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  نقش تصوف شهري عامه در تحوالت سياسي و اجتماعي آناتولي

  هاي هفتم و هشتم هجري در سده

محمدتقي امامي خوئي
1

  

د نجفيانامحمدامين نژ
2

  

  

 

ـاي مختلـف   هاي هفتم و هشتم هجري از ادواري بـود كـه تصـوف و طريقـت      سده  :چكيده  ه
ـان بـود      . اند صوفيانه از نقش پررنگي برخوردار بوده ـارزتري نماي ـاتولي بـه صـورت ب ـا  . اين امر در آن ب

ـال مختلـف ايـن دوره، معلـوم مـي       بررسي طريقـت  ـاي فع ـيات و      ه ـا خصوص شـود كـه برخـي از آنه
ـا عنـوان     هاي مشتركي داشته ويژگي ـا از آن ب تصـوف  «اند و جريان مشتركي را شكل داده بودند كه م

ـا    اين نوع تصوف، از زبان پيچيده. ايم نام برده» هري غيرحكومتيش اي برخوردار نبود و سعي داشـت ب
اين نوع تصوف، بر عرصة عمل .  فهم، به مقاصد اخالقي و اجتماعي خود دست يابد بياني ساده و همه

ـين  . دادميجوشي با طبقات مختلف عامه مردم نشان بيشتر از نظر تأكيد داشته است و آن را در هم دوم
ـناف   ويژگي مهم اين نوع تصوف، شهري بودن آن است كه ناشي از پيوند تنگاتنگ آن با طبقات اص

ـادي مـورد      . وران شهري بودو پيشه ـاعي و اقتص ـاركرد سياسـي، اجتم در اين پژوهش، آن را در سه ك
  .ارزيابي قرار داديم

  سياست، اجتماعتصوف، تصوف شهري غيرحكومتي، آناتولي،   :كليدي هايواژه
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Abstract: The 7th and 8th century reflects the era of Sufism and its various sects 

(Triqats) especially in Anatolia. Considering the status of the different dynamic thoughts, 

the existence of a common trend with common characteristics, is recognizable in a new 

trend called” Non- Governmental Urban Sufism”. Enjoying from a simple and 

understandable literature, this kind of Sufism had much focus on the function rather theory 

in order to integrate different social classes. Moreover it was built upon the ties between the 

guilds' strata and city craftsmen. Investigation on the Sufism sects at this era shows that 

there had been three sects called “Akhyan” , “Bajyan” and “Ghalandaran”. Apart from 

some issues, the sects appear to have the same originality as Malamatieh thought and 

“Fottowat” sect and had been so influential in Anatolia at that era. 

Key words: Sufism, non governmental urban Sufism, Anatolia, Policy, Society 
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 9  هاي هفتم و هشتم هجري در سده نقش تصوف شهري عامه در تحوالت سياسي و اجتماعي آناتولي

  مقدمه

در جهان اسـالم ناميـد،   » گريعهد اوج صوفي«در سدة هفتم و هشتم هجري قمري كه بايد آن را 
شدند كه مريـد يـك   ندرت كساني يافت مي جا و همه چيز سايه افكنده بود و به تصوف بر همه

شدت از فرد روحاني و خشم  مغوالن كه به. كم با خانقاهي سروكار نداشتند شيخ نبودند و يا دست
هاي مفتوحه ناگهان در بين پيران طريقـت،   و تأثرات وي بيمناك بودند، در اين زمان در سرزمين

اي رسيده بود كه آنـان   قدرت و اهميت شيوخ در جامعه به اندازه. ا بازيافته بودندهاي خود ر شمن
.وتخت اين دوره دانست تاجتوان پادشاهان بي را مي

در حقيقت، مواردي چـون سـقوط خالفـت     1
بغداد، تساهل عقيدتي مغوالن و يأس و نااميدي حاكم بر جامعه، در رشد و گسترش تصـوف ايـن   

  2.تدوره مؤثر بوده اس

خصوصيت بارز ديگر تصوف اسالمي در سدة هفتم، بسط و نفوذ گستردة اين تصوف از ايران 
به سرزمين آناتولي است كه ريشه در مهاجرت گستردة شيوخ و پيران طريقـت و باباهـا بـه ايـن     

.منطقة جغرافيايي داشته است
هـاي   در اين دوره در آناتولي با حضور گستردة صوفيان و طريقـت  3

ـته و يـا دو نـوع       در يك تقسيم. واجهيممتعدد م بندي معمول، تصوف رايـج در آنـاتولي بـه دو دس
غيرشهري، غيرحكومتي، غيررسمي، (و تصوف معترض ) شهري، رسمي، عالي، اشرافي(تصوف نخبه 

.شود  تقسيم مي) عامه
هايي چون مولويه، اكبريه، كبرويـه و غيـره در    بندي، طريقتدر اين تقسيم 4

گيرند، امـا بـا   هايي چون يسويه، وفاييه، بكتاشيه و غيره در دستة دوم جاي مي طريقتدسته اول و 
توان درباره نوع سوم از تصوف در آناتولي هم سخن گفت كه برخي از تر مييك نگاه موشكافانه

ـته و در عـين حـال از خصوصـيات        هاي نوع اول و برخي از ويژگي ويژگي هـاي نـوع دوم را داش
در اين پژوهش، از نوع سوم تصوف فعال در آناتولي، . ود هم برخوردار بوده استمنحصر به فرد خ

ـتم و  با عنوان تصوف شهري غيرحكومتي نام برده ايم كه شرح اين نوع تصوف در آناتولي قرون هف
ما در . هشتم هجري قمري با نگاهي به كاركردهاي مختلف آن، از جمله اهداف اين پژوهش است

 تصوف شهري غيرحكومتي در آناتولي سدة هفتم و هشتم قمـري . 1: اصلي مواجهيماينجا با دو سؤال 

________________________________________________________________ 

 . 258- 256سمت، صص: ، تهرانمغوالن و حكومت ايلخاني در ايران،  )1382(بياني شيرين  1

 .398ص ،اميركبير: ، تهرانشهر، سياست و اقتصاد در عهد ايلخانان، )1390(سيدابوالفضل رضوي  2

 .87- 86اطالعات، صص: ، تهرانزبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني، )1390(محمدامين رياحي  3

 .267- 265نشر مركز، صص: ، تهران1، ترجمة مجدالدين كيواني، جميراث تصوف، )1389(لئونارد لويزن  4
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در تحوالت سياسي و اجتماعي آن دورة آنـاتولي، ايـن   . 2هايي برخوردار بوده است؟  از چه ويژگي
  نوع تصوف چه نقش و كاركردهايي داشته است؟ 

آوري رحلـه جمـع  در م. تحليلي است- روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش توصيفي 
ـتفاده شـده و در مرحلـه    هاي تحقيق، به منظور تبيين ابعاد موضـوع، از روش كتابخانـه  داده اي اس

ها، به تفسير آنها در راستاي سؤاالت تحقيق مبـادرت شـده   بندي دادهتحليل، پس از تصفيه و طبقه
  .است

  هاي آنتصوف شهري غيرحكومتي در آناتولي و ريشه

هايي چون اخيان روم، باجيان روم و قلندريه كـه بـه    از پرداختن به طريقترسد پيش به نظر مي
هاي مالمتي توجـه  ايم، الزم است به مالمتيه و انديشهآنها عنوان تصوف شهري غيرحكومتي داده

ها بـه طـور كامـل     هاي مالمتيه، شناخت اين طريقتاي داشته باشيم؛ زيرا بدون تبيين انديشهويژه
وبيش بر همة طرايق تصـوف در آنـاتولي تأثيرگـذار     هاي مالمتي كمآموزه. د بودامكانپذير نخواه

ـته؛  ) قلندريه، حيدريه و اهل فتوت(ها  اما به طور خاص بر برخي طريقت 1بوده، تأثير بيشتري داش
و (حتي گفته شده است قلندريه . اي كه حتي به عنوان زيربناي فكري براي آنها بوده استبه گونه
.ز مالمتيه زاده شدندا) حيدريه

مالمتيه كه اساس فكر آنان عبارت از تقوي و زهد مستور عاري  2
در نيمة دوم سدة سوم هجري در نيشابور و توسط كسـاني چـون    3از هرگونه دعوي و تظاهر بود،

.حمدون قصار ظهور كردند
.بـود » نهضت اصالح در تصـوف «اين فرقه، يك نوع  4

نـام مالمتيـه    5
.به معناي سرزنش و توبه دادن به نفس استمشتق از مالمت و 

ـاي  برخي از انديشمندان، ريشـه  6 ه
 در در حالي كه ظهور مالمتيـه، واكنشـي   7اند،وجو كرده مالمتيه را در باورهاي بودايي و مانوي جست

________________________________________________________________ 

الـدين، اوحدالـدين كرمـاني،    اند، مانند موالنا جاللبه طور مثال اگر در آرا و افكار مشايخ بزرگي كه در آناتولي اين دوران بوده  1
 .اندهاي مالمتي بودهاي متأثر از انديشه تبريزي دقت كنيم، عموماً تا اندازهحاجي بكتاش ولي و شمس 
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 .339اميركبير، ص: ، تهرانجستجو در تصوف ايران، )1388(كوبزرينعبدالحسين   3
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 .23- 21نشر سخن، صص: ، تهرانقلندريه در تاريخ، )1387(شفيعي كدكني

 .345همان، ص كوب، زرين  5

 .28همان، صعفيفي،   6

 .130علمي و فرهنگي، ص: تهران، فرهنگ ايراني در قلمرو سلجوقيان روم، )1391(ربانيزهرا   7
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ـا   مالمتيـه . برابر زهد رياكارانه صوفيان عراقي و بازگشت به زهد و پارسايي ساده صدر اسالم بـود  ب
ـادن      قرار دادن اخالص و زير پا گذاشتن هر آنچه بوي ريا مـي محور  ـار نه ـا كن ـاهي ب داد و حتـي گ

.كردند شريعت، اسباب مالمت ديگران دربارة خود را فراهم مي
ـيدند كـه      1 ـايي رس مالمتيه بـه ج

ـادن   . دهندكردند كه انجام ميدادند را چنان وانمود ميحتي كارهاي بدي كه انجام نمي آنها فـرو نه
كردند، بلكه بر اين باور بودند كه هر كس بايد به كاري مشغول شـود و   يا و رياضت را قبول نميدن

.از دسترنج خود امرار معاش كند
مالمتيه در سدة هفتم هجري، آناتولي را تحت تأثير خـود قـرار    2

ـنفي بـود    (آنها به طبقة اهل حرفه نزديك شده و با فتوت . دادند آميختـه  ) كه يـك تشـكيالت ص
هاي منشعب از مالمتيه، اساس را بر عشق و جذبه قـرار دادنـد و وِرد و ذكـر را     همة طريقت. شدند
ها قاطعانه به وحدت وجود گرايش داشتند و به ظـواهر شـريعت    پيروان اين طريقت. پذيرفتند نمي

شـدند و آنـان نيـز    شدت نكوهش مي چندان تقيد نداشتند؛ به همين دليل از طرف شريعتمداران به
.ناميدنديعني گستاخ مي» شُطّار«خود را 

3
  

  ها و اقسام آنفتوت، ريشه

تـوان آنهـا را شـعبات و    ، فتوت بوده است و حتي مي)روم(آبشخور فكري اخيان و باجيان آناتولي
هايي از جريان فتوت اسالمي دانست؛ بر همين اساس، شناخت اجمالي فتوت اسالمي و سير شاخه

ـباب و حركـات   . ابديآن، در اينجا ضرورت مي فتوت، يك لفظ عربي و به معناي جواني و ايام ش
لفظ فتوت، به صـورت مصـدر در   . مشتق شده است) جوان(مناسب دوران جواني است كه از فتي 

كريم نيامده، اما مشتقات آن از قبيل فتي، فتيان و فتيه و فتيان، ده بار آمده است كه نمايـانگر   قرآن
در زبان فارسي معادل فتي و فتوت، جوانمرد و جوانمردي . هاي اين مفهوم است ارج نهادن به ارزش

.است و سخاوت و شجاعت دو مفهوم كليدي آن است
ـ    4 د در نگاه نخست، لفـظ جـوانمردي مانن

كند و چيـزي از مقولـه ملكـات    نظري، يكي از صفات پسنديدة آدمي جلوه ميراستگويي و پاك
________________________________________________________________ 

علمـي و  : ، تهـران بكتاشـي در آنـاتولي   - پيدايش طريقت علـوي ، )1389(مخبر دزفولي؛ فهيمه 16عفيفي، همان، ص  1
 .43فرهنگي، ص

 .397- 396همان، صصگولپينارلي،   2

 .40- 36؛ عفيفي، همان، صص45همان، صمخبر دزفولي،   3

؛ 12 ،11صصـ اسـاطير،  : ، تهـران نامه، تاريخ، آيين، آداب و رسـوم وتفت، )1382(محمد رياض؛ 12عفيفي، همان، ص  4
 .293، ص1لويزن، همان، ج
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فاضله و صفات پسنديده انساني است، اما تفاوتي كه با آن صفات دارد اين است كه جوانمردي نـه  
اين نكته را هم نبايد فرامـوش كـرد   . اي از اخالق پسنديده آدمي استيك صفت، بلكه مجموعه

ـتن تصـوف بـه پشـمينه     كه فرو پوشـي  كاستن جوانمردي به برخي صفات اخالقي، مانند فرو كاس
.است

از لحاظ اصطالحي، فتوت به صورت اصطالح اجتمـاعيِ دينـي و صـوفيانه، عنـوان يـك       1
مسلك خاص است كه پس از تصوف، بيش از هر طريقة ديگـري در كشـورهاي اسـالمي رواج    

.داشته است
تـر  جنبة اخالقي دين مبين اسالم را نمايـان  3،)شه ايراني بودكه داراي ري(اين مسلك  2

ـتمگران شـد  كرد و از جنبة اجتماعي نيز وسيله .اي براي كمك به درماندگان و استيصال س
اهـل   4

.تشكيل شده بودند) كه امداد به خلق بوده است(هاي صنفي با هدفي خاص  فتوت از گروه
5
   

رسد، هرچند مفهـوم آن نـزد اعـراب نيـز     وره ساساني مياحتماالً پيشينة اهل فتوت به ايران د
.شده بود شناخته

البته بايد توجه داشت كه تفاوت مفهوم فتوت اسالمي با مروت عربي كه ريشه  6
.جاهلي داشت، در تفاوت بين كمال مطلوب حيات مدني با كمـال مطلـوب زنـدگي بـدوي بـود     

7 
ـبب  (، اصحاب كهف )قرباني كردن فرزندشبه سبب (به عنوان ابوالفتيان  8)ع(حضرت ابراهيم به س

)ع(، حضرت يوسف)پايداري در برابر جباران زمان
بـه  (، يوشع )به سبب گذشت خيانت برادرانش( 

)ع(سبب همكاري با حضرت موسي
ـيدالفتيان،   )ص(اي اعالتر، حضرت محمدو در نمونه)  به عنوان س

پيوندند مي )ع(هاي فتوت اسالمي به موال عليلهتمام سلس. اند نمادهايي از جوانمردي در نزد مسلمانان
.بوده است» ال فتي اال علي، ال سيف اال ذوالفقار«و شعار فتيان 

به طور خاص در سدة دوم هجـري   9
هاي اسالمي تطبيـق داده شـد و   بود كه فتوت بين مسلمانان راه يافت و آداب و عادات آن با آموزه

________________________________________________________________ 

 .291- 290، صص1، جلويزن، همان  1

 .134انتشارات اساطير، ص: ، تهرانسرچشمه تصوف در ايران، )1385(سعيد نفيسي  2

 .64صمخبر دزفولي، همان،   3

 .15صرياض، همان،   4

 .64صمخبر دزفولي، همان،   5

پـور  ، ترجمـة توفيـق هاشـم   اي از آنهاالدين، زندگاني، فلسفه، آثار و گزيدهموالنا جالل، )1384(عبدالباقي گولپينارلي  6
 .114پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص: سبحاني، تهران

 .347همان، صكوب،  زرين  7

ذْكُرُهم يقَـالُ لَـه    (: آمده است )ع(سورة انبياء دربارة اوصاف حضرت ابراهيم 60كريم در آية  قرآندر   8 نَا فَتًى يـعمقَالُوا س
يمرَاهإِب(. 

، گـري در آنـاتولي  بكتاشـي  -  گـري تركان، اسالم و علوي، )1392(؛ محمدتقي امامي خوئي63مخبر دزفولي، همان، ص  9
را منبـع فتـوت    )ع(ابراهيمدر حقيقت اهل فتوت، حضرت . 225پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص: تهران

 ).63همان، ص(دانندرا قطب فتوت مي )ع(و حضرت علي
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.يك نظام ويژه به طبقه اصناف بخشيد
دانستند اموري را موجب خروج از قلمرو فتوت مي فتيان 1

ميخواري، زنا، لواط، غمازي و نمامي، نفاق، تكبـر،  : كه  همه جوانمردان بايد از آنها برحذر باشند
آميـز بـه   ، حسد، كينه، دروغ، مخالفت در كار خوب، خيانـت، نگـاه شـهوت   )جز از خدا(ترس 

ـيحت    دزدي، حرامجويي، بخل، غيبت، بهتان، نامحرم، عيب خواري و عدم توجه به تربيـت و نص
.ديگران

2
  

 ها يك امر فردي بوده و داراي گروه و فرقة منظمي نبوده و نظام اجتماعي خاصي  طي سده فتوت

.نداشته است
 اهل فتوت كه مظهر دالوري، مردانگي، سخاوت و دادرسي بودند، براي ترويج و تبليـغ  3

 وخوي را گرد هم آورنـد و  سازماني الزم داشتند تا هواداران اين خلقاصول اخالقي و انساني عام آن، 

 فتيان با ضعف خالفت عباسي و ناتواني آنها در حفـظ امنيـت  . آنان را در سپردن اين طريق رهبري كنند
اي كه در  گيري دست زدند؛ به گونههاي چشم به فعاليت) زدهخصوص در مناطق آشوب به(عمومي 

.م امور را هم در دست گرفتندبرخي موارد حتي زما
فتوت اجتماعي عبارت بود از كارهايي كـه   4

جوانمردان براي بهبود حال و رفاه عامه مردم و كمك و دستگيري مظلومان و بينوايان در مقابـل  
. شدنددادند كه در دوره اسالمي اين نوع جوانمردان، عياران و شطاران ناميده ميستمگران انجام مي

دورة مخصوص نهضت عياران، قـرون  . اندهاي عاميانه هم جايگاه مشخصي داشته ستانعياران در دا
.شدند ناميده مي» احداث«و » حدث«سوم تا ششم هجري بوده است كه در شام و عراق با عنوان 

5 
بخشيد، توجه خاص آنان به كسب و در واقع، آنچه اهل فتوت را از ديگر طرايق صوفيانه تمايز مي

تدريج آنان را از يك طريقت صـوفيانه صـرف، بـه سـمت      هاي اجتماعي بود كه به كار و فعاليت
.يك نهاد اجتماعي سوق داد

، تحـول  )ق622- 575(با به قدرت رسيدن ناصرالدين هللا خليفه عباسـي   6
ناصر كوشيد با أخذ رياست اهل فتوت، از وجهة اجتماعي اين گـروه بـراي   . عظيمي در فتوت رخ داد

ـبب تـرويج و     . متزلزل مشروعيت عباسيان بهره گيرد هايتثبيت پايه البته در مقابـل، حمايـت وي س
.اشاعه فتوت در سراسر قلمرو اسالمي شد

7
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  قلندريه

در واقع، . رسد كه به دنبال مالمتيه ظاهر شدند گيري اين گروه به سدة سوم هجري مي تاريخ شكل
بسياري، چون ترك تعلقات و حتي ترك تقيد هاي پيرو مالمتيه بوده و در موارد اين فرقه از فرقه

به طور عموم قلنـدران بـا سـه ويژگـي ظـاهري      . رو مالمتيه بودندبه آداب و رسوم جاري، دنباله
.، جهانگردي و تجرد)چارضرب(تراش : شدندشناخته مي

قلندران پيش از آنكه بـه عنـوان يـك     1
اند كـه  سيماي روحي مجذوباني بوده سلسله يا طريقت خاص صوفيانه تمايز يابند، در ادب صوفيه،

اند و در اين پرداختهبرخالف مشايخ خانقاه، به رد و قبول خلق اعتنايي نداشتند و به احوال نفس مي
تعلقي، آنان را به سياحت دائمي و يك همين بي. قيدي هم رسيده بودندترك تعلق، به يك نوع بي

گـدايان  «ندان روشن نيست و گويا اسـالف آنـان   آغاز پيدايش قلندران چ. گردي كشاندنوع دوره
.اندبوده» ساسان بني

ـيدجمال  2 الـدين   كسي كه يك طريقت مشخص به نام قلندريه تأسيس كرد، س
ـتر يـك    . بود كه در واقع، قلندريـه را از نـو سـازمان داد   ) ق630د ) (ساوجي(ساوي البتـه وي بيش

ـال    3جي رسم تراشساو. دهنده بود تا يك بنيانگذار اصالحگر يا سازمان در . ق620را در حـدود س
.دمشق بنيان نهاد و شاگرد او محمد بلخي رسم پوشيدن جوال را بر آن افـزود 

ـار هنـدي و     4 البتـه افك
.اندبودايي را هم از مبادي انديشه قلندران ذكر كرده

تـوان بـه   در مجموع، قلندريه را به دو شيوه مـي  5
ـا عنـوان قلنـدرمĤبي هـم     : كار برد در معناي عام، يك نوع شيوه زندگي و طرز تفكر بوده است كه ب

  .مطرح بود، اما در معناي خاص خود، نام يك طريقت خاص صوفيانه بوده است

از جنبـة مثبـت آن، قلنـدران را    . در مورد قلندريه و قلندران، نظرات متفاوتي ابراز شده است
كردند و دست از جان و اند كه براي عدالت و برابري مبارزه مينديش دانستهمردمي آزاده و آزادا

________________________________________________________________ 
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، ترجمـة محمـدتقي امـامي    سياسـي در زمـان سـلجوقيان    -  جنبشهاي عرفاني، )1384(ياشار اوجاق و ميكائيل بايرام  4
 .366- 364صصهمان، كوب،  ؛ زرين39نشر گواه، ص: خوئي، تهران

 .88صامامي خوئي، همان،   5
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بيني ويژه در واقع، قلندران هم از جنبة صورت ظاهر و از جنبة باورها و جهان. جهان شسته بودند
قلندران بر اين باور بودند كه همه نعمـات الهـي بايـد بـه طـور      . خويش، با ديگران تفاوت داشتند

.همگان تقسيم شود و كسي بر ديگري برتري نداشته باشدمساوي ميان 
با توجه به اينكه كارهاي  1

ورزي انـدوزي و حـرص  زد، مناعت طبع داشتند و دنبال مـال اي از اين جماعت سر ميالعاده خارق
طلـب خـود را بـه    اي فرصتنبودند، مردم به آنها ايمان خاصي داشتند؛ همين امر موجب شد عده

قلنـدران بـه عنـوان يـك نـوع      . ندران درآوردند و بساط سوءاستفاده گستراندندشكل و هيئت قل
اعتبـار  ها و نهادهاي اجتماعي آنان را بي پرداختند و آيينشكني ميمبارزه فرهنگي، با عامه به سنت

بود و بـا  ) نمادين(در اين راستا تراشيدن موي سر و روي، يك نوع مبارزه فرهنگي . دادند جلوه مي
دادند؛ زيرا نزد عامه،  اهميت نشان مي، بنيادهاي اعتباري عامه را سست و بي)به زعم خود(ر اين كا

.موجب ارزش و اهميت بود) سبيل(ريش و شارب
2

  

كردند و اخـالق و قـوانين    از نظر انتقادي، بيشتر دراويش قلندري به صورت مجرد زندگي مي
ـيدن     وآمد مـي  غريبي رفت هاي عجيب و آنها با لباس. كردندديني را رعايت نمي كردنـد و بـا تراش

ـتر  . آوردنـد ، خود را به شكل مضحكي درمي)چارضرب(موهاي سر و ريش و سبيل و ابروان  بيش
قلندران، وابسته به طبقات پايين اجتماع بودند و در شهرها به علت عـدم رعايـت قـوانين دينـي و     

شان  زگي آنها نيز باعث تنزل جايگاه اجتماعيشد؛ البته آوارگي و دريواجتماعي، از آنها استقبال نمي
در منابع آن دوره، اتهاماتي چون قمار، شراب، شاهدبازي و استعمال مواد مخدر بـر آنهـا   . شده بود

.ايراد شده است
قلندريه در آن دوره با عناويني چون اباحيه، زنادقه، جوالقيـه و ابـداالن مشـهور     3

كـه آن را در سـال   ( فسطاط العداله في قواعد السلطنهمحمدبن محمودبن خطيب در كتاب . بودند
دينان و مزدكيان تشبيه كـرده و آنـان را   قلندران را به خرم 4،)در سرزمين روم تأليف كرد. ق638

كردند و بـاده   شدند و آشكارا افيون استفاده مي متهم ساخته است كه با سگان خود وارد مسجد مي
.نوشيدندمي

5
                          

 هاي ديگر، با فرار از مقابل حمـالت مغـول، بـه صـورت     قلندران هم مانند پيروان برخي طريقه

________________________________________________________________ 
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 .تأليف اين كتاب در آناتولي، گوياي نفوذ و باال بودن ميزان فراواني قلندران در آناتولي سدة هفتم هجري است  4
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ـاني  ها دراويش دوره بيشتر قلندري. هاي بزرگ و گسترده وارد آناتولي شدند گروه ـا بزرگ  گرد بودند، ام

.شدندو ابوبكر جولقي نيكساري در ميان مشايخ آنها ديده مي) ق645د (چون شمس تبريزي 
و (قلندريـه   1

 مو بسان طاسالدين، در قونيه خانقاه مخصوص به خود داشتند و با سر بيدر عصر موالنا جالل) حيدريه

ـتانه و . شدندخوانده مي» جولقي«گشتند و  و طشت در كوچه و بازار مي  موالنا نيز با آنان رابطة دوس

ـيش جنـازه وي  بنا بر روايت افالكي، در روز وفات موالنا ك. نزديك داشت  ه سر هفت گاو را پ

ـتادند مي  كشيدند، اصحاب موالنا يك سر گاو را به لنگر قلندران به نزد ابوبكر جولقي نيكساري فرس

ـان بـوده اسـت     .كه اين نوع اكرام، حاكي از ميزان باالي نسبي تعداد قلندران در قونيـه آن زم
ـان   2 آن

  .ويژه در ميان دهقانان و چادرنشينان از استقبال خوبي برخوردار بودند به

  )روم(اخيان آناتولي 

.ترين دورة خود را در سرزمين آناتولي به دست آوردسازمان فتوت، قدرتمندترين و درخشان
در  3

غازيان «و  »آلپ ارنلر«گيري حكومت عثماني، افرادي كه طول دوره سلجوقيان روم تا اوايل شكل
تشـكيالت فتـوت در آنـاتولي را    . شدند، در عرصه آن سرزمين بسيار فعـال بودنـد  ناميده مي» روم

.گفتند و شيوخ آن را اخي مي) اخوت(اخيان 
4
ـتي و  كلمه» اخي«  اي عربي و به معناي برادري، دوس

.رفاقت است
.در معناي پهلوان و جوانمرد به كار رفتـه اسـت   دده قورقوت،اين اصطالح در كتاب  5

6
 

.ريشه دارد )ص(دوره حضرت محمد» اخوت اسالمي«اخي و اخوت در 
ـاره   قرآندر  7 كريم در اين ب

.»�� إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْو«: آمده است
ـاض و    » اقي«البته براي اخي ريشه تركي  8 ـاي في اويغوري بـه معن

.سخي هم ذكر شده است
كم از سدة ششـم هجـري، در آنـاتولي حضـوري فعـال و       اخيان دست 9
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.اندمنسجم داشته
1

  

بدان كه «: آمده است) ق786د (ميرسيدعلي همداني رسالة فتوتيهدر مورد اصطالح اخوت، در 
نخسـت عـام، دوم   : انـد اند و سه مرتبه نهادهارباب طريقت اطالق اين اسم به سه معني اعتبار كرده

اما اول بدان كه . نخست لغوي اسمي، دوم نصي حقيقي، سوم اصطالحي معنوي .خاص، سوم اخص
اسم اخي در لغت برادر است و عامه مردم، برادر را كسي دانند كه از يك پدر يـا از يـك مـادر    

مرتبه دوم خواص مؤمنان هستند و علماي دين، كه به قوت علم و نور ايمان از مرتبه تقليد و . باشد
مرتبـه سـوم   . همه مردمان را بـرادر داننـد  » �� إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْو«سپس به حكم  رسوم ترقي كنند،

كنند بـر  اصطالحي و آن ميان ارباب قلوب و اهل تحقيق است كه اين طايفه اين اسم را اطالق مي
اهل مقامي از مقامات سلوك كه عبارت از آن مقام فتوت است و فتوت مقامي است از مقامـات  

.»ن و جزوي است از فقر و قسمي است از واليتسالكا
2

  

.حمله مغول سبب مهاجرت اهل فتوت به قلمرو آناتولي شد
ـيخ «مؤسس اخيـان آنـاتولي،    3  ش

.ها بـوده اسـت   ، پير صنف دباغ)ق659د (معروف به اخي اورن » نصيرالدين محمودبن احمد خويي
4
 

ـاندند مـي ) ق457د (» فرج زنجانياخي «نسب خود را به  هاي آناتولي، سلسله بسياري از اخي .رس
بـه   5

 به عنوان يـك نحلـة صـوفيانه كـه داراي    » گرياخي«طور اساسي در سده هفتم هجري، در آناتولي 

ـاه  ـتند   هويت صنفي هم بود، رواج داشت و و پيروان اين نحله، تقريباً در همه جاي آناتولي خانق ـايي داش  .ه

ـارا،     هاي اخيان ابتدا از قيصريه شروع شد فعاليت و در شهرهايي چون قونيه، قيرشـهر، آقسـراي، آنك
ـترش يافـت    ، به»مجالس دوستان«قرامان، دنيزلي و صدها ناحيه ديگر با نام  ـتر . سرعت رشـد و گس  بيش

نامة شغلي خود را بـه  آنها نسب. دادنداعضاي تشكيالت اخيان را افراد مجرد صاحب حرفه تشكيل مي
ـازي    يحيي«. رساندندمي )ص(مد، به حضرت مح)ع(واسطه حضرت علي  نامـه فتـوت در » بـن خليـل برغ

ـار و تـن   خود، با تأكيد اظهار مي  پـرور  دارد كه اخيان صاحب شغل بودند و به همين دليل افـراد بيك

ـال   وي مدعي . توانستند مدعي فتوت شوند و به مقام اخيان ارتقا يابندنمي  شده است كه يـك اخـي از م
________________________________________________________________ 
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در . كنـد كند و مابقي دارايي خود را به فقرا و درماندگان انفاق مـي  اختيار نميدنيا بيش از هجده درهم 
ـادي و حرفـه و   مورد اهل بازار و شيوه اي از فتوت كه در ميان آنان رواج داشت، اوضاع و احوال اقتص

به طور معمول در ادواري كـه وضـع پيشـه و حرفـه مناسـب بـود،       . صنعت بسيار اهميت داشت
يافت؛ با وجود اين، هرچنـد در  مرامي اهل بازار، زمينة بيشتري براي ظهور ميجوانمردي و نيك

توان بـه عنـوان   ميان اخيان، شمار زيادي قاضي، مدرس و عالم وجود داشت، تشكيالت آنها را نمي
شـدند و  يك تشكيالت صرفاً صنفي فرو كاست، بلكه به عنوان يك طريقت هم محسـوب مـي  

.كردندتشكيالت خود، اشاعه و ترويج مي عقايد و آراي خود را توسط
1

  

كه خود در سدة هفتم در آناتولي زندگي كرده بود، در توصيف ) ق635د (اوحدالدين كرماني 
زادگان هستند از شـهر اخـالط و   ايشان خواجه«: يك اخيان از آناتولي، جمالتي بيان كرده است

مانده و جوانـان صـالح   ] از او[اسباب بسيار پدر ايشان مرد متمول بود، وفات يافته است و اموال و 
اند و اسباب و گري و آستانه و سفره افتاده است، خانه ترتيب دادهدر سر ايشان اخي و اخي. اندبوده

وجه معاش آن مهيا كرده و در گشوده و آينده و رونده را خدمت نيكو كردند و رعايت و تـوقير  
.»...و احترام مردم بواجبي تقديم داشتندي 

ـيوة       2 ـيفات دسـت اول، اطالعـاتي دربـارة ش از اين توص
افالكي، به  مناقب العارفينهمچنين در سراسر كتاب . آيدسلوك و رفتار اخيان آناتولي به دست مي

هاي آناتولي، چون اخي اتا، اخي بدرالدين، اخـي چوبـان، اخـي     ذكر حكايات متعددي دربارة اخي
ـتردة اخيـان در حيـات      كه نشان 3ه استديوانه، اخي موسي آقشهري پرداخته شد دهندة نفـوذ گس

اي به طريقت اخوت نداشـت  اجتماعي آن دوره در آناتولي است؛ زيرا افالكي، نسبت و علقه ويژه
.هاي مرسوم متوسل شود گوييكه در مورد آنها به گزافه

4
  

________________________________________________________________ 

 .399صهمان، ؛ رضوي، 114صهمان، ؛ امامي خوئي، 148- 144صهمان، صشكر،   1
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اين ادعا از آنجا استنباط شده است كه افالكي، از مريدان اولوعارف چلبي، نوة موالنـا و قطـب وقـت طريقـت مولويـه        4
با توجه به اينكه بين اعضا و طرفداران اين طريقت كه جزء تصـوف  . بوده و در واقع، منتسب به اين طريقت بوده است

اند، اختالف فكري بوده است، به طـور  ه و غيرحكومتي بودهنخبه و رسمي محسوب شده، با اخيان كه جزء تصوف عام
در منابع تاريخي هـم هـيچ مـدرك و مسـتندي مبنـي بـر       . توانست از طرفداران اخوت بوده باشداساسي افالكي نمي

 .گرايش وي به اخوت ذكر نشده است
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دقيق به  از جمله كساني است كه در بخشي از سفرنامه خود، به صورت) ق779د (بطوطه ابن
ـته    وي توصيف مـي . جماعت اخيان در آناتولي در سدة هشتم هجري پرداخته است كنـد كـه دس

ـته اسـت   » برادران جوانمرد«يا » اخيه الفتيان« . در هر شهر و آبادي و قريه از بالد روم وجـود داش

ايج نوازي و اطعام و بـرآوردن حـو  اين گروه در غريب. اخيه جمع اخي و به معناي برادر من است
نظيرند و اخي در اصطالح آن نواحي، كسي را گويند مردم و دستگيري از مظلومان در تمام دنيا بي

.شودكه از طرف همكاران خود به عنوان رئيس انتخاب مي
1
   

  باجيان روم

هـاي   فاطمه باجي دختر اوحدالدين كرماني و همسر اخي اورن، اولين رهبر باجيان روم كه با نـام 
اي از زندگاني وي هم مانند همسرش در هاله. قادين آنا و قادين جيق هم معروف استخاتون آنا، 

عاشق پاشـازاده بـه   «: وبيش به اين جريان توجه شده است در منابع تاريخي، كم. ها قرار داردافسانه
هم به فعاليتهاي زنان تركمن در  بطوطهسفرنامه ابنجمعيت باجيان روم اشاره كرده است؛ حتي در 

زنـان  «بـه فعاليـت    الولد الشفيقاي در قاضي احمد نيغده. ناطق مختلف آناتولي اشاراتي رفته استم
گريگـوري ابـوالفرج ملطيـوي هـم بـه      . كنـد در حوالي نيغده اشاره مي» دراويش تركمن تاپدوقي

از هـم   مناقب اوحدالديندر كتاب . كندهايي درباره سازمان زنان آناتولي مطالبي ارائه مي مناسبت
افالكـي  . ياد شده كه مترادف با باجيان تركمن عاشق پاشازاده است) دراويش زن(فقيرگان آناتولي 

.»از وجود سازمان زنان در قونيه صحبت كرده است مناقب العارفينهم در 
2

  

 آمـد و تحـت حمايـت   » صولوجه قرا اويوق«در نهايت، فاطمه خاتون پس از قتل شوهرش به قصبه 

ـاتون    نامه واليتدر . ار گرفتحاجي بكتاش ولي قر ـاره فاطمـه خ  حاجي بكتاش، حكايات زيادي درب

.ها روابط سياسي داشته است در اين دوره، فاطمه به طور پنهاني با مرزنشين. ذكر شده است
3

  

  كاركردهاي سياسي تصوف شهري غيرحكومتي در آناتولي قرون هفتم و هشتم قمري

گيري گروه اخيـان  فرهنگ و تمدن عصر سالجقه روم، شكلتوجه  ترديد از مسائل مهم و قابل بي
________________________________________________________________ 

 .281صبطوطه، همان،  ابن  1

 .164- 159صاوجاق و بايرام، همان، ص  2

؛ اوجـاق و بـايرام،   141- 139صـص  انتشـارات آراس، : ، ترجمة اسرا دوغان، اربيلنامه واليت، )م2011(مجهول المؤلف  3
 .188- 187صهمان، ص
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اين گروه قدرتمند، از اوايل سدة هفتم تـا نهـم قمـري، نقـش     . است) و مقارن آن باجيان روم(روم 
.مهمي در امور سياسي آناتولي داشتند

ـتند و بسـان     اخي 1 ها همانند يك سرباز، توانايي جنگـي داش
ك شهرنشين صنعتكار بودند و به مثابه يـك درويـش بـه    كردند و به مانند ييك دهقان كار مي

.پرداختندنشر دين مي
2

  

در ) اشـرافي (كه حامي بـزرگ فتـوت رسـمي   ) ق634د (پس از كشته شدن عالءالدين كيقباد
ـتين نشـانه بـارز آن،       3آناتولي بود، فتوت موقعيت رسمي خود را در آنـاتولي از دسـت داد و نخس

به دنبـال ايـن   . بود) قاتل پدرش كيقباد(الدين كيخسرو ثاني اثشورش اخيان عليه سلطان جديد غي
با سلطه مغوالن بر روم . به زندان افتاد) پير آنها(شورش، بسياري از اخيان كشته شدند و اخي اورن 

يافتـه،   هاي نجات ، اخي)حكومت سالجقة روم كه در اين زمان تابعيت مغوالن را پذيرفته بودند(
.كوچ كردند بناچار به مناطق مرزي

هنگام محاصره قيصريه توسط مغوالن، اخيـان آنـاتولي بـه     4
مدت پانزده روز به دفاع از شهر پرداختند و مانع از سقوط شهر شدند، امـا سـرانجام بـا خيانـت     

كه شيوة دفاع اخيان را پنهاني به بايجونويان گزارش داده بود، » الدين حاجوكحسام«فردي به نام 
ن بالفاصله پس از ورود به شهر، تمام اخيان را از دم تيغ گذراندند و شـهر  مغوال. شهر سقوط كرد

).ق640(قيصريه را به آتش كشيدند
ق، باجيان هم در دفـاع  640هنگام محاصره قيصريه در سال  5

مهارت زنان تركمن در سواركاري و تيراندازي، مورد . از شهر حضور داشتند و با مغوالن جنگيدند
.اذعان همگان است

6
  

پس از مرگ كيخسرو ثاني كه مخالف سرسخت اخيان بود، اين گروه تا حدودي نفس راحتي 
ارسالن  الدين قليچدر منازعات مربوط به سلطنت كه ميان عزالدين كيكاووس ثاني و ركن. كشيدند

در مقابل، رقيبان آنـان يعنـي   . طرف كيكاووس ثاني را گرفتند) و تركمانان(چهارم رخ داد، اخيان 
________________________________________________________________ 

 .113صامامي خوئي، همان،   1

 .115ص همان،  2

سلتوق نامـة  «اي نداشت؛ به طور مثال در كيقباد اول حامي تصوف و فتوت رسمي بود، اما با تصوف عامه شهري ميانه  3

را صـادر كـرد و بـه    » بنـد و بـار قلنـدر    دراويش بي«آوري آمده كه كيقباد اول سلجوقي، دستور جمع» ابوالخير رومي
  .عنوان تنبيه، آنان را در مزارع گندم و زغال سنگ به كار گمارد

 .115- 114صامامي خوئي، همان، ص  4

نشـر  : نصـوره حسـيني و داوود وفـايي، تهـران    ترجمة ماوحدالدين كرماني و حركت اوحديه،  ،)1379(بايرامميكائيل   5
 .104ص  ،مركز

  .108نشر نگاه، ص: اهللا جودكي، تهران ، ترجمة داوود وفايي و حجتجنبش زنان در آناتولي، )1380(ميكائيل بايرام  6
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.كردند كه مورد حمايت مغوالن هـم بـود  ارسالن چهارم حمايت  ويه، از قليچمول
ايـن دوران، از   1

) اشرافي/ رسمي(با تصوف نخبه) عامه(بندي بين تصوف مردميمقاطعي بود كه به طور كامل صف

  .نمايان شده بود

ـايي كـه    با ضعف حكومت سالجقة روم، اخيان قدرت مضاعفي در آناتولي به دست آوردند، تا ج
.ها در شهرهايي كه حاكمي نداشت، ادارة شهر را در دست گرفتند در دوره اميرنشين

ـان در  2  در واقع، اخي

.زدند كه در حيطة وظايف دولت بودمواقع ضرورت دست به اقداماتي مي
ـيف  ابـن  3  اتبطوطـه در توص

 ها چنين است كه اگر سلطان در رسم اين واليت«: خود دربارة آناتولي سدة هشتم گزارش داده است كه

 بخشدشود و او به واردين مركب و جامه مي محلي نباشد، اخي يا سردسته جوانمردان، فرماندار محلي مي

ـار و روش ايـن فرما   . كندو از هركس درخور قدر و مقام او پذيرايي مي نـداران محلـي از   ترتيـب ك
.»باشدحيث امر و نهي و سواري و غيره همان آداب ملوك مي

ـاتولي مركـزي    4 ـارا در آن  ادارة شهر آنك

ـا تحويـل    آن ديار را از اخـي . ق762هاي آن ديار بود و سلطان مراد اول، در سال  نيز در اختيار اخي ه
.گرفت

ـام     5 در حقيقت يكي از وظايف اخيان در اين دوره، تأمين آسايش و امنيـت شـهروندان هنگ
.كردند زندگي شهري دچار نابساماني نشودومرج بود و سعي مي بروز ناامني و هرج

ـاي  برخي از اخـي  6  ه

وي صاحب چنان نفوذي بود كـه  . ، داراي چندين هزار سرباز بودند»اخي احمدشاه«اين دوره مانند 
.خاتو ايلخان مغول را واداشت تا از تصرف قونيه چشم بپوشدگي

7
  

ـان   اخيان در شكل ـاعي آن  گيري دولت عثماني هم نقش داشتند كه بازگوكننده قدرت سياسـي و اجتم

.است
 خوريم، همچون اخي حسن، اخي قم، اخي يعقوب ودر اوايل دوره عثماني، بارها به نام اخيان برمي 8

.فتح شهر بورسا شركت داشت غيره؛ مثالً اخي حسن در و
ـناف تـرك    9 در دورة عثماني، رؤساي اص

ـه    . داشتند» اخي بابا«خصوص صنف دباغان و سراجان، لقب  به ـيخ تكي  »اخـي اورن «اخي باباها از جانـب ش
________________________________________________________________ 

كيكـاووس  بر قونيه دست يافـت و  . ق 658ارسالن در سال  قليچ؛ 106ص، اوحدالدين كرماني و حركت اوحديهبايرام،   1
 .دوم مجبور به فرار شد

 .195صرباني، همان،   2

 .149صشكر، همان،   3

 .292همان، صابن بطوطه،   4

 .288همان، صموسوي بجنوردي،   5

 .287همان، ص  6

 .288همان، ص  7

 .199صرباني، همان،   8

 .149صشكر، همان،   9
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ـال    اخي باباي دباغان، بر سازمان. شدندبرگزيده مي ـان اعم  هاي ديگر اصناف ترك رياست داشت و بـر آن

.سرپيچي از دستورات وي مجازات سختي به همراه داشتكرد و نفوذ مي
1

  

با توجـه بـه   . كردندگري تمايل داشتند و از آن حمايت ميسالطين اوليه عثماني، خود به اخي
مراد اول خود از جمله  شود كه سلطانمربوط است، مشخص مي. ق762كه به تاريخ  يك وقفنامه

.دار بوده استعهدهها بود و احتماالً رياست آنها را نيز  اخي
رفتـه بـا تثبيـت حكومـت      البته رفته 2

در واقع، از سدة نهم هجـري قمـري و   . ها در حكومت آنها كاسته شد عثماني، از نقش سياسي اخي
ويژه از دورة سلطان محمد فاتح، نفوذ اخيان در مسائل سياسي رو به كاهش نهاد و بـه صـورت    به

.را برعهده داشتندسازماني درآمدند كه تنظيم امور اصناف 
در خاتمه اين بخش، بايد دقت داشت  3

ـيم بـه   كه توجه به كاركرد سياسي اخوت در آناتولي، كامل نمي شود مگر اينكه نگاهي داشته باش
  .رهبر و پير اخيان آناتولي» اخي اورن«زندگاني 

ـنف دباغـان و پايـه    ) ق659- 566(ابوالحقايق نصيرالدين محمودبن احمد خـوئي  ر گـذا پيـر ص
»اخي اورن«در آناتولي است كه به ) اخي ليق(طريقت اخوت 

در تـاريخي  . معروف شـده اسـت   4
هاسـت و  اي وجود ندارد، اما زندگاني وي آميخته با افسـانه بودن شخصيت وي هيچ شك و شبهه

به گفتـة  . كنداين مسئله، محقق را در تشخيص راست از ناراست در مورد او با مشكل مواجه مي
وي در خراسـان و  . كردنـد بي، اخيـان و دباغـان آنـاتولي خـود را بـه وي منتسـب مـي       اولياي چل

هنگـام سـفر حـج، بـا     . ماوراءالنهر، از مريدان خواجه احمد يسوي مبـادي تصـوف را آموخـت   
. اوحدالدين كرماني صوفي و شاعر معروف و سرسلسله طريقت اوحديه، آشنا شد و به وي پيوست

مدتي بعد، رهسپار آناتولي شد . فاطمه خاتون را به تزويج وي درآورد اوحدالدين، دختر خود به نام
را پي افكند و در ) اخي ليق(اخي اورن سازمان اخوت . و در شهر قيصريه، كارگاه دباغي داير كرد

گسترش نفوذ و اعتبار آن بسيار تالش كرد؛ به طوري كه سالطين اوليه عثمـاني ماننـد اورخـان و    
.كردندآن افتخار ميمراد اول، به عضويت 

ـبس افتـاد و هنگـام     . ق637اخي اورن در سال  5 بـه ح
________________________________________________________________ 

 .»بابااخي «، مدخل 290، ص7، جالمعارف بزرگ اسالمي دائرةموسوي بجنوردي،   1

 .288همان، ص  2

 .»اخي«، مدخل289، صهمان  3

 شـده اسـت  شده كه مانند اژدها ظاهر مـي گويا به اين دليل بر وي اطالق مي. اورن در زبان تركي به معناي اژدهاست  4

 ).595، ص]نابي: [، استانبول1، جنامهسياحت، )ق1374(محمد ظلي اوليا چلبي(

، 289، ص7، جالمعارف بـزرگ اسـالمي   دائرة؛ موسوي بجنوردي، 101، صاوحديهاوحدالدين كرماني و حركت بايرام،   5
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در زندان بود، اما همسرش فاطمه خاتون به اسارت مغوالن . ق 640عام اخيان قيصريه در سال  قتل
الدين كيخسـرو ثـاني، از زنـدان رهـايي يافـت،      اخي اورن كه پس از مرگ سلطان غياث. درآمد

عـزم اخـي   . كـرد ن و حكمرانان طرفدار آنان در آناتولي، مبارزه ميجويي مغوال همواره با سيطره
اورن در اين راه، بر حركت تركمانان قرامان، دنيزلي، قيرشهر و غيره و حتي پيدايش دولت عثماني 

اخي اورن كه براي قدرتمندان آناتولي همواره مايه دردسر بود، سرانجام با فرمان . تأثير داشته است
.به قتل رسيد. ق659، در سال )امير قيرشهر و از مريدان مولوي(نورالدين جاجا 

1
  

  كاركردهاي اجتماعي تصوف شهري غيرحكومتي در آناتولي قرون هفتم و هشتم هجري قمري

ـترش اسـالم در آن منطقـه، نقـش         ـين گس اخيان و باجيان روم، در تُرك شـدن آنـاتولي و همچن
رشد و ارتقاي زبان، ادبيـات و رواج آداب و رسـوم و    در واقع، اين جريان در. انداي داشتهبرجسته

.همچنين در تكوين و گسترش صنعت و تجارت تركان آناتولي، نقش پررنگي داشته است
اخيان  2

هـاي   ها و ويژگي وران و اصناف بودند، آرمان ويژه پيشه كه برخاسته از طبقات مياني جامعه و به
هـاي فعـال در    آنـان از گـروه  . مشابهت بسياري داشت گروهي آنها با اهل فتوت در ايران و عراق،

دوره سلجوقيان روم بوده و به دليـل دارا بـودن پايگـاه مردمـي، در تحـوالت آن سـرزمين نقـش        
.چشمگيري داشتند

.ها بيشتر در شهرهاي آناتولي بود نفوذ اخي 3
4

  

ل مدني هاي مادي و معنوي تشكيالت اخوت، تاحدود زيادي مصروف تكوين و تحو توانمندي
اخيان كه موصوف به صفات انساني همچون شـجاعت و قهرمـاني بودنـد، در زمـرة     . آناتولي شد

ـترش اسـالم در آن، نقـش مـؤثر و شاخصـي       كساني بودند كه در تُرك نشين كردن آناتولي و گس
.اندداشته

- هاي كوچ زايي براي تركمندر واقع، بخش مهمي از فعاليت اين گروه، كاريابي و اشتغال 5

ـيني و      نشين و ايجاد تسهيالت براي اشتغال آنان در شهرها و عادت دادن آنـان بـه زنـدگي شهرنش
استقبال از كساني بود كه زندگي و سرزمين خود را تـرك كردنـد و وارد آنـاتولي    ) تر از آنمهم(

ه هم شده بودند و پناه دادن به آنان و عادت دادن آنان به سرزمين جديد بود؛ به همين دليل بكتاشي
________________________________________________________________ 
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دربارة مناسبات ميان اخـي   نامه، واليتگري قرار گرفتند و حتي در در اين مورد تحت تأثير اخي
.اورن و حاجي بكتاش سخن به ميان آمده است

1
  

هاي اوليـه صـوفي، بهتـرين    در ميان فرقه. هاي اجتماعي، منحصر در اهل فتوت نبود اين فعاليت
نبرد مالزگـرد بـه آنـاتولي، عرفـان و تصـوف را در      اي كه پس از مهاجرت تركمانان در پي فرقه

آناتولي باب كرد، قلندريه بود كه در سدة ششم هجري به طور گسترده در جهان اسـالم پراكنـده   
شان، توجه مردم را نسبت به  آنان با هيئتي ولنگار و با موهايي ژوليده، همراه با نواي طبلهاي. بودند

.كردندخود جلب مي
2

  

هـاي   گيري سازمان اخيان در آناتولي، تغييـر نـوع زنـدگاني تـركمن    هم شكليكي از عوامل م
نخستين نياز اين دگرگوني، تـأمين كـار در زنـدگي    . مهاجر آنجا از چادرنشيني به يكجانشيني بود

زنان تركمن نيـز  . ها به زندگي شهري را فراهم كرد سازمان اخيان، امكان ورود تركمن. شهري بود
ريز اين امـر هـم اخـي اورن    ن دگرگوني را در سازمان باجيان طي كرد و برنامههمراه با اخيان، اي

.سازمان اخيان و باجيان، ابتدا در شهرهايي چون قيصريه، قونيه و قيرشهر شكل گرفت. بود
3

  

آنـان در مبـارزه بـا اشـرار و مفسـدان،      . هايي داشتند اخيان تقربياً در همه جاي آناتولي خانقاه
.اندهاي زيادي از خود به يادگار گذاشته تاريخ آناتولي، قهرماني مشهور بودند و در

اخيان در ايـن   4
. دوره در آناتولي، نقش بسزايي در تأسيس مدارس، زوايا، كاروانسراها و ساير اماكن عمومي داشتند

ضمني واردان پذيرايي و آنها را با اصول فتوت و اخوت به طور آنها در اين زوايا، از مسافران و تازه
.كردندآشنا مي

آداب و رسوم اخيان، نظير آيين كمر بستن، شـربت نوشـيدن و ازار پوشـيدن، بـر      5
كه تا به امروز هم بسياري از جمعيـت كشـور تركيـه را تشـكيل     (آداب و رسوم علويان آناتولي 

.تأثير نهاد) دهند مي
6

  

] ي اخـوت [اكسـوت هـر يـك از گروههـ     پيش«: اش آورده است كهبطوطه در سفرنامهابن

ايـن جماعـت مسـافراني را كـه وارد شـهري      . خانقاهي دارد مجهز به فرش و چراغ و ساير لوازم
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دهند و مسافر تا هنگامي كـه بخواهـد آن شـهر را تـرك كنـد،      شود در خانقاه خود منزل مي مي
.»من در تمام دنيا مردمي نيكوكارتر از آنان نديدم... شود مهمان آنان تلقي مي

