهبه افراط در خوش

و تالش را در كنار هم آميخته و فرهنگ شادزيستي و شادخواري ايرانيان را به وجود آورده                                         
حصوالت،   بود؛ داشتن شرايط براي تحصيل سود و منفعت مالي از طريق توليد و فروش اين م                                

طلبي انسان، باعث فهمي متفاوت گرديد                مجاز دانستن مشروب هوم در مناسك آييني و زياده                     
  . ايمرو بودهرغم نهي متون ديني زرتشتي از مست كردن، باز هم با اين پديده روبهكه علي

در بدو ورود اعراب مسلمان نيز، ميل طبيعي به خوشي و سرمستي از پيروزي بر ايرانيان، از   
از طرفي، مجاز دانستن فروش              .   سوي برخي فاتحان، زمينة تقاضاي اين فرآورده را ايجاد كرد                            

عالوة انگيزة قوي اقتصادي براي ايرانيان مغلوب، باعث شد،                          به 1شراب به اعراب از نظر موبدان،        
پس از تثبيت خالفت اسالمي در ايران، دربار خلفاي اموي و سپس عباسي، محلي براي عرضة                                  

ترين زمينه و بستر براي         رغم نهي قانوني خلفا، قوي          اين تقاضا، به     .   هاي ايراني گردد         شراب  بهترين   
گونه با وجود اعالم مجازات براي تظاهر به                       فعاليت توليدكنندگان اين مواد بود؛ و بدين                     

  . مشروب خواري، فعاليت زيرزميني و پنهان برخي افراد در قلمرو اسالمي همچنان ادامه داشت

اين كنش و واكنش دو سويه، پديدآمدن الگوي فرهنگي غذايي در زندگي روزمرة                                    نتيجة    
فرهنگي كه بايد و      .   خاص جامعة ايران و برخاسته از فضاي فكري و ديني و اقليمي ايران بود                               

. نبايدهاي اسالمي در رأس آن وجود داشته و در عين حال داراي تنوع و رونق خاصي بوده است
توان براي نمونه اين           ود در الگوي فرهنگي تغذية ايراني، اسالمي مي                  هاي موج    از خرده فرهنگ       
 نذورات، بركت و حرمت نان و گندم، قرار                      رزق حالل، حرمت مهمان،            :   مفاهيم را نام برد        
  .براي سيراب كردن تشنگان) وقف(دادن ظروف آب 

 با  دادن به سفره       حوقل از اخالق مردم فارس براي تهية غذاهاي مختلف و رونق                                ابن    
 2.گويد  ها و فراواني طعام و نيز آماده كردن شيريني و ميوة پيش از غذا، سخن مي                                 خوردني    

كردن مهمان در اصفهان براي نان و پنير و فراهم كردن غذاهاي متنوع و                               مقدسي دربارة دعوت         
________________________________________________________________ 

گردد، به ويژه هنگامي كه مسلمانان به وشيدن شراب باعث كندشدن پيشرفت گناه و رواج اعمال نيك ميدر آيين زرتشتي ن   1
 . 165؛ چوكسي، همان، ص 34 - 31، صص)1376(مينوي خرد. اعتدال بنوشند

 .169 - 167و  57انتشارات بنياد فرهنگ ايران، صص : ، ترجمة جعفر شعار، تهران االرضةصور، )1340(حوقلمحمدبنابوالقاسم   2
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 ها پردازد كه در زاويه            مي »   هريسه  «  ابن بطوطه به معرّفي غذايي به نام              1. گويد  گوناگون سخن مي     
ها را    وي برخي از غذاهاي متداول مردم ايران در آن سال                           2. دادند    به مسافران و تازه واردان مي                

با غذاهاي لذيذي از واردشوندگان پذيرائي                        )   شوشتر( در مدرسة تستر      :   دهد  گونه شرح مي    اين  
ان برنج با فلفل كه با روغن پخته بودند، به اضافة جوجة بريان و ن                        :   كردند كه عبارت بود از           مي 

مقدسي صفحات متعددي از كتاب خود را به ذكر محصوالت متنوع زراعي                          3. و گوشت و حلوا     
در  » افروشه   «  اشاره به نوعي شيريني به نام           4. هاي مختلف ايران اختصاص داده است               و باغي استان     

از  (  پخت نوعي نان در شهرستان        6 وجود يخ دربرخي شهرها مانند ارگان فارس،                   5، » بيار  « منطقة  
 وجود ليمويي كه مانند زردآلوي ترش بوده و 7شد،كه گويي با روغن خمير مي) انقصبات گرگ

هاي مقدسي است، كه عالوه بر تنوع اقليمي منطقه،                 از جملة گزارش       8اند،   گفته مي »   انبج  « به آن   
  . نشان از رواج فرهنگ تغذية اسالمي در اغلب شهر ها در سدة چهارم هجري قمري دارد

را دامپرور و غذاي اصلي آنان را لبنيات و مايستنتج                       )   كوهستان   ( جبال   حوقل اغلب مردم        ابن    
 كند،  وي غذاي مردم طبرستان، ديلم و گيالن را برنج و ماهي و سير ذكر مي                           9. داند   مي )   ماستينه ( =   

كه از ناحية      داند و اين      و در جايي ديگري از كتابش، قوت غالب مردم خزر را برنج و ماهي مي                              
فضالن، دربارة طرز غذا خوردن پادشاه                     ابن  10. كرك به آنجا مي آورند          روس، عسل و موم و          

كه پادشاه پس از اتمام           دهد و اين     اسالوها و استفاده از كارد براي بريدن گوشت، توضيح مي                        
در جاي ديگر وي به استفاده از روغن ماهي و نيز تهية غذا                      11.غذا، شراب عسل درخواست كرد

، فرهنگ غذاهاي رايج تا سدة             مفاتيح العلوم     ارزمي در       خو 12. كند از جو و گوشت اشاره مي          
شان را توضيح داده، سپس به شرح خواص گياهان و داروها                        ها و طبخ   چهارم و مواد تركيبي آن           

________________________________________________________________ 
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1.پرداخته است
  

: هايي از عقايد زرتشتي را مشاهده كرد                  توان در فرهنگ تغذية ايران اسالمي، رگه                    مي   
هنگام آب ريختن بر روي          »   بسم اهللا   «  روي آتش يا گفتن        مواردي مانند پرهيز از سررفتن غذا                

آتش براي خاموش كردن آن، نشان از همان فرهنگ قداست آتش و نزديك نكردن آب به                                       
  . كنددفع شرّ مي» بسم اهللا«آن است، كه البته در دورة اسالمي، ايراني مسلمان با 

دهد، وجود      مي بازتاب     نكتة ديگر كه همان فرهنگ اولويت غذاي گياهي بر گوشتي را                         
هايي است كه عنصر اصلي و مواد تشكيل            ها و خورشت    ها، خوراك       آش  شمار زياد و متنوع       
آورد و اكنون نيز به نام            ها، غالت و حبوبات و گياهان فراهم مي                ها، صيفي  دهندة آن را سبزي        

  .  شوندغذاهاي سنتي ايراني شناخته مي

غذاهاي ايرانيان تا حدي بود كه شمار زيادي از لغات                         گيري اعراب از         از سوي ديگر، بهره          
لوزينج،    « :   فارسي در مورد غذا و سفره در فرهنگ و زبان عربي وارد شده است؛ مانند                                     

ِ  از آن   »التبصر بالتجاره « در رسالة 2.»فالوذج،بزماورد ،اسفيد باج، طست، ابريق، كعك و سكباج
هاي گرانبها و        كاالهاي قيمتي و سنگ       كه متن كتاب در بارة بازرگاني و                  جاحظ، با آن       

توان به تعدادي از واژگان فارسي موجود در متن عربي آن                             مي 3محصوالت شهرها بوده است،         
، ) شاه سبرم  ( ، شاه اسپرغم    ) فستق ( ، پسته  ) جاموس   ( ، گاوميش    ) ترج  ِا ( ترنج   :   اشاره كرد؛ مانند         

     4).سكر(و شكر) دارصيني(دارچين

اي از    آورد كه به نمونه        خود آدابي از غذا خوردن را به همراه                     اين فرهنگ تغذية ايراني، با               
گويند كيومرث نخستين كس بود كه بفرمود تا هنگام                 :   نويسد  مسعودي مي    .   شود آن اشاره مي      

رسد اصالح كند و     غذا آرام گيرند تا طبيعت سهم خود بگيرد و تن را با غذايي كه بدان مي                              
ر ضمن غذاي خود به چيزي اشتغال ورزد، قسمتي از تدبير                       زيرا وقتي انسان د         . . . جان آرام گيرد         

شود كه خاطر به آن داده و اين، نفوس حيواني و قواي انساني را زيان                                     او متوجه جايي مي        

________________________________________________________________ 

انتشارات علمي و : ديم جم، تهران، ترجمة حسين خمفاتيح العلوم، )1362(خوارزميكاتبيوسفبناحمدبنمحمدابوعبداهللا   1
 . 159، ص 2فرهنگي، چ

 . 58، ص 2، ج)1373(كوب؛ زرين110محمدمناظر احسن، همان، ص   2

 دارالكتاب الجديد،: ، بيروت2تحقيق حسن حسيني عبدالوهاب، چالتبصر بالتجارة، , ) ش1361/ق1403(عمروبن بحر جاحظ   3

 .17- 3صص

، تهران، هامقاالت و بررسي، »هاي فارسي آنجاحظ و واژه» رساله التبصر بالتجارة«، )1375زمستان (آذرتاش آذرنوش   4
  .176انتشارات دانشگاه تهران، ص
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1.رساند
  

نوازي كه گاهي خود را           اين ادب اصيل ايراني، به انضمام قناعت در مصرف و ادب و مهمان                       
هاي غذاي روزانه و سفرة ايراني مسلمان و                   از ويژگي     هاي رنگارنگ نشان داده،              به شكل سفره  

تركيبي است از تمدن گذشته و اخالقيات ارزشمند اسالمي و نيز پايبندي به احكام فقهي                                  
) از عصر ناصرالدين شاه        ( سفرة اطعمه   اي از اين تركيب رادر كتاب               نمونه  .   اسالم در زمينة تغذيه        

وقتي «: نويسد بارة نحوة پخت حلواي آردي، ميدر آنجا پس از توضيح در. توان مشاهده كردمي
در  .   » طفل متولد شود، نذرجناب خامس آل عبانموده و سالي يك دفعه در محرم و صفر بپزند                              

جاي ديگر، در توصيف لرزانك كه نوعي شيريني با نشاسته است، موسم آن را ماه رمضان                                  
. هاي اسالمي پيوند خورده است             به بيان ديگر، در غذاهاي ايراني تفنن با مناسبت                      2. داند   مي 

اي مردم ايران را در دو محور               هاي ديني در رفتارهاي تغذيهبرخي محققان تأثيرات عمدة آموزه
دانند و معتقدند، در بخش احكام، اسالم هيچ خوراك معيني را به عنوان ها مياحكام و توصيه

 خوك، مردار، شراب و           ها، مانند    غذاي ديني مقدس تشريع نكرده است، ولي برخي خوراكي                       
     3.خون، ممنوع شدند

  گيرينتيجه

- گيري آن در منطقه، بخشي از ابعاد زندگي مردم ايران، به تدريج تحت                              با ورود اسالم و شكل        

در پاسخ به پرسش       . يكي ازآن ابعاد، شيوة تغذيه بود                 .   تأثير باورهاي اسالمي قرار گرفت                 
 مطالعة متون مقدس زرتشتي و اساطير،              : توان گفت    چگونگي اسالمي شدن شيوة تغذيه، مي           

ادبيات و فرهنگ رفتاري ايران دورة پيشااسالمي، محقق را به ترجيح الگوي تغذية گياهي بر                                       
از ديگرسو، شرايط         .   سازد  تغذية گوشتي و پرهيز از مصرف گوشت چارپايان، رهنمون مي                        

شادزيستي ايرانيان و         جويي و     مساعد اقليمي ايران براي پرورش تاك، كاربردهاي طبي، لذت                              
وسعت جغرافيايي . عدم ممنوعيت فقه زرتشتي، مصرف مشروبات را در ايران متداول كرده بود

ايران و توليد انواع محصوالت كشاورزي، دريايي و دامي، به انضمام داشتن تمدني ديرپا و رفاه                                             
________________________________________________________________ 

انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران1، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جمروج الذهب، )1374(الحسين مسعوديبنعليابوالحسن   1
 . 217 - 216صص 

 .76 و 55انتشارات بنياد فرهنگ ايران، صص: ، تهرانسفرة اطعمه، )ش1353(پز باشيميرزا علي اكبر خان آش   2

تاريخ و » قاجاري - مناسبات دين با فرهنگ غذايي مردم در دوران صفوي «، )1390پاييز و زمستان (ابراهيم موسي پور   3

  .135، ص14، ش7، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، ستمدن اسالمي
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تنوع در ظروف       ها،   ها و آشاميدني     هاي رنگارنگ، تنوع در خوراكي                نسبي، ارمغاني از سفره         
هاي گوناگون در زمينة     المثلها و ضربپذيرائي، داشتن آداب و رسوم متعدد و نيزاشعار، داستان

   1.ها را به همراه آورده بودخوراكي

ورود اسالم به ايران، ورود نظام معنايي جديدي بود كه در طي آن، مسلمانان با مفاهيم                                             
تحريم گوشت خوك و توصيه به كشتن            فقهي حالل و حرام، تحريم مشروبات الكلي،                      

هاي نظري خود      آشنا شدند؛ دين اسالم چارچوب            )   ذبح يا نحر    ( حيوانات با روشي مخصوص           
، ) ع ( براي تغذيه را، ضمن آيات قرآن، و آداب اخالقي تغذيه را نيز در خالل احاديث معصومين                                       

شركت جستند و نظام     معرفي كرد و پس از آن مردم ايران با اتخاذ سه رويكرد در اين فرايند                                  
  : معنايي جديدي را آفريدند

در آغاز زرتشتيان ايران و مسلمانان                    ) .   عدم پذيرش و طرد         (  واكنش يا تعامل منفي         . 1  
خوردند؛ ولي به زودي اين ديوارهاي                     دانستند و از غذاهاي يكديگر نمي             همديگر را ناپاك مي        

 ارتباط دو سويه، از ميان             بلند و صف كشيدن در برابر هم به داليل ضرورت همجواري و                         
  . برداشته شد

استفاده از غذاي        :   شد، از جمله     ، كه اغلب به شكل تعديل ظاهر مي         )پذيرش( تعامل مثبت .2  
همديگر در شرايط جنگي، چرخش نظرات نخبگان هردو فرهنگ به سمت تسهيل روابط                             

ديگر از سوي مردم   تعديل . تر در زمينة تجارت موادغذايياجتماعي و صدور احكام فقهي آسان
  .به منظور كسب منافع اقتصادي با فروش مشروبات الكلي صورت گرفت

، تركيبي از آداب و رسوم باستاني و آداب اسالمي؛                        ِ تعامل به شكل تركيب يا گزينش         . 3  
گونه كه در آغاز ذائقة اعراب از غذاهاي بسيار ساده به غذاهاي متنوع و رنگارنگ ايراني            بدين

تكلّف بودن در غذا،         زيستي و بي    هاي ادب و اخالق، ساده            حال كه در كتاب        همان در. متمايل شد
گرديد، در سطح حكام و رؤساي             مي   به عنوان معياري براي تهذيب و تربيت اخالقي معرفي                      

- حكام عباسي سعي داشتند از حكومت         .   گرديد   جامعه، برگشت به سنن خسرواني مشاهده مي              

ضوع به بروز پديدة تفاوت فرهنگ رسمي و بيروني خالفت                      اين مو   .   هاي ساساني تقليد كنند     
  .اسالمي با فرهنگ دروني و واقعي مردم منجر گرديد

نگاهي تفسيري و معناكاوانه به دين و ديدن دين به مثابة                       ( براساس چارچوب نظري تحقيق             
________________________________________________________________ 

نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيا ت  ،)1379(محمود روح االميني: راي آشنايي با نمادهاي سمبليك تغذية ايراني، نكب   1

 . ارائه كرده استدرخت آسوريكوي در بخش نخست كتاب، پژوهشي مردم شناختي در منظومة . انتشارات آگاه: ، تهرانفارسي
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ادي،   هاي متون ديني، آن احكام را با شرايط اقتص                   ، مردم ايران، پس از دريافت آموزه                    ) فرهنگ  
اجتماعي و تاريخي خود تركيب نمودند و به فهمي تازه دست يافتند كه اين فهم جديد، همان                                  

  :شودهاي آن اشاره مي ايراني است كه در زير به برخي از ويژگي- نظام نمادين معنايي اسالمي

در اولويت قرار دادن دستورات فقه اسالمي، شامل ذبح، حالل، حرام، مكروه، همراه با                                               
 تعاليم اخالقي در باب تغذيه، مانند قناعت در مصرف، دوري از اسراف، توجه به                                         اصول  

  .محرومان و نيازمندان، پايبندي به آيين و مناسك روزه

  منابع و مĤخذ

 .انتشارات فروهر: ، تهرانمراسم مذهبي و آداب زرتشتيان، )1372(آذرگشسب، اردشير  - 

مقاالت و    ،  » هاي فارسي آن       جاحظ و واژه       » ر بالتجارة    التبص  « رسالة   « ، ) 1375زمستان    ( آذرنوش،آذرتاش             - 
 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران60- 59دفتر  ،هابررسي

 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانسفرة اطعمه، )1353(اكبرخانآشپرباشي، ميرزا علي  - 

: حمد شاكر، لبنان، بيروت          ، صححه شيخ ا  الخراج    ،   ) م 1990( ابويوسف   القاضي  ابراهيم    بن اعثم، يعقوب     ابن    - 
  .دارالحداثه

 .3علمي و فرهنگي، چ:  موحد، تهرانعلي، ترجمةمحمدسفرنامه، )1361(بطوطهابن  - 

انتشارات بنياد فرهنگ          :   ، ترجمة جعفر شعار، تهران          االرض    � صور ، ) 1340( محمد حوقل، ابوالقاسم       ابن    - 
 .ايران

انتشارات     :   ، ترجمة ابوالفضل طباطبائي، تهران              سفرنامه  ،  ) 1345( حماد  بن راشد  بن العباس   احمدبن     فضالن،   ابن    - 
  .بنياد فرهنگ ايران

 ترجمة ابوالفضل        ، ) هق 341( ة ابودلف در ايران            سفرنام  ، ) 1342( المهلهل  مسعربن  ،   الخزرجي    ابودلف      - 
  .انتشارات فرهنگ ايران زمين: ، تهران مينورسكي و تحقيقات والديمير تعليقاتطباطبايي، با

  .انتشارات سروش: ، تهران)ژارهه(، ترجمة عبدالرحمن شرفكنديقانون در طب، )1363(ناابوعلي سي  - 

:  بيروت   - ، صححه شيخ احمدمحمدشاكر، لبنان         الخراج    ،  ) م 1990( ابراهيم    بن ابويوسف، القاضي، يعقوب           - 
 .دارالحداثه

: ، تهران    نيا ، ترجمة مسعود رجب       زندگي اجتماعي در حكومت عباسيان             ،  ) 1369( احسن، محمدمناظر        - 
  .انتشارات علمي و فرهنگي

: ، تهران    2، ترجمة مريم ميراحمدي، ج            تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي                 ،  ) 1386( اشپولر، برتولد        - 
 .انتشارات علمي و فرهنگي

  .، تهران، نشر مركزدانشنامة مزديسنا، )1374(اوشيدري،  جهانگير  - 

 .نشر محور:  تهران،آشنايي با دين زرتشت، )1381(ايزدپناه، مهرداد  - 
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پژوهشكدة    :   فاضلي و مرتضي قليچ، تهران         اهللا   نعمت ، ترجمة   تاريخ فرهنگي چيست      ،  ) 1389( برگ، پيتر      - 
 .تاريخ اسالم

  .انتشارات ققنوس: ، ترجمة عسكربهرامي، تهرانزردشتيان، باورها و آداب ديني آنها، )1381(بويس، مري  - 

  .نشر آگه: پارة نخست و دوم، تهران ايران، پژوهشي در اساطير، ) 1384(بهار، مهرداد  - 

انتشارات يادوارة           :   ، تهران    تاريخ مختصر فرهنگ و تمدن ايران قبل از اسالم                  ،  ) 1381( احمد    تاج بخش،      - 
  .كتاب

 غرر اخبار ملوك       به   مشهور  ( تاريخ ثعالبي      ،  ) 1368( اسماعيل  محمدبن  بن ثعالبي نيشابوري، عبدالملك             - 
 .نشر نقره:  فضائلي، تهران، ترجمة محمد)الفرس و سيرهم

 الرفيعه و ������التبصر بالتجاره في وصف ما يستظرف في البلدان من ، )ش1361/ق1403(بحرجاحظ، عمروبن  - 
    .2تحقيق حسن حسني عبدالوهاب، بيروت، دارالكتاب الجديد، چ االعالق النفيسه والجواهر الثمينه، 

  . التفيض�����: ، بغداد8، جمتاريخ العرب قبل االسال، )م1952(جوادعلي  - 

زرتشتيان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعة ايران                    (   ستيز و سازش   ،  ) 1381( چوكسي، جمشيدكرشاسپ       - 
  .انتشارات ققنوس: ، ترجمة نادر ميرسعيدي، تهران)هاي اسالمي نخستين سده

