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 براي بررسي و (احتماالً) چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد.

 يه در رد و قبول و نيز حك و اصالح مقاالت آزاد است.هيئت تحرير 

 مجله است. ةتقدم و تأخر چاپ مقاالت منوط به بررسي هيئت تحريري 

 نويسنده است. ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد 

  مؤلفان خواهد بود. ينام خانوادگ ييب الفباي، بر اساس ترتفصلنامهچاپ مقاالت در 
 نارها و يگر مجالت، سميآن به د ةشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ نويسنده متعهد مي

  رد.كمقاله را پرداخت خواهد  يبررس يها نهين صورت، هزير ايند، در غكاجتناب  يعلم يها شيهما

 گردد و  شود، الزم است نام استاد قيد در مقاالتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
 اعالم رضايت كتبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود.

 ةارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تايپ شده در برنام word با قلم B karim 14 به همراه 5/1 ةو با فاصل 
CD .آن الزامي است  

  مقاالت به مربوط ضوابط
  ا در تنظيم متن مقاالت رعايت كنند:شود ضوابط زير ر از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  هاي زير باشد: مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
 لمه)ك 150ثر در كق و دستاوردهاي پژوهش، حدايچكيدة فارسي و انگليسي (شامل طرح مسئله، روش تحق  
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق 

 يان هدفمقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و ب 

 هاي مناسب با موضوع بدنة اصلي مقاله، مشتمل بر بحث و بررسي فرضيه/ فرضيات تحقيق و ارائة تحليل 

  نتيجه 

 ق يفهرست منابع تحق  
  تر باشد. كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  اصطالحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود.  . 3
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  و نشاني پست الكترونيكي) در صفحة اول ذكر شود.
  شود. ) تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي...مقاالت غير فارسي (انگليسي، عربي، فرانسه و   . 5
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 شمارة جلد، المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله«المعارف: نام و نام خانوادگي نويسنده (تاريخ نشر)  ةداير ،
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  شيوة ارائة فهرست منابع
  صورت زير تنظيم شود: صورت الفبايي به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله، به فهرست منابع به
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ـام قبيلـه    هًْاجتماعي جزير نظام: چكيده ـيره  –اي  العرب قبل از اسالم، در محـدوده نظ ـاقي   عش اي ب
ـيش از هـر چيـز، متـأثر از       شكلماند و سازمان اجتماعي واحدي در اين سرزمين  ـئله ب نگرفت. اين مس

ا، عدم رشد فكري و تمدني و.... بود كه بر نوع نظام سياسـي  ه تراكم جمعيتي باال، نفوذ قدرتمند سنت
ها را متناسب با توسعه و يا عـدم   العرب تأثير گذاشت و نوع سيادت آن هًْحاكم بر مناطق مختلف جزير
ـاعي قبيلـه      ، بـزرگ مناطق. به نحوي كه در برخي بردتوسعه سازمان اجتماعي پيش  تـرين واحـد اجتم
تـر   گيري اتحاد قبايلي، واحد اجتماعي بزرگ ديگر با توسعه قبايل و شكل بود، در حالي كه در مناطق

ـاعي   يرگذاشتتأثشعب به وجود آمد. اين تغيير در روند حاكميت سياسي نيز  و متناسب با واحد اجتم
  اي از حاكميت سياسي به وجود آمد.    موجود در مناطق مختلف، تنوع گونه

ـيادت در جزيـر   ـا        العـ  هًْدر بررسي انواع س ـتفاده از روش نـوع شناسـي و ب ـا اس رب قبـل از اسـالم، ب
ـاطق    شناسي سيادت سنتي ماكس وبر، سعي شده است نوع از نوع يالگوبردار ـيادت در من شناسي از س

  العرب قبل از اسالم صورت گيرد.   هًْسه گانة شمال، جنوب و مركز جزير
ـيادت در جزيـر    ها نشان مي بررسي  گونـه   سـه لعـرب قبـل از اسـالم،    ا هًْدهد كه در نوع شناسـي س

  العرب وجود داشته است. هًْ، پدر ساالري و پدر شاهي در مناطق مختلف جزيريرساالريپسيادت 

  شناسي ، قبيله، شعب، نوع العرب هًْجزيرسيادت،  :كليدي يها واژه
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Typology of Supremacy in Arabian Peninsula in Pre 

Islamic Era 
 
 
Hedye Taghavi1 
Shahla Bakhtiari2 
Alimohammad Valavi3 
Gholamreza Zarifyan4 
 
 
 

Abstract: The social system in Arabian Peninsula in pre Islamic era remained tribal- 

clan with no particular form of integrated social unity in this region. It was more affected 

by multitude population, dominated traditions and illiteracy in terms of education and 

civilization. Influencing the type of the administration system over the various parts of 

peninsula, it rather determined the type of supremacy over the region either compatible or 

incompatible with social system developments. Consequently, while the tribe itself made 

the only social unit in some parts of the land, some developed areas experienced a great 

consolidation within the sort of integrated tribal form as a large social unit. This influenced 

the trend of administration system as well as making diversity in ruling system according to 

the particular social units in the region. 