امه، هنگام وي در اد 1
بر سر مهماني كردن وي، بين دو دسته از جـوانمردان شـهر   : گويد بيان سفر خود به شهر الذق، مي

كشـي هـم    درگيري صورت گرفت و حتي كار به قرعـه ) پيروان اخي سنان با پيروان اخي تومان(
.رسيده بود

2
  

روابط تجـاري   اخيان در تجارت شهرها نيز نقش مؤثري داشته، با بازرگانان ممالك همجوار
.داشتند

هاي صـنايع  اخي اورن فردي بود كه به منظور رفاه جامعه، از ضرورت وجود تمام شاخه 3
كرد و معتقد بود كه تمام ارباب صنايع بايد در محل مخصوص و مشخصي جمـع شـوند و   دفاع مي

در واقـع  . كـرد هاي صنفي را توصيه ميدر آنجا صنايع خود را به اجرا گذارند؛ يعني ايجاد اتحاديه
هـا شـكل   ها و به عنوان نتيجه طبيعي اين انديشه سازمان اخيان آناتولي، به منظور تحقق اين آرمان

.گرفت و گسترش يافت
4

  

ترتيـب، سـازمان باجيـان     هاي صنايع دستي زنان نيز موجود بود؛ بدين در شهر قيصريه، كارگاه
فاطمـه  . به ديگر مناطق آناتولي سـرايت كـرد  روم براي اولين بار در آنجا داير شد و از اين كانون 

.دوزان مشغول فعاليت بود باجي در محله كاله
اخي اورن با سازماندهي زنان تركمن، آنهـا را بـه    5

شده، توسط دباغـان بـه    هاي دباغي ترتيب پشم پوست بدين. دادسوي بافندگي و ريسندگي سوق مي
به طور اساسـي  . گرفتيان مورد استفاده قرار ميشد و در آنجا توسط باج محله بافندگان منتقل مي

ـنايع     ـتفاده از آنهـا در ص اخيان در بسياري از قلمروهاي فعاليت خود، محتاج زنان بودند و لزوم اس
باجيان هم مانند اخيان، . ترتيب سازمان باجيان آناتولي شكل گرفت شد و بدينمختلف احساس مي

. شـد دادند و از نسلي به نسل ديگر منتقـل مـي  مه ميها ادا حرفه خود را به صورت رسوم و سنت

طور كه در تعاليم صوفيان، ارشاد بدون انتساب به يك شيخ، ممكن نيست، در حرفه اخيان  همان
.و باجيان هم بدون تعليم و رهنمود استاد، صاحب صنعت شدن جايز نبود

6
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ـتاد و    . دنـد ها در زندگي اقتصادي دورة عثماني نيز به نقش خود ادامـه دا  اخي آنـان روابـط اس
ـيط  هاي مختلف را تنظيم و هدايت ميشاگردي در حرفه هـاي   كردند و اصول اخالقـي را در مح

.دادندصنعتي ترويج كرده، روابط توليد و مصرف را سامان مي
1

  

  گيرينتيجه

هـاي مختلـف صـوفيانه، از نقـش      قرون هفتم و هشتم هجري از ادواري بود كه تصوف و طريقت
. ويژه در آناتولي اين دوره به صورت بارزتري نمايان بوده است اين امر به. برخوردار بودند پررنگي

در آناتولي سدة هفتم و هشتم هجري، تصوف هم از جنبة ايجابي و هم از جنبة سلبي به ايفاي نقش 
در اين پژوهش، ما به شناخت يك نوع تصوف فعـال در آنـاتوليِ ايـن دوره و بررسـي     . پرداخت

هاي مختلف فعال در ايـن دوره، معلـوم شـده     با بررسي طريقت. كردهاي مختلف آن پرداختيمكار
و جريان مشتركي را شكل داده  هاي مشتركي داشتند است كه برخي از آنها خصوصيات و ويژگي

ايـن نـوع تصـوف، بـرخالف     . نام برديم» تصوف شهري غيرحكومتي«ند كه ما از آن با عنوان بود
الـدين رازي و غيـره ارائـه    بن عربـي، نجـم   الدينالدين، محيه امثال موالنا جاللعرفان و تصوفي ك

فهم، به مقاصـد   اي برخوردار نبود، بلكه بر آن بود تا با بياني ساده و همه كردند، از زبان پيچيده مي
ـتر از نظـر   . اخالقي و اجتماعي خود دست يابد به طور اساسي اين نوع تصوف، بر عرصة عمل بيش

دومين ويژگـي مهـم   . دادد داشت و آن را در همجوشي با طبقات مختلف عامه مردم نشان ميتأكي
ـناف و پيشـه   - اين نوع تصوف، شهري بودن آن است كه ناشي از پيوند تنگاتنگ آن با طبقات اص

كه (اي وران شهري بود كه آن را از نوع ديگري از تصوف عامه؛ يعني تصوف غيرشهري و حاشيه
هاي فعال اين دوره در  با بررسي طريقت. كردجدا مي) يافت چون بكتاشيه نمود مي هايي در طريقت
ـتالف توان به سه طريقت اخيان، باجيان و قلندران ا آناتولي، مي - شاره كرد كه با وجود برخي اخ

سرچشـمه  ) كه همان تفكر مالمتيه و اهـل فتـوت اسـت   (نظرها، همگي از يك آبشخور فكري 
  .اندين دوره، منشأ اثر بودهگرفته و در آناتولي ا

تصوف شهري غيرحكومتي آناتولي، در سدة هفتم و هشتم هجري نقش مهمي در تحوالت اين 
دوره آناتولي داشته است كه ما در اين پژوهش، آن را در كاركردهاي سياسـي و اجتمـاعي مـورد    

________________________________________________________________ 
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رفتـه از نفـوذ    رفتـه  گيري اصحاب مدرسه در آناتولي،در قرون بعدي با قدرت. ارزيابي قرار داديم
ـيات آن        ـتثني نبـود، امـا برخـي از خصوص طبقات صوفيه كم شد و اين جريان نيز از اين امـر مس

  .تا به امروز به يادگار مانده است) خصوص از نظر اقتصادي و اجتماعي به(

  منابع و مĤخذ

  قرآن مجيد  - 

  .ترجمه و نشر كتاببنگاه : ، ترجمة محمدعلي موحد، تهرانسفرنامه، )1337(بطوطهابن  - 

  .2دنياي كتاب، چ: ، تحقيق حسين يازيچي، تهرانمناقب العارفين، )1362(الدين احمدافالكي، شمس  - 

پژوهشـگاه  : ، تهـران گري در آناتوليبكتاشي-  گريتركان، اسالم و علوي، )1392(امامي خويي، محمدتقي  - 
  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، ترجمـة محمـدتقي   سياسي در زمان سلجوقيان- جنبشهاي عرفاني، )1384(بايراماوجاق، ياشار و ميكائيل   - 
  .نشر گواه: امامي خوئي، تهران

  ].نابي: [، استانبولنامهسياحت، )ق1374(اولياء چلبي، محمد ظلي  - 

، ترجمه منصوره حسـيني و داوود وفـايي،   اوحدالدين كرماني و حركت اوحديه، )1379(بايرام، ميكائيل  - 
  .نشر مركز :تهران

  .نشر نگاه: اهللا جودكي، تهران ، ترجمة داوود وفايي و حجتجنبش زنان در آناتولي، )1380( ---- -- -   - 

  .دانشگاه شهيد باهنر كرمان: ، كرمانآيين قلندران، )1384(برومند سعيد، جواد  - 

  .سمت: ، تهرانمغوالن و حكومت ايلخاني در ايران، )1382(بياني، شيرين  - 

: زاده، مشـهد ، ترجمـه محمـود رمـان   تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد، )1370(ستانفوردشاو، ا جي  - 

  .آستان قدس

  .المعارف اسالمي �بنياد دائر: ، تهران7، جدانشنامه جهان اسالم، )1382(حداد عادل، غالمعلي  - 

  .فرهنگيعلمي و : ، تهرانفرهنگ ايراني در قلمرو سلجوقيان روم، )1391(رباني، زهرا  - 

  .اميركبير: ، تهرانشهر، سياست و اقتصاد در عهد ايلخانان، )1390(رضوي، سيدابوالفضل  - 

  .نشر اطالعات: ، تهرانزبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني، )1390(رياحي، محمدامين  - 

  .اساطير: ، تهراننامه، تاريخ، آيين، آداب و رسومفتوت، )1382(رياض، محمد  - 

  .اميركبير: ، تهرانجستجو در تصوف ايران، )1388(لحسينكوب، عبدازرين  - 

  .انتشارات اديان: ، ترجمة نصراهللا صالحي و علي ارطغرل، قمسلجوقيان، )1385(شكر، محمد  - 

  .انتشارات سخن: ، تهرانقلندريه در تاريخ، )1387(شفيعي كدكني، محمدرضا  - 

 .انتشارات الهام: اهللا فروهر، تهران ه نصرت، ترجممالمتيه، صوفيه و فتوت، )1376(عفيفي، ابوالعالء  - 

، ترجمة توفيـق  اي از آنهاالدين، زندگاني، فلسفه، آثار و گزيدهموالنا جالل، )1384(گولپينارلي، عبدالباقي  - 



 1395 تابستان، 29سال هشتم، شمارة ، اسالممطالعات تاريخ   28

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: پور سبحاني، تهرانهاشم

  .نشر علم: پور سبحاني، تهرانتوفيق هاشم، ترجمة مولويه پس از موالنا، )1382( - -- ----   - 

  .نشر مركز: ، ترجمة مجدالدين كيواني، تهرانميراث تصوف، )1389(لويزن، لئونارد  - 

- ، به تصحيح بديعمقامات اوحدالدين: الفخر كرماني مناقب اوحدالدين حامدبن ابي، )1347(مجهول الؤلف  - 

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: الزمان فروزانفر، تهران

  .انتشارات آراس: ترجمة اسرا دوغان، اربيل نامه، واليت، )م2011(مجهول المؤلف  - 

  .علمي و فرهنگي: ، تهرانبكتاشي در آناتولي- پيدايش طريقت علوي، )1389(مخبر دزفولي، فهيمه  - 

المعارف بزرگ  �مركز دائر: ، تهران7، جالمعارف بزرگ اسالمي �دائر، )1377(موسوي بجنوردي، كاظم  - 
  .اسالمي

  .اساطير: ، تهرانسرچشمه تصوف در ايران، )1385(نفيسي، سعيد  - 

  .اساطير: ، به تصحيح محمد رياض، تهرانرساله فتوتيه، )1382(همداني، ميرسيدعلي  - 

  

  

  

    



  مطالعات تاريخ اسالم

  1395 تابستان  /29شمارة   / تمشهسال 

  

  دورة اسالمي سيستانهاي بررسي قبور و آرامگاه

  )هكموردي حوزة ز ةمطالع(

فرخندهشهركي مرجان 
1

  

  

  

  

در بين همة اقـوام از اهميـت خاصـي برخـوردار      ،تدفين و توجه به دنياي پس از مرگ  :هچكيد
گيري اشكال مختلفي از تدفين در يـك سـرزمين واحـد، در طـول      بوده است؛ به همين دليل ما شكل

ـتثني نبـوده و    . اساس دين و اعتقادات آنها را شاهديمهاي مختلف و بر دوران سيستان از اين قاعـده مس
سازي اسـالمي از قـرن    سنت آرامگاه. در ادوار مختلف، اَشكال متنوعي از تدفين را تجربه كرده است

ـاه بـه دسـت       ـاري از آرامگ ـاريخ، آث ششم هجري قمري به بعد در سيستان پديدار شد و پيش از اين ت
ـات كتابخانـه    در اين نوشتار سعي شده است از طريـق پـژوهش   .نيامده است ـاي ميـداني و مطالع اي، ه

. هاي حوزه زهك سيستان مورد بررسي و تحليل قرار گيـرد هاي آرامگاهتنوع اشكال تدفين و ويژگي

ـيوه   كنندة اين مهم اسـت كـه تغييـرات صـورت     نتايج حاصل از اين مطالعات، بيان ـاي  پذيرفتـه در ش ه
ـان منطقـه    مربوط به حوزه مورد مطالعه، ناشي از تأثير عوامل جغرافيايي و سنتتدفين  هاي ديرين مردم

ـاوت   بر اساس باورهاي ديني آنان و همچنين بازتابي از شرايط اقتصادي دوره ـاي مختلـف و تف ـاي  ه ه
  .مذهبي ساكنان سيستان بوده است

  آرامگاهدوران اسالمي، سيستان، زهك، تدفين،   :كليدي واژه هاي
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A study on the graves and tombs at Islamic era in Sistan 

(Case Study: Zahak) 

Marjan shahraki farkhondeh1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract: Interment as well as paying attention to the afterlife subject has been 

enjoyed special significance among people from all ethnic groups. So we witness an 

evolution in this practice regarding religious rituals in different periods even in one land.  

Sistan, with no exception, experiencing such evolution, began the tradition of tomb 

building not earlier than the sixth century AH. Based on survey and library sources, this 

research seeks to investigate on the evolution of interment ritual and characteristics of 

tombs in Zahak area in Sistan. The findings show that the evolution had not only been 

affected by geographical elements but also ancient traditions and religious beliefs. 

Moreover, economic conditions and religious diversity among inhabitants is considerable. 

Key words: Islamic era, Sistan, Zahak, interment, tomb 
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  مقدمه

ـترين اطالعـات را     شناسي از هاي منسجم باستانترين دادهيكي از مهم گذشته تا به امـروز كـه بيش
هاي تـدفيني  دهد، قبور و سنتشناس قرار ميها در اختيار باستانهاي معنوي فرهنگدرباره جنبه

هـاي  از سوي ديگر، قبور و شيوه. گيرد گونه مورد توجه قرارمياست؛ همچنانكه امروزه نيز بدين
شناسي، روابط اجتماعي و اقتصادي و طبقات اري، انساننگتدفيني، اطالعات بسيار زيادي دربارة قوم
مطالعه و بررسي طبقات اجتماعي، يـك رهيافـت   . دهداجتماعي، در اختيار پژوهشگران قرار مي

.شناسي استدار در باستانريشه
1
ـنت پژوهش» بينفورد«  هـاي تـدفيني و   هاي نسبتاً زيادي دربارة س
.ابعاد مختلف آن انجام داده است

2
  

ري اسالمي مفهومي است كه با كاربرد بناها ارتباط تنگاتنگ دارد و هر بنا به فراخـور  معما
هاي از اين رو در هر يك از زمينه. ها، شكل و عناصر مختص به خود استعملكرد داراي ويژگي

ـناخت آثـار بـه سـعي و كوشـش           معماري اسالمي، متخصصـان متعـددي در كـار پـژوهش و ش
كند، اما دوره، در نگاه اول از يك سنت و از يك مشي مذهبي پيروي ميمعماري اين . پردازند مي

ـتين اسـالم بـا     آرامگاه. هايي است كه بر كاربرد آن بناها تكيه داردحائز ويژگي ها در دهـة نخس
به هيچ عنـوان  ) و حتي گذاردن عالمت و نشانه بر مزار متوفي(سازي  توجه به ممنوعيت آرامگاه

 .وجود نداشت

ـاري   )به استثناي مساجد(در ايران دوره اسالمي، آرامگاه گمان بي ـاي معم  ، نسبت به هر نـوع بن

ـهري    ديگري مورد توجه بيشتري بوده و در نسج جامعه و فرهنگ ايراني ريشه دوانده است و كمتـر ش
.در اين كشور وجود دارد كه سهمي از چنين بناهايي را در اختيار نداشته باشد

3
ـامي     ـا اس ـا ب  اين بناه

ـان،  شان و به اعتبار رايجبيشتر اين بناها به استناد شكل ظاهري. گوناگوني شناخته شده است  ترين عملكردش

ـامي، سرچشـمه   . اندنام گرفته» زادهامام«شان، و يا در اشاره به مفهوم دين و مذهب» تربت«  تنوع ايـن اس

.كندسازد، بيان ميهاي بسياري را كه اين بناها در ذهن مسلمانان متصور ميدقيق جلوه
4

  

كـرد و در واقـع،   انديشه اوليه اسالمي، هرگونه تجليل معمارانه در بناي مقابر را محكوم مـي 
________________________________________________________________ 

1  Child,V.G(1957), The Down of the European Civilization, London, p35. 
2  Binford,L.R. and Binford,r(1968), New Perspectives in Archaeology, Chicago. 

.58انتشارات سمت، ص: ، تهرانمعماري ايران در دوره اسالمي، )1387(محمديوسف كياني  3
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تكريم قبور يا برپايي مراسـم در پيرامـون   . شمردحتي بيشتر مراسم تدفيني و يادبودي را مذموم مي
.شدآن، ناشي از عادات ناشايست مسيحي و يهودي تلقي مي

ه ساخت بناي آرامگاهي، درباره ريش 1
نفوذ ايران بايد كنار گذاشته شود؛ زيرا در دين زردشت دوره ساساني، به خاك سپردن يك جسد 

.به مفهوم ناديده گرفتن قوانين اين دين بود
بنا بر روايت اهل سنت، ايجاد هرگونه بنـايي بـر فـراز     2

ـتر از چهـار    هايقبر، از سوي پيامبر منع شده است و بلندي قبر از سطح زمين اطراف نيز نبايد بيش
.انگشت باشد

3
 

شد به سازي و احترام به بزرگان و معصومين، زودتر از آنچه كه تصور مي در گذشته، آرامگاه
مذهبي تشيع مطرح شد و با توجه به اينكه به طـور عمـده پيـروان     - عنوان يكي از عادات سياسي

كم بينش شيعه، در دوام، تقويـت   گرفت كه دستتوان چنين نتيجه تشيع به اين بينش مفتخرند، مي
بـا  . سازي از نقش اصلي و اساسي برخوردار بـوده اسـت  و توسعه بقاع متبركه و فرهنگ آرامگاه

در شهر » الصليبيه ���«هاي اوليه اسالمي مانده از سده جاي ترين يا نخستين مقبره بهوجود اين، قديمي
.گرددسامره قرار دارد كه قدمت آن به اواسط سدة سوم هجري قمري بازمي

4
  

از سدة اول تا سدة سوم هجري قمري، هيچ نوع بناي آرامگاهي كه بتوان تاريخ معيني را به آن 
ـيد در خراسـان را جـزء   نسبت داد، در ايران باقي نمانده است، ولي شايد بتوان تدفين هـارون   الرش

سازي قلمداد كرد كه خود زيربناي كوچكي بـراي آغـاز تكـوين     هاي آغازين سنت آرامگاهنمونه
گونه كه پـس از شـهادت    ترين بناي آرامگاهي اختصاصي شيعيان جهان در مشهد بود؛ بدين بزرگ

ـپرده شـد و       ، ايشان در همان مكاني كه هارون)ع(امام رضا الرشيد مدفون شـده بـود، بـه خـاك س
.ترين زيارتگاه مذهبي شيعيان در ايران شكل گرفتترين و مهمب، بزرگترتي بدين

5
   

- از سدة چهارم هجري قمري به بعد، ظهور و گسترش بناهاي آرامگاهي در نقاط مختلف بـه 

________________________________________________________________ 

سـازمان  : ، تهـران 27- 26، ترجمة كلود كرباسـي، ش  فصلنامه اثر، »اولين بناهاي يادبود اسالمي«، )1375(الگ گرابار  1
  .17ميراث فرهنگي، ص

2  Azarpay,G.(1981) The Islamic Tomb Tower:A Note on Its Genesis and Singnificance,  Essays in 
Islamic Art and Architecture in Honor of katharina Otto-Dorn, ed.A. De neshvari. p.11. 

 ةدائـر مؤسسـه  : ، تهـران 3، زير نظر احمـد صـدر سـيدجوادي، ج   المعارف تشيع ةدائر، »بقعه«، )1371(پرويز ورجاوند  3

  و نيز  301المعارف تشيع، ص

Adle, C. and Melikian- Chivani, A.S.(1972) Les monuments du XIe siècle du Dumqan, studia 
Iranica I, p.229. 

  .315، همان، ص)1377(رابرت هيلن براند  4

  .99صانجمن آثار و مفاخر فرهنگي، : ، تهرانآرامگاه در گستره فرهنگ ايراني، )1376(مهدي غروي  5
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مذهب را  هاي شيعيها و نهضتگيري سلسلهزادگان و سادات و همچنين شكلدليل مهاجرت امام
خصوص مصر عصر فاطمي  هاي غرب اسالمي بهران به سرزمينشاهديم كه همين روند از سوي اي

.توسعه يافت
1

 

؛ توان مقابر را به دو گروه اصلي مقابر مذهبي و  مقابر غيرمذهبي تقسيم كـرد  در مجموع، مي
.گيرندهرچند هر دو در زمره بناهاي تدفيني قرار مي

2
  

هـاي دورة اسـالمي   آرامگـاه  و قبـور  دربـارة  متمركـزي  و منسجم تحقيق گونهتاكنون هيچ
 را زيـادي  سـؤاالت  توانـد مـي  آييني، بناهاي اين به نپرداختن است؛ بنابراينه نشد انجام سيستان
 بـه  نيـل  همچنين و درگذشتگان به اهميت ميزان و سيستان در اسالمي معماري سبك دربارة

اسالمي را پاسخگو  درستي از وضعيت اجتماعي، اقتصادي و مذهبي ساكنان سيستان در دورة درك
البته در قرن نوزدهم ميالدي، تعدادي از سياحان و مأموران سرحدي انگليس در سيستان، به . باشد

.اندهاي سيستان اشاره كردهبرخي از قبور و يا آرامگاه
شناسـي كـه توسـط     هاي باستاندر بررسي 3

اي ايـن حـوزه نيـز    هـ رضا مهرآفرين در حوزه زهك سيستان صورت گرفت، به قبور و آرامگاه
.اشاره شده است

4
   

تحقيق حاضر با توجه به هدفي كه در پي آن بوده، از نوع تحقيقات بنيادي و بر اساس ماهيت 
و روش، از نوع تحقيقات تاريخي است كه در آن، موضوع مورد بحث با استفاده از منابع مكتوب 

  . شد تا حصول نتايج علمي دنبال) مواد فرهنگي(هاي باستاني و داده

اطالعات نخست يـا  . نيل به اهداف اين تحقيق، مستلزم برخورداري از دو گونه اطالعات بود
هاي ميداني، شد و اطالعات دوم يا داده هاي اسنادي، به شناخت دقيق حوزه زهك مربوط ميداده

نخست براي دست يافتن به اطالعات . هاي اين حوزه منجر شدبه شناخت فيزيكي مقابر و آرامگاه
خصوص حوزه زهـك مـورد مطالعـه قـرار      هاي اسنادي، همه منابع مربوط به سيستان، بهيا داده
شود، يك بررسي هاي ميداني كه به شناخت فيزيكي مقابر مربوط ميآوري داده براي جمع. گرفت

________________________________________________________________ 

  .301انتشارات سمت، ص: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانهنر و معماري اسالمي، )1378(ريچار اتينگهاوزن و الگ گرابار  1

  .342، همان، ص)1377(رابرت هيلن براند  2

اداراه كـل ارشـاد اسـالمي سيسـتان و     : الـذاكرين، مشـهد  ، ترجمـة غالمعلـي رئـيس   سيستان، )1362(پي تيت. جي  3
  .178صبلوچستان، 

، دانشـگاه تربيـت   رسـاله دكتـري  ، »شناسي حـوزه زهـك سيسـتان   بررسي و تحليل باستان«، )1383(رضا مهرآفرين  4
  .132مدرس، ص



 1395 تابستان، 29سال هشتم، شمارة ، اسالممطالعات تاريخ   34

  .شناختي در سطح منطقه صورت گرفته است روشمند باستان

  حوزة زهك سيستان

بـر  . ي، درباره زمان لشكركشي مسلمانان عرب به سيستان، اتفـاق نظـر ندارنـد   منابع و متون تاريخ
1بالذري، البلدانفتوحاساس بيشتر منابع تاريخي از جمله 

2يعقوبي، البلدان 
و  3دينـوري  اخبـارالطوال  

تاريخ سيستان،
فقط مورخاني چـون  . زياد فتح شد بن و به دست ربيع. ق30واليات سيستان در سال  4

ـتين    اثير خبر از فتح سيستان قبل از اين تاريخ ميبنطبري و ا دهند كه بر اساس گـزارش آنهـا، نخس
.بوده است. ق23لشكركشي اعراب به سيستان در سال 

5
  

سيستان منطقة بزرگي است كه بخش وسيعي از آن در ايران و افغانستان و بخش ناچيز آن در 
كيلومتر مربع وسـعت دارد و در بخـش    197,15سيستان ايران تقريباً . پاكستان امروزي قرار دارد

ـتان قـرار دارد   .شمال شرقي استان سيستان و بلوچس
ـتان بـه دو بخـش بيابـاني در جنـوب و       6 سيس

  .هاي بخش مسكوني سيستان استشود كه زهك يكي از حوزهمسكوني در شمال تقسيم مي

دقيقه طول  45و  درجه 61دقيقه تا  30درجه و  61حوزه زهك در محدودة جغرافيايي بين 
.درجه عرض جغرافيايي واقع شده است 31دقيقه تا  45درجه و  30جغرافيايي و 

زهك، مركز  7
ـير راه زابـل     22بخش شهركي و نارويي است كه در  - كيلومتري جنوب خـاوري زابـل و در مس

حـوزه  هاي ميداني، در ايـن  طي بررسي. قرار گرفته است) مرز مشترك ايران و افغانستان(كُهك 
ها بيش از اين بوده و در حـال  البته تعداد آرامگاه. آرامگاه شناسايي شده است 29پانزده قبرستان و 

  .حاضر آثاري از آنها باقي نمانده است

ها قبور از لحاظ ساختار داخلي، به دو دسته و از لحاظ پوشش بيروني، به سه دسته و آرامگاه
________________________________________________________________ 

  .547نشر نقره، ص: ، ترجمه، تعليقات و مقدمه محمد توكل، تهرانالبلدانفتوح، )1367(بالذرييحيي  احمدبن  1

  .57بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: محمدابراهيم آيتي، تهران، ترجمة البلدان، )1343(واضح يعقوبيابن  2
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  .80انتشارات كالله خاور، ص: الشعرا بهار، تهران، به تصحيح ملكتاريخ سيستان، )1314(ناشناس   4

  . 548نشر نو، ص: ، تاريخنامه طبري، تصحيح محمد روشن، تهران)1366(طبري جرير محمدبن  5

 1383 - 1377هـاي اثرات خشكسـالي «، )1384بهار و تابستان(اهللا نوري و جواد بذرافشانمحمدي، هدايت حسن بيك  6
، 3سيسـتان و بلوچسـتان، ، س  ، دانشـگاه  جغرافيـاي توسـعه  ، »بر اقتصاد روستايي سيستان و راهكارهاي مقابله با آن

  . 54، ص5ش

وزارت دفـاع و پشـتيباني نيروهـاي    : تهـران ، 753Kسري  IV 8351برگ، )1380(سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح  7
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ـني،  در اين راستا تفاوت. اندشدهبه دو دستة كلي روباز و گنبددار تقسيم  هاي مذهبي بين شيعه و س
هـاي مربـوط بـه    هاي پيش از اسالم بر معماري و سنتهاي جغرافيايي، تأثيراتي كه سنتتفاوت

.كفن و دفن اين منطقه داشته و همچنين تأثيرات اقتصادي مد نظر قرار گرفته است
1

  

 لوف قبرستان ده

ـتان         و بر روي تپهلوف در حوزة زهك  قبرستان ده ـني كـه در واقـع، ابتـداي دشـت سيس هـاي ش
اكنون نيز روستاهاي دوردست براي تدفين مردگان خود  شود، قرار گرفته است و هم محسوب مي

نيمه چهارم در كنار اين قبرستان ساخته شده؛ به همين دليل بخشي از آن چاه. كنند از آن استفاده مي
هاي بادي پوشانده و فاقد هر نوع  ريزه و ماسهوسيع را سنگ سطح اين قبرستان. تخريب شده است

  .پوشش گياهي است

گونه مـواد فرهنگـي   ها و قبور است و هيچآثار فرهنگي قبرستان ده لوف، محدود به آرامگاه
شود كه درون در اين محوطه، تعداد بيشماري قبور ديده مي. خورد منقول در سطح آن به چشم نمي

ريزه و خاك بر روي هر قبر، مقداري سنگ. اي ساخته شده استق گهوارهخاك از خشت با طا
هاي فراواني نيمه چهارم، تخريب شده و استخوانشده و بخشي از اين قبور به دليل ايجاد چاه ريخته

  .در سطح محوطه پراكنده است

ـلع  در اين قبرستان، پنج آرامگاه وجود دارد كه سه آرامگاه در ضلع شـمالي و دو آرام  ـاه در ض  گ

  .ترندهاي ديگر قديميهاي ضلع شمالي نسبت به آرامگاهآرامگاه. غربي اين محوطه قرار دارد جنوب

تر است، اما از نظر شكل به دو آرامگاه مركزي شباهت ترين آرامگاه ضلع شمالي قديمي غربي
. اسـت  اين آرامگاه كه به شكل يك چهارطاق است، دچار فرسـايش شـديدي شـده   . زيادي دارد

در اين ضلع، ايوان كوتـاهي وجـود دارد كـه ارتفـاع آن بـر اثـر       . ورودي بنا رو به شرق قرار دارد
متـر و   ضخامت قوس طاق درگاه، حدود نـود سـانتي  . اي مشخص نيست هاي ماسه انباشته شدن تل

ضخامت طاق ضلع غربي، . هايي وجود دارد ها، طاقچهدر دو طرف ورودي. شكل آن جناغي است
ضلع شمالي اين آرامگاه، احتماالً مانند ضلع شـرقي، داراي يـك نيمـه    . متر استسانتي 110 حدود

مصالح آرامگاه از خشت . ايوان بوده، اما بر اثر فرسايش مداوم باد به طور كامل تخريب شده است
________________________________________________________________ 

نامـه  پايـان ، »هاي بخش شمالي سيسـتان در دورة اسـالمي  بررسي قبور و آرامگاه«، )1393(مرجان شهركي فرخنده   1

  .26شگاه سيستان و بلوچستان، ص، دانكارشناسي ارشد



 1395 تابستان، 29سال هشتم، شمارة ، اسالممطالعات تاريخ   36

ـ . اند كار بردهريزه به و گل است و در بين هر يك از جرزها، مقدار زيادي سنگ ه سقف اين بنا ب
طور كامل تخريب شده و هيچ اثري از چگونگي پوشش آن در دست نيسـت، امـا بـا توجـه بـه      

رسد مانند ديگر بناهاي مجاور خـود، در زوايـا داراي گوشـواره و     جرزهاي قطور بنا، به نظر مي
. اندود روية داخلي ديوارها، از مالط گل است. فيلپوش بوده و بر روي آن گنبدي قرار داشته است

اي عميق به دست حفاران اخل آرامگاه به علت وجود آوار سقف، مخفي شده، اما ايجاد چالهقبر د
  .اي را مشخص كرده استغيرمجاز، آثاري از يك قبر خشتي با طاق گهواره

شكل گنبددار با چهار ورودي در چهار طرف اسـت كـه ورودي    آرامگاه مياني بنايي مستطيل
ايـوان داراي انـدودي از گـل و    . ل ايوان سـاخته شـده اسـت   اصلي آن در شرق قرار دارد و به شك

هايي است كه در كنار هم يك لوزي را تشـكيل  تزئيناتي در قسمت باالي ديوار و شامل تورفتگي
هاي داخلي بنا وجود دارد كه موجب شده است پالن داخلي بنـا بـه   چهار جرز در گوشه. اندداده

مصـالح بنـا از   . هـايي قـرار دارد  الع جزرها، طاقچـه شكل چليپايي باشد و بر روي هر يك از اض
  . خشت، گل و آجر است

 ايـن . ترين آرامگاه به صورت يك فضاي روباز است كه فقط با ديوار محصور شده اسـت  شرقي

ـاز مـي    ـايي ب هـر يـك از   . شـود  مكان، چهار درگاه دارد كه هر يك از آنها در يك جهت جغرافي
ـاي  غربي و شمالي در دوره- سه درگاه شرقي. قرار گرفته است ها، در وسط يك ضلع آرامگاه درگاه  ه

ـاق  . است  اي از خشت مسدود شده بعد با تيغه ـا، داراي دو ط ـا هر ضلع از ديوارهاي داخلي و خارجي بن  نم

 هايي كه قسمت فوقاني آنها بـه  نماها، در درون قاباين طاق. است  است كه در دو سوي درگاه قرار گرفته

 در قسمت فوقاني هـر . ها به صورت جناغي است سقف درگاه. ئين شده است، قرار دارندشكل دالبر تز

ـبيه   ها، دو ستون خشتي و گلي ديده مي يك از درگاه  شود كه در گذشته در قسمت فوقاني آنها چيـزي ش
بر روي هر يك از ديوارهاي آرامگاه، . سرستون وجود داشته كه در حال حاضر فرو ريخته است

در نماي خارجي آرامگاه و . گل استبيضي احداث شده و اندود روي بنا از كاه نيمههشت كنگرة 
بام كار گذاشته شده ها، يك رديف آجر به صورت رخدر حد فاصل ورودي ديوارها و زير ستون

هـر دو سـوي درگـاه    . گيـرد  كه هم حالت تزئيني به بنا داده است و هم جلوي ريزش باران را مي
ـته  جنوبي، داراي قاب كـاري   هاي مستطيلي است كه با گل و به صورت نقش درخت سرو، برجس

ـيار   . گل اسـت مصالح به كار رفته در اين بنا، از خشت و آجر و مالط كاه. شده است آجرهـا بس
  ).1شكل(و از استحكام بااليي برخوردار است  خوب پخته شده
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  آرامگاه روباز قبرستان ده لوف  :1شكل

  

مهرآفرين گاهنگاري اين محوطه را با توجه به تزئينات به كار رفته در نمـاي خـارجي   رضا 
كه نظيـر  ) 2شكل(نماهاي تزئيني و نقش درخت سرو ويژه طاق آرامگاه شرقي قبرستان ده لوف، به

شود، متعلق بـه   خاني و مسجد وكيل شيراز ديده مي آن در بناهاي دورة زنديه از جمله ارگ كريم
   1.ة اسالمي دانسته استاواخر دور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تزيينات درخت سرو  :2شكل

________________________________________________________________ 
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هاي ضلع جنوب غربي كه در فاصلة حدود ده متري از يكديگر قرار گرفتـه، هـر دو   آرامگاه
ـاع حـدود    ترين آرامگاه اين ضلع بر روي، مصطبهشرقي. شكل و داراي گنبد است مستطيل اي بـه ارتف

در جلـوي  . اي تـو در تـو اسـت   جنوب با سه طـاق گهـواره   يك متر قرار گرفته و ورودي آن از
در داخـل  . بنا بدون تزئينات است. هايي از خشت وجود داشته كه تخريب شده استورودي، پله

هاي اطراف و سه قبر در دو طرف پنج قبر در ديواره(بنا يك قبر و در داخل مصطبه بنا هشت قبر 
د قبور در اين آرامگاه، احتمـاالً آرامگـاه خـانوادگي    ساخته شده است كه با توجه به تعدا) پلكان
  .باشد

آرامگاه كناري كه بين ساكنان منطقه به آرامگاه سيد معروف اسـت، فقـط يـك ورودي از    
.شودضلع جنوبي دارد و فاقد تزئينات است و فقط يك قبر در اين آرامگاه ديده مي

1
    

  قبرستان دشتَك

ـتگان . غربي واقع است قبرستان دشتك در غرب روستاي نَدام  اين قبرستان بزرگ، محل تدفين درگذش

قبرستان دشتك بر روي يك تراس رسوبي واقع شـده و فاقـد   . تمام روستاهاي منطقة جزينك است
.است) سفال، سنگ، شيشه و غيره(هر نوع مواد فرهنگي منقول 

2
  

ي پر پيچ و خم، ايـن  يك جادة خاك. گيرداين قبرستان بزرگ هنوز هم مورد استفاده قرار مي 
محوطه را به دو بخش شرقي و غربي و يك كانال آن را به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم كرده 

اشكال قبور اين قبرستان شامل قبور صندوقي با پوشش سيماني، آجـري، سـنگ مرمـر و يـا     . است
ـيب  . گرانيت است ديـده  قبور قديمي هم شامل قبور خشتي و بدون مشخصات است كه بسيار آس

اي بر باالي آن نصب شده و هاي افراشتهدر اين قبرستان، قبور صندوقي وجود دارد كه سنگ. است
در بخـش  . ها مشخصات فرد متوفي و يا آياتي از قرآن مجيد حك شـده اسـت   بر روي اين سنگ

 شكل است كه ارتفاع بيضي هاي كمجنوبي اين قبرستان، قبور اهل سنت قرار دارد كه به شكل پشته
نام و نام و خانوادگي متوفي و (برخي از اين قبور داراي مشخصات. ريزه پوشيده شده استبا سنگ

  ).4و  3شكل(باشد مي) سال تولد و فوت او

  

________________________________________________________________ 

  .124شهركي فرخنده، همان، ص  1

  .491، همان، ص)1383(مهرآفرين  2
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  قبور اهل سنت  :3شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار قبور اهل سنت : 4شكل

  

آرامگاه، يك بناي چهارگوش و در همين بخش، دو آرامگاه در كنار هم وجود دارد كه اولين 
ـلع       روباز است كه فقط حدود يك متر از ديوارهاي آن بـاقي مانـده و آثـار يـك ورودي در ض

ريـزه  شكل كه با سنگ در ميان اين آرامگاه، فقط آثار يك قبر بيضي. جنوبي، قابل مشاهده است
ين آرامگاه كه در غرب دوم. پوشيده شده، قابل مشاهده است؛ البته اين قبر لوح مشخصات هم دارد

اي و آرامگاه اولي و در فاصلة يك متري از آن قرار دارد، يك بناي چهارگوش با سـقفي گهـواره  
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هاي آن فرو ريخته باالي گنبد يك نورگير وجود دارد كه ديواره. مصالح خشت با اندود گل است
ـلع  ار متر و دو ورودي كم 10/1ارتفاع در حدود  اين بنا ديوارهاي كم. است تفاع و كوچك در ض

شود كه هايي ديده ميدر دو طرف ضلع شرقي و باالي در ورودي، آثار منارك. شرقي و غربي دارد
  . آثار يك قبر در اين آرامگاه وجود دارد كه بسيار آسيب ديده است. از بين رفته است

  )5شكل( )اَديره مير مهدي(آرامگاه ميرمهدي 

يـزرع در   زهك در يك منطقه بياباني، خشك و تقريباً لـم آرامگاه سيدمهدي در شرق شهرستان 
فاصلة پانزده كيلومتري مركز بخش جزينك، دهستان جزينك و صد متري روستاي نـدام غربـي   

دسترسي به اين آرامگـاه،  . در فاصلة پنجاه متري آرامگاه سردار شهيد ميرحسيني قرار گرفته است
.اي ندام غربي به آساني امكانپذير استاز طريق جاده زابل به زهك و جادة فرعي روست

1
  

بر اساس روايـات مـردم   . شده، هيچ سند معتبري در دست نيست دربارة مشخصات فرد مدفون
ـتگان و نسـل      منطقه، اين مقبره محل دفن شخصي به  نام سيدمهدي است كـه مـورد احتـرام گذش

.شهرت دارد» اَديرة ميرمهدي«اين مقبرة چهارگوش به . كنوني است
2
در فرهنگ لغت به » اَديره« 

رفته اسـت؛ بـه همـين دليـل     در دورة صفويه براي سيد به كار مي» مير«معناي مقبره يا محجره و 
بسياري از افراد محلي اظهار كردند كه اين مقبره، در دوران صفويه بنا شده است و فـردي كـه در   

.اين مقبره مدفون شده، ميرمهدي بوده است
3

  

هاي به كار  ويژه ابعاد خشت شواهد معماري و بهتوان گفت آرامگاه ميدربارة گاهنگاري اين 
تـر از دورة   توانـد قـديمي   دهد كه بناي مذكور نمـي  نشان مي) متر سانتي 5×28×28(رفته در اين بنا 

.ها، شاخص دورة تيموري است تيموري باشد؛ زيرا ابعاد اين خشت
از سوي ديگـر، بـا تكيـه بـر      4

  متعلق به) اديرة ميرمهدي(توان استنباط كرد كه محوطة قبرستان دشتك  ه ميشد گذاري انجام تاريخ

________________________________________________________________ 

، سـازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و گردشـگري اسـتان سيسـتان و         )1387(گزارش ثبتي مقبره ميرمهدي  1
  . 5بلوچستان، ص

  .491ص، همان، )1383(رضا مهرآفرين  2

هـاي اسـتان سيسـتان و    شـماري از مقبـره   ،)1390)(شعبة سيستان و بلوچستان(شناسيپژوهش گروهي بنياد ايران  3

انتشـارات بنيـاد   : حسـن حبيبـي، تهـران   : رضـا كماليـان، تـدوين نهـايي    امـين : ، سرپرست طرح در شـعبه بلوچستان
  .180شناسي، ص ايران

، »شده در آن هاي انجاماي از نتايج مطالعات و كاوشكوه خواجه و خالصه هاي خشتييادمان«، )1374(سيدمحمود موسوي  4
  .85سازمان ميراث فرهنگي، ص: ، تهران4ج مجموعه مقاالت كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران،
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  آرامگاه ميرمهدي : 5شكل

  

  

كـه ايـن مقبـره بـه آن     ) به معناي سيد و نيز نام خاص مهـدي (دورة صفويه است؛ زيرا عنوان مير 
  1.شود ة صفويه رايج ميمنتسب است، از دور

اين بنـا  . كنداي را به خود جلب ميمرتفع و گنبددار چشم هر بينندهدر قبرستان دشتك، بنايي 
هايي از گنبد هاي اخير مرمت شده است؛ زيرا در گذشته بسيار آسيب ديده و فقط بخشطي سال

  . و ديوارها بر جاي مانده بود

 ارتفاع احداث شده آرامگاه ميرمهدي، بر روي بلندترين قسمت قبرستان و بر روي يك تپة كم
ورودي آرامگاه در ضلع جنوبي آن واقع شده و از دو قسمت تشكيل شده و خـود بنـا داراي   . است

  .مساحتي در حدود صد متر مربع است

با داالن طواف دوران ساساني است؛ با اين تفاوت كه بـه جـاي    پالن اين بنا مشابه چهار طاقي
. لي بنا هم در همين ضلع قرار داردشود كه درِ اصداالن طواف، راهرويي در قسمت جنوبي ديده مي

در . مصالح بنا از آجر و خشت ساخته شده و ديوارهاي داخلي و خارجي با گل اندود شـده اسـت  
ـين  باالي ديوار دو رديف آجر بدون پوشش ديده مي شود كه زيبايي خاصي به بنا داده است؛ همچن

ايـن  . فرش شده است 20×20حدود دور تا دور بنا به عرض بيش از يك متر با آجرهايي به ابعاد 
________________________________________________________________ 
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متر است تا بتواند فشار حاصـل   5/1قطر ديوارها . آرامگاه تقريباً مستطيل شكل ساخته شده است
كار رفته در بنا پس از مرمت، از فلز با تاج قوسي شكل سـاخته   شش درِ به. از گنبد را تحمل كند

يك راهرو قرار دارد كه از آنجا به پس از وارد شدن از ورودي اصلي در ضلع جنوبي، . است شده
. توان به داخل آرامگاه وارد شـد با وجود تعدد درها، از تمامي آنها مي. شويماتاق گنبددار وارد مي

در چهار ضلع اصلي، درست در باالي درهاي . فضاي ورودي ضلع جنوبي داراي سقف مسطح است
پوشش . اي تأمين نور ساخته شده استورودي، چهار پنجرة فلزي با طاق هاللي وجود دارد كه بر

.كف بنا از آجر است و شش قبر آجري بدون مشخصات در اين آرامگاه وجود دارد
1

  

  قبرستان بزرگ خَمك 

در فاصلة صد متري جنوب شرق چاه باستاني روستاي خَمك، تپة كـوچكي قـرار دارد كـه نـزد     
مك تا پنجاه سال پيش محل تـدفين  قبرستان كهنة خَ. اهالي محل، به قبرستان كهنه معروف است

  . شود اكنون به عنوان زمين بازي كودكان از آن استفاده مي درگذشتگان اين روستا بود، اما هم

ـتان     احتماالً پس از متروكه شدن قبرستان كهنه، مردم روستاي خَمك اقدام بـه سـاخت قبرس
 اي قـرار دارد كـه تمـامي سـطح و    بر بلنداي تپهاين قبرستان . اندجديدي در خارج از روستا كرده

ـتان    ). 6شكل(هاي مختلف است هاي آن پوشيده از قبور كهنه، نو و آرامگاهدامنه آنچـه در ايـن قبرس
ـتان   كند، بزرگي و وسعت آن است و شايد بتوان گفت يكي از بزرگ جلب توجه مي ـاي  تـرين قبرس  ه

اي در جبهة شمالي آن جـاده هاي كشاورزي و در جبهة جنوبي قبرستان زمين. حوزة زهك است
بر بلندترين قسمت تپـه،  . يابداي فرعي به داخل قبرستان راه مياز اين جاده، جاده. خاكي قرار دارد

اي آجري به ارتفاع اين آرامگاه بر روي مصطبه. كندخود نمايي مي آرامگاهي به شكل چهار طاقي
 داخل بنا، دو پله در جلـوي هـر ورودي   و براي ورود آسان به متر قرار گرفتهحدود هشتاد سانتي

چهار طاقي و گنبد بر روي چهار جرز استوار اسـت كـه وجـود ايـن جرزهـا       .ساخته شده است
موجب شده است پالن آرامگاه از بيرون، شكل چهارضلعي و از داخل صورت چليپايي به خـود  

 سراميك مشكي ا كهدر كف بن. جرزها آجري است و گنبد، با گچ سفيد اندود شده است. بگيرد
در چهار گوشه بنا چهـار  . فرش شده، فقط يك قبر صندوقي با پوشش سنگ گرانيت وجود دارد

  تنهـا . هايي است كه بر روي هـم قـرار گرفتـه اسـت    اي وجود دارد كه شامل مكعبمنارك پله
________________________________________________________________ 

  .71، همان، ص)1393(شهركي فرخنده  1
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  قبرستان بزرگ خَمك : 6شكل

  

  

قرار دارد و شامل ده كتيبة مربع شكل است كه در دو ها تزئينات اين آرامگاه در دو طرف ورودي
اند و در مركز هر مربع، يك دايره كوچك و در اطراف آن رديف پنج تايي كنار هم قرار گرفته

شده  اين آرامگاه بر اساس مشخصات نوشته. شودهاي مربع، اشكالي شبيه به برگ ديده ميو گوشه
خان، سـردار و بـزرگ    هريار خمكي فرزند اميرمهديبر روي لوح قبر، متعلق به احمدخان اميرش

به علت عدم تطابق مصالح و پالن بنا . وفات يافته است. ش1324خاندان شهركي است كه در سال 
هاي اخير ساخته شده باشـد و بنـاي   با تاريخ فوت، اين احتمال وجود دارد كه اين آرامگاه در سال

  .اي ديگر بوده استاوليه به گونه

بنـايي آجـري و   . دوم، در فاصلة كمتر از ده متري جنـوب آرامگـاه اولـي قـرار دارد    آرامگاه 
چهارگوش، بدون سقف كه فقط اندود گلي ضلع جنوبي آن سالم است و احتماالً به تازگي مرمت 

شيب تپه موجب شده . شده و بيشترين آسيب را در اثر وزش بادهاي محلي ضلع شمالي ديده است
ـتطيل   در چهار گوشه بنا چهار منار مكعب. ي كمتر از ديوار شرقي باشداست ارتفاع ديوار غرب مس

بام به تعداد پنج عدد وجود متر و در ميان هر ديوار تزئيناتي مانند رخبه ارتفاع حدود هشتاد سانتي
بنا داراي دو ورودي از شمال و جنوب، به شكل طاق هاللـي  . دارد كه به شدت آسيب ديده است
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. سـطح اسـت   دي جنوبي يك پله ساخته شده و ورودي شمالي آن بـا تپـه هـم   است و جلوي ورو

ورودي جنوبي احتماالً ورودي اصلي آرامگاه است؛ زيرا ديوار جنوبي، تنها ديواري است كه سطح 
كف آرامگاه سيماني است و فقـط يـك   . گل مرمت شده و شامل دو قاب متداخل استآن با كاه

خان شهريار خمكـي   خان فرزند اميرمهدي روي اين لوح، نام شيرعليبر . لوح در وسط بنا قرار دارد
تـوان  بر اساس نام پـدر مـي  . كه در بيست سالگي وفات يافته، حك شده و فاقد تاريخ فوت است

هـاي آنهـا در   انـد كـه آرامگـاه   شده در آرامگاه اول و دوم، با هم بـرادر بـوده   گفت كه افراد دفن
  .مجاورت هم ساخته شده است

هاي روباز و داراي دو ورودي مگاه سوم كه در شرق آرامگاه قبلي قرار دارد از نوع آرامگاهآرا
. رسـد شمالي و جنوبي است و فقط بخشي از ديوارهاي آن به ارتفاع حدود بيش از يك متـر مـي  

  . شودآثار قبر در اين آرامگاه مشاهده نمي

و بنايي چهارگوش با چهـار ورودي  آرامگاه چهارم، در جنوب شرقي آرامگاه دوم قرار دارد 
اي و مصـالح آن شـامل آجـر، آهـن و     سقف بنا خرپشته. شوندبه آن وارد مي است كه بوسيلة پله

ديوارها به ضخامت يك آجر است . اي از گل پوشيده شده استسيمان است كه در نهايت با اليه
سري است كـه بـه ترتيـب در    و داخل بنا دو قبر از سنگ سياه وجود دارد كه مربوط به پدر و پ

اين احتمال وجود دارد كه بنـاي فعلـي بـر روي يـك بنـاي      . اندوفات يافته. ش1383و1328سال 
  . تر ساخته شده استقديمي

ترين قسمت قبرستان، دو آرامگاه ديگر وجود دارد كه از لحاظ پالن، تزئينات و مواد  در شرقي
ها داراي آرامگاه. اين قبرستان دارد) خان ه شيرعليآرامگا(و مصالح شباهت زيادي به آرامگاه دومي

ي بنا وجود دارد كه قسـمت  هامنارهايي در گوشه. چهار ورودي از چهار طرف بنا و روباز است
. شـود بام ديده ميبر روي لبة ديوارها تزئيناتي مانند رخ. انتهايي آنها به شكل هرم ساخته شده است

ـيب را ديـده   ها نيز ديوارهايدر اين آرامگاه در يكـي از  . انـد شمالي به دليل وزش باد، بيشترين آس
ها يك قبر صندوقي از سيمان كه فقط داراي نام متوفاست و در ديگري قبـري از خشـت   آرامگاه

ـتي دارد،   . اي و بدون مشخصات استوجود دارد كه به شكل طاق گهواره آرامگاهي كه قبـر خش
  .ريخته استقسمت باالي ورودي جنوب غربي آن فرو 

ـتان اسـت، داراي قبـوري از    ترين قبرستان قبرستان بزرگ خَمك كه يكي از بزرگ هاي سيس
اي است كه قبور قديمي، از خشت و با پوشش طاق گهواره. هاي مختلف و اشكال متنوع استدوره
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ديگـر،  نمونة . شود و دهانة بسياري از آنها فرو ريخته استارتفاعي ديده مي هاي كمبه شكل پشته
هـا شـامل خشـت و گـل،     اين پوشش. قبور صندوقي است كه در پوشش با يكديگر تفاوت دارند

آجر، سيمان، سنگ مرمر و گرانيت است كه قبور صندوقي بـا پوشـش خشـت و گـل، قـدمت      
اي از قبور صـندوقي سـيماني در ايـن    نمونه. اند بيشتري نسبت به ساير قبور دارند و فاقد مشخصات

قبرهـاي سـه طبقـه    . دارد كه سطح بااليي آن، به شكل چندطبقه ساخته شده استقبرستان وجود 
  .   متعلق به مردان و قبرهاي دو طبقه متعلق به زنان است

بخش خاصي از قبرستان به قبور اهل سنت اختصاص داده نشده است و تعداد انـدكي از قبـور   
ارتفاعي است  هاي كمبرها به شكل پشتهاين ق. اهل تسنن در ميان ساير قبور اين قبرستان وجود دارد

ريزه پوشيده شده و دور تا دور آن با خشت يا آجر به شكل بيضي درآمده و همچنين كه با سنگ
  .دو شاخه در باال و پايين قبر كاشته شده است

  هاي روستاي قلعه نوآرامگاه

. ع شده استروستاي قلعه نو در شرق شهرستان زهك، بخش جزينك و در دهستان جزينك واق

اي به ارتقاع پنج متر ساخته شده و هفت آرامگاه دارد كـه در ايـن    قبرستان اين روستا بر روي تپه
هـا در  هـاي سـاير آرامگـاه   شود و ويژگيها پرداخته ميقسمت، فقط به توصيف يكي از آرامگاه

  .جدول آورده شده است

  آرامگاه سيد پادشاه

ـتان جزينـك و    آرامگاه سيد پادشاه در شهرستان زهك، پانزده كيلومتري مركز بخش جزينك، دهس
.كهنه قرار گرفته اسـت غرب روستاي قلعهنو و در صد متري شمالپانصد متري شرق روستاي قلعه