 .تشارات طهوريان: ، به كوشش منوچهر ستوده، تهران)1362(حدودالعالم من المشرق الي المغرب  - 

  .انتشارات فروهر: ، تهرانشناسائي زرتشت،  )1378(خداوندي، مهربان  - 

 :ترجمة حسين خديو جم، تهران           ، مفاتيح العلوم      ، ) 1362( كاتب  يوسف احمدبن   بن خوارزمي، ابوعبداهللا محمد              - 
 .2انتشارات علمي فرهنگي، چ

  .انتشارات فروهر: ، تهرانانهاي ديني زرتشتيپاسخ به پرسش، )1386(خورشيديان، اردشير  - 

 پرسش، ويراستة هيربد تهمورس دينشاجي انكلساريا،                  92متن پهلوي      ، ) شاهنشاهي  2535( داتستان دينيك        - 
 .مؤسسة آسيايي دانشگاه پهلوي: نژاد، شيرازبه كوشش ماهيار نوابي

، ويرايش علي       ، ترجمة موسي جوان       مجموعه قوانين زردشت يا ونديداد اوستا                 ،  ) 1382( دارمستتر، جيمز        - 
  .انتشارات دنياي كتاب: اصغر عبداللهي، تهران

 المعارف �انتشارات بنياد داير: ، تهران1، زيرنظر مصطفي ميرسليم، ج»باده«، )1375(  جهان اسالمدانشنامة  - 
 .اسالمي

 .رانانتشارات بنياد فرهنگ اي: ، متن پهلوي ترجمة فارسي ماهيار نوابي نژاد، تهران)1346(درخت آسوريگ  - 

  .شناسانانتشارات جامعه: نيا، تهران، ترجمة رحيم فرخالگوها و فرايندها، )1389(بي. رابرت، ال  - 

 . مطالعات و تحقيقات فرهنگيمؤسسة: ، ترجمة مهشيد ميرفخرائي، تهران)1367(روايت پهلوي  - 

  .3انتشارات آگاه، چ :  تهران نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي،،)1379(روح االميني ،محمود  - 

مجموعة نقد، يادداشت،          ( از چيزهاي ديگر،            » اهللا، سفره ايراني         بسم « ،  ) 1356( كوب، عبدالحسين      زرين     - 
 .انتشارات جاويدان: ، تهران)25- 9)(بررسي و نمايش واره

  . ، تهران، انتشارات امير كبير2،ج)كشمكش با قدرتها(،تاريخ مردم ايران، )1373( -----   - 

 .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانتاريخ تحليلي اسالم تا پايان امويان، )1362( جعفرشهيدي،  - 
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المعارف    � بنياد داير       : تهران    ، 1ج  ، دانشنامة جهان اسالم        ،  » باده در قرآن و حديث           « ،  ) 1375( طارمي، حسن       - 
  . اسالمي

  .]نابي[: ، بيروت2، جاحياء علوم الدين، )ق1406(محمد محمدبنابوحامد امامغزالي،   - 

 .1، دفتر 1، به كوشش جالل خالقي مطلق، جشاهنامه، )1366(فردوسي، ابوالقاسم  - 

  .انتشارات توس: ، گزارش مهرداد بهار، تهرانبندهشن، )1369(فرنبغ دادگي  - 

 .4انتشارات زوار، چ: ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانسفرنامه، ، )1370(قبادياني مروزي، ناصرخسرو  - 

انتشارات     :   ، ترجمة غالمرضا رشيد ياسمي، تهران           ايران در زمان ساسانيان           ،  ) 1379( رتور   كريستين سن، آ      - 
  .دنياي كتاب

- دارالكتب     :   ، بيروت    6تصحيح و مقابلة علي اكبر غفاري، ج              ،  الكافي   ، . ) ق 1401(   كليني رازي، محمدبن يعقوب          - 

 .االسالميههاي 

: ، تهران    1، ج  معارف نوين جهان اسالم          ال  �داير   ،  » احكام خوراكيها        « ،  ) 1388( كمپو، يوهان ادواردو                - 
 . نشر كتاب مرجع- نشركنگره 

، ترجمة محمد جواد زاهدي مازندراني،                  فرهنگ علوم اجتماعي       ،  ) 1376( كولب، ويليام، جوليوس گو لد              - 
  .انتشارات مازيار: تهران

 انتشارات مؤسسة مطالعات و         :   ، ترجمةمحمدتقي راشدمحصل، تهران             ) 1366(   هاي زادسپرم      گزيده     - 
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  مطالعات تاريخ اسالم

  1391 زمستان  /15  شمارة /سال چهارم

  

  ل گفتمان فتوت در تاريخ اسالميبررسي و تحل

  هشتم هجري قمريسدة  چهارم تا  سدةاز

  

1گراوندمجتبي 
  

2وندصادق آيينه
  

3سيد هاشم آقاجري
  

4سيد محمد حسين منظور االجداد
  

 

،  بنا بر مقتضيات زمان و مكان            اجتماعي و    -  سياسيةعرص در تاريخِ اسالم، فتوت در                : چكيده  
له اختالف نظر مورخان و پژوهشگران را در                    ئاين مس     .  است داشته  ي متعدد   ي ها  گفتمان    مفهومي سيال و    
 ،از آنجا كه فتوت بيشتر متكي بر مردم و متن جامعه بود         .  در پي آورده استفتيانمقاصد مورد اهداف و 

با گسترش در ساحت فتوت  .به تدريج از يك مفهوم فردي به يك مفهوم و گفتمان اجتماعي تغيير يافت
در   جديدي شد كه با انعطاف         ةمرحل   وارد     قمري   چهارم هجري     ة سددر   هاي اسالمي،       اجتماع و سرزمين      

 همچون صوفيان، مالمتيان،          اجتماعي و گرايش به نحله هاي فكري و مذهبي                  -  تحوالت سياسي   برابر   
 از الگوهاي      ، متناسب با اهداف و اعتقادات خود               اين گروه ها      .اي يافت، نمودهاي تازهاهل تشيع و تسنن

نظري و     ةجنب سئله در    و به لحاظ ذهني و عيني بر آن اثر گذاشته اند؛ اين م                        اخالقي فتوت بهره گرفته         
علي رغم تحول     .   تغيير يافت    ششم به نهادي سياسي     ة سدتا جايي كه در       بود،    عملي فتوت تأثير گذار         

سياسي حاصل از سقوط خالفت عباسي، فتوت در عصر مغوالن و ايلخانان همچنان تداوم و گسترش                              
اي صوفيانه، تبديل و        ولي با صبغه    صنفي،  - يافت و از نهاد و گفتماني سياسي به نهاد و گفتماني اخالقي                   

تغيير ماهيت داد؛ تا جايي كه در اين دوران گفتمان فتوت صوفيانه و اصنافي كارايي فراواني از خود                                             
هاي مذهبي و وجوه اشتراك و تمايز، فتوت و گفتمان خاص                        هر گروه و طريقتي با گرايش           .   نشان داد     

هاي   گفتمان  از آنجا كه      .    يافته است   بازتاب    ها،   توت نامه    ف  منابع و    تا حدي در     كه اين امر     خود را داشته       
 با توجه به اهميت       . توان دقيقاً مشخص كرد          نمي  را  ها   آن  ، اند  داشته     هشتم مالزمت و تقارن        ة سدفتوت تا    

 تحليلي به بررسي     - مشخص و با روش توصيفي        كلي و   موضوع، اين مقاله در صدد است به طور                 
  .هشتم هجري قمري بپردازدةسد چهارم تا ةسداسالم از هاي فتوت در تاريخ  گفتمان

   . گفتمان فتوت، نهاد فتوت، تصوف، مالمتيه، تشيع، تسنن، اصناف:كليدي هايهواژ
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Abstract: In the history of Islam, chivalry in the political – social arenas and based on time and 

place circumstances had a mobile sense and numerous discourses and this issue have caused 

different ideas of the historians and researchers on the aims and goals of chivalries.  Since chivalry 

was most relied on people and texture of the society, it gradually changed from an individual sense 

to a social sense and discourse. Chivalry, by Spreading in the social arena and Islamic regions, 

entered to new stage in fourth century A.H. and through flexibility in front of social and political 

changes and with tendency to mental and religious sects such as the Sufis, Malamateh, Shiites and 

Sunnites found recent aspects. Each group and each path, with religious tendencies and common 

and different phases, had own special chivalry and discourse. This issue has reflected somewhat in 

the references and chivalry books. These groups ,corresponding to their own aims and believes, 

have benefited from moral patterns of chivalry and have affected on subjective and objective 

perspectives. This issue was affective on theoretical and practical aspects of chivalry, so that it 

changed to a political institution in sixth century A.H. dispite the political change resulted from the 

fall of Abbasid caliphate, chiraly continued and developed in the age of the Mongols and the 

Ilkhanids and changed from a political institution and discourse to a Sufis moral – trade political 

institution and discourse and in this age the chivalry discourse appeared very useful. Since the 

discourses of chivalry were equivalent, they absolutely cannot be determined.  

This paper, Regarding the importance of the subject, the paper aims with a descriptive-analytic 

method to study the Sufi chivalry discourses in the history of Islam during 4th to 8th  centuries A.H.  

Keywords: Chivalry Discourse, Chivalry Institution, Sufim (Mysticism), Malamateh, Shi’ism, 

Sunnite, Guilds 
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  مقدمه

 تحليل  شايستة ها و كاركردهاي مختلفي داشته و از ابعاد مختلف                    م، فتوت گفتمان      در تاريخ اسال      
، اخالقي،     دنيوي   هاي ديني،      به اين معنا كه فتوت طيفي از معاني و كار بست                 .   و بررسي است    

گيرد كه در هر برهه از زمان يك يا چند معناي آن رخ نموده                             عملي و سياسي را در بر مي         
 تا مفهومي اجتماعي،       ، در سير تحول خود از معنايي انتزاعي و فردي                   فتوت  به ديگر سخن،     .   است 

ها،    در طول تاريخ و بنا بر مقتضيات زمان و مكان، گفتمان                          مسيري طوالني طي كرده و            
 را دشوار آن حقيقي ِفهم ماهيتاين مسئله  اشكال متنوعي يافته كه  اسامي، مفاهيم وكاركردها،

هاي   است كه در متون عربي و فرهنگ            »   فتي « ة  عربي و از ريش       ي ا واژه    فتوت،    .   ساخته است  
 نيكو خوي، شجاع، خدمتكار و همراه، بخشنده                ِو به معناي جوان       »   مروت   «  بعضاً مترادف    لغت

فتي و  .   اند  ناميده   »   ابو الفتيان و سيد الفتوه         «  در زبان عربي، ارباب و مشايخ آنان را                     1. و قوي است    
معادل   .    نيز در قرآن ده بار ذكر شده است              » فتيه « و  »   فِتيان  « ،  » فَتَيان  « ،  » فتي « از قبيل    مشتقات آن     

 در فارسي     ، بوده   »   �الفتو  « است و راه جوانمردان كه در عربي    » جوانمردي«فتوت در زبان فارسي 
  .نام گرفته است» فتوت«

ه از آنجا كه فتوت، در تاريخ و فرهنگ جوامع مسلمان تأثيري ژرف از خود به جا گذاشت                         
 در كانون توجه محققان و پژوهشگراني همچون گولپينارلي، فؤاد كوپريلي،                              مدتي است     ، است 

 مصطفي جواد، عمر دسوقي، ابوالعالء عفيفي،                     هانري كربن،       فرانتس تشنر، كلود كاهن،            
امين، محمدرجب، محمد جودت، محمد رياض، مرتضي صراف، محمدجعفر محجوب،                           احمد  

كوب، سعيد    خانلري، مهرداد بهار، عبدالحسين زرين           پرويز ناتلمهران افشاري، اسماعيل حاكمي،
  ديگران    سيد محمد دامادي و       ، نيانفيسي، محمدرضا شفيعي كدكني، فاطمه مدرسي، رحيم رئيس

هاي    كوتاه و بلند و يا در بخش            هاي  هنويسندگان محترم با نگارش مقال              .   قرار گرفته است       
 فتوت قلم    ة كلي و يا جسته و گريخته دربار            صورت   هاي خود به      كوچكي از آثار و كتاب           

  . مند گشته است  كه اين پژوهش به فراخور از زحمات آنان بهره،اندفرسوده

 ، اين پژوهشگران يا به آيين فتوت در شكل كلي آن توجه نموده                       ،  در اكثر آثار       ، با وجود اين    
و اند   ندي به انجام رسانده     هاي ارزشم ها در اين زمينه كوششو يا با معرفي و تصحيح فتوت نامه

________________________________________________________________ 

- مكرمبن محمد؛215، صصادر دارطبعة و ینیةالد الثقافة مکتبة طبعة: بيروت ،2، جغةالل جمهرة، )1995(بكرمحمدابودريدأبو   1

، تاج العروس، )1410(زبيدي محب الدين؛147 - 145 صصدارصادر،: بيروت ،15، ج لسان العرب، )1956(منظوربنعليبن
  .39- 37، صص دارالفكر:بيروت، 2ج
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اي خاص، معرفي و تبيين نمايند؛ لذا نتايج                 اند فتوت را با رويكرد و از زاويه                  هر كدام سعي داشته      
برخي فتوت را صرفاً از منظر ديني              .   اند  به دست آمده نيز غالباً متفاوت و گاهي متناقض بوده                    

 و برخي    ؛ اند  ها آغاز كرده        نامه  هاي فتوت     نگريسته و بحث را از قرآن و احاديث و گزارش                      
 عربستان پيش از اسالم،         ة اي، خواستگاه آن را در ايران و يا در شبه جزير                      ديگر با نگاهي منطقه      

اوالً در اين        هاي آنان، بايد گفت كه            و فعاليت   ها ضمن ارج نهادن به زحمت           .اند  جستجو كرده    
 از   در تاريخ اسالم       هاي فتوت     بررسي و تحليل گفتمان      ها به طور جامع و مشخص به          پژوهش   

گويي و    ثانياً نويسندگان محترم به كلي          .  پرداخته نشده است       قمري   چهارم تا هشتم هجري       سدة 
تكرار مكررات با انشايي متفاوت بسنده نموده و به تفكيك و تشريح صحيح موضوع گفتمان                              

با رويكردي كلي و نو           پر نمودن خأل موجود، جاي يك پژوهش                براي    ثالثاً   .  اند  فتوت نپرداخته      
 و ها اين پژوهش نيز نارسايي          .    شناخت هر چه بيشتر گفتمان فتوت ضروري بود               به منظور   

 هايي  كه مشكالت پيش روي آن براي پژوهشگراني كه به چنين موضوع                           هايي دارد       صنق 
ش و   تال ة بلكه در ساي    ، تا    اما الجرم اين مسير بايد پيموده شود       ؛ كامالً آشكار است،پردازند مي
  . ها و نتايج بيشتري در اين زمينه به دست آيد  موفقيت،يبعدهاي  گام

اجتماعي فتيان در تاريخ            ة هاي فتوت و مسئل       هاي فرا روي بررسي و تحليل گفتمان               چالش  
  :شود اسالم، به چند علت خالصه مي

 مسئله    اين  ،  و اجتماعي تغيير يافته است        ي فتوت به تدريج به يك نظام فكر            از آنجا كه      . 1
  بررسي  ، بنابراين    .   اي باشد    ويژه   يباعث گرديده كه فتوت واجد منابع، مستندات و تبارشناس                        

اي    تاريخ اسالم، كار ساده          ة  و سياسي در گستر      نظامي، اجتماعي      ِگفتمان فتوت با اشكال مختلف        
ش در پيهاي حاكم بر روزگار خود  و سويي مخالف با گفتمان  نيست؛ خصوصاً اگر فتيان سمت

  .گرفته باشند

 و چون اين ،هاي بشر دارندها و خواسته  اجتماعي ريشه در آرمانهايو موضوع  حوادث.2
گيرند، اهداف و منويات             پژوهشگران قرار نمي         ةها به طور مستقيم در تصرف و تجرب            خواسته  

؛ شوند واقع نمي     اجتماعي، به راحتي در دسترس ناظران آن حوادث                    ةيك حادثة بازيگران صحن
گاه به طور كامل كشف           و بسا كه اين عوامل هيچ           نيازمندند    هاي متعدد     كاوش   به  چه بسا   
   .نگردند

آميز و پرخاشگرانه، در واكنش به  بسياري از حوادث اجتماعي، به ويژه حوادث اعتراض.3
ها    شرايطي كه معموالً بخشي از آن          ؛ اوضاع و شرايط نامطلوب بر جامعه صورت گرفته است                 
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 و چون علت اين حوادث در طول زمان                 ؛ شود   فرهنگي، اقتصادي و سياسي مربوط مي            به مسائل   
  .دارنداند، پيچيدگي بيشتري  و يا اعالم نشده گشتهفراموش

ة  جوانب يك حادث       ة تحليل و بررسي هم     ، ها  منابع و مĤخذ و صحت و سقم آن         ة  مسئل . 4
سازد و به همين       ي مواجه مي      با دشوار    ، هاي پيدايش آن را          تاريخي، از جمله عوامل و زمينه               

  .علت بررسي و تحليل حوادث تاريخي، به طور مستمر، امري الزم و ضروري است

عيار، شاطر، صعاليك و سالوكان،           :   همچون  آن    اسامي مختلف فتوت و تعابير اجتماعي            . 5
 با   و ،  ميان فتيان است      در  هاي رايج       از افكار و سنت      حاكي   كه   غيره،   احداث، حرافيش، اخيان و          

  .كندميگذشت زمان، از مفاهيم سيال و مبهم حكايت 

  منابع مكتوب تاريخي كه حقيقت يا واقعيت اهل فتوت و همچنين باورهاي ايدئولوژيك                               . 6
رسد موقعيت     به نظر مي   .   اند   نخست اسالمي، منفي جلوه داده            هاي  سده  خصوصاً در    ، آنان را     

 اغنيا و نيز تقسيم      ِها به اموال       دست يازيدن آن       ها با اشراف،        اجتماعي ضعيف فتيان، رويارويي آن 
اما با      ؛  فقرا، نقش مهمي در نگرش منفي مورخان نسبت به فتيان داشته                    بين اموال به دست آمده          

 قمري،   هجري  پنجم  و  چهارم   هاي   سده افزايش اقتدار معنوي تصوف و پيوستگي آن با فتوت در                      
و اين    گرفته است    آميزي به خود       ستايش گزارش بسياري از منابع از عملكرد فتيان، رنگ                        

 به بار نشست و     ، عباسي اهللا  لدين   خليفه الناصر   ة  يعني در دور       ،  ششمسدة پيوستگي در اواخر         
  .بود» ايدئولوژي انسجام«حاصل آن دست يافتن آيين فتوت به 

  .  آثار و متون تاريخيخالل اطالعات ناچيز و پراكنده از مظاهر اجتماعي فتوت در .7

 و اطالعات    ابهام در موضوع فتوت، انشعاب آن، كمبود                       شناور و سيال بودن،          ، راين  بناب  
كند كه محقق به منابع گوناگون تاريخي، ادبي                   ها، ايجاب مي        در ميان انواع كتاب           پراكندگي آن      

 تا بتواند به طور شفاف موضوع مورد بحث را بررسي                     ، و حتي جغرافيايي احاطه داشته باشد             
االمكان سعي شده است با نگاهي كلي و همه جانبه، زواياي                      در اين مقاله حتي        از اين رو       . كند 

بر همين اساس و با       .   تاريك و پنهان اين پديده و موضوع اجتماعي در تاريخ اسالم روشن گردد                             
 به وجود    پرسش اين   گويي به    اين مقاله به دنبال پاسخ         الذكر،      هاي فوق    توجه به عوامل و دغدغه          

 يا اين كه بنا به مقتضيات زمان و            ، اريخ اسالم، فتوت داراي گفتماني واحد بوده                     آيا در ت     . 1:   آمد  
  ها و كاركردهاي متعددي داشته است؟  مكان، گفتمان

اتكاي فتوت، متن جامعه و          ة ، از آنجا كه غالباً نقط         زير است   قرار    ه  ب ة پژوهش نيز    فرضي 
هاي اسالمي، به طور          مين با گسترش در ساحت اجتماع و سرز              بنابراين     ، مردم بوده است        
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 خصوصاً در   ، ها و كاركردهاي مختلفي بوده و طرفداران و مدعيان زيادي همزمان داراي گفتمان
ها    از آن    ،  كه ضمن اثرگذاري       ، تسنن و اصناف پيدا كرده         اهل   ميان صوفيان، مالمتيه، اهل تشيع،             

هوم تاريخي فتوت منجر         اين مسئله به سيال و شناور بودن گفتمان و مف                 و تأثير پذيرفته است       
 براي  ها   اند و رعايت تقدم و تأخر آن               بوده   زمان  هاي فتوت تقريباً هم         گفتمان  چون  .   شده است  

، رفع ابهام و        يكديگر  ها از      تفكيك آن   منظور  بررسي و تحليل تا حدي مشكل است؛ به              
  محترم، سعي شده است هر از كدام از اين                  ة  و انسجام مطلب در ذهن خوانند              ، پيچيدگي  