Investigating on the types of supremacy in three major parts of Arabian Peninsula in pre 

Islamic era, this study accomplished by manipulating Weber’s Traditional Supremacy 

Typology. According to the findings, there has to be three types of supremacy over the 

peninsula at that time: Senior supremacy, paternal supremacy and patriarchy. 

 

Keywords: Supremacy- Arabian Peninsula, Tribe, Integrated tribes, Typolog 
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 9                                                                                                    العرب قبل از اسالم هًْنوع شناسي سيادت  در جزير

  مقدمه 
العرب سرزميني وسيع با اقليمي متفاوت بود، و از بعد جغرافيـايي بـه سـه منطقـه شـمال،       جزيرهًْ

بندي در ابعـاد سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي       شد. اين تقسيم جنوب و مركز تقسيم مي
تـرين   گانه گرديد. از مهمهايي در موارد ياد شده در مناطق سه اهميت يافت و سبب بروز تفاوت

وجوه تفاوت در عرصه اجتماعي، ميزان وسعت واحد اجتماعي بـود؛ زيـرا در منطقـه حجـاز و     
مركز كه از تراكم جمعيتي باالتري نسبت به منـاطق شـمالي و جنـوبي برخـوردار بـود، واحـد       

اي و يا شعب توسعه نيافـت.  عشيره - هاي قومي  اجتماع در حد كالن و قبيله باقي ماند و به نظام
 –تـر قـومي    ، نظام بـزرگ يجنوباي از زمان در مناطق  ي كه در مناطق شمالي و در برههدر حال
  اي و شعب شكل گرفت كه متناسب با آن توسعه سازمان سياسي نيز ايجاد شد.     عشيره

هاي بزرگ ايران و روم و با وجـود   ها به قدرت در مناطق شمالي با وجود وابستگي دولت
نسبت به حجاز، قبيلـه بـه عنـوان واحـد اجتمـاعي، همچنـان        هاي اقتصادي و نظامي پيشرفت

شد.  هاي موجود، ركن اصلي اجتماع محسوب مي اهميت خود را حفظ كرده و بر اساس سنت
بود و سيادت اين مناطق را با تكيه بـر قبايـل و    يرگذارتأثاين مسئله در روند نظام سياسي نيز 

اي همچنان اهميـت خـود را حفـظ     ظام قبيلههاي عربي شكل داد. در مناطق جنوبي نيز ن سنت
حاكميـت بـه    تـري پيـدا كـرد و متـأثر از آن،     كرد، اما نسبت به مناطق ديگر گسترش بـيش 

  اي باالتر از اداره قبيله رسيد.  مرحله
العـرب بـه علـت     هًْترتيب، در بررسي نوع شناسي سيادت در منـاطق مختلـف جزيـر    بدين

از مناطق سه گانه به شـكلي جداگانـه مـورد بررسـي     دست نبودن نوع سيادت، هر كدام  يك
ها با استفاده از الگوي سيادت هاي سنتي وبر مـورد   گيرد و نوع سيادت موجود در آن قرار مي

 گيرد. واكاوي قرار مي

  1نوع شناسي سيادت سنتي از ديدگاه وبر
در جامعـه  تري  ها قدرت و نفوذ قوي براساس ديدگاه وبر، سيادت سنتي در جوامعي كه سنت 

                                                 
.سـيادت  1كنـد.   ها است كه به سه شـكل خودنمـايي مـي    د به ديگران علي رغم مقاومت آناز ديدگاه وبر قدرت تحميل اراده خو  1

.سيادت سنتي كـه اسـاس   2عقاليي كه مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقررات موجود بوده و آن را سيادت قانوني ناميده است. 
. سـيادت كاريزمـايي بـر مبنـاي اعتقـاد بـه       3سـت.  هايي بوده كه از گذشته اعتبار داشـته ا  آن بر اعتقاد متداول به تقدس سنت

خصلت هاي فردي استوار بوده و به فرمانبرداري از نظامي كه شخص كاريزما ايجاد كرده و يـا بـه صـورت      هاي شخصي و ويژگي
ركز، ص تهران: نشر م ، ترجمة احمد صدراتي، مفاهيم اساسي جامعه شناسي)، 1385. ماكس وبر(انجامد وحي بر او نازل شده، مي

  .  313- 312، ترجمة عباس منوچهري و ديگران، تهران: انتشارات سمت، صصاقتصاد و جامعه)، 1384؛ ماكس وبر(139
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ها، قدرت را تصاحب كـرده   كرد. در اين جوامع، افراد به پشتوانه سنت داشتند، كاربرد پيدا مي
كردند، مورد اطاعت و تبعيت اعضـاي طايفـه، گماشـتگان،     ها عمل مي و تا زماني كه به سنت