ايـن   1
اي بلند به ارتفاع هشت متر واقع شده است؛ ايـن تپـه   نو و بر فراز تپهاثر در قبرستان قديمي روستاي قلعه

ـانوادگي خوشـدل هاشـمي     آرامگاه مربوط به سيدحسين. رددر دشتي مسطح قرار دا بن هاشم با نام خ
ـين . نـو بـوده اسـت   وي از افراد محترم و بانفوذ منطقه و از سادات ساكن در روستاي قلعه. است  سيدحس

ـاقي  ) سيد پادشاه(  يك بار ازدواج كرد، اما بعد از مدتي به تنهايي ادامه حيات داد و از خـود اوالدي ب

________________________________________________________________ 

، سازمان ميراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و گردشـگري اسـتان سيسـتان و       )1387( گزارش ثبتي مقبره سيدپادشاه  1
  .7بلوچستان، ص
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وي مدتي در محل دفن فعلي خود معتكف شده بود تا اينكه اقوام دوباره او را يافتنـد و بـه    .نگذاشت
 با توجه بـه موجـود نبـودن   . اندمند بود و براي او كراماتي قائل شدهوي بسيار سخاوت. خانه بازگرداندند

ـا بـر    اسناد معتبر و از بين رفتن قبر مذكور، متأسفانه تاريخ دقيق فوت وي مشخص نيست، ولي احداث بن
ـاخت   همچنين گفته مي. كنندقبر او را اواخر دوران قاجاريه ذكر مي  شود وي قبل از فوت، اقـدام بـه س

 مشـرف بـه  اين بنا از سمت جنوب و شرق به اراضي مزروعي و در سمت غـرب  . آرامگاه كرده است

.شودنو ختم مينو و از سمت شمال نيز به قبرستان و بقاياي قديمي روستاي قلعهروستاي قلعه
1

  

در ساخت اين بنا همانند ديگر اماكن قديمي در روستا، از خشت و گل استفاده شده است كـه  
ـ  . سطوح داخلي و خارجي ديوارهاي آن اندودي از گل دارد ـبك خان ـاي ههمچنين گنبد اين بنا به س  ه

در داخل آرامگاه نيز سه طاقچه بـا سـه تـورفتگي    . ساخته شده است) گنبد سيستاني(سنتي سيستان
درِ ورودي اين بنا نيز در ضلع غربي ساخته شده است كه در حال حاضر فاقد . متفاوت وجود دارد

مان هاي ساكنان روستا، آرامگاه يك در چوبي داشته كه با گذشت زطبق گفته. در و پنجره است
با توجه به نحوة قرار گرفتن اين مقبره بر فراز تپه، از سـمت شـرق و غـرب بـا     . از بين رفته است

رسد و تنها در سمت شمالي بـه ادامـه تپـه، بناهـاي قـديمي و      شيب تندي به اراضي كشاورزي مي
ارهـا  توان به وجود تزئيناتي روي سـطح داخلـي ديو  هاي اين بنا مياز ويژگي. شودقبرستان ختم مي

ـيد در نـزد   . اشاره كرد كه با گل رس ساخته شده و به آن فرم داده شده است با توجه به اينكه س
مردم روستا از قداست و احترام برخوردار است، بيشتر مردم روستا، بستگان و نيز كساني كـه بـه   

مقبـره،   نذورات ايـن . كنندمي يابند و آن را زيارتكرامات وي معتقدند، در اين مكان حضور مي
  .شودمتشكل از نان محلي و ذبح احشام است كه در ميان اهالي روستا و افراد نيازمند تقسيم مي

  قبرستان تپه آتشگاه

اي مرتفع به شكل يك  سيستان، تپه تاي قلعه كَنگ و در سمت چپ رودخانةدر شمال شرق روس
دو قسـمت شـمالي و   يك شكاف عميق به  جنوبي كشيده شده و به وسيلة- اليزبانه در جهت شم

سـطح ايـن تپـة نـاهموار را     . وسعت تپة جنوبي از تپة شمالي بيشتر است .تقسيم شده استجنوبي 
________________________________________________________________ 

هـاي اسـتان سيسـتان و    شماري از مقبـره  ،)1390) (شعبة سيستان و بلوچستان( شناسيپژوهش گروهي بنياد ايران  1
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جنـوبي ايـن    دو سوي شرق و غرب و همچنين زبانـة  در. هاي ريز و درشت شن پوشانده است دانه
روستاهاي اطراف جديدتر است و همچنان مورد استفادة قبرستان غربي . تپه، دو قبرستان قرار دارد

آرامگاهي در سـطح  تمام قبور اين دو قبرستان، در دل خاك ايجاد شده است و هيچ . گيردقرار مي
جنوبي آن قرار گرفتـه و   ترين قسمت زبانة ين تپه، در مرتفعتنها آرامگاه ا. خوردآنها به چشم نمي

  1.اصر و از آنِ علم خان نارويي استمربوط به دوران مع

ـنگ    اين قبرستان از نوع قبور صندوقي با پوشش قبرهاي جديد   ـنگ مرمـر، س هاي مختلف س
ـيت  سطح برخي قبور سيماني به شكل طبقه. گرانيت و سيمان است اي ساخته شده كه نشانة جنس

در شيب تپـه و در دل خـاك   ) طور كه گفته شدهمان(تمامي قبور تپه آتشگاه . شده است فرد دفن
  .اي قرار گيردموجب شده است قبور به شكل پلهاند كه اين مسئله ايجاد شده

ارتفاعي است كه روي آنهـا   هاي كمقبور قديمي كه در جبهه شرقي قرار گرفته، به شكل پشته
ي ديگر قبوري به شكل صندوقي و از خشت است كه در نهايت ريزه پوشيده شده و دستهبا سنگ

در ميان اين قبور قديمي بـه صـورت پراكنـده    البته قبور جديدي . اي از گل اندود شده استبا اليه
  ). 7شكل(ساخته شده است

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قبرستان تپه آتشگاه  :7شكل

________________________________________________________________ 
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  قبرستان تپه شهرستان

ـبتاً   بزرگ اين رودخانه به سمت زهك، تپةسيستان و در كنار پيچ  در سمت راست رودخانة نس
ي خاك رسي و اين تپه، دارا .جنوبي است- شود كه جهت آن شمالي شكلي ديده مي بزرگ و طولي

 بر اساس روايات محلي، بر روي اين تپه شـهري قـرار  . شهرستان معروف است زردرنگ و به تپة
  .ساخته است» رام«داشته كه آن را 

ـيم كـرده  ش شمالي و جنوبي تشهرستان را به دو بخ غربي، تپة- كاف عميق با جهت شرقييك ش  قس

ـتي . جنوبي است وسعت و ارتفاع تپة شمالي كمتر از تپة. است ـاي  و بلنـدي  سطح هر دو تپه، داراي پس  ه

 در سطح و. ها را مشاهده كردها و فرورفتگيتوان اين برجستگي راحتي مي دور به زيادي است و از فاصلة

ـات   سنگ. شود شهرستان، هيچ نوع پوشش گياهي ديده نمي دامنة تپة  ريزه، ماسه، حجـم انبـوهي از قطع

.دهدآثار سطحي اين تپة عظيم باستاني را تشكيل ميسفالي و آوار سنگين بناهاي فرو ريخته، 
1

  

ارتفـاع،   كوچـك و كـم   اين تپـة . از نظر ظاهر عمومي متفاوت از تپة جنوبي است شمالي تپة
اين تپه از هر سو داراي شيب ماليمي اسـت  . نه از جنوب به شمال كشيده شده استمانند يك زبا

ـتان      هم متأسفانه. و ميزان پراكندگي سفال آن نيز بسيار كمتر است اكنون اين تپـه بـه عنـوان قبرس
گيرد و بيشتر سطح آن را قبور قديمي و جديد دربرگرفتـه   روستاهاي اطراف قرار مي مورد استفادة

متعددي اسـت كـه در گوشـه و     شدة هاي تخريب توجه اين تپه، كورههاي جالب  يژگياز و. است
.خورد كنار آن به چشم مي

2
   

ـاع اسـت كـه     هاي كماين قبرستان وسيع با ماسه بادي پوشيده شده و داراي قبوري به شكل پشته ارتف
ـايش   . دارداين قبور، به اهل سنت منطقه تعلق . اندريزه پوشش دادهروي آنها را با سنگ ـاد موجـب فرس  ب

ـاي   هاي سفال روي قبور را با خود جابهها و تكهريزهتر شده و سنگشديد قبور قديمي ـا كـرده و ج  ج

گذارند نيـز بـه طـور    هايي كه به عنوان نشان در باال و پايين قبر ميسنگ. آنها را ماسه بادي گرفته است
ـان اسـت  اين ق. است ريزه شدهكامل خرد شده و تبديل به سنگ  قبـور جديـدتر  . بور قديمي فاقد نام و نش

اهل تسنن در اين قبرستان، به همان شكل معمول هميشگي است؛ با اين تفاوت كه بر باالي برخـي  
تعداد انـدكي از قبـور   . اند و مشخصات فرد متوفي بر آن حك شده استهايي قرار دادهقبور، لوح

  .شودبور اهل سنت ديده مياهل تشيع در اين بخش از قبرستان و در كنار ق
________________________________________________________________ 
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در ايـن بخـش، شـش آرامگـاه     . شيب شرقي و جنوب شرقي تپه، به قبور تشيع اختصاص دارد
شكل بـا سـقف    آرامگاه اول شامل تك اتاقي مستطيل. وجود دارد كه تنها سه آرامگاه سالم است

فاقـد   آرامگـاه . گنبدي از آجر،  با يك ورودي سمت جنوب و سه دريچه در اضالع ديگر است
در اين آرامگاه فقط آثار . تزئينات و اندود گلي روي ديوارها و بخشي از گنبد آن از بين رفته است

. انـد هاي بزرگي بر روي آن قرار دادهسنگ يك قبر وجود دارد كه بسيار آسيب ديده است و قلوه

  .كف اتاق با ماسه بادي پر شده است

اند و از يكي از آنها فقط بخشي از م ساخته شدههاي دوم، سوم و چهارم چسبيده به هآرامگاه
ديوارهاي آن باقي مانده و دو آرامگاه ديگر، در ماسه بادي فـرو رفتـه اسـت و گنبـد، بخشـي از      

ها امكان رؤيـت قبـور   به دليل پر بودن آرامگاه. شودديوارها و قسمت باالي ورودي آنها ديده مي
  .اين سه آرامگاه، آجر با اندود گل استكار رفته در ساخت مصالح به . وجود ندارد

هاي پنجم و ششم نيز در كنار هم ساخته شده و بخش اندكي از ديوار و پي آنها بـاقي  آرامگاه
هايي به شكلي است كه در داخل آنها روزنه هاي مستطيلديوارها از بيرون داراي قاب. مانده است

هـاي  سـفال  ورد استفاده قرار گرفته، خـرده شكل چليپا ساخته شده و در گلي كه براي پوشش بنا م
شـود  در داخل اين دو آرامگاه، آثار دو قبر در كنار هم ديده مـي . شودقرمز رنگ فراواني ديده مي

  .كه احتماالً از نوع قبور صندوقي خشتي با اندود گل است، ولي بسيار آسيب ديده است

هاي مختلف سنگ، سـيمان و  با پوشش تمامي قبور اين بخش از قبرستان، از نوع قبور صندوقي  
به احتمال زياد بسـياري از  . غيره است كه سطح برخي از آنها به شكل چندطبقه ساخته شده است

  .  است ها مدفون شدهقبور اين قبرستان در زير ماسه

  

  هاي حوزه زهكجدول قبرستان

ايطاق گهواره  نام محوطه
قبر صندوقي

 خشتي

قبر صندوقي
 ...سنگي و

بدون
 مشخصات

 با مشخصات

قبر با سطح 
  مطبق

  • • • • • • قبرستان دشتك

  _ • • • • • قبرستان دم خواجه احمد

  _ _ • _ _ • قبرستان تپه گوري

  _ _ • _ _ • قبرستان كهنه خمك
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ايطاق گهواره  نام محوطه
قبر صندوقي

 خشتي

قبر صندوقي
 ...سنگي و

بدون
 مشخصات

 با مشخصات

قبر با سطح 
  مطبق

  •  • • • • • قبرستان بزرگ خمك

قبرستان اطراف زيارت
 اميرالمؤمنين خمك

•  •  •  •  •  

  

  _  _ • _ • • قبرستان تپه دز

  •  • • • _ • قبرستان ميلك

قبرستان اطراف آرامگاه
 ابراهيم نمكي

•  •  •  •  •  _  

قبرستان اطراف زيارت
 مرتضي علي

•  •  _  •  _  _  

  _  _ • _ _ • تپه طفالن

  •  • • • • • قبرستان تپه آتشگاه

  •  • • • • • قبرستان تپه شهرستان

قبرستان اطراف زيارت
 شاه ولي

•  •  •  •  •  

  

_  

  _  • • • • • قبرستان ده لوف

  

  

  

  هاي حوزه زهكجدول آرامگاه

  قبر پوشش سقف تزئين بيروني تزئين داخلي پالن داخلي پالن بيروني نام آرامگاه

 آرامگاه اديره مير مهدي

  •  گنبد _ _ چليپايي مستطيل

دشتك، آرامگاه شهيد
 ميرحسيني

  •  • هشت ضلعي هشت ضلعي

  •  گنبد

 دشتك، بي نام

  •  روباز _ _ مستطيل مستطيل

 دشتك، بي نام

  •ايگهوارهطاق _ _ مستطيل مستطيل
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  قبر پوشش سقف تزئين بيروني تزئين داخلي  پالن داخلي پالن بيروني نام آرامگاه

آرامگاه قبرستان دم
 خواجه احمد

  _  •  مستطيل  مستطيل

  •  گنبد

قبرستان بزرگ خمك،
 1آرامگاه

  •  _  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

قبرستان بزرگ خمك،
 2آرامگاه

  •  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

قبرستان بزرگ خمك،
 3آرامگاه

  _  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

قبرستان بزرگ خمك،
 4آرامگاه

  _  _  مستطيل  مستطيل

  •  ايخرپشته

قبرستان بزرگ خمك،
 5آرامگاه

  _  _  مستطيل  مستطيل

  •  مسطح

قبرستان بزرگ خمك،
 6آرامگاه

  •  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

قبرستان بزرگ خمك،
 7آرامگاه

  •  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

7قبرستان ميلك،
 آرامگاه

  _  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

قلعه نو، آرامگاه اباذر
 راشكي

  •  _  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

قلعه نو، آرامگاه
 باركزايي

  •  _  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

 قلعه نو، آرامگاه دختر

  • گنبد • • چليپايي مستطيل

قلعه نو، آرامگاه
 فيروزكوهي

  _  •  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

قلعه نو، آرامگاه سيد
 پادشاه

  _  •  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

 قلعه نو، آرامگاه نارويي

  • گنبد _ _ چليپايي مستطيل

  • گنبد _ _ چليپايي مستطيلقلعه نو، آرامگاه كل كنگ
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  قبر پوشش سقف تزئين بيروني تزئين داخلي پالن داخلي پالن بيروني نام آرامگاه

 آرامگاه ابراهيم نمكي

  •  روباز _ _ مستطيل مستطيل

  •  گنبد _ _ مستطيل مستطيل 1تپه شهرستان، آرامگاه

تپه شهرستان،
 4و3و2آرامگاه

  _  _  مستطيل  مستطيل

  _  گنبد

تپه شهرستان،
 6و5آرامگاه

  •  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

قبرستان ده لوف، آرامگاه
 غربي

  •  •  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

قبرستان ده لوف، آرامگاه
 مياني

  •  _  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

قبرستان ده لوف، آرامگاه
 شرقي

  •  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

قبرستان ده لوف،
هاي جنوب غربيآرامگاه

  _  _  مستطيل  مستطيل

  •  گنبد

  

  

  

  گيري   تحليل و  نتيجه

ها تابع نوعي رفتار طور منطقي اين سنتهاي مذهبي است، اما بهدهندة جنبه هاي تدفين، نشانسنت
.زندگان با مردگان است

1
  

هاي مذهبي، وضعيت زمين، پرآبـي  اسالمي عواملي مانند تفاوت در ساختار قبور سيستان دورة
اي كه در اصطالح محلي به كه قبور با طاق گهوارهطوري  و خشكسالي بسيار مؤثر بوده است؛ به

گويند، براي جلوگيري از باال آمدن جسد در اثر باال آمدن زِه و رطوبت، بنا مي (Tirg) آن تيرگ
شـده  ها طبق سنت معمول ساير مناطق انجام مـي تدفين هاي خشك،الشده و در عين حال در سمي

 كـه ميـزان  زماني . البته ميزان رطوبت و بارندگي، در شكل تيرگ تغييراتي ايجاد كرده است. است

________________________________________________________________ 

1  Chapman, R. Kinness, I, and Rand s borgk (1981), The Archaeology of death, Cambridge, p.7.  
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ـاق گهـواره     اي بـر روي سـطح  آب و رطوبت در منطقه زياد باشد، اتاقكي از خشت يا آجر با پوشـش ط
  ).9و  8شكل(شوددهند و سپس دهانه قبر بسته ميداخل آن قرار مي شود و جسد را درساخته مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تيرگ در زمان رطوبت زياد منطقه : 8شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار تيرگ در زمان رطوبت زياد : 9شكل
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هايي از خشت و آجر كنند و ديواره زماني كه رطوبت در حد متوسط است، زمين را گود مي
اي بر روي آن ساخته جسد در داخل آن قرار داده شده و در نهايت، طاق گهوارهشود و ساخته مي

  ). 11و  10شكل(شود مي

  

  

  

  

  

  

  

  تيرگ در زمان رطوبت متوسط منطقه : 10شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار تيرگ در زمان رطوبت متوسط منطقه: 11شكل

  

  

پوشش سقف، از خشت و آجر توان گفت به دليل كمبود چوب در فالت ايران، براي البته مي
اين تفاوت در ساختار  1.گرفته استشد كه اين عمل به صورت طاق يا گنبد صورت مياستفاده مي
  .    هايي مانند خَمك و تپه آتشگاه مشاهده كردتوان در قبرستان خوبي مي قبور را به

________________________________________________________________ 

  .135، ص8انتشارات دانشگاه تهران، چ : ، تهرانبررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران، )1392(وحيد قباديان  1
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از لحاظ سـاختار،  تيرگ . هاي پيش از اسالم استرسد اين سنت تدفين، ادامة سنتنظر ميبه 
.اي شهر سوخته دارد شباهت زيادي به قبور سردابه

هاي سيستان از قبرستان شهر ترين تدفينقديمي 1
. قبور تيرگ به قبور پشته سنگي منظم كوه خواجه هم شباهت دارد. سوخته به دست آمده است

.اسـت اي كوه به شكل بيضي و چهارگوش ايجاد شـده  اين دسته از گورها بر سطح صخره
2
نمونـه   

چين اين استان، در چابهار واقع شده و مربوط به دورة تاريخي است كه بـه  ديگر گورهاي سنگ
.گورستان دمبِ كوه معروف است

همچنين مشابه اين قبور در جنوب شرق ايران فـراوان اسـت    3
ـير  زار و محمودآبـاد  آباد، تپه گبر در روستاي پارسان، اللهتوان به گورستان عباسكه مي در بردس

.اشاره كرد
تپه كه مربوط به نيمه دوم هزاره دوم است،  قابل ذكر است كه تيرگ، به قبور هفت 4

5هايي با طاق قوسي استاين قبور سرداب. شباهت فراواني دارد
تيت بر اين باور اسـت  ). 12شكل( 
ه است كه زماني اند، سنتي بودكردهكه اين سبك تدفين كه مردگان را باالتر از سطح زمين دفن مي

محتمل است كه اين سنت، باقيمانـده از ديـن   . در سيستان وجود داشته و اخيراً فراموش شده است
.باشدزرتشت 

6
   

از ميان پانزده قبرستان اين حوزه، بيشترين نوع قبور از لحاظ ساختار، مربوط به نوع تيرگ و 
اكنان منطقه به سادگي در تدفين از لحاظ پوشش بيروني فاقد مشخصات است كه نشان از اعتقاد س

دهندة شرايط آب و هوايي  مناسب  وجود قبور نوع تيرگ نشان. و عدم رواج سواد در گذشته دارد
ـيش  هاي قبل است كه پرباران و مرطوب بود و به صورت تدفينمنطقه در دوره از اسـالم   هـاي پ

اخير همانند قبور ساير مناطق  هايشد، اما قبور جديد به دليل خشكسالي در سال منطقه ساخته مي
پوشش خارجي قبور، تحت تأثير چند عامل با هم متفاوت است؛ زن ). 13شكل(ساخته شده است 

كه هر چه كه به داشتن سواد و رواج آن بسيار وابسته است به طوري (و مرد بودن، ترتيب زماني 
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  .162، ص4ش شناسي، هاي باستانگزارش

  . 63انتشارات دانشگاه تهران، ص: ، ترجمة شيرين بياني، تهرانتاريخ عيالم، )1389(پير آميه  5

  .178، صسيستان، )1362(پي تيت. جي  6
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و همچنين ) شوداراي نوشته ميدليل گسترش سواد، قبور بيشتر دشويم بهبه زمان معاصر نزديك مي
در دوراني كه سواد چندان رواج نداشت، قبور . جايگاه اجتماعي و مصالح از جملة اين عوامل است

شد، اما با وجود گسترش سـواد  مردان با پوششي سه طبقه و قبور زنان پوشش دو طبقه ساخته مي
ـتفاده در    هاي اخيدر دهه. هاي اخير همچنان اين رسم رايج استدر دوره ر، براي مصـالح مـورد اس

همـين مصـالح   . گيـرد  ساخت قبور، همان مواد و مصالح رايج در ساير مناطق مورد استفاده قرار مي
   .كندطبقه اجتماعي افراد را نيز مشخص مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1389:63آميه،(م.گور ايالمي اواخر هزاره دوم ق : 12شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  خشكسالي ساختار قبور در زمان : 13شكل
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ـترين آنهـا داراي گنبـد و از لحـاظ      29ها بايد گفت كه از ميان دربارة آرامگاه آرامگاه، بيش
دهندة مقام و مرتبت ساخت يك آرامگاه نشان. هاي ساساني است معماري تحت تأثير چهارطاقي

 اي است كه كمترين تفاوت و آسـيب را صاحب آن است، اما مصالح و شكل ظاهري آنها به گونه
انداز يكنواخت بافت روستايي وارد كرده و از مصالح بومي، شكل پوشش سقف و انـدود  به چشم

ها، بـه ايـن عامـل    متأسفانه در چند سال اخير به بهانة مرمت اين آرامگاه. كندها تبعيت ميخانه
توجه نشده است و استفاده از مصالح نامأنوس، وصلة ناجوري در معماري و بافت سنتي محسـوب  

  . هاي قبرستان بزرگ خَمكشود؛ مانند برخي آرامگاهمي

 دهندة عمق اعتقادات مذهبي و پايبندي بـه هاي مختلف، نشانشناسي در سيستان در دورهشواهد باستان
گذشته . شود در دورة اسالمي اين تمايالت قوت گرفته است و در شكل جديدي ابراز مي. آن است

تأكيد در دين مبين اسالم، خاكسپاري و بزرگداشت درگذشتگان هاي مورد از ساير فرايض و آيين
اسالم . توان پيگيري كرددر آيات و روايات متعددي تأكيد بر اين جنبه را مي. يابداهميتي وافر مي

گرايـي  هاي نخستين بر اصول سادگي خود پا فشاري دارد، اما با ظهور خالفت اموي، تجملدر گام
هاي مختلف زندگي اجتماعي جامعه اسالمي زند و جنبهاين سادگي ميدست به طغيان وسيع عليه 

تدفين در دورة اسالمي، اصول كلي نظير غسل، كفن و نمـاز مخصـوص   . كندرا دستخوش تغيير مي
اي به گونـه . ميت را داراست، اما در شكل ظاهري و معماري قبور، تغييرات اساسي رخ داده است

  .ها نيز وجود داردندگي شهري در قبرستانكه طبقات اجتماعي، همانند ز

ها انجام شده كه به فراخور شـرايط  در حوزه زهك، تدفين در طيفي از قبور ساده تا آرامگاه
. آب و هوايي منطقه، جايگاه اجتماعي متوفي، ميزان تمكن مالي و تقدس متوفي متفاوت بوده است

بيشتر تحـت تـأثير اعتقـادات مـذهبي و      هاي تدفين در سيستان دورة اسالمي،توان گفت سنتمي
شرايط آب و هوايي خاص منطقه شكل گرفته و همچنين بازتابي از شرايط اقتصـادي دوره خـود   

دهد در برخي از ادوار، يك نوع وحدت رويه در نوع معماري قبور را شاهديم كه نشان مي. است
هـا گويـاي وجـود    فقط آرامگاههاي اقتصادي و فاصلة فقير و غني به حداقل خود رسيده و تفاوت

ـتان    هـايي كـه   افراد نخبة مذهبي يا قدرتمند از نظر اقتصادي است كه اين وحـدت رويـه در قبرس
همين تأثيرگذاري را به شـكل ديگـري در ادوار جديـدتر    . تر استقدمت بيشتري دارند، ملموس

تسهيل در ارتباطـات و   از نگاه ديگر، با توسعة تعامالت فرهنگي،. شاهديم؛ مانند قبرستان دشتك
ـله گرفتـه و   گسترش امكانات موجب شده پوشش قبور و معماري آرامگاه ها از حالت سنتي فاص
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  . به يكنواختي با مناطق ديگر گرايش پيدا كرده است

ـنتي خـود را از دسـت    در دهه هاي اخير، به دليل گسترش ارتباطات، تدفين شكل و اهميت س
امروزه از مصالح بومي، شـكل،  . اني با ساير مناطق رسيده استداده و به يك نوع همگوني و همس

كه حتي در برخـي مـوارد    شود؛ به طوري پالن و معماري متناسب با وضعيت محيطي استفاده نمي
بـه طـور   . ها وجـود دارد هاي ديرپا و شكل قبور و آرامگاهيك نوع تناقض بين اعتقادات و سنت

كردنـد و يـا هرگـز بـه سـاخت      نوشته روي قبور استفاده نميگاه از نشانه و مثال، اهل سنت هيچ
اند؛ حال آنكه امـروزه در هـر دو مـورد، تغييراتـي ايجـاد شـده اسـت و        آرامگاه اعتقادي نداشته

عالوه بـر آن، بـر روي قبـور اهـل     . خورديي از اهل سنت با نشانه و نوشته به چشم ميهاآرامگاه
شود؛ مانند قبـور  او نصب مي آيات قرآن و مشخصاتسنت سنگ عمودي به عالمت دفن متوفي، 

  .قبرستان ميلك

ـله     در اينجا مسئله، نصب يك سنگ عالمت يا ساخت بناهاي آرامگاهي نيسـت، بلكـه فاص
ـيوه سـاخت      هاي ديرين، به سيماي قبرستانگرفتن از سنت ها آسيب رسـانده و مصـالح، پـالن و ش

ا اضافه نكرده، بلكه آنها را از سادگي، همگـوني و  جديد عالوه بر آنكه بر جذابيت و اهميت آنه
  .ها دور كرده استتا حدودي اسالمي بودن قبور و آرامگاه
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  حسين بايقرا سياست مذهبي سلطان

  )تأثير بر تشيع: مطالعة موردي(

حميده شهيدي
1

  

  

  

  

هـاي   كه مقارن با واپسين سـال ) ق911 - 873(حسين بايقرا سالة سلطان 38حكومت   :چكيده
حكمراني خاندان تيموري در ايران و همزمان با تشكيل حكومت صفويه است، از نظـر چگـونگي   

در بيشـتر  . برخورد با مذهب شيعه و سياسـت مـذهبيِ اتخاذشـده در قبـال آن، مـورد توجـه اسـت       
مي مذهب تشيع در دوره تيموريان و به طور مختصر بـه گـرايش   تحقيقات كنوني به وضعيت عمو

حسين و فضاي مذهبي حاكم در اين عهـد پرداختـه شـده اسـت، امـا نگارنـده ايـن         مذهبي سلطان
هـا،   حـال  گيـري از منـابع تـاريخي، شـرح     تحليلي و با بهـره - نوشتار بر آن است تا با روش توصيفي

حسـين و وضـعيت مـذهبي     عالوه بر گرايش مذهبي سلطانها و مكاتيب اين دوران،  ها، نامه تذكره
شيعيان در قلمرو وي، به تبيين علل گرايش اين سلطان به مذهب شيعه و پيامدهاي سياست مـذهبي  

  .   او بر تشيع بپردازد

عشـري، خراسـان،    حسـين بـايقرا، مـذهب شـيعة اثنـي      تيموريان، سـلطان   :كليدي هاي واژه
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Religious Politics of Sultan Husain Bayiqra 

(A Case Study: The Impact on Shi’ism) 

Hamideh Shahidi 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract: The 38-year rule of Sultan Husain Bayiqra (911-873 AH/1468-1505 CE), 

coinciding with the latter years of the Timurid reign as well as with the establishment of the 

Safavid state, is considerable in terms of how the Shi’I Islam was treated and what religious 

policies were adopted towards it. The general situation of Shi’ism in the Timurid period 

and, to some extent, the religious inclination of Sultan Husain and the religious milieu of 

this period, have been explored in the current researches. However, the present study, 

drawing upon the historical sources, biographies, letters, and writings of this period, in 

addition to the religious inclination of Sultan Husain and the religious situation of Shi’a 

within his sphere, seeks to examine and explain the causes of the Sultan’s tendency towards 

Shi’ism and the consequences which his religious politics had for it. 

Key words: Timurids, Sultan Husain Bayiqra, Twelver Shi’ism, Khurasan, Amir 

Alishir Nawaii.   
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  مقدمه

نزديك به . م1506- 1469./ق911- 873آخرين پادشاه دورة تيموريان از سال  حسين بايقرا سلطان
ـيد و      . سال فرمانروايي كرد 38 قلمرو حكومتي تيموريان، در عهد وي بـه آخـرين حـد خـود رس

حيطة حكومتي او از شرق به بلخ، از غرب به بسطام . گرفت محدودة خراسان بزرگ را در برمي
ـتر مورخـان و   . شد از جنوب به قندهار و سيستان محدود مي و دامغان، از شمال به خوارزم و بيش

علت مقبوليت اين سلطان، . اند دوست ياد كرده نويسان از سلطان حسين به عنوان پادشاهي علم تذكره
حسين در زمـان او   هرات پايتخت حكومتي سلطان. رونق فرهنگي است كه در عصر او ايجاد شد

  .تبديل شد به مركز درخشان علم و ادب و هنر

ـلطان   ـين بـايقرا در     يكي از مباحث اين دوره، وضعيت مذهب تشيع و سياست مـذهبي س حس
ـين   . برابر اين مذهب و پيروان آن است اساس اين تحقيق، برگرفته از منابع اصيل تـاريخي و همچن

. ه استها و مكاتيب اين دور ها و اسناد تاريخي شامل نامه ها، تذكره حال ساير منابع از جمله شرح

ـته شـده      دربارة پيشينه تحقيق بايد گفت كتاب ـيع دردوره تيمـوري نگاش هايي در زمينه تاريخ تش
ـلي از آن  تاريخ سياسي شيعيان اثناعشري در ايران است؛ از جمله  نوشتة پروين تركمني آذر كه فص

ودي و تـأليف عبدالمجيـد ناصـري داو    تشيع در خراسان عهد تيموريانبه اين دوره اختصاص دارد؛ 
از مهدي فراهاني  پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صفويانهمچنين كتاب 

در ميـان مقـاالت نيـز    . حسين بايقرا اسـت  منفرد كه دربارة مسائل سياسي و فرهنگي دوره سلطان
ـيع هايي در باب علل گرايش تيموريان به ت زني گمانه«توان از مقاله مسعود بيات با عنوان  مي و »  ش

  .نوشته ساسان طهماسبي نام برد» نقش سياسي اجتماعي سادات در دوره تيموري«

در بيشتر اين تحقيقات به وضعيت عمومي شيعيان در دوره تيموريان و به صورت مختصر بـه  
نگارنده . حسين بايقرا و فضاي مذهبي حاكم در اين عهد پرداخته شده است گرايش مذهبي سلطان

ي آن است كه به طور مبسوط به اين موضوع بپردازد و عالوه بر گـرايش مـذهبي   اين نوشتار در پ
ـيعه و    سلطان حسين و وضعيت مذهبي شيعيان در قلمرو وي، علل گرايش اين سلطان به مـذهب ش

  . پيامدهاي سياست مذهبي او بر تشيع را مورد بررسي قرار دهد

سين بايقرا و بررسي و تحليل تـأثير  مسئله اصلي در اين تحقيق، تبيين سياست مذهبي سلطان ح
تحليلي به دنبال پاسـخگويي بـه   - عشري است و با روش توصيفي اين سياست  بر مذهب تشيع اثني

  :اين سؤاالت است
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 حسين بايقرا پيرو چه مذهبي و داراي چه گرايشات مذهبي است؟ سلطان  .1

بر سياست  مـذهبي    هاي شاخص اين دوره تا چه ميزان هاي مذهبي عصر و چهره واقعيت  .2
 او تأثيرگذار بوده است؟

حسين نسبت به مذهب شيعه داراي چه پيامـدهايي اسـت؟ آيـا در     سياست مذهبي سلطان  .3
 جهت ترويج و قدرت شيعيان بود يا ضعف آنان را به همراه داشت؟

ـيع در دوره        .4 آيا سياست مذهبي اين زمان، در بسترسازي جهـت رسـمي شـدن مـذهب تش
  بوده است؟صفوي مؤثر 

  حسين بايقرا سياست مذهبي تيموريان پيش از سلطان. الف

انـد، از حيـث فرهنـگ و تمـدن از ايـران       تيموريان مانند بيشتر اقوامي كه به ايران هجوم آورده
از اين رو، به كسب و  .تري قرار دارند تر بودند و به زودي دريافتند كه در برابر قوم متمدن ضعيف

اميرتيمور كه اسـاس  . پرداختند و در امور حكومتي نيز از ايرانيان كمك گرفتنداقتباس اين تمدن 
با . عربشاه، معتقد به ياساي چنگيزي بود سلطنت خود را بر دين اسالم قرار داده بود، بنا بر نوشته ابن

.»بست آن را در طريقه شرع محمدي به كار مي«اين حال 
1
   

عيت داشت كه از طـرق مختلـف در تـأمين آن    اين حكومت براي حفظ خود، نياز به مشرو
حكام تيموري در درجه نخست براي رسيدن به مشروعيت نظام، به عنصر مذهبي . كرد تالش مي

او بـراي  . كـرد  خوبي استفاده مـي  تيمور از مذهب براي پيشبرد اهداف خود به. جستند تمسك مي
.گرفت توجيه فرمانروايي و فتوحاتش از دين اسالم بهره مي

انشينان تيمور هم براي مشروعيت ج 2
ويژه شاهرخ كه هـوادار اسـالم و    كردند؛ به دادن به حكومتشان خود را حامي شريعت معرفي مي

او براي جلب حمايت علماي مذهبي به رعايـت فتـاواي آنـان    . هاي ديني مقيد بود در انجام فريضه
الدين محمد بدعت شـمرده   شمس اي را كه به فتواي موالنا خانه گماشت؛ از جمله صابون همت مي

.شد، تعطيل كرد مي
بست، اما  بيگ در ابتداي حكمراني دربارة اجراي قوانين، ياسا را به كار مي الغ 3

داد؛ هرچند همه اعمال او مطابق با اصـول و   مند نشان مي بعدها خود را نسبت به علماي دين عالقه
________________________________________________________________ 

  .298بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: ترجمة محمدعلي نجاتي، تهران آور تيمور، زندگاني شگفت، )1356(عربشاه ابن  1

مؤسسـه خـدماتي فرهنگـي    : گل، تهران ترجمة منصور صفت برآمدن و فرمانروايي تيمور،، )1377(بئاتريس فوربز منز  2
  .24- 23رسا، صص

 .14خيام، ص: ، تهران4، جفي اخبار افراد بشر تاريخ حبيب السير، )1380(خواندمير الدين بن همام الدين غياث  3



 65  )تأثير بر تشيع: مطالعة موردي( حسين بايقرا سياست مذهبي سلطان

ميرتيمـور، عبـداللطيف، ابوسـعيد و    شـواهدي موجـود اسـت كـه عـالوه بـر ا      . قوانين شرع نبـود 
.شدت تحت تأثير اسالم بودند احمد از سالطين تيموري، به سلطان

1
  

 هاي به دست آوردن مشروعيت در اين دوران، حمايت و احتـرام بـه صـوفيان و    يكي ديگر از راه

 او. نيـد گردا تيمور شيوخ صوفي ماوراءالنهر را به منظور تقويت موقعيت خويش، معـزز مـي  . عارفان بود

ـال      2نفوذ  اندخود به هنگام ديدار از شيوخ صاحب ـان بـه س ـام در خراس م، 1382/ق783و تربت ج
.كرت در هرات جلب كرد موافقت آنان را براي يورش به سلسله آل

ـلطان  3  احمـد در جـواني تحـت    س

.رفت و با او انيس بود تأثير خواجه عبيداهللا احرار بود و مريد او به شمار مي
4
   

رود كه تيمور و  دوره مذهب رسمي حكومت، تسنن حنفي بود؛ به همين دليل انتظار ميدر اين 
جانشينانش در حمايت از مذهب تسنن و محدود كردن تشيع بكوشند، اما آنان بـا وجـود اعتقـاد    

در منابع اين دوره، از توجه . كردند رسمي به مذهب تسنن، گاه با تشيع و نمايندگان آن همراهي مي
هـاي تيمـور را    سادات اشاره شده است؛ چنانكه عبـدالرزاق سـمرقندي يكـي از ويژگـي    تيمور به 

»تعظيم سادات و تكريم ائمه«
گزارشي دربارة  نامه سعادتالدين علي يزدي در  غياث. دانسته است 5

و در آن «: امان دادن تيمور به جماعت سادات در جريان فتوحاتش در هندوستان، ارائه داده اسـت 
چون سعادت ازلي، ايشان را مساعدت نمود همعنـان بخـت   . ي سادات در ديهي بودندحدود جماعت

بلند روي اميد به بارگاه همايون آوردند و شرف مالقات و عز مصاحبت چنين صاحب قراني كه 
فرمايند مشرف و منور گشتند  در تعظيم قدر آل ياسين و عترت طيبين و طاهرين اهتمام مبذول مي

آن عزيزان . دشاهانه ملحوظ و از خزانه كرم و افضال خسروانه محظوظ شدندو به نظر عنايت پا
را كه به حضرت پادشاه پيغمبران و سلطان رسوالن و مخـدوم پادشـاهان اسـالم و پشـت و پنـاه      
. بزرگان هفت اقليم و پيشواي ماليكه مقربين و محل اسرار رب العالمين نسبت دارند، امان بخشيد

.»د و بر سر ايشان داروغه گماشتتاج خود به ايشان دا
6

  
________________________________________________________________ 

تـاريخ تحـوالت سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي ايـران در دوره تيموريـان و         ) 1375(حسين ميرجعفـري   1
  .243دانشگاه اصفهان، ص: اصفهان تركمنان،

: تهـران  مضـافات بلـخ،   جغرافيـاي تـاريخي و جيحـون و   ، )1376(الهامه مفتاح. اندخود در شمال غربي بلخ واقع است  2

   .276م انساني و مطالعات فرهنگي، صپژوهشگاه علو

  .23منز، همان، ص  3

  .243صهمان، ميرجعفري،   4

: ، بـه اهتمـام عبدالحسـين نـوايي، تهـران     مطلع سعدين و مجمـع بحـرين  ، )1372(الدين عبدالرزاق سمرقندي كمال  5

  .138مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص

  .99- 98ميراث مكتوب، صص: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانسعادت نامه، )1379(الدين علي يزدي غياث  6
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تركمني آذر بر اين باور است كه تيمور مجبور به پذيرش و احترام به شيعيان بود؛ زيرا وضـع  
.اجتماعي و مذهبي شهرهاي مهم ايران به نفع شيعيان گرايش يافته بود

ـاريخي   1  از سوي ديگر قـراين ت
دهد احترام و اكرام تيمور نسبت به شيعيان به علت مصـالح سياسـي اسـت؛ زيـرا  رفتـار       نشان مي
اميرتيمـور از يـك طـرف    . دهد طلبي اورا نشان مي اي را از او شاهديم كه اين امر منفعت دوگانه

خواست از شيعيان زهـر چشـم    دهد؛ زيرا مي نسبت به  شيعيان مازندران رفتار ناشايستي نشان مي
ـتحق قتـل و    بگيرد و از طرف ديگر، مردم شام را به بهانه اينكه با اوالد پيامبر بد كرده بودند، مس

.داند غارت مي
توان بر ديدگاه شيبي صحه گذاشت و بيان كرد كه در موضـوع اظهـار    بنابراين مي 2

ـته  در واقع، اين فاتح ق. دوستي به اهل بيت از سوي تيمور، عامل سياسي دخالت داشته است صد داش
.ها و امكانات اتباع خود، در راستاي اهدافش سود جويد است از ظرفيت

3
  

شاهرخ جانشين تيمور نيز سعي در اكرام شيعيان داشت؛ او نسبت به اهـل بيـت و سـادات از    
وي در مراسم ترحيم و سوگواري فرزندش بايسنقر، از شاعران و مداحان . داد خود عالقه نشان مي

الدين نقاش اصـفهاني را در   عبدالرزاق سمرقندي، مرثية موالنا سيف. ايي كنندسر خواست كه مرثيه
  : تاريخ خود آورده كه يك بيت آن، چنين است

4صبري بده به بيگم غمگين ناتوان  يا رب به حق حرمت اوالد فاطمه  

  

خواندند، به طور حتم در شعرشان بـه اهـل    شعرايي كه در مجالس در محضر شاهرخ شعر مي
هاي مظلوميت و دلخـراش زنـدگاني آنهـا اشـاره      و صحنه) فاطمه و فرزندانش عليهم السالم(بيت
بر همين اسـاس،  . كرد كردند و شاهرخ با ابراز رضايت و دادن جوايز و صله، آنان را تشويق مي مي

ـتقل بـه رشـد قابـل     ـيد و منقبـت   مالحظـه  ادبيات شيعه در اين زمان به طور مس خـواني و   اي رس
.يافت سرايي به طور گسترده و روز به روز رواج بيشتري مي مرثيه

5
  

عالقه داشت و نذوراتي بـه   )ع(، شاهرخ به زيارت امام رضاالتواريخ  �زبدهاي  بر اساس گزارش
________________________________________________________________ 

  .335، صشناسي انتشارات شيعه، »عشري در ايران تاريخ سياسي شيعيان اثنا«، )1390(پروين تركمني آذر  1

  . 344 - 340همان، صص  2

: ، ترجمة عليرضا ذكـاوتي قراگزلـو، تهـران   دهم هجريتشيع و تصوف تا آغاز سده دواز، )1387(كامل مصطفي شيبي  3

  .160اميركبير، ص

: به تصحيح محمد شفيع الهـوري، الهـور  مطلع سعدين و مجمع بحرين، ، )ق1383(الدين عبدالرزاق سمرقندي مالك  4

  .850، ص]نا بي[

  .131هاي اسالمي، ص پژوهشبنياد : ، مشهدعهد تيموريان - تشيع در خراسان، )1378(عبدالمجيد ناصري داوودي  5
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... عزيمت زيارت مشهد سلطان خراسـان فرمـوده    ] ... 821[در اين سال «: كرد آن آستان تقديم مي

از جمله نذورات، قنديلي از طال ساخته سـه هـزار   . استحقاق رسانيدصدقات و نذورات به ارباب 
.»...مثقال در گنبد مرقد سلطان بياويختند 

عالوه بر شاهرخ، همسرش گوهرشادبيگم نيز با احداث  1
و اختصاص موقوفاتي بـراي آن، نـام نيكـي از خـود      )ع(مسجد جامع كبير در جوار حرم امام رضا

.برجاي گذاشته است
با وجود توجه به ائمه شيعه و نشان دادن عالقه بـه آنـان، هماننـد    شاهرخ  2

ـيعيان       اش بـه مخـاطره مـي    تيمور در جايي كه منافع و مصـالح سياسـي   افتـاد، بـه مخالفـت بـا ش
انداخت، بـا آن   خاست و در صورتي كه مطرح كردن عقايد شيعي، حكومتش را به خطر مي برمي

.كرد مخالف مي
3

  

رفت  )ع(بيگ يكي ديگر از امراي تيموري به زيارت مرقد امام رضا ، الغبنا بر نوشته خواندمير
.براي مجاوران آن حضرت تقديم كرد» صالت و نذورات«و 

همين مورخ از حضور قاسم انـوار   4
ها در كمال جاه و جـالل در   بيگ قرار گرفت و سال دهد كه مورد احترام الغ در سمرقند خبر مي
.آن ديار به سر برد

5
   

 كرد؛ از جمله آنكه سيدصـدرالدين  ابوسعيد تيموري روابط نزديكي با سادات شيعي برقرار مي سلطان

 اي كه به خود جرئـت داد برخـي   ابراهيم قمي همواره با او مصاحبت و روابط صميمي داشت، به گونه

.اقدامات سلطان از جمله قتل گوهرشاد همسر شاهرخ ميرزا را مورد انتقاد قرار دهد
ـال     6 ـا ايـن ح ب

  .مانند ساير پادشاهان تيموري، گرايش خاصي به تشيع  از او در منابع ذكر نشده است به

ـيعيان اجـازه بـروز و آزادي      هاي موجود نشان مي گزارش دهد كه در زمان ابوالقاسم بـابر، ش
يك او در . در زمان او خواندن خطبه و ضرب سكه به نام دوازده امام مرسوم شد. بيشتري داشتند

امـا نـام    ؛دارد كه از نظر مذهبي، يك سني حنفي است مجلس به خواص و مقربان خود اعالم مي
.ها هيچ مغايرتي با مذهب او ندارد دوازده امام در سكه

7
   

________________________________________________________________ 

سـازمان  : ، تهـران 4سـيدجوادي، ج   به تصحيح سيدكمال حـاج  التواريخ،  زبدة، )1380(الدين عبداهللا حافظ ابرو شهاب  1
  .692چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمي، ص

  .693همان، ص  2

  348صهمان، تركمني آذر،   3

  .28، ص4خواندمير، همان، ج  4

  .11همان، ص  5

  .106همان، ص  6

  .1118، همان، ص)ق1383(سمرقندي  7
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جويي در رفتـار تيموريـان نسـبت بـه تشـيع،       صرف نظر از تأثير مالحظات سياسي و منفعت
.يموريان به تشيع در حد دوستي اهل بيت استكند، گرايش ت آنگونه كه مسعود بيات بيان مي

اين  1
جريان در آن روزگار وجود داشت؛ بنابراين تيموريان پيش از اظهار عالقه به تشيع، به اهل بيـت  

  .حسين بايقرا جلوه بيشتري دارد اين امر، در حكومت سلطان. پيامبر عالقه نشان مي دادند

 حسين بايقرا  گرايش مذهبي سلطان. ب

همانگونه كه ذكر شد، حكومت تيموريان براي حفظ خود نياز به مشـروعيت داشـت كـه از طـرق     
 آنـان بـراي  . ها تمسك به عنصر مـذهب بـود   يكي از اين راه. كرد مختلف در تأمين آن تالش مي

ـايقرا نيـز از ايـن    كردند و سلطان مشروعيت دادن به حكومت، خود را حامي شريعت معرفي مي  حسين ب

ـام    » بساط شريعت پروري مبسوط گردانيـد «او هم . ني نبودامر مستث ـان را بـه رعايـت احك  و همگ

ـلطنتي نيـز در صـورت     اسالمي ملزم مي  كرد و حتي دستوري صادر كرد كه طبق آن، اعضاي خانـدان س

.اي بر ايشان حد شرعي مقرر شود عدول از اين امر، بدون هيچ مالحظه
 در منابع ذكر شده است كه اين 2

ـا    3كرد اي دو بار علماي مذهبي را به دربار دعوت مي هفته سلطان، و آنان طبق قوانين اسالم، گاهي شـب ت
.اي برسند كردند تا به نتيجه صبح دربارة امور مهم شرعي و فقهي بحث مي

4
  

حسين به دينـداري   آورده است كه چگونه سلطان منشأاالنشاءخوافي در  الدين ابوالقاسم شهاب
ـتوراتي چـون منـع ريـش           تظاهر مي تراشـي و   كـرد و بـراي جلـب حمايـت علمـاي مـذهبي، دس

ـيات منفـي وي     5كرد؛ خواري را صادر  شراب در حالي كه به گزارش ظهيرالدين بـابر، از خصوص
.خواري بوده است شراب

6
  

ـين بـايقرا    سلطان. ريان به صوفيان و عارفان بودهاي اين دوران، احترام تيمو يكي از ويژگي حس
________________________________________________________________ 
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اي براي صوفيان قائل بود و حتي با اخالص و روي نياز، به زيـارت مـزار عارفـاني     نيز احترام ويژه
.رفت مي» گازرگاه«چون خواجه عبداهللا انصاري در 

خواندمير از بناي چندين خانقـاه در زمـان    1
ـلطاني، خانقـاه سـرپل انجيـل، خانقـاه        حسين در هرات خبر داده است؛ از سلطان جمله خانقـاه س

.تبادگاني و خانقاه اخالصيه
شد؛ ايـن نكتـه نشـان     ها مدارسي نيز بنا مي در كنار بيشتر اين خانقاه 2

  .هاي عمده تعليم و تربيت بودند ها و مدارس از كانون دهد كه خانقاه مي

تـرين و   مهـم . شـود  دي مشـاهده مـي  در ميان صوفيان و عرفاي اين دوران، اختالف عقيده زيـا 
ـنن    بانفوذترين فرقه صوفيانه در واليات خراسان و ماوراءالنهر، طريقت نقشبنديه است كه بـه تس

هاي صوفي وابسته به شيعه كه در اين زمـان در خراسـان فعاليـت     در ميان طريقت. منسوب بودند
ـيه    يقراين تاريخي نشان م. نام برد» نوربخشيه«توان از  داشتند، مي دهد كه مشايخ خانـدان نوربخش

كردنـد؛   گرفتند و حتي هر ساله مبالغي را از سلطان دريافت مي حسين قرار مي مورد تكريم سلطان
بخش يكي از پسران سيدمحمد نوربخش به هرات آمد، مورد  براي نمونه، زماني كه شاه قاسم فيض

خاطر شاه قاسم، قصبه بيابانـك   حسين قرار گرفت و حتي او براي رضايت توجه و احترام سلطان
مبلغ سي و شش هزار دينار و مقدار «همچنين طي حكمي  3را به رسم سيورغال به او واگذار كرد؛

.را ساالنه براي او در نظر گرفت» پانصد خروار غله 
4

  

با اين حال، دوستي و . همانگونه كه ذكر شد، مذهب رسمي دوره تيموريان، مذهب حنفي بود
حسـين بـايقرا نمـود     ويژه در دورة سلطان ل بيت در ميان آنها رواج داشت؛ اين امر بهارادت به  اه

عشـري شـهره بودنـد،     بنا بر نوشتة خوافي، وي سادات سبزوار را كه در تشيع اثنـي . بيشتري داشت
.داد مورد تكريم خاص خود قرار مي

5
  

عشري باعث شده بود كه برخـي از   توجه سلطان به مشايخ مسالك شيعي و سادات شيعة اثني
كه البتـه از ديـدگاه   (بيشتر منابع . محققان، قاطعانه سلطان حسين بايقرا را پيرو مذهب تشيع بدانند

به اين نكته كه سلطان مذكور به مذهب تشيع تمايل داشته است، ) مذهب تسنن نگاشته شده است
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اند، اما خواندمير مورخ معاصر اين زمان كه خود پيرو مذهب شيعه بـود، از قصـد    اي نكرده رهاشا
ـين [«: سلطان براي مزين كردن خطبه و سكه به نام دوازده امام خبر داده است در آن ] سلطان حس

ايام كه برسرير سلطنت خراسان تمكن يافت و شعشعه انوار دين پروري آن حضرت بر اطراف آن 
رأي شريعت آرا چنان اقتضـاء فرمـود كـه خطبـه و سـكه را بـه اسـامي القـاب         . ت تافتمملك

معصومين مزين گرداند و صيت اين نيك نامي در اطراف آفاق انتشـار داده، آوازه تجديـد قواعـد    
اما جمعي از متعصبان مذهب حنفي كه در آن زمـان  . هاشمي از ايوان كيوان بگذراند شريعت بني

ـتافته، در بـاب     در دارالسلطنه هر ـلطنت مصـير ش ات به غايت معتبر و موقر بودند به پايه سرير س
.»...ترجيح رسوم اهل سنت سخنان گفته، از تغيير خطبه منع نمودند

1
  

رسد خواندمير بر اساس برخي مالحظات، نام آن متعصبان مذهبي را ذكـر نكـرده    به نظر مي 
را بـا نورالـدين عبـدالرحمن جـامي در ميـان      به گزارش نظامي باخرزي، سلطان، اين مسئله . است

ـلطان را از ايـن اقـدام           گذاشت و نظر او را جويا شد؛ جامي نيز بـا ايـن كـار مخالفـت كـرد و س
.بازداشت