بنابراين در اين نوشتار به طور              .   د گرد  جداگانه بررسي       به صورت    ها به طور كلي و        گفتمان  
هاي   مشخص و كلي و تا حدودي بر اساس سير تاريخي، به گفتمان و چه بسا خرده گفتمان                              

  . چهارم تا هشتم هجري قمري، پرداخته خواهد شدسدةفتوت در تاريخ اسالم از 

   گفتمان فتوت اجتماعي.1

 ةزيرا مطالع       ؛  تبارشناسي فكري و ايدئولوژي و خاستگاه فتوت، اتفّاق نظري وجود ندارد                             ة بار  در  
هاي خاص خود      يني ها و آ    ها در اين باره سنت         دهد برخي ملت      هاي گوناگون نشان مي          فرهنگ  
هاي ملي يا بر اساس اطالعات موجود و يا                   برخي محققان و نويسندگان با ديدگاه              . اند  را داشته    

 ؛دانند    اطالعي از وجود اين پديده در مناطق ديگر، زادگاه خود را منشأ فتوت مي                                 بي ر اثر   ب حتي  
 محدود به فرهنگ و ،گيرد  موضوعِ اخالق قرار ميةاما از آنجا كه فتوت فردي بيشتر در حيط

عربستان پيش از      ة هاي فتوت را در ايران و شبه جزير                ريشه  توان    مي   . جغرافياي خاصي نيست      
 نمود،  توان از آن ياد           و كرد و گاه به صورت فردي يا در اجتماعات كوچك مي                      ج جست اسالم،   

  . طلبد پژوهشي مستقل مي كه خود بحث و

 ةكه واژ    علي رغم اين      بيشتر حالت و مفهومي فردي داشته و              آغاز   پس از اسالم، فتوت در           
عصر اموى و اوايل            در  صدر اسالم،     در   ،  ) ص ( در زمان پيامبر         اما  ذكر شده است،     فتوت در قرآن        

 و به تدريج عصر عباسى، بيشتر مسلكى فردى بود و تشكيالت كامالً مستقل و مشخصي نداشت
 نظري و عملي مطرح و به يك نهاد اجتماعي با اهداف و نتايج                        ي عنوان آيين      در تاريخ اسالم، به         
ها به   ه با نتايج حاصل از منابع و مطالعات، اين گرو                      به طور كلي و         .مختلف تبديل شد   

  :شوند هاي زير در ممالك اسالمي ديده مي صورت

اند، مشاغل مختلفي دارند، وابستگي                اي از جوانان كه از جوامع مختلف برخاسته                   دسته . 1  
 كوشند در حد امكان زندگي راحتي داشته باشند                 اند و مي    اي ندارند و به هم وابسته            خانوادگي و قبيله        
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انجامد،   متقابل و رفاقتي كه به اشتراك اموالشان ميةقو در فضاي وحدت، همدمي، عشق و عال
   1.خته استسا مند مي  كه گاه شاهزادگان را به خود عالقهبودهاين گروه همان . زندگي كنند

عدالتي و تبعيض به جان آمده و خواهان                هايي از جوانان كه از ستم، فقر، نداري، بي                      دسته . 2
ها را عيار، شاطر،         هايي كه آن       همان  ؛  منزلت اجتماعي      چه در مال و چه در          ، ند ا  بوده   عدالت   

ها حكومت      سياسي آن  - ترين توفيق اجتماعي         اند و بزرگ        ناميده   . . . صعاليك و سالوكان و        
  .برسيستان بود

 و به غازي      بوده   هايي از جنگجويان مذهبي و سياسي كه معموالً ساكن مرزها                     گروه   . 3
، عمر خود را در راه دين               اقامت كرده      »   رباط   « ام  در قالع يا مواضع مستحكم به ن            و  معروف   
ها در خراسان و ماوراءالنهر بسيار بودند و مانند ساير اصناف                           اين گروه     .   ند ا نموده   مي صرف  

 كه براي    بود  هايي از مردم         هايي نمايانگر تالش طبقات و گروه           چنين جريان2.تشكيالتي داشتند
پرداختند و به اين ترتيب با چنين اقداماتي،                   مي   دفاع از حقوق خود و وابستگانشان به فعاليت                   

 فرانتس تشنر     كه چنان    . نهادند   پي هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را               نخستين سنگ بناي فعاليت     
كردند، در شهرهاي          جنگ مي   در جوار مجاهديني كه به خاطر ايمان               « :   نويسد    مي  در اين باره       

مقصود و   .   ناميدند    م جمع شده و خود را فتيان مي          تر، دور ه       اهميت  هاي كم     دسته  بزرگ اسالمي     
 نظم و ترتيب       زور، بدون رعايت           ةهدف اين دسته ظاهراً ايجاد تساوي و عدالت به وسيل                       

   دنيوي و هم از لحاظ دفاع از اشخاصي كه از طرف                         مملكت، هم از لحاظ تقسيم اموال              
ِ  عمومي كه تحت تأثير علماء        دليل با افكار        به همين  .   ديدند، بود       حكومت وقت ظلم و زجر مي        

 و سرزنش آنان واقع شدند و              بود، از در مخالفت درآمدند و در نتيجه مورد مالمت                          مذهبي  
ها داده شد و از آن       آن باشد، به  فارسي عياران است و به معني راهزنان مي كه به» عيارون«لقب 

   3.» فتيان گرديد پس ديگر لفظ عياران مترادف

هاي فتيان را در        اند گروه     ه برخي از مورخان به علت نگاه بدبينانه سعي داشته                 ك آن  رغم   علي 
ها در اختيار        آن  ة  قرار دهند و اطالعات اندكي دربار                     جامعه  ِحاشيه و خارج از متن حوادث             

نظر   آنان، به     ةهاي جسته و گريخت        ولي با بررسي اقدامات و فعاليت              گذارند،     مي   ان  پژوهشگر   
اي فتوت، مردم و متن جامعه بوده است و بايد حساب فتوت حقيقي و                           اتك  ة رسد كه نقط    مي 

________________________________________________________________ 

، به اهتمام و تصحيح غالمحسين صديقي، قابوس نامه، )1365(عنصرالمعاليبوسقابنكيكاووس: رك آشنايي بيشتر، براي   1
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  .82ص : ، تهران2، ش4ة، دور ادبياتةدانشكدةمجل ،»فتوت در كشورهاي اسالمي«، )1331(فرانتس تشنر   3
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 در واقع      . اند، جدا دانست         دروغين فتوت كه فاقد اهداف و آرماني متعالي بوده                       ِاصيل را از مدعيان        
پروراندند كه براي رسيدن به آن ناگزير                    هاي جوانمردي آرمان شهري را در ذهن خود مي                  انجمن

هاي   داستان     .  خود بتابانند     هاي  برون بودند تا بتوانند انوار الهي را در غار دل                        سازي درون و        از پاك    
 1.است، مملو از جوانمردي و دوستي است                »   سمك عيار  « ها داستان      عياري كه بارزترين آن            

، عياران،      ان  فتي مفاهيم  فتوت را در چهار سدة نخست اسالمي،  تركيبي از                     توان    بنابراين، مي       
 از اين      هر كدام    ،  كه ضمن وجوه اشتراك و تمايز          و صوفيان جوانمرد دانست          شاطران، صعاليك      

 فاقد چارچوب و حد و مرز مشخصي               از آنجا كه     اند و    فتوت خاص خود را داشته           گروه ها    
، كاري    ها آن  هاي     به دست دادن تعريف و تصويري دقيق و منسجم از اقدامات و فعاليت                          ، اند  بوده   

ها تا     ولي تداوم و گسترش آن            ، مودهاي فتوت متفاوت است         هر چند عناوين و ن       .   مشكل است  
 ة در نتيج   ،  اين سطور قرار گرفت        ة  كه مورد بررسي و تحليل نگارند            قمري   چهارم هجري     سدة 

هاي سياسي در برخي          و مخالفت   ها  طبقاتي، آشفتگي    ات اهتمام دين اسالم به فتوت، اختالف                
 هاي  اين ميان، فتوت صوفيانه بيش از ديگر گروه                 در  .   شهرهاي اسالمي و ارتباط با تصوف بوده است                

 باعث تقويت نظري و       گيري  جهت هاي اخالقي، وفادار و ثابت قدم ماند و اين             اجتماعي به ارزش
 . كه در سطور بعد به گفتمان فتوت صوفيانه پرداخته خواهد شد،عملي فتوت گرديد

   گفتمان فتوت صوفيانه.2

 و معموالً داراي دو وجه             شود يافت نمي   آغازي براي آن          ة قطتصوف مفهومي شناور است كه ن         
ة  زمين  ِرسد در عصر اسالمي، فتوت به علت آن كه واجد                   به نظر مي   .   مثبت و منفي بوده است       

فتوت  .    مورد توجه متصوفه قرار گرفته است             ، اجتماعي و الگوهاي اخالقي مشابه با تصوف بود                  
و گرايش     ورزيده      مي تأكيد   بر آن    و  بوده    ي استوار    صوفيانه بر عفت، ايثار و مكارم اخالق                 

فتوت صوفيانه، بر       .   شود   شيعه و سني، ديده مي      ِصوفيان به اهل فتوت، در پوشش تمامي مذاهب                
خالف فتوت اجتماعي كه در اعصار مختلف تغيير كرده و گاهي به صورت رفتارهاي ضد                                 

همچنين با   .   دارد و معموالً ثابت است            اخالقي و تربيتي       ةاخالقي نيز جلوه نموده، بيشتر جنب             
مطالعه و بررسي منابع تاريخي و صوفيانه، پيوستگي عميق ميان فتوت و تصوف آشكار                                

 و دانند   مي  تصوف   ة چنان كه اشاره شد، برخي از اين منابع، فتوت را شكل عاميان                          . گردد    مي 
________________________________________________________________ 

محمد ة ، بازنويسي علي شاهرودي و مقدمسمك عيار، )1382(ارجانيالكاتبعبداهللافرامرز ابن:  آشنايي بيشتر، ركبراي   1
  .صداي معاصرانتشارات : روشن، تهران
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ها از    سالم گاهي تفكيك آن      بينند؛ به نحوي كه در تاريخ ا      تجلي آشكار تصوف را در فتوت مي
 يكي از علوم صوفيه       و  شايد به همين علت برخي متصوفه، فتوت را جز              . يكديگر مشكل است    

  . اندبه شمار آورده اند و به مشتركات آن دو پرداخته

 هفتم و هشتم    هاي  سده ها در     هاي كبرويه و سهرورديه و اقمار آن                بسياري از مريدان سلسله          
ترين آثاري را كه در             نخستين و مهم   همچنين    1. اند   فتوت بوده     هاي  يش هجري قمري داراي گرا            

، بزرگان اهل        ند ا موسوم  »   نامه فتوت«شرح منش و توضيح آداب و اصول فتوت پرداخته شده و به 
- هاي ابوعبدالرحمان         توان به فتوت نامه          اين آثار مي      ةاز جمل   .   اند   تحرير كشيده    ةتصوف به رشت    

 ديگران   الدين سهروردي، نجم الدين زركوب و                   الدين آملي، شهاب        اشاني، شمس  سلمي، عبدالرزاق ك        
 با  ، اند   عياري و جوانمردي داشته            ةهاي صوفياني كه پيشين       در آثار اهل تصوف، نام             .   اشاره كرد     

درست   ة  القابي همچون جوانمرد، مرد، عيار و يا صعلوك همراه است و فتوت را به عنوان شيو                                
توان از      ها مي   آن  ةاز آن جمل     .   اند  يژگي مهم آن را راستي و آزادگي برشمرده                   زندگي ستوده و و       

، ابو تراب      ) ق .  ه   237  : م ( ، حاتم اَصم    ) ق .  ه   200  : م ( ، معروف كَرخي      ) ق .  ه 187  : م ( فُضيل عياض   
ق يا   .  ه  246  : م ( ، ابوحفص حداد نيشابوري           ) ق .  ه   246  : م ( ، احمد خضرويه      ) ق .  ه   245  : م ( نَخشَبي 

، ابوعلي     ) ق .  ه   299  : م ( ، ممشاد دينوري       ) ق .  ه   270  : م ( ، شاه شجاع كرماني      ) ق .  ه 277و يا    269
   2. نام برد...و) ق. ه 348 :م(و ابوالحسن پوشنگي) ق. ه 322 :م(رودباري

سخنان بزرگان صوفيه در تعريف فتوت، دليلي محكم بر پيوند و امتزاج فتوت و تصوف                                
.اند  ا برتر از تصوف دانسته          حتي در برخي موارد فتوت ر            اي كه    به گونه   است؛   

كه  رغم اين    به    3
پردازان فتوت دانست و بيشترين نقش را پس از اسالم در تدوين نظري       توان نظريه صوفيان را مي

جلب  متصوفه و اهل فتوت بيناي كه  اما يكي از اختالفات عمده؛اندها به عهده داشته فتوت آن
آنان در زاويه نشستن و به ذكر و رياضت                  « .   شود مي وط   امرار معاش مرب        ة، به مسئل   كرد  نظر مي  

پرداختن و مال اوقاف خوردن را خوش نديده اند، هركس بايد اين نكات را اساس قرار دهد                                             
________________________________________________________________ 

انجمن : ، تهران، با مقدمه و تصحيحات مرتضي صرّافدر رسايل جوانمردان، »فتوتيهة رسال«، )1370(شمس الدين آملي   1
، تصحيح سيد محمد  االخوان في خصائص الفتيانتحفة، )1369(كاشاني .74 و 59ص صشناسي فرانسه و معين، ايران

در ، » سهرورديةنامفتوت«، )1370(سهرورديعمرالدينشهاب؛ 235-  223صص علمي و فرهنگي، انتشارات : دامادي، تهران
  .96 - 94صص انجمن ايران شناسي فرانسه و معين، :  مرتضي صرّاف، تهران، با مقدمه و تصحيحاتجوانمردانرسايل

و   عطار االولياءِتذکرةابوالقاسم قشيري،  ة قشيريةرسال، المحجوب هجويري كشف،  سلميةطبقات الصوفي اين افراد به ةدربار   2
  .ديگر آثار فارسي و عربي صوفيان رجوع شود

 و تفسير منازل ةترجم(مقامات معنوي، )1363(انصاري خواجه عبداهللا؛184ن، ص ، هما)1363(كيكاووس عنصرالمعالي   3
   .108- 107صص ، ]نابي[: تهران، 4ج، به قلم محسن بينا، )المؤمنين
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 به  . . . كه شغلي فراهم كند، صنعتي داشته باشد، كوشش كند و از دسترنج خود زندگي بگذراند                           
تعدادي از اين مرشدان،              .    دارد     آنان هر صاحب شغلي و هر صاحب صنعتي مرشدي            ة عقيد 

   1.»اند  تعدادي ديگر مرشدان خيالي...اندمرداني هستند كه واقعاً حيات داشته

» قولي  « و  »   سيفي«  جوانمردان به دو گروه              ،  هفتم سدة هاي فارسي     نامه  در برخي از فتوت        
صود از    و مق  ، همان جوانمردان جنگجو و عيار پيشه               »   سيفي«  كه منظور از      2، اند  تقسيم شده  

 از گروه     زركوب    الدين    نجم ةنام  فتوت   اما در     . ور و زهد پيشه بوده است           جوانمردان پيشه       »   قولي  « 
.  بيشتر از گروه قولي، صوفي منش بوده اند                 نيز ياد شده است كه ظاهراً          »   شُربي « سومي به نام     

   3.»ميان شُربيان به صوف بندند«: نويسد نجم الدين زركوب در اين زمينه مي

ِ زندگي   ة  مغول، به علت تغييراتي كه در پي شكست از مغوالن در عرص                        ةحمل پس از    
كه فرهنگ مغوالن تا حدي با تعليمات            اسالمي به وجود آمد و اين           ة اجتماعي و اقتصادي جامع          

هاي ديگر آن روزگار در جلب                فتوت صوفيانه بيش از طريقه         ، صوفيانه و فتوت همخواني داشت          
رسد كه نسبت اصطالح تصوف        ستايي توفيق يافته و به نظر مي          هاي شهري و رو      و جذب توده      

اخالقي و    ة  آن طريق    از  الناس      استقبال عوام     دليل  عاميانه به فتوت از سوي بزرگان تصوف نيز به                  
رفتن حكومت مركزي، طبقات مولد               در اين دوره با از بين             ، از سوي ديگر     .   صوفيانه بوده است      

در واقع      .    براي رهايي خود به فتيان و صوفيان گرويدند                   ، ن وران و كشاورزا            چون پيشه   ، جامعه  
 بنا  ،  مغول  ة صوفيان در دور       .   هاي تصوف گرديد     نياز متقابل باعث پيوند مغوالن و ايلخانان با گروه

 تأثير فعاليت اقشار مختلف اجتماعي            . 2  ،  انعطاف پذيري ديني مغوالن           . 1:   ، همچون   به علل داخلي     
 دستيابي به    . 1:    همچون  ،  و علل خارجي     ؛ ) و اميران و صوفيان         كارگزاران حكومتي، وزيران                 ( 

 ارتباط ايلخانان با مماليك و اردوي زرين و                        . 2  ،  روابط خارجي        ةموقعيت برتر در عرص        
 نفوذ  ة از اهميت و احترام خاصي برخوردار بودند و بدين ترتيب زمين                           ؛ جغتاييان و اردوي تولي           

به همين دليل     .    پيشبرد اهداف خود استفاده كنند            راستاي   و توانستند از اين نفوذ در             شد آنان فراهم       
 بعد نيز نيروي مؤثر و         هاي  سده تصوف و فتوت به تدريج به چنان نيرويي دست يافتند كه تا                       

درستي اين موضوع از        .    تكاپوهاي آنان بيان شده است           كه چنان    ، گشتند  حياتي جامعه محسوب مي       

________________________________________________________________ 

  .137 و 136 توفيق سبحاني، نشر دريا، ص ة، ترجمتصوف در يكصد پرسش و پاسخ، ]تابي[عبدالباقي گولپينارلي   1

  .101 سهروردي، همان، ص ؛25- 24، تصحيح فرانتس تشنر، اليپزيگ، صص  موالنا ناصريةت نامفتو، )م1944(ناصري   2

انجمن ايران : ، با مقدمه و تصحيحات مرتضي صرّاف، تهراندر رسايل جوانمردان، »فتوت نامه«، )1370(زركوبنجم الدين   3
  .192ص  شناسي فرانسه و معين،
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 بطوطه،   الي اطالعات ابن          آن دوره، خصوصاً در البه            هاي مربوط به       منابع و سفرنامه     هاي  گزارش    
هر چند در    .   گردد    ها آشكار مي     اجتماعي اين گروه        - گسترش نفوذ و قدرت معنوي و نيز سياسي            

ها از فتوت خالي نبوده و   آن سلسله،هاي متصوفه ذكري از فتوت نشده، با وجود اينبرخي سلسله
 با فتوت   ،  يعني مالمتيه   ،  مهم تصوف   ة اما شاخ   . ستفتوت آنان در بطن تصوف قرار داشته ا                   

  .   كه در سطور بعد به گفتمان فتوت مالمتيه پرداخته خواهد شد،پيوندي محكم يافت

   مالمتيه گفتمان فتوت .3

، مالمتيه كه انشعابي از تصوف بود، ادعاي جدايي، انتقاد از تصوف                               قمري   سوم هجري   سدة در   
 تصوف  ِقرار دادن فتوت در كنار دو جريان                  .    داشت   را   نامطلوب موجود      انحرافي و اصالح وضع        

 در حالي كه اصول نظري و مبادي فكري                ، و مالمتيه و مجزا كردن اين سه آيين از يكديگر                   
 فتوت، تصوف و      ِ سه آيين  ةتقريباً يكسان و مشابهي دارند، كاري دشوار است و بررسي و مطالع                         

 و حتي اگر حساب فتوت را از مذهب                سازد   ا مشكل مواجه مي     مالمتيه را در طول تاريخ ب             
، در نهايت به        پي بگيريم   تصوف و از مالمتيه جدا كنيم و خط سير هر كدام را جداگانه                          

در علل      ، به طور كلي    .   رسند  نقاطي خواهيم رسيد كه اين راه ها دوباره با يكديگر به تقاطع مي                          
گري و رياكاري در ميان             بروز قشري     . 1: توجه داشت    پيدايش مالمتيه بايد به سه عامل عمده              

 مالمتيان   :  سؤال شد  ،  از ابوحفص حداد كه از بزرگان اهل مالمتيه است                    . صوفيان و زاهد نمايان       
هاي نفس خود را به خلق            چون ايشان زشتي       « :   شوند؟ پاسخ داد        از چه بدين نام خوانده مي              

. » كنند  ها را مالمت مي       ردم ظاهر زشت آن       كنند و م    هاي آن را پنهان مي          نمايانند و خوبي       مي 
راستي كه نفس اماره        « :    شاه شجاع كرماني نوشته بود        ةهمچنين از وي نقل است كه در پاسخ نام 

پس به واسطه مالمت با        .   گردد    بالسوء است و نافرماني در آن نهفته است و فرمانبردار نمي                         
ما عامل سومي كه همچنين در تكوين            ا . 3  2.  فعاليت كراميان در نيشابور           . 2  1. » نفس ستيزه كن   