رت اطاعت از فرامين و دستورات آنان به قد 1گرفتند. بردگان، بندگان و خويشاوندان قرار مي
بخشد. با وجود كاربرد سيادت سنتي در جوامع سنتي، شكل يكساني براي  حاكم مشروعيت مي

پـذيرفت. وبـر    اجتماعي تفاوت مي يواحدهاآن وجود نداشت، بلكه متناسب با ميزان توسعه 
و  3پاترياركاليسـم  2، سيادت سنتي را به سه نـوع؛ جنتوكراسـي،  ها تفاوتبا توجه به اين وجه 

  تقسيم كرده است. 4سمپاتريمونيالي
تـرين فـرد تعلـق     هـا، قـدرت بـه مسـن     ) بر اساس سنتيرساالريپدر سيادت جنتوكراسي(

هـا آشـنايي داشـتند، سـيادت آنـان       تر از همه بـا سـنت   بيش يرترانپگرفت. از آنجايي كه  مي
   5شدند. مشروعيت يافته و مورد اطاعت واقع مي

ه بـر اسـاس آن حاكميـت بـه يـك تـن از       ساالري) اسـت كـ   پدرگونه دوم پاترياركاليسم (
نظـام   6كـرد.  رسيد و به شكل موروثي در درون يك خانواده انتقـال پيـدا مـي    برگزيدگان قوم مي

شد  داد كه در آن اقتدار به رئيس خانواده تفويض مي ، شكلي از نهاد خانواده را نشان مييپدرساالر
ين صورت تمام امور در حيطه اختيـارات  گرفتند. در ا خانواده تحت فرمان پدر قرار مي ياعضاو 

هـا و هنجارهـا    در اين نظـام ارزش  7شد. گيري نظام پدرساالري فراهم مي پدر بوده و زمينة شكل
پيـر سـاالري و    8 شـد.  ها خطايي بزرگ محسوب مـي  نقض نشدني و مقدس بودند و تخطي از آن

 9 يافت. ها اقتدار مي به قدرت آن يردستانزاغلب در كنار هم وجود داشته و با اعتراف  يپدرساالر
   10ها بوده است. وجه تمايز اين دو نظام در نبود تشكيالت منظم و ميزان تابعان آن

) اسـت كـه وبـر آن را نمونـه     يپدرشـاه گونه سوم حاكميت سنتي، نظـام پاتريمونياليسم( 
                                                 

   .218، ترجمة عبدالحسين نيك گهر، تهران: نشر توتيا،ص جامعه شناسي ماكس وبر)، 1383ماكس وبر(    1
2   Gentocracy./پيرساالري. 
3  Patriarchalism/پدرساالري . 
4   Patrimonialism/پدرشاهي. 

  . 369، ص اقتصاد و جامعه؛ ماكس وبر، 218، ص جامعه شناسي ماكس وبروبر،    5
  . 218، ص شناسي ماكس وبر  جامعه ماكس وبر،   6
  . 259، ترجمة باقر ساروخاني، تهران: انتشارات كيهان، ص فرهنگ علوم اجتماعي)، 1375آلن بيرو(   7
اقتصاد و ؛ ماكس وبر، 337- 336 ، ترجمة احمد تدين، تهران: انتشارت هرمس، صص، قدرت و جامعهدين )، 1378ماكس وبر(   8

  . 384- 383 ، صص جامعه
  . 369ص   ماكس وبر، اقتصاد و جامعه،   9

  . 218، ص جامعه شناسي ماكس وبروبر،  ماكس   10
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را بـه   اعتبار اين نوع حاكميت نيز به سنت بـوده و آن  1برجسته حاكميت سنتي دانسته است.
پذيرفتند. اطاعـت از فرمـان حـاكم بـه صـورت اطاعـت از        عنوان يك اصل عدول ناپذير مي

كرد. در اين نوع نظام سياسي، اقتدار اساساً شخصي بـود و قـدرت    مافوق، حالت بندگي پيدا مي
ايـن گونـه از حاكميـت در صـورت      2 گرديـد.  به موجب صفات شخصي به حاكم تفويض مي

  آورد. شد و تابعان را به صورت رعايا در مي منجر مي 3انروا، به سلطانيسمالعاده فرم قدرت فوق
هاي ديگر حاكميت پاتريمونيال انتقال آن به شكل مـوروثي اسـت و حـاكم عمـالً      از ويژگي 

سيادت بـدون رعايـت سـنت بـر اختيـار و       نوعصورتي كه اين  دركرد.  قدرت شخصي اعمال مي
شد. وجود تشكيالت خصوصـي،   يادت سلطاني ناميده ميخودكامگي قدرت فردي تكيه داشت، س

   4داد.  متمايز كرده و حيطه خودكامگي آن را توسعه مي يپدرساالراين نوع سيادت را از 
و پـدر مـردم    يرخـواه خكـه حـاكم خـود را     ، با وجود اينيمونيالپاتردر دولت موروثي 