.آمده اميرعليشير نوايي او را از اين كار برحذر داشته اسـت  بابرنامهدر  2
آراي  عـالم در  3

شـود، او نيـز در پاسـخ     ا در اين باره جويا مـي ذكر شده است كه سلطان، نظر اميرعليشير ر صفوي
.»بايد به اين فكر نيفتي اگر خواهي كه پادشاهي را از دست به در نكني مي«: دارد كه اظهار مي

با  4
رسد كه او نه به  توجه به سياست مداراجويانة اميرعليشير نوايي در مذهب و فرهنگ، به نظر مي

ـبب شـرايط هـر    ـنن در آن و     ات و ريشـه علت تعصب مذهبي، بلكه به س دار بـودن مـذهب تس
  .كند چنين اقدامي را انجام ندهد جلوگيري از آشوب، به سلطان توصيه مي

 ست كه خواندن خطبه و ضرب سكه به نام دوازده امام، پيش از ايـن نيـز  ا ذكر اين نكته ضروري
ـيعه بـودن   توانـد دليـل قـاطعي بـرا     در بين سالطين تيموري مرسوم بوده است و اين امر نمـي  ي ش

حسين باشد؛ چنانكه ابوالقاسم بابر نيز تأكيد كرده است، او پيرو مذهب سني حنفي است و  سلطان
.ها، هيچ مغايرتي با مذهب او ندارد نام دوازده امام در سكه

ـين   بنابراين دربارة مذهب سلطان 5 حس
توان ادعا كرد كه وي  توان با قاطعيت گفت كه وي پيرو مذهب شيعه بوده است، اما مي بايقرا نمي
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با وجود اين، اگر فرض را بر اين قرار . مند بوده و به آن گرايش داشته است به مذهب شيعه عالقه
ـنن را   دهيم كه وي آنقدر به مذهب تشيع دل بسته بود كه قصد جايگزيني آن به جاي مذهب تس

بـا وجـود   ) خوانـدمير به قول (گري در دستگاه حكومت و  دار بودن سني داشت، با توجه به ريشه
در . مذهب، محقق شدن اين امر مستلزم وجود يك سلطان با اقتدار كامل سياسي بود متعصبان سني

هاي حكمراني تيموريان در  حالي كه همانگونه كه پيشتر ذكر شد، اين دوران مقارن با آخرين سال
دهد  تاريخي نشان مي قراين. حسين از اقتدار بااليي برخوردار نيست ايران است و حكومت سلطان

ـلطان  ـين   كه  جامعة آن روز، آمادگي نسبي براي پذيرش يك حكمران شيعي را داشت، اما س حس
حسين بايقرا  به  دربارة علل گرايش سلطان. فاقد چنين اقتداري بود كه بتواند در اين زمينه اقدام كند

  :توان به  موارد ذيل اشاره كرد مذهب شيعه، مي

 مذهبي عصرهاي  واقعيت . 1

سرزمين خراسـان كـه جـزو     :نشين و كثرت شيعيان در قلمرو حكومتي وجود شهرهاي شيعه. الف
حسين بايقرا بود، داراي بيشترين پيرو در فرقه حنفيه بود؛ البته از ميان فـرق   قلمرو حكومتي سلطان

هبي خراسان دارا عشري و اسماعيليه بيشترين تعداد را در بافت مذ هاي تشيع اثني متعدد شيعي، فرقه
كـه در منـابع ايـن زمـان، فعاليـت       2بودنـد  1به استناد اسفزاري، اسماعيليان بيشتر در قهستان. بودند

دهـد كـه در ايـن دوران،     در مقابل، قراين تـاريخي نشـان مـي   . چنداني از آنان گزارش نشده است
ـبزوار و مشـه     عشري از رشد فزاينده مذهب اثني هـاي   د، كـانون اي برخوردار بـود و شـهرهاي س

  .شدند قدرتمند اين فرقه محسوب مي

محمود واصفي،  الدين زين. در اين زمان، اختالف ميان اهل تسنن و تشيع را در خراسان شاهديم 
دهد؛ از جمله  اخباري دربارة اينگونه اختالفات را كه خود شاهد و ناظر آن بوده است گزارش مي

. الدين محمد، درخور توجه اسـت  اش غياث پسرخاله خاطرات او دربارة سفرش به مشهد همراه با

ـيم  هاي واصفي را در اينجا نقـل مـي   با توجه به اهميت آن، قسمتي از يادداشت الـدين   غيـاث [«: كن
تو برادر مني به من همراه شو كه مـن تـرا   . مرا دغدغه طوف سلطان خراسان است: گفت] محمد
خراسان رفتيم و در درون مسجد جامع، پايابي است القصه با وي همراه شده به مزار سلطان . غنيمتم
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جهت وضو ساختن در آنجا درآمديم و به وضو سـاختن مشـغول   . سازند كه مردم آن جا وضو مي
در وضو مسـخ گـوش و   (كنند  بوديم كه آوازي آمد كه اينك دو خراساني آمده خود را افسار مي

الـدين محمـد را    غيـاث ). كنند افسار ميگويند كه خود را  كشند، رافضيان به ظرافت مي گردن مي
آن را گرفته از غـالف   ،ديدم كه دامن قبا را به ميان محكم كرده و در زير جامه يكĤويزي داشت

زاده رافضي را مثـل بزغالـه سـر     اين حرام: من گفتم كه چرا چنين كردي؟ گفت كه. نيم كش كرد
اي؟ جماعت رفضه ترا پـاره پـاره    انه گشتهاي و از عقل و خرد بيگ تو ديوانه شده: گفتم كه. برم مي
ـتم  بنياد زاري كردم. ديدم كه به غايت بجد است. من پرواي مردن ندارم: گفت.سازند مي اي : و گف

ام و غيـر از تـو    برادر از براي خدا بر حال من رحم كن كه من به تو اعتماد كرده به غربت افتـاده 
چون از پاياب بيرون آمديم . باري قبول كرد. مگردانمرا خوار و زار و اسير و گرفتار . كسي ندارم

. خندنـد  كنند و مي اند و تعرض مي ديديم كه قريب به پنجاه كس از رفضه بر سر پاياب جمع شده

.»الدين محمد را زاري كرده، تسكين دادم تا از مسجد جامع بيرون آمديم فقير، غياث
1

  

مباحثات فكري نيز ميان اهل . كايت دارداين گزارش، از قدرت يافتن شيعيان در شهر مشهد ح
ـيعه   (جمهـور احسـائي    توان بـه مباحثـه ابـن    تشيع و تسنن رواج داشت؛ از جمله مي از علمـاي ش

.در مشهد اشاره كرد. ق878با يكي از ملّايان سني هرات در سال ) عشري اثني
2
   

پايگاه مهم  )ع(مرقد امام رضا :حسين بايقرا در قلمرو حكومتي سلطان )ع(وجود مرقد امام رضا .ب
حسين بايقرا، نقش مهمي در اهميت پيروان شيعه نزد حكومـت   شيعيان در قلمرو حكومتي سلطان

ويژه آنكه به استناد منابع، شاهان تيموري عالقـة زيـادي بـه زيـارت آن حضـرت       داشته است؛ به
لـوازم  «رفـت و   ت مـي حسين نيز به زيارت آن حضـر  بر اساس گزارش خواندمير، سلطان. داشتند

و الدعا را بـه جـاي    ������الرضا عليهما  موسي بن طواف مرقد عطرسا و روضه جنت آساي امام علي
.»آورده، خدام و مجاوران را به صالت و انعامات بنواخت

ـيت   3 هـاي   اين عالقه، در ميـان شخص
  .برجستة فرهنگي و سياسي اين دوران نيز وجود داشت

هـاي دوره تيمـوري،    همانگونه كه ذكر شد از ويژگي :پاية تشيع هايي بر گسترش طريقت .پ
در ميـان طرايـق   . اين پيشرفت با نزديكي تصوف و تشيع همراه بود. بسط و پيشرفت تصوف است

________________________________________________________________ 
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توان از طريقه نوربخشيه نام  صوفي وابسته به شيعه كه در اين زمان در خراسان فعاليت داشت، مي
ـناخته مـي   - ود و حتي به عنوان يك دسته مذهبيبرد كه در نشر تشيع تأثيرگذار ب . شـد  سياسـي ش

هاي نخستين حكومت شـاهرخ در   بنيانگذار اين فرقه، سيدمحمد نوربخش است كه مقارن با سال
.هاي خود پرداخت خراسان، به نشر آموزه

. م متولد شـد 1394/ق795او در قائن خراسان به سال  1

به توس آمد و بعدها در قائن اقامت  )ع(مزار امام رضا پدرش عبداهللا از احساء بحرين، براي زيارت
را حفظ كرد و در مدت كوتـاهي   قرآنبنا به نوشته نوراهللا شوشتري، وي در هفت سالگي . گزيد

سيدمحمد در تصوف و عرفان، جزو ارادتمندان عارف معروف آن زمان . در تمام علوم تبحر يافت
نزد خواجه مقـام وااليـي يافـت و از سـوي او لقـب      ديري نپاييد كه . خواجه اسحاق ختالني بود

نوربخش را دريافت كرد و از آن پس بر مسند ارشاد نشست و امور خانقاه و جميع ساكنان بـه او  
.محول شد

به طور اساسي او حكومت تيموري . هاي نوربخش، مخالف مذاق حكومت بود انديشه 2
طريقه نوربخش با مرگ او پايـان نيافـت و    .دانست و معتقد به قيام و طرد آن بود را مشروع نمي

.بخش رسيد مسند ارشاد به پسرش قاسم فيض
ـلطان   3 ـين   مشايخ خاندان نوربخشيه در زمـان س حس

در توجـه   ايـن امـر  . بايقرا از مقبوليت عامه برخوردار و صاحب قدرت و نفوذ در خراسان بودند
  .تأثير نبوده است سلطان حسين و تكريم آنان بي

همانگونه كه پيش از اين نيز ذكر شد،  :ستي و عالقه به اهل بيت در ميان اهل تسننرواج دو. ت
هاي دورة تيموري، عالقه و ارادت به دوازده امام بود و نكته مهم اين بود كـه ايـن    يكي از ويژگي

ـيع باشـد   توانست زمينه برد و در درازمدت مي عالقه، راه به تشيع مي رسـول  . اي براي گسترش تش
ـنجم و پـس از آن       ان از اين نوع گرايش به عنوان تشيع محبتي ياد مـي جعفري كنـد كـه در قـرن پ

.گسترش يافت
4
هايي از اين زمان موجود است كه با وجود سني بودن مؤلفان آن، اظهار  حتي كتاب 

شود؛ از جمله روزبهان خنجي كه از علماي اهـل   ارادت نسبت به دوازده امام در متون آن ديده مي
الخـادم الـي    ������او كتابي بـه نـام   . تسنن بود و به مخالفت با تشيع دولت صفوي معروف است

ـني منصـف و    در شر المخدوم ح زندگاني چهارده معصوم نگاشته كه در اين اثر، به عنوان يـك س
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حسين واعـظ كاشـفي كـه از جملـه      الدين همچنين كمال 1مند به اهل بيت ظاهر شده است؛ عالقه
گيـري   بهايي بوده، به همين صفت بلندنظري و آسـان  نوادر بوده و داراي شخصيتي غريب چون شيخ

ـتقلي   با وجود آنكه. مشهور است او يك صوفي نقشبندي و يك فقيه حنفي بود و حتي رسالة مس
ترين كتاب را براي مجـالس عـزاداري    نخستين و مهم. ق908دربارة فقه حنفي تأليف كرد، به سال 

.ناميد الشهداء في مقاتل اهل البيت ����حسيني نوشت و آن را 
2

  

  تأثير اميرعليشير نوايي  . 2

شخصيت نوايي . هاي تاريخي دورة تيموري است ترين وزرا و شخصيت معروفاميرعليشير نوايي از 
حسين خود به هنر و ادب  به عقيده برتلس، سلطان. از دو جنبة سياسي و فرهنگي قابل بررسي است

نهاد و هرات را كانون اهالي فكر و فرهنگ كرده بود، اما بدون شك اگر جاذبة شخصيتي  ارج مي
انگيـز   در راستاي رونق فرهنگي نبود، هرگز او قـادر بـه تمركـز حيـرت     هاي اميرعليشير و تالش

.شـد  نيروهاي فرهنگي در دارالسلطنه هرات نمي
ـتة خوانـدمير، تـاريخ زنـدگاني        3 بـر اسـاس نوش

دهد كه او به كسب علم و دانش عالقة خاصي داشت و بيشتر عمر خود را در  اميرعليشير نشان مي
.اين راه صرف كرده است

ـلك دانشـوران ايـن عهـد اسـت، يكـي از       اميرع 4 ليشير كه خود در س
.شود ترين حاميان فرهنگي زمان خويش محسوب مي بزرگ

5
  

داشـت، اقـدامات عمرانـي را     )ع(اميرعليشير نوايي با توجه به عالقه و ارادتي كه به امام رضـا 
 يـا » گلسـب «وي جريـان آب چشـمه   . جهت رونق مشهد و همچنين مرقد آن حضرت انجام داد

ايـن چشـمه از   . در نزديكي شـهر تـابران تـوس را بـه  شـهر مشـهد انتقـال داد       » چشمه گيالس«
ها قبل، آب زالل، گوارا و فـراوان داشـت و    هاي بزرگ و مشهور دشت توس بود كه قرن چشمه

.كرد آب زراعت و شرب بخشي از شهر تابران توس و اطراف آن را تأمين مي
دولتشاه سـمرقندي   6

________________________________________________________________ 
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كرد، آن را يك احسان بزرگ دانسته و مسافت آن را نزديك به ده  ن زندگي ميكه در اين دورا
.فرسخ شرعي نوشته است

اسـت؛   )ع(اقدام ديگر وي، ساخت نخستين صحن براي مرقد امام رضـا   1
به نقوش اسالمي و ختايي از الجورد و طـال در غايـت   «همچنين  رواق دارالحفاظ داخل حرم را 

ني در كمال رفعت و نهايت زيب و زينت در همان روضـه شـريفه بنـا    ايوا«ساخته و نيز » تكلف
 2اي احداث كرد عالوه بر اين، به منظور اطعام فقرا و ايتام، در حرم رضوي غلورخانه. »كرده است

اسناد . كه تا پيش از آن سابقه نداشته است و بعدها اساس ساخت مهمانسراي حضرتي قرار گرفت
دهد كه اميرعليشير موقوفـاتي را   تان قدس در دورة صفويه نشان ميمربوط به تشكيالت اداري آس

اي موسوم به عليشير كه بارها در اسناد، جـزو   وقف كرده است؛ ازجمله طاحونه )ع(براي امام رضا
.طواحين وقفي آستان قدس ذكر شده است

3
  

و شايد همين اقدامات اوست كه باعث شده اسـت برخـي از محققـان بـا قاطعيـت او را پيـر      
مذهب شيعه معرفي كنند، اما همانطور كه گفتيم جريان دوستي اهل بيت، در ايـن دوران مرسـوم   

هـاي سياسـي و فرهنگـي ايـن دوران      توان دليلي براي شيعه بودن چهره بوده است و اين امر را نمي
 در منابع، به طور قاطع به مذهب او اشاره نشده است؛ گويا دليـل آن را بايـد در سياسـت   . دانست

وي كـه  . وجو كرد كه در برابر مذهب و مسائل فرهنگي در پيش گرفته بود گيري او جست آسان
ـين    ن يكي از حاميان سياسي و فرهنگي اين دوران بود، تأثير بسياري بر سلطا حسين داشت؛ بـه هم

  .رسد نوع نگرش مذهبي اميرعليشير بر سياست مذهبي سلطان مؤثر بوده است دليل به نظر مي

  گيري مذهبي   آسان . 3

گيـري   توان در سياست آسـان  حسين به شيعيان و مماشات با آنها را مي يكي از علل گرايش سلطان
توان گفت تحت تأثير نخبگاني چون اميرعليشير نوايي  اي كه مي شيوه. وجو كرد مذهبي او جست

مندان و مذهب رسمي اين حكومت، تسنن بـود، امـا بـر اسـاس ايـن سياسـت، انديشـ       . بوده است
هـا در سـاية حمايـت     كاري سال مذهبي چون خواندمير، بدون هيچ تقيه و پنهان نويسندگان شيعه

البته آنچه سبب ايجاد اين سياست در امور مذهبي  .حكومت، در هرات عمر خود را سپري كردند
___________________________________________________________________________________________________________________________  
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ـنش، تـر   شد، قدرت فزايندة شيعيان بود؛ به همين دليل به نظر مي جيح رسد سلطان به جاي ايجاد ت
اين حكومت، عالوه بر اتخاذ اين سياسـت، بـا ايجـاد امنيـت و     . داد رضايت آنان را جلب كند مي

هاي آموزشي و رفاهي و حمايت مادي و معنوي از اهل دانش، موفق شـد   آرامش، ساخت عمارت
عصر زريني در زمينة فرهنگي به وجود آورد و دارالسلطنة هرات را كانون توجـه انديشـمندان و   

.ران و هنرمندان قرار دهددانشو
1
   

  حسين بر تشيع پيامدهاي سياست مذهبي سلطان . ج

هـاي مختلـف بـراي مطـرح      در ساية چنين سياستي، شيعيان به چنان قدرتي دست يافتند كه از راه
ـتار        . بردند كردن آرا و عقايد خود بهره مي ـيش رفتنـد كـه بـه طـور علنـي خواس آنان تا به آنجا پ

اسـفزاري كـه خـود پيـرو     . ده امام به جاي نام خلفاي راشدين در خطبه شدندجايگزيني نام دواز
جمعي از جاهالن شيعه و باطالن رفضه به منظـة  «: مذهب سني بود در اين باره چنين نوشته است
تخلص دارد شايد ميلي بـه جانـب عقيـده    » حسيني«آن كه چون اشعار بالغت شعار آن حضرت 

ـيم كردنـد و    . سنت و جماعت، مطعون خواهند مانـد باطله ايشان باشد و مذهب سنيه  غلـوي عظ
سعايت بسيار نمودند كه بر منابر اسالم، خطبه به نام دوازده امام خوانند و اسامي خلفاي راشـدين  

سيد حسن كرباليي نام بود كه در محلي كه بساط درگاه گردون : از آن جمله. را مطروك سازند
ـباب        بسطت حضرت اعلي به زينت فحول علما  ـته اس ـته بـود سررش و عـدول فضـال مـزين نگش

مايحتاجي به شكيل ماني و شطاحي به دست آورده به بارگاه خالفت پناه شتافته بود و به تزوير و 
.»حيله راهي پيدا ساخته درين باب سعي تمام داشت

2
   

نام برده است كه چگونـه  » سيدعلي واحدالعين«همين مورخ در ادامه از شخص ديگري به نام 
________________________________________________________________ 
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.گشود مي» دهان به تشنيع اهل سنت«
ـين واقعـه را ذكركـرده اسـت      1 از . نظامي باخرزي نيـز هم

ـنت مقـامي بـس ارجمنـد دارد    (يابيم كه سيدعلي به عايشه  اطالعات او درمي ) كه در نظر اهل س

.جسارت و گستاخي كرده بود
2
   

ي زيارت ارادتمندان با اين سياست، مزارات پيشوايان شيعي در خراسان شناسايي و به محلي برا
اي  لوحـه » خواجه خيـران «در حومه بلخ در قريه . م1481/ق885شد؛ از جمله در سال  تبديل مي

تاريخ، چنين مـوردي را تأييـد   . كرد منتسب مي )ع(طالب بن ابي يافتند كه آن مزار را به حضرت علي
ان بـه اهـل بيـت و نـوع     رسد توجه شيعيان به اين مزار و تعلق خاطر سلط كند، اما به نظر مي نمي

ـتاقان زيـارت، عايـد     سياست مذهبي او كه بر اساس مدارا بود و سودي كه مي توانست از قبل مش
خوانـدمير در ايـن   . حسين را واداشت تا توجه خاصي به اين منطقه نشان دهـد  دولت شود، سلطان

ـين بـايقرا   ... [ «: باره و چگونگي پيشرفت اين مزار نوشته است ـلطان حس ـ ] س ا فـوجي از امـراء   ب
خواص بدانجانب نهضت فرموده، پس از وصول، غايت نياز و اخـالص بـه جـاي آورد و قبـه در     

در اطراف آفاق . كمال ارتفاع و وسعت بر سر آن مرقد جنت منزلت بنا نهاده در اطراف آن ايوانها
آمدوشـد   اشتهار يافته هركس اندك استطاعتي داشت، علم توجه بدانجانب برافراشت و چند گـاه 

خاليق به آن عتبه كعبه مرتبه به مثابه بود كه هر سال قرب صد تومان كپكي از نقد و جنس نذر 
آوردند و نقيب و شيخ و عمله آن فرخنده مقام تمامي آن اموال را صرف ضيافت صادر و  بدانجا مي

مصـر   كردند و قريه خواجه خيران از كثرت عمارت و زراعت صفت وارد و راتبه و عمارات مي
جامع گرفته به اندك زماني آن مقدار از جمعيت در نواحي آن سده سدره مرتبت دست داده كه 

.»شرح آن به گفتن و نوشتن راست نيايد
3
   

ـته اسـت و        موالنا عبدالغفور الري، در ديباچه كوچكي كه دربارة تاريخچـة ايـن محـل نوش
زمان به حساب آورد، تعداد زائران اين مـزار  توان آن را به عنوان يكي از منابع تاريخ محلي اين  مي

.را در مدت نزديك به دو ماه، دوهزار نفر ذكر كرده است
رسد با توجـه بـه تجمـع     به نظر مي 4

خيل مشتاقان زيارت اين مزار، شيعيان از اين موقعيت بهره جستند و بيش از پيش به بيان افكـار و  
________________________________________________________________ 

  .329همان، ص  1

 .149نظامي باخرزي، همان، ص  2

  . 173 - 172، صص4، همان، جتاريخ حبيب السيرخواندمير،   3

انجمـن تـاريخ و ادب   : بـه كوشـش نجيـب مايـل هروي،كابـل      تاريخچه مـزار شـريف،  ، )1349(موالنا عبدالغفورالري  4
  .23افغانستان، ص
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تـدريج   گرفت و به» مزار شريف«جه خيران عنوان پس از آن، قريه خوا. تبليغ عقايدشان پرداختند
.آبادتر شد و به جاي بلخ قديم، مركز واليت گرديد

1
   

ـيع، ارتقـاي مقـام و منزلـت       يكي ديگر از پيامدهاي سياست سلطان  حسين بايقرا در برابـر تش
بـا عنـوان    منشĤتخواندمير مورخ نامدار اين زمان، در يك مجموعة . مشايخ شيعي و سادات بود

. ، اجتماع خود را به ترتيب به چهار طبقة اعلي، اشرف، اوسط و ادني تقسيم كرده اسـت نامه نامي

.او سالطين، خاندان سلطنتي، امرا و وزرا را جزو طبقة اعلي ذكر كرده است
جايگاه اين طبقه در  2

. ودندناپذير جامعه و داراي ثروت، تمول و قدرت ب آنان جزو جدايي. اجتماع كامالً مشخص است

هاي حكومت اين خاندان؛ يعنـي در   خصوص در واپسين سال با توجهات ويژه سالطين تيموري، به
ـيه و     دورة سلطان حسين بايقرا و همچنين به سبب مقبوليت در نزد عامه، مشـايخي چـون نوربخش

ني اند و جايگاه دوم يع بندي خواندمير در رديف علما و فضال و قضات قرار گرفته سادات، در طبقه
.اند طبقة اشرف را از آن خود كرده

3
 

ـيد و    زمينة مذهبي كه از مدت ها قبل شكل گرفته بود، در اين زمان به نهايت رشد خـود رس
موفق شد مـذهب  . ق907شاه اسماعيل صفوي به سال . مهياي رسمي شدن شيعه توسط صفويان شد

شتر از سيزده سال نداشت؛ بر همين بيشتر مردم ايران را از تسنن به تشيع تغيير دهد، در حالي كه بي
يـاران  . توان انتظار داشت كه او از قدرت مديريت چنين امر مهمي برخوردار بوده است اساس نمي

ورزي بودنــد تــا بتــوان آنــان را  قزلبـاش او نيــز در عمــل، فاقــد تجربــه حكومتـداري و سياســت  
هـاي چنـداني دربـارة     از سـوي ديگـر، گـزارش   . گردان پشت پرده اين تغيير مهم دانسـت  صحنه

هاي عمومي مردم ايران در برابر اين تغيير وجود ندارد، در حـالي كـه تغييـرات مـذهبي      مقاومت
هـاي   به همين دليل ضروري است كه به منظور يافتن زمينه 4گيرد؛ بسيار سخت و كند صورت مي

ـين بـاي   ها پيش از سلطان مدت. مذهبي اين حكومت، به پيش از صفويه توجه كرد ـيعة  حس قرا، ش
عشري رو به پيشرفت بود و وضعيت اجتماعي و مذهبي شهرهاي مهم ايران به نفع شيعيان بود،  اثني

________________________________________________________________ 

  .474پيام مهاجر، ص: قم افغانستان در مسير تاريخ،، )1359(غالم محمد غبار  1

، 7075كتابخانـه آسـتان قـدس رضـوي، شـماره      : مشهد ،)نسخه خطي(نامه ناميالدين خواندمير،  همام بن الدين غياث  2
  .53برگه 

دهـاقين و  : هـا بـود   اين طبقه شامل اين گـروه . طبقه اوسط است كه مراد از آن، قشر متوسط جامعه استطبقه سوم   3
آخرين طبقه اجتماعي، طبقه ادني است كه صاحبان حرف و پيشـه و اهـل بـازار را شـامل     . اربابان، تجار و هنرمندان

  ).66 - 54همان، برگه (شد مي

  .176صهمان، بيات،   4
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تـر و   هـاي بـزرگ   حسين در قبال شيعيان، آنان موفق شدند قدم اما در ساية سياست مذهبي سلطان
به قوت بودنـد   اساسي را به جلو بردارند تا جايي كه در اختالفات مذهبي با اهل تسنن، شيعيان رو

دهد كه جريان رسمي شـدن   اين امر به خوبي نشان مي. و اهل تسنن جايگاهي رو به ضعف داشتند
هاي آن پيش از اين فـراهم   مذهب شيعه در دوره صفويه، به يكباره اتفاق نيفتاده است، بلكه زمينه

  .شده بود

  گيري  نتيجه

بب شده است برخي از محققان كنـوني او  اي است كه س حسين بايقرا به گونه رفتار مذهبي سلطان
رغم قدرت فزايندة شيعيان در ايـن دوره،   را پيرو مذهب شيعه بدانند، اما بايد اذعان داشت كه علي

از . دار بوده اسـت  گري همچنان در دستگاه حكومتي ريشه فرقة حنفي، مذهب رسمي بوده و سني
شود، ويژگي خاصي  حسين مشاهده مي انسوي ديگر، دوستي و ارادت به اهل بيت كه در مرام سلط

ـته اسـت     براي او محسوب نمي . شود؛ زيرا اين ارادت و دوستي در ميان سـنيان ايـن دوره رواج داش

همچنين اراده ضرب سكه و خواندن خطبه به نام دوازده امام كه به طور عملي انجام نشد، يـك  
شود، درعين حـال ايـن    ابر نيز مشاهده ميسابقه نبوده است، بلكه در دوره سلطان ابوالقاسم ب امر بي

بر همين اساس، اين رفتار مذهبي سلطان وگرايش او به مذهب . كند پادشاه، به حنفي بودن اذعان مي
ـيعه  . وجو كرد شيعه را بايد در جاي ديگري جست ـيعيان و     وجود شـهرهاي ش ـين و كثـرت ش نش

ـترش طريقـ   )ع(وجود مرقد امام رضا ـيع، چـون       تدر قلمرو حكومتي او و گس هـايي بـر پايـه تش
نوربخشيه، رواج دوستي و عالقه به اهل بيت در ميان اهل تسنن و همچنين جاذبه شخصيتي و نوع 

  . توان علل اين گرايش دانست گيري مذهبي را مي رفتار مذهبي اميرعليشير نوايي بر اساس آسان

ـي  دهندة قدرت فزايندة شيعيان است و سلطان موارد ذكرشده، نشان ن نيـز درصـدد جلـب    حس
گيري مذهبي در برابر شيعيان را خـط مشـي خـود     رضايت آنان بود؛ به همين دليل سياست آسان

با اين سياست، شيعيان جرئت بيشتري يافتند تا آرا و عقايد خود را از طرق مختلف مطرح . قرار داد
بـزرگ رو بـه جلـو     هـاي اساسـي و   هايي براي بيان افكار و عقايدشان ايجاد كنند و گـام  و پايگاه
آنان تا آنجا پيش رفتند كه خواستار جايگزيني نام دوازده امام به جاي خلفاي راشدين در . بردارند

  .تدريج در اختالفات خود با سنيان از موضع قدرت برخوردار شدند شيعيان به. خطبه شدند

در سايه اين سياست، ها پيش به جايگاه وااليي رسيده بودند، اما  مشايخ شيعي و سادات از مدت 
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ـلطنتي قـرار       مقام و منزلت مشايخ شيعي و سادات بيشتر شد و در جايگـاه دوم بعـد از خانـدان س
ها قبل شكل گرفته بود، در اين زمان به  تر اين است كه بستر مذهبي كه از مدت نكتة مهم. گرفت

  .نهايت رشد خود رسيد و مهياي رسمي شدن شيعه توسط صفويان شد
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توان او را عنصر وابسته  ها، به همسويي با سياست انگليس گرايش يافت، اما نمي علت تهديد روس
  .توان به اصل نيروي سوم نزديك دانست قلمداد كرد، بلكه گرايش او در سياست خارجي را مي
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Abstract: Amin-ud-dowleh , a Qajar reformist statesman, and his policy in the national 

and foreign affairs have raised some contradictory judgments. His foreign policy that is on 

the focus of this research which is based on documentary analysis of his views, should be 

considered realistically within the political and international affairs of Qajar’s state. 

Although attracted to the Great Britain because of Russia’s threat, Amin-ud-dowleh  should 

not be labeled as Britain’s agent in Iran. His foreign policy with the inclination to the Great 

Britain can be counted as the proximity to the third power principle. 
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  مقدمه

الدوله از مشهورترين رجال عصر ناصري و مظفري و در زمرة نوگرايان بزرگ  خان امين ميرزاعلي
دوره ويژه در  درباره كارنامة اقدامات اصالحي و زندگي سياسي او به. رود عصر قاجار به شمار مي

توان از به شمار آوردن او  هاي گوناگوني صورت گرفته است كه از آن جمله مي صدارت، داوري
و  1انـدوز  طلب و مـال  خواه و صدراعظم مصلح و خيرخواه تا رجل جاه به عنوان يك رجل وطن

.و سرسپرده سياست بيگانه نام برد 2انگلوفيل
3
   

صر جديد، بدون توجه به چيستي و چند و رسد مطالعات سرنوشت تاريخي ايران ع به نظر مي 
عصـر جديـد موسـوم بـه عصـر      . اي ناتمام خواهد بـود  چون سياست و مناسبات خارجي، مطالعه

.هاست المللي شدن مناسبات ميان كشورها و دولت و در حقيقت، عصر بين 4وستفاليايي
عالوه بـر   5

ـتعم  اين، عصر جديد با مشخصه پيدايش، رشد و گسترش قدرت ـناخته مـي  هاي اس و  6شـود  اري ش
. تقسيم شده است» مستعمره«و » استعمار«يا » پيرامون«و » مركز«عصري است كه در آن، جهان به 

مانـده ديگـر،    هاي ضعيف و عقـب  در اين ميان، كشور ما برخالف بسياري از كشورها و سرزمين
ـ   7گاه مستعمره نشد هيچ ـنگين    تو توانست استقالل خويش را حفظ كند، اما عرصـة رقاب هـاي س

ـتعمره  نيمه«استعماري شد و به تعبير برخي از محققان و صاحبنظران، بناچار به وضعيت  » گـي  مس

.و عرصه نفوذ روس و انگليس شد 8درآمد
  البته از همان آغاز پيدايش ايـن رونـد و در واقـع، بـه     9

________________________________________________________________ 

  . 15 - 14، صصروزنامه جوشن :تهران الدوله، كتاب جوشن كبير، درباره امين ،]تا بي[نصراهللا اهورهوشي  1

كوشش حافظ فرمانفرمائيـان، زيـر    ، بهالدوله خان امينخاطرات سياسي ميرزا علي ، )1370(الدوله خان امين ميرزا علي  2
  .10اميركبير، ص: نظر ايرج افشار، تهران

، »)الدولـه  خـان امـين   ميرزا علي) (خاندان اميني(گر ايران  اليگارشي يا خاندانهاي حكومت«، )1353(ابوالفضل قاسمي  3
  .237- 235، صص2ش خاطرات وحيد،

 مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهـران، ، »ته از معاهدات وستفالينظم برخاس«، )1383(زاده احمد نقيب  4
  .214-187، صص65ش 

  : ك.ر  5

Derek Croxton (1999), "The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty",The 

 International HistoryReview 21 (3), pp. 569–591.  
6  Benedikt Stuchtey (2011), Colonialism and Imperialism, 1450–1950, European History Online, 

Mainz: Institute of European History.    

ماركسيسم و مسئله استعمار، : هاي هاي سياسي قرن بيستم ها و جنبش تاريخ انديشه«، )1373(حسين بشيريه: ك.ر  7
  .23- 18و  21-  17، صص90و  89ش اقتصادي، - ياسياطالعات س، »ماندگي وابستگي و عقب

 .127- 109، صص66، شبخارا ،»هويت ايراني به سه روايت: پژوهش«، )1387(احمد اشرف  8

اطالعـات  ، »طبقه وابسته بـه اسـتعمار   - حكومت و دولت در كشورهاي عقب نگهداشته شده«، )1374(شاپور رواساني  9

  .32 - 30، صص102و  101، شاقتصادي - سياسي
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ميرزا و  عباسخواهي شكل گرفت كه  عنوان واكنشي در برابر آن، انديشه و عمل اصالحي و ترقي
مثابـه يـك ميـراث ملـي بـه امثـال         ها آغازگران و بنيانگذاران آن بودنـد و بعـدها بـه    مقام قائم

  .خان اميركبير و مصلحان و نوگرايان بعدي رسيد ميرزاتقي

از آن زمان به بعد، سرنوشت اصالحات و مصلحان ايراني، خواه ناخواه با مناسبات و سياست 
يج چنان شد كه فراز و فرود جريان اصالحات ايراني به طور كامل با تدر خارجي گره خورد و به

اي نبود  گونه الملل به  موقعيت و وضعيت ايران در سياست بين. سياست بيگانه در پيوند قرار گرفت
ـته  كه ميان آرمان اصالحات، نوسازي و ترقي هـاي   هـاي قـدرت   خواهي ايرانيان، با منافع و خواس

جهتي و پيوند پديد آيد، بلكه برعكس، ايران، عرصه رقابـت سـنگين    هممسلط جهاني همسويي و 
، به چنان مـوقعيتي دچـار   »بازي بزرگ«عنوان بخشي از ميدان  روس و انگليس قرار گرفت و به 

طور كلي در پيوند با منافع سياست و استراتژي روس و   كه بهبودي اوضاع و پيشرفت آن، به 1آمد
همين دليل دولتمردان مصلح و نوگراي ايران عصـر قاجـار، در پـي آن     به 2گرفت؛ انگليس قرار مي

بند ايران  اي تدوين و تنظيم كنند كه استقالل نيم گونه  برآمدند تا اصول سياست خارجي ايران را به
و در عين حال راه احياي اقتدار و عظمت پيشين  3در معركة رقابت روس و انگليس بر جاي بماند

تدريج چند اصل يا چند رويه نزد سياسيون و دولتمـردان ايرانـي    در اين ميان، به. ايران گشوده شود
هاي بعد براي آنهـا سـاخته و پرداختـه     شكل گرفت كه بر پايه تعابير و اصطالحاتي كه در دوره

.موازنه مثبت، موازنه منفي، اصل نيروي سوم: شد، عبارت بودند از
4
   

ه بقاي ايران و حفظ استقالل آن را در ايجاد توازن در موازنه مثبت، به ديدگاهي اشاره دارد ك
.ديد موقعيت و نفوذ روس و انگليس مي

موازنه منفي، در مقابل موازنه مثبت قرار دارد و به ايـن   5
نكته اشاره دارد كه براي حفظ استقالل ايران، بايد از دادن امتياز به روس و انگليس پرهيز كرد و 

كه بعدها در دورة » موازنه منفي«عنوان . كن كردن نفوذ آنها كوشيد هاز اين راه در تضعيف و ريش
________________________________________________________________ 

  .پيكان: مهدوي، تهران)هوشنگ(عبدالرضا ة، ترجمايران در بازي بزرگ، )1383(نآنتوني وي: بنگريد به  1

Menon (2003) ,"The New Great Game in Central Asia", Survival: Global Politics and Strategy. 
Rajan 

2  John Barrett Kelly( 1968) , Britain and the persian Gulf: 1795 – 1880, Oxford,  Clarendon Press. 

  .39 - 33دانشگاه پيام نور، صص: ، تهرانتاريخ تفكر سياسي در دوره قاجاريه، )1388(داريوش رحمانيان  3

دانشگاه پيام نـور، صـفحات مختلـف؛ محمـد     : تاريخ ايران، تهراننقش سياست موازنه و نيروي سوم در ، )1389(علي صوفي  4
  .114 - 110، صص155ش تاريخ و جغرافيا، كتاب ماه، »موازنه و نيروي سوم در تاريخ ايران«، )1390(غفوري

 اقتصـادي،  - اطالعـات سياسـي  ، »داسـتان رژي  - زندگي امين السلطان: وارونه نويسي در تاريخ«، )1372(ايرج وامقي  5
  .63 - 57، صص63- 64ش
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مقـام   به كار گرفته شد، در بينش و روش كساني چون ميرزا ابوالقاسم قائم 1نهضت ملي شدن نفت
داشت؛ چنانكه بنابر يك گـزارش     و پيشينه  فراهاني و اميركبير در زمينه سياست خارجي ريشه

هـا نيـز در پـي كسـب      ز انعقاد قرارداد تركمانچاي، آنگاه كه انگليسـي هاي پس ا مشهور، در سال
موقعيت ايران ميـان دو قـدرت شـمالي و    : مقام به سفير آنان گفته بود امتيازات مشابهي بودند، قائم
پنجه گرفتار آمـده باشـد و بـا     جاني است كه ميان دو شير درنده قوي جنوبي، همچون شكار نيمه

جان فرو رفته اسـت   نچاي، پنجه نيرومند يكي از آنها در پيكرة آن شكار نيمهانعقاد قرارداد تركما
.و اگر به طرف مقابل نيز امتياز مشابهي داده شود، مرگ حتمي خواهد بود

مقام با آوردن اين  قائم 2
كرد، به سفير انگليس اعالم كرده بود  تمثيل كه به بهترين شكل، وضعيت وخيم ايران را ترسيم مي

كه زنده و بر سر قدرت است، اجازه نخواهد داد چنين اتفاقي بيفتد و به آنان امتياز مشابهي مادامي 
داده نخواهد شد، بلكه برعكس خواهد كوشيد تا امتياز اول؛ يعني قرارداد تركمانچاي را نيز بـرهم  

ـيس   برخي از محققان تأكيد دارند كه ديدگاه قائم. بزند در  مقام در سياست خارجي، با نقـش انگل
.قتل او ارتباط وثيقي دارد

سرنوشت جريان اصالحات و نوخواهي ايرانـي، بـا سرشـت سياسـت      3
و اين چيزيست كـه در مـورد    4خارجي و موقعيت و نفوذ سياست بيگانه كامالً پيوند خورده بود

با اين مقدمه تحليلي، به سراغ . شود جنبش مشروطه و حركت ملي شدن صنعت نفت نيز ديده مي
  .رويم هاي او در سياست خارجي مي دوله و آرا و ديدگاهال امين

  الدوله در سياست خارجي دولت قاجار ها و عملكرد امين آرا، ديدگاه

  آموزي ديپلماتيك از جواني تا صدارت  تربيت و تجربه. 1

الدوله، در زمره رجال تراز اول دوره ناصـري بـود و از    ميرزا محمد مجدالملك سينكي پدر امين
وزارت خارجه ايران و از جمله منتقدان اصالحات سياسي و اجتماعي آن روزگار به شمار اركان 

________________________________________________________________ 

و نيـز   53-51، صـص 14، شحافظ، »زاده و مصدق در سياست موازنة منفي موافقت تقي« ، )1384(ايرج افشار: ك به.ر  1
  نشر اسالمي : ، تهراندر مجلس چهاردهم سياست موازنه منفي، )1327(حسين كي استون: بنگريد به

 .77صوفي، همان، ص  2

  .359- 337اقبال، صص: ، تهران1، جم19روابط سياسي ايران و انگليس در قرن تاريخ ، )1367(محمود محمود: ك به.ر  3

گيـري   الدوله قابل پيگيري نبود و به علـت قـدرت   هاي سپهساالر و امين مقام و اميركبير، در دوره هاي قائم بايد يادآور شد كه سياست  4
براي مطالعه يك مقايسه موردي . هاي ديگري پيروي كردند سريع و گسترده روسيه و انگليس، دولتمردان بعد از اميركبير از سياست

اي  گيري در روابط خارجي؛ فهم چرايي تمايز با نگاهي مقايسـه  تصميم«، )1380(محسن خليلي: ك به.ميان اميركبير و سپهساالر، ر
  .48 - 23، صص17، شتاريخ معاصر ايران، »به روزگار اميركبير و سپهساالر
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كشف الغرائب في االمـور  هاي سياسي عصر به نام  ترين و اثرگذارترين رساله آمد و يكي از مهم مي

العجايب
او در عصر ناصري مشـاغل متعـددي را در   . نوشت. ق1287را در دوره ناصري در سال  1

  . دار شد وزارت امور خارجه عهده

ـيار        ممتحن الدوله كه خود از رجـال وزارت امورخارجـه بـود، مجـدالملك را شخصـي بس
.دانست هاي سياسي و ديپلماتيك مي درستكار و توانا در نگارش نامه

ـين  2 ـين   الدولـه فرزنـد   ام چن
ـتگاه      پدري بود و از روزگار جواني رموز ديپلماسي و سياست خارجي ايـران را نـزد پـدر در دس

.ميرزاسعيدخان وزير امور خارجه آموخت
3
   

عنوان منشي وارد دستگاه وزارت خارجه شد و به همراه پدر به   الدوله در آغاز جواني به امين
الملك كه در دستگاه ناصري اعتبـاري داشـت،    سپس دايي او پاشاخان امين. مأموريت بغداد رفت

.زمينه ورود او به دربار را فراهم كرد
يافت و از » منشي حضور«او پس از ورود به دربار، سمت  4

و مدارج ترقي شغلي را يكي پـس از ديگـري    5آن پس در سفر و حضر از ملتزمين ركاب شاه بود
رش به مقام نيابت اول وزارت امور خارجه در نوزده سالگي به جاي پد. ق1279در سال . طي كرد

سپس به وزارت رسايل خاصه يا رياست داراالنشاي ناصري رسيد و از محارم خاص  6دست يافت؛
گانـة او بـه    در سفرهاي شاه به خراسان و مشهد رضوي و همچنين در سفرهاي سه. خاص شاه شد

.اده شدفرنگستان، همراه او بود و تدارك بعضي از آن سفرها برعهده او نه
7

  

امين الدوله در دورة صدارت سپهساالر، با اصالحات سياسـي و اداري او همـراه شـد و نقـش     
در مجلس دربار اعظم كه پس از سفر نخست شاه به فرنگ تشكيل . مهمي در اين دوران ايفا كرد

________________________________________________________________ 

چاپخانـه  : ، با مقدمه و تصـحيح سـعيد نفيسـي، طهـران    رساله مجديه، )1321(حاج ميرزامحمدخان مجدالملك: ك.ر  1
  .بانك ملي

  ه ولالـد  ن ح ت م م  ان خ  دي ه م  اي ه ه ت وشـ  از ن:  ري ظف و م  ري اص ر ن ص در ع  ه ارج خ  وزارت  ال رج، )1365( ه دول ال ن ح ت م م  ي ل اق رض  ن ب  دي ه م  2

  .35اساطير، ص: ، تهران ي اق ق ش  ان خ  ي ل ق ن ي س ح  اري ك م ا ه ار ب ش اف  رج اي  ش وش ك  ه ، ب ان خ  م اش رزاه ي و م  ي اق ق ش

ــال نحتمــم انخــ ديهــرزا م ي م  ه ام ن ي دگ زن( ه ولد ال ن ح ت م م  اطرات خ، )1362(ميــرزا مهــدي خــان: ك.ر  3  ،)قاقيشــ هدول
  . نشر فرهنگ، مقدمه - فردوس: تهران ي،  اق ق ان ش خ ي ل ق ن ي س ح  ش وش ك هب

  .22طهوري، ص: ، تهرانزندگي نامه سياسي و اجتماعي محمدعلي عالء السلطنه، )1390(عباس هدايتي خميني  4

  .36الدوله، همان، ص  ممتحن  5

صحيحات و حواشي و فهارس به كوشش عبدالحسين نـوائي و  ، تالبلدانمرآة ، )1367(خان اعتمادالسلطنه محمدحسن  6
  .1418دانشگاه تهران، ص: ، تهران2ميرهاشم محدث، ج

  هفـت  بـه كوشـش كيـانوش كيـاني      روزنامه سفر خراسان ناصرالدين شاه، ، )1390(ك ال م م ال كيم ح ل ي ع م اس  ن ب ي ق ين ل ع  7
                          .223كلك سيمين، ص: لنگ، با مقدمه ايرج افشار، تهران



 89  الدوله و سياست خارجي ايران در عصر قاجاريه امين

ـين در سـال   . گانه به عنوان ناظر برگزيـده شـد   شد، عضويت يافت و در مجلس وزراي شش همچن
ـپرده شـد،     .ق1293 ـپس در سـال    1مديريت دارالشوراي دولتي و مجلس تحقيق دولتـي بـه او س س
هـاي قبـل، رياسـت چاپارخانـه      پيش از آن، در سال. به رياست دارالشوراي كبري رسيد. ق1314

ـترش و اصـالح وضـع         دولتي، وزارت پست و رياست ضـرابخانه را تجربـه كـرده بـود و در گس
ـيم امـور مربـوط بـه مسـكوكات،      چاپارخانه و پست و تلگراف، به بود اوضاع ضرابخانه و تنظ

.كارنامه موفقي از خود برجاي نهاده بود
2
   

ها و اقدامات او در مشاغل يادشده، به نـوعي بـا مسـائل سياسـت خـارجي       هر يك از برنامه
ويـژه   ارتباط پيدا كرده و او را به اين نتيجه رساند تا زمـاني كـه مسـائل سياسـت خـارجي و بـه      

و فصـل نشـود، در سياسـت     ت مناسبات ايران با دو قدرت رقيب يعني روس و انگليس حل وضعي
از همين دوران بود كه همچون اسالف خود، قائم . داخلي نيز پيشرفت چنداني حاصل نخواهد شد

مقام و اميركبير دريافت كه براي حفظ منافع ايران در برابر مطامع روس و انگليس، بايد به اصـل   
هـايي غيـر از روس و    تكيه كرد؛ يعني اصلي كه با برقراري ارتبـاط بـا دول و قـدرت    نيروي سوم

بـراي وحـدت و   ) ويژه روسيه به(انگليس، راه نفوذ اين دو دولت بسته شود و خطر سهمگين آنان 
ـيش از صـدارت    امين. كم كاهش يابد تماميت ارضي ايران، رفع شود و يا دست الدوله از روزگار پ

ويژه سوءاستفاده آنان  طلبي روسيه در مناطق شمالي و شمال شرقي ايران و به توسعهشدت نگران  به
.ها بود از تركمن

الدوله دربـاره سياسـت خـارجي     اي كه در اين گفتار در پيوند با آراي امين نكته 3
ـئله    ايران مدنظر ماست، اين است كه او در هنگام سفر دوم شاه به فرنـگ، رسـاله   اي دربـاره مس

ها از اين وضعيت نوشت و راهكارهـايي بـراي    هاي روس ها، امنيت خراسان و سوءاستفاده تركمن
.حل مسئله و تنظيم سياست خارجي ايران در رويارويي با آن مطرح كرد

اين رساله اكنون مفقود  4
تـوانيم   طور كلـي در مـورد آن شـده، مـي      شده و در دسترس نيست، اما با توجه به اشاراتي كه به

الدوله تا چه اندازه نسبت به خطر روسيه تزاري براي تماميت ارضي و بقا و دوام  كه اميندريابيم 
  .استقالل ايران هوشيار و نگران بوده و در انديشه عالج آن برآمده بود

________________________________________________________________ 
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پنداشت كه با توجـه بـه وضـعيت     گويا او نيز در برخي مواقع همچون سپهساالر و ملكم مي
هاي عمده و بنيـاديني كـه در پيگيـري     ند و موانع و دشواريخاص ايران در ميان دو حريف زورم

تر اين است كه دولت ايران به سوي انگليس برود و  بينانه اصل نيروي سوم وجود دارد، بهتر و واقع
.با اعطاي امتياز و جذب سرمايه انگليسي، خطر عظيم روسيه را دفع كند

دانيم كه اين انديشـه   مي 1
كـرد و بخشـي از آن را در    خـان از آن دفـاع مـي    ويژه ميـرزاملكم  ي بهاي بود كه در مقطع و ايده
.ارائه داده بود» پلتيكاي دولتي«اي با عنوان  رساله

آن رساله نخستين رساله در زبان فارسـي دربـاره    2
  . موضوع سياست خارجي بود

زمـرة  هـاي ملكـم دل بسـت و بعـدها در      هـا و انديشـه   الدوله از روزگار جواني به ايده امين
رابطه عميق و دوستي اين دو، اسناد و شواهد گوياي گونـاگوني دارد  . هواداران و دوستان او درآمد

.مدت آنان با يكديگر اشاره كـرد  توان به مكاتبات طوالني كه از آن ميان مي
ـين   3 الدولـه،   پـدر ام

بـه انجمـن   هـاي او شـد و    مجدالملك نيز در زمره نخستين كساني بود كه فريفته ملكم و انديشه
.خانه پيوست فراموش

الدوله حتي بعد از رسـوايي ملكـم در مـاجراي التـاري و عـزل او از       امين 4
ها و القاب دولتي، همچنان رابطه دوستي با ملكم را حفظ كرد و حتي حكـم دولتـي دربـاره     مقام

.كرد جلوگيري از ورود روزنامه قانون به ايران را چندان رعايت نمي
5
   

شده،  بارون جوليوس دورويتر به منظور پيگيري حقوق پدرش در امتياز ملغي هنگامي كه پسر 
الدولـه   خان امين به ايران آمد و به فرمان شاه، كميسيوني براي بررسي دعاوي او برپا شد، ميرزاعلي

هاي همين كميسيون بود كه بـه اعطـاي امتيـاز     نكته مهم اين است كه نتيجه بررسي. نيز عضو بود
.هي به رويتر انجاميدبانك شاهنشا

الدولـه در   هنگامي كه بانك شاهنشاهي تشـكيل شـد، امـين    6
 كنار برخي ديگر از رجال و دولتمردان ايران از جمله شخص شاه، در زمـره سـهامداران آن قـرار   

________________________________________________________________ 
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هما ناطق در بررسي مستند و تحليلي كه درباره نقش بازرگانان در ماجراي تنباكو به عمل  .گرفت
.گويد الدوله در اعطاي امتياز بانك شاهنشاهي سخن مي آورده است، از نقش فعال امين

ملكم نيـز   1
.از مشوقان اين طرح بود و خود از سهامداران بانك شد

با توجه به نقش بعدي بانك شاهنشاهي  2
كـم   الدوله را به خيانت ناآگاهانـه و يـا دسـت    توان امين ر مسائل اقتصادي و سياسي ايران، آيا ميد

كنـد، نقـش    انگلوفيل بودن متهم و منتسب كرد؟ آنچه كه پاسخ مثبت به اين پرسش را سخت مـي 
عهده الدوله در اعتراض به امتياز تنباكو و شركت رژي بر كامالً متضاد و بسيار فعالي است كه امين

  .گرفت و ما به آن خواهيم پرداخت

ـيس    الدوله تجربه كافي و وافي در امور مالي و اقتصادي ايران داشت و مدتي به  امين عنـوان رئ
شدت گرفتار بحران مالي شد و خزانه تهي شـده   در اين اوان، ايران به. ضرابخانه خدمت كرده بود

وش خالصجات تن داده بودند و به هر دري شاه و دولت چنان در عسرت بودند كه حتي به فر. بود
.زدند تا نيازهاي مالي خود را برآورده سازند مي

اين مسئله، يكي از داليل اصلي اعطـاي امتيـازات    3
هاي جاري براي كسـب درآمـد    در اين اوضاع، حتي فروش القاب و مناصب، به يكي از روش. بود

دائمي سير نزولي داشت و همة ايـن مسـائل    طور  ارزش پول و مسكوكات ايران به. تبديل شده بود
  . افزود بر وخامت اوضاع مي

ها پيش؛ يعني از دوره صدارت سپهسـاالر، انديشـه    در چنين روندي از اوضاع بود كه از مدت
كسـاني چـون   . تدريج قـوت و قـدرت گرفـت و ريشـه دوانـد      تأسيس بانك به وجود آمد و به

هـاي داخلـي، بانـك وطنـي توسـط       با تجميع سرمايه الضرب طرحي پيشنهاد كرده بودند كه امين
.بازرگانان و با كمك و پشتيباني دولت برپا شود، اما اين طرح به جايي نرسيده بود