مالمتيه احوال ناشي از . اهل صحو بوده استة گري نقشي اساسي داشته، تصوف متشرعانمالمتي
________________________________________________________________ 

  .407 -  405نشر دانشگاهي، صص مركز : تهران، 2، جار ابو عبدالرحمن سلميمجموعه آث، )1372(نصراهللا پورجوادي   1

آمدند و آنان را  بودند كه با ظاهري آشفته به ميان مردم مي،كرام، زاهد و صوفي سيستانيبنكراميان پيروان ابوعبداهللا محمد   2
اي با مردم آميز و متعصبانهينان رفتار خشونتا. شدنداز شهري به شهري رهسپار مي كردند و به قصد ارشاد مردمموعظه مي

اين نوع زهد كراميان . باعث شد تا برخي از صوفيان در برابر اينان بايستند داشتند و همين تظاهرات زاهدانه و رفتار تند
، )1385(محمد بن منور: رك. دانستندشمردند و زهد كاذب مييت خلق ميؤهمان چيزي بود كه مالمتيه آن را مبني بر ر

  .642انتشارات آگه، ص : تهران ،2، تصحيح محمد رضا شفيعي كدكني، جاسرار التوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد
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   1.كردند سكر و غلبه را نوعي خودنمايي و ريا تلقي مي

 در اين     ي كاشان  .ستيز با ريا   .   2  ؛  ستيز با كبر  . 1: آيين مالمتيان شامل دو اصل مهم بوده است               
 ة با مقايس   2. » . . . معظم آفات فتوت، دعوي است و نظر نفس بر فضيلت خويش و                    « :   نويسد   ه ميبار

هاي  شود كه آموزه        معلوم مي   ،  از ابوالقاسم قشيري        �في الفتو     ��رسا  و  ،  از سلمي  �الفتو  دو كتاب     
 ة گولپينارلي آميختگي فتوت و مالمت را نتيج               3. داشته است   فتوت با مالمت تناسب زيادي            

 عفيفي بر آن    ِابوالعالء       4. داند    بيني و نزديك بودن اساس اعتقادات اين دو گروه مي                 هت جهانشبا
مالمتيان همان فتيان هستند كه رنگ عوض              « :   است كه فتوت و مالمتيه يك مقوله هستند           

  : به طور كلي علل نزديكي مالمتيه به فتوت به شرح ذيل است،بندي در يك جمع5.»اندكرده

اگر احمد خضرويه نبودي،           « :   ابوحفص حداد گويد        .   » مالمتي  « و  »   فتي « يكسان از     تعريف   .   1
اگر مقام و «: كند الدين ابن عربي اين گونه از آنان ستايش مي  محي6.»فتوت و مروت پيدا نگشتي

رازي،     نجم   7. » انگاشتند   شد هر آينه آنان را خدايان خويش مي                منزلت آنان براي خلق آشكار مي            
مالمتي بودن از صفات مريدان قلمداد شود، مريد بايد كه مالمتي                           « :   گويد   مي در وصف آنان       

هاي بسياري چون جاميه، ادهميه، بابائيه، بكتاشيه، مولويه، حروفيه و                              فرقه  8. » . . . صفت باشد و  
 همچنين اخبار و منابع تاريخي از حضور و فعاليت                   9. اند   خَمرويه خود را از مالمتيان شمرده               

  . دهند ي خبر مي قمري هفتم و هشتم هجريهاتولي در سدهمالمتيه در آنا

 توجه به    ي،  پرور    از تظاهر و تن      ي ، همچون دور      يشباهت اصول فتوت با اصول مالمت           .   2
 ه،يمانند صوف     يه مالمت  ي  بعد هاي  سده  ذكر است كه در       يان  شا.   ي  اقتصاد   يتاجتماع، كار و فعال         

 تا آنجا    ، افت ي   يها رفته رفته فزون          انحراف    ني  ا .شدند   ده يكش   اصل   از    انحراف      و   خلق   تي رؤ    به 
 را آغاز     يي ها  ي رو   قلندران، دچار انحطاط شدند و خود كج                  يعني  آنان،     روان   ي و پ  ان يكه فت  

________________________________________________________________ 

  .335اميركبير، ص انتشارات : ، تهرانجستجو در تصوف ايران، )1385(عبدالحسين زرين كوب   1

  .265همان، ص  عبدالرزاق كاشاني،   2

حديث انتشارات : قاسم انصاري، تهرانة ، ترجمةكتاب الفتو، )1381(سلميعبدالرحمن ابو: آشنايي و توضيحات بيشتر، ركبراي   3
  .2علمي و فرهنگي، چانتشارات : ، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهرانقشيريهةرسالة، ترجم)1364( ابوالقاسم قشيري؛امروز

  .94، ص 1انتشارات روزنه، چ: فيق سبحاني، تهران توةترجم، فتوت در كشورهاي اسالمي، )1379(عبدالباقي گولپينارلي   4

  .114، ص 1انتشارات الهام، چ: نصرت اهللا فروهر، تهرانة، ترجمالمالمتيه و الصوفيه و اهل الفتوه، )ش1376(ابوالعالء عفيفي   5

  .15ركبير، ص انتشارات امي: ، والنتين ژوكوفسكي، تهرانالمحجوب كشف، )1336 (هجويريعثمانبنعليالحسنابي   6

  .35 دار احياء التراث العربي، ص :بيروت ،3، ج فتوحات مكيه، )1994(عربيمحي الدين ابن   7

  .261، ص 3، به اهتمام محمد امين رياحي، انتشارات علمي و فرهنگي، چمرصادالعباد، )1366(نجم رازي   8

  .373انتشارات كيهان، ص : تهرانسبحاني، توفيق ة، ترجممولويه بعد از موالنا، )1367(عبدالباقي گولپينارلي   9
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 در دمشق     ق .  ه 620 در سال    ي ساوج  ين الد    جمال  يخ شيلة به وس  يه قلندر   ِ  آشكار  تي فعال  1. كردند   
 جوال يدن او، پوشيرو شاگرد و پيمحمد بلخ.  نهادياد سر و ابرو را بني مويدناو تراش.  آمديدپد

 سربازان    ة تن ندادند و گاه جام          ي جمال به پوشش خاص     يخالبته قلندران بعد از ش. را بر آن افزود
 ضاحي ايبرا 2.پوشيدند ي ما نه در خور اهل تقوي گاه پوست و در غالب موارد هم لباسياران،و ع

 نداشته   ي واحد     ي  خود، مفهوم و معنا       يخي تار   در تحوالت      ي  گفت كه عنوان قلندر       دي  با شتريب 
انداز كامالً متضاد        چشم   دو    با   خي تار    طول    در    هي  نظر است كه قلندر     ني  بر ا  ي كدكن  يعيشف.   است 
 يهواداران اباحه و ب              « ِانداز     از چشم   ي گري  و د  ، » اصحاب مالمت    « د ي د   از    يكي :   اند شده ستهينگر

 را به اوج      شان ي ل ارتباط انسان با خدا ا             مراح   ني تر  يانداز نخست تا قلمرو عال           چشم .   » ي ديق 
اند از آن برخوردار            نتوانسته     هرگز    اهللا    اء ياول     از    ياندك     ار يبس   گروه     جز   كه   يگاه ي ، در پا    برد   يم 

 را فرود     شان ي  ولگرد روزگار، ا           ة  شكمبار ِ شهوترانان    ني تر   پست ِ دوم تا مرز      دگاه  ي  و د  ؛ باشند 
 3.اندرفتهينپذ هرگز را يني و دي، اجتماعيقاخال اصول از ياصل چي كه هي، در حد مردمآورد يم

 و  شكر  و   است   ذكر    شان ي درو     قي طر « :   دي گو  ي م هي  قلندر  شي  در وصف دراو       ي  سعدان يم   ني در ا   
 از شي حافظ بنيهمچن. 4»تحمل و ميتسل و توكل و ديتوح و قناعت و ثاريا و طاعت و خدمت

 عالقه و توجه نشان داده           هي در اشعار خود به روش قلندران، رندان و روش مالمت                          ي هر شاعر  
  : به عنوان نمونه. است

مي و خوش باش    مي و مالمت كش  ميوفا كن
  

5دني ست رنج  ي  ما كافر   قتي كه در طر      

  

  : ديگو ي مگري ديي در جااي

ريس  اطوار      در    كه   خوش    قلندر    ني ريوقت آن ش    
  

6 زنار داشت     حلقة   در    ملك   حيتسب   ذكر    

  

________________________________________________________________ 

طبقات ، )1362(محمدانصاريبن عبد اهللا؛80 ص:مصر ،4، جالخطط المقريزي، )1362( تقي الدين ابوالعباس مقريزي   1
  .82توس، ص انتشارات : ، مقابله و تصحيح محمد سرور مواليي، تهرانالصوفيه

، به یة و مفتاح الكفایة مصباح الهدا،)1367(عزالدين محمودكاشاني: رك ،هتفاوت ميان مالمتيه و قلندرياطالع از براي    2
نفحات االنس من حضرات  ،)1375(جاميعبدالرحمن نورالدين؛122ص: نشر هما، تهرانة سسؤالدين همايي، م تصحيح جالل

، )1380( كاظم يوسف پور محمد؛11ص ،3انتشارات اطالعات، چ : تصحيح و تعليقات محمود عابدي، تهرانو ، مقدمه القدس
  .113روزنه، ص انتشارات : ، تهراننقد صوفي

  .51سخن، ص انتشارات : تهران ،)دگرديسيهاي يك ايدئولوژي(قلندريه در تاريخ ، )1386(محمد رضا شفيعي كدكني   3

  .68 ص خوارزمي،انتشارات : سين يوسفي، تهرانح، تحقيق غالمگلستان، )1368(شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي   4

  .336  ص،13انتشارات زرين، چ : ، تهرانديوان اشعار، )1380(شمس الدين محمد حافظ شيرازي   5

  .93همان، ص    6
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 چنان  هي و صوف  هي ارتباط اهل فتوت با مالمت            هك   است   نظر   ني ا   بر   كوب  ني زر    نيعبدالحس   
   1.اند تصوف و مالمت شدهة فتوت وارد جرگزي از دهلاني و مالمتاني از صوفيبوده كه برخ

 فرق  گري د  از   شتري با فتوت ب    هي كه ارتباط مالمت       رسد  ي به نظر م   مختصر،    حات يتوض   ني با ا  
 هي بتوان اعتقاد مالمت        را    هي فتوت و مالمت     ان ي م ي ها   از معدود تفاوت  يكي ديشا.  بوده استهيصوف

 ي و اخالق    ي به كمال روح      دن ي رس ي  برا  ي ا له يوس  را   ايكه آنان دن      ني به زهد مفرط دانست و ا          
 ي اعمال و رفتارها        يد و برخ   دن   نبو ي حد افراط     ني  به ا  ان ي كه فت  ي در حال    انگاشتند؛    ي م ي ضرور  

 بر  يد  كه شا ي نقد   2. ساختند  ي م يعلن  به عمل صالح    گران  ي  د بي و ترغ   قي  تشو ي خود را برا       
 و يعت  پا گذاشتن شر   ير  الحاد و ز     ستار  كه خوا   ي  است كه بعدها افراد        ين  وارد باشد ا      يهمالمت  
.  گروه استفاده كردند و باعث انحراف آن شدند                    ين  ا ي  از شعارها    ،  بودند   يشتر ب ي  آزاد    ستار خوا  
 به فتوت به عنوان       ي پنهان   و ي  به صورت ظاهر     يان  و صوف  يان  ذكر است كه عموم مالمت        يان  شا
. اند  نموده    ي م ي ارزش تلق     يك  فتوت را به عنوان         ي ها   توجه داشته و عمل به روش          ي اخالق   ييني آ 

 يز و تسنن ن   يع هر كدام از مذاهب تش          يانه،   صوف هاي   يقت  است كه در كنار طر       سزاوار يادآوري          
 نيز ها   مجزا به آن       كه به طور مشخص و        ، اند   داشته  يانه  صوف ة جداگانه و با صبغ       يگفتمان  

  .پرداخته خواهد شد

  يعگفتمان فتوت و تش. 4

 دانستند    ي م ) ع ( ي خود را، راه عل         ه  كه اهل فتوت را       رسد يها، به نظر م منابع و فتوت نامهةبا مطالع
 در فتوت    يژگي   و ين اند؛ ا    يرفته   پذ يلت فض ين تر  عنوان بزرگ      به  را   ) ع ( يت و اهل ب    ) ع ( يو محبت عل   

 به  ي و حت  ) ع ( ي مربوط به فتوت عل       يث  به احاد    يوسته آنان پ    3. خورد    يبه چشم م   ها آشكارا     نامه  
كه حضرت   ها عالوه بر اين       نامه  نويسندگان فتوت      .   اند   مجعول، استدالل كرده         ِيات   حكا يبعض 

شرب قدح و لباس      «  از رسوم متعارف فتيان از جمله              ياند، برخ      را شاه جوانمردان دانسته            ) ع ( يعل 
________________________________________________________________ 

  .88انتشارات اميركبير، ص : ، تهرانارزش ميراث صوفيه، )1379(عبدالحسين زرين كوب   1

اساطير، ص انتشارات : الكريم جربزه دار، تهران، تصحيح محمد رياض، به اهتمام عبدفتوت نامه، )1382(ميرسيد علي همداني   2
  . چهل و پنج اصل مالمتيه،الفتوه سلمي: ؛ همچنين رك48

اين ويژگي در . خورد ها كه رنگ تسنن دارند، نيز آشكارا به چشم مينامهترين فتوت شايان ذكر است كه اين ويژگي در كهن   3
 را با لفظ )ع(هاي اهل سنت حضرت عليدر فتوت نامه. گرفته است خود هاي بعدي تقويت شده و حالت غلّو بهنامهفتوت

اي اند كه در روز بدر فرشتهعلماي حديث بحث كرده. كنند ياد مي» السالم عليه«و امامان اهل بيت را با لقب » اميرالمؤمنين«
، ص 3 و تفسير طبري، ج 142، ص ةالفتوالمعمار حنبلي، ابن: رك. »الفتّي إال علي«كه نام او رضوان بود، ندا در داد كه 

  .414، ص  مذاهب الطوائففةالطرائف في معرسيد بن طاووس رضي الدين، ؛ 1402



 151  ن فتوت در تاريخ اسالم از سدة چهارم تا سدة هشتم هجري قمريبررسي و تحليل گفتما

 با فتوت   ) ع ( ي نسبت فتوت اميرالمؤمنين عل         يكاشان  .   اند   را به او نسبت داده           1» ازار و بستن ميان        
 اهل فتوت حضرت      ني همچن 2.  دانسته است    ) ع (  با آدم    ) ع (  را چون نسبت نبوت ابراهيم           ) ع ( ابراهيم    

 ة جوانمردان      ةمواجه   .   اند   دانسته   4» قطب مدار فتوت      «  و  3» منبع فتوت و معدن مروت         «  را   ) ع ( يعل 
ها مذكور     است كه مكرراً در فتوت نامه           ي قاتل خود، حديث       يبا دشمنان و حت       ) ع ( يحضرت عل   

 ،ي اسالم  ني  آغاز   ي ها سده  كه در    رسد  ي به نظر م   ، يخي  تار  يشناس جامعه  لي با نگاه و تحل     5. است 
 ،ي اسالم  ةدر جامع   ياسي سيها ي و آشفتگي اقتصاديها  بحران،ي همچون اختالف طبقاتيعوامل

 مسئله،   ني ا .    به بار آورد       ي فقر و بدبخت    گري  د ي گروه   ي  و برا   ، رت   ثروت و قد     ي گروه   ي برا  
 ما  ي  برا  ،  رخ نمود    ي اسالم  ة در جامع    ي گري  پس از د    يكي  را كه    يي اجتماع   ي ها  وجود جنبش    

 ني  ا جةينت   . سازد   ي در برابر ستمكاران آشكار م           را    ده ي  و علل شورش طبقات ستمد      كند يم     نييتب 
 كه تحت فشار    ي كسان  6.  بود  . . . انات، مشاغل، مناصب و          امك  عي  در توز    ضي تبع ،  و تحوالت    رييتغ 

 ني  و ا  وستنديپ  ي به اهل فتوت م      ري حكومت و در معرض فقر، ظلم و اختناق قرار داشتند، ناگز                       
 .دنديد يجماعت را پناهگاه خود م

 ياي و اح   ي و عباس  ي  ثروتمند و حاكمان امو         صحابة   از    يبرخ    ي ها پاش    و   ختي به علت ر    
 به وجود    ي ناراض   ي گروه   ان،  ي  توسط امو   ي به موال    ني و توه   ي  تفاخر نژاد     ژه ي ، به و   يرسوم جاهل    

 و  يموال     ان يم   وند ي باعث پ   ي  مسئله تا حد    ني ا .    بودند   ان يعي و ش ي موال   ان ي از م   شتريآمد كه ب    
ت  ي ريگ  و بعدها در شكل      شد  ان يعيش فتو بود  لي، دخ    داشت    يعي شة كه صبغ ي  از  ي برخ  .    

 از  زيگونه فتوت ن   گرفته، به همانشهي رعي كه زهد از تش همان گونه، معتقدندزيپژوهشگران ن
ر مركز   عص   آن    در    كوفه    را ي ز .   دانند    ي كوفه م   محيط  و زادگاه هر دو را            نشأت يافته است       عيتش 

 يعيالعمل طب     بوده است و عكس      مشكالت    لي قب ني  فقر، ترس و ا    ،ي سركشداد،ي ظلم، ب،يستمگر
 و فتوت به دفاع از ي پهلوان،يصف به سبك روحمتّ ي وضع آن است كه مرداننيدر مواجهه با ا

________________________________________________________________ 

  .231همان، ص عبدالرزاق كاشاني،    1

  .230-  229همان، صص    2

  .196ميرسيد علي همداني، همان، ص    3

  .113اسالميه، ص انتشارات : ،تهران2م ابوالحسن شعراني، ج ، به اهتمانفائس الفنون، )1379(آمليالدين محمد بن محمود شمس   4

  .142ص شفيق،  مطبعة :، تصحيح و مقدمة مصطفي جواد، بغدادةالفتو، )1958(معمار حنبليابن   5

 ه،ترجمة ابوالقاسم پايند،  و معادن الجوهرمروج الذهب ،)1369(مسعودي: صدر اسالم، ركة راجع به ثروت برخي از خلفا و صحاب   6
: تضاد طبقاتي و اختالفات اقتصادي، ركايجاد هاي اقطاعي در همچنين راجع به تأثير فتوحات و زمين. 691- 690، صص 1ج 

  .29، ص الوزراءصابي، ؛ 125، ص االموالسالم،  ابن؛74- 73، صص الخراجآدم، ابن يحيي؛57، ص الخراجابويوسف، 
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   1.زندي از مستمندان برخيري و دستگچارگانيب

 در  انت ي  از مروت و د       يقي فتوت با تلف    ي ها  گروه   ، ي ثقف وسفي بن در زمان حكومت حجاج         
 كه  بود  )   ق .  ه   92:   م ( كي  بن شر مي در كوفه، ابراه         ي  جوانمرد    ي از نمونه ها     .   كوفه شكل گرفت    

 از  2. دمان   مأموران حجاج كرد و تا آخر عمر در زندان او                       مي تسل ي نخع مي ابراه    ي به جا  خود را     
اى از پهلوانى و از           كه اوضاع و احوال فتوت كوفه، گونه                 دي آ  ي برم  ني گفتار و كردارها چن         ني ا 

  . زنديخودگذشتگى به وجود آورد و سبب شد آنان به دفاع از درماندگان و مستمندان برخ

 بغداد،    ي  از شام و بنا     تختي  و انتقال پا     ان ي و بر آمدن عباس      ي  خالفت امو    يپس از فروپاش      
 در   كوفه  يفتوت اخالق       . افت ي  شهر كوفه، به بغداد انتقال           تي اهم  ي پس از زوال نسب        زيفتوت ن   
 و ي شورش ي ها  به صورت گروه       كرد و    يدا  پ ي دوگانه و منف      ي  كاركرد    يان  عباس يتخت بغداد پا    

 به نظر   3.  ثروتمندان بودند        ي ها ها، بازارها و خانه           ، غارت دكان        شورش  يدزد درآمد كه در پ           
 خواهان انتقام از          ، ي اسالم  ة ثروت در جامع        ة ناعادالن     عي  توز  لي به دل   ها  گروه   ني  ا رسد  يم 

 ع،ي اتصال تصوف و تش       ي ها  در مورد حلقه      هي بابو   ابن  .   ثروتمندان و طبقات متمكن جامعه بودند              
 با نوع   نامد،    يخباثت م      و ي  كه آن را مردرند         ي  فتوت بغداد     ن ايموضوع فتوت پرداخته و م            به 

 دانسته     » ي عل  إالّ  يالفتّ  «  را مصداق عبارت مشهور            ي مطلوب آن تفاوت قائل بوده و جوانمرد                  
 فتوت  ي مانند كوفه نوع      زي، در بغداد ن       ي قمر ي  دوم هجر    ة  همانند سد  ،  سوم ة  در آغاز سد     4. است 
 در ادامه       ي و .    آزار و شكنجه وجود داشته است            و   ي ار  بر بردب    ي مبن ي ا  شكل و شالوده    ي دارا    
 موضوع  ني ا .   بود    تي  از جوانمردان افتخارشان صبر بر آزار و اذ                    ي چه بسا برخ    ، ورزد    يم   ديتأك  