راه قلمرويـي از حقـوق ارثـي و    از سنت را به هم اي يطهحدانست، نظام اداري و قضايي آن  مي
در اين نظام هر قدر حاكم بـه مـزدوران و نيـروي بردگـان اتكـا       5آورد. تبعيض به وجود مي

  شد.  هاي مردم وابسته مي تر به قدرت آنان براي مطيع كردن توده كرد، بيش مي
تـوان در نـوع شناسـي     ، مـي وبـر  توسـط با توجه به نوع شناسي حاكميت سنتي ارائه شده 

هـاي   گيري نمود و به بررسي حاكميت العرب قبل از اسالم آن را پي هًْيت سنتي در جزيرحاكم
  العرب پرداخت.   هًْمعرفي شده در مناطق مختلف جزير

  نوع شناسي سيادت در حجاز پيش از اسالم
اي وسيع با تراكم جمعيتي باال بود. وسعت زياد اين منطقه، نوع معيشت، تفـاوت   حجاز منطقه

يادت، سبك زندگي مردم و... باعث شده به دو منطقه بدوي و حضري تقسيم شـود.  در نوع س
در بعد سياسي، نوع سيادت حاكم بر منـاطق بـدوي و حضـري متناسـب بـا شـرايط زيسـت        

ها با قبايل ديگر تفاوت داشت. اين وجـه   محيطي، ميزان ارتباط و تعامل اجتماعي و سياسي آن
، در بررسـي نـوع   اسـاس ها نيز مشاهده كرد. بـر ايـن    ي آنتوان در واحد اجتماع تفاوت را مي

  شود.   سيادت حجاز قبل از اسالم، دو منطقه بدوي و حضري جداگانه بررسي مي
                                                 

  . 218همان، ص    1
  .226همان، ص    2

3  Sultanism. 
  . 371- 370، صص جامعهاقتصاد و ماكس وبر،    4
   .140 - 137، ترجمة سعيد وصالي، تهران: نشر مركز، صصوبر و اسالم)، 1390برايان ترنر(   5



 1394 تابستان، 25، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسالم  12

  سيادت در قبايل بدوي پيش از اسالم 
شد. هر قبيله به نسب خويش باور داشت  ترين اجتماع قبايل بدوي در قبيله خالصه مي بزرگ

 هـم دانسـتند و در خويشـاوندي تعبيـر لحمـه (     تن و يك خون ميو اعضاي آن خود را يك 
آميختگي اين پيوند خوني با عصبيت نه تنها اعضاي قبيله را به هـم   1 بردند. ) به كار مييگوشت

از آنجايي كه  2 ساخت. نيز ممكن مي راصيانت از قبيله  وكرد، بلكه اطاعت از شيخ  وابسته مي
پـذيرفت و باعـث    هاي مختلف تفـاوت مـي   ستگي به نسبعصبيت بر نسب مبتني بود، در واب

بـر ايـن    4اشتراك در يك جد و نياي مشترك فراتر نرود. يا 3كالنشد، مرزهاي قبيله از  مي
تر بر كالن مبتني بود و هر كـالن از شـيخ و بـزرگ خـود      اساس، واحد اجتماعي بدوي بيش

هـاي   زرگ بدوي، بـا تقسـيم بـه كـالن    اسد از قبايل ب كرد. به عنوان مثال؛ قبيله بني تبعيت مي
 8قضـاعه،  7شـيبان،  6هاي غطفـان،  قبيله 5هاي حيره تا تهامه پراكنده شده بودند. مختلف از كاخ

اي از اتحـاد و سـپس تفكيـك     و... از جمله ديگر قبايل بزرگ بدوي بودند كـه دوره  9ربيعه
د، سيادت نيز معمـوالً بـه   ها پشت سر گذاشته بودند. تا زماني كه سيستم كالن پايدار بو كالن

شـد. زمـاني كـه     اداره مـي  يرسـاالري پشد و كالن به شكل  مسن ترين فرد خاندان واگذار مي
 يپدرسـاالر دادند، سيادت نيز از پيرساالري به  كردند و تشكيل قبيله مي ها اتحاد پيدا مي كالن

                                                 
  . 65، قاهره: دارالمعارف، ص العصر جاهلي تا]، شوقي ضيف[بي   1
   .309، بيروت: دارالنهضه العربيه، ص هًْتاريخ العرب في عصر الجاهلي)، 1971عبدالعزير سالم(   2
   تر از قبيله است و ممكن است چند كالن يك قبيله را تشكيل دهند. نظور از كالن واحد اجتماعي كوچكم   3
العرب وجود داشت، مشاهده كرد. هـر خانـدان بـه يـك جـد       هًْهاي متعددي كه جزير توان در بني وجود نياي مشترك را مي   4