انجمـن تجـار    4
گرفت، ولي موانع داخلي و خارجي بيش از آن بود كه توفيقي بـه   بعدها گهگاهي مطلب را پي مي

ـتهم شـده بودنـد،   الضرب كه به خيانت و  امثال امين. دست آيد تـوان   5دزدي در امور ضرابخانه م
شـد و در آن   ها بانك برپا مي بايست با كمك خارجي به هر حال مي. پيگيري مطلب را نداشتند

________________________________________________________________ 
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. اي جز توسل بـه خـود آنهـا نبـود     هاي مداوم روس و انگليس چاره شرايط با توجه به كارشكني

ابل امتيـاز بانـك شاهنشـاهي، امتيـاز بانـك      موازنة مثبت در اينجا نيز كار خود را كرد و در مق
.ها داده شد كه نتايج آن وخيم بود استقراضي به روس

1
   

الدوله نشاني از انگلوفيل بودن دارد، برعكس در امتياز  اگر در قضيه بانك، كردار و رفتار امين
در . سـت تنباكو گرايش ناسيوناليستي و مخالفت با سياست و نفوذ بيگانه، در مواضـع او مشـهود ا  

كنـد   اينجا نوعي مقابله با سياست موازنه مثبت ديده مي شود؛ چنانكه در خاطرات خود عنوان مي
انگيزه مخالفت بـا قـرارداد تنبـاكو، تـرس و نگرانـي از ايـن بـوده اسـت كـه دولـت ايـران بـا             

.رو و به تسليم وادار شود به ها رو هاي مشابهي از سوي روس درخواست
اضـات  الدوله با اعتر امين 2

الدوله عريضه يا  كرد و حتي توسط امين بازرگانان، همدلي و همراهي داشت و از آنان پشتيباني مي
.اي در اعتراض به قرارداد تنباكو به شاه ارائه شد شكواييه

3
  

ـبش تنبـاكو      برخي از پژوهشگران، نسبت به ماهيت ضداستعماري نقش علمـاي دينـي در جن
هاي ديني و سنتي آنان در مخالفـت بـا كفـار و مشـركان      ية انگيزهترديد دارند و آن را بيشتر بر پا

ويـژه   هايي از مردم و به دهد گروه اما شواهد متعددي در دست است كه نشان مي 4كنند، تحليل مي
طلبانه قرارداد تنبـاكو و   بازرگانان، در تهران، تبريز و مشهد از ماهيت و جهت استعماري و سلطه

رژي بيمناك و نگـران بودنـد و حتـي در جاهـايي آن را يـادآور      گيري تشكيالت شركت  شكل
برخي از پژوهشـگران  . كردند شركت هند شرقي و مستعمره شدن هندوستان توسط آن عنوان مي

درستي بر ماهيت ملي و ناسيوناليستي جنبش تنباكو تأكيد كرده و آن را زادگـاه ناسيوناليسـم    نيز به
مثابه يك ايدئولوژي سياسي و در پيونـد بـا مفهـوم     يد كلمه و به معناي جد  ناسيوناليسم به(ايراني 

الدوله با اين حركت، از  اند؛ بنابراين همدلي و همراهي امين تلقي كرده) دولت ملت و حاكميت ملي
________________________________________________________________ 
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- 735اميركبيـر، ص : ، با مقدمه و فهارس ايرج افشار، تهرانروزنامه خاطرات، )1379(خان اعتمادالسلطنه محمدحسن  3
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.نمايد ها و مواضع سياسي او بسيار بامعنا و مهم مي جهت درك انديشه
1

  

ـئله     بعد و بههاي  الدوله در سال دربارة سياست خارجي امين ويژه در دوره صدارت كـه بـا مس
استقراض خارجي پيوند خورد، يادآوري اين نكته بسيار ضروري است كه دولت ايران پس از لغو 

رو شد كه با توجه به بحران مـالي   امتياز تنباكو، با پرداخت غرامت سنگين به شركت رژي روبه
ايـران ناچـار شـد بـراي     . ان به بـار آورد موجود، عواقب بسيار وخيمي براي سياست و اقتصاد اير

اين نخستين قرضه خارجي ايـران  . پرداخت غرامت، از بانك شاهنشاهي استمداد و استقراض كند
. ناپذيري بر پيكرة اقتصاد ملي و سياست خارجي ايـران وارد آورد  بود كه لطمات سنگين و جبران

ارجي حيف و ميل شـد، دولـت   هاي ديگري كه در دوره مظفري دريافت و در سفرهاي خ قرضه
ـليم در برابـر بسـياري از           ايران را به شـدت در برابـر روس و انگلـيس مقـروض و ناچـار بـه تس

افتـاده   گمركات شمال و جنوب، براي استمهال پرداخت اقساط عقـب . هاي نامشروع كرد خواسته
ج درصـد تنـزل   گرو گذاشته شد و تعرفه گمركي نيز در قرارداد تركمانچاي از بيست درصد به پن

هـاي بعـد بـر     پيدا كرد و كمر بازرگاني داخلي و خارجي ايران را در قبال روس و سپس در سـال 
هاي ديگر واگذار شده بود، در برابـر   الوداد به انگليس و دولت���اساس امتيازاتي كه طبق اصل كا

كاهش پيدا درصد  2به حدود . ق1322و  1321هاي  تعرفه گمركي در سال. بيگانگان شكسته بود
هاي شديد و عميق بازرگانان  نارضايي. شد كرد كه به معناي نابودي اقتصاد بازرگاني كشور تلقي مي

ـلي حركـت       و به دنبال آن علماي ديني و توده مردم از تبعات اين قرضه هـا، از علـل و عوامـل اص
.خواهي شد مشروطه

ئل سياست خارجي الدوله را دربارة مسا در اينجا جنبه ديگري از رفتار امين 2
ها پس از جنبش تنباكو بـه   بينيم كه بسيار پرمعنا و درخور توجه است و آن اينكه مدت ايران مي

هنگامي كه سنگيني بار قرضه و غرامت كمر اقتصاد ايران را خم كرده بود، او راضي به ايـن امـر   
منعقـد كننـد و   شد كه به منظور خريد و فروش تنباكوي ايران، قرارداد جديدي با شـركت رژي  

او با پيشنهاد شركت رژي مبنـي بـر خريـد تنبـاكوي ايـران توسـط       . غرامت سنگين بخشيده شود
.شركت رژي عثماني موافقت كرد

در طرح جديد، از بازرگانان ايراني تنباكو بر پايه نـرخ بـازار    3
ه طور بر شركت در خريد و فروش تنباكو، ب 4شد و دخالت و نظارت كامل ايرانيان خريداري مي

________________________________________________________________ 

  .18نشر گفتار، ص: ، ترجمة فرشته سرلك، تهرانناسيوناليسم ايراني، )1371(ريچارد كاتم: ك.ر  1

  .51 - 48ترابي فارساني، همان، صص  2

  .118؛ اعتمادالسلطنه، همان، ص160الدوله، همان، ص امين  3

السـلطان و چنـد    لالضرب و ظـ  الدوله و توسط امين شركت تنباكوي ايران در اصفهان با كمك امين. ق1311در سال   4
← 
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.كامل پذيرفته شد
1
   

  الدوله در دوره صدارت سياست خارجي امين. 2

ـتين سـال پادشـاهي         الدولـه بـا كولـه    امين بـاري از تجربـه ديپلماتيـك، سياسـي و اداري، در نخس
وضـع نابسـامان مـالي    . السلطان، به صدارت عظمي منصـوب شـد   شاه و در پي عزل امين مظفرالدين

الدوله  هاي مهم امين و مسئله استقراض خارجي، يكي از دشواري 2گمركيكشور و امور مالياتي و 
خواسـت بـا    او دربارة استقراض شاه بر انجام آن اصـرار داشـت،  امـا مـي    . در مقام صدراعظم بود

شرايطي تن به آن بدهد كه شرافتمندانه باشد و ضرر و زياني را متوجه مباني اقتصاد و سياست ملي 
ـنگين روس و  تأكيد اوليه ا. نكند و اين بود كه از يك شركت آلماني وام بگيرد، اما با مخالفت س

ـيس        انگليس روبه رو شد؛ سپس به فكر أخذ وام از بلژيك يـا هلنـد افتـاد، بـاز هـم روس و انگل
آورد و دشمنان و  شدت فشار مي به 3بحران اقتصادي كه خزانه را تهي كرده بود،. كارشكني كردند
ـلطان نيـز لحظـه    ه گروه فرمانفرما و گـروه امـين  ويژ رقباي داخلي، به اي از دسيسـه و دشـمني    الس

  .كردند فروگذار نمي

ـلطنت و برانـدازي قاجـار و      يكي از اتهامات هميشگي امين  الدوله اين بود كه در پي الغـاي س
قوانيني كه به منظور تعديل بودجه از راه اصالح نظام مالياتي و  4برپايي حكومت جمهوري است؛

ها و لغو امتيازات مالي درباريان و شاهزادگان و غيره به اجرا درآورده  هش مواجب و مستمريكا
اي مساعد براي رواج اين اتهامات بود و  شد، زمينه و حتي شامل خرج جيب شخص شاه نيز مي 5بود

هـد  خوا شد آن بود كه او مـي  از جمله مواردي كه دربارة او گفته مي. بر ذهن شاه نيز تأثير داشت
او چنـدي پـس از   . و از اين راه زمينه بركناري او را فـراهم سـازد   6بگير ملت كند شاه را مواجب

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

  .162الدوله، همان، ص امين: ك.ر. تن ديگر تأسيس شد
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  .111الدوله، همان، ص امين  3
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قانون تشكيل مجلس اعيان را تدوين كرد و به تأييد شاه . ق1315الثاني  رسيدن به صدارت، در ربيع
زادگان از چند ماه پس از آن، قانون ديگري را به منظور كوتاه كردن دست درباريان و شاه. رساند

هاي متنفذ درباري و ديواني را عليـه او   همه اين اقدامات، گروه. المال به شاه ارائه داد خزانه و بيت
ـيس از روش او در اصـالحات مـالي و اقتصـادي و      . متفق كرد از آن طرف، هم روس و هـم انگل

بـه مقابلـه   او با تالش آنان براي تحميل قرارداد جديـد گمركـي،   . سياست خارجي ناراضي بودند
كـرد تـا چيرگـي روس و     الدوله سخت كوشش مـي  امين. كرد برخاست و در برابر آنان ايستادگي 

.انگليس بر گمركات شمال و جنوب را براندازد
براي اجراي نقشـة اصـالحات مـالي نيـز طبـق       1

انديشه و روش قديمي خود، به سراغ استخدام مستشـاران مـالي از كشـورهاي ديگـر رفـت كـه       
.به استخدام هيئت مستشاران بلژيكي به رياست مسيو نوز منجر شدسرانجام 

2
   

الدوله با سقوط و تبعيـد رقـم خـورد و نيروهـاي درونـي و بيرونـي        سرانجام، سرنوشت امين
احمد كسـروي علـت   . همچون دو لبة يك قيچي، براي بريدن ريشة اقتدار او به حركت درآمدند

ـته   فت بـا سياسـت  الدوله را مخال اصلي سقوط و تبعيد امين ويـژه در   هـاي بيگانـه بـه    هـا و خواس
.دانـد  هاي اقتصادي و مربوط به قرارداد و تعرفه گمركي جديد مي زمينه

مخالفـت بـا قرضـه     3
ـيار مهمـي   . تر تلقي كرد تر و اساسي را نيز بايد بر آن افزود و حتي مهم خارجي در اين زمينه، نامه بس

هـاي او را   هـا و انديشـه   شاه نوشته بود، بسيار گوياسـت و آرمـان   الدين كه در اواخر كار به مظفر
در اين نامه، به صراحت از خطر انحالل و نابودي ايران بر اثر غفلت در . سازد خوبي آشكار مي  به

ن مسئله اي... «: گويد گويد و پس از تعارفات مرسوم و معمول، به شاه مي سياست خارجي سخن مي
غفلتـي شـود، ديگـر ايـران از     ... خواهم عرض كنم چون خيلي اهميت دارد و اگر مختصر  كه مي

مسلك پلتيكي دولت ايران چنانچه مكرر به خاك پاي ... شود  مضرت و مصيبت آن خالص نمي
كردم بايستي در كمال مراقبت و احتياط باشد كه معايب سابقه و قيد و بندهاي  مبارك عرض مي

كنيم كه  حال مالحظه مي. از دولت و مملكت بردارد و قدري رو به اين مقصود رفته بوديم ناحق
نمـائيم،   به عنوانات مختلفه به قهقرا برگشته، اسيري خودمان را طبعاً به دست مدعيان محكم مـي 

ـين »...دور نيست اين دفعه رقابت و رغم دو حريف به اسيري ما اكتفا نكند  ـپس بـه     ؛ ام الدولـه س
________________________________________________________________ 

  .هيجده - پانزده و هفده - همان، صفحه چهارده   1

  .به بعد 117، ص الدوله امينخان  خاطرات سياسي ميرزاعليالدوله،  امين  2

  .38، 35، 29، 25، 23- 21اميركبير، صص : تهران تاريخ مشروطه ايران،، )1369(احمد كسروي  3



 1395 تابستان، 29سال هشتم، شمارة ، اسالممطالعات تاريخ   96

بـا خيلـي ماليمـت و    ... « : دهـد  كند و ادامه مي هاي شارژ دافرهاي روس و انگليس اشاره مي مهنا
ـيم  استادي هر دو سفارت را به سر جاي خود نشانده، مي . خواستيم اسباب آزادي خود را مرتب كن

گردد و با هزاران مفاسد داخلي، خودمان را به دست خيـاالت مخـرب ايـن دو     دوباره ورق برمي
پس شيشه عمر ايران االن در دست قبله عالم روحنا فداه اسـت و بايـد   . اندازيم يه مغرض ميهمسا

.»خيلي خيلي زياد احتياط بفرمائيد
1

  

الدوله، به خطر مهلك استقراض خارجي است كه هستي و بقاي ايران را تهديـد   اشارات امين
بيگ نقل شده است، خاتمـه   راهيمنامه اب اين گفتار را به آنچه كه در اين باره در سياحت. كرد مي
»رب النوع وطن پرستان«الدوله را  اي كه امين مراغه. دهيم مي

دانـد   نامد و وجود محترمي مـي  مي 2
است كه از استقراض خـارجي  » جوهر مردي و انسانيت و معناي اصلي غيرت و حب وطن«: كه

است كه باشرف بشود ولي امـروز  براي ايران قرض الزم «: آورد الدوله مي سپس از زبان امين. بيزار
گويا بانك شاهنشاهي انگليس حاضـر شـده بـود    . »با اين وضع قرض باشرف ايران را ميسر نيست

از دسـت  «: الدوله اين بود براي راضي كردن او به استقراض، مبلغ گزافي رشوه بدهد، اما پاسخ امين
دانم كه پـول   مي. ي خود گذارممصرف نمايم و اين ننگ تاريخي را بر رو آيد كه قرض بي من نمي

.»استقراض به آبادي مملكت و لشكر صرف نخواهد شد و بيجا تلف خواهد گرديد
3

  

  گيري نتيجه

هاي روزگار،  هاي سياسي و تأثيرگذار را بايد در ظرف زمانه و با در نظر گرفتن واقعيت شخصيت
پيچيده سياست خارجي پيونـد   شود كه با مسئله غامض و ارزيابي كرد؛ اين ارزيابي وقتي دشوار مي

كـرد كـه رجـال و     اي زنـدگي مـي   الدوله دولتمرد مشهور عصر قاجـار، در زمانـه   امين. خورد مي
يا وابسته به سياست روس بودند، يا همراه و هـوادار  : سياستمداران ايراني از سه حال خارج نبودند

گرايش . رفتند ت به شمار مي پرس هاي انگليس بودند و يا در موارد معدودي مستقل و وطن سياست
الدوله در سياست خارجي، حمايت از منافع ملي و جلوگيري از افزايش نفـوذ روس و   عمومي امين
گيـري از نيـروي سـوم در     او در پيگيري اين اصل و براي تحقق اين هـدف، بـه بهـره   . انگليس بود

________________________________________________________________ 
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اضع در برابر خطراتي كه مناسبات خارجي ايران، گرايش بيشتري داشت، اما در برخي مواقع و مو
طلبانه روسيه تزاري، وحدت و تماميت ارضي و حتي بقاي استقالل ايـران   از ناحيه سياست توسعه

ـيس       طور نسبي و كامالً موردي به بهـره  كرد، به را تهديد مي گيـري از نفـوذ و اقتـدار دولـت انگل
بايد به كلّ زندگي سياسـي و  توان و ن هاي مقطعي و موردي را نمي يافت، اما اين گرايش گرايش مي

توان فرض خيانت  هاي ما در اين پژوهش، مي بر پاية يافته. مواضع او در سياست خارجي تعميم داد
  .ها مطرح شده است، مردود و باطل شناخت الدوله را كه در برخي نوشته يا سرسپردگي امين
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كوشـش حـافظ    بـه   الدولـه،  خـان امـين   خاطرات سياسي ميرزا علـي ، )1370(خان الدوله، ميرزاعلي امين  - 
  .اميركبير: فرمانفرمائيان، زير نظر ايرج افشار، تهران

نگـاهي اجمـالي بـه كارنامـه صـدراعظمي      : صـدراعظم سـرخورده  : تاريخ قاجـار «، )1390(اميني، ايرج  - 
  .83، شمجله بخارا، »الدوله در دوره خان امين ميرزاعلي

چاپ سـنگي، بـا مقدمـه نصـراهللا      الدوله صدراعظم، اعليخان امينميرز حاج  سفرنامة، )1328( -- -----   - 
  .چاپخانه پيام: تقوي، طهران

  .روزنامه جوشن: تهران الدوله، درباره امين: كتاب جوشن كبير، ]تا بي[اهورهوشي، نصراهللا  - 

. اميركبير: ، روزنامه خاطرات، تهران)1345(خان اعتمادالسلطنه، محمدحسن  - 
  

،  دث ح م  م اش ره ي و م  ي وائ ن  ن ي س ح دال ب ارس ع ه و ف  ي و حواش  ات ح ي ح ص ا ت ، ب دان ل ب ال  �مرآ، )1367( -- -----   - 
  .دانشگاه تهران: ، تهران2ج 

  .نشر توس: ابوالقاسم سري، تهران ةترجمدين و دولت در ايران؛ نقش علما در دورة قاجار، ، )1369(الگار، حامد  - 

ماركسيسـم و مسـئله اسـتعمار،    : هاي سياسي قرن بيستم ها وجنبش تاريخ انديشه«، )1373(حسينبشيريه،   - 
، فـروردين و  90و  89، ش1373اقتصادي، بهمـن و اسـفند    - ، اطالعات سياسي»وابستگي و عقب ماندگي

  .92و  91، ش1374ارديبهشت 



 1395 تابستان، 29سال هشتم، شمارة ، اسالممطالعات تاريخ   98

 .65، شبازتاب انديشه، »نقش طبقه بازرگانان در انقالب مشروطه«، )1384(ترابي فارساني، سهيال  - 
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وق و علوم سياسي انتشارات دانشكده حق تاريخ ديپلماسي در ايران،، )1353 - 1352(نوري، محمود خواجه  - 
  .دانشگاه تهران

  .دانشگاه پيام نور: تهران تاريخ تفكر سياسي در دوره قاجاريه،، )1388(رحمانيان، داريوش  - 

، »الدولـه  درخصوص سياسـت خـارجي امـين   : از روس واهمه داشت از انگليس نه«، )1392( -- -----   - 
  .8، شانديشه پويا

                                  .   ي نشر ن:  ران ه ، ت اصيل  ه ل ال ت ج و مقدمه ح  ردآوري ، گ)1381( ه دول ال اظم ن  ان خ م ك ل رزام ي م  اي ه ه ال رس  - 

حكومت و دولت در كشـورهاي عقـب نگهداشـته شـده، طبقـه وابسـته بـه        «، )1374(رواساني، شاپور  - 
     .102و  101، شاقتصادي - اطالعات سياسي، »استعمار

، »ك شاهنشاهي ايران با صرافان و بازرگانـان ايرانـي در دوره قاجـار   رقابت بان«، )1390(شاهدي، مظفر  - 
  .46ش تاريخ روابط خارجي،فصلنامه 

- 1890رقابتهـــاي بانـــك شاهنشـــاهي و بانـــك استقراضـــي روس در ايـــران «، )1386( -- -----   - 

  .42ش  تاريخ معاصر ايران،، »ق1332- 1308/م1914

نقش بانك استقراضي در جلوگيري از تأسيس بانك ملي و بانك آلماني در ايـران  «، )1383( -- -----   - 
  .30، شتاريخ معاصر ايران، مطالعات مطالعات »عصر مشروطه

  .دانشگاه پيام نور: تهراننقش سياست و موازنه و نيروي سوم در تاريخ ايران، ، )1389(صوفي، علي  - 

  .مجله بانك سپه، )1341(»طرح نخستين بانك در ايران«  - 

  .نشر گستره: يعقوب آژند، تهران ترجمة تاريخ اقتصادي ايران،، )1369(عيسوي، چارلز  - 

  .155، شكتاب ماه تاريخ و جغرافيا، »موازنه و نيروي سوم در تاريخ ايران«، )1390(غفوري، محمد  - 

خـان   ميـرزا علـي  (،)ن امينـي خاندا(گر ايران هاي حكومت اليگارشي يا خاندان«، )1353(قاسمي، ابوالفضل  - 
  .1354تا فرودين  1353از شهريور  مجله خاطرات وحيد،، »)الدوله امين

تاريخ روابـط  ، فصلنامه »ها و بسترهاي تشكيل بانك شاهنشاهي در ايران زمينه«، )1390(قربانيان، محمد  - 
  . 49، شخارجي

 .نشر گفتار: تهرانترجمة فرشته سرلك،  ناسيوناليسم ايراني،، )1371(كاتم، ريچارد  - 

                                 . نشر اقبال: تهران ، ران اي  داري ي ژ ب ل  ل ي ك ش ا ت از ت از آغ:  ران در اي  ري ون اس رام ف، )1347(ود م ح ، م ي رائ ي ت ك  - 

 .اميركبير: تهران تاريخ مشروطه ايران،، )1369(كسروي، احمد  - 

  .نشر اسالمي: تهران سياست موازنه منفي در مجلس چهاردهم،، )1327(كي استون، حسين  - 

: با مقدمـه و تصـحيح سـعيد نفيسـي، طهـران      رساله مجديه،، )1321(مجدالملك، حاج ميرزامحمدخان  - 
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  .چاپخانه بانك ملي

  . اقبال نشر: ، تهرانم19تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن ، )1367(محمود، محمود  - 
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  .اساطير: ، تهران ي اق ق ش

  ه دول ال ن ح ت م م  ان خ  دي ه رزام ي م  ه ام ن ي دگ زن:  ه دول ال ن ح ت م م  اطرات خ، )1362(خان وله، ميرزامهدي الد  ن ح ت م م  - 
  .نشر فرهنگ- فردوس: تهران ي،  اق ق ان ش خ  ي ل ق ن ي س ح  ش وش ك ه ب  ي، اق ق ش

 ،) رب ضـ  ال ن ي و ام ي آرشـ   ه اي ر پ ب(و  اك ب ن ت  و رژي  ي اه شـ   ك ان ا ب د ب ت در داد و س:  ان ان ازرگ ب، )1373(ناطق، هما  - 
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  تحول معنايي واژة ديلم

1ندا گليجاني مقدم
 

  

  

  

  

  

تحول معنايي واژگان در گسـترة زمـان، نشـان از يـك فرآينـد فرهنگـي، سياسـي،          :چكيده
هـاي تأثيرگـذار در تـاريخ بشـري، بـازگوي       بازخواني برخـي از واژه . اجتماعي و يا اقتصادي دارد

واژة . هاي مفقودة تـاريخي در حـوزة اسـناد و وقـايع خواهـد بـود       گشايندة برخي حلقهتحوالت و 
تـوجهي در زبـان و    ديلم، با حضور گسترده در منابع مكتوب و افواه عامه، انتقـال و گسـترش قابـل   

شناسـان، بـراي دسـتيابي بـه      هـاي زبـان   استفاده از نظريـه . فرهنگ جوامع درگير با خود داشته است
غلبة عام بر افادة معناي ديلـم، بـر   . ديلم در كاربردهاي مختلف آن، راهگشا خواهد بود معاني واژة

رسد، بنا به نـوع حضـور ايـن     قومي بدين نام بوده است و ساير معاني كه به بيش از بيست مورد مي
  .قوم در مناطق مختلف و در قالب هاي محدوديت، گسترش و انتقال شكل گرفته است

  شناسي، تحول معنايي ديلم، زبان  :كليدي هاي واژه
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The Semantic Evolution of word “Deylam” 

Neda Golijani Moghaddam1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: The semantic evolution of words in the context of time represents a cultural, 

political, social, and economical process. The advantage of reviewing some influential 

words in human history is to reveal the relative developments and unfold many hidden 

historical facts from among the documents and events. The word “Deylam” has had a 

noticeable transformation and development in both linguistic and cultural aspects. Some 

linguistic theories contribute to define “Deylam” within its several applications. “Deylam”, 

initially the name of a tribe, has had more than twenty other meanings in history. Those 

meanings, regarding the name of the places they inhabit, were formed in limitation, 

development and transformation.  

Key words: “Deylam”, Linguistics, Semantic Evolution 
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  مقدمه

ـاريخ   پژوهش دربارة اسامي خاص و بررسي روند تحول معنايي واژه، از دغدغه ـناخت ت  هاي مؤثر در ش

ـاطع   ورود در عمق معاني واقعي و مجازي لغات مي. مناطق و اقوام است  تواند روزنة جديدي در بـرش مق

  .تاريخي باشد رسان پژوهشگران در بازيافت مفاهيم و مصاديق تاريخي ايجاد كند و ياري

واژة ديلم از جمله واژگاني است كه در معاني متعدد و متفاوت، در طول تاريخ كاربرد يافته و 
بررسي شيوة گسترش و تحـول معنـايي واژة   . از منظرهاي مختلف، مورد بررسي قرار گرفته است

ـ  ديلم، در شناسايي روند حضور افرادي كه وابسته به ايـن قـوم در طـول تـاريخ بـوده      د، مـؤثر و  ان
ظنّ غالب در . هاي خاص اين گروه در آن است آفريني راهگشاي بازخواني مقاطعي از تاريخ با نقش

اين پژوهش بر آن است كه تحول اين واژه، به تبع گسترش و انتقال معاني در گسترة زمان صورت 
تثبيت جايگـاه  تواند در  پذيرفته كه گاه موجب توهماتي نيز شده است و بازخواني اين معاني، مي

  .درست آن مؤثر باشد

هايي، عدم پرداخت كافي به پيشينة تاريخي قوم ديلم در  يكي از مشكالت اصلي چنين پژوهش
ـتقات آن اسـت كـه بررسـي      منابع با وجود تكرار واژه هايي چون ديلم، ديلمي، ديلميان و ساير مش

ستردة واژة ديلم در معاني متعـددي  كاربرد گ. سازد محتوايي از خالل منابع را با دشواري همراه مي
چون قومي بدين نام، سختي، بال، داهيه، مرگ، دشمنان و بسياري از موارد ديگـر، شـائبة تغييـر و    

ـئلة مـورد    تحول معنايي آن را به ذهن متبادر مي سازد كه سؤال دربارة چگونگي و چرايي آن، مس
ـترش     زبـان با توجه به مباحـث  . بحث در پژوهش حاضر قرار گرفته است شناسـي، انتقـال و گس

توان در جايگاه تاريخي يك قوم جنگاور بدين نام تلقّـي كـرد كـه مـورد      معنايي واژة ديلم را مي
هـاي   تـوان در مهـاجرت   توجه مخالفان و درگير در حوزة روابطي خصمانه بودند؛ و همچنين مي

  .وجو كرد اختياري و اجباري آنان جست

. كنـد  شناسي را ايجـاب مـي   مورد نظر، ورود به مباحث زبانگفتمان غالب در حيطة موضوع 

ـين ارتبـاط بـا     شناخت دقيق معناي يك واژه، با توجه به روابط دروني بين عناصر زباني و همچن
. اسـت  1آيد و تحول و دگرگوني آن منوط به علل داخلي و يـا خـارجي   جهان بيرون به دست مي

________________________________________________________________ 

ترس، تشويش، تابو و نيز مقبوليت اجتمـاعي كـه عوامـل    بر اثر تغيير يك سنت يا روش و يا برداشت اجتماعي مانند   1
تحول و دگرگوني صورت پذيرد و نيز گـاه تحـول بـر اثـر يكـي از       شوند، ممكن است در معني واژه، خارجي تلقّي مي

آيـد كـه از    كوشي و قوانين ناظر بر تحوالت آوايي و صرفي زبان به وجود مي قوانين زباني مانند مشابهت، مجاورت، كم
← 
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هـاي مختلفـي از جملـه محـدوديت،      بـه شـكل  تحول و دگرگوني معناي يك واژه، ممكن است 
بندي ديگري از طريق تخصيص، توسع، استعاره، مجاز مرسل، مجاز  و يا با تقسيم 1گسترش و انتقال

.جزء به كل، مبالغه، تخفيف، تنزيل معنايي و ترفيع معنايي صورت پذيرد
بلومفيلد معتقـد اسـت    2

وجود در جهانِ واقع باشند و از اين رهگذر، تغييرهاي معنايي چه بسا حاوي پيوندي با چيزهاي م
.هاي زندگي در روزگاران گذشته پرتو افكنند بر جنبه

هـاي فرهنگـي از    با اين بيـان، گـاه رگـه    3
هاي تـاريخي، بـراي شـناخت     شود و گاه سنت تغييرات معنايي واژگان در طول زمان استخراج مي

  .آيد شناسان مي روند تحوالت يك واژه به ياري زبان

تـر   به اعتقاد ويلسون و اسميت، به طور عمده معناهاي ظريف و مجرد، از دل معناهـاي عينـي  
هاي يك گفته آنهايي است كه در ميزان  ترين مضمون برحسب ترتيب معنايي، بلندمرتبه. آيند برمي

 اگر ترتيب، به نوبة خود اينگونه تفسير شـود كـه درجـاتي از   . كانوني، در باالي زمينه قرار دارند
هاي باالي  آيد كه مضمون كند، اين نتيجه به دست مي هاي يك گفته تحميل مي اعتبار را بر مضمون

.ها باشند زمينه، بايد معتبرترين
بلومفيلد نيز بر اين باور است كه تغيير كاربرد واژه، به صورت و  4

گذاشته و واژة جديد  در برخي شرايط، بنا به داليلي واژة قبليِ همان مفهوم، كنار. گردد معنا بازمي
هـا و   ايـن فرآينـد، متضـمن اقبـال    . پس تغيير معنايي، يك فرآيند پيچيده اسـت . شود جايگزين مي

ـترش كـاربرد      روگرداني هايي است و متعاقب اين همه و به عنوان نقطة حسـاس آن، متضـمن گس
.فول تعلّق داشتندهاي عملي است كه تا آن زمان، به كلمة رو به ا كلمة رو به اقبال به درون حوزه

5
  

شناسي؛  بندي استعاره در زبان از مباحثي كه با موضوع مورد بحث ما ارتباط مستقيم دارد، طبقه
بندي و تعاريف زير را دربارة استعاره  ها در معاني مجازي است و بلومفيلد تقسيم يعني كاربرد واژه

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

انتشـارات دانشـگاه تبريـز،    : ، تبريـز شناسـي  مقدمات زبان، )1367(مهري باقري. شوند له علل داخلي محسوب ميجم
 .248- 242صص

گسترش، به معناي وسعت حوزة معنـايي اسـت و   . شود در محدوديت، اطالق عام تبديل به اطالق خاص و محدود مي  1
. نمايـد  آن، به داليل مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي رخ ميانتقال معنايي حوزة نفوذ واژه در مفاهيم برساخته از 

 .252- 248همان، صص  باقري،

 .503- 502مركز نشر دانشگاهي، صص: شناس، تهران ، ترجمة محمد حقزبان، )1379(لئونارد بلومفيلد  2

 .504- 503همان، صص  3

، ترجمة ابوالقاسم سهيلي و ديگـران،  چامسكيشناسي نوين نتايج انقالب  زبان، )1367(نيل اسميت و ويلسون ديدري  4
 .247انتشارات آگاه، ص: تهران

 .520- 519بلومفيلد، همان، صص  5
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  : ارائه داده است

  .يا در مكان به هم نزديك باشندوقتي معاني متوالي، در زمان : مجاز مرسل  - 

 .وقتي معاني متوالي، با هم رابطة كل و جزء داشته باشند: مجاز جزء به كل  - 

 .تر داشته باشند تر و ضعيف وقتي معاني متوالي، با هم رابطة قوي: مبالغه  - 

.تر داشته باشند تر و قوي وقتي معاني متوالي، با هم رابطة ضعيف: تخفيف  - 
1

 

، اهتمام براي استخراج معاني ديلم، بنا به داليل تاريخي و جغرافيايي و قـرار  در پژوهش حاضر
 .شناسي بوده است هاي تحول معنايي در زبان دادن در حوزه

پرداختن به روند تحولي واژة ديلم، در طول تاريخ چندان مورد توجه محققان به شكل تأليف 
مول، به ذكر معاني متعدد در ذيل عنوان ديلم در لغويون بنا به شيوة مع. كتاب و يا مقاله نبوده است

اند و در كتب تاريخي نيز به تناسـب ذكـر رويـدادها، بـه صـورت       حوزة شناخت لغت پرداخته
  .مختصر دربارة پيشينة تاريخي قوم ديلم و نوع ارتباط آنان با ساير اقوام پرداخته شده است

 اسالم و در سدة نخست هجـري، در عمـوم   پرداختن به وقايع تاريخي مرتبط با قوم ديلم پيش از

ـات  كتاب  هاي تاريخ عمومي منحصر به ذكر حضور ايرانيان در يمن در دورة خسروانوشيروان و فتوح

 شود، منحصر به ذكر مختصري از و آنچه كه به منطقة ديلم مربوط مي 2اوليه در دورة اسالمي است

در . آورد خصوصيات اقليمي در كتب جغرافيايي است كه فقط مواد خام چنين تحقيقـي را فـراهم مـي   
ـترده     ) تأليف ظهيرالدين مرعشي( تاريخ گيالن و ديلمستانكتب محلي، نظير  ـتفادة گس نيز كـه اميـد اس

  .رفت، بخش اول كه معرفي منطقه و قوم ديلم بوده است، موجود نيست مي

نحوي يك فرضيه در اين محدوده ارائه شده كه سخنراني دكتر رسول  فقط در يك مورد، به
است؛ مبني بر اينكه كاربرد اولية واژة ديلم، » در آئينة زمان) بندر ديلم(ديلم «خيرانديش در سمينار 

. شود اطالقي بر منطقة ديلم در كوهستان البرز نيست و معناي مرزداري و مرزباني از آن لحاظ مي

ود، تحول معنايي واژة ديلم را از معناي مرزبان و مرزدار به يك گروه مشـخص  وي در فرضية خ
________________________________________________________________ 

 .503- 502همان، صص  1

: ، بيـروت 2، بـه تحقيـق محمدابوالفضـل ابـراهيم، ج    تـاريخ االمـم والملـوك   ، )م1967/ق1387(طبـري  جرير محمدبن  2

نشـر نـي،   : ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهراناخبار الطوال، )1371(دينوري ؛ ابوحنيفه144- 139دارالتراث، صص
يـزن از خسروانوشـيروان    ذي بن ها به پشتوانه امپراتوري روم بر يمن و استعانت سيف پس از غلبه حبشي. 93- 91صص

. ه با متجاوزان، يك گروه ايراني به فرماندهي وهرز ديلمي به يمن گسيل شدند و بـر احبـاش غلبـه يافتنـد    براي مقابل

 .شد پس از حكمراني وهرز، يمن به شكل يك منطقة وابسته به ساسانيان اداره مي
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وي ديلميان . كند ذكر مي 1داند و اولين كاربرد وسيع آن را در ماجراي مزدكيان ساكن در منطقه مي
داند كه مأمور نگهداري مرزها بودند و واژة ديلم را در اصل، به معناي مردم  اي مي را سواران نژاده

ي نسبت در آخـر واژه، كـاربرد چنـداني    »يا«به اعتقاد وي . كند و نه به معناي اسم مكان مي ذكر
.ندارد

براي اثبات اهميت بندر ديلم در جنوب ايران،  هفت شهر ليراوي و بندر ديلم،مؤلف كتاب  2
و از مسئله به شكلي گذرا طرح . اين نظريه را طرح كرده است، اما تالشي براي اثبات فرضيه ندارد

  .آن عبور شده است

ـينة   المعارف اسالم �دائردر » ديلم«در مقالة  نيز به شكل عمومي دربارة جغرافياي منطقه، پيش
هاي مرتبط مـأخوذ از منـابع اسـالمي     هاي ايشان در طول تاريخ و حكومت آفريني تاريخي و نقش

  .سخن گفته شده است

  بررسي معاني واژة ديلم

بر واژة ديلم از نظر لغت معاني گوناگوني هموار شده است كه برخي با ارتبـاط روشـن و برخـي    
دهخدا برگرفته از كتب لغت متقدم، معناي لغوي  لغتنامةدر . شود بدون ارتباط مستقيم نمايانده مي

ن اين واژه سختي و بال، داهيه، مرگ، دشمنان، اعدا، جماعت مردم، سپاه بسيار، جماعت مورچگا
رسد حاكي از توافق تعابير درباره جماعتي از مردم  كه به نظر مي 3و كنه و درخت سلم آمده است

آفرينـي كـه بـال و سـختي شـمرده       هاي مشتركي در قالب دشمنان بسيار مرگ باشد كه با ويژگي
عابير كم از دورة ساسانيان تاكنون توجه ت شده بودن قوم ديلم، دست شناخته. گيرد شدند، قرار مي مي

 در معاني اصطالحي، ديلم به عنوان نام قومي از اعاجم از بالد شرق. كشاند را به سوي اين گروه مي

اي از  هايند و در تعبير ديگري آنها را طايفـه  اند آنها گروهي از ترك آمده است و برخي نيز گفته
هاي ديلم گـزارده و در   هاند كه يكي از شاهان عجم آنان را در كو بن اد از مضريان دانسته ���� نسل 

.آنجا به مرور بر تعداد آنان افزوده شد
شود كه مـادرش   در معناي ديگر، ديلم به كسي اطالق مي 4

________________________________________________________________ 

تيان ديلمان نيز به اين مـذهب  در دورة پادشاهي قباد و با پذيرش آيين مزدكي، امكان گسترش اين تفكر فراهم شد و برخي از زرتش  1
خطـة  . اين امر با جانشيني انوشيروان و كنار كشيدن قباد از مزدكيان، به محاكمة مزدك و قلع و قمع پيروان وي منجر شد. گرويدند

ـا حـدودي مقاومـت كنـد، ولـي در دورة           ـان شـده بـود، توانسـت ت ديلمان كه به واسطة شرايط جغرافيايي مأمن گروهي از مزدكي
 .آمده است، وي بر همة مناطق از جمله ديلمان تسلط يافت نامة تنسريروان چنانكه در انوش

  .394- 392انتشارات شروع، صص: ، بوشهرهفت شهر ليراوي و بندر ديلم، )1383(زاده عليرضا خليفه  2

 .10037- 10036انتشارات دانشگاه تهران، صص: ، تهران7، جنامه لغت، )1373(اكبر دهخدا علي  3

ــن  4 ــور اب ــرب، )ق1414(منظ ــروت14، جلســان الع ــروت، ص: ، بي ــادر، بي ــدي  ؛ سيدمرتضــي204دار ص حســيني زبي
← 
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.از حبش و پدرش از ترك باشد يا برعكس
معاني بنـده و غـالم، بنـدة سپيدپوسـت، نگهبـان و       1

ين واژه است كـه تعـارض   بان، سياه، مرزدار و جز آن نيز از جمله معاني مطروحه درباره ا زندان
  .تأمل است برخي از تعابير، قابل

گاهي مجازاً معناي سرما » دي«تجزية لغت ديلم در پيشينة زبان فارسي اينگونه است كه براي 
توان  مي 3كه مزيد مؤخّر امكنه است،» لم«و با تركيب آن با پسوند  2و زمستان به كار رفته است

ـتاني ديلمـان قابـل انطبـاق     معناي محلي كه سرماي زيادي دارد  استخراج كرد كه بر منطقة كوهس
در ديــن زرتشــت بــه معنــاي دادار و آفريننــده از صــفات  » دي«اســت؛ و در تركيــب ديگــري 

رحمـت و بخشـايش   «تركيـب ايـن دو    5معناي رحمت و بخشـايش دارد، » لم«و  4اهورامزداست
احل جنـوبي دريـاي مازنـدران    شود كه شايد به جهت وسعت نعمت در سـو  مي» آفريننده و دادار

  . توان احتمال اطالق نام محل بر قوم را طرح كرد از اينجا مي. باشد

هاي سبز تمشك و نيز گياه  گاهي به معناي حصار طبيعيِ پوشيده از شاخه» لم«در زبان طبري 
كه تركيب آن معنـاي   7نيز آبادي است» دي«و يكي از معاني  6خاردار تمشك وحشي آمده است

در » لـم «معنـاي ديگـر   . دهد هاي سبز تمشك را مي آبادي محصور در حصارهاي طبيعي از شاخه
اما انطباق آن بر ديلمان قطعـي نيسـت؛ زيـرا ديلمـان      8زبان طبري بركة عميق، ژرف و گود است،

  .اي كوهستاني بوده است منطقه

ر بسيار اطالق شـده اسـت و دالم بـه معنـاي     در زبان عربي واژة ديلم بر قومي از اكراد و لشك
.به كار رفتـه اسـت  » سخت سياه شد«ام ماه و فعل دلم به معناي  سياهي، دلماء به معناي شب سي

9 
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

هاي تاريخي به طـور معمـول    در كتاب. 246دار الفكر، ص: ، بيروتتاج العروس في جواهر القاموس، )ق1414(واسطي
رود  اند، گمـان مـي   اند، گفته رخي پنداشتهشود از الفاظي چون ب ضبه نام برده مي وقتي از ديلم به عنوان گروهي از بني

 .كند شود كه ترديد گويندگان را القا مي و نظاير آنها استفاده مي

 .1989كتابخانة خيام، ص: ، تهران3، جفرهنگ آنندراج، )1335(محمد پادشاه شاد  1

 9976، ص7دهخدا، همان، ج  2

 .17446، ص12همان، ج  3

 .9975، ص7همان، ج  4

 .828انتشارات نيما، ص: ، تهرانبرهان قاطع، )1379(لف تبريزيخ بن محمدبن حسن  5

 .1844شركت انتشارات احياء كتاب، ص: ، تهران4، جفرهنگ واژگان طبري، )1381(جهانگير نصري اشرفي  6

 .1199، ص2همان، ج  7

 .1844، ص4همان، ج  8

 .223انتشارات اسماعيليان، ص: ، تهرانالمنجد في اللغه، )1362(لويس معلوف  9
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اي سفيد داشتند از اين منظر مصـداق نمـي    كاربرد لفظ سياه براي قوم ديلم در شمال ايران كه چهره
كردند و شايد بتـوان آنـان را    در جنوب ايران زندگي مي يابد، اما در مورد افرادي كه در بندر ديلم

تواند مصداق ظاهري بيابد؛ هرچنـد ايـن    مي 1ساكنان و يا مهاجران شهر ديليميون آشوري دانست،
احتمال نيز دور از ذهن نيست كه شايد سياهي چهره، ملحوظ نبوده و دشمن داشتن اين گروه آنهـا  

كـه   2ديلم صف سپاه لشكر نيـز معنـا شـده اسـت    . ه استرا گروهي سياهدل براي اعراب نماياند
تواند با سپاهيگري و جنگاوري ديالمه همخواني داشته و به شيوة گسترش؛ يعني انتقال مفهومي  مي

  .جزئي به مفهومي وسيع انجام گرفته باشد

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اين لفظ به معناي سياه در تقابل معنايي بـا الحمـراء قـرار    
شد و واژة حمراءالديلم نيز از واژگان مـورد   گرفته است كه در دورة اسالمي به اعاجم اطالق مي

.استفاده بوده است
سپاه ايراني چهار هزار نفري اسالم آورده در جنگ قادسيه «: گويد بالذري مي 3

.»مهتري به نام ديلم داشت كه به جهت او ايشان به حمراء ديلم اشتهار يافتنـد 
نـوش در  دكتـر آذر 4

ـياه     تعليق بر اين متن، حمراء را در مقابل اسود قرار داده است كه معناي سفيدپوسـت در مقابـل س
شود، اما اضافة ديلم بر حمراء، وجود نام قوم و  دهد و معناي سرخ از آن دريافت نمي پوست را مي

سـرخ  «كـه اضـافة   كند و نه ديلم به معناي سياه  يا اسم خاص يعني ديلميان سفيد چهره را ثابت مي
  .دهد ، در درون خود تضاد و تعارض را نشان مي»سياه

سالح در جنگ نيز اطالق شده است كـه بـا ايـن معنـا، مصـداق معنـاي        حمران به مردان بي
شود و يا مردمي از قوم ديلم كـه در جنـگ    سالح در جنگ مي تركيبي حمراءالديلم، سپاهيان بي

هـا و   عبير دوم با وجود تعابير متعـددي كـه در مـورد زوبـين    سالحي به همراه نداشتند؛ كه البته ت
  .مورد ترديد جدي قرار دارد 5سپرهاي معروف ديلمي آمده كه همواره با آنان بوده است،

________________________________________________________________ 

، ترجمـة  »شـدة خلـيج فـارس    تمدن فراموش«: بيبي،ت،گ - گلوب،پ،و«. اند ديليميون را مطابق بحرين امروزي دانسته  1
 ).888- 887، صص 9و  8، ش 1339، آذر و دي 11، س سخن، )1339آذر و دي (الدين فرهري جمال

 .204، ص12منظور، همان، ج ابن  2

عـالم  : ، بـه تحقيـق يوسـف الهـادي، بيـروت     البلدان، )م1996/ ق1416(فقيه بن همداني اسحاق محمدبن ابوبكر احمدبن  3
 .55الكتب، ص 

انتشـارات  : ، بخش مربـوط بـه ايـران، ترجمـة آذرتـاش آذرنـوش، تهـران       فتوح البلدان، )1364(بالذري يحيي احمدبن  4
 .40سروش، ص

شركت مؤلفان و : ، تهران2نقي منزوي، ج ، ترجمة علياالقاليم ةمعرفاحسن التقاسيم في ، )1361(مقدسي احمد محمدبن  5
 .17، كتابفروشي فروغي، ص]جا بي[، تاريخ بيهق، )1361(فندق زيدبن بن ؛ علي545مترجمان، ص
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صلت در وصف واقعة  بن ابي ���ا. در ميان معاني مختلف ديلم، معناي مرزدار نيز ذكر شده است
فقيـه   امـا ابـن   1آنـان را مـرزداران دليـر خوانـده،     تاريخي حملة وهرز ديلمي به احباش در يمـن، 

- فتـوح فارسي و به معناي مرز ديداري خوانده است و در » كشوين«جغرافيدان قرن سوم قزوين را 

.نيز همين معنا تكرار شده است البلدان
هـاي   با توجه به اينكه قزوين مرز ميان ديلم و حكومـت  2

شود؛ زيراديالمه به طور عموم  ة مردم اين سامان تلقي ميغالب بر ايران بوده، مرزداري بيشتر برازند
  . اند و نه پاسبان مرزهاي مورد تعرّض ديگران مهاجم بوده

. شود، واژة ديلم به معناي دشمن آمده است شمرده مي معلّقات سبعشداد كه از  بن �در معلّقة عنتر

  :گويد وي مي

  الديلمزوراء تنفر عن حياض   شربت بماءالدحرضين فأصبحت  

.»ناقة من آب از چشمة دحرضين خورده است و پيوسته از آبگير دشمن نفرت داشته«يعني 
3

  

ـا و  شداد با وجود آنكه اصالت نجدي دارد، اما از اهالي حبشه بوده است و تضاد حبشي بن �عنتر  ه

تواند دليلي بر كاربرد اين واژه با معنـاي دشـمن در شـعر وي     ديالمه در يمن پس از غلبة وهرز، مي
  .باشد

هاي اقـوام جنگـاور    جدال، اسارت و مرگ از شاخصه. از ديگر معاني ديلم بنده و برده است
گرفتند  ه ميديلميان در روزگار اسالم، بيشتر در كفر بودند و از آنان برد«: گويد حوقل مي ابن. است

.»بن زيد تا زمان حسن
4

  

هـاي   درباره مليت قوم ديلم كه ترك، كرد، عرب، حبشي و عجم ذكر شـده اسـت، برداشـت   
هاي اجباري و اختياري و حضـور در منـاطق جغرافيـايي اقـوام      مهاجرت. توان داشت متفاوتي مي
ب دريـاي مازنـدران،   منطقـة ديلـم در جنـو   . تواند يكي از داليل اين همه تفاوت باشـد  ديگر، مي

و نيز بنا به گفتة ثعالبي ديلميان و تركان در كنار يكديگر وهـرز   5همجوار اقوام ترك بوده است
________________________________________________________________ 

كيست مانند كسري شاهنشاه دوران كه چـون وهـرز سـرداري را در روز جنـگ     «: آمده است صلت ابی بن ةامیدر شعر   1
پيشـقدمان شـجاع روشـن جبـين كـه      . زهي بر آن گروه دلير كه همانند آنها در بين مردم نتـوان يافـت  . داشته باشد

 .147، ص4طبري، همان، ج» .منش و مرزداران دليرند بزرگ

 . 80همان، ص؛ بالذري، 556فقيه، همان، ص ابن  2

 .110، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران، انتشارات سروش، صمعلقات سبع، »معلقه«، )1371(شداد بن ةعنتر  3

 .119انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص: ، ترجمة جعفر شعار، تهراناالرض ةصور، )1345(حوقل ابن  4

آثار البالد و در . هاي غز به منطقه بوده است اند و اين امر پيش از ورود ترك در برخي منابع، خزرها ترك شمرده شده  5
← 
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.را در فتح يمن همراهي كردند
آمده است تاريخ قم تركيب اكراد ديلمي، در برخي كتب همچون  1

2انـد  كه آنان را گروهي غارتگر در دوران فتوح برشـمرده 
ـيان، ديلميـان را   انـد   و نيـز گفتـه    پارس

.انـد  و همچنين كردهاي ساكن آذربايجان نيز همجوار ديلميان بوده 3دانستند كردهاي طبرستان مي
4 

ـترده  هاي مختلف تاريخي به ايرانيان و اعراب در دوره اي  خصوص در دورة ساسانيان ارتباطات گس
يـافتن نـوع ارتبـاط ايـن     . شـد  مياي قوم مقابل ديالمه در يمن شمرده  اند و حبشه نيز در دوره داشته
  .ها مؤثّر باشد تواند در يافتن علّت نامگذاري ها با يكديگر مي گروه

طقطقـي،   از موجبات جاري اطالق ديلمي به افراد، حضور در منطقة ديلمان است؛ چنانكه ابن
.ديلم است اند، سكونت در بالد گويد سبب آنكه ديلمي ناميده شده داند و مي بويه را از ديلم نمي آل

5
   

عالوه بر معاني لغوي مطروحه دربارة واژة ديلم، وجـود واژگـان مشـابه در منـاطق مختلـف      
در تاريخ از وجود يك . نماياند ريشه را مي هاي هم هاي باستان، تقارب الفاظ در زبان جهان از دوره

مي منطقـه مكـرر   هاي قدي منطقة ايالمي به نام ديليمون در خليج فارس نام برده شده كه در كتيبه
» تيلـوون «و بـه آشـوري   » نـي دوك كـي  «اين منطقه را به زبان آكاديـاني  . بدان اشاره شده است

.كه احتماالً بحرين امروزي است 6اند خوانده مي) ديلمون(
ترين مأخذي كه نام اين محل در  قديمي 7

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

هشت هزار سوار از ترك خـزر بـر واليـت كسـري پرويـز بـه نهـب و غـارت مشـغول شـده           «: آمده است اخبار العباد
ؤلفان ايراني به پيروي از مؤلفان بيزانسي خزران را تـرك  م: گويد اهللا رضا مي عنايت). 295حوقل، همان، ص ابن(»بودند
، 15، زيـر نظـر كـاظم موسـوي بجنـوردي، ج     المعارف بزرگ اسـالمي  ةدائر، »ترك«، )1387(اهللا رضا عنايت(اند ناميده
 ).140المعارف بزرگ اسالمي، ص ةدائرمركز : تهران

، ترجمة محمد فضـائلي،  الخبار ملوك الفرس و سيرهمغرر ا، )1368(اسماعيل ثعالبي نيشابوري محمدبن بن عبدالملك  1
 .399نشر نقره، ص: تهران

 .261انتشارات توس، ص: ، تهرانتاريخ قم، قمي، )1361(قمي حسن محمدبن بن حسن  2

 .180، صةالحيا ةالمکتبمنشورات دار : ، بيروتتاريخ سني ملوك االرض و االنبياء، ]تا بي[اصفهانی الحسن بن ةحمز  3