 در آن زمان       ان يعي شتي  منابع از آزار و اذ            را ي  ز ؛  باشد عي به تش  ان ي بر انتساب فت     يلي دل  تواند    يم 
: دهد   ي گزارش م     ني چن اران   ي ع ي ها   شورش  يت برخ   در مورد عل ي تنوخيقاض. كنند ي متيحكا

 5.»  بود  ي  علو ي ق شورش كردند و علت آن كشته شدن مرد               .  ه   350 در بغداد به سال        اران   يع « 
 رزم    لباس    با   جمعه   هر   » يليابوسعادات جب       «  از تجار معروف بغداد به نام                يكي ن يهمچن 

________________________________________________________________ 

  .186، ص نشر نو: حسان نراقي، تهرانترجمة ا، آيين جوانمردي، )1363(كربنهانري    1

؛ 264 ص ،دانشگاه تهران:  علي اكبر شهابي، تهرانة، ترجمهمبستگي ميان تصوف و تشيع، )1359(كامل مصطفي شيبي   2
  . 186، ص همانهانري كربن، 

،  طبري؛306ص، همان، خلدون ابن؛404، ص 2ج همان، ، )1369( مسعودي؛243، ص 5ج همان، ، )1995(جوزيابن: رك   3
 و 165، ص همان توحيدي، ؛347- 345ص ص، 2، ج ، هماناصفهاني؛132 ، ص، همان جاحظ؛59، ص 7 ج همان،
  .15- 13، مقدمة مصطفي جواد، صص همان، )1958(حنبلي

  .39 نشر اسالمي، ص ةسسؤ، تصحيح علي اكبر غفاري، قم، ممعاني االخبار، )1361( قميةبابويبنابوجعفر محمد   4

  .189ل از هانري كربن، همان، ص به نق   5
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ر امام زمان را انتظار             كه در مسجد بودند، ظهو         ي، همراه با مردم        بركشيده     شمشير  و   مخصوص  
   1.كشيدند يم

 از ارتباط ي حاكتواند ي مان،ي از علوي به فتوت و طرفدارياهللا عباس الناصرلدينيفه خليلتما
، )ق. ه604(دهنمو جماعات فتيان خود منتشر ي كه برايدر منشور بعدها ي و. باشدعيفتوت با تش
- تيميه ابن    2. ده است   كر   يوانمردان معرف        ج ة و پير هم   ي  برتر جوانمرد      ة نمون  را    ) ع ( يحضرت عل   

فتيان و شباهت     )   شلوار  ( در باب رد انتساب پوشش اهل فتوت، سروال                      )   ق .  ه 728( يحرّان   
: آيد ي به دست مي دو نكته از گفتار و3. سخن رانده است،)ع(ي به حضرت عل، تصوفيها خرقه
 از قرار بنيان       يحاك   دوم    نكتة .   رد   دا  ي  اين آيين تا روزگار و           ي از وجود و پوياي           نشان  ،  اول   نكتة 

 يخ تار   در   ين همچن . است )    آن  ي و يا سياس  ي فقه ي البته نه در معنا      ( هاي تشيع    نظام فتوت بر آموزه         
 ية شده است كه نقابت و صدارت مناطق حاش            ياد    » ينهآل مع   «  از سادات به نام         ي، از خاندان       حله  

 يعه به آن خاندان ش       ي  و ي  فتوت از سو    لي  و در عهد الناصر، سراو         اند  ه داشت  يار فرات را در اخت         
   4.استمذهب اعطا شده 

 شد و يك  به آن نزد     يع،  با تش  پيشين  ادوار      ين  برخالف تبا    ،  مغول، تصوف     ةاما پس از حمل      
 و يع تش يكي به تبع نزد    .    به بار آورد       ي فراوان     ي و اجتماع    ياسي سيج  نتا يگر،   دو از همد     ين تأثر ا   

 مغوالن،    ي به علت تساهل و تسامح مذهب         ،  مختلف ياح   در نو   يع و رونق تش     يگر تصوف به همد    
 يدا پ يش  گرا  يع به تش  يشتر با تصوف تقارب حاصل كرده بود، ب               ي اسالم  ة  كه در دور      يزفتوت ن   

 ي حاكم بر زندگ      ي و اصول اخالق ياري و عي پهلوانهاي يين بعد آهايسده كه در ي به طور؛كرد
ن فتوت و   بي  اشتراك    يشترين  ب 5. يافت    يانه ف  صوي ا  و صبغه يعي شي  رنگ و بو    يشترپهلوانان ب     

 آداب    ين  ا ةاز جمل   .    به فتوت مشاهده نمود        يان  آداب و رسوم تشرف فت          ضمن در   توان    ي را ميعتش
، كه اشارت بر محبت پنج تن آل           يله  به ذكر نام دوازده امام و روشن نمودن چراغ پنج فتتوان يم

 در هنگام گره زدن شد، بر             ) ع ( فر صادق   امام جع    ي  قرائت دعا     ينهمچن .   عباست، اشاره نمود        
________________________________________________________________ 
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  .83 دار الفكر، ص :، بيروت11، ج فتاويمجموع، )1993(تیمیةبن عباسابو   3
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 از  يكي  به عنوان     يت وضع ين  ا 1. كند  ي داللت م    يلخانان    ا ة  نزد اهل فتوت در دور           يعي شيشات  گرا  
 تحوالت   يري گ  آن دو در شكل      مؤثر    نقش  و  ،  و فتوت   يع تش ية  دو سو  ي مند   و بهره   ي تعال  يل دال  
  . دبوارز آن نهضت سربداران  بة كه نمونگردد ي محسوب ميلخاني اة جامعي اجتماع- ياسيس

 ير، صغياي  آس يا  فتوت پس از عهد مغول را در شام              ي  گروه ها    توان   ي ذكر است كه نميانشا
 فتوت  ي ها  اما گروه     ؛ اند  ها بر مذهب اهل سنت بوده          گروه   ين  ا يشتر ب يرا   ز ،  دانست   يعهتماماً ش  

در  .    نداشتند  يي  ابا  ) ع ( يام عل   خود به ام     يين از انتساب آ      )    در شام   ي جدا از فتوت نبو       (  مذهب   يسن
  . پرداخته خواهد شديزسطور بعد به گفتمان فتوت و تسنن ن

  گفتمان فتوت و تسنن. 5

ر مذاهب از     ديگ    ين در ب   بلكه   ،  نبوده   يعه شد، گفتمان فتوت تنها مختص به ش        بيان  همان طور كه      
 بر  يلي ، دل   ِان  و خراس   يستان  در س  ياران    در جنبش ع    يحت .    وجود داشته است      يزجمله تسنن ن    

 هاي  از جنبه   تر  ي ها قو    در آن    ي و مل  ي قوم  هاي  گرايش     زيرا     ،  نشده  يافت   آنان    يعي شيالت  تما 
 كه از اهل تسنن به جا مانده است، عالقه و                يي ها   در فتوت نامه      ،  حال  ين  است با ا   بوده     يمذهب  
 فتوت در    ي ها  گروه   يري گ با شكل .   شود  ي م يده   و خاندان او آشكارا د           ) ع ( ي به حضرت عل    يش گرا  

 يرا ز .   آوردند       يد  پد يه تسم ين  با ا  يي ها   خود گروه     يان  م در    يز اهل سنت ن   يعيان،   شدست   به بغداد    
 روز   برابر    بود كه اهل سنت در        ي  دو مذهب در بغداد به حد           ين ن ا بي  و رقابت     يتعصب مذهب   

با تسلط   .   دند  را علَم كر    )    م 71  ( » يرزب  بن قتل مصعب  «  روز عاشورا،        برابر    و در   2، »  الغار   يوم    « ير،  غد 
 نام  ه ب ي در شام فتوت     يز اهل سنت ن   ي،  و سن يعهن شبي   ي اختالفات مذهب      يد  بر عراق و تشد      يه بو  آل  
 » 361سال   به   ( ي و سن يعهن شبي  بزرگ    يري  در درگ     ي ا  به وجود آوردند كه نقش عمده             » يه نَبو 
 ي، وزگار و      در ر   آورد،      ي م يرجب  از قرار آنچه ابن         3.  كرخ داشتند    ة محل يدن و به آتش كش     )   ق .  ه 

 يان  نَبو يت از فعال    يرجب ابن  .   اند   داشته  ي  بر اهل سنت برتر     يت از لحاظ جمع     يعيان  و ش يان  علو 
   4.كند ياظهار تعجب م

.  داشتند  يري  چشمگ يت مذهب فعال    ي فتوت سن  ي ها گروه   يز ذكر است كه در شام ن         يان  شا
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 »جوانان    «   يا »   ث اَحدا   «  پنجم در حلب ظهور كرد،          ة  سدي ها كه در آغازها         گروه   ين  از ا   يكي 
 كه قصد تصرف حلب را داشتند، وارد جنگ شدند و                  ي فاطم  ي  بر ضد خلفا  گروه     اين  .   بودند   

 ير فتوت در بالد شام، ام          يوخ  شين  از سرشناس تر    1.  دادند    ياري    آن شهر را     يرام  »   مرداس    بن صالح « 
اندان    خ ي اسامه از امرا       .    شدي  باعث شهرت و    يبي صلي ها   كه جنگ  بود  )   548( »   منقذ بن ��اسا « 

 به مصر   ي  سفر540 كه در سال      بوده   � حما يك  نزد  يرز  شةمنقذ و صاحب قلع    يمعروف بن    
2. استبخشيده يرو آنجا ندر فتوت را يين و آكرده

  

 از  يكى نام برد كه به عنوان          »   يشحراف   «  از   توان    يم  و عثمانى،     يك در عصر ممال     ، ينهمچن 
 را در مراكز شهرى قاهره و             يي ها قشر  و شهرى جهان اسالم،         ي فرودست اجتماع      ي ها  گروه   

 با عنوان    يخى سازمان صنفى به سركردگى ش        يك  به صورت    آنان   .   دادند     ي م يلدمشق تشك   
 گروه   ين ن و مهار كردن ا         نمود   براى آرام         ين،  سالط 3.  شكل گرفته بودند     » يشالحراف     سلطان « 

 غذاى   ين تأم  يفة و در زمان قحطى، وظ          پرداختند     يها مستمرى م      به آن   يافته،   سركش اما سازمان       
 واگذار     ي حكومت  ير اشخاص غ   يگر  دولتمند و تاجران توانگر و د             يران   به ام   يششمارى از حراف       

 صنفى معتبر از   ي ها   و سازمان    سو،  يك  از   يش فرودست حراف      ي ها  گروه   ين ب ارتباط      4. شد يم 
 ين ا .   شدند  ي گوناگونى خوانده م          ي ها   در ادوار مختلف به نام            آنان   .   يست روشن ن   يگر،  سوى د  

  . ه كرديس و اَحداث مقاياران با عي تا حدتوان يها، م ها و شباهت ، از نظر تفاوتگروه را

 يايها در آس    » يأخ  «  مجامع   يع اهل فتوت با اهل تسنن، انتشار وس              يوستگي مراكز پ    يگر از د   
 اهللا، در آن سامان         ين  الناصر لد   يفه اخذ از خل     يق  روم آن را از طر           ةاحتماالً سالجق    .   بود    يرصغ

 برابر مغول و      از    يان   از متوار     يمي آوردن قشر عظ       ي  كه رو   رسد  ي به نظر م   چنين   5. ند ا رواج داده        
 به وجود آمد و به         ي آناتول    ة در منطق   قوم    اين  ت  حمال  كه پس از     يي اجتماع   -   ياسيمشكالت س  

 كه از   يان اخ  .   است   ه  نبود  يرتأث  ي ب ينه زم  ين  در ا   ،  قرار داد      ير آن را تحت تأث       يت ثبات و امن     ينوع  
 در  قمري  ي  ششم هجر ة  سديانة  بودند، دست كم از م         وران     يشه از پ   يژه  جامعه و به و     يانة طبقات م   
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 يها  در سده   يشان   اخبار مربوط به ا        از    ياري  اگر چه بس   . اند فعال و منسجم داشتهي حضوريآناتول
 و ي مختلف صنف ي ها   منابع به وجود تشكل       ين  مكرر ا   ة ه است، اما اشار       شدهفتم و هشتم ذكر      

 يان اخ  ، در واقع     .    دارد    دوره      ين  در ا   يان  از قدرت روز افزون اخ              يت  حكا كديگر،  ي  از   يشان   ا يز تما 
 بودند كه در رواج           ي حكومت  ير از نخبگان غ     ي بخش ي،  فتوت در آناتول         يين به عنوان رهبران آ          

ن طبقات  بي  آنان در      ينفوذ اجتماع     .    مهم داشتند   ي نقش ي سلجوق ة  دور   ي در آناتول      يراني   فرهنگ ا   
 ييرات  گروه را در تغ        ين  ا ير تأث  ي،  دولت عثمان     يري  گروه در شكل گ      ني  ا ةعامه و نقش برجست      

 ين  ا ي اجتماع   - ياسي قدرت س   ة  و بازگو كنند     كند  ي دوران آشكارتر م          ين  ا ي و فرهنگ   ياجتماع   
 در  ي،  افالك   ينمناقب العارف      .    نوشتار است   ين  ا ة  آن خارج از حوز         دربارة      است كه بحث    يالت تشك 

 نمونه   ي  و برا   پردازد     مي ها    آن و اصطالحات مربوط به آن             جماعت، رجال      ين  به ا  ياري  موارد بس     
 صغر سن دعوت به     دليل   به  ي از و   »    و ارباب فتوت       يخ مشا «  كه  گويد  سخن مي   » يحسام چلب   « از   

 معتبر ممالك    يان تمامت أخ      « يرا   ز يرند؛   را به عهده گ      ي  و ي تا تكفل و سرپرست    آوردند      يعمل م  
نوازتر       مهمان  يار  بس يراز   اصفهان و ش   يان طوطه آنان را از فت         ب   ابن  1. »  آبا و اجداد او بودند            يهروم ترب     

   2.است داده خبر ين آنان از فقرا و مساكيرايي و از پذيافته

 سازمان   ي كه دارا     ين  ضمن ا ي،  آناتول    يان  كه اخ   يداست  از خالل اخبار و منابع پ           ،  بر آن   افزون  
 تركمنان بر عهده      يزوالن و ن     دفاع از شهرها را در برابر حمالت مغ                يفة دوره وظ      ين بودند، در ا       

 دست نشاندگان     يا  از مردم در برابر اجحاف حاكمان مغول                    يت  به حما  ، داشته و عالوه بر آن         
 شحنگان يس احمد، رئ     ي به نام اخ     ي،  كرمان   ين  اوحدالد     يدان    از مر   يكي   3. اند  پرداخته     ي م يزآنان ن    

 يت  شهر و حما  يان  اخ  يروي   از ن     استفاده   يل مقام به  دل     ين احتمال دارد انتصاب او به ا              .    بود  يهملط 
 يقت اند كه بعدها طر       از متصوفه بوده       » يان  الفت  ����«  كه  رسد  ي به نظر م   چنين   4. آنان بوده است       

 در شمال عراق پا گرفت و          يهكاكائ   فرقة  .   كرد    پيدا    رواج      » يهكاكائ   « ن كردها با نام       بي آنان در      
 شمال عراق هنوز      ي هرها در كركوك از ش       .   شد ي م يت  در آن رعا      ي رسوم فتوت و جوانمرد          

هاست  ي أخ  ي  جوانمرد    يقت  طر ير از تأث    يادگاري      وجود دارد كه         ين حس ي به نام أخ     ي محله ا   
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 نفوذ و   كنند؛ اما     ي م ي نام در عراق زندگ           ين به هم  هم  معروف گشتند و هنوز        يهكه به كاكائ     
   1. آن زمان را ندارنديان اخيكاركرد اجتماع

 يا  مغول واجد صبغه     ة بعد از حمل    يعي، انند فتوت ش    م يز،  ن ي ذكر است كه فتوت سن      يان  شا
ِ يل از قب   يي ها   و جنبش  ها  يقت  در طر   ي آناتول    ة امر خصوصاً در منطق      ين  بوده است كه ا      يانه صوف 

 مستقل  يقي كه خود مجال و تحق       ،  آشكار است   ي  تا حد   غيره،    ابداالن روم و         يه، باباها، بكتاش     
  .طلبد يم

   فتوتياسيگفتمان نهاد س. 6

 ، و مناطق مختلف جهان اسالم         يرش و نفوذ روز افزون فتوت در مناسبات اجتماع                        با گست  
- ي  ششم هجر ة  در سد  ي سلجوق ة تضعيف سلسل و   ان،  ي خالفت عباس   تختي خصوصاً در بغداد پا       

 ند عراق و ايران ظاهر شدي در مراكز شهر افكن،  و تفرقهثبات ي بيصرافتيان به عنوان عن ، يقمر
 . خالفت و حكومت خطرناك بودي برايمبادرت ورزيدند كه تا حد ييها و به تشكيل گروه

 لباس  » ي  بغداد   وسفي عبدالجبار بن        « خي شدست به  ق  .  ه   578در سال     اهللا   ني  الناصرلد   يفهخل 
 گسترش  يگر  فتوت را به دولت ملحق كرد و آن را در مناطق د                      يالت و تشك  فتوت بر تن كرد       

 خيل به پيوستن به وادار را  اهللاين الناصر لديفهخل به شرح زير علت  چندرسد يبه نظر م 2 .داد

  :كرد جوانمردان

- هي پا )   ق .  ه 632:   م ( ي سهرورد   عمر   ني الد    شهاب . جوانمردان       كردار     و  كار    به يفهخل   ةعالق   . 1
 اهللا ني الناصرلديني و صاحب دو فتوت نامه، مشاور دهي از اقطاب صوفيسهرورد قتيطر گذار

 ني ا   با   ي سهرورد     قي طر   از    فهيد خل رس  يبه نظر م   .   داشت    هم   ي د اي  ز ي  نفوذ معنو   ي و   بود و در     
 به منظور   يان  از فت   ي سپر دفاع   يك   يجاد  ا  . 2.   بود    شده مند    و بدان عالقه      افته ي   يي  آشنا ي معنو  نيي آ 
. 3.   ي و مقابله با مخالفان خارج             ي اسالم  هاي   ين به داخل سرزم       ها  يبي از نفوذ صل    يري گيشپ 

 و ضعف دولت      فتيان    يروي   از ن   يري گ الفت با بهره      خ ي ها يه  پا تقويت   و  اوضاع     يمتحك 
سر و .   5  . ها   بر آن   ي  و رهبر   يعيان ن اهل سنت و ش   بي بردن اختالفات كهنه ياناز م. 4. يانسلجوق

 تا  ، ها   آن  ين وحدت ب    يجاد  ها و ا     آن  يم و نظارت بر گروه عظ         يان  فت هاي   يتسامان دادن به فعال         
 يروي  استفاده از ن      . 6  .  قرار دهد     ي اسالم  هاي   ينزم   سرير  شرق و سا  ياسيبتواند بغداد را مركز س          
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   1. آنان به احزاب فتوتي وابستگدليل جامعه به ور يشهطبقات مولد و پ

 سابق را باطل اعالم كرد و            ي ها   فتوت  ي تمام  ان،  يبا قرار گرفتن در رأس فت               ، الناصر    يفهخل 
.  از او پوشانده شود        ابت ين  به  اي   ي  و ي  فتوت از سو    لي  كه سراو   نمود   اعالم    نيشرط فتوت را چن      

 و شكار پرندگان را به خود             ي و كبوترباز      )   بندق  (  پرتاب گلوله     لي از قب   ي  موارد    نيهمچن 
 او به    از   و به علت ترس      فهي از دستور خل     يچي به علت سرپ   ي كه شخص يي  تا جا  ، اختصاص داد      

كه نسب    داشته   » يرصاف  مسعود  ياب  «  به نام    ي كاتب  ي  مورد فرزند و        ني در هم   2. شام فرار كرد      
 خود را در تأييد         ةنام  فتوت    ي المعمار بغداد       ابن  3.  است نوشته  ي م ي  و ي پرندگان و كبوتران را برا             

 يها   از گروه     يبه برخ    و  ه نوشت ي  ناصر و به منظور آموزش و ترويج فتوت ناصر                 ي جوانمرد    
. 3.   يخيهالش  .   2  .  منسوب به عمر الرهاص        يه، رهاص  .   1  : از جمله    .   جوانمردان اشاره كرده است              

 ةبا حمل  اما     4. النبويه   .   5.   يه المولد   .   4.   اند   اهللا بوده     يل خل يم كه ظاهراً منسوب به ابراه            يليهالخل  
-  رفت و به    ين از ب   يز فتوت ن   ي نهاد رسم   ق .  ه   656 در سال    ي خالفت عباس   يمغوالن و سرنگون      

  . يافت يان وابسته به خالفت پاي امرةمثاب

 در  يجي  گفتمان فتوت نتا     ييردامات او در گسترش و تغ            اهللا به فتوت و اق        ين  الناصر لد   يوستنپ 
 ، امر  ين  به خود گرفت و ا       ي اشراف   يمه و رنگ ن    يخت در هم آم     ياستفتوت با س   .   1: برداشت   
 ي متك فتوت    كه   آنجا    از  .   2.   يد  گفتمان فتوت گرد    يير منجر به تغ، و گسترش فتوتيتضمن تقو