  هم، بني مخزوم و...  .س شد، مانند بني رسيد و با عنوان بني از آن ياد مي مشترك مي
  . 291، بيروت: دارصادر، ص 1، جتاريخ اليعقوبيتا]،  واضح اليعقوبي[بي ابي   5
تـوان بـه    هـا مـي   عيالن انتساب داشت. اين قبيله داراي چندين بطن بود از جمله آن بن اي بزرگ بود و به قيس غطفان قبيله    6

)، 1962اي داشتند. عبدالكريم سمعاني( ز هم بودند و سيادت جداگانهذبيان و عبس اشاره كرد كه هر كدام به شكل مستقل ا
  . 201، 10،59- 9، 4صص  ، هًْالمعارف العثماني هًْ، حيدر آباد: مجلس دائر6، جاالنساب

ـام و  شيبان داراي بطوني بود از جمله: حارث، بنومر وائل منتسب بودند. بني بن شيبان از ديگر قبايل بزرگ بدوي بود كه به بكر   7 ه، بنو هم
  .  470، بيروت: دارالكتب العلميه، ص انساب العرب هًْجمهرق)، 1403حزم( ؛ ابن151، ص11، جاالنساببنو جساس و...؛ سمعاني، 

قضاعه از قبايل بزرگ بود كه داراي بطوني مختلف است از جمله: بهراء، تنوخ، كلب، بلي،جهينه و.. كه در عرصه سياسي بـه     8
شود كه اين قبيله دوره از پدرساالري را نيز داشته است. در يـك   كردند. در مواردي نيز مشاهده مي يشكلي مستقل عمل م

 يله قضاعه هوادار ويه قبكبود  يسانكاز  يكي، يلبكال هًْعذر بن عوف بن ركب بن هًْنانكبن  عبد اهللا بن هبل بن جناب بن ريزهدوره آنان 
اهن كـ رد، كـ  يه مـ كـ  يراسـت  يهـا  يشـگوئ يه داشت و پك يشه درستيه سبب اندر را بيزه شدند و در اطرافش گرد آمدند.

  .503- 502 ، صص1همان، جاثير،  ؛ ابن478زم، همان، ص ح ابن خواندند يم
  . 524- 523، صص 1اثير، همان، ج ابن   9
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هـاي   يـل مـذكور، دوره  ترتيب، بسياري از قبايل بزرگ بدوي از جمله قبا يافت. بدين انتقال مي
  متناوب از نظام سياسي پيرساالري و پدر ساالري تجربه كرده بودند. 

هايي كه با هـم متحـد شـده     در برخي از قبايل بدوي نيز سيادت به شكل چرخشي بين كالن
توان سيادت پدرساالري ناميد، اما اتحـاد   كه اين نوع سيادت را مي هرچندبودند، در گردش بود. 

تـوان در   اوم پيدا نكرد و به تدريج از هم منفك شدند. نمونه اين نوع سـيادت را مـي  ها تد كالن
ربيعه از قبايل بزرگ بدوي بود كه از چندين خانـدان   عيالن مشاهده نمود. بن قبايل ربيعه و قيس

هـايي   و بطون تشكيل شده بود. خاندان عنزه، خاندان نمر، خانـدان تغلـب و... از جملـه خانـدان    
ها از هم جدا شده و به  رياست قبيله ربيعه را بر عهده داشتند، اما به تدريج اين خاندان بودند كه

كردند. متناسب با اين تغيير در حيـات اجتمـاعي ربيعـه،     شكل مستقل در عرصه سياسي عمل مي
ها نيز از پدر ساالري به پيرساالري تغيير يافت و هر خانداني از بزرگ خود تبعيـت   سيادت آن

عدوان، فهم، محارب، باهله، فزاره، عيالن نيز متشكل از چندين بطن از جمله:  بن قيس 1ند.كرد مي
چرخيد، چنانچه تيـره عـدوان در    ها مي سليم، عامر، مازن و...بود كه ابتدا سيادت در بين خاندان

ـ  يظـرب بـود، سـپس زمامـدار     عامربنها  ن زمامدار آنيو نخستابتدا بر قبيله رياست داشت  ه ب
امـا ايـن    2سروري يافتند. صعصعه عامربن يبنافتاد و سپس دست عبس ه فزاره و بعد از آن بدست 

  خانداني بنابر شرايط اقليمي، اقتصادي و ...تداوم پيدا نكرد.   اتحادانسجام و 
وضعيت اقليمي و تنگي معيشت اقتصادي از عوامل موثر بر پراكندگي و تشتت خانداني و 

ز آنجايي كـه قبايـل بـدوي بـراي كسـب معيشـت نـاگزير از كـوچ و         اي در باديه بود. ا قبيله
هاي نظـامي و دفـاع متعصـبانه از     يابي به مراتع و چراگاه بودند، اين قبايل را به درگيري دست