در ذيل كلمة ديلم، آنان را از طوايف قديمة گروه ماد يعنـي اكـراد    نامنامة ايالت و عشاير و طوايفمنوچهر ستوده در   4
المعـارف بـزرگ    ةدائـر مركـز  : ، تهراننامنامة ايالت و عشاير و طوايف، )1385(منوچهر ستوده. خاور دور دانسته است

 .235اسالمي، ص

، بـه تحقيـق   الفخري في اآلداب السـلطانيه والـدول االسـالميه   ، )م1997/ ق1418(طقطقي ابن طباطبا بن علي محمدبن  5
 .270دارالقلم العربي، ص: عبدالقادر محمد مايو، بيروت

علمـي و فرهنگـي،   : ، تهـران 2، ترجمة غالمعلي وحيـد مازنـدراني، ج  ايران و قضية ايران، )1380(جورج ناتانيل كرزن  6
 .543ص

سال پيش خوانده شد، ايـن اعتقـاد تقويـت     150يخي كه توسط هنري راولينسن  حدود اي به خط م بر اساس كتيبه  7
شناسـان   ؛ و در كـاوش باسـتان  )897- 896بيبـي، صـص  - گلوب(النهرين است شد كه بحرين همان ديلمون مردم بين

هـاي   هاي ديلمـون اسـت كـه در كتيبـ     به بعد نيز اثبات شد كه بحرين همان جزيرة افسـانه  1960دانماركي در سال 
← 
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آنجـا  اسـت كـه در   ) م. پ 2872حـدود  (آن ذكر شده است، يك لوحه مربوط به سارگن كبير
ـيد و جزيـرة نـي      سارگن به درياي سفلي يعني خليج فارس و مملكت سياه: نوشته شده ـتان رس پوس

بـه  )  م. پ 2600 (بعـدها گـودي پادشـاه الگـاش     . دوك كي و يك بندر ديگر را تصـرف كـرد  
.انـد  آورده خا و گـوبي و ديلمـون مـي    كند كه از ماجان و ملوخ هايي اشاره مي چوب

از خرمـاي   1
.هاي قديمي نام برده شده است ديلمون هم در كتيبه

هاي كاتب  در دورة اسكندر مقدوني در نوشته 2
.نام بندر ديلم آمده است» ني آروك«وي، 

3
  

نيـز  ) كه بنا به احتمالي دجله همان ديله بـوده اسـت  (هاي دجله  اطالق دياله بر يكي از ريزابه
.شد نيز خوانده مي» ديله كودك«، دجيل يا دجلة كوچك. تأمل است قابل

يكـي از   آننـدراج در  4
در . كه همخواني كاملي با معناي ديلم در كتب لغت دارد 5معاني دجله صف سپاه لشكر آمده است

.»دجله رود از ديلمان بيايد و به خوزستان به دريا ريزد«: نيز آمده است بندهش
6

  

ول و دگرگوني در معناي واژة ديلم، در علل شده، وجه غالب علل تح با توجه به مستندات ارائه
خارجي يا غيرزباني است كه به طور عموم بر اثر تحوالت اجتماعي، ترس و تشويش ايجـاد شـده   

ها، شرايط اقليمي و ارتباط فرهنگي و اقتصادي اقوام ديگر نيز از جمله علل تحول  مهاجرت. است
  .ريشه نيز توجه داشت هاي هم تقارب الفاظ در زباناند كه در كنار آن بايد به  معنايي اين واژه بوده

عالوه بر شناسايي مجرد واژه در حوزة زبان، روند تحولي اين واژه در دو حوزة جغرافيـايي و  
يلم و نيز پيشينة تاريخي شود كه ورود به هر دو وادي و بررسي جغرافياي د تاريخي نيز شناخته مي

  . ضروري است اين قوم

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

با توجه به تقارن نام گيل و ديلـم در تـاريخ منطقـه كـه گـاه      ). 888- 887همان، صص(سومري بدان اشاره شده است
جيالن قـومي از مـردم   «: آمده است) به عنوان يكي از منابع دوره اسالمي( معجم البلدانكاربرد مشابه يافته است، در 

ـ    د و در آنجـا بـه كشـاورزي و حفـر قنـات و غـرس اشـجار        فارس بودند كه از نواحي استخر به بحـرين هجـرت كردن
دار الكتـب  : ، بيروت2، به تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي، جمعجم البلدان، ]تا بي[الدين ياقوت حموي شهاب. پرداختند

 .رسد اين هجرت اجباري و از سوي پادشاه ايران بوده است به نظر مي. 234العلميه، ص

 .34شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص: ، ترجمة محمد سعيدي، تهرانج فارسخلي، )1366(آرنولد ويلسون  1

 .36همان، ص  2

 .57شركت نسبي كانون كتاب، ص: ، تهرانتاريخ سياسي خليج فارس، )1344(صادق نشأت  3

هـا دگلـت، در كتـاب مقـدس      در كتيبـه : نقل كرده و گفته اسـت » ديلكه« معجم البلدان،دهخدا نام ديگر دجله را از   4
 ).9205، ص6ج(شد حداقل و در زبان يوناني تيگرس خوانده مي

 .1800، ص3، همان، ج)شاد(محمد پادشاه   5

 .  175ترجمة مهرداد بهار، تهران، انتشارات توس، ص بندهش،، )1369(فرنبغ دادگي  6
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  ديلمجغرافياي منطقة 

هاي غربي درياچة اروميه تـا   نام سرزمين) كتاب ديني و تاريخي ايرانيان به زبان پهلوي(بندهشدر 
.آمده است 1درياچة وان ديلمان

در آثار جغرافيانويسان مسلمان، محدودة طبيعي ديلمان متفـاوت   2
نـوان آمـده   هاي قدرت، مناطق وسيعي از جنوب درياي مازندران با اين ع در دوره. گفته شده است

حوقل ديلمان را از جنوب بـه   اصطخري و ابن. تشخيص است است كه به طور عموم به قرينه، قابل
قزوين، طارم، بخشي از آذربايگان و بخشي از ري؛ از شمال به درياي مازندران؛ از غرب به بخشي 

رن و گرگـان  هـاي قـا   هاي روبست و پادوسبان و كـوه  از آذربايگان و بالد اران و از شرق به كوه
امـا   3اند كه تمامي مناطق گيالن، طبرستان، گرگان و قومس را در خود مي گنجانيد، محدود كرده

ـتاني        منطقه ـيمنگاه قـوم ديلـم بـود، بخـش كوهس اي كه به عنوان ديلمان خاصه مطرح است و نش
ارم و كه متعلّق بـه قـرن چهـ    حدودالعالممؤلّف ناشناس . جنوب غربي درياي مازندران بوده است

بويه در جهان اسالم است، ناحية ديلمان را از خراسان تا آذربادگان و از  گيري آل همزمان با قدرت
.جبال تا درياي خزران برآورد كرده است

وي حتي در ذكر ديلمان خاصه، قـوم گيـل را كـه در     4
.هامون سكني داشتند نيز به عنوان گروهي از مردم ديلم عنوان كرده است

ـ   5 ز در ذكـر  مقدسي ني
.حدود ديلم اين منطقه را ميان رحاب، جبال، كوير و خراسان قرار داده است

حوقل با وجـود   ابن 6
آنكه سرتاسر منطقة جنوب درياي مازندران و بسياري از مناطق مرزي ديگر را در محدودة ديلـم  

ـته و     بندي ذكر كرده، اما در تقسيم ـتان دانس ـيالن را  هاي بعدي چالوس را مدخل ديلـم از طبرس گ
.اي شمرده است منطقة جداگانه

اطالق ديلم بر تمام منطقه، اطالق جزء بر كل به جهت نـاموري   7
  .و اهميت آنان بوده است

شـد، بعـدها ويـران شـد؛      عنوان ديلم كه در عهد قدرت، بر سراسر مناطق مذكور اطـالق مـي  
________________________________________________________________ 

1  Dilman. 

 . جا همانفرنبغ دادگي،   2

؛ 168علمـي و فرهنگـي، ص  : ، به اهتمـام ايـرج افشـار، تهـران    مسالك و ممالك، )1368(ابواسحاق ابراهيم اصطخري  3
 .118حوقل، همان، ص ابن

، بـا تصـحيح و حواشـي مـريم ميراحمـدي و غالمرضـا       ، حدود العالم من المشرق الي المغرب)1372(مجهول المؤلف  4
 .393صورهرام، تهران، انتشارات دانشگاه الزهراء، 

 .401همان، ص  5

 .93، ص1مقدسي، همان، ج  6

 .120حوقل، همان، ص ابن  7
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ـتان و      القلـوب  ��نزچنانكه در قرن هشتم حمداهللا مستوفي در  در ذكـر منـاطق مازنـدران، طبرس
بلكه فقط در بخش عراق عجم هنگام سخن از ثغر قزوين،  1جيالن، حتّي نامي از ديلم نبرده است،

.نامي از ديلم و ديلمان برده است كه به تناسب ذكر عهود قديم است
2

  

يكـي از   شـود كـه   هاي خليج فارس از بندر ديلـم نـام بـرده مـي     در جغرافياي ايران، در كناره
سابقة اين بندر را بـه منطقـة ديليمـون آشـوري پيونـد      . هاي هفتگانة شهرستان بوشهر است بخش

. يك از كتب جغرافيايي دورة اسالمي، ذكر شاخصي دربـارة آن نشـده اسـت    دهند، اما در هيچ مي

ـ   » شنيز«يا » سنيز«لسترنج در ذكر  م در منطقة فارس آورده است كه بقاياي آن در محـل بنـدر ديل
.كنوني است

نام بندري كه بـه  «: آورده است پارس جغرافياي تاريخي دريايايرج افشار در كتاب  3
بعضـي از  . شـود  بندر ديلم شهرت داشته باشـد، در آثـار تـاريخي و جغرافيـايي پيشـين ديـده نمـي       

ي نيز بر ا عده. اند، از جمله اينكه نام باستاني اين بندر تااوگه بوده است هايي زده پژوهشگران گمان
اين باور بودند كه شايد اين بندر از نام پيشين جزيرة بحرين يعني ديلمون يا تيلمون گرفته شده باشد 

اين پندارها درسـت نيسـت؛ زيـرا    . دانند و بعضي ديگر آن را از نام سردار ديلمي به نام ديلمون مي
.»بستگي نيست بويه بي بدون شك نام ديلم با نام سلسلة ديلمي آل

نكه مي دانيم نمود و اعتبـار  چنا 4
و پس از ويرانـي آن در   6بويه و پس از آن برقرار بوده است تا دوران حكومت آل 5بندر مهروبان،

اين مسئله دالّ بر اين . حملة مغول، دربارة بندر ديلم در كتب جغرافيايي سخن بيشتري به ميان آمد
  .يابد ستمسك درخوري نميهاي قديمي، براي اين بندر م امر است كه انتساب به نام

هاي قدرتمندي ديالمـه در مرزهـايي    بررسي حوزة جغرافيايي ديلم، گسترش اين واژه در دوره
دهي در حـوالي   7نماياند؛ چنانكه جايي در نزديكي دينور، شدة آنان را نيز مي فراتر از حوزة تثبيت

ـا   كه شايد بي 8شده است اي از قراء اصفهان در ناحية خرجان نيز ديلم ناميده شوشتر و قريه ـاط ب  ارتب
________________________________________________________________ 

 .204- 197طهوري، صص: ، به تصحيح محمد دبيرسياقي، تهرانالقلوب ةنزه، )1336(بن ابوبكرمستوفي حمداهللا  1

 .65،  62صصهمان،   2

علمـي و  : ، ترجمـة محمـود عرفـان، تهـران    جغرافياي تاريخي سـرزمين هـاي خالفـت شـرقي    ، )1367(گاي لسترنج  3
 .295فرهنگي، ص

 .384حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي، ص: ، تهرانجغرافياي تاريخي درياي پارس، )1376(ايرج افشار  4

 .ار داردهاي بندر مهروبان در شمال بندر ديلم قر خرابه  5

 .163انتشارات زوار، ص: ، تهرانسفرنامه، )1381(ناصرخسرو  6

 .307هاي جيبي، ص شركت سهامي كتاب: ، به كوشش يحيي ذكاء، تهرانكاروند كسروي، )1352(احمد كسروي  7

 . 614، ص2ياقوت حموي، همان، ج  8



 1395 تابستان، 29سال هشتم، شمارة ، اسالممطالعات تاريخ   114

.حكومتگري ديلميان و پراكندگي نفوذ آنان نباشد
1

  

  پيشينة تاريخي قوم ديلم

پيشينة حضور انسان و آثار زندگي در منطقة جنوب درياي مازندران، به هزارة پنجم قبل از ميالد 
.رسد مي

شدة اين سرزمين در هـزارة دوم پـيش از مـيالد در مارليـك و كلـورز در       آثار شناخته 2
ـيش از  . دهد جنوب درياي مازندران به دست مي  هايي درباره تمدن بسيار گسترده گيالن، آگاهي پ

ـتند      آريايي . ها، اقوام كادوسي كه فقط نامي از آنها باقي مانده اسـت، در ايـن منطقـه سـكونت داش

راي معتقد است با توجه به اينكه در گيالن هيچ سفالي از آغاز هزارة دوم پيش از ميالد ريچارد ف
توان گفت كه ايرانيان نخستين مردمي بودند كه در دشت جنوب خزر  يا پيش از آن پيدا نشده، مي

.به انبوهي جايگزين شدند
3

  

از باختريان تا « :آمده است) م . پ 6و 5حدود  (در تاريخ هرودوت در زمان سلطنت داريوش
.»نشين دوازدهم بـود  اين قسمت، حاكم. شد ها سيصد تاالن خراج پرداخته مي سرزمين اگل

وي از  4
هـا   ها و كاسپي ها، پوسيك مات ها، پانتي برد كه داري نام مي) نشين به معناي حاكم(بيست ساتراپ 

ند و در ساتراپ يازدهم كرد در ناحية هيركاني؛ يعني جنوب داغستان و شرق مازندران زندگي مي
  .ها نيز در همين محدوده نام برده شده است و از سرزمين اگل 5اند بوده

گويد كه نام خود را به يكي از قلـل مرتفـع البـرز در     سخن مي 6رابينو از قومي به نام دربيك
 9اسـت و امـروزه درفـك    8دلفك كه اصـطالح محلـي آن دروك  . اند داده 7گيالن يعني دلفك

هـايي كـه در    كـوه  پندارد رشته وي مي. شود، در ميان رشت و رودبار قرار گرفته است خوانده مي

________________________________________________________________ 

محل ديگري به نام ديلمه ديه در آذربايجـان را  داند و  كسروي ديلمقان در آذر بايجان را نيز برگرفته از نام ديلمان مي  1
 ).جا همان، همان(نيز برمي شمارد

 .92، ص1كميسيون ملي يونسكو در ايران، ج 22، نشرية شمارة ايرانشهر  2

شركت انتشارات علمي و فرهنگـي،  : نيا، تهران ، ترجمة مسعود رجبتاريخ باستاني ايران، )1383(ريچارد نلسون فراي  3
 .56ص

 .191انتشارات دانشگاه تهران، ص: ، تهران3، ترجمة هادي هدايتي، جتاريخ ،)1341- 1336(تهرودو  4

 .185، ص3همان، ج  5

6  Derbike.  
7  Dalfak. 
8  Dervek.  
9 Darfak.  
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 ها ابتدا مسكن ديلفيك 1شد، گذشته به نام ديلمستان ناميده مي

: بوده است؛ زيرا استرابن گفتـه اسـت  2

ـا    اما رابينو اشاره نمي 4مستقر شده بودند،) گرگان(ميان كشور درفك و هيركاني 3ها تپوري  كنـد كـه آي

ـام گرفتـه، ديلمـي و      اي كـه از دربيـك   هايند و يا به دليل استقرار در منطقه ديالمه از نسل دربيك ـا ن ه
  .اند ديلماني خوانده شده

) مورخ ارمني دورة ساساني(به نقل از موسي خورني ايرانشهر در جغرافياي بطلميوسدر كتاب 

.نام بـرده شـده اسـت    5، از منطقة ديلمونك و اقوام گلن)درانمازن(در ذكر درياي هيركان
وي در 6

ـادوش،  7بـرد و از كاسـب،   ذكر اقوام موجود در جنوب درياي مازندران، از مادها نام مي  و 9گلـك  8ك
.كند هاي ماد ياد مي به عنوان استان 10ديلموك

بر اين اساس، دو تيرة گيل و ديلـم از يـك ريشـه     11
شدند، اما در زمان ساسانيان اين دو تيره از هـم جـدا شـده و در     هاي ماد محسوب مي بودند و از تيره

 ها كه در ديلمي. شده است هاي مختلف بر اساس غلبة هر يك، منطقه به نام آن گروه نامور مي دوره

ه عقب رانده شده بودند، در زمان ژوستينين اقتـدار فراوانـي در   گذشته در زمان هجوم قوم آماردي، ب
.گيالن داشتند

12
  

هاي مختلـف، ظـنّ غالـب را بـر      جايي اين عناوين در دوره تقارن دو عنوان گيل و ديلم و جابه
در دورة ساساني به جهت غلبة ديلميان، سراسر منطقه بدين نام . دهد ريشگي اين دو تيره قرار مي هم

  .شد خوانده مي

ـفنديار در  مهاجرت ديالمه در منطقه نيز از اسباب گسترش اين عنوان بوده است؛ زيـرا وقتـي ابـن     اس

 و 13دانـد؛  گويد، آنجا را ساختة دست يـك ديلمـي مـي    درباره بنياد شهر آمل سخن مي طبرستان تاريخ
________________________________________________________________ 

 .شد در زمان رابينو، گيالن بر تمام منطقه اطالق مي  1

2  Dilfik. 
3  Tapuri.   

بنيـاد  : زاده، تهـران  ، ترجمة همايون صـنعتي هاي زير فرمان هخامنشيان سرزمينجغرافياي استرابو، ، )1382(استرابن  4
، ترجمـة جعفـر   واليـات دار المـرز ايـران، گـيالن    ، )1350(؛ ياسنت لـويي رابينـو  36موقوفات دكتر محمود افشار، ص

 .451انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص: زاده، تهران خمامي

5  Gelen. 

 .35انتشارات طهوري، ص: ، ترجمة مريم ميراحمدي، تهرانرانشهر در جغرافياي بطلميوساي، )1383(يوزف ماركوارت  6

7  Kasb. 
8  Kadus. 
9  Gelk. 
10 Dilmuk. 

 .31ماركوارت، همان، ص  11

 .453رابينو، همان، ص  12

 .69كتابخانة خاور، ص :]جا بي[، به تصحيح عباس اقبال، تاريخ طبرستان، ]تا بي[اسفنديار بن حسن محمدبن بهاءالدين  13
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 ديلم تا سه روز ازبه رسم «: گويد آيد، مي بعدها نيز وقتي درباره رسومات آن سامان سخن به ميان مي

.»هيچ سؤال نكردند) ميهمان ( او 
 رسوخ رسوم ديلم در جنوب شرقي درياي مازندران، گسترش ايـن  1

  .دهد قوم در منطقه را مشان مي

نوح زمـين را در ميـان    بن سام ارفخشذبن عامربن بن اند هنگامي كه نافع بنا بر روايات ديني، آورده
نوح به طرف چپ خاور بيرون شـدند و   بن يافث بن ثوبل عاموربنفرزندان نوح پخش كرد، فرزندان 

جمعي از آنها؛ يعني فرزندان ناعوما از ناحية جربي به سمت شمال رفتند و در شهرها پراكنده شده، 
هاي برجان، ديلم، تبر، طيلسـان، جـيالن، فـيالن، االن، خـزر، دودانيـه و       چندين امت شدند به نام

.ارمن
ايران و نبيط و جرمـوق و  : اشور را چهار پسر بود«: گويد سعيد مي ل از ابنخلدون به نق ابن 2
جرامقـه و اهـل   : اند نبط و سريان و از جرموق: اند فرس و كرد و خزر و از نبط: اند از ايران. باسل

.»ديلم و مردم جيل: اند موصل و از باسل
آنهـا  : اسحاق آورده است كه در جاي ديگر به نقل از ابن 3

باشند كه در عبراني آنها را ماهـان   از فرزندان جومراند و ديلم فرزند ماداي مي) و مأجوج يأجوج(
.خوانند مي

هايي از پيشينيان بوده  هاي مذكور بر اساس دانسته بندي چندان روشن نيست كه تقسيم 4
ين اقوال شده، صورت گرفته است و پيشينة اين اقوام بنا بر ا است و يا بر اساس اقوام موجود شناخته

  .گردد اي از حيات بشري برمي به چه دوره

ها با حكومت وقت دارد كه  آيد، نشان از مقابلة دائمي ديلمي آنچه از تاريخ دورة ساساني برمي
نيافتني و مستقل، بديشان فرصت رويارويي با غلبة ديگران را  به جهت جغرافيايي، حوزة نفوذ دست

يمة قرن سوم ميالدي، دربارة جنگ پادشاه ايران بـا سـاكنان   در دورة شاهپور اول، حدود ن. داد مي
.ها و اهالي گرگان سخن گفته شده است ها، ديلمي جنوب درياي مازندران، گيل

در برخـي منـابع    5
اثير از امان دادن بهـرام و نـوازش    اند؛ چنانكه ابن گاه از مالطفت پادشاهان ساساني با ديالمه گفته

.اري اين گروه گزارش داده استديلميان مهاجم و فرمانبرد
ها مقطعي و محـدود   اينگونه همراهي 6

________________________________________________________________ 

 . جا همان، همان  1

مركـز انتشـارات علمـي و فرهنگـي،     : ، ترجمة محمـد ابـراهيم آيتـي، تهـران    تاريخ يعقوبي، )1362(واضح يعقوبي ابن  2
 .310ص

پژوهشگاه علـوم  : ، تهران1، ترجمة عبدالمحمد آيتي، جخلدون تاريخ ابن، )1363(خلدون محمدبن بن عبدالرحمان ابوزيد  3
 .8ني و مطالعات فرهنگي، صانسا

 .9، ص1همان، ج  4

 .310دنياي كتاب، ص: ، ترجمة رشيد ياسمي، تهرانايران در زمان ساسانيان، )1372(كريستن سن آرتور  5

 .405دار صادر، ص: ، بيروت1، جالكامل في التاريخ، )م1965/ ق1385(اثير بن علي ابوالحسن عزالدين  6
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  .بوده است

آن گاه كه مردم سراسر كشور به فرّ ايزدي از «: در بخشي از نامة خسروانوشيروان آمده است
دشمنان بياسودند و از آنان جز دو هزار تن از ديلمان نماندند كه گشودن دژهايشـان از نـاهمواري   

.»...سامان دشوارتر بود ها در آن  كوه
بعدها خسرو در سخن براي اسواران و سرداران و بزرگان و  1

كـه بـه نظـر     2مرزبانان و هيربدان و گزيدگان، دربارة سركوب تمامي دشمنانش خبر داده اسـت 
گسيل وهرز ديلمي به حبشـه نيـز   . رسد در نهايت، موفق به مطيع ساختن ديلميان نيز شده است مي

  .تاريخي روي داده استدر همين دورة 

در وقايع دورة خسروپرويز، از دعوي بسطام دايي وي و سكه به نام خود كردن ياد شده اسـت  
.و اتحاد با ديلميان و رفتن به نزد آنان كه پيش از وي ياران بهرام چوبين نيز بدانجا پناه برده بودند

3 
. مخالفان خسرو منطقة ديلم را محل امني براي اسكان و تداوم مقابله با پادشاه ساساني يافته بودنـد 

خسـرو  «: پس از ذكر كشته شدن بسطام و پناه بردن يارانش به ديلم، آمـده اسـت   اخبار الطوالدر 
زند و از نفـوذ  ايركان را با ده هزار سوار فرستاد تا در قزوين اقامت كنند و در آن جا پايگاهي بسا

اي با مـردم   ياران بهرام با تدوين عهدنامه: و نيز آورده است كه 4؛»ديلميان به كشور ممانعت كنند
.وري پرداختند ديلم، در امان ايشان به كشاورزي و پيشه

5
  

هـا، ديلميـان و    هاي دورة ساساني نظير گيـل  سن از گسيل افواج مختلف در لشكركشي كريستن
.رفتند است كه از بهترين افواج به شمار مي ها نام برده كادوسي

گويا اين تعامل و همكاري، پس از  6
هايي كه از شمشير،  ها در جنگ آفرين بوده است؛ زيرا ديلمي از به انقياد درآمدن ديالمه بسيار نقش

ـتند   نيزه و خنجر استفاده مي ـياري داش روابـط متقابـل اعـراب و ديلميـان نيـز در      . شد، مهارت بس
پيش و پس از اسالم، در فرآيند توسعة اين واژه بسيار تأثيرگذار بوده اسـت كـه مجـال    هاي  دوره

  .طلبد موسعي براي طرح جداگانه مي

________________________________________________________________ 

 .174انتشارات سروش، ص: ، تهران1، به تصحيح ابوالقاسم امامي، جاالمم تجارب، )1369(مسكويه بن ابوعلي  1

 .181، ص1همان، ج  2

سلسـله انتشـارات   : ، ترجمـة عبـاس زريـاب، تهـران    ها در زمان ساسـانيان  تاريخ ايرانيان و عرب، ]تا بي[تئودور نولدكه  3
 .728، 725، 723انجمن آثار ملي، صص

 .115دينوري، همان، ص  4

 .130همان، ص  5

 .299سن، همان، ص كريستن  6
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  گيري نتيجه

توان در چند بخش مـورد تجزيـه و تحليـل     بنا بر آنچه كه گفته شد تحول معنايي واژة ديلم را مي
افادة معناي ديلم، بر قومي بدين نام در بخـش   در تحليل محتواي متون تاريخي، غلبة عام بر. قرار داد

كوهستاني جنوب غربي درياي مازندران است كه بنا بر پيشينة تـاريخي منطقـه و اطـالق اسـامي     
ريشه با ديلم، ظنّ غالب بر پيشينة حضور اين قوم از دورة مادهاست و معاني ديگر در تحوالت  هم

  .لفي از اعتبار و پراكندگي قرار دارنداند و در مراتب مخت معنايي اين واژه رخ نموده

بر مبناي تحوالت معنايي واژه در حوزة محدوديت كه اطالق عام تبديل به اطـالق خـاص و   
شود، اين واژه همواره اطالق خود بر قوم و منطقه را به عنوان معناي اصلي حفظ كرده  محدود مي

وزة گسترش، اطالق ايـن نـام را در   در ح. و تحوالت معنايي ديگر، همه به شكل حاشيه باقي ماند
هاي قدرتمندي، بر تمام منطقة جنوب درياي مازندران و همسايگان ايشان شاهديم؛ چنانكـه   دوره

اي محدود بسيار فراتر رفت و  وسعت معناي واژة ديلم از چارچوب يك قوم كوچك در منطقه
ضور مؤثّر در مرزهاي طبيعي در حوزة انتقال معنايي ديلم، در معاني مرزبان و مرزدار به جهت ح

گـران، بنـده و غـالم بـه      و وسيع دورة ساساني و اسالمي، سياهي سپاه به جهت تعداد زياد سـپاهي 
جهت جنگاوري و به تبع آن اسارت، مرگ، سختي و بال، دشمن، داهيه و معاني مشابه به جهـت  

و معاني ديگر كـه در  گري  قدرت در جنگاوري و جدال با دشمنان، سواران نژاده به جهت نظامي
هاي برساخته از مفاهيم دروني واژة ديلم، منطبق  متن بدانها پرداخته شد، به كار رفته است كه واژه
  .با خصوصيات، كردارها و رفتارهاي قوم ديلم است

اي همچون سختي، بال، داهيه، دشمنان  بندي بلومفيلد، كاربرد واژة ديلم در معاني بر اساس تقسيم
آنگـاه كـه بـه معنـاي     . نماياند م از باب توسع معنايي بوده است كه گسترش را ميو جماعت مرد

اي چون جماعت مورچگان، كنه  اي در دل نهفته داشته است و در معاني مرگ به كار رفته، مبالغه
قومي از اعاجم، قـومي از  . انگاري شده است و درخت سلم دچار محدوديتي با تخفيف و كوچك

بن اد، فردي كه مادرش از حبش و پدرش ترك باشد و  ����  اي از بني كراد، طايفهاتراك، قومي از ا
معـاني  . بالعكس نيز كه با محدوديت همراه است، در حوزة مجاز جزء به كل قرار گرفته اسـت 

بنده، غالم، بندة سپيدپوست، نگهبان و زندانبان و سياه نيز تخصيص معنايي را در خود داشته كه با 
  .همراه بوده استمحدوديت 

 آنچه در اين واژه رخ داد، تحول معنايي از نوع جايگزيني به شكل حذف معناي اصلي و متـروك 



 119  تحول معنايي واژة ديلم

واژة ديلم به معناي قوم و سرزمين، در عمدة منابع در كانون باالي زمينـه قـرار دارد و   . ماندن آن نبود
ـازي بـر   توان باور داشت كه پراكندگ مي. اعتبار اصلي خود را حفظ كرده است ي گستردة معاني مج

  .هاي تاريخي اين گروه بوده است آفريني اين واژه، به جهت اهميت اين قوم و نقش

توان حضور فعاالنة آنان در امور اجتماعي و سياسي  از علل خارجي تحول معنايي واژة ديلم، مي
ة اسـالمي و نيـز   خصوص از دورة ساساني بـه دور  و تأثيرگذاري بر جامعة در حال گذار ايران، به

هاي مذهبي و قـومي در مـاجراي مـزدك و بهـرام چـوبين و بعـدها        قرار داشتن در كانون مقابله
حكومتگري در دورة اسالمي را عنوان كرد و در علل داخلي نيز استفادة مجازي و استعاري از ايـن  

وري، واژه به سبب مجاورت و نزديكي با مفاهيمي كه خصوصيات دروني ايـن قـوم نظيـر جنگـا    
  .شود نماياندند، طرح مي مشاغل و جز آن را مي تعداد زياد
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  مجلس شوراي مملكتي به جاي مجلس شوراي ملي در دورة استبداد صغير

عليرضا مالئي تواني
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هـا و  درنـگ انبـوهي از مقاومـت   مجلس شوراي ملي، بي) بمباران(در پي بمباردمان :چكيده
هاي اقتصـادي،  اوضاع كشور از جنبه. شاه آغاز شدهاي داخلي و خارجي عليه محمدعليمخالفت

سياسي و اجتماعي رو به وخامت نهاد و شاه كه مشروعيتش زير سؤال رفته بود، از هـر سـو تحـت    
مجلـس  » ناخوشـايند «خواسـت تجربـه   وجـه نمـي   او كه بـه هـيچ  . واهان قرار گرفتخفشار آزادي

» مجلـس شـوراي مملكتـي   «شوراي ملي را تكرار كند، به تأسيس يك پارلمان خاص موسـوم بـه   

حال مسئله . روي آورد؛ مجلسي كه به جاي ملت، بر برخي از طبقات اجتماعي خاص تكيه داشت
بود و چرا تأسيس شد و چه نقشي ايفا كرد؟ چه تركيبـي   اين است كه مجلس شوراي مملكتي چه

ها، در پژوهش حاضر تالش از نيروهاي اجتماعي در آن حضور داشتند؟ براي پاسخ به اين پرسش
رفـت از بحـران در دورة    ترين راه بـرون  شده است تا با رويكردي تحليلي، اين مجلس به مثابه مهم

ر گيـرد؛ از مـدافعان و پشـتيبانان آن سـخن گفتـه شـود و       پرتالطم استبداد صغير، مورد بررسي قـرا 
در نهايت، نگارنده به اين نتيجه رسيده است كه . ها و ناكامي آن را مورد ارزيابي قرار گيردكاميابي

شاه با استفادة ابزاري از دين و بـا هـدف نـابودي مشـروطيت و دسـتاوردهاي آن، يـك       محمدعلي
مجلس شوراي مملكتي را جايگزين مجلـس شـوراي ملـي     مجلس تشريفاتي و انتصابي موسوم به

خواهان و سـقوط او از تخـت   شاه حكمراني كند، اما با مقاومت آزادي كرد تا به سبك ناصرالدين
  .هاي مزبوحانة او ناكام ماندسلطنت، تالش

  خواهانشاه، مجلس شوراي مملكتي، مجلس شوراي ملي، مشروطه محمدعلي  :كليدي هاي واژه
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Governmental Parliament replacing 

with National Parliament 

at Minor Tyranny era in Mohammad Ali Shah’s time 
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Abstract: Bombing parliament caused multiple unrests in and out of the country 

against Mohammad Ali shah in such extent that the general status of state and the 

legitimacy of administration became instable and weak by the liberals. Shah’s total 

disagreement to make a repeated unpleasant experience called National Parliament, lead to 

the establishment of “Governmental Parliament” instead, in which relied upon certain 

classes. The question now is what was the Governmental Parliament? Why was it 

established? What role it played and what social classes contributed in that parliament? 

Applying analytical approach this research approves that the Governmental parliament was 

a significant solution to get out of the crisis at Minor Tyranny time. The research also 

considers the advocates’ opinions as well as the parliament’s best and worst achievements. 

Findings show that Mohammad Ali Shah manipulating religion and targeting to destroy 

constitutional revolution established such a ceremonial appointed parliament to rule over 

the country just like his grandfather, Nasir-al-din-Shah. However, Mohammad Ali Shah’s 

desperate attempt failed by constitutionalists’ resistance which led to his fall from throne. 

Key word: Mohammad Ali Shah, Governmental Parliament, National Parliament, 

Constitutionalists 
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  مقدمه

عرصـه   رو بود؛ ورود علماي نجف بـه شاه در دورة استبداد صغير با مسائل متعددي روبهمحمدعلي
خواهـان در  خواهي و فتاواي آنها در لزوم عزل شاه، جنبش اجتماعي مشـروطه مبارزات مشروطه

خـواه در خـارج از   هـاي مشـروطه  تبريز و گسترش آن به گيالن، اصفهان و تهران، فعاليت كانون
ـيس در   كشور، تنگناها و مشكالت اقتصادي دولت و همچنين سياست هاي متفـاوت روس و انگل

ـيم كـه محمـدعلي    . سائل ايران، از جملة اين مسائل بودبرابر م شـاه بـراي    خطاست اگر تصـور كن
ـيد رفت از بحران، جز به كاربست زور نمـي  برون هـاي روس و  بـدون ترديـد او و دولـت   . انديش

ها را ها روي آوردند تا اين بحران انگليس عالوه بر راهكار نظامي، به يك سلسله تدبيرها و روش
ترين تدبير شاه، به صحنه كشاندن نيروهاي اجتماعي هوادار خـود   در اين ميان، مهم .مديريت كنند

حال مسئله اين . به جاي مجلس شوراي ملي بود» مجلس شوراي كبراي مملكتي«و سرانجام تشكيل 
سياسـي او در اتخـاذ ايـن    - است كه چرا شاه به تشكيل چنين نهادي روي آورد؟ پشتوانه اجتمـاعي 

هـاي روس و  گرفت؟ حوزة عمل و اختيارات اين نهاد تا كجا بود؟ دولـت نشأت ميتدابير از كجا 
سياسي مخالف شاه، در برابر اين مجلس چه واكنشي نشان - هاي اجتماعيانگليس و همچنين جنبش

  دادند؟ آيا شاه با اين تدبير توانست بحران را مهار كند؟

ست؛ حتي بسياري از منابع و خاطرات تاكنون دربارة اين شورا تحقيق مستقلي صورت نگرفته ا
ـته بـودن     . اندعصر مشروطه دربارة كيفيت اين مجلس سكوت كرده شايد علت اصلي ايـن امـر بس

فضاي سياسي كشور و فقدان گردش آزاد اطالعات بود كه موجب شد دربارة كيفيت اين مجلس، 
- ن، بسياري از مشروطهعالوه بر اي. تركيب اعضا و كاركردهاي آن اطالع روشني در دست نباشد

هاي سياسي مستقل دورة استبداد صغير، از كشور گريختـه بودنـد و يـا در انـزوا     خواهان و چهره
آبـادي، عبـداهللا   هايي چـون يحيـي دولـت   كردند؛ به همين علت در خاطرات شخصيت زندگي مي

ـلطنه و غيـره   قدسي، محمدعلي تهراني كاتوزيان، عبداهللا بهرامي، احتشـام ا  اعظاممستوفي، حسن  لس
  .توان به اشارات روشني در اين باره دست يافتنمي

االسالم كرماني از رهگذر منابع اطالعـاتي  هاي مهم مشروطه، فقط ناظمنگاريدر ميان تاريخ
زاده چنانكه دست داده است، اما كسروي و ملكخود، گزارشي كوتاه و روزانه دربارة اين نهاد به

هاي اين نهاد، بايـد بـه   اند؛ به همين علت براي فهم ماهيت و فعاليتكردهبايد در اين باره درنگ ن
كساني چون عزالدوله . شاه رجوع كردخاطرات برخي از گردانندگان آن و كارگزاران محمدعلي



 1395 تابستان، 29سال هشتم، شمارة ، اسالممطالعات تاريخ   126

السلطنه كه عضو اين مجلس بودند، يا كساني چون ظهيرالدوله كه در دستگاه دولت حضور و عين
افزون بر اين، روزنامه رسمي ايـران  . اندهاي اين نهاد پرداختهبه فعاليت داشتند و در خاطرات خود

  .اي دربارة آن ارائه داده استهاي جالب، اما جانبدارانهنيز گزارش

 »كتاب نارنجي«شود، اما در گزارشي در اين باره ديده نمي كتاب آبيدر ميان منابع خارجي، در 
ـناد محرمانـه وزارت امـور    (يران تاريخ استقرار مشروطيت در او همچنين  مستخرجه از روي اس

هاي روس و انگليس هاي روزانه سفارتخانهاثر حسن معاصر كه حاوي گزارش )خارجه انگلستان
  .از اوضاع ايران آن روز است، مطالب مفيدي وجود دارد

 هاي جديد نيز اين موضوع چندان مورد توجه نبوده است؛ فقط در برخـي از در ميان پژوهش
1اثر مهدي مرادي خلج، خواهان مشروطيت مشروعههاي متأخر مانند پژوهش

هاي ايران از دولت 
2نوشتة عبدالحسين نوائي، آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم

ـناد      اثـر   تاريخ مشـروطيت بـه روايـت اس
3ابراهيم صفائي،

اشارات  5نوشته مصطفي تقوي، فراز و فرود مشروطه و 4از همو رهبران مشروطه 
اين اشارات از اهميـت فراوانـي برخـوردار اسـت، امـا      . اي دربارة اين موضوع وجود دارد پراكنده

با عنايـت بـه آنچـه كـه گفتـه شـد،       . كند هرگز ابعاد پيچيدة اين نهاد و عملكرد آن را روشن نمي
جملـه   هـاي ناپيـداي ايـن مجلـس از    نگارنده اين مقاله كوشيده است به نوبة خود برخي از جنبه

هايي كه برانگيخت را مورد بررسي قرار دهد و ها، فرايندها و واكنشفلسفة تشكيل آن و فعاليت
  .هاي اجتماعي آن را نشان دهدشناسي سياسي اين نهاد گام بردارد و پشتوانهبه وادي بررسي جامعه

  سياسي مخالفان  - راه مقابله با جنبش اجتماعي: هاي گشايش مجلسوعده

هاي گسترده نيروهاي اجتماعي كه پس از به توپ بستن مجلس آغـاز شـد،   و مقاومت هامخالفت
مانند قيام مردم تبريز به رهبري ستارخان و باقرخان، فتاواي علماي نجف در وجوب سرنگوني شاه 

خواهان ايراني در خارج از كشور و هاي آزادي و تحريم پرداخت ماليات به دولت وي و نيز كانون
هاي مستمر خود، شاه را در تنگنا ها و اعالميهنامه خواه داخلي كه با انتشار شبآزادي فشار محافل
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قرار داده بودند، وي را واداشت تا به طور رسمي اعالم كند كه مشروطه را برنينداخته، بلكه فقط 
شاه كه بـا ايـن وعـده در پـي     . مجلس را منحل كرده و پس از سه ماه دوباره آن را خواهد گشود

سب فرصتي تازه بود تا قيام تبريز را سركوب كند، پس از گذشت سه ماه، چـون نتوانسـت بـر    ك
  . خواهان تبريز غلبه كند، وعدة تشكيل مجلس را به دو ماه آينده موكول كردمشروطه

دهندة اين واقعيت بود كه او و مشـاورانش دريافتنـد كـه بـراي غلبـه بـر        هاي شاه نشانوعده
قرار گرفتـه و   كه اينك در موضع ضعف(ها ان و راضي ساختن انگليسيخواهتحركات مشروطه

، )كردنـد سياست بازگرداني مشروطه را در دستور كار قرار داده بودند و با قـوت از آن دفـاع مـي   
  . وجود يك مجلس ضروري است

ـان    در اينجا نكته قابل ذكر اين است كه علت خلف وعده ـا سـه جري ـان م  هاي شاه چه بود؟ به گم

ـارگزاران  . هاي شاه در گشايش مجلس بـود عمده داخلي و خارجي عامل اصلي خلف وعده  نخسـت، ك

ـاطره افتـد؛ دوم،   دستگاه استبدادگر شاه كه نمي خواستند وضعيت موجودشان با احياي مجلس به مخ
ـالف  روحانيان مشروعه  خواه كه به پشتوانة نيروهاي اجتماعي و مذهبي خود مجلس و مشـروطه را مخ

ـافع  عت تلقي ميشري  كردند و سوم، سفارت روسيه كه در پي به توپ بستن مجلس، شاه را در خـدمت من

ـار  . روسيه قرار داده بودند و مقدرات كشور را در دست داشتند ـيس، افك  بر اساس گزارش سفارت انگل

.دانستند عمومي تهران نيز روسيه را مشوق اصلي استبداد شاه مي
1

 

به دليل وضعيت پيچيدة مناسبات جهاني كه با شتاب فـراوان بـه   واقعيت اين است كه روسيه 
از يـك سـو، بـراي    . رفت، سياستي دوگانه در پيش گرفته بـود سوي يك جنگ جهاني پيش مي

الملل، با اين كشور به عنـوان متحـد راهبـردي خـود در     جلب پشتيباني دولت انگليس در نظام بين
توانست از پشتيباني شاه بـه عنـوان   از سوي ديگر، نميكرد و بندي متفقين اظهار همراهي ميبلوك

- كوشيد تا از دامنة فشـارهاي مشـروطه  محور نفوذ خود در ايران چشم بپوشد؛ به همين علت مي

ـيه (از همين رو، هارتويك. را تعديل كند خواهانة انگليس بكاهد و آن در ديـدارهاي  ) سفير روس
لل شاه در گشايش مجلس بتراشد و حتي پاسخ الزم را به اي براي تعكوشيد بهانهمحرمانه با شاه مي

.او ديكته كند
2

  

________________________________________________________________ 
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دولت انگليس كه اينك موقعيتش در قياس با روسيه به مخاطره افتاده بود، با مشـاهده تعلـل   
شاه در گشايش مجلس، به تهديد سياسي و نظامي شـاه پرداخـت و بـه طـور مشـخص از اشـغال       

ـلطان سـخن گفـت تـا شـاه را بـه       و جانشيني ظـل گمركات شمال و جنوب و حتي عزل شاه  الس
.بازگرداني مشروطه وادارد

در پي همين فشارها بود كه سفيران دو كشور با انتشـار يـك بيانيـه     1
، توانستند دستخطي از شاه مبني بـر اصـالح قـانون انتخابـات و نيـز      1287شديدالحن در دوم مهر 

بـه موجـب ايـن    . آبـان دريافـت كننـد    23 بازگشايي توأمان مجلس سنا و مجلس شوراي ملي در
دستخط، حق رأي و شرايط نمايندگي در مجلس به مراتب محدود شده بـود، مـردم تبريـز حـق     

.ها ممنوع شده بودها و فعاليت انجمنمشاركت در انتخابات را نداشتند و انتشار روزنامه
2

  

ـبش اجتمـاعي    هاي انقالب مشروطه را از سطح كوشيد خواستهشاه با اين فرمان مي يـك جن
در واقع، او درصدد تشكيل يك مجلس . سياسي به جايگاه يك خواستة محدود سياسي تنزل دهد

هاي مشروطه و قانون اساسي سازگار نبود، بلكه انتصابي و غيردموكراتيك بود كه نه تنها با آرمان
كاشاني، قرار بـود  به تعبير شريف . كوشيد منافع طبقات حاكمه را بر منافع ملت مسلط گرداندمي

.ومرج تشكيل شود مجلسي منطبق با مزاج كشور و موافق با شرع و مانع از هرج
3

  

او براي تحقق . داد كه شاه در انديشه تأسيس مجلسي كامالً متفاوت بوداين تحركات نشان مي
يِ اين هدف، به تقبيح سياسي مشروطه و حرمت ديني آن بسيار نياز داشت و بايد از نيروي اجتماع

خواهـان را فعاالنـه وارد   بـرد و مشـروعه   خـواهي بهـره مـي   مذهب براي مهار جنبش مشـروطه 
او به همين منظور يك نشست سياسي در باغ شاه ترتيب داد تـا  . كردفرآيندهاي سياسي كشور مي

خواهان، رسماً بر تعارض مشروطه با شريعت صحه بگذارد و خود را يكباره به پشتوانة مشروعه
  .هاي بازگرداني مشروطه برهاندبار وعدهاز زير 

  استفاده از نيروهاي اجتماعي مخالف مشروطه براي تحريم آن

قبل از فرا رسيدن آخرين تاريخ وعده داده شده براي گشايش مجلس؛ ( 1287شاه در شانزدهم آبان 
ـتي مركـب از طبقـات    ) آبان 23يعني به منظور رسيدگي به مسئلة تشكيل مجلس، در باغشاه نشس

________________________________________________________________ 
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شاه پيش از تشكيل اين جلسه، از گردانندگان آن خواسـت تـا   . اجتماعي وفادار به دربار برپا كرد
هاي واليات كه در مخالفت با مشروطه مخـابره شـده اسـت،    ي حاضران دربارة انبوه تلگرافبرا

سخن بگويند تا همگان دريابند كه افتتاح نشدن مجلس تقصير او نيست، بلكه يك خواستة ملي و 
.اجتماعي است

 2بود؛» خواهيمخواهيم، سلطان عادل ميما مشروطه نمي«شعار اصلي اين همايش،  1
خواهي در دهندة بازگشت به تفكر سنتي پادشاه عادل به جاي تفكر برابرخواهي و آزادي كه نشان

  .چارچوب مشروطيت بود

ـاد     در اين همايش كه نزديك به سيصد نفر از شخصيت ـان و مـورد اعتم هاي سياسي چون طبقة اعي
ـتند،  شاه، بازرگانان بلندپايه و روحانيان مشروعه بيانيـه  «وم بـه  اي موسـ قطعنامـه  3خواه حضـور داش

 اهللا و همفكرانش در ناسازگاري مشروطه با شـريعت منتشـر شـد و   فضل به كارگرداني شيخ» باغشاه

ـاه   تومار بزرگي خطاب به شاه مبني بر چشم پوشيدن از مشروطه با مهر و امضاي اين افراد تهيه شد تا ش

ـاي شـهرهاي   افزون بر اين، نوري براي تأكي. بازگشت مشروطه را به فراموشي بسپارد د بيشتر، از علم
نظـر كنـد و ايـن     ها و تلگراف خود از شاه بخواهند از تأسيس مجلس صـرف ديگر خواست با نامه

.ها را به امضاي روحانيان و طقبات مختلف مردم برسانندعريضه
ـاي فراوانـي از  به دنبال آن، تلگراف 4  ه

ـا، سـرانجام در   استناد اين عريضه شاه نيز به. هر سو در مباينت اسالم و مشروطه انتشار يافت ـان   28ه آب
ـايي مجلـس انصـراف     طي فرماني با استناد به حرمت مشروطه و مباينت آن با شرع اسالم، از بازگش

خـواه اسـت و   سياسي مشروعه - شدت تحت فشار نيروهاي اجتماعي و چنين وانمود كرد كه به 5داد
  .تگشايش مجلس به علت حرمت شرعي آن ممكن و مقدور نيس
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نفـر   180نفر دعـوت شـده، فقـط     800اي ترتيب داده بودند كه از  بازرگانان نشست جداگانه :شريف كاشاني مي نويسد  3
. نيان به سركردگي نـوري وارد شـدند  آنها بر نسخ مشروطه نزد شاه سخن راندند و هنگام خروج آنها، روحا. حاضر شدند

  .238 - 237شريف كاشاني، همان، صص:  بنگريد به. وي نام اين روحانيان را ذكر كرده است

 - 400هـاي جيبـي، صـص   كتاب: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانخاطرات و اسناد ظهيرالدوله، )1351(علي ظهيرالدوله  4

401.  