 از  يو هرج و مرج ناش  ) ق. ه656سال در(يس خالفت عباي با سرنگون،بر مردم و متن جامعه بود
 يشه فتوت پ   وران     يشه به همراه پ     يان  فت ة  ماند  ي باق  ي ها   دوباره گروه        يلخانان،    آن تا پس از سقوط ا        

 يج  كه از نتا    كردند     پيدا    ظهور    ير صغياي ، عراق و آس      يران   به صورت پراكنده در گوشه و كنار ا              
 يها  و فرقه   ير صغياي ها در آس     ي أخ  يت دولت سربداران در خراسان، ظهور جمع                  يلآن تشك   

 در   ري  تحر رشتة   به   ي اد ي  ز ي ها نامه   فتوت  ن، يهمچن   .  در عراق بودند        يه چون كاكائ     يانه فتوت صوف   
 يايآس (  در بالد روم         يان  فت ي ها  ها و مراكز تجمع گروه           ها و خانقاه       لنگرگاه   يشترين  ب  و آمد  
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 از بغداد به بالد روم منتقل شد و             فتوت   يت  گفت مركز   توان  ي كه مي به طور، آمديدپد) يرصغ
 ها و  يه ها و زاو      خانقاه    و  غلبه كرد     آن  يسياس ةجنب  بر   ، فتوت   آيين   ياجتماع    و  ي اخالق   ةجنب 
 دربارة     خود   ةبطوطه در سفرنام         ابن  هاي   گزارش    . يد  از مردم گرد        يري  محل دستگ  ها يهتك 

 ة پس از حمل    ين،  بنابرا   .   است  امر   ين  بر ا  يل دل  يت،  جمع ين  متعلق به ا   ي ها   و خانقاه    ها  يتجمع 
 بود، گسترش     صوفيانه    هاي  گرايش     ي  دارا    كه   ي گفتمان فتوت صنف    ايلخانان،       ة مغول و در دور        

   . كه به آن پرداخته خواهد شديافت،روز افزون 

  فيگفتمان فتوت صن. 7

 رفته   پيش  يصنف سمت اهداف     به  يسياس مقاصد  از   تدريج    به  فتوت   آيين   موجود،  منابع بنا بر

 را   ان يفت   ي ها  نيي آ   و ي اخالق   ي ها  ، روش    ي قمر ي  ششم هجر ة  از سد  ي اصناف به احتمال قو      .است
در   نوع،    و  گونه   ي معنا  به  صنف،  جمع   ، اصناف   . وستنديپ   ان يفت  ي ها  سازمان     به   و   نمودند     اخذ  

1.دارند يمشابه فعاليت  كهشود يم گفته وران يشهپ از يمستقل يها دسته به اصطالح
 يهاشيوه 

 ،اصناف   عملكرد   و  شيوه  در   يعمل  لحاظ   و از    ها نامه   فتوت   در   ي نظر  لحاظ   از   را   يان فت  يتبليغ 
 وجود    وران     يشهپ  و  مختلف فتوت    ي ها گروه    نبي  ي ا يه دو سو   ارتباط     ، واقع    در  .   ديد   توان    يم 

 مورد    بازوان      ، يان فت  ي آرا    گسترش   و  يغ تبل ي برا   وران يشهپ اصناف و از ييها گروه .داشته است

 مراكز    و  يان  فت يق طر   از  وران     يشهپ  و  اصناف   يگر نيز،   د  ي سو  از  آمدند؛     يم  به حساب    ي اعتماد   

 خود   ي ها  برنامه   يصنف يسازمانده     و  تشكل  به  و خانقاه،      يه زاو    ها، مانند     آن   دعوت    و  يغتبل 

 . فعال داشته باشند     ي  حضور  ي اقتصاد    و  ياجتماع    ياسي، مسائل س   در   توانستند    يم  و  پرداختند     يم 
 با اهل فتوت در       ي  و هم از نظر فكر      يالت ي هم از لحاظ تشك      وران،      شهياصناف و پ      ين،  بنابرا   

  جوانمردان        از    خود    وران     شهيپ   از    ي ار يبس   كه   سبب  بدان      يالت ي تشك لحاظ  از   :   اند   ارتباط بوده       
 بود كه    ي صفتي  جوانمرد    ، ي  و از نظر فكر     داشتند؛     تيفعال    جوانمردان        الت يتشك   در    و   بودند   

  .اند ه بودصف متّ اصناف و اهل حرف بدان

 دو   در    تشابه    ني ا .    به اصناف بود     وستني پ نيي  آ هي شبي  تا حد  زي ن ان ي به گروه فت     وستني پ نيي آ 
 دو گروه هر در ،شاگرد و استاد شيخ،ِ  درجات.هاست آن انيم متقابل ريتأث نشانگر الت،يتشك
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 يالماس اصناف ميان در آمد، يم جابه افراد به فتوت پيوستن هنگام كه مراسمي. شود يم يدهد
 پوشيدن   و  ) شد( بستن   كمر  صوفيان، مانند      و  فتوتيان    مراسم   يبعض  . خورد    يم  چشم  هم به  

 ميان   در   گرديد،     يم  بر پا   منظور   ين ا  به  كه  يمراسم   و  ي استاد   ةرتب   ي هنگام اعطا     به  سراويل   

 ژهي هر چند نشانى از توجه و           1. بود   يافته   گسترش   و  رواج      هم وران     يشهپ  و  اصناف   تشكيالت  
 ،هاى وابسته به آب         شود و از حرفه        مى افت ي   الصفا   اخوان      لي رسا  در   وران،      شهيان و پ    به صنعتگر 

 نام  ره،  يغ  و  گران    شهي از آهنگران و مسگران و ش           زين سازان،       و شناگران و كشتى      ان ي مانند سقا  
، ها   آن  ةالصفا و زبان روشنفكران           اخوان      ي ها  تي فعال  ي سرّى و مخف   تيماه    ليدل  به    ي ول  2، اند   برده   

  .  ارتباط آنان با جوانمردان وجود ندارداي روشنى از وابستگى داللت

 با  خصلت كاسب سخن گفته شده است و       كار   كسب و   دربارة     ها،    نامه   از فتوتياريدر بس

 تأثيرگذارترين         از   كار   به  يدن بخش  احترام     در   ها نامه   مرام    اين   زبان،     و  ظاهر   يسادگ   وجود   
 از كار و     ينيع  و  ي ذهن  يي تصويرها    ، ي پرداز     نشانه   و  ي نمادساز    با  ها   آن  . آيند  ي به شمار م   متون  
 مانند   يز اصناف ن   3.دهد يم قرار تأثير تحت را آشنا درد ةخوانند كه اندآورده وجود به تالش

اند كه     اعتقاد بوده      ني رسانده و بر ا      يم   ني  از بزرگان د       يكي  خود را به      ةجوانمردان، سر سلسل       
 او زراعت بود،         ة كه حرف   ) ع ( آدم   . 1: اند   اى بوده      حرفه  دام صاحب    ، هر ك   گذشته   امبران   يتمامى پ   

 به   منسوب    كشاورزى       شغل  روى     ني  كه كشت و زرع كرد و از ا            شديم   شمرده   كسى  نينخست 
 بافندگى را ساخت و انواع            ي ابزارها       و   دوك     كه   بود    كسى   نينخست   ) ع ( بيشع.   2.   اوست  

 نينخست ،  ) ع ( سي ادر   .   3.   هند د   را بدو نسبت مى      اي  و حتى صناعت بور     شمي  پشم، پنبه، ابر      سندگى ي ر 
 هر كه را سوزن به دست         لذا    زد؛     برش    و   كرد    رىيگ  اندازه و گرفت دست به نخ كه بود اطيخ
 نجارى    ابزارهاى        كه بود كسى نياند نخست ار بود و گفته، نج)ع(نوح. 4. دهند مى نسبت بدو رد،يگ
 كسى  ني، نخست  ) ع ( لي خل ميه ابرا   .   5.   است   شده   داده      نسبت   او    به   حرفه    ني ا   روى     ني ا   از  .   ساخت   را  

، كه صناعت    ) ع ( داوود      . 6.   ندي  او  روان   ي پ ان ي  مهندسان و بنا    همة   ني بنابرا   .   بود كه ساختمان بنا كرد        
 رويپ   دارد،       كار    و   سر  گري د   فلزات     و   آهن    با   كه   هر   رو    ني از ا   .   آهنگرى بدو نسبت داده شد          
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 از   رنگى    به   از ين   كه   اى   فه حر   هر   و   رنگرزى      رو    ني از ا   .   ، رنگرز بود      ) ع ( مي مر بن سىيع .   7.   اوست  
. بود مشهور ريعقاق و هيادو شناخت به كه، )ع(مانيسل. 8. اوست به منسوب باشد، داشته ها رنگ

 شناخته  ها  انواع صناعت      ة كه بازرگان و مجاهد بود و صناعتش جامع هم                   ، ) ص ( محمد .   9
   1.شود مى

 يشترب  بود،    افته ي   يشراف   و ا  ياسي رنگ س  آن    از    شيپ ، فتوت كه     لخانان  ي در دوران مغوالن و ا            
  كه رسد  ي به نظر م   گونه  ني ا   . يافت   تبلور و رشد     وران     يشه اصناف و پ    ي ها  گروه   يان در م   

 و انحطاط نهادهاى ادارى و رواج                  اسىي ستي  رفتن مركز    ان ي و اجتماعى، از م       اسىي سيها آشوب
 وران    شهي و پ   از نظر روانى، اصناف          ،  است تىي وضع ني چن عىي طب ةجيبند و بارى اخالقى كه نت          يب 

ان از وجود       لخان ي منابع عصر ا     .    واداشته باشد      شتري شغلى به تشكل ب   تيرا براى حفظ امن          
در  »   ان ياخ  « و  »   ان يفت « و  »   پهلوانان    « و  »   كلّوها  «  آنان، حول محور         ي  و رؤسا   وران     شهي پ ي ها  گروه   

 رسد  ي م  به نظر  نيچن   ن، ي  بنابرا   2. دهند   ي خبر م  ها  و آستانه   ها ها، لنگر     همچون خانقاه     ي مراكز   
 كه فتوت ضمن نفوذ و رواج در            شد اهل فتوت باعث       ي ها  خانقاه   و  اصناف   ية سودو  كه روابط      

 ني نهاد فتوت در ا       .    دهد  ي و اجتماع    ي اخالق   ينيي  خود را به آ      ي ، جا  وران     شهي و پ  ان ي ن بازار    يب 
 ارتباط    و  ازمندان    ين  كمك به   ، ي مجالس مهمان    ي برگزار      ، ي  اقتصاد   ي ها  تيزمان در قالب فعال         

  .  از خود نشان داده استي فراوانيي كارا،تنگاتنگ با متصوفه

  يري گيجهنت

 زمان و مكان،      اتي اسالم، فتوت بنا بر مقتضخي است كه در تارني اديآ ي بر مقي تحقنيآنچه از ا
 با گسترش فتوت در ساحت اجتماع           يدر عصر اسالم.  داشته استي مختلفيها اشكال و گفتمان

 ِفي  وظا  ِ تحول  ِ امر باعث    ني ند  و ا   د فتوت ش  ي ها  وارد گروه       ي افراد      ، يم  اسال ي ها  نيو سرزم   
 يگاه ي  فتوت به عنوان پا        د، ي  جد طي  شرا ني  ا جةيدر نت   .   دگردي     ان يفت   ينيب  و جهان   ياجتماع   
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 آن متفاوت بود و متناسب با           ني آغاز    كه با مفهوم     يافت    ي دي  جد نيها و مضام    شهي  اند  ، ياخالق   
 اسالم، هر     يخِ در تار    .   كرد    دا يپ   متعددي     ي ها و كاركردها         ان ، گفتم  ي اسالم  ة جامع  شرفت يپ 

 و وجوه افتراق و اشتراك، فتوت و گفتمان                   ي مختلف مذهب   هاي   يش  با گرا   يقتي،  مذهب و طر    
ها    آن  يكاند و تفك     بوده   نيز زمان   هم   ي ها تا حدود       گفتمان  اگرچه     . خاص خود را داشته است         

 توان   ي م ،  منابع و مĤخذ     ة و با مطالع    ي كل يلل تح يك  اما در     ،  مشكل است  ي  تا حد  يكديگر  از   
  : كرديم تقسزير ي كلةگفتمان فتوت پس از اسالم را به چهار مرحل

 يها   در سده   ،  از اسالم    يش پ ي و مرتبط با فت     ياجتماع     و ي  مفهوم فرد    يك فتوت به عنوان       . 1
هجر          م  تا سو ل  و ي   ي ا م    قمر اسا با  ن          ي  گو نا گو ل  اشكا و  قب    ي  ز  ا ع ِيل   ا         ي طر ، شا ن ا ر ن،  ا

 ي، نخست اسالم   ة  ذكر است كه تا سه سد     يان  شا.   يان  و صوف  يان   غاز  يان،  ، فت  ) سالوكان   ( يكصعال 
اند و    بوده   ي و امتزاج، فاقد چارچوب و حد و مرز مشخص                  يختگي فتوت به علت آم      ي ها  گروه   

  .اندهداشت يز ني دوگانه و منفهاي كاركرداسالم، جهان اجتماعي ة در عرصيچه بسا گاه

 يافت،    ين  اسالم تكو   يخ  در تار    قمري  ي  چهارم هجر    ة  از سد  يباً  كه تقر  يانه ف  صوِفتوت  .   2
 يانه  صوف ِفتوت  .    بود  يه گروه مالمت     يعني مهم آن   ة فتوت با تصوف و شاخدو سويةحاصل ارتباط 

 كه فتوت را در       يي  تا جا  يافت،     يشتري  تداوم و گسترش ب    يلخانان مغول و در عصر اة از حملپس
 يخ  در تار    تصوف    و   فتوت    يك تفك يل دل  ين به هم  . يد تصوف نام    ي عمل ةشاخ   توان    ي دوران م      ين ا 

  . مشكل استياسالم تا حد

 ياسي س- ي نهاد اجتماع     يك  به  يج  سوم به تدر    ة  كه از سد   يالتي نهاد فتوت به عنوان تشك         .   3
 مرتبط با آنان، در          ي ها  و گروه    ي و سن يعه با مذاهب ش    سويه   دو   و ضمن ارتباط      يافت    ييرتغ 
 بر مردم و متن ياز آنجا كه فتوت متك.  درآمدي نهاد رسميك به صورت ي خالفت عباسِيانپا

 يلخانان   عصر مغوالن و ا      در    ي،  از سقوط خالفت عباس      پس   ياسيرغم تحول س    يجامعه بود، عل      
 فتوت از بغداد به بالد روم              يت  كه مركز   ي طور   به يافت،     يشتري همچنان تداوم و گسترش ب           

  آن  يسياس ةجنب  بر  فتوت   آيين   ياجتماع    و  ي اخالق   ة جنب  منتقل شد و  ي آناتول    و )   ير صغياي آس ( 

  . از مردم بوديريها محل دستگ غلبه كرد و خانقاه

 اصناف و   ة اتحاد با طبق     يجة فتوت، نت    ة مرحل  ين  به عنوان آخر      ي گر ي اخ  يا   يفتوت صنف  .   4
 سازمان   يك   هاي   ييژگ   خود، و    يانة  صوف يت  و پهلوانان بود و با حفظ هو           يان  ، بازار     وران     يشهپ 

 و   اسالم، فتوت، پس از تداخل با تصوف               يخِ در تار     ،  گفت توان    يم   يت،  در نها   .    را داشت    يصنف
 وران،     يشه اصناف و پ    ي ها   و تسنن و گروه      يعدر اثر ارتباط با مذاهب تش               يانه،   صوف ةداشتن صبغ  
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. رفت  را در برگ       ها  يت از فعال     يطيف وسيع   و  ي مختلف و معان     ي ها و كاركردها         گفتمان  
 ي چهارم تا هشتم هجر      ة ، از سد    نهاد و نهضت    ةفتوت در قالب كاركرد دوگان               گفتمان   ، ينهمچن 

 . نمودفاي ااسالم جهانِ ياجتماع - ياسي در حوادث سي نقش مهم،يقمر

  منابع و مĤخذ
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– Cahen, Claude (1991), "Futuwwa", Encyclopedia of Islam, vol. II .  
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  اسي براي كسب قدرت دنيويتكاپوي خليفه مستَرشِد عب

  و تقابل او با سلجوقيان عراق

  

محسن مرسليپور
1

  

مهدي اسدي
2

  

  

  

  

  

  

سلجوقيان بر اثر تمركزگريزي              المستَرشِد باهللا زماني به خالفت رسيد كه حكومت                : چكيده  
سلجوقيان خلفا را وادار كرده  بودند كه از قدرت دنيوي خود دست                              .   تركمانان دچار تزلزل شده بود             

 ضعف سلجوقيان، تمام     ة مسترشد با مشاهد    .   ويند و به ذكر نامشان در خطبه و سكه اكتفا نمايند                  بش 
وي  .    طاعت سالطين و بازيابي قدرت دنيوي خالفت نمود                    ربقة  تالش خود را صرف خروج از              

 نظامي، توسل     حربة   و  اي بود كه در تقابل با سالطين به هر وسيله، از جمله حيله                         نخستين خليفه  
كرد و نقش مهمي در اختالفات شاهزادگان سلجوقي و                    ها شركت مي   و شخصاً در جنگ    ا .   جست 

يكي از سياست هاي مهم مسترشد در برابر سالطين سلجوقي، حمايت از                    .   تضعيف ايشان ايفا نمود        
- از اين    .   نقش المسترشد در احياي قدرت خالفت عباسي شايان توجه بود                    .   تر بود   شاهزادگان ضعيف     

  .  آيدصلي نو در تاريخ خالفت عباسي به شمار ميرو، او آغازگر ف

تحليلي به بررسي تكاپوي خليفه المسترشد باهللا              - ما در اين جستار برآنيم با رويكردي توصيفي                  
براي بازيابي قدرت دنيوي خلفاي عباسي بپردازيم و تقابل او را با سالطين سلجوقي و نيز نقش وي                                     

  .عباسي مورد تحليل قرار دهيمرا در احياي مجدد قدرت دنيوي خالفت 

   المسترشد، خالفت عباسي، سالطين سلجوقي، قدرت دنيوي:كليدي هايواژه
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Abstract: When al - Mustarshid billah reached to caliphate that Seljuk’s government had 

been Shaken by Turkmen’s decentralization.The Seljukshad forced the caliphs unhand their 

worldly power and suffice to be mentioned by their names in sermons and coins. Mustarshid 

billah  obsering Seljuk’s weakness, endeavoured leaving himself from sultans’ domination 

and regaining caliphal worldly power. He was the first caliph, who personally went to war 

and played an important role in weakening Seljuks’ princes and creating dissesions between 

them. Supporting the weaker princes was one of the Mustarshid’s important policies against 

Seljuks’ sultans. His role in revival of Abbasid caliphal power is considerable. Therefore, and 

he initiated a new period in the history of the Abbasids’ Caliphate.  