شدند، دست به غارت  . آنان در شرايطي كه با دشمن روبرو نميكشاندصيانت خاندان و كالن 
  به اين موضوع اشاره شده است.  كلثوم روبنعمزدند. در شعري از معلقه  همديگر مي

 فامــا يــوم خشـيتـــنا عليـهـــم
ـــهم   ـــشي علي ــوم ال تخ ــا ي  و ام
 بــراس مــن بنــي جشــم بــن بكــر

  

ــبا ثبيــــنا    فتصـــبح خيلــــنا عصـ
 فـنمـــــعن غـــــاره متـلبـينـــــا
ــا    ــهوله و الحزون ــه الس ــذق ب  3ن

 

                                                 
  . 524- 523، صص 1ثير، همان، جا ابن   1
  . 285، ص 1يعقوبي، همان، ج   2
دشمن نباشد، سالح بـر تـن راسـت      گردد و اما روزي كه يله ما گروه گروه براي دفاع آماده ميروزي كه بيم دشمن باشد قب   3

نـورديم.   ها را زير پـاي مـي   ها و دشت ، كوه جشم به دنبال غارت كنيم و دست به غارتشان گشاييم. به سرداري مرداني از بني
  . 104، تهران: انتشارات سروش، ص معلقات سبع)، 1378عبدالمحمد آيتي(



 1394 تابستان، 25، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسالم  14

مـوارد متعـددي    درا اي را تسريع بخشيد؛ زيـر  قبيله تشتتشدت تعصب و وابستگي به كالن، 
هاي خويشاوند  كالن باشود كه اعضاي يك كالن براي صيانت از كالن خود به تقابل  مشاهده مي

اي بدويان با قبايل خويشاوند وجود دارد كـه   هاي قبيله هاي فراواني از درگيري پرداختند. نمونه مي
عرب جاهلي نيز اين وضعيت تر متأثر از وضعيت اقتصادي و يا سنت ثار بوده است. در اشعار  بيش

  به نحو واضح تري بيان شده است. از جمله در اشعاري از قطامي چنين آمده است:
 و كــن اذا اغـرن عـلـي قـبـيـــل 

ـ ـباب عـن الضـم أغرن  ي حـالل ـل
 و احـيـانا عـلـي بـكــر اخـيـنــا  

 

ــا   ــث كان ـــاعوزهن غصــب حي  ف
ــ هًْبـو ضــ ــاـه مــن حـــإن  ان حان

ـــداذا ـــم نــج ـــا ـل ـــا اخـان  1ال
تـوان در   تواند شرح اين ابيات را نيز نشان دهد، مي نمونه عملي درگيري قبايل بدوي كه مي 

از قبايل  كه 2درگيري قبايل عبس و ذبيان كه هر دو زير مجموعه غطفان بودند و بكر و تغلب
ن براي ايجاد گيري بزرگا اشعاري از معلقه زهير نيز به ميانجي در 3شيبان بودند، مشاهده كرد.

مسئله بر نوع سـيادت قبايـل بـدوي نيـز      ينا 4صلح بين دو قبيله عبس و ذبيان اشاره شده است.
در قبايـل بـدوي پـر     يپدرسـاالر بود و سـيادت پيرسـاالري را در مقابـل سـيادت      يرگذارتأث

شـود كـه قبايـل بـزرگ بـدوي بـه        تركرد. با اين وجود، در موارد متعددي مشاهده مي رنگ
شـود. قبيلـه تمـيم     قبايل تميم و هوازن ديده مـي  درآن  نمونهدادند كه  تن مي درساالرپسيادت 

كه خـود نيـز بـه هجـيم،      يمتم عمروبن، يمتم بن بنوحارثچندين شاخه بزرگ داشت، كه به 
شد و يكي از  اداره مي يپدرساالراين قبيله به شكل  5شدند. اسيد، مالك، حارث و... تقسيم مي

ها بـه نـزد    كه هيئت نمايندگي آن آمد. چنان اخته شده بدوي به حساب ميقبايل بزرگ و شن
    6هاي بزرگ و متشكل از هشتاد نفر بود. (ص) در سال وفود يكي از هيئتيامبرپ

                                                 
تازد اگر غنيمتي بدست نياورند ناگزير به قبيله مجاور و همسايگان خود هجـوم آورده و   ها چون براي غارت بر مردم مي اسب   1

كنيم و ايـن در صـورتي اسـت كـه      رود. گاهي هم بر برادران خود كه بكر باشند حمله مي هر كه كشته شد به اجل خود مي
، هًْااللـوان الحديثـ   هًْ، عمان: مطبع1، جاالنساب)، 1427الصحاري( العوتبي مسلم بن سلمه نذرها پيدا نكنيم. ابوالم موردي غير آن

  . 58، بيروت: دارالكتب العلميه، ص 1، جو االدب هًْالكامل في اللغ، المبردق)، 1407بن يزيد( ؛ محمد4 ص
تغلب يكي از قبايل شناخته شده عـرب جـاهلي    يكر و... بود و بني جشم، بنو مالك، بني تغلب داراي بطون مختلفي چون؛ بنو   2