نشـر  : ، تهـران 4اكبر سـعيدي سـيرجاني، ج   به اهتمام علي بيداري ايرانيان، تاريخ، )1376(االسالم كرماني محمد ناظم  5
  .243- 241، صصپليكان
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  فلسفة تشكيل مجلس شوراي كبراي مملكتي و تركيب اجتماعي اعضاي آن

در پي نشست باغشاه، سفير انگليس ضـمن همـراه سـاختن سـفير روسـيه، تصـميم آن نشسـت را        
كنندة احساسات حقيقي مردم ايران ندانست و دو سفير، در ديدار با شاه مراتب نگراني خود را  بيان

ابراز داشتند، اما شاه اين نشسـت را هرگـز سـاختگي ندانسـت و     طبقاتي - از اين نشست ساختگي
اقتصاديِ بانفوذ كشور شمرد كه مشروطه را مغاير - كنندگان را بخشي از نيروهاي اجتماعي اجتماع

شاه كه . اندشاه تأكيد كرد كه وزيران در تشكيل آن نشست هيچ دخالتي نداشته. اندبا اسالم دانسته
شده خود بود، در ديدار بـا دو سـفير گفـت    ي از سناريوي از پيش تعييندر حال اجراي پرده ديگر

هاي باغشـاه نخواهـد شـد؛ زيـرا     عجله نكنيد، او به عنوان فرد مدافع پارلمان، هرگز تسليم تصميم
.كوشد يك پارلمان مفيد و مؤثر در ايران تأسيس كند مي

1

 

بـه  . مجلس شوراي مملكتـي نبـود   چيزي جز دارالشوراي طبقاتي يا» مفيد و مؤثر«اين پارلمان 
آبان، نشست ديگري  17يك روز پس از نشست باغشاه يعني در ) رئيس اين شورا(نوشته عزالدوله 

رغم بيانية باغشاه، دربـارة تشـكيل يـك     در خانه صدراعظم احمدخان مشيرالسلطنه داير شد تا به
هـاي   معايـب و زيـان  در اين نشست، همـه حاضـران از   . گيري شودمجلس وكالي جديد تصميم

القول با احياي آن مخالفت ورزيدند، اما از  پايان مجلس اول و تجربة تلخ آن سخن گفتند و متفق بي
دفـاع كردنـد كـه در    » مردمان عاقل و نوكران مجرب«تشكيل يك مجلس محدود و مركب از 

رضـاخان مؤيـد،   عبدالحسين ميـرزا فرمانفرمـا،   . شاه نيز نظير آن تشكيل شده بود دورة ناصرالدين
.خان ساعد و عالءالملك در اين باره سخن گفتندعبداهللا

بنابراين تركيـب اجتمـاعي اعضـاي ايـن      2
ويژه اعيان و اشـراف، بازرگانـان بلندپايـه،     مجلس، بايد از متن طبقات قدرتمند و متنفذ جامعه به

كم باشند نه مدافع خاستند تا سخنگوي دربار و اشرافيت حاروحانيان سرشناس هوادار دولت برمي
  .هاي دموكراتيك و مردمي نهضت مشروطهآرمان

چند نشست ديگر نيز با حضور روحانيـان،  ) يكي از اعضاي اين شورا(السلطنه به گزارش عين
ها بازاريان، درباريان و سياستمداران حاكم دربارة همين موضوع برگزار شد و در همة اين نشست

.دست آمدنتايج مشابهي به
ها، شاه به پانزده تن از درباريان كه بعدها به عضويت پي اين نشستدر  3

________________________________________________________________ 

  .986 - 985، صص2حسن معاصر، همان، ج  1

  .82 - 81عبدالصمد ميرزا سالور عزالدوله، همان، صص  2

، 3سالور و ايـرج افشـار، ج  ، به كوشش مسعود روزنامه خاطرات عين السلطنه، )1377(السلطنه سالور ميرزا عين قهرمان  3
← 
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مجلس شوراي مملكتي درآمدند، مأموريت داد تا اساسنامه مجلس جديـد را تـدوين كننـد و بـه     
.ماده تدوين كردند 21اين هيئت، نظامنامه مجلس مزبور را در . صحة همايوني برسانند

به دنبـال   1
مـأمور فـراهم   ) صدراعظم وقت و كـارگردان نشسـت باغشـاه   (لطنهآن ميرزا احمدخان مشيرالس

.آوردن مقدمات تشكيل مجلس شوراي مملكتي شد
در 1287آذر  8درنگ مجلس مزبـور در  بي 2

شاه و صدراعظم گشايش يافت و روز بعد بـه طـور رسـمي     عمارت خورشيد با حضور محمدعلي
 .آغاز به كار كرد

خـواه نجـف،   ار مخالفان داخلي، فشار علماي مشروطهترتيب شاه كه از هر سو تحت فش بدين
ـين  خواه داخل و خارج كشور و فشارهاي طاقتهاي آزاديفشار انجمن فرساي قيام تبريز و همچن

فشار دولت انگليس و ساير سفيران خارجي مقيم ايران قرار داشت، به چند تاكتيك متفاوت روي 
خواهان خواهان، از فشار آزاديمذهبي مشروعه- نخست، كوشيد به پشتوانة نيروي اجتماعي: آورد

هاي فقهي بكاهد و با استفادة ابزاري از دين، ضمن اثبات حقانيت خود نزد علماي نجف، با استدالل
دوم، تعلل خود را در بازگشايي مجلس به . و سياسي از مباينت شريعت و مشروطيت سخن بگويد

ـيس يـك مجلـس فرمايشـي موسـوم بـه       سوم، .  خواه نسبت دهدمخالفت علماي مشروعه با تأس
- مركب از درباريان بلندپايه، اعيان، بازاريان و روحانيان مشروعه» مجلس شوراي كبراي مملكتي«

بايست زير نظر شاه بر امور دولت نظارت كند، عمـالً موقعيـت حكومـت خـود را     خواه كه مي
كـرد كـه از بازگشـايي    مود مـي چهارم، شاه با يادآوري خاطرات مجلس اول وان.  كردتحكيم مي

خواه با آن مخالفند و هم مجلس به روال پيشين سخت بيمناك است؛ زيرا هم روحانيان مشروعه
غلطاند؛ بـه  هاي پيشين فرو ميها و بحرانفعاليت چنان مجلسي دوباره كشور را در دامان آشفتگي

ـنجم، شـاه بـا ايـن     . ستهمين دليل مجلس شوراي مملكتي را جانشين مجلس شوراي ملي كرده ا پ
هاي مخالفت خارجي و هم خواهان و جنبش مقاومت داخلي و كانونراهكار كوشيد، هم آزادي
ششم، شاه با طـرح الگـوي يـك    . تر دولت انگليس را خلع سالح كند علماي نجف و از همه مهم

مجلس شوراي تر در مجلس متمايز، از لزوم تغيير قانون انتخابات و حضور طبقات و عناصر معتدل

___________________________________________________________________________________________________________________________  
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  .2225، 2216 - 2215،  2210 ،2205اساطير، صص: تهران

؛ مهدي شريف كاشاني، همـان،  1033علمي، ص: ، تهران5، ج تاريخ انقالب مشروطيت ايران، )1371(زاده مهدي ملك  1
  .240، ص1ج

  .322 - 321، صص2، جرهبران مشروطهابراهيم صفائي،   2
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ـتر   مملكتي سخن مي گفت تا قوانين مصوب مجلس اول را به سود حكومت خود تغيير دهـد و بس
هفتم، شاه با پنهان شدن در پشت اين مجلس فرمايشي، .  قانوني را براي ديكتاتوري خود فراهم آورد

ن، بـه  خواهـا درصدد بود با يك ژست قهرمانانه چنين وانمود كند كه با وجود مخالفت مشروعه
  .هاي خود وفادار بوده و در راه جلب رضايت مخالفانش گام برداشته استوعده

در پي تحقق همين هدف بود كه شاه از سفيران روس و انگليس خواست با عنايت به حرمت 
تواند مجلسي از نوع مجلس اول را داير كند؛ لـذا همـين   شرعي مجلس شوراي ملي، وي هرگز نمي

هاي مطبوع خود اعالم كنند سيس كرده و دو سفير بايد مراتب را به دولتمجلس را به جاي آن تا
.و اين مجلس را به عنوان مجلس مشروطه بشناسند

1

  

  انديشة مجلس شوراي كبراي مملكتي از كجا برخاست؟

ـتناد داده   درباره مبدع و نظريه هـاي  پرداز چنين مجلسي، اطالع روشني در دست نيست، اما بـه اس
هاي متعددي بود كه اكنون با ان استنباط كرد كه اين پيشنهاد، زاييده همفكري جريانتوپراكنده مي

اندازي اين نهاد، عالوه بـر شـاه و مشـاوران    به گمان نگارنده در راه. شاه همكاري نزديك داشتند
  :شودروحاني و غيرروحاني او، دولت روسيه نيز مشاركت داشت كه اينك به آنها اشاره مي

دهنـدة آن   شاه در دوران فعاليت مجلس اول، نشـان بررسي تحليلي كارنامة محمدعلي :شاه. الف
توانست به يك مجلس مشورتي و طبقاتي محدود تن دهد است كه وي در بهترين حالت فقط مي

او اين نگرش خـود را در مراسـم   . نه يك مجلس دموكراتيك ملي در چارچوب نظام مشروطه
كرد كـه دولـت ايـران    او همچنين آشكارا تبليغ مي. مجلس نشان داد اعتنايي بهاش با بيتاجگذاري

به دستور او، مشيرالدوله در . مشروطه نيست و آنچه تحقق يافته، فقط يك مجلس مشورتي است
شاه با استناد به واژه مجلس شوراي اسالمي . ديدار با نمايندگان مجلس بر همين موضوع تأكيد كرد

شـاه، از ديـدگاه   هاي مظفرالـدين در فرمان» مشروطيت«اي واژة و سپس مجلس شوراي ملي به ج
و فقط با مقاومت اجتماعي مردم تهران و تبريز وادار شد فرماني مبنـي بـر قـرار     2خود دفاع كرد

.گرفتن ايران در رديف كشورهاي مشروطه صادر كند
3

  
________________________________________________________________ 

  .315، ص وايت اسناد، تاريخ مشروطيت به رهمان  1

  .66 - 65نشر فردوس، صص: ، به كوشش عزيزاهللا عليزاده، تهرانتاريخ انقالب مشروطيت ايران، )1379(زاده حسن تقي  2

سابق هم دستخط فرموده بوديم كه نيات مقدسه ما در توجه به اجراي اصول قـوانين اساسـي   : جناب اشرف صدراعظم«  3
كه امضاي آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم اناراهللا برهانه گرفتيم بيش از آن است كه ملت بتوانـد تصـور كننـد و ايـن     
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كم چهار بار در  ستاو د. هاي مشروطه را نشان داده بودشاه بارها عدم پايبندي خود به آرمان
. دوم، هنگام تاجگـذاري . پاسداري از مشروطيت سوگند خورد؛ نخست، هنگام اعالن مشروطت

ـين شـدند،   . سوم، هنگام امضاي متمم قانون اساسي چهارم، هنگامي كه نمايندگان مجلس به او ظن
ـتن    1دوباره سوگند خود را تجديد كرد، اما هر بار سوگندش را شكست و سرانجام با به تـوپ بس

  .مجلس، به نخستين تجربه پارلماني ايران پايان داد

خواهـان  افكني در معناي مشروطيت، با توسل به نيروي اجتماعي مشـروعه شاه عالوه بر ابهام
گرا در برابر نيروهاي نوگرا ترتيب دهد و مشـروطيت  كوشيد جبهه واحدي از نيروهاي سنتمي

بود و با اين ترفند قصد داشت از زير » مشروعه«شاه خود مبدع نظرية  محمدعلي .را به حاشيه براند
.بار مشروطه شانه خالي كند

نخستين بار نه از سوي روحانيان، بلكـه از جانـب   » مشروعه«واژه  2
.درباريان به كار رفت تا با سالح مذهب، چيرگي خود بر قدرت را حفظ و تضمين كنند

بنابراين  3
  . قط از سر اجبار و اضطرار به پارلمان تن داد و هرگز اعتقاد قلبي به آن نداشتشاه ف محمدعلي

ترين ركن حاكميت ملي و نمـاد  واقعيت اين است كه در نظام مشروطه ايران كه مجلس مهم
شد و اصل حكومت و بنيادهـاي قـدرت از ارادة ملـت سرچشـمه     ساالري شمرده ميواالي مردم

مجلس به عنوان يك نهاد نيرومند، عالوه بر حق قانونگذاري . مل نبودگرفت، براي شاه قابل تح مي
هاي نظامي و نظارت بر كابينه، از حق قضاوت دربارة تخلفات وزيران برخوردار بود و همة هزينه

پسران، برادران و عموهاي شاه از عضويت در . رسيدو بودجه دربار نيز بايد به تصويب مجلس مي
بنابراين قدرت . خواهي شاه و درباريان را مهار كندكوشيد فزوند و مجلس ميكابينه منع شده بودن

تـرين  همه اين مسائل باعث شده بود تا مهم. نه در قوه مجريه، بلكه در قوه مقننه متمركز شده بود

___________________________________________________________________________________________________________________________  
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 برهانه شرف صدور يافت و امر به تاسيس مجلس شوراي ملي شد، بديهي است از همان روز كه فرمان شاهنشاه مبروز اناراهللا
اي كه دولـت داشـته ايـن بـوده      آيد، منتهي مالحظه دولت ايران در عداد دول مشروطه صاحب كنسطيتوسيون به شمار مي

 -  ه عليه و الـه صلي ال - ها و دواير حكومتي و مجالس بلدي مطابق شرع محمدي است كه قوانين الزمه براي انتظام وزارتخانه
و  - سلمهم اله تعلـي   -  نوشته، آن وقت به موقع اجرا گذارده شود، عين اين دستخط ما را براي جنابان مسطابان حج االسالم

  .»1324ذيحجه  27. مجلس شوراي ملي ابالغ نماييد

 :رفيعـي مهرآبـادي، تهـران   ، ترجمة محمد تاريخ معاصر ايران از تأسيس تا انقراض سلسله قاجاريه، )1379(پيتر آوري  1
  .247نشر عطائي، ص

پژوهشكده امام خمينـي و  : تهران ،)از مشروطه تا انقراض قاجار(نقش علما در سياست، )1380(سرشت محسن بهشتي  2
  .178 - 177انقالب اسالمي، صص

  .214 - 211نشر باران، صص: ، سوئددين و دولت در عصر مشروطيت، )1993(باقر مؤمني  3
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شـاه   بنابراين طبيعي بود كه محمـدعلي . حوادث كشور، دربارة مجلس و در پيوند با آن رقم بخورد
اين مجلس درگير باشد و كمر به انهدام آن ببندد و يك مجلس انتصابي و فاقد اختيار را  همواره با

به شـما  : هاي شاه، در نطق افتتاحيه مجلس شوراي مملكتي آشكار استدغدغه. جايگزين آن سازد
مجلسي داديم كه درهاي عدالت را به روي همگان باز و درهاي زور و تجاوز را بسته گردانـد و  

.جا احكام شريعت نقض نگردددر هيچ
ومرج بـود،   بد و پر از هرج) مجلس دورة اول(آن مجلس  1

ام كـه از  ايـن مجلـس را داده  «. اما اكنون يك مجلس صحيح داريد؛ لذا تكليف از من ساقط است
.»هرچه صالح و صواب مملكت است بگوييد اجرا شود. نجبا و اشراف و تجارِ معتبر است

2

   

اي بودند كه سياسي گسترده خواهان، نيروي اجتماعيمشروعه :خواهمشروعهنيروي اجتماعي . ب
توانستند شدند و به آساني مياي محسوب مي كننده در متن جامعة سنتي ايران آن روز، قدرت تعيين

ـته فضلشيخ. با بسيج امكانات خود، سد راه مشروطه شوند تـرين متفكـر   اهللا نوري به عنوان برجس
او در . دهي به مجلس شـوراي دولتـي داشـت   اي در شكل كننده اهي، نقش تعيينخوجنبش مشروعه

شاه و قبل از مرحلة نهادسازي، به هواداري از  مراحل آغازين جنبش مشروطه در دوران مظفرالدين
شاه و آشكار شدن ماهيت سكوالر مشروطيت، وي آن برخاست، اما با روي كار آمدن محمدعلي

باري و روحانيان ضد مشروطه حركت نيرومندي را عليه مجلس سـامان  همراه با رجال مستبد در
اهللا هنگام نگارش متمم قانون اساسي كوشيد با تصويب اصل دوم متمم، راهـي بـراي    فضل شيخ. داد

نفوذ در مجلس به دست آورد تا مبادا مطلبي برخالف شرع در قانون نوشته شود، اما او نتوانسـت  
  .ر نظام مشروطه بيابداي در ساختاجايگاه شايسته

هاي غربـي در آن آشـكار   خواست كه آثار پارلماناو چنانكه خود گفته است مشروطيتي مي
نشود و آزادي عقايد و اقالم و تفسير شـرايع و احكـام از آن حـذف شـود و مجلسـي مبتنـي بـر        

.اسالميت پديد آيد
ـين مجلسـي    3  حال پرسش اين است كه آيا مجلس شوراي كبراي مملكتـي چن

ـلطنت       فضل بود؟ واقعيت اين است كه شيخ اهللا نه مدعي سلطنت فقيهـان بـود و نـه مشـروعيت س
دانست و نه براي مردم حق حكمراني قايل بود، بلكه معتقد شاه را منوط به اذن خود مي محمدعلي

يكي در امور ديني : بود هم فقيهان و هم شاه شيعه هر يك به طور مستقل، از معصوم نيابت دارند
________________________________________________________________ 

و  1290هـاي  عبدالصمد ميـرزا سـالور عزالدولـه و دو سـفرنامه او بـه اروپـا در سـال       رزا سالور عزالدوله، عبدالصمد مي  1

  .91، ص1300

  .2298، ص 3، جالسلطنه روزنامه خاطرات عينالسلطنه سالور،  ميرزا عين قهرمان  2

  .43نشر تاريخ ايران، ص: تهران، به كوشش هما رضواني، لوايح آقا شيخ فضل اهللا نوري، )1362(اهللا نوري فضل شيخ  3
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كه شـاه ظـواهر    همين. يك منوط به ديگري نيست ديگري در امور دنيايي؛ و اعمال نيابت  هيچ و
ـتيباني كنـد و بتـوان او را عـادل ناميـد، كـافي اسـت         از نگـاه او  . شرع را رعايت و از فقيهـان پش

و مجلس شوراي مملكتي، از همين منظر يك مجلس معتبر  1شاه واجد جميع شرايط بود محمدعلي
زيـرا در ايـن مجلـس نـه آثـار       2پنداشت؛شد و او آن را مجلس شرعي ميمحسوب مي و مشروع

- هاي غربي ظاهر بود و نه آزادي عقايد و اقالم مطرح بود و نه قانونگـذاري صـورت مـي   پارلمان

گرفت و نه با شريعت و سخنگويان آن مباينت داشت و نه براي مردم و نيروهاي اجتمـاعي حـق   
خواه كه بارها با ادامة فعاليـت مجلـس اول مخالفـت    ابراين جريان مشروعهبن. حكمراني قايل بود

شـوكت و عـادل   پادشـاه ذي «كرده بود، اينك از اين مجلس دولتي كه مشروعيت خود را هـم از  
اين جريان، مجدانه در . رسيدگرفت، خرسند به نظر ميخواه ميو هم از فقيهان مشروعه» اسالمي

ـيوني كـه بـا حضـور      نمايندگان اصلي روحانيت مشـروعه . برپايي اين نهاد كوشيد خـواه در كميس
وزيران در باغشاه و به صورت پنهاني مشغول تدوين قـوانين جديـد انتخابـات بودنـد، مشـاركت      

.داشتند
هايي بودند كه از صدور دستخط شـاه در تشـكيل مجلـس شـوراي     آنها از نخستين گروه 3

تواند در مغايرت با شـريعت   گاه نمي ه مجلس مزبور هيچمملكتي تشكر كردند؛ زيرا اين انديشه ك
.زداقدام كند، آشكارا موج مي

دارالعدالـه  «اهللا ايـن مجلـس را   فضـل  از اين رو طبيعي بود كه شيخ 4
بنامد كه با حضور شـاهزادگان  » مظهر نيات مقدس خسروانه در تشييد شريعت نبوي«و » مباركه

مند خيرخواه دولت و ملـت گشـايش يافتـه و از ايـن پـس      و وزيران و رجال فخام و عاقل و دانش
.گيردمسائل عامه و معدلت تامه، در آن مورد مذاكره قرار مي

5

 

دومين جريان مؤثر در تشكيل مجلس شوراي مملكتي، نخبگان حاكم بودند  :نخبگان پيشين. ج
الدولـه، عزالدولـه،   نعي 6ميرزا، مشيرالسلطنه،توان به اميربهادر جنگ كامرانكه از جمله آنها مي

________________________________________________________________ 

مجموعه مقـاالت همـايش بررسـي مبـاني فكـري و اجتمـاعي       (انديشه سياسي آخوند خراساني، )1384(محسن كديور  1

  .253دانشگاه تهران، ص: ، تهران)اهللا آخوند محمد كاظم خراساني بزرگداشت آيت: مشروطيت ايران

  .402- 401صص، خاطرات و اسناد ظهيرالدولهعلي ظهيرالدوله،   2

، بـه  )1366( گزارش هاي سياسي وزارت امور خارجـه روسـيه تـزاري دربـاره انقـالب مشـروطه ايـران       : كتاب نارنجي  3
  .34نشر نور، ص: ، تهران2كوشش احمد بشيري، ج

  .64،  60همان، صص  4

  .402، صخاطرات و اسناد ظهيرالدولهعلي ظهيرالدوله،   5

، بـا  اهدات و تحليل اجتماعي و سياسـي از تـاريخ انقـالب مشـروطيت ايـران     مش، )1379(محمدعلي تهراني كاتوزيان  6
  .758، صشركت سهامي انتشار: مقدمه ناصر كاتوزيان، تهران
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سعدالدوله، عمادالسلطنه و بسياري ديگر اشاره كرد كه در اين مجال كوتاه، فقط به دو سـه تـن از   
ترين نخبة هوادار شاه در ترديد برجستهنخست، سعدالدوله كه بي: كنيمترين آنها بسنده ميشاخص

تبديل شد   مشاور اصلي محمدعلي او هنگامي كه از نمايندگي مجلس استعفا كرد، به . اين دوره بود
ـيون تـدوين     . كردو در پي فشار مخالفان، از تشكيل مجلس سنا دفاع  ـنهاد كـرد كميس حتي او پيش

.نظامنامه انتخابات، به عنوان نمايندگان مجلس سنا منصوب شوند و دو مجلس توأمان برپـا شـود  
1 

  . اين تفكر سنامحور او، در مجلس شوراي مملكتي به بار نشسته بود

ـيرالدوله بـود   او بـه همـراه پـدر و بـرادرش در آغـاز      . دومين شخصت مؤثر، ميرزاحسن مش
مشروطه همچون سعدالدوله به ياري آن جنبش برخاست، اما در دوره استبداد صغير در كنار شاه 

ـيه را        ايـن رفتـا  . قرار گرفت و وزير عدليه شد ر او چنـان عجيـب بـود كـه تعجـب سـفير روس
ـيد، در    برانگيخت؛ لذا هنگامي كه سفير روسيه علت اين تغيير مشي و پشتيباني او از شـاه را پرس

انگيز دو سال فعاليت مشروطه نشان داد كه ايران براي درك و پذيرش نظام تجربة غم: پاسخ گفت
ـيار بـه اصـالح و      پارلماني آمادگي ندارد و كشور به علت فقدان يك دادگاه كارآمد و سـالم، بس

.كوشدتحول قضائي نيازمند است كه او با جديت در اين راه مي
به گمان ما او به سبب آشنايي با  2

عـالوه بـر ايـن، او    . هاي اين مجلس دخالت داشتها و دستورالعملنامه علم حقوق، در تدوين آيين
شده  در آغاز مشروطيت، به يك نظام پارلمانيِ هدايت توانست تحت تأثير ايدة پدرش باشد كهمي

بـاور داشـت كـه بـا اعتـراض شـديد       ) يك مجلس طبقاتي و مشورتي محدود به جاي مشروطه(
شاه ناگزير شد در فرمان ديگري،  ها عمومي در تهران و تبريز، محمدعلينمايندگان تبريز و ناآرامي

.بشناساند) يتوسيونصاحب كنست(ايران را در رديف كشورهاي مشروطيت
3

  

ميرزا، عزالدوله و ساير درباريان وفادار به شاه نيز به چنـين   الدوله، كامرانبديهي است كه عين
مانـد و  هاي معتمد بـاقي مـي  انديشيدند كه سررشتة امور آن، در دست همين شخصيتمجلسي مي

  .آمدهيچ آسيبي به جايگاه شاه وارد نمي

ـيس را راضـي    هاي دوگانة خود ميروسيه كه با سياست: روسيه. د كوشيد هم شاه و هـم انگل
سـفير  (به نوشته نيكولسون. حل اين معما را در تأسيس مجلس انتصابي يافت نگاه دارد، سرانجام راه

، سفارت روسيه ايجاد يك شورا متشكل از افراد شاخص را مؤثرتر از يك مجلـس  )وقت بريتانيا
________________________________________________________________ 

  .2520، ص3، جروزنامه خاطرات عين السلطنهالسلطنه سالور،  ميرزا عين قهرمان  1

  .60، ص2، جانقالب مشروطه ايران هاي سياسي وزارت امور خارجه روسيه تزاري درباره گزارش: كتاب نارنجي  2

  .66 - 65، به كوشش عزيزاهللا عليزاده، صصتاريخ انقالب مشروطيت ايرانزاده،  حسن تقي  3
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كيل مجلس منتخب محدود و يا بدتر از آن، به تشكيل يك دانست و شاه را به تششوراي ملي مي
.كردشورا كه متشكل از فرمانبرداران شاه بود، ترغيب مي

1

 

ـيس خوانـد و آن را      انگليس تشكيل مجلس شوراي دولتي را تالش بـراي اغفـال روس و انگل
ايـن نهـاد    خلف وعده شاه دانست و نسبت به كارآيي آن ابراز ترديد كرد، اما روسيه به كارآمدي

هـا و  خوشبين بود و اعتقاد داشت بايد به شاه فرصت داد تا از اين نهاد براي پايـان دادن بـه بحـران   
استقرار آرامش بهره جويد؛ به همين دليل سفارت روسيه تشكيل مجلس شوراي مملكتي را بـراي  

ب دانسـت و  پيشگي دولتمردان ضروري و مطلوها و ستمنظارت بر امور اجرايي و مهار زورگويي
.فقط دربارة تركيب اعضاي آن معترض بود

ـيس، در    روسيه در ظاهر به سبب هم 2 پيمـاني بـا انگل
صحنة جهاني با آن كشور همصدا بود و در ظاهر شاه را براي احياي مشروطه تحـت فشـار قـرار    

اي داد، اما در باطن هرگز تمايلي به اعاده مشروطه نداشت؛ زيرا اكنون يك فرصت طاليي بـر  مي
به حاشيه راندن انگليس در صحنة سياسي ايران به دست آورده بود و شاه تحت سلطه لياخوف و 

.قرار داشت) سفير روسيه(هارتويك 
كرد و با اعتمـاد  شاه نيز اين حقيقت را درك ميمحمدعلي 3

 .كردخواهان و دولت انگليس مقاومت مي كامل به پشتيباني روسيه، در برابر آزادي

  شوراي مملكتي و خاستگاه اجتماعي نمايندگان آن كيفيت مجلس

توان ادعا كرد كه خاستگاه اجتماعي نمايندگان مجلس شوراي مملكتي از منظر تركيب طبقاتي، مي
جمعي از سياستمداران پيشين، وزيران و نماينـدگان مجلـس   . ريشه در طبقات باالي جامعه داشت
ز تعدادي از بازرگانان بلندپايه و شاهزادگاني چون خواه و نياول، امام جمعه و روحانيان مشروعه

.الدوله عضو آن بودندميرزا، عزالدوله و شعاعكامران
4

  

اسناد روسي تعداد اعضـاي آن را  . درباره تعداد نمايندگان اين مجلس، اختالف نظر وجود دارد
ـلي ايـن    . انـد و اسناد انگليس شصت نفر برآورد كـرده  5السلطنه پنجاه نفرچهل نفر، عين علـت اص

________________________________________________________________ 

  .978، ص2حسن معاصر، همان، ج  1

  .63، ص2، جگزارش هاي سياسي وزارت امور خارجه روسيه تزاري درباره انقالب مشروطه ايران: كتاب نارنجي  2

  .986، ص5، جتاريخ انقالب مشروطيت ايرانزاده،  مهدي ملك  3

؛ 2225و  2216 - 2215و  2210و  2205، ص3، جروزنامه خاطرات عين السـلطنه السلطنه سالور،  قهرمان ميرزا عين  4
و  1290هـاي  عبدالصمد ميـرزا سـالور عزالدولـه و دو سـفرنامه او بـه اروپـا در سـال       عبدالصمد ميرزا سالور عزالدوله، 

  .84، ص1300

و  2216 - 2215و  2210، 2205، صـص 3، جروزنامـه خـاطرات عـين السـلطنه    السـلطنه سـالور،    ميرزا عـين  هرمانق  5
2225 - 2226.  
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برآوردهاي متفاوت اين است كه در اساسنامه آن، دربارة تعداد اعضا سخن گفته نشده اسـت، امـا   
تر است؛ زيرا هـم  دهد تعداد پنجاه نفر به واقعيت نزديكشواهد بيشتري وجود دارد كه نشان مي

ـته  تعـداد اعضـا را پنجـاه نفـر    ) رئيس اين مجلس(و هم عزالدوله 1روزنامه رسمي ايران .انـد دانس
2 

ـتناد     . متأسفانه نام نمايندگان اين مجلس در هيچ كتابي ثبت نشده است فقط مسـعود سـالور بـه اس
.تن از آنها را استخراج كنـد  43السلطنه توانسته است نام هاي عزالدوله و عينياداشت

نماينـدگان   3
شـده بودنـد و    هاي پايتخت انتخابمجلس مزبور، همگي منصوب شاه بودند و از درون شخصيت

  .ها در آن عضويت نداشتاي از شهرستانهيچ نماينده

گيـري،  پـس از رأي . الملك و عزالدولـه نظام: دو شاهزاده، كانديداي رياست اين مجلس بودند
.عزالدوله رأي آورد و شاه نيز به آن گردن نهاد

وي از شاهزادگان متنفذ و سالخورده و از رؤساي  4
خان صدرالسلطنه و ميرزارضاخان مؤيدالسلطنه نيز به عنوان نايب رئيسان حسينقلي. ايل قاجار بود

.مجلس انتخاب شدند
5

  

 هاي مربوط بهها و شكايتقرار بود اين مجلس بر كار هيئت وزيران نظارت داشته باشد و به عريضه
ـال   . نهادهاي دولتي رسيدگي كند به تقليد از مجلس شوراي ملي، دوره نمايندگي در اين مجلس نيـز دو س

ـنبه و سـه   اين مجلس هفته. بود ـاي ش ـنبه تشـكيل جلسـه مـي    اي دو بار و در روزه .دادش
ـاس   6 براس

 راجـع دستورالعمل اين شورا، بحث و بررسي دربارة كارها و تقاضاهاي اشـخاص قبـل از طـرح آن در م   

ـائلي    ذيصالح، ممنوع بود؛ همچنين ابتكار قانونگذاري اين مجلس بسيار محدود بود و حتي طـرح مس
.درباره وضع قوانين جديد يا تغيير قوانين موجود، بدون اجازه شاه ممنوع بود

7

 

هـا و  نظـارت بـر وزارتخانـه   . 1: بند به شرح زير تنظيم شده بـود  21اساسنامه اين مجلس در 
حـق  . 4هـا؛  تصويب دستورالعمل وزارتخانه. 3نظارت بر امور مالي كشور؛ . 2آنها؛  بررسي مسائل

در صورت بروز تخلـف يـا   . 5احضار وزيران براي توضيح مسائل مرتبط به حوزة مسئوليت آنها؛ 
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نقض قوانين شريعت توسط وزيران، كميسيوني مركـب از برگزيـدگان مجلـس و صـدراعظم بـه      
. 6ر بود پس از اثبات تخلف، وزير مربوطه عزل يا مجـازات شـود؛   قرا. كردموضوع رسيدگي مي

. 8فعاليت يا تعطيلي مجلس فقط به ارادة ملوكانـه اسـت؛   . 7هاي مالياتي؛ رسيدگي به دستورالعمل
در صورت وجود يك مسئلة محرمانـه در كشـور،   . 9اعضاي مجلس نبايد مستخدم دولت باشند؛ 

تمام مذاكرات مجلس علني . 10ز منتخبان مجلس در ميان نهد؛ تواند آن را با برخي اصدراعظم مي
. 12تواند عرايض مورد نياز را از طريق صدراعظم بـه عـرض شـاه برسـاند؛     مجلس مي. 11است؛ 

هاي مسئول به آن رسـيدگي  حال شهروندان رسيدگي كند كه مقام تواند به عرضمجلس زماني مي
نماينـدگان مجلـس از مصـونيت    . 14برخوردارنـد؛  اعضاي مجلس از حق رأي . 13نكرده باشند؛ 

نمايندگان از آزادي بيـان  . 15نامه داخلي مجلس رفتار كنند؛ برخوردارند، مگر آنكه خالف آيين
ـتورالعمل مجلس مي. 16برخوردارند؛  هـاي جـاري و جديـد، پـس از     تواند در تنظيم و تعديل دس

شـود و فقـط بـا اجـازة     مجلس بررسـي مـي  لوايح دولت در . 17كسب اجازة ملوكانه اقدام كند؛ 
هـاي مجلـس شـوراي    حداكثر آرا، مالك تصـويب مصـوبه  . 18االجرا خواهد شد؛ ملوكانه الزم

ـين، منـوط بـه    . 19مملكتي است؛  دورة فعاليت مجلس دو سال است و انتخاب مجدد اعضاي پيش
شود، بايد به تصويب مجلس  ها دادهها يا خارجيهر امتيازي كه به ايراني. 20ارادة ملوكانه است؛ 

.نامه داخلي مجلس پس از تصويب مجلس و توشيح شاه قابل اجرا خواهد بودآيين. 21برسد؛ 
1

  

هـاي خـود    شد كه اين مجلس كارآيي زيادي داشت و نمايندگان در طرح ديدگاهچنين القا مي
ايـن  . اما اين اختيارات هرگز قابل قياس با اختيارات مجلس شـوراي ملـي نبـود    2كامالً آزاد بودند،

ـين علـت نـه از سـوي       مجلس در عمل همچون دارالشوراي ناصري فاقد هـر اراده  اي بـود؛ بـه هم
حتـي در منـابع رسـمي نيـز     . خواهان جدي گرفته شد و نه حتي از سـوي خودكامگـان  مشروطه

هاي سياسي شـاه  زاده آن را يكي از بازيبيعي بود كه مهدي ملكلذا ط. اقدامات آن بازتابي نيافت
هـاي  هاي اين مجلـس را همچـون بـزم   و كسروي نيز نشست 3بخواند كه فقط يك آلت فعل بود
فروشي حاضران و نيش و كنايـه   هاي آن به شعرخواني و فضلاعيان و درباريان بپندارد كه نشست

 شد، مسـائل كشـور و حكومـت   وگو نمي و آنچه درباره آن گفت 4؛گذشتزدن به ديگران مي
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.بود
- كار و مفتمحض رفع محذور از هيأتي از رجال بي«كاتوزيان علت تشكيل اين مجلس را  1

.دانست» خوران مملكت
مجلـس  «ايـن  : نويسدالسلطنه از اعضاي شاخص اين مجلس ميحتي عين 2

.»به مهماني اشبه است تا شوراي مملكتي
3

ديپلمات روسيه نيز اين مجلـس را بـه علـت    » نويفزي« 
.دانست ماهيت دولتي آن كه ريشه در ارادة مردمي نداشت، فاقد هرگونه نتيجة مثبتي مي

به تعبير  4
.انديشي ناكارآمد بود كه موجب ادامه بحران شدتقوي، اين مجلس يك چاره

5

  

 هاي نيروهاي اجتماعي مخالف شاه واكنش

خـواه داخـل و خـارج ايـران     بخشي بر جنبش مشـروطه تنها هيچ تأثير آرامتأسيس اين مجلس نه 
هـاي مخـالف و مخفـي انجاميـد؛ بـازار      نگذاشت، بلكه به تشديد بحران و افزايش فعاليت گروه

فتـاواي علمـاي نجـف در    . ها رونق گرفت و مردم به قيامي مشابه تبريز فرا خوانده شـدند شبنامه
. و تحريم پرداخت ماليات به وي، بر در و ديوار شهر نصب شـد شاه ضرورت براندازي محمدعلي

بريتانيا نيز در ايـن منازعـه از مخالفـان    . نشانده دربار خواندند مردم نمايندگان اين مجلس را دست
اعضاي ايـن مجلـس را جمعـي جاهـل و مرتجـع      ) سفير وقت انگليس(كرد؛ زيرا باركلي پشتيباني 

.فارت خانه دانستخواند و عمل شاه را اغفال دو س
6

   

شـد، يـك روز در حضـور    تـر مـي  تر و برآشفتهشاه كه با تشديد دامنة بحران هر روز ناآرام
اهللا و وزير اعظم از تدابير خود اظهار پشيماني كرد و آنان را بازخواست كرد اميربهادر، شيخ فضل

اكنـون آذربايجـان در   گيرد، امـا  گفتند اگر مجلس به توپ بسته شود كارها سامان ميكه چرا مي
ومـرج   هـا نـاامن و واليـات هـرج    رسد، تمام راههاي اعتراضي مياغتشاش است، از نجف تلگراف

7توان رعيت را كشت؟شود و از هر سو صدايي بلند است، مگر چقدر مياست، پول فراهم نمي

  

يـك  اهللا هنگـامي كـه از   فضـل  دي شيخ 19اندكي پس از فعاليت مجلس شواري مملكتي، در 
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ضـارب وي و  . گشت، توسط كريم دواتگر ترور شد، اما جان سالم به در بردنشست دولتي بازمي
كه يك تير به خود شليك كرده و (برخي از محركان حادثه بازداشت شدند، اما شيخ، نامبرده را 

.بخشيد و آزاد كرد) شدت مورد ضرب و شتم و بازخواست قرار گرفته بود به
1

  

و سفير انگليس مراتب تأسف و نگراني خـود را از  ) در ظاهر(سفير روس از بعد خارجي نيز 
.تشكيل مجلس شوراي مملكتي ابراز داشتند و خواهان تأسيس مجلس مورد اعتماد ملـت شـدند  

2 
ها تا چند هفته حاضر به همراهي با انگليس در محكوميت اين مجلس نبودند و گفتني است روس

ـيش    اعتقاد داشتند اعمال هر فشاري  ـبر و انتظـار را در پ به شاه غيرضروري است و بايد سياست ص
 22ها به پذيرش نظريه بريتانيا تمايلي نداشت، اما سرانجام در ترتيب، روسيه تا مدتبدين. گرفت

.به همراه سفير انگليس به آن اعتراض كرد 1287آذر 
هـا در ايـن   درباره اين نكته كه آيـا روس  3

  . پيشتر به آن پاسخ داده شد اعتراض مصمم بودند يا نه؟

كه دو سفارت به شاه اعتراض كردند، شاه به آلمان روي آورد و خواهان كمك مالي  هنگامي
قبولي وزير جنگ به سفير آلمان اطمينان داد اگر مجلس دولتي فعاليت قابل. آن كشور به ايران شد

ده بدهد و تأكيد داشت در ايـن  داشته باشد، شاه حاضر است به اياالت ديگر هم حق انتخاب نماين
توان يك مجلس ملي داير كرد، اما سفير آلمان با اتخاذ موضع بيطرفانه گفـت  وضعيت هرگز نمي

در نتيجه، شاه از روي آوردن به . اعطاي مشروطه در حال حاضر، بهتر از اعطاي آن در آينده است
.آلمان هم سودي نبرد

4

  

هـاي تبريـز و رشـت و    عـالوه بـر خيـزش   . ي يافـت ترتيب، بحران هر روز دامنه بيشتربدين
مستقلي تشكيل داد و هايي از فارس براي خود حكومت نيمهاصفهان، سيدعبدالحسن الري در بخش

- يكي، بست: در تهران نيز دو حركت اعتراضي مهم آغاز شد. از مواضع علماي نجف پشتيباني كرد

آميـز در حـرم   ري، تحصـن اعتـراض  خواهـان در سـفارت عثمـاني و ديگـ    نشيني جمعي از آزادي
خواهـان در تشـكيل    عبدالعظيم به انگيزه اعادة مشروطه و مخالفت با مواضع دولـت و مشـروعه  

  . مجلس شوراي مملكتي

اهللا نـوري، در ايـن تحصـن نقـش      فضـل  جالب آنكه سيدعلي يزدي از همفكـران پيشـين شـيخ   
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شاه را نشان داد؛  كامة محمدعلياين دو حركت عمق شكنندگي حكومت خود. اي ايفا كرد برجسته
هـاي عمـدة   ترتيب، اگر تاكنون كـانون  بدين. هاي وي براي مهار بحران ناكام ماندزيرا تمام تالش

مخالفت در مراكزي دور از پايتخت فعال بودند، اينك در قلب تهران دو حركت مهم آغاز شـده  
ها افزود فتواي علمـاي  اين حركت آنچه بر اهميت. نهادندبود كه جز به اعادة مشروطه گردن نمي

خواهان پيشين در جمـع آنهـا   نجف در وجوب پشتيباني از متحصنان و حضور جمعي از مشروعه
.بود

1

   

افزون بر آنچه كه گفته شد، برخي از اعضاي شاخص مجلس شوراي مملكتي نيز به كارآمدي 
بود كه او نيـز از گشـايش   دانست، اما آشكار شاه آن را يك مجلس صحيح مي. آن اميدي نداشتند
اي نگرفته است و اين مجلس نيز هرگـز تحـرك و تكـاپوي الزم را در صـحنة     اين مجلس نتيجه

براي مثال، جايگاه آن مجلس چنان شكننده بود كه هنگام حكاكي مهر . سياست ايران ايجاد نكرد
 2.د؛ يعني مجلس مقدس شوراي مملكتي مخالفت كردن»مقدس«آن، همه با نوشتن واژه 

 سياسي مجلس - تالش براي اصالح تركيب اجتماعي

ها و با توجه به ناكارآمدي ايـن مجلـس، جمعـي از نماينـدگان آن     با شدت گرفتن دامنة نارضايتي
پيشنهاد كردند شاه براي ايجاد آرامش در كشور، بر تعداد نمايندگان اين مجلس بيفزايد و سپس از 

بازرگانان به عنوان طراح . ئت طرح آن نزد شاه را نداشتكس جرواليات نماينده بخواهد، اما هيچ
ـلطنه       اين فكر  ـلطنه بـرادر ارشـد مشيرالس كوشيدند اين موضوع را توسط كسـاني چـون مديرالس

البته در  3الملك و غيره به گوش شاه برسانند؛الدوله، مؤتمنصدراعظم، شاهزاده مؤيدالسلطنه، معين
ـترش نـاآرامي   برابر اين انديشه، برخي ديگر نيز  هـاي  دعوت از نمايندگان واليات را موجـب گس

  .كنوني در سراسر كشور پنداشته و با آن مخالفت كردند

انديشيد، تحت تأثير فضـاي ملتهـب آن دوره   روسيه كه همچنان به تقويت شاه و اين شورا مي
معتقد بود كه اوالً بايد به جاي مشاوران بدخواه و مرتجع پيرامون شاه، افرادي شايسته از طبقـات  

هاي متعارف خود، به تدوين فوري قانون  محترم به شورا افزوده شوند و ثانياً شورا به جاي فعاليت
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.لس موجود تقويت و كارآمد شودانتخابات اهتمام ورزد تا بر اساس آن، مج
البته در اين باره طرح  1

هدف انگليس از افزودن افـراد بـا صـالحيت بـه دارالشـوراي      . مشابهي توسط انگليس مطرح شد
دولتي، نه به عنوان جانشين مجلس، بلكه به عنوان مجمعي براي تدوين قانون انتخابات جديد بود تا 

.ر آيندة نزديك فراهم آيدبه موجب آن، مقدمات تشكيل مجلس ملي د
2

  

 23( 1287اسـفند   25ها به اجرا درنيامد تا آنكـه در جلسـة   يك از اين طرح در نهايت، هيچ
ها و انقالب كشور دو راهكـار مطـرح شـد؛    مجلس شوراي مملكتي، دربارة ناآرامي) 1327صفر 

ـين  نخست، لزوم عضويت تمام بزرگان كشور در اين مجلـس و دوم، لـزوم ورود نماينـد    گان پيش
.تهران در اين مجلس

دهندة ناكامي آشكار اين مجلس و ضرورت يافتن تـدبير   همين مواضع، نشان 3
ويژه تأسيس مجلسي متفاوت به جاي مجلس شوراي مملكتـي و در چـارچوب احيـاي     ديگري به

  .مشروطه بود

  مجلس شوراي مملكتي يا مجلس مؤسسان؟

ه مجلس شوراي مملكتي به آن واگـذار شـده بـود،    هايي كه به موجب اساسنامبا وجود مسئوليت
هاي راهبردي مانند بازنگري قانون اساسـي را  انگيز كوشيد برنامهشاه در اقدامي شگفت محمدعلي

اين طـرح كـه بـا هـدف     . به اين نهاد واگذار كند و آن را عمالً در جايگاه مجلس مؤسسان بنشاند
گرفـت،   عنوان منشأ قدرت سياسي صورت ميبرچيدن بساط مشروطيت و تقويت جايگاه شاه به 

ـين    در اصل توسط سفارت روسيه و شخص هارتويگ به سعدالدوله پيشنهاد شد، اما قرار بـود چن
.ها تدوين شده استوانمود شود كه توسط ايراني

4

  

شاه تنقيح قـانون اساسـي و تهيـه نظامنامـة      محمدعلي 1288به نوشته عزالدوله، در ارديبهشت 
ملي و سنا را به اين مجلس محول كرد و اشخاصي را از بين اعضاي مجلس براي اين مجلس شوراي 

.كار برگزيد
افزون بر اين، مجلس شوراي مملكتي موظف شد قانون جديد انتخابات را تدوين كند  5

________________________________________________________________ 

  .1042، ص2حسن معاصر، همان، ج  1

  .1026همان، ص  2

  .2351، 2265 صص، 3، جالسلطنه روزنامه خاطرات عينالسلطنه سالور،  ميرزا عين قهرمان  3

  .1074 - 1073، صص2حسن معاصر، همان، ج  4

- مستشـارالدوله، مهنـدس  الملك، عالءالملـك، عالءالسـلطنه،   مشيرالدوله، مؤتمن: اسامي اين افراد به شرح ذيل است  5

بـراي  . الدولـه الدوله، سيدجعفر گلسـتانه، نظـم  السلطان، معينالممالك، مؤيدالسلطنه، عمادالسلطنه، عميدالدوله، نديم
← 
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.تا بر اساس آن يك مجلس متفاوت تشكيل شود
ـتن         1 هيئـت مـورد نظـر شـاه پـس از چنـدي م

سـرعت عمـل ايـن گـروه،     . هاي مرتبط را به تصويب رسـاند نظامنامه شدة قانون اساسي و اصالح
شـده منصـوب    شاه را بر آن داشت تا اشخاص ديگري را براي بازنگري در قانون تـدوين محمدعلي

.كند
هاي مورد نياز اصالح و به شاه تقـديم  نامهسرانجام در آستانة فتح تهران، قانون اساسي و نظام 2
چون مجاهدان در شرف تصرف تهران بودنـد كـار از كـار گذشـت و      ، اما)1288خرداد  7(شد 

.فرصتي براي اجراي آن فراهم نيامد
عالوه بر اين، مجلس شـوراي مملكتـي بـه تـدوين كتابچـة       3

ـتند، هـر    انتخابات سنا اقدام كرد، اما چون نمايندگان اين مجلس اطالعات روشني درباره سنا نداش
  .بست خوردو اين فرآيند عمالً به بن 4نتيجه نرسيدكس به ميل خود سخناني گفت كه به 

  گذار از مجلس دولتي به مجلس ملي

هـاي متحصـنان در   بيانيه. مباحث جدي درباره بازگرداني مشروطه درگرفت 1288در اوايل سال 
هاي گسترده در سراسـر كشـور، تعطيلـي    ها و ناآراميسفارت عثماني و عبدالعظيم، بروز آشفتگي

هـاي روس و  تر علماي نجف و سرانجام تأكيد دولتو فلج شدن پايتخت، نقش فعاالنه بازار تهران
انگليس، موجب شد تا موضوع بازگرداني مشروطه، به صورت جدي در دستور كار شاه و مجلس 

  . شوراي مملكتي قرار گيرد

به همين منظور نشستي با حضور اعضاي مجلس شوراي مملكتي و اعضاي دولت و روحانيـان  
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

، به كوشـش ايـرج   خاطرات و اسناد مستشارالدوله، )1362(صادق مستشارالدوله: ها بنگريد بهمشاهدة تصوير دعوتنامه
  .243 - 240صص فردوسي،: ، تهران1افشار، ج

  .152همان، ص  1

الـرئيس، سـردار منصـور،     خان نواب، شـيخ  مخبرالملك، صديق حضرت، حسينقلي: اسامي اين افراد به شرح ذيل است  2
مستشـارالدوله كـه خـود از اعضـاي كميسـيون      . التجار خراساني، ميرزاجوادخان حيدري التجار بوشهري،  رئيس معين

الملـك،  مشـيرالدوله، مـؤتمن  : اشخاص زير را به عضويت ايـن كميسـيون انتخـاب كـرد    شاه : نويسد انتخابات بود، مي
خـان نـواب، حـاجي امـام جمعـه       الممالك، حسـينقلي  الرئيس، مستوفي الدوله، حاج شيخ شاهزاده مؤيدالسلطنه، صنيع

زااحمـدخان حيـدري،   السـلطنه، مير  الدوله، فرمانفرما، مستشارالدوله، عمادالسلطنه، عالءالملك، كاشف خوئي، حشمت 
خـان،   السـلطنه رضـاقلي   الوزاره، صديق حضرت، مخبرالملك، عالءالسلطنه، سعدالدوله، امام جمعه طهران، نظـام  معين

: بنگريـد بـه  . الـوزاره  الدوله، ظهيراالسـالم، مفتـاح   الممالك، ركن التجار، مهندس مستشارالسلطان، سردار منصور، رئيس

  . 154همان، ص

و  1290هـاي  عبدالصمد ميـرزا سـالور عزالدولـه و دو سـفرنامه او بـه اروپـا در سـال       سالور عزالدوله، عبدالصمد ميرزا   3

  .96 - 95، صص 1300

  .100همان، ص  4
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يكي . رجسته و سفيران روس و انگليس برپا شد و سعدالدوله از لزوم اعاده مشروطه سخن گفتب
هاي پيشين سعدالدوله با مشروطه، دربارة حرمت مشروطه از روحانيان حاضر، با يادآوري دشمني

و مباينت آن با شريعت و لزوم داير شدن يك مجلس متفاوت، با او به مشاجره پرداخت، اما شاه 
.ديد، از نظريه سعدالدوله دفاع كردود را در شرايط اضطراي ميكه خ

1

  

ـلي   هنگامي كه بازگرداني مشروطه جدي شد، برخي از شاهزادگان در حضور شاه شرح مفص
.خواهي اعضاي شوراي مملكتي مطرح كردنددربارة مشروطه

تقريباً بيشتر اعضاي اين شورا به اين  2
نحالل مجلس شوراي مملكتي، يك ترتيب قانوني پياده شود و نتيجه رسيده بودند كه بايد پس از ا

اي مد نظر شاه بود؟ بدون ترديـد منظـور او همـان    اما چه نوع مشروطه 3مجلس جديدي بنا نهاد،
اي نبود كه آن را برانداخت؛ زيرا او دستور داد قانون انتخاباتي كه ماه شوال گذشته توسط مشروطه

ه شده بود، تصحيح و در كنار مجلس شوراي ملي، يك مجلـس  مشيرالدوله و جمع ديگري نگاشت
سنا نيز داير شود و قانون اساسي جديدي بر همين اساس از نو نوشته شود تا پس از اصـالحات، بـه   
عرض نمايندگان دو دولت برسد و پس از دريافت پاسـخ و نيـز تعهـد همراهـي آنهـا، مشـروطه       

.جديدي اعطا شود
4

  

فرمان اعاده مشروطه را صادر كرد و تمام تقصيرها را به گردن  1288ارديبهشت  19شاه روز 
غـره رجـب   /1288تير  28گرفت و از مشروطه و مزاياي آن سخن گفت و وعده داد مجلس در 

.، بر اساس قانون جديد انتخابات داير خواهد شد1327
او در حكم ديگري در همين روز، همـه   5

اما به گفته  6زگشت تبعيديان به كشور را بالمانع دانست،متهمان سياسي را مورد عفو قرار داد و با
اين فرمان كه منتهي آمال مردم بود و اگر تا ده روز قبل منتشر شده بود مردم به جاي «السلطنه عين

بازي و چراغـان  گذاشتند و آتشكشيدند و باالي سر به عوض تاج كيان ميتوتيا به چشم خود مي
.»نكرد، كسي نخريد و اعتنا نكردكردند، ابداً وقعي پيدا مي

شاه . اين فرمان، مخالفان را آرام نكرد 7
________________________________________________________________ 

  .2437، ص3، جالسلطنه روزنامه خاطرات عينالسلطنه سالور،  ميرزا عين قهرمان  1

  .2406همان، ص  2

و  1290هـاي  سـالور عزالدولـه و دو سـفرنامه او بـه اروپـا در سـال      عبدالصمد ميـرزا  عبدالصمد ميرزا سالور عزالدوله،   3

  .100، ص1300

  .2440 - 2439، صص3، جالسلطنه روزنامه خاطرات عينالسلطنه سالور،  ميرزا عين قهرمان  4

  .306 - 305، صص1شريف كاشاني، همان، ج  5

  .325همان، ص  6

  .2476، ص3، جسلطنهال روزنامه خاطرات عينالسلطنه سالور،  ميرزا عين قهرمان  7
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ارديبهشـت برگشـت مشـروطه را     28كه در وضعيت دشواري قرار داشت، در حكم ديگري در 
  . مبتني بر همان اصول قانون اساسي پيشين دانست

هم فعاليت خـود  هاي ايالتي و واليتي در شهرهاي مپس از صدور فرمان اعاده مشروطه، انجمن
خواهان تندرو دوباره به صحنه بازگشتند و قوانين مشروطه را به اجـرا   را از سرگرفتند، مشروطه

نهادند و عمالً فضا را بر شاه و ادامه حكمراني او تنگ سـاختند و پايـان خودكـامگي او را نويـد     
  .دادند

وي آورد و نتوانسـت بـا   با اين همه، شاه آنگونه كه سنت او بود، دوباره بـه سياسـت تعلـل ر   
هاي مقيم تهران با برپايي نشستي در سـفارت  همزمان با آن، سفارتخانه. فاتحان تهران مصالحه كند

آميز خواندند و چاره را فقـط در بـازگرداني   اتريش، ادامه وضعيت موجود را ناممكن و مخاطره
.دندمشروطيت دانستند و اين موضوع را در ديدار با شاه، به او گوشزد كر

1

  

جمـادي   24/خـرداد  23اي، عزالدوله رئيس مجلس شوراي مملكتـي در  در چنين فضاي آشفته
شاه استعفاي او را نپذيرفت، اما او از آن پس به شورا . استعفاي خود را تقديم شاه كرد 1327االول 

 و عزالدولـه نيـز بـه    2نرفت تا آنكه با فتح تهران، مجلس شوراي مملكتي خود به خود منحل شـد 
.سفارت روس پناهنده شد و در پناهندگي دولت روس باقي ماند

3

  

  گيري نتيجه

هاي متعددي كه در دورة استبداد صغير با آن مواجه بود، كوشيد از شاه براي مهار بحرانمحمدعلي
نخست، تأكيد بـر بازگشـايي مجلـس و مـوقتي خوانـدن      . هاي زير بهره جويدها و سياستروش

- دوم، ايجاد يك مجلس انتصابي، محافظه. مكرر مبني بر بازگشايي مجلسهاي تعطيلي آن و وعده

خواهان سوم، فريب دادن مشروطه. پيشين» فاسد و تندروي«كار، معتدل و كارآمد به جاي مجلس 
 .ها با تشكيل مجلس شوراي مملكتيو انگليسي

د صغير بود كه بـا  ترين برنامة شاه در دورة استبدا ترديد تشكيل مجلس شوراي مملكتي، مهمبي
خواهان تشكيل شد تا به عنـوان جـايگزين   پشتيباني روسيه، درباريان، بازرگانان معتمد و مشروعه

________________________________________________________________ 

  .326، ص1شريف كاشاني، همان، ج  1

، 1300و  1290هـاي  عبدالصمد ميرزاسالور عزالدوله و دو سفرنامه او به اروپا در سـال عبدالصمد ميرزاسالور عزالدوله،   2
  .100ص

  .105همان، ص  3
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هـاي  با توجه به اينكه اين اقدام در تعارض آشكار بـا آرمـان  . قانوني مجلس شوراي ملي عمل كند
بـا مبـاني شـرع و مباينـت      انقالب مشروطه بود، شاه با استفادة ابزاري از دين، بر پيوند اين مجلس

  . مشروطه و مجلس برآمده از آن با شريعت تأكيد كرد

- هاي خود را همچون دارالشوراي دولتي ناصرالدينترتيب، مجلس شوراي مملكتي فعاليت بدين

بـه   شاه جمعي از رجال و اشراف وفادار به خود را بـه عنـوان نماينـدگان انتصـابي    . شاه آغاز كرد
هاي قدرت او گام بردارنـد، قـانون اساسـي را    آورد تا در مسير تحكيم پايهعضويت اين مجلس در

هايي با هدف تقويت جايگاه شاه تدوين كننـد و تومـار مشـروطيت را درهـم     ملغي كنند و قانون
هاي شهري در رشت و اصفهان، ويژه مسائل مهمي چون قيام بپيچند، اما با گسترش دامنة بحران به

نشيني در عبدالعظيم و سفارت عثماني خواهي در خارج از ايران، بست وطههاي مشرفعاليت كانون
ـيم تهـران بـه      ويژه جلسه فوق هاي خارجي بهو اتريش، فشار دولت العاده نماينـدگان خـارجي مق

ها از مشروطيت، ناقوس ناكـامي شـاه بـه صـدا     تر پشتيباني انگليسيرياست اتريش و از همه مهم
ـته  درآمد و او را واداشت به ـبش مشـروطه   بازگرداني مشروطه گردن نهد و به خواس - هـاي جن

هاي مجلس شوراي مملكتـي بـه عنـوان يـك نهـاد اشـرافي و       در نتيجه، فعاليت. خواهان تن دهد
ويژه افـزودن   ها براي تقويت و كارآمدي اين نهاد بهجايگزين مجلس، رو به افول نهاد و همه طرح

  . زنگري قانون اساسي نيز به شكست انجاميدبر تعداد نمايندگان آن از رهگذر با

يافت، كوشيد كاركرد مجلس شوراي مملكتي را سرانجام، شاه كه خود را در آستانة نابودي مي
خواهان زير بار نرفتند و با تغيير دهد و آن را وادارد تا به تدوين قانون انتخابات بپردازد، اما آزادي

ـتقبال از مشـروطه بپـردازد   تشكيل انجمن آشتي، شاه را مجبور كردن شـاه ايـن انديشـه را    . د به اس
ترتيـب،   بـدين . پذيرفت، اما حركت او چنان كُند بود كه به فتح تهران و سرنگوني دولتش انجاميد

بست رسيده بود، منحل شد و اعضـاي آن هـر   مجلس شوراي مملكتي كه پيش از سقوط شاه به بن
  .اي خزيدنديك به گوشه
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 بررسي انديشه و كنش سياسي سالمه موسي در عرصة سوسياليسم

ياسمن ياري
1

  

  

  

  

  

  

اين پژوهش بـا هـدف بررسـي انديشـه و كـنش سياسـي سـالمه موسـي در عرصـة           :چكيده
هـايي  با اين پرسش بنيادين كه نظام فكري سالمه موسي چه شاخصـه . سوسياليسم انجام شده است

هاي اين انديشمند، هم آثار مكتوب و هم كنش سياسي او مورد بررسي دارد، در بازخواني انديشه
اي تالش كرده است انديشه 2سوسياليست، با انتخاب سوسياليسم فابين اين متفكر. قرار گرفته است

و كنش سياسـي كـه از سـوي جامعـة مصـر در       متناسب با زيست جهان خويش ارائه دهد؛ انديشه
پسـندد، امـا انقـالب را فقـط بـراي      بر اين اساس، او انقالب را نمـي  .زمانة خود فهم و پذيرفته شود

پذيرد كه اجبـار ايجـاد شـود و جامعـه مسـير طبيعـي        و در صورتي مي اي سوسياليستايجاد جامعه
پذيرد و تعاون را عامل پيشـرفت  او اصل تنازع داروين را براي جامعه بشري نمي. خود را طي نكند

ورزد، كنـد، بـر ايجـاد حكومـت دمـوكرات تأكيـد مـي       داند، با الحـاد مخالفـت مـي   در جامعه مي
ـا، ايـن شاخصـه  . گيـرد  داند و طبقه كارگر در درجه دوم قرار ميمي روشنفكر را عامل مؤثر در تغيير  ه

  .كندهاي جامعه مصر ميهاي او را متناسب با ويژگيهايي است كه انديشهانتخاب

  سالمه موسي، سوسياليسم، سوسياليسم فابين، مصر :كليدي هاي واژه
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A study on the thought and political action 

of Salama Moussa in the realm of Socialism 

Yasman Yari1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract: Focusing on the thought and political action of Salama Moussa in the realm 

of socialism this paper tries to evaluate the fundamental elements within the thought of 

above scholar.  By reviewing his writings and his political attitudes it seems that the 

socialist Salama Mousa, adapting Fabin socialism, had been able to form a theory of his 

own compatible to his bio-universal attitude. This theory formed and applauded by 

Egyptian political environment did actually make him against so called the Socialist 

Revolution. The revolution might occur when the society is forced to or deviated from its 

natural path. In addition, he rejects Darwinian principle of survival in society although he 

accepts cooperation as a factor of development. He is against atheism and also puts stamp 

on establishing a democratic state. Moreover, he considers the intellectuals as influential 

figures for change where the labor could stand in the second place. Those fundamental 

elements represent an appropriate conformation of his thought with the characteristics of 

his society.  