The present paper is a descriptive-analytic approach to examine Abbasids’ caliph effort 

of Mustarshid billah to recover worldly power, and his confrontation with the Seljuks’ 

sultans and his role in reviving the worldly power of the Abbasids’ Caliphate. 
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 مقدمه

بويه تحت سلطة امرا و سالطين          هر چند خلفاي عباسي در دورة سلجوقيان همانند دورة آل                        
 شد ودورة پيش رعايت مي ها، احترام خلفا بيشتر از كيشي سلجوقيان با آنبودند، اما به دليل هم

  . شدندخلفا بنا به ميل پادشاهان خلع نمي

اين طريق، به قدرت سياسي خود              سالطين سلجوقي بر بقاي عباسيان اصرار داشتند، تا از                    
طور كلي آنان نيز نقش خلفا را به امور مذهبي محدود كردند و در                           اما به   .   مشروعيت بخشند    

هاي عراق را به نفع          ه تنها تمامي زمينسلجوقيان ن. امور دنيوي هيچ نقشي براي ايشان قائل نبودند
خود مصادره كردند، بلكه با تعيين حاكم نظامي به منظور حفظ امنيت بغداد و تعيين وزير                                   

اين موضوع مورد پسند خلفا نبود و اسباب               .   كردند   براي خليفه، سلطة خود را بر خلفا بيشتر              
دار سلجوقيان، خلفا توان مخالفت            در دورة اقت        .   هاي آنان را با سلجوقيان فراهم آورد                  مخالفت  

از  .   اين رويه پس از مرگ ملكشاه تغيير كرد               .   ها نداشتندچنداني براي مقابله با اقتدار سياسي آن
- ها با بهره    آن  .   اي در راستاي كسب قدرت دنيوي آغاز نمودند                    آن به بعد خلفا تكاپوي گسترده           

دخالت در آن، نقش مهمي در              هاي ميان شاهزادگان سلجوقي با يكديگر و                 گيري از نزاع        
منظور  هاي خليفه مسترشد به     رو تالش    از اين    .   تضعيف و سقوط سلجوقيان عراق ايفا نمودند              

  .احياي قدرت دنيوي خالفت در تاريخ اسالم و همچنين در تاريخ ايران، اهميت بسزايي دارد

ق مورد    در اين پژوهش به ترتيب زماني روابط خليفه مسترشد با سالطين سلجوقي عرا                             
هاي خليفه مسترشد در راستاي احياي قدرت                تاكنون در بارة فعاليت          .   بحث قرار گرفته است       

تنها در منابعي كه در مورد سلجوقيان يا . دنيوي خلفاي عباسي تحقيق مستقلي انجام نگرفته است
ن اي شده است، كه از آ         هاي اندك و نابسنده         خالفت عباسيان تأليف شده، به اين موضوع اشاره          

- منابع دورة سلجوقي بيشتر به فعاليت           .   ميان باسورث بهتر از ديگران به موضوع پرداخته است                    

منابع تاريخ اسالم نيز اشاراتي             .   اند  هاي مسترشد پرداخته و آن را معلول ضعف سلجوقيان دانسته           
  .اندبه صورت گذرا و روايي به دورة خالفت مسترشد نموده

  قابل با سلطان محمود بن محمد قدرت طلبي خليفه مسترشد در ت. 1

 به دنيا آمده بود، بعد از مرگ پدرش در                    ق .  ه   486مستَرشِد باهللا فرزند مستظهر كه در سال             
 اي با كفايت بود كه        وي خليفه   .   ، پس از بيست و سه سال واليتعهدي، به خالفت رسيد                512سال  

رفت،   يش به جنگ مي    عالوه بر شجاعت وي كه به تن خو           .   در منابع از وي تمجيد شده است           
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   1.ظافر برخي از اشعار او را ضبط  نموده استاديب و شاعر بزرگي نيز بود كه ابن

 لذا وي با استفاده از اختالفات             .   آغاز خالفت مسترشد مقارن با تضعيف حكومت سلجوقيان بود                   
 ملكشاه بن با مرگ محمد    .   داخلي بين سالطين سلجوقي، در تكاپوي كسب قدرت دنيوي برآمد                       

تر سلطان محمد    سنجر برادر كوچك      .   فرزندش محمود به حكومت رسيد          )   ق . ه 511  - 498( 
كه بر خراسان حكومت مي كرد و در عهد حكومت محمد عنوان ملك داشت و خطبه و                             

سنجر بر اساس اصل ارشديت كه          .   نمود، جانشيني محمود را نپذيرفت              نام سلطان مي    سكه به 
ت داشت، خود را سلطان بزرگ سلجوقي قلمداد كرد                 هنوز در جانشيني سالطين سلجوقي اهمي          

پس از آن سنجر      .   اش محمود را مغلوب نمود           با لشكركشي به غرب، برادرزاده                513و در سال     
خود را به همگان به عنوان سلطان بزرگ سلجوقي شناساند، اما محمود را به عنوان نايب خود                                 

  .ابقا نمود در حكومت 2در غرب از جمله در عراق عجم و عراق عرب،

انتقال مركز حكومت سلجوقيان بزرگ به خراسان، سبب تكوين حكومت سلجوقيان                             
اگرچه سلطان سنجر، محمود را به نيابت از خود در نواحي غربي باقي گذاشت، اما                                .   عراق شد   

به منظور تضعيف قدرت او، نه تنها نواحي بسياري را به قلمرو خود ضميمه نمود، بلكه                                    
ناطق عراق عجم را به طغرل و مسعود، برادران سلطان محمود داد و سبب                            حكومت برخي از م     

بدين ترتيب، سنجر نقش مهمي در         .   تشديد منازعات بر سر قدرت در ميان سلجوقيان عراق شد                   
3.تضعيف قدرت سلجوقيان عراق و از ميان بردن يكپارچگي قلمرو ايشان ايفا كرد

  

هاي  ها و آشوب    ان سلطنت، سبب ايجاد فتنه      محاربات سلطان محمود براي مقابله با مدعي                   
در آغاز سال      .   گيري خليفه فراهم آورد         بسياري در نواحي غربي شد و زمينة مناسبي براي قدرت

- ملك .    نخستين درگيري داخلي توسط ملك مسعود برادر سلطان صورت گرفت                      ق .  ه   512

ه، به سمت بغداد     مزيدي اميرحلّ      صدقة بن بك به تحريك دبيس      مسعود با اتابك خود جيوش          
حركت كرد و نواحي پيرامون بغداد را غارت كرد؛ اما با آمدن نيروهاي سلطان محمود،                                          

   4.مجبور به صلح  شد

________________________________________________________________ 
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ها به منظور كسب قدرت و ناتواني                گيري شاهزادگان سلجوقي و منازعات آن                 قدرت     
ا منافع خليفه    خصوص در بغداد و نواحي اطراف آن، كه ب                    به سلطان محمود در دفع كامل ايشان             

   1. ارتباط مستقيم داشت، سبب به ستوه آمدن خليفه نيز شده بود

خليفه مسترشد در دورة ضعف و گسيختگي امور سلجوقيان در راستاي كسب قدرت دنيوي                              
ويژه سلطان محمود، پيوستگي          اين مسئله با ضعف سالطين سلجوقي، به          .   و نظامي تالش نمود        

 2.داند   بي خلفاي عباسي را معلول ضعف سلطان محمود مي               حلمي نيز قدرتيا      .   مستقيم داشت   
گيري نظامي خليفه با تعبير بيرون آمدن او از سراي خالفت ياد                        از قدرت     مجمل التواريخ      نويسندة    

 نخستين اقدام خليفه       3. كند و معتقد است خلفاي پيشين اين رسم را به فراموشي سپرده بودند                      مي 
اين اقدام اوائل           .   هاي بازار سلطان در بغداد بود               ميان بردن شراب       به منظور نماياندن اقتدار خود، از    

هاي  روي داد و نشان از عزم خليفه براي كسب قدرت از سال  ق . ه514خالفت مسترشد در سال 
دو سال بعد خليفه اقدام مهمي انجام داد تا استقالل خود را از سلطان نشان                            .   آغازين خالفت داشت        

. وب سلطان محمود، گامي ديگر در راستاي افزايش قدرت خود برداشت                           منص ِوي با عزل وزير        .   دهد  
رسد اين    به نظر مي   .   شددر زمان قدرت سلجوقيان، وزير خليفه غالباً از سوي سلطان گمارده مي                            

 وزارت     516سال    سلطان محمود در     .   امر در راستاي تسلط هرچه بيشتر بر خليفه گرفته باشد                 
پس از مدتي خليفه بدون اطالع سلطان وزير اورا عزل                       .    داد   الملك  نظام  بن خليفه را به احمد      

   4.كرد، اما در قبال اين اقدام  هيچ واكنشي از سوي سلطان انجام نگرفت

 .رسد كه خليفه منتظر فرصت مناسبي بوده تا عليه سلطان محمود اقدام نمايد                     نظر مي  چنين به    
 اين   5. حمود را از خطبه انداخت          كه محمود از سنجر شكست خورد، خليفه نام م             به محض آن    

رسد كه خليفه    گونه به نظر مي     اقدام خليفه در راستاي تثبيت قدرت خود انجام گرفت و اين                         
مايل بود، به علت دوري سنجر از مركز خالفت،  قدرت را در اختيار بگيرد، تا به آسودگي                                       

  . به استحكام موقعيت خود بپردازد
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هاي نظامي خليفه با ناتواني           آغاز فعايت     .   مزيد آغاز شد     بني فعاليت نظامي خليفه از پيكار با             
ناتواني سلطان محمود در دفاع از بغداد                 .   سلطان محمود در دفاع از بغداد ارتباط مستقيم داشت                     

ترين دشمن    مهم .   1مزيد كمك خواست     ارتق براي دفع بني          بن چنان بود كه خليفه از ايلغازي             
يدي امير شيعه مذهب حلّه بود كه حمالت زيادي به                    مز صدقة بن خليفه در اين زمان دبيس           

 بهترين وجه در      و بركيارق به      صدقه از اختالفات سلطان محمد          بن پدر دبيس    .   داد   بغداد انجام مي       
اثير معتقد است دبيس همين نقش را در ميان سلطان                ابن  .   راستاي گسترش قلمرو خود سود برد            

قه نسبت به خليفه تنها به حمالت نظامي به             صدبن  تهديد دبيس    2. محمود و مسعود ايفا كرد          
رسد كه از لحاظ اعتقادي به خالفت پايبندي نداشت، خليفه                     نظر مي  او به   .   بغداد محدود نماند        

گاه كه برادر مسترشد و مدعي خالفت              آن  .   نگريست  را صرفاً به ديدة يك هماورد جنگي مي              
دگان خليفه را براي استرداد برادرش،                  به حلّه گريخت، دبيس او را به حضور پذيرفت، اما نماين 

  . از اين رو، وحشت خليفه از او دو چندان شد. به درگاه راه نداد

طور مؤثر از حمالت دبيس به            سلطان محمود كه درگير مشكالت داخلي بود، نتوانست به                     
صدقه در زمان حكومت سلطان محمود چندين بار به                  بن دبيس  .   بغداد ممانعت به عمل آورد            

باسورث معتقد است كه سلجوقيان تعمداً دبيس را در قدرت نگه داشته بودند .  حمله كردبغداد
 اما عامل اصلي را بايستي در ضعف سلطان محمود 3.تا مانع توجه خليفه به امور سلجوقيان باشد

خود باسورث نيز در جاي ديگري به ضعف سلطان محمود اشاره كرده و نوشته                          .   جستجو نمود   
ن بر فروپاشي قدرت سلطان مقتدر و از هم گسيختگي وحدت سلطنت او                       است كه معاصرا    

كه سلطان محمود چندين مرتبه حمالتي عليه دبيس تدارك          افزون بر آن4.اندخوردهتأسف مي
  . ديده و به خليفه مدد رسانده بود

 ترين   از سلطان خواست آقسنقر برسقي حاكم موصل و نزديك               مسترشد در برابر حملة دبيس            
زماني كه برسقي نيز در جنگ با دبيس مغلوب شد،                .   داد بگمارد     ارش را به شحنگي بغ       سرد 

 دبيس ظاهراً خليفه را عامل           5. سلطان محمود برادر دبيس را كه گروگانش بود به قتل رسانيد                       
رو، به خليفه پيغام داد كه بغداد را با خاك يكسان خواهد                          از اين    .   دانست   قتل برادر خود مي        
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. س و ناتواني سلطان سبب شد خليفه خود دست به اقداماتي عليه دبيس بزند                       تهديد دبي    .   كرد  
او همچنين نيروهاي بسياري گرد آورد و                 .   مسترشد از مردم بغداد خواست همگي مسلح شوند              

نيروهاي خليفه و شحنة بغداد، دبيس را                .   هاي بسياري تقسيم كرد         ميان آنان اموال و سالح            
 به نظر   1. شمشير كشيد و به تن خويش به نبرد پرداخت              در اين جنگ خليفه       .   شكست دادند    

رسد اين پيروزي خليفه تأثير زيادي در اقدامات بعدي او در مقابله با سالطين سلجوقي                                      مي 
اقدام خليفه در گردآوري نيرو و شركت مستقيم در جنگ و نيز شكست دشمن                          .   داشته است   

.  روي داد      - ور ديني محدود شده بود          كه قدرت خلفا به ام        - براي نخستين بار در دورة سلجوقي             
اين مسئله تأثير زيادي در گرايش خليفه به امور نظامي و در نتيجه توجه او به امور دنيوي                                         

  .داشت

خليفه براي مقاومت در برابر هرگونه حمله به بغداد، دستور داد با كمك اهالي بغداد،                                         
ر شهر دوباره ساخته شود                يه           .   ديوا پا ز تحكيم  ا قد    وي پس  د،             هاي  بغدا رت خود در 

با اتكا به قدرت نظامي خود توانست حملة ملك طغرل به بغداد را دفع كند و                         ق . ه516درسال
 به اين ترتيب، در اين سال قدرت نظامي خليفه به حدي                     2. شكست سختي نيز بر او وارد آورد            

رسيده بود كه ديگر نيازي به حمايت نيروهاي سلطان نداشت و پس از اين جنگ بود كه                                   
حاكم   كه مخالفت مستقيم با      خليفه خود را براي مقابلة مستقيم با سلطان آماده نمود؛ به طوري                        

  .بغداد، يرنقش زكوي را آغاز نمود

 هاي و تحكم  درگيري و مقابلة امرا بر سر شحنگي بغداد و ظلم آنان نسبت به مردم اين شهر                              
ة سلجوقيان منصب شحنگي     در دور     .   گيري خلفا بود      بر خليفه از ديگرعوامل قدرت             شحنگان 

صاحب اين    .   شدرفت و به امراي مبرز واگذار مي                 ترين مشاغل به شمار مي       بغداد يكي از مهم       
با توجه به ضعف     .   شغل، عالوه بر ايجاد نظم و امنيت شهر، رابط مستقيم سلطان با خليفه بود                       

ردند و ظلم و     ك سالطين سلجوقي و قدرت يافتن امرا، شحنگان در گردآوري ماليات دخالت مي      
تغييرات مداوم اين منصب از سوي سلطان از ضعف او در                    .   داشتند  ستم بسياري بر مردم روا مي           

. هاي روز افزون شحنگان و نارضايتي مردم بغداد و خليفه از آنان نشان داشت                               مقابله با خواسته 
ير منكو  منصب به ام    اهميت اين منصب سبب شد تا برسقي از دستور سلطان براي واگذاري اين               
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 خودداري نمايد و در نهايت با محاصره و غارت نواحي پيرامون بغداد، اين منصب را                                        برس  
گيري  داري اين سمت، به دليل سخت           امير منكو برس نيز چند ماه پس از عهده               .   واگذار كرد       

    1.بسيار در جمع آوري اموال مردم و آزار آنان، به فرمان سلطان از كار بركنار شد

ظلم و ستم شحنة بغداد نسبت به مردم استفاده كرد و تصميم گرفت خود را از                         مسترشد از      
 خليفه و جانشينان او عليه شحنة بغداد كه نيروهاي بسياري در اختيار                         تهديد  .   سلطة او برهاند     

وي به    .   خود داشت، چندان بود كه شحنه بر جان خود بيمناك شد و بغداد را ترك نمود                                
خليفه توانايي نظامي بسياري كسب كرده و لشكريان فراواني                          سلطان محمود يادآور شد كه           
اند و   اعتبار شده    همچنين بيان نمود كه عوامل سلطان در بغداد بي                .   پيرامون خود گردآورده است              

اجازة ورود به شهر در دست عوامل خليفه است و آنان براي مقابله با سلطان تداركات بسياري 
شود و   هشدار داد كه اگر به بغداد نرود، قدرت خليفه بيشتر مي                       در پايان نيز به سلطان        .   اند  ديده   

 پيام شحنة بغداد به سلطان محمود، گوياي             2. خاك عراق از دست سلطان بيرون خواهد رفت                  
اين اقدامات براي          .   اقدامات نظامي خليفه و تالش وي در راستاي رسيدن به قدرت دنيوي بود                               

ت و خلفاي پيش از مسترشد به طوركلي مطيع              نخستين بار عليه سلطان سلجوقي صورت گرف           
  .شدندسلجوقيان محسوب مي

سلطان محمود دريافت كه با قدرت روز افزون خليفه، عراق عرب از دست او خارج                                         
هاي  خليفه مسترشد چون پايه      .    به سوي بغداد رفت       ق .  ه   520بدين سبب وي در سال        .   خواهد شد   

ي ازسلطان خواست به علت كمبود مواد غذايي                 قدرت خود را در خطر ديد، با ارسال هداياي                       
حركت خود را به تأخيراندازد و بيان نمود كه در غير اين صورت بغداد را ترك خواهد                                          

هاي شحنة خود يقين      رسد اين پيام خليفه، سبب شد سلطان محمود به گفته             نظر مي   به 3. نمود  
 موقعيت خود به سوي بغداد         اعتنا مانده و براي تحكيم          وي به درخواست خليفه بي         .   حاصل كند  

 فرمان عفيف خادم      خليفه به منظور مقابله با نيروهاي سلطان سربازاني را تحت                     .   حركت كرد    
مسترشد حتي پس از شكست هم سر       .   به واسط گسيل نمود كه از محمود شكست خوردند                

در  خليفه در نظر داشت با يك شبيخون          .   مصالحه با سلطان را نداشت و به مقاومت ادامه داد                    
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بسياري از نيروهاي سلطان كه در شهر بودند، با اين                      .   شهر، سربازان سلجوقي را مغلوب نمايد             
هزار   خليفه به سي  .   ترفند كشته شدند و بازماندگان به ديگر نيروها در بيرون شهر ملحق شدند                        

مقاومت سخت خليفه تنها با خيانت         .   نيروي خود و مردم شهر بغداد دستور حفر خندق داد                      
 حاكم واسط از سلطان محمود، شكسته شد و           عمادالدين زنگي       ربل و حمايت گستردة         حاكم ا   

سلطان محمود نه تنها نتوانست مردم شهر و خليفه را تأديب كند،      . خليفه ناچار به صلح گرديد
  .بلكه بابت محاصرة بغداد از اوعذر خواهي نمود

م توسعة قدرت خالفت       طلبي و درايت مسترشد از عوامل مه             تسامح سلطان محمود و جاه          
. داشت  سلطان محمود از آغاز حكومت خود توجه واحترام خاصي به خليفه ابراز مي                              .   بود  

ها را   گرفتند، سلطان آن      هاي بغداد به هر دليلي مورد توجه خليفه قرار نمي                     زماني كه شحنه    
 سلطان  بردباري و احترام1.كردعزل و حتي گزينة مورد نظر خليفه را به اين سمت منصوب مي

در اين درگيري        .   نسبت به خليفه، حتي پس از درگيري نظامي بين دو طرف، نيز تغيير نكرد                          
كه بسياري از نيروهاي           سلطان به سختي توانست نيروهاي خليفه را سركوب كند؛ به طوري                      

هاي  خليفه، دشنام     تحريك   به  و مردم     بغداد غارت شد       او در     كاخ    سلطان  به قتل رسيدند و      
2.دادنداو ميبسياري به 

  

هرچند مسترشد در نخستين اقدام نظامي خود شكست خورد، اما با توجه به تسامح                                   
اين نوع برخورد        .   سلطان، نيروهايش به كلي از ميان نرفت و در قدرتش نيز خللي وارد نشد                              

گردآوري نيروهاي بسيار و مبارزه                 .   سلطان، خليفه را به از سرگيري اقدامات خود تشويق نمود                     
ومت در برابر سلطان محمود، به خليفه مسترشد و خلفاي بعدي نشان داد با اقدامات                                  و مقا  

  .توان با نفوذ سلجوقيان مقابله نمودسازمان يافته مي

  مسترشد و منازعات جانشيني سلطان محمود. 2

چندين تن از شاهزادگان سلجوقي مدعي جانشيني سلطان محمود بودند و بدين منظور به نزاع                               
سلطان محمود فرزندش داوود را به جانشيني برگزيده بود، اما برادران                                  .    برخاستند  با يكديگر   

پس از مرگ     .   آمدند   محمود، طغرل، مسعود و سلجوقشاه، مدعيان قدرتمندتري به شمار مي                         
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مدعيان سلطنت در تكاپوي        .   اي شد  سلطان محمود، روابط مسترشد با سلجوقيان وارد مرحلة تازه                     
توسط دستگاه خالفت و ذكر نامشان در خطبه، پس از نام خليفه،                         شدن  به رسميت شناخته   

گيري خود را از دورة سلطان محمود آغاز كرده بود، از اين                              خليفه نيز كه روند قدرت         .   بودند   
ترين سياست خليفه در اين زمان          مهم .   فرصت براي از ميان بردن نفوذ سلجوقيان استفاده نمود                     

در برابر مدعيان قدرتمندتر و ايجاد تفرقه ميان شاهزادگان                         تر سلجوقي   حمايت از مدعيان ضعيف       
حمايت مسترشد از شاهزادة ضعيف سلجوقي به صورت             .   سلجوقي در راستاي تضعيف آنان بود            

خليفه با اتخاذ اين روش، تسلط و نفوذ سلجوقيان                 .   حمايت نظامي و آوردن نام او در خطبه بود                   
پيامد اين سياست،     .   ن را تحت اختيار خود گرفت          بر نهاد خالفت را تضعيف نمود و حتي سالطي             

اين سياست مسترشد تا پايان       .   النهرين بود     قدرتمند شدن خليفه و اعمال سلطه بر ديگرمناطق بين               
 مدعيان سلطنت سلجوقي نيز كه در اصل         .   دولت سلجوقيان از سوي جانشينان او پيگيري شد                

 و حمايت او نياز داشتند، از وي تبعيت               گيري خليفه بودند، هنگامي كه به خليفه             مخالف قدرت     
مقابله با نفوذ خليفه          نمودند، به     هاي قدرت خود را مستحكم مي            كردند؛ و زماني كه پايه            مي 
  .پرداختند و در اين راه از هيچ اقدامي فروگذار نبودندمي

حمايت از سلجوقشاه در برابر سلطان مسعود، و اتحاد با اين دو عليه سنجر، در راستاي                                      
با آمدن سلجوقشاه به بغداد، خليفه او را به                  .   تر انجام گرفت      ياست حمايت از مدعيان ضعيف       س