  . 470- 469 حزم، همان، صص است. ابن
  . 539، ص 1اثير، همان، ج ابن   3
  . 61، ص معلقات سبع؛ 585- 566، صص 1اثير، همان، ج ابن   4
  . 210- 208، صص النساب العرب هًْجمهرحزم،  ابن    5
  . 224علميه، ص ، بيروت: دارال1، جالطبقات الكبريق)، 1410سعد( ابن   6
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قبايل بزرگ بدوي بودند كه سيادت پدر سـاالري داشـتند. آنـان داراي     يگردهوازن از  بني
بكر بودند. در جنگ حنـين طوايـف    بن هًْبكر و بنومنب بن هًْ، بنومعاويبكر بنوسعدبنقبايلي چون: 
   1عوف را پذيرفتند. بن مالك همه ساالري مالك هالل و بني ، بنيبكر سعدبننصر، جشم، 

ها  ترتيب هر چند كه در باديه نيز اتحاد قبايلي وجود داشت، اما سازمان اجتماعي آن بدين
پيونـدهاي خـوني،    استحكامآزادي فردي،  گسترش پيدا نكرد و از محدوده قبيله فراتر نرفت.

سر سپردن قبايل مختلف به يك تـن را   امكاننوع معيشت و حفظ موجوديت قبيله در باديه، 
كرد، و سبب شد در راس هر قبيله شيخ يا سيد قرار گيرد كه نسبت به ديگر اعضـاي   سلب مي

نه تنهـا   يخش 2خوردار بود.اي چون خرد، تجربه، سن، حلم و... بر هاي برجسته قبيله، از ويژگي
فرماندهي در جنگ را نيـز شخصـاً بـر عهـده      وسيادت قبيله را بر عهده داشت، بلكه قيادت 

پرداخـت.   گرفت. به عالوه در بروز اختالفات نيز همانند يك قاضي به حل اختالفات مي مي
يلـه اسـتفاده   و رأي بزرگـان قب  نظـر موارد متعدد از  دراين وجود، وي خود رأي نبود، بلكه  با

شد،  العرب ديده مي هًْتر در مركز جزير اين شيوه كه بيش 3نشست. ها به شور مي كرد و با آن مي
توان گفت: سـيادت در باديـه بـه     مي ترتيب ينبدسيد ساالري يا به گفته وبر جنتوكراسي بود. 

  تري پدر ساالري بود.  شكل پيرساالري و در موارد كم رنگ
  پيش از اسالمسيادت در قبايل حضري 

ها بنابر مصالح سياسي و اقتصادي در اتحادي خانـداني بـه سـمت واحـد      در مناطق حضري كالن
تر از كالن يعني قبيله پيش رفتند. اين مسئله به منزله كم رنگ شدن پيونـدهاي   اجتماعي بزرگ

كـه  خوني و عاطفي كالن ها نبود، بلكه حفظ منافع كالن در اولويت قرار داشت و هـر زمـاني   
 نمونـة كردند.  هاي ديگر دفاع مي كرد از كالن و خاندان خود در مقابل خاندان شرايط اقتضاء مي

تـوان در قـريش ديـد. قـريش      ها به قبيلـه بـزرگ را مـي    ها و تبديل آن بارز به هم پيوستن كالن
 كالب در يك قبيله جمع شده بودنـد.  بن هاي قصي اي از چندين خاندان بود كه با تالش مجموعه

قبـايلي شـامل:    - شـد  ها به عنوان قبايل ابطـح يـاد مـي    كه از آن - با وجود استقرار قريش در مكه
                                                 

معجم القبايـل  ق)، 1414؛ عمر رضا كحاله(1198، بيروت: دارالتراث، ص 3، جتاريخ الطبريم)، 1967الطبري( جرير بن محمد   1
  . 1231، ص هًْالرسال هًْ، بيروت: مؤسس3، جالعرب القديمه و الحديثه

؛ ، عبـدالعزيز  351- 350 بغـداد، صـص   هًْساعدت جامع، بغداد: 4ج المفصل في التاريخ العرب قبل االسالم،)، 1976جواد علي(   2
  . 312- 311، صص تاريخ العرب في عصر الجاهليهسالم، 

  . 60 ص  ،العصر جاهليشوقي ضيف،    3
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و... همچنان در اطراف مكه ساكن شده بودند  لوي عامربن يبنفهر،  بن حارث فهر، بني بن محارب بني
اين قبايل،  در 1 گفتند و بعدها در پيمان احابيش با قريش متحد شدند. ها قبايل ظواهر مي كه به آن

همان شكل كالن و سيادت پير ساالري وجود داشت، در حالي در قبايل ابطح ساكن در مكـه بـا   
    2رفتند. اتحاد خانداني به سمت نظام سياسي پدر ساالر پيش مي