Key word: Salama Moussa, socialism, Fabian socialism, Egypt 
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  مقدمه

سوسياليسم در مصر، با متفكران غيربومي راه خود را شروع كرد؛ انديشمنداني كه از ديار شامات و 
ـتين    از پي رهايي از استبداد سلطان عبدالحميد ثاني، راهي مصر شده  بودند، اما سـالمه موسـي نخس

سوسياليست مصري بود كه پا به عرصـة ايـن مكتـب گذاشـت و در ميـدان انديشـه و سياسـت،        
هاي مهاجر كه حوزة انديشه را مأمني امن براي هاي فراوان كرد؛ برخالف سوسياليستمجاهدت

  . گسترش اين مكتب يافتند و پا به ميدان مبارزات سياسي نگذاشتند

اي سالمه موسي در حوزة مطبوعات، نگارش كتاب و همچنين ورود به سياست، بـا  هفعاليت
اي بخشيده ايجاد نخستين حزب سوسياليست مصري، به اين او و شناخت زندگي وي، اهميت ويژه

هاي سالمه موسي، تصـويري از سوسياليسـم   تواند همگام با بازخواني انديشهاين پژوهش مي. است
هاي حساس تاريخ اين مملكت ارائه دهد؛ حساس به اين دليل كه درسـت  مصري، آن هم در برهه

در پي . م1919انقالب . در همين زمان، مبارزات مردمي براي كسب استقالل مصر در جريان است
مردم مصر همچون بسياري از كشورهاي ديگر جهان، پـس  . شودپايان جنگ جهاني اول آغاز مي

پذيرنـد و جهـان بـا سوسياليسـم و كمونيسـم،      نقالب تأثير ميروسيه، از اين ا. م1917از انقالب 
اين موارد، اهميت اين انديشمند را در زمانـة خـويش بـه    . اي كامالً متفاوت يابدرفت تا چهره مي

هاي سياسي و فكري او را براي كساني كه ها و فعاليتسازد و كار بر روي انديشهخوبي نمايان مي
  .كنددر مصر را خواستارند، الزم مي شناخت جريان فكري سوسياليسم

در اين پژوهش و در گام نخست، انديشة سالمه موسي مورد بازخواني قرار گرفته و در گـام  
ـناخت ايـن مـرد، بـه درك     . بعدي كنش سياسي وي بررسي و واكاوي شده است اميدواريم كه ش

  . سوسياليسم در مصر در نيمة نخست قرن بيستم كمك كند

  عرصة انديشهسالمه موسي در 

سالمه موسـي متولـد   . براي شناخت اين متفكر سوسياليست، بايد از زندگي شخصي وي آغاز كرد
اين روستا در دوران اشغال مصـر توسـط   . است 1روستايي در هفت كيلومتري شهري به نام زقازيق

او پسري . و درست چند سال پس از اشغال مصر به دنيا آمد. م1887سالمه در سال . ناپلئون بنا شد
گرايي را تشديد كرد، امـا ايـن انـزوا،    گرا بود كه از دست دادن پدر در دوسالگي، اين دروندرون

________________________________________________________________ 
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سالمه موسي قبطي بـود و از ميـان   . اب و مطالعه كردچندان بد نبود و او را مشتاق به خواندن كت
ـتان  . م1903او در سال . برخاست 1اقليت ده درصدي جمعيت مصر و پس از گذراندن دورة دبيرس

.در مدارس توفيقيه و خديويه، توانست مدرك دورة متوسطة خويش را أخذ كند
2

   

ترين تـأثير را  سفر، بزرگ شك اين به اروپا سفر كرد و بي. م1908در اوان جواني و در سال 
.بر افكار اين انديشمند گذاشت

از  اين سرآغاز برخاستن وي براي يافتن راه حلي براي نجات مصر 3
هاي انگليس پيوسـت و در  به جامعة فابين. ها سوسياليسم را شناختاو در همين سال. انحطاط بود

ـين مـي   او در اين. را به عربي ترجمه كرد سوپرمنكتاب . م1910سال در جامعـة  «: گويـد باره چن
ها را جمعيتي متفكر و پژوهشگر يافتم كه پاسخگو به معضـالت  فابين. جديد انگليسي وارد شدم

. هـا در راه تغييـر و تطـور و در حـال ذوب شـدن اسـت      همه چيز در اين سال. زمانه خود بودند

از ايـن رشـد سـريع در     سوسياليسم در تمام اروپا در حال گسترش است و آزادانديشان، خودشـان 
دانستم كه كدام را انتخاب ها سرگردان بودم و نميها و سوسياليستراستي در بين دست. اند تعجب

مكتب تطـور  . كنم، اما در اين روزها سوسياليسم را از طريق ادبيات، بيشتر از سياست درك كردم
ـلبي در     را خردگرايان بيشتر تالش . داروين هم هنوز مكتبي بيشتر علمي بود خـود بـر مقاومـت س

مقابل كتب مقدس گذاشته بودند و كمتر به  شـرح و روشـن سـاختن حقـايق موجـود در تطـور       
.»كردپرداختند، درحالي كه فابين برعكس عمل مي

4

   

ـا نقطـه     . سازدهاي مختلف انديشه موسي را آشكار مياين اظهارات، جنبه  اينكـه سـفر بـه اروپ

ـابين    سوسياليسم بوده، به اين علت بوده است كه بهعزيمت تفكر وي به سوي  ـأثير ف ـا شدت تحـت ت  5ه
قرار داشته است و بيشتر مايل است دربارة تحقيقات علمي و نظريه تكامل سـخن بگويـد تـا وارد    

سالمه از ابتداي دوران جواني به  سوسياليسم روي آورد و تا آخر عمر به ايـن  . مسئله مذهب شود
________________________________________________________________ 
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Issue1, pp.2-11. 
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  .103صسالمه موسي، همان،   4

انـد،   انگليس است كه تحت نفوذ افكار ماركس قـرار گرفتـه  سوسياليسم فابيان نام جنبش سوسياليستي يك گروه در   5
اند، بلكه فقط  به مسائل مربوط بـه چگـونگي   ولي ماركسي نيستند و به ايجاد يك فلسفة اجتماعي عالقه نشان نداده

پرداختند و بر بـه كـار بـردن قـدرت سياسـي بـراي       ها و صنايع تحت كنترل اجتماعي مياداره و سازماندهي كارخانه
مكتب هاي سياسـي  ، )1344(بهاء الدين پازارگاد: نگاه كنيد به. اي داشتندبود سطح زندگي طبقة كارگر تأكيد ويژهبه

  . 216 - 215انتشارات اقبال، صص: تهرانو فرهنگ مختصر عقايد و مرام هاي سياسي، 
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او خود نيز به اين مهم اشاره كـرده اسـت كـه عقايـد او بعـد از سـال       . شتمكتب اعتقاد راسخ دا
.هيچ تغيير و يا چرخشي نداشته، بلكه فقط راه بلوغ را طي كرده است. م1909

سـالمه در سـال    1
  .سالگي از دنيا رفت؛ در حالي كه رخدادهاي بزرگي را پشت سر گذاشته بود 71و در . م1958

ايـن گـرايش، در خـط بـه خـط      . گرايي او استموسي، غربنخستين ويژگي انديشة سالمه 
او دربارة تمدن غرب چنـين  . سازدشود و خط سير فكري او را آشكار ميهاي وي ديده ميانديشه

ـيد،   ما يقين داريم كه همانگونه كه خورشيد در شرق طلوع مي«: گويدمي كند، اينك ايـن خورش
.»گيردنور خود را از غرب مي

2

   

. رودمانند ديگر همفكران خويش، در گام نخست، به سوي نظرية تكامل داروين ميسالمه به 

هاي خود را با الهام گـرفتن از  اين متفكر بسياري از انديشه. اعتقاد وي به داروين بسيار عميق است
ام كـه بـا    من يكي از كسـاني «: گويداو خود در اينباره چنين مي. كردقوانين اين مكتب، توجيه مي

تطور، براي من فقـط يـك تفكـر    . تطور، نزد من مذهبي نيكو است. ية داروين دگرگون شدمنظر
.»نيست، بلكه براي من احساس، عاطفه، عشق و روحيه است

3

  

نظرية تكامل، نظرية آرزو و پيشرفت است؛ همان كليدي است كه براي سالمه معتقد بود كه 
و به كنـه   ني كه نظرية تطور را درك كردهتفاوت كسا. گشايدهاي ابهامات گذشته را ميما قفل

اند، با كساني كه نسبت به آن جاهلند، مانند تفاوت ميان انسـاني اسـت كـه ملكـوت     آن پي برده
ها گذراندند؛ زاهـداني  و كساني كه عمر خويش را محبوس در صومعه عظيم خدا را درك كرده

.كردنـد  زني ميانهكه فقط در مورد كائنات و مخلوقات و مكنونات و اسرار گم
4

سـالمه در ايـن    
.رفت كه اعتقاد به نظرية تكامل داروين را دين و مذهب خويش دانسـت ورزي چنان پيش عشق

5 
ويـژه   هايش را از فالسفة انگليسي، بهاو با مكتب داروين به صورت مستقيم درگير نشد و دريافت

.برنارد شاو گرفت
 توانم فكـر و كنم مياحساس مي«: گويدسالمه در مورد احساس خود به شاو مي 6

________________________________________________________________ 
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.»قلب برنارد شاو را لمس و حس كنم
1

  

شاو به حدي به مكتـب تكامـل اعتقـاد    . گفتبرنارد شاو به مكتب تكامل ميموسي از عشق 
از نظر سالمه، وظيفة اين وزيـر  . داشت كه حتي خواستار ايجاد وزارت تطور در كابينة دولت شد

تسهيالت الزم است كه بـه ايجـاد روش جديـد زنـدگي بينجامـد؛       ها و ايجادفراهم كردن روش
كنـد  كند و نسلي در آينده ايجاد مـي تر ميتر و سالمتر و باهوشها را  جسماً قويروشي كه انسان

.شودتواند تبديل به سوپرمن كه مي
2

   

آينده فكـر  كرد كه دربارة  سالمه از برنارد شاو بسيار آموخت و از وي به عنوان فردي ياد مي
كند و نوري براي همة كساني كه داند كه در عصر كنوني زندگي مياو شاو را حكيمي مي. كندمي

.شوداند، محسوب مياو را شناخته
او اذعان دارد كه شكي نيست كه شاو در روزگار مـا، همـان    3

ـين بـه   همچ. او كسي است كه به آموزش اعتقـاد فـراوان دارد  . فرزند روحي و معنوي ولتر است ن
كرد؛ سوپرمني كه نسـبت  او براي انسان آينده، يك سوپرمن را آرزو مي. نظرية تطور مؤمن است

ـئلة مبـارزه بـراي تنـازع بقـا را       . او به ما، مانند نسبت ما به ميمون است سالمه همچون شـاو مس
تـر  رفتهفرض كه انسان از طبيعت پيش با اين پيش. كندپذيرد و نوعي تطور جديد را تعريف مي نمي

كند و انسان تعـاون  آفريند و انسان، عشق را؛ طبيعت تنازع را ارائه ميطبيعت شهوت را مي. است
ـتوار اسـت  . نهدرا بنا مي .منطق طبيعت بر غريزة موقت قرار دارد، ولي منطق انسان بر عقل بصير اس

4

 

ايستار وي، تأثير مستقيم و هاي شاو بر بنابراين بنا به گفته خود سالمه، چند مورد اساسي از انديشه
انكارناپذير گذاشت كه اولين آنها سوسياليسـم بـود؛ سوسياليسـمي كـه بـه تعبيـر خـود موسـي،         

سـالمه هماننـد شـاو    . سوسياليسم انساني بود و با سوسياليسم علمي ماركس تفاوت اساسي داشـت 
ملي در كنـار ايمـان بـه    سومين اعتقادات، ايمان به علم و سلوك ع. اعتقاد به اصل تنازع بقا نداشت

.آفرينـد او نيز به مانند شاو اعتقاد داشت كه علم بدون دين، فاجعه بمب اتـم را  مـي  . دين بود
در  5

  .كردنتيجه، با الحاد نهفته در سوسياليسم علمي مشكل داشت و آن را رد مي

________________________________________________________________ 
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را يكـي از مـؤثرترين اشـخاص در    ) م1946- 1866(موسي بعد از شاو، هربرت جـورج ولـز  
نگرد و بيند كه شاو به اعماق و آفاق ميتفاوت اين دو را در اين مي. كندگي خويش معرفي ميزند

ـين مـي   انديشد، در حالي كه ولز بر روي زمين زندگي ميبه ماوراي آن مي . انديشـد كند و بـه زم

تطور انسان، از نظر شاو آنگونه است كه  از نظر جسـمي و  «: گويدسالمه در مورد ولز چنين مي
شود، ولي ولز اين تطور و تحـول را در نظـم و اخـالق متصـور     دروني دچار دگرگوني و تطور مي

آورند و نتيجة آن، حركت هاي جديد اقتصادي را با خود مياينكه وسايلي هستند كه قدرت. است
ولز بالشك پدر روح عـالم جديـد   . هاي جهان به سوي يك واحد و يك ملت شدن استملت

ـتر از تـأثير     ه زبان واحد و فرهنگ واحد مياست و جهان را ب خواند، اما تأثير ولز بـر مـن بيش
. گرايي من افضل شـد اين حس به حس ملي. من از وي جهان وطني را آموختم. فكري صرف است

ـين     پس نهضت ناسيوناليسم در هند برايم همان احساسي را داشت كه ناسيوناليسـم در مصـر و هم
خوي جستجوگري و كنجكاوي را كسب كردم و دانش خود را در علم، من از ولز . طور در آفريقا

.»ادبيات و هنر افزايش دادم
1

  

 وطني فكر كنـد، يـك   اينكه يك مسيحي كه در اقليت جامعة مسلمان مصر قرار دارد، به جهان

ـاني كـه توليـد      امر واضح و عادي است؛ آن هم زماني كه ناسيوناليسم مصري، در قسمت اعظـم گفتم
 در نتيجه، جاي چنـداني بـراي همـوطن   . كنداسالم را به عنوان يك شاخصة هويتي معرفي مي كند،مي

ـته  مسيحي خويش باقي نمي ـاي خـويش  گذارد تا عرصه ناسيوناليسم را مناسب براي رسيدن بـه خواس  ه

ـ . كنـد  وطني را براي سالمه موسي جذاب مـي  همين امر، افكار ولز و اعتقاد او به جهان. بداند  ت،در نهاي
كنـد و از سوسياليسـم علمـي مـاركس دور     ها ميتأثير شاو و ولز، او را معتقد به سوسياليسم فابين

  .كندسازد؛ همين امر كنش سياسي وي را نيز توجيه مي مي

ـلي  تـرين  تـرين و محـوري  با تمام مطالبي كه در باال به آن اشاره شد، بايد اذعان داشت كه اص
ترين متني كه نگـاه وي  شايد واضح. متعلق به سوسياليسم استبخش نظام انديشگي سالمه موسي، 

سالمه موسي به رؤيايي در اين اثر، . است األحالم الفالسفهكند، كتاب به سوسياليسم را ترسيم مي
پردازد كه برساختة انسانِ درمانده از ستم مستبدان روزگار است؛ رؤيايي كه با ساختن جهـاني  مي

اين رؤيا، سعادتي را كه در زمـين  . نيافتة انسان را برآورده كرده است ديگر، آرزوهاي هرگز تحقق

________________________________________________________________ 
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پردازد كـه از افالطـون   سپس به روند فلسفي مي. از انسان دريغ شده است،  به او عطا خواهد كرد
اين . دهدهمچنين با اتوپياهاي رؤيايي كه تا حدي با حقايق مطابقت دارند، ادامه مي. شودشروع مي

كنـد كـه بـه    در تمام ايـن مسـير، راهـي را بررسـي مـي     . كننددت انسان را زميني مياتوپياها سعا
  . شودسوسياليسم منجر مي

) بـه قـول خـودش   (سالمه موسي در پي ترسيم مسيري است كه بشر طي كرده تا به اتوپيا يـا  

 اين مسيري است كه برساختة خود انسـان اسـت و از اتوپيـا يـا    . طوباي اصلي و حقيقي دست يابد
.رسد كه فالسـفه بنـا كردنـد   اي مياي در جهان ديگر آغاز كرده تا به مدينة فاضلهمدينة فاضله

1 
. دهـد سالمه در اين مسير، سه نوع اتوپيا يا مدينة فاضلة برساختة انسان در طول تاريخ را شرح مي

ـيم مـي   نـه،  ايـن مدي . شـود نوع نخست آن، مدينة فاضلة عامة مردم است كه در جهاني ديگر ترس
. كنـد ها را تكميـل مـي  هاي زندگي اين جهاني انسان است و به نوعي اين نقصاندهندة نقصان تسلي

اين اتوپيا در جهاني ديگر قرار . اتوپياي نوع دوم هم كه توسط اديان تصوير شده، همين گونه است
تغييـر   پـس اگـر  . دارد و منوط به تغيير نفس مؤمن است و به جزاي اعمال، وعده داده شده اسـت 

نفوس و پذيرش ايمان، تعارضي با اتوپياي زميني نداشته باشد، دين براي نظام زندگي دنيـا بـر روي   
انـد و آن  در نهايت، سومين مدينة فاضله را فالسـفه تعريـف كـرده   . كندزمين نيز آن را ترسيم مي

يـا همـان   كند، مگر به يك هدف؛ و آن هدف همان سعادت و ترقي انسان است، امكان پيدا نمي
.شودهاي بعد ساخته ميايست كه براي راحتي فرد و توسعه و پيشرفت نسلحيات طيبه

2

   

دهد كه فلسفه طي كـرده  بدينگونه سالمه موسي در اين كتاب سيري را مورد بررسي قرار مي
پـردازد و  البته در بررسي اين روند، فقـط بـه فلسـفة غـرب مـي     . است تا به اتوپياي حقيقي برسد

اي در بررسي فلسفة غرب نيز روند را به گونه. كنداي به فلسفة شرق و سهم آن نمينه اشارهگو هيچ
به صورت مشخص به سراغ سوسياليسم تخيلي رفته و از آن . كند تا به سوسياليسم برسدپيگيري مي

ب در نهايت، سالمه موسي به اين مكتب به عنوان درماني در مقابل دردهاي انقال. آغاز كرده است
بـه ايـن   . م1825عجيب نيست كه لفظ سوسياليسم در حوالي سـال  : گويداو مي. پردازدصنعتي مي

هـا  جريان داده شده است و نظام سوسياليستي همان اتوپيايي اسـت كـه انسـان بـه دنبـال آن قـرن      
. امري كه خواست كارگران بوده و توسط ايشان به شكوفايي رسيده اسـت . مجاهدت كرده است

________________________________________________________________ 
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ـبيه بـه آن    ير اوضاع سياسي در ملتپس از تغي هاي غربي، ايشان به ايجاد اين سعادت يا چيـزي ش
عدالتي موجود پرسش كردند و خواستار عدالت و ها بودند كه از بياين سوسياليست. متمايل شدند

.برابري و مساوات شدند و راهكارهايي ارائه دادند كه سازندة يك جهان بهتر بود
1

 

. دانـد رسيدن به طوبي را امري برخاسته از تطور و تكامل اجتماعي مـي  از سوي ديگر، سالمه

تمايل به تالش براي نيل به اين تكامل، بـه حديسـت    .ناپذير است اين تطور امري حتمي و اجتناب
حتـي انسـان در راه ترقـي    . داردكه هر سيستم اجتماعي را كه مانع نيل به آن باشد، از سر راه برمي

اي روند طبيعي خود را طي نكند و به تطور اجتماعي دسـت  اگر جامعه. كندخويش، جان فدا مي
البتـه  . شودفقط با انقالب پر مياين شكاف ايجادشده، . نيابد، الجرم انقالب را به خود خواهد ديد

پيشـرفت و  . كند كه جامعه، روند طبيعي پيشرفت را طي نكنداين انقالب را در صورتي تأييد مي
ـلحان جهـان از انبيـا، علمـا و فالسـفه در راه آن       تطور، همان هد ف و مرادي است كه تمـام مص

.اين همان جام زهري است كه سقراط نوشيد. انداند و حتي برايش جان فدا كردهكوشيده
2

   

سالمه بر اين باور است كه مصر نتوانسته است مسير تطور و تكامل را به صورت طبيعي طي 
داند كه در سـاليان دراز مصـر را تحـت    يق را نوع حكومتي ميعلت اين شكست و عدم توف. كند

او مشـكالت  . تسلط خويش داشته و اذهان مردم را بـه سـوي خرافـات و اوهـام كشـانده اسـت      
ـتيم، تمـام وقـت     ما همه مشغول جمـع . 1: شماردحكومت كنوني را اينگونه برمي آوري مـال هس

پردازيم، اما در نظام سوسياليسم، مـردم  نميداريم و به كار مفيد ديگري خويش را مصروف آن مي
در نتيجه، ساعت يا چند . آورند تا غذا، لباس و مسكن خويش را تهيه كنندفقط به اشتغال روي مي

طلبي در به كنند، ولي ما همگي فقط به رقابت، حسد و زيادهساعتي را بيشتر مصروف اين امر نمي
مان را به تأليف كتاب، اختـراع يـا اكتشـاف    يد وقتدر حالي كه با. پردازيمدست آوردن مال مي

گروهـي  . شـويم هاي مختلف تقسيم مـي ما به گروه. 2. حقيقت يا بهره بردن از سياحت بگذرانيم
شان از غذاهاي چرب پر شده است و گروهي ديگر، فقرايي كه رمق حيات يهاثروتمند كه شكم

اي از رد و در نظام ما وجود دارد و هيچ بهـره خووجود مشاغلي كه به درد بشريت نمي. 3. ندارند
هـا در نظـام   ايـن شـغل  . شود؛ مشاغلي مانند وكالت، فاحشگي و قماربازي و امثال آنآن برده نمي

گيرد و دروغ و خدعه در نظام ما شرافت انساني مورد احترام قرار نمي. 4. سوسياليسم وجود ندارد
________________________________________________________________ 
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نظام اقتصادي كه به راحتي كـارگر  . است و نه جهل جرايم بزرگ نتيجة فقر. 5. امري رايج است
جنگ و نتايج مخرب آن و همچنين علـت  . 6. شودكند، منتج به اين جرايم ميرا از كار بيكار مي

ايجاد جنگ؛ يعني سرمايه و اقتصاد، نتيجة عملكرد حكومت كنوني ما و مفاسد موجود در نظـام  
شويم كه سوسياليسم گيرد؛ و ما يادآور ميت مياقتصادي است كه آن نيز از مالكيت خصوصي نشأ

.شودعالج آن و بديلي براي آن محسوب مي
1

  

 از :گويد توان سوسياليسم را در مصر پياده كرد؟ در جواب ميپرسد كه چگونه ميسالمه موسي مي
طريق آموزش  و اشاعة اصول حكومت پارلماني، دموكراسي و سوسياليسـم در ميـان مـردم، ايـن     

ـيده  . آيدامكان به وجود مي با ورود تدريجي بعضي از اين اصول به بدنة حكومت، تا به مردم نوش
بـا  اين امر . گردد؛ تا مردم، قدر آن را بدانند و متوجه اهميت سوسياليسم شوندشود، راه هموار مي

.پيشرفت آموزش و تنوير مـردم توسـط مطبوعـات امكانپـذير اسـت     
ـيدن بـه     2 بنـابراين راه رس

ـتي در   . داندسوسياليسم را يك حكومت دموكرات مي البته معتقد است كه اقليت روشـنفكر بايس
با گسترش دانش و آگاهي در ميان توده مردم، امكـان ايجـاد   . گام نخست اين حكومت را بنا نهند

ايـن  او . آيـد كه تمام افراد آن بتوانند در سرنوشت خويش مؤثر واقع شـوند، فـراهم مـي   اي جامعه
.نامدجامعه را جامعة علمي مي

اي سوسياليست را دستيابي به دموكراسـي  پس راه گذار به جامعه 3
ـتعمار را در  سوسياليسم باعث بازگشت ثروت مردم به دست خودشان مي .داندمي شود و دست اس

او بـا نظـر شـاو در    . آيد تدريج و با آموزش به دست مي اين آرزو به. بنددز مصريان ميكشي ابهره
اما در صورت اجبـار و عـدم   . داندخورده مي انقالب را امري شكست ومورد انقالب موافق است 

در نتيجه از ايـن نظـر، ديـدگاهش    . پذيردپيشرفت جامعه به سوي سوسياليسم، به اجبار آن را مي
در نهايت، عالقة وافر وي به ماركس نيز منجر به گـرايش  . دي با سوسياليسم علمي داردتفاوت زيا

سالمه از . اي از سوسياليسم تخيلي و علمي استدهد آميزهو آنچه ارائه مي 4وي به ماركسيسم نشد
________________________________________________________________ 
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ام كـه بـر مـن    از حدود بيسـت اديـب، دانشـمند و متفكـر نـام بـرده      هؤالء علموني  در كتاب: گويدسالمه موسي مي  4
عاشـقانه  . م1957كدام از آنها به مانند ماركس بـر مـن تـأثير نگذاشـتند و االن در سـال       اند، ولي هيچتأثيرگذار بوده

ام، كارل ماركس براي من نبوده اسـت و علـت اينكـه نـام او را نيـاورده     كس در عالم به مانند  كنم كه هيچاعتراف مي
   .269ترس از اتهام به كمونيست بودن، بوده است، ص
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شايد . اينكه او را كمونيست معرفي كنند، واهمه داشت و بارها از اين موضوع صحبت كرده است
  . ر خاص وي، به دليل مالحظات اجتماعي و سياسي مصر بوده باشدايستا

از سالمه موسي پرسش شده بود كه چه تفـاوتي ميـان سوسياليسـم، فـابين،      الجديدهدر مجله 
سوسياليسم در حقيقت به صورت تـدريجي و از  : بلشويسم و كمونيسم وجود دارد؟ در پاسخ گفته

از كارگراني را كه روي زمين، در بخش صنعت يا معدن كشي طريق پارلماني و قانوني جلوي بهره
هـا را در  آهن، آموزش و بهداشت و بيمارستاننظام سوسياليستي، پست، راه. گيردكنند، ميكار مي

گيرد، هاي ملي در دست حكومت قرار ميبدينگونه اين ثروت. كندمصر تا حد زيادي اشتراكي مي
ـيچ     ارد اين بخشسوسياليسم دوست ند. نه در دست افراد ها به صـورت خصوصـي اداره شـود و ه

كمونيسم و بلشويسم و غيره چنين اهدافي دارند، ولي روش . كنترل حكومتي بر آنها صورت نگيرد
آنها به انقالب و قيام اعتقاد دارند، به همان روشي كه . رسيدن به اين اهداف، برايش متفاوت است

هاي خود به صورت تدريجي و از نبال رسيدن به خواستسوسياليسم به د. در روسيه رخ داده است
مجراي قانوني است، اما فاشيسم ايتاليا و كمونيسمِ شبيه كمونيسم روسي، با روي آوردن به خشونت 

ـتيابي بـه هـدف      )رسدكه فقط به ضرر مردم به پايان مي(و عنف و از طريق قهري ، بـه دنبـال دس
. اند خويش

1

  

مه موسي مشاهده شد، بخشي از آن بـه واسـطة تـأثير ناشـي از     آنچه در نظام انديشگاني سال
است كه در كنار شناخت عرصة سياسي كه سالمه موسـي در آن   محيط اجتماعي و سياسي زمانه
  . شودفعاليت داشت، قابل درك مي

  سالمه موسي در عرصه سياست

گوييم كه بيشتر از آنكه كنيم، در واقع از مكتبي سخن ميزماني كه دربارة سوسياليسم صحبت مي
با قلم بر مردم جهان تأثير گذاشته باشد، با كنش سياسي توانست بر جهـان مـا تأثيرگـذار باشـد؛     

تـوان  تأثيري كه كشوري از آن دور نماند و تحوالت سياسي هيچ مردمي در تاريخ معاصر را نمـي 
ـيچ  در سوسياليسـم  كه است اين واقعيت. بدون اين تأثيرات درك كرد  و فلسـفه  دنيـا،  يجـا  ه

فعاليـت و   عرصـة  كه بود عرصة سياست اين نكرد، بلكه بنيادين را دچار تحول انديشه صاحبان
 ايـن  بزرگـان  از يكـي  هـاي آموزه از هم اين شايد. گرفت قرار مكتب اين به معتقدين مبارزات

________________________________________________________________ 
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ـلي  هدف بلكه ،دانستنمي جهان فقط تفسير فيلسوفان را كار كه باشد مكتب  تغييـر  در را اص

 انديشـه  حـوزة  در سوسياليسـم، . يافـت  معكوس صورتي واقعيت اين مصر در ديد، امامي جهان

 چنـدان  عمـل،  عرصة در اما داشت، گفتن براي هاي زياديحرف و كرد ايجاد فراوان تحوالت

شود كه سالمه را نيز بيشتر همين امر موجب مي. شد رو روبه بسياري جدي موانع با و نبود موفق
 .عرصة انديشه فعال ببينيم تا در ميدان سياستدر 

 پرسشـي  كـرد،  كـار  به شروع مصر در چپ، گرايشات با زماني يك حزبي چه از اينكه

ـتم،   ابتـداي  از. داد قطعي پاسخ آن به تواننمي كه است  كـه  شـدند  تشـكيل  احزابـي  قـرن بيس

 در. نبودند سوسياليست احزاب، اين حقيقت در بود، اما سوسياليسم به نزديك هايشانمرامنامه

ـيم كـه  را مـي  المبارك االشتراكي حزب بيستم، قرن نخست هايسال  حسـن  دكتـر  توسـط  بين

.شد تأسيس الدين جمال
1

 

 بـه  اجتمـاعي،  تحـول  به و داشت اخالقي روح بيشتر حزب، اين سوي از شده ارائه برنامة

 العمل «حزب نام با ديگري حزب.  م1909سال در. دادنمي نشان عنايتي و توجه بنيادين، صورتي

ـتي  حـرف  اصحاب از سيدمحمد توسط ،»السودان و المصري بالقطر  از هـدف  .شـد  ايجـاد  دس

 از بتوانـد  تا بود كارگري هاياتحاديه و اصناف كل از عمومي جامعة ايجاد حزب، اين تأسيس

 انـداخت، مي راه به اعتصاب و تظاهرات كارگران، براي حزب اين .ندحمايت ك ايشان حقوق

 وضـعيت  كسـادي  دليـل  بـه  را نقاشـان  و بنّاهـا  آهنگـران،  نجـاران،  از ايعـده  بار يك مثالً

 در كه داد ترتيب تظاهراتي .م1909 مارس در. كشاند خيابان به اقتصادي بحران و وساز ساخت

 آهن راه نفري چهارهزار اعتصاب يا دادند؛ و سر »االشتراكيه مبدأ هو المباديء أحسن«شعار  آن

.انداختند راه به را
2

  .ماند باقي محدود و نيافت جدي صورت هاحركت اين اما 

اوضاع به همين منوال ادامه يافت، تا اينكه وضعيت مصر در عرصة صنعت و سياست تغييراتي 
يافت و با افزايش قدرت صنعت در مصر، تحركات كارگري نيز افزايش مي .را پشت سر گذاشت
طبقـة كـارگر، بـا شـرايط سـختي       . كردمعضالتش از نزديك آشنايي پيدا ميمصر با اين طبقه و 
كـرد؛ در   فرسا دريافـت مـي   كرد، دستمزدهاي بسيار اندكي در قبال كار طاقتزندگي را سپري مي

________________________________________________________________ 
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ـندگي و     حالي كه اوقات كاري در حوزة حمل ونقل سيزده ساعت در روز بـود، در كارخانـة ريس
. ها به صورتي باور نكردني رو به افزايش بـود رسيد و قيمتعت ميبافندگي اين ميزان به هفده سا

كردنـد و از اوضـاع خـود بـراي مـردم      ها از شرايط سخت خويش گله ميكارگران در روزنامه
هـايي بـراي   ها و جميعـت در همين اوضاع بود كه كارگران به ايجاد و تأسيس اتحاديه. نوشتند مي

جمعيت كارگران . م1899در سال : مؤسسات نسبتاً زياد بودسرعت ايجاد اين . خويش روي آوردند
جمعيت كارگران چاپخانه، . م1901جمعيت اتحاد كارگران خياط، در . م1901سازي، در سالپل

ـتي، اتحاديـه        . م1902در سال  ـنايع دس جمعيت كـارگران ادوات معـدني و اتحاديـه كـارگران ص
.آهنكارگران تلگراف و تراموا و راه

هـاي كـارگري، زمينـة اتحـاد و     ها و جمعيـت يهاين اتحاد 1
رسـاند كـه   همچنين صداي ايشان را به گوش ديگراني مـي . آوردهمبستگي اين گروه را فراهم مي

در اين دوران، كارگران به تأثير تظاهرات و اعتصابات . توانستند در اين زمينه كاري انجام دهندمي
اي ساز آينده مسائل، زمينه پي برده بودند و همين آنها به اهميت مطبوعات نيز. خويش واقف شدند

اين فرصت، با پايان جنگ جهاني اول پيش  .بود كه فرصت مناسب را براي ايشان به همراه داشت
آمد؛ درست همان زماني كه جنگ جهاني اول به پايان رسيد و جهان پرتالطم، شاهد به قـدرت  

ـتي    مصر نيز با. رسيدن كمونيسم در روسية كبير شد اقدامات جدي در حوزة مبـارزات سوسياليس
ـلطه  انقالب اكتبر روسيه نقشي بزرگ در انقالب. وارد عرصة سياست شد هاي كشورهاي زير س

از شـرق دور تـا آمريكـاي جنـوبي،     . هايي كه تقريباً سرتاسر جهـان را درنورديـد  داشت؛ انقالب
  .رو نشود كشوري نبود كه با اثرات اين انقالب روبه

هاي روسـي  را كـه   احمد رفعت براي نخستين بار كتاب رسمي ماركسيست. م1922ل در سا
احمد رفعت در مقدمة . نام داشت» دولت و انقالب«اين كتاب . لنين تأليف كرده بود، ترجمه كرد

او با اميدي باور نكردني از به پايان رسيدن . گويد كتاب از تحوالت ناشي از جنگ جهاني اول مي
ها، حكايت ها به دست اين دولتدادي و استعماري و پايان ستم و به بند كشيدن ملتكار دول استب

ها پديد گويد كه به واسطة تدبير و حزم ايشان، بيداري ملتاو از رؤساي بزرگي سخن مي. كندمي
ـيد  آيد و به كمال رسيدن كار ايشان فوايدي دارد كه به تمام ملتمي .ها خواهـد رس

ايـن گفتـار    2
________________________________________________________________ 

  .39، ص1925- 1900اإلشتراكيه في مصر الحرکةتاريخ سعيد،   1

 شـرکة : ترجمـة احمـد رفعـت، قـاهره    ماضيها و حاضـرها،   األروبیةمذكرات لنين عن الحروب ، )1922(والديمير لنين  2

 .2، صالفنیة عةدارالطبا



 1395 تابستان، 29سال هشتم، شمارة ، اسالممطالعات تاريخ   164

ها اميدي كه در دل ملت. فعت نشان از جايگاه انقالب اكتبر روسيه در اذهان جهاني دارداحمد ر
سـاخت، بـا   نگاهي كه انقالب بر ضد استبداد را ممكـن مـي  . براي ايجاد تحول اجتماعي ايجاد شد

  .رسيدسقوط حكومت تزارها امكانپذير و آسان به نظر مي

ـنعت در مصـر و انقـالب اكتبـر     عالوه بر اثرات غيرقابل انكار جنگ جهاني ا ول، توسعة ص
همانگونه كه پيش از اين اشـاره شـد، كـارگران    . غافل ماند. م1919روسيه، نبايد از تأثير انقالب 

ـا تـالش  آنها اين . مصري با تأثير اعتصابات كارگري آشنا شدند و اهميت كار خود را درك كردند و  ه
ـثالً در   به كا. م1919هاي خويش را در انقالب آزموده كـارگران  . م1919مـارس  13ر بردنـد؛ م

هـاي مواصـالتي   ايـن اعتصـاب، راه  . تراموا و مترو، يك اعتصاب وسيع و گسترده به راه انداختنـد 
آنها در اين اعتصـابات تقاضـاها و مطالبـات اقتصـادي را نيـز مطـرح       . كشور را دچار اختالل كرد

.در پيروزي انقالب ايجاد كردها تأثير زيادي اين اعتصابات و خرابكاري. ساختند
اين رخـدادها،   1

  . اهميت طبقة كارگر در تالش براي استقالل و دموكراسي را به متفكران انقالبي نشان داد

فكر ايجاد حزب سوسياليسـت مصـر، در ميـان بعضـي از     . م1919- 1918در اواخر زمستان 
ني، حسني العرابي و سالمه موسي ايـن  در ابتداي امر افرادي مانند عبداهللا اينا. روشنفكران پديد آمد

ـتند   اين افراد به خارجي. حزب را بنيان گذاشتند هايي مانند ژوزف روزنتال و آنتوان مـارون پيوس
.كه در آيندة حزب نقش كليدي ايفا كردند

2

اين نخستين گام براي ورود سالمه موسي در عرصـة   
البتـه بـه گفتـة رفعـت     . موسي بوده اسـت آيد مغز متفكر اين كار، سالمه به نظر مي. سياست بود

سعيد، سالمه موسي در گام نخست تصميم گرفت كه جمعيت سوسياليسم را تأسيس كند و هدف 
ـيش از     . از ايجاد اين جمعيت را مطالعه در زمينة سوسياليسم قرار دهد ـيدن، ب او بـه آگـاهي بخش

ـيس كننـد تـا تمـام     داد، ولي روزنتـال او را قـانع كـرد كـه حـز     فعاليت سياسي اهميت مي ب تأس
هـاي مختلـف، ايـن    گراها با گرايشاما تركيبي ناهمگن از چپها به ايشان بپيوندند، سوسياليست

.حزب را تشكيل دادند و اين ناهمگني نقطه ضعف حزب بود
3
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هنگام تأسيس حزب سوسياليست مصري، تعداد كارگران در سراسر مصر هنوز به حدي نبود 
آيـد  به نظر مي. ي سياسي، امكان حضور مؤثر و گسترده آنان را متصور شدهاكه بتوان در فعاليت

هـايي بـود كـه در مصـر     هدف اصلي در گام نخست ايجاد اين حزب، اتحاد زباني بـراي اتحاديـه  
مشغول به فعاليت بودند تا امكان درخواست اصالحات در وضعيت كارگران، در مجلس فـراهم  

.آيد
ـين   صي براي فارغهاي مخصواين حزب، اتحاديه 1 التحصيالن مدارس صنعتي ايجاد كرد؛ همچن

. اين مـدارس رايگـان بودنـد   . مدارس شبانه و روزانه براي آموزش فرزندان كارگران تأسيس كرد

ترتيـب  . م1922و  1921حزب، اعتصابات زيادي براي ايجاد تغيير در وضعيت كارگران، در سال 
2داد

اتحـاد  . م1922در سـال  . براي كنترل كامل آنها كـرد  ها و تالششروع به گسترش اتحاديهو  
حـزب   .پيوسـت » propi Intern«هـا  هاي مصري را تشكيل داد و به اتحاد جهاني اتحاديهاتحاديه

نماينده بفرستد ) انترناسيونال سوم(المللي به سومين كنگرة بين. م1921سوسياليستي مصر توانست در 
.فراهم آوردو امكان پذيرش حزب توسط كمينترن را 

روتر آن بـه رهبـري سـالمه    بخش ميانه 3
رو نشـان دادن خـود،    موسي، محمد عبداهللا عنان و عبدالعزيز فهمي، با همسو شدن با وفـد و ميانـه  

. م1921اگوسـت    29كـرد، در روز  اين حزب كه در قاهره فعاليـت مـي  . اي يافتندموقعيت ويژه
  : شدبرنامه، موارد زير را شامل مي برنامة خويش را به اطالع عموم رساند كه اين

ـتعمار از وادي نيـل؛    . 1 :برنامه سياسي تأييـد  . 2آزادي مصر از يوغ استعمار و بيرون رانـدن اس
ها بر اساس آزادي مردم در به دست گرفتن سرنوشت خودشان و ايجاد رابطة برادري با ديگر ملت

- مقاومت در مقابل ديكتـاتوري و نظـامي  . 4جنگ با استعمار؛ . 3قاعدة مساوات و سود دوجانبه؛ 

  .لغو معاهدات سري. 5گري؛ 

كشي از يك گـروه توسـط گروهـي ديگـر،      رفع تضاد طبقاتي و بهره. 1  :هاي اقتصاديبرنامه
بر اساس اصول سوسياليسم، برابري در توزيع ثروت  ريزي نظام اقتصاد كن كردن استبداد و پايه ريشه

توزيع عادالنه و بر اسـاس قـانون توليـد و كفايـت     . 2همة مردم؛ طبيعي و سود حاصل از آن براي 
  .داري از ميان برداشتن مشكالت حاصل از نظام سرمايه. 3فردي، در ميان كارگران؛ 

آموزش همگاني و رايگان براي تمام مملكت، اعم از زن و مرد و نشر . 1 :هاي اجتماعيبرنامه
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. 3اقدام به بهبود وضعيت زندگي كارگران؛ . 2ملت؛ تعاليم دموكراسي صحيح در ميان همة طبقات 
در ايـن زمـان، برخـي نشـريات     . تالش براي ايجاد آزادي زن شرقي و تربيت و آموزش صحيح او

تالش داشتند از عقايد سوسياليستي دفاع كنند و در نتيجه، به نـوعي مـدافع حـزب نيـز محسـوب      
مـدافع سوسياليسـم بودنـد و در ايـن مـورد      كه خود  روح العصرهمچنين نشرياتي مانند . شدند مي

رساندند، به دفاع از حزب پرداختند و به نوعي ارگان اين مطالب علمي و حائز اهميتي به چاپ مي
اي بـه  ، مقـاالت توفنـده  االهـرام اي ماننـد  روزنامه. اما حمله به حزب نيز كم نبود 1حزب شدند،

ت خود تالش داشت به مـردم القـا كنـد كـه     در مقاال اللواء. رساندمخالفت با حزب به چاپ مي
.كرداولويت با نهضت ملي است و حتي وجود حزب سوسياليستي يا كمونيستي را انكار مي

2

  

حزب در نظر داشت تا با ورود به مجـالس محلـي و ملـي، امكـان فعاليـت سياسـي را بـراي        
رزان بپردازد و از طريـق  هايي براي كارگران و كشاوها فراهم آورد، به ايجاد اتحاديهسوسياليست

.نشريات به نشر عقايد خود مبادرت ورزد
ـتي مصـر، بـه    3 تـدريج كـار خـود را     حزب سوسياليس

اول در قاهره و سپس در شهرهاي ديگر مصر، اقدام به تأسيس دفاتر خود كرد؛ به . تر كردگسترده
د نفر عضـو دارد و  اعالم كرد كه فقط در شعبة اسكندريه بالغ بر چهارص. م1923اي كه در گونه

اعالم كرد تعداد اعضايي  االهرام.  م1924در . نفر اعالم كرد 1500هاي مصر را تعداد سوسياليست
حـزب، تـالش زيـادي    . اند، بين پانزده تا بيست هزار نفر استهاي كارگري پيوستهكه به اتحاديه
ـيدن بـه ايـن هـدف     التحصيالن مدارس صنعتي را به خود جلب كند؛ حتي براي ر داشت تا فارغ س

كـرده و كـارگراني كـه    اما همين تالش براي جذب افراد تحصيل 4برنامة مدوني ترتيب داده بود،
هاي سوسياليستي فاصله فراوان داشتند، باعث ايجاد مشكل شد و خيلي هنوز از نظر فكري با انديشه

ز بـه روز  ايـن اختالفـات، حـزب را رو   . هاي موجود در حـزب  خـود را نشـان داد   زود شكاف
ـين   . دچار انقسام شد. م1922كرد و سرانجام در تر ميضعيف سالمه موسي دربارة اين انقسـام چن

كند، اما تالشي از هاي افراطي پيروي ميدانستيم كه روزنتال از سوسياليست ما از قبل مي«: گويدمي
ها تمايـل بـه   يگرفت و از سويي مصرها صورت نميسوي افراد محلي براي ادغام شدن با خارجي
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  .»اعتدال داشتند

آيد تمايل روزنتال و يارانش براي كمونيستي اعالم كردن حزب، موجب اين جدايي به نظر مي
.و انفصال بود

سالمه موسي و يارانش اين واقعيت را درك كرده بودنـد كـه رواج كمونيسـم در     1
ود كه اين دو گروه از هم اينگونه ب. عرصه سياست و انديشه در كشوري مانند مصر، معقول نيست

رخدادهاي بعدي نشان داد اين جدايي كه به خواست سالمه موسي انجام شـد، كـاري   . جدا شدند
  .درست و مدبرانه بوده است

كرد جلوي هر مانعي كه بر سر مـذاكرات  ها، سعد زغلول تالش ميدر شرايط انقالبي آن سال
ـتن   او از همان دوران. با انگليس وجود دارد، بايستد انقالب تمام تالش خود را براي از ميان برداش

.حزب كمونيست به كار گرفته بود
ـتقالل   2 در زماني كه وفد و تمام مردم مصر به دنبال كسب اس

گرفت، به منزلة ايستادن در مقابـل  بودند، هر گونه فعاليت حزبي كه بيرون از اين جريان قرار مي
هـا از سـوي   ز تحركاتي مانند اعتصـابات و كارشـكني  وزيري سعد ني زمان نخستدر . انقالب بود

حكومت . دادمياين عملكرد آنها، حزب را رو در روي سعد و مردم مصر قرار . حزب ادامه يافت
هـاي حكومـت را بـه لـرزه     پـي، پايـه  دررو بود و اعتصـابات پـي   سعد با مشكالت فراواني روبه

زغلول به خط خويش براي كـارگران ترامـوا نامـه نوشـت و     كار به جايي رسيد كه . آورد درمي
ولي پاسخ مثبتي از ايشان نشنيد و در نتيجه، برخورد جدي بـا حـزب از سـوي    . ايشان را اندرز داد

.سعد آغاز شد
3

رهبران حزب را دستگير و حزب را ملغي كـرد و در  . م1924مارس  3او نيز در  
هـا را  پس از آن، او تـالش كـرد اتحاديـه   . تأسيس كردمارس، اتحاديه عامه براي كارگران را  15

گرايـي پرداخـت و جلـوي     تحت كنترل وفد درآورد و به اين  ترتيب از درون به جنگ با چـپ 
.هايي كه امكان خطر داشتند گرفته شداتحاد گروه

4

  

سالمه موسي، منشي را در كنش سياسي خود در پيش گرفت كه در ايستارهاي خويش نيز بـه  
او اين  امل به آنها پايبند بود و فقط يك مقايسة ساده ميان ايستارهاي فكري و كنش سياسيطور ك

  .سازدواقعيت را نمودار مي
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  گيري نتيجه

. زمينة ظهور سوسياليسم مصري، بر روي نظام انديشگاني سالمه موسي تـأثير انكارناپـذيري داشـت   

ز نظر صنعتي توسعه يافـت و طبقـه   مصر كشور كشاورزي بود كه پس از جنگ جهاني اول، كمي ا
برد كه ظهـور سوسياليسـم   جامعة مصري در وضعيتي به سر مي. كارگر را در جامعه خود لمس كرد

ـادي و سياسـي   . نمودوجه معقول نمي علمي در آن، به هيچ ـاع اقتص  سالمه موسي با درك درست از اوض

ـين  را متناسب ب كشور خود، دست به گزينش زد و سوسياليسم فابين  ا روح جامعة خويش يافت و بـه هم

ـتار فكـري و   . دليل اصل تالش خود را بر انتشار اين انديشه در مصر گذاشت اين شاخصه، هم در ايس
ـارزه   اين نظام فكري، بر آموزش به عنوان محوري. هم در كنش سياسي او آشكار است ترين ابـزار مب

ـيدن بـه حكومـت     حكومت دموكرات و دموكراسي را به عنوان . تأكيد داشت  گـذار بـراي رس

 اياو بر طبقة روشنفكر بـه عنـوان طبقـه   . چالش جدي با دين و مذهب نداشت. پذيرفتسوسياليست مي

ـاد تحـول    تأثيرگذار، تأكيد بيشتري مي  كرد تا طبقة كارگر؛ و نكته آخر اينكه او انقـالب را بـراي ايج

 شدت درگيـر نهضـت ناسيوناليسـم    ت، بهاين در حالي بود كه كشور مصر در عرصة سياس. پذيرفتنمي

 گذاشـت و حتـي  بيشتر مردم به اين نهضت پيوسته بودند و اين امر، جايي براي انقالب كارگري نمـي . بود

ـاي  توانست مانع دستيابي مصر به استقالل باشد؛ استقاللي كـه بـرايش مجاهـدت   چنين حركتي مي ه
  .تافتا برنميوجه اين امر ر فراواني كرده بودند و جامعه به هيچ
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