مسعود با حمايت عمادالدين زنگي، براي مقابله با برادرش                         .   حضور پذيرفت و به كمكش شتافت         
 لشكركشي سنجر به غرب     1. به بغداد رفت؛ ولي مغلوب نيروهاي متحد سلجوقشاه و خليفه شد                    

پس از مرگ محمود و نزاع بر سر جانشيني او، سنجر بار ديگر به                       .   قباي او گرديد       باعث اتحاد ر      
با آمدن او، مدعيان قدرت نسبت به تضعيف . منظور تحكيم موقعيت خود به غرب لشكر كشيد

 طغرل را به       ، كه متوجه شدند، سنجر      موقعيت خود احساس خطر كردند، به خصوص اين                    
آنان   .   ابراين، جبهة متحدي عليه سلطان سنجر تشكيل دادند              بن .   جانشيني محمود تعيين كرده است         

توافق كردند مسعود را به سلطنت، و سلجوقشاه را به وليعهدي او انتخاب كنند و عراق عرب هم 
همچنين قرار شد هر سه متحد با نيروهاي خود در                 .   تحت حكومت وكيل خليفه قرار گيرد            

هدف خليفه از پيوستن به اين            2.  باشند جنگ با سنجر شركت كنند و همگي در خدمت خليفه           
 اتحاد، خارج شدن از تسلط سالطين سلجوقي بود و تمامي اقداماتش بر مبناي همين اصل                              
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يكي از   .   رغم قرار پيشين، در جنگ عليه سنجر شركت نكرد               مسترشد علي  .   ريزي شده بود      پي 
كرده   رت سنجر را مي     توان برشمرد كه خليفه مالحظة قد          گونه مي   داليل چنين اقدامي را بدين            

وي  .   خواست مدعيان سلجوقي در جنگ عليه يكديگر تضعيف شوند              كه او مي    تر اين   مهم .   است 
دانست نيروهاي متحدانش توان غلبه بر سنجر را ندارند؛ به همين سبب تنها به انداختن نام                                  مي 

رهاي عراق     سنجر از اين اقدام خليفه برآشفت و حكومت حله و شه                 .   سنجر از خطبه اكتفا نمود       
صدقة مزيدي، و شحنگي بغداد را به عمادالدين زنگي سپرد و از آنان خواست با                                بن را به دبيس     

1.سپاه خليفه به مقابله بپردازند
  

با  .   خليفه در تكاپوي افزايش قدرت خود و حفاظت بغداد بود و متحدانش را رها نمود                                      
ان در نزديكي همدان به سختي           خيانت خليفه به متحدانش و عدم همراهي آنان در جنگ، ايش                      

خليفه كه به اكراه تا خانقين پيش آمده بود، با سپاهيانش به                         .   مغلوب سپاهيان سنجر شدند     
 كه به   - سرعت به بغداد بازگشت و تمامي اقدامات دفاعي را براي مقابله با مدعيان عراق                                       

جر، به مقابله با       صدقه و زنگي، حاميان سن        بن دبيس  .   كار بست    به - پرداختند    تحريك سنجر مي   
ما        ا فتند؛  به     خليفه شتا به          در محلي  برامكه  نيروهاي خليفه شكست          نام حصن  ز  ا سختي 

 اين پيروزي نشان داد كه مسترشد تا چه حد در كسب و افزايش قدرت نظامي خود                               2. خوردند    
پيروزي خليفه بر دشمن سرسخت خود كه زماني از او وحشت داشت،                        .   كامياب بوده است       

لذا سالطين سلجوقي از آن پس، خليفه را يك               .   شداي سلجوقيان محسوب مي       زنگ خطري بر     
كشي خليفه   فر معتقد است كه اين لشكر        يوسفي .   آوردند      مدعي قدرت خود به حساب مي             

كه خلفا در تحوالت سياسي نقش         شد از تغيير موضع خالفت عباسي و اين          نمودي محسوب مي      
3.تري بر عهده گرفته، بودندمهم

  

در اين زمان توانسته بود بر قدرت خود بيفزايد، به طوري كه حتي به خود اجازه                                   مسترشد    
 با مراجعت سنجر به شرقي و تعيين سلطان طغرل           .   داد براي پذيرش سلطان شرط تعيين كند              

به حكومت نواحي غربي از سوي او، خليفه براي تأييد سلطنت طغرل                         )   ق . ه 529  -   525( 
بدين ترتيب، روابط بين آنان تيره شد و                  .   ا را نپذيرفت     ه شروطي تعيين نمود، ولي طغرل آن             
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افكني ميان ديگر مدعيان          خليفه به سياست خود مبني بر حمايت از مدعيان ضعيف و تفرقه                  
احتمال دارد كه خليفه در تحريك داوود عليه طغرل دست داشته است، زيرا پس                                .   روي آورد       

او را در عمارت سلطان كه در اين زمان                  از شكست ملك داوود از طغرل، از او استقبال كرد و                
 حتي اگر خليفه در تحريك داوود نقشي نداشت، پس از                     1. تحت تصرف خليفه بود، جاي داد            

  .شكست او از طغرل، تصميم گرفت از او به عنوان حربةسياسي سود جويد

تر استفاده نمود و        خليفه از سياست حمايت از شاهزادة ضعيف           ق .  ه 527بار ديگر در سال          
نام او كرد و ملك  در برابر طغرل، مسعود مدعي ديگر سلطنت را به بغداد پذيرفت و خطبه به

خليفه بدين ترتيب جبهة قدرتمندي عليه طغرل تشكيل داد و با                     .   داوود را به نيابت او گمارد                
خليفه همچنين براي     .   هاي مشروعيت طغرل را سست نمود           آوردن نام مسعود در خطبه، پايه                

مسترشد هنگام به     2.   غرل نيروهاي بسياري در اختيار مسعود و داوود قرار داد                               مقابله با ط     
رسميت شناختن مسعود و آوردن نامش در خطبه به او چنان وانمود كرد كه سلطنت و قدرت           

 سلطان مسعود   3. دنيوي را وي به مسعود اعطا نموده و او نيز مي بايست طغرل را از ميان بردارد                                   
تكاپوي   .    خليفه بر طغرل، كه دست نشاندة سنجر بود، پيروز شد                  با حمايت مادي و معنوي          

وي در    .   مسترشد در نفاق افكني ميان شاهزادگان سلجوقي، نارضايتي سنجر را سبب گرديد                           
اي خليفه را به سبب ايجاد نفاق بين افراد خاندان سلجوقي و مخالفت با طغرل سرزنش                                 نامه  
4.نمود

  

ي زود از نيات خليفه اطالع يافت و تالش كرد آلت                     رسد كه مسعود خيل     چنين به نظر مي      
با رفتن سنجر به خراسان و ايجاد نفاق ميان شاهزادگان سلجوقي، مسترشد زمان                        . دست او نشود

قدرت بسيار خليفه در اين زمان سبب گرايش بسياري از                     .   را براي توسعة قلمرو خود مهيا ديد             
كشيد و آنجا را محاصره نمود تا عالوه                 خليفه به موصل لشكر     .   امراي سلجوقي به او شد         

هر چند سلطان مسعود در اين          .   برتصرف آن، از شر رقيب قدرتمند خود، زنگي، رهايي يابد                          
همچنين زنگي    .   گيري او بود      آمد، اما در نهان مخالف قدرت              زمان متحد خليفه به حساب مي         
ة موصل با سپاهيان خود       بدين داليل، سلطان درحين محاصر           .   نيز از متحدان سلطان مسعود بود           
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به سمت بغداد حركت كرد و خليفه مجبور شد دست از محاصره بردارد و به سمت بغداد                              
 كه عامل اتحاد مجدد         ق .  ه   528يافتن دوبارة طغرل در               حتي با قدرت     1. عقب نشيني نمايد    

رغم مساعدت و تحت فشار قرار گرفتن و وعدة همراهي   مسترشد و سلطان مسعود گرديد، علي
رسد   به نظر مي   2. كرد  ز سوي خليفه به منظور مقابله با طغرل، مسعود در اين كار اهمال مي                           ا 

دانست؛ از اين رو، تا مرگ                تر را خود خليفه مي        سلطان مسعود در اين زمان خطر بزرگ                
  .ق تالش چنداني براي مقابله با او انجام نداد. ه529طغرل در 

   سلجوقيمنازعات خليفه مسترشد با سلطان مسعود. 3

تقابل ميان سلطنت و خالفت به اوج خود             )   ق . ه 547  - 529(  مسعود  با به قدرت رسيدن سلطان        
گيري و كوتاه كردن دست سلطان از امور     از يك سو خليفه خواهان تسريع روند قدرت. رسيد

بود، و از سوي ديگر سلطان مسعود نيز، با توجه به شناخت اهداف خليفه، توان خود را براي                                    
ين ترتيب، رويارويي آنان اجتناب ناپذير                     بد .   يافتن بيشتر خليفه به كار برد         از قدرت     ممانعت   

اصفهاني، دو مورخ دورة سلجوقي،               كاتب  حسيني و عمادالدين       علي هر چند صدرالدين      .   نمود  مي 
 مسعود را دشمني يرنقش، شحنة سابق بغداد، با سلطان                  ريشة درگيري بين خليفه و سلطان            

 اما نمي توان اين عامل را سبب اصلي اختالفات                  3دانند،    ه توسط او مي    مسعود و تحريك خليف      
در واقع، علت اصلي اين درگيري را بايد در تضاد منافع خالفت و سلطنت در اين زمان                                  .   دانست   
خواست به شيوة اسالف خود بر دستگاه خالفت سلطه داشته باشد،                 سلطان مسعود مي    .   برشمرد  

 ق.  ه   529گيري خليفه سبب شد درسال       روند قدرت      .   شد نبود  اما اين امر مورد پذيرش مستر              
اين عوامل موجب گرديد            .   بسياري از امراي سلطان مسعود به تبعيت از خليفه متمايل شوند                      

4.خليفه نام مسعود را از خطبه بيندازد و عليه وي به اقدام نظامي روي بياورد
  

با دشمنانش نيروي نظامي را نيز            مسترشد، عالوه بر اهرم مشروعيت بخشي خلفا، در تقابل                      
وي نخستين خليفة عباسي بود كه در برابر سالطين سلجوقي متوسل به اقدام                       .   به كار گرفت     

اين اقدام بيانگر توان نظامي              .   دانند   منابع، خليفه را آغازگر پيكار با سلطان مسعود مي. نظامي شد
________________________________________________________________ 

 .192، ص19اثير، همان، ج ؛ ابن30، ص10جوزي، همان، جابن   1

 .221، ص19همان،  ج    2

 .220؛ بنداري، همان، ص199، همان، صحسينيصدرالدين علي   3

انتشارات ارغوان، : ، تهران3، تصحيح محمد قزويني، جتاريخ جهانگشا، )1370(جويني؛ عطاملك232، ص19اثير، همان، جابن   4
 .217، ص 4چ



 1391 زمستان ،15 ةم، شمارچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  180

كه خليفه را به      - بك وي آقسنقر     خليفه پيش از حملة نظامي، با ملك داوود و اتا                   .   خليفه بود   
 پيمان اتحاد بست و قرار شد در تصرف قلمرو سلطان                    - نمود  مقابله با مسعود تحريك مي          

بدين ترتيب، خليفه با لشكريانش به سوي همدان حركت                   .   مسعود يكديگر را حمايت كنند         
ن اسالم  مسترشد براي تضعيف مشروعيت سياسي سلطان مسعود، او را نافرمان در برابر دي                          . كرد

 خليفه در ابتداي حركت خود عليه مسعود بسيار مصمم                   1. و غاصب حقوق خلفا معرفي كرد         
كه پيش از آغاز جنگ هداياي بسياري آماده كرده     طوريبود و به پيروزي خود يقين داشت؛ به

اجناس همراه او را ده ميليون              .   و با خود آورده بود، تا درصورت پيروزي، به سردارانش بدهد                               
2.ها پس از نبرد به دست سپاهيان سلطان مسعود غارت شداند كه همة آن تخمين زدهدينار

  

ظاهراً خوشبيني مسترشد دربارة چيرگي بر سلطان مسعود داراي اساس چنداني نبوده و در                                     
پيش از آغاز نبرد، بسياري از تركان و امراي سپاه خليفه به                          .   سپاه خليفه تشتّت وجود داشته است         

گونه، مسترشد در اين پيكار شكست خورد و              بدين  .   دند و به سلطان مسعود پيوستند        او خيانت كر     
رغم پيوستن    علي .   تأثير نبود    اهمال و سستي خليفه پيش از آغاز جنگ، در شكست او بي                  .   اسير شد 

بسياري از امرا و سپاهيان سلجوقي به خليفه، وي در حركت به ميدان جنگ تعلل و سستي نشان                              
 خليفه سبب پيوستن دوبارة نيروهاي سلجوقي و لشكريان خليفه به سلطان مسعود                      اين اقدام      .   داد   
رسد وزير خليفه، ابوالقاسم درگزيني، پيش از جنگ به سلطان پيوسته و در كار                             به نظر مي   3. شد

   4.كرده است؛ زيرا پس از جنگ مورد توجه مسعود قرار گرفتنيروهاي خليفه اخالل مي

رغم پيمان خود، در جنگ حضور            ود كه متحد خليفه بود، علي         رسد ملك داو     به نظر مي     
هرچند خليفه قول داده         .   دهند  منابع هيچ گزارشي از حضور او در جنگ ارائه نمي                    .   نيافته باشد   

 ولي   5بود، در صورت حضور او در جنگ و پيروزي بر مسعود، خطبه به نام وي خوانده شود،                                   
مسترشد،  به گاه حملة سنجر، با متحدان خود             ملك داوود به همان كاري مبادرت ورزيد كه                      

قدرت فزايندة خليفه در اين زمان، مدعيان سلجوقي را بر آن                           .   مسعود و سلجوقشاه انجام داد            
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  .  گيري خليفه بپردازندداشته بود در آغاز به مقابله با خطر قدرت

ه به دست    با شكست مسترشد در عرصة پيكار با سلطان مسعود، تعيين شحنگي بغداد دوبار             
پيش از اين نيز سالطين سلجوقي توسط شحنة منتخب خود در بغداد، اقتدارشان   . سلجوقيان افتاد

به دليل قدرت و نفوذ خليفه در            .   را بر خلفا تحميل مي كردند و مراقب تحركات خلفا بودند                     
ه اي به عواملش در بغداد بنويسد ك              بغداد، سلطان از مسترشد درخواست نمود كه وي طي نامه                    

 آبه، شحنة   امير بك   سلطان مسعود براي تضعيف قدرت خليفه، به               .   شحنة سلطان را بپذيرند      
1.بغداد، دستور مصادرة تمامي اموال خليفه و تنبيه همة حاميان او را در بغداد، را صادر كرد

  

سلطان پس از    .   ناپذير بود      اقدامات سلطان براي در هم شكستن قدرت خليفه امري اجتناب                         
ر خليفه، مدتي او را نزد خود نگه داشت و به دليل ترس از تجديد قدرت وي،                                    پيروزي ب     

وي همچنين از خليفه پيمان گرفت ديگر درصدد گردآوري                      .   بالفاصله او را به بغداد نفرستاد             
با پذيرش اين       .   سپاه نباشد و از دارالخالفه بيرون نرود؛ و مبلغي نيز به عنوان غرامت بپردازد                                    

در اين زمان كه خليفه آمادة             .   ، سلطان پذيرفت كه وي به بغداد بازگردد                 تعهدات توسط خليفه     
رو،   از اين    .   رفتن به سمت بغداد بود، نمايندگاني از سوي سنجر نزد سلطان مسعود آمدند                             

در همين حين، بيست و چهار باطني خليفه مسترشد را . بازگشت خليفه به بغداد به تأخير افتاد
2.اندنددر دروازة مراغه به قتل رس

  

برخي از منابع، از جمله            .   كنند منابع در مورد مسبب قتل خليفه، نظرات گوناگوني ارائه مي                         
 كه سلطان مسعود قصد بازگرداندن او را داشت، قالنسي، معتقدندابوالرجاي قمي و جويني و ابن

   3.ولي باطنيان وي را به قتل رساندند

 النصره    ����در   .   اند  سبب قتل خليفه معرفي نموده       اي ديگر از منابع، سالطين سلجوقي را م              پاره     
به نقل از حاضران در محل حادثه، مسطور است كه باطنيان به دستور سنجر خليفه را از ميان                               

خلكان، سلطان مسعود را قاتل مسترشد معرفي كرده و علت آن را بيم سلطان از                              ابن  4. بردند   
ي توسط خليفه در پيرامون بغداد دانسته               اقتدار او و تصرف امالك بسياري از بزرگان سلجوق                       
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طقطقي معتقد است، خليفه به دستور مسعود كه از قدرت او بيمناك شده بود، كشته  ابن1.است
شد و نامة سنجر نيز در راستاي كوشش وي در تكريم خليفه و بازگرداندن او به طور شايسته                                 

. تقابل با منافع سالطين سلجوقي بود          از آغاز خالفت، اقدامات خليفه در تضاد و                    2. به بغداد بود      
وي در چندين مورد نام سلطان سنجر و مسعود را از خطبه انداخت و در تضعيف قدرت                                    

از اين رو،  هر دو سلطان نسبت به او عداوت خاصي داشتند و                  . سلجوقيان نقش مهمي ايفاد نمود
به  .    تحمل نمايند   توانستند قدرت خليفه و اقدامات او در راستاي تضعيف قدرتشان را                                 نمي 

كه خلفا در مدت زيادي از حكومت سلجوقيان مطيع اوامر سالطين بودند و                              خصوص آن    
رسد كه سلطان سنجر در قتل        چنين به نظر مي    .   شدفعاليت هايشان به امور ديني محدود مي                 

گونه كه منابع نيز متذكر شده اند، قتل خليفه درست همزمان                    همان  .   خليفه دست داشته است     
در آن زمان شايع بود كه سنجر تصميم به خلع خليفه                .   ود نمايندگان سنجر صورت گرفت      با ور

نتقال خالفت به فرد ديگري از عباسيان گرفته است                           سنجر پس از صلح با      .   مسترشد و ا
رسد كه از اسماعيليان        اي با آنان برقرار كرده بود و بعيد به نظر نمي                     اسماعيليان، روابط دوستانه           

موارد مذكور، چنان در آن دوره شايع بود كه سنجر                       .   ست به چنين اقدامي بزنند        خواسته باشد د  
   3.اي به خليفه مسترشد از هر دو مورد تبرّي جسته بود در نامه

رسد كه سلطان مسعود نيز با قتل خليفه مخالفتي نداشته و اين اقدام را                        گونه به نظر مي     اين    
اما وي از دست يازيدن به قتل مسترشد               .   است دانسته  براي تحكيم موقعيت سلطنت ضروري مي

ترين دشمن خليفه، به منظور تبرئة            بزرگ   4صدقه،  بن اقدام او در كشتن دبيس           .   تبري مي جست    
  . صدقه در آن واقعه صورت گرفتبنخود از قتل خليفه و نشان دادن دست داشتن دبيس

  گيرينتيجه

فت در دورة سلجوقي تا پايان حكومت                بنا بر آنچه بيان شد، روابط بين نهاد سلطنت و خال                  
كه سالطين، خلفا را از         هاي ديني و دنيوي بود؛ چنان              محمد بن ملكشاه بر پاية تقسيم حيطه          

پارگي قلمرو سلجوقيان كه به تكوين حكومت              .   دستيابي به قدرت دنيوي محروم ساخته بودند                

________________________________________________________________ 

 .201، ص5خلكان، همان، جابن   1

 .408طقطقي،  همان، صابن   2

  .150و147، صص مجلة يادگار ،»نامة سنجر به مسترشد«عباس اقبال،    3

 .54، ص10؛ ابن جوزي، همان، ج 265- 264، صص2خلكان، همان، ج؛ ابن212بنداري، همان، ص   4
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فت عباسي را در      سلجوقيان عراق انجاميد و تضعيف سلجوقيان را موجب شد، تكاپوي خال                        
خليفه المسترشد باهللا كه مقارن با تضعيف سلجوقيان . راستاي كسب قدرت دنيوي در پي داشت

هاي  سياست.   به خالفت رسيد، تالش خود را صرف بازيابي قدرت دنيوي خالفت عباسي نمود                           
- لحت محمد قرار داد و رفتار مصا            بن قدرت طلبانة وي از همان آغاز او را در تقابل با محمود                          

تر سلجوقي   مسترشد از مدعيان ضعيف       .   جويانة محمود به افزايش قدرت خليفه انجاميد                     
شاهزادگان سلجوقي       .   جست كرد و از ايشان براي رسيدن به اهداف خود سود مي                       حمايت مي   

گيري خالفت، كوشيدند تا نيروي خود را               كه مدام در حال كشمكش بودند، با مشاهدة قدرت                    
مسعود سلجوقي با برادرش طغرل مصالحه نمود و پس         . ن امر سوق دهنددرراستاي ممانعت از اي

از كسب قدرت نيز بيرون راندن خليفه از عرصة منازعات سياسي را وجهة همت خود قرار                                 
طلبانة خويش گذاشت، اما          هاي قدرت     اگرچه خليفه مسترشد جان خود را بر سر سياست            .   داد   

تيجه، قدرت خلفا در تقابل با سالطين افزايش                  در ن   .   خلفاي خلف وي مشي او را پي گرفتند              
  .يافت و به استقالل خالفت از سلطنت انجاميد
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