با تغيير در سازمان اجتماعي و توسعه آن، نظام سياسي نيز يك مرحله پيشرفت پيدا كرد  
حفظ منزلت بزرگان و اشراف خود، سيادت قصي را پـذيرا شـدند.   ها با وجود  و همه خاندان

يـا بـه گفتـه وبـر      يپدرسـاالر بـه   يرسـاالري پاين تغيير به منزلة پيش رفتن سيادت قبايلي از 
پاترياركال بود؛ زيرا سيادت بزرگان و شيوخ قبايل، به سيادت پدرساالر و يا به تعبيري ديگـر  

  شيخ الشيوخ سوق پيدا كرد.
اي  كالب رضايت دادند و توانستند يـك اجتمـاع قبيلـه    بن ه قريش به سيادت قصيهر چند ك

نفوذ قصي عالوه بر قريش به قبايلي ديگري چون كنانـه   دامنةفراتر از كالن به وجود آورند، اما 
اي فراتر از قبيله پيش رفـت و از او   دهد كه سيادت قصي به مرتبه اين مسئله نشان مي 3نيز رسيد.
  كردند. در بيتي از اشعار دورة جاهلي به اين امر پرداخته شده است.   پدر ياد ميبه عنوان 

 كـان يـدعي مجمعـاقصي أبوكم
  

 4بــه جمــع اللّــه القبائــل مــن فهــر  
بعد از مرگ قصي، سيادت پدر ساالرانه در دورة حاكميت عبدالدار تا حدودي شكسـته    ج
 5ر در نظام سياسي مكه حكمفرمـا گرديـد.  شد، اما در دوره عبدمناف اين نوع سيادت بار ديگ

عبدمناف از جمله سروران قريش بود كه از لحاظ شرف بر برادر خود عبدالدار برتري داشت 
كه سيادت بعد از قصي به عبدالدار رسيد، اما با توجـه بـه بـاال بـودن شـرف و       و با وجود اين

ديگر از جملـه خزاعـه   توانست قبايل  و 6منزلت عبدمناف، وي به سروري قريش دست يافت
نيـز بـا    يـل قبا يـن ا 7را به تبعيت وا دارد و با بستن پيمان احابيش اتحاد قبايلي به وجـود آورد. 

                                                 
، صـص  1، جتـاريخ اليعقـوبي  ؛ يعقوبي، 83- 81 الكتب، صص ، بيروت: عالمالمنمق في اخبار قريش)، 1405بغدادي( حبيب ابن   1

، قـاهره: دارالكتـب و الوثـائق    16، ج االرب في فنون االدب هًْنهاي )، 1423النويري( عبدالوهاب بن حمدا الدين ؛ شهاب242- 240
  . 30- 25القوميه، صص 

  . 242- 240، صص1يعقوبي، همان، ج   2
  . 118- 117، صص هًْ، بيروت: دارالمعرف1، جهًْالنبوي هًْالسير تا]، ابن هشام[بي   3
  . 22، طنطا: دارالبشير، ص االوائل ابوهالل عسكري،  ق)1408(عبداهللا ابوهالل عسكر بن محمد   4
  . 311- 309، صص 1يعقوبي، همان، ج   5
  . 30- 29، صص 16نويري، همان، ج   6
  . 33- 32 ، صص16؛ نويري، همان، ج240، ص1يعقوبي، همان، ج   7



 17                                                                                                    العرب قبل از اسالم هًْنوع شناسي سيادت  در جزير

بعـد از   1اذعان به نيرومندي قريش خواستار هم پيماني شده و سيادت عبدمناف را پذيرا شدند.
عبدالمطلب مشاهده  توان در دورة هاشم و عبدمناف، اقتدار و سيادت پدرساالر در مكه را مي

كرد. هاشم نه تنها در بين قريش بلكه با نفوذي كـه در بـين قبايـل ديگـر و حتـي كشـورهاي       
   2العرب را دگرگون كند. هًْهمسايه داشت، توانست اقتصاد مكه و حتي جزير

به قدرت، منزلـت و شـرف    ها آنهاي قبيله و اعتراف قبايل، خصوصاً شيوخ  عمل به سنت
، عبدمناف، هاشم يقصكه در مورد  بخشيد. چنان پدرساالر را مشروعيت مي پدرساالر، سيادت

گرفـت و   مورد تبعيت قرار مي ها آنشد. فرامين و دستورات  و عبدالمطلب به وضوح ديده مي
برخي از رسوم ابداعي آنان چون سنت براي قبيله محفوظ ماند و بعد از مرگ پدرساالر نيـز  

يگاه اجتماعي پدرساالر به حدي بود كه كسي توان برابـري  ، منزلت و جاشرف 3شد. اجرا مي
با پذيرش سيادت او، دستورات و فرامين  پدرفرزندان يك  همانندبا وي نداشت. اعضاي قبيله 
هـاي   بـر قبايـل و خانـدان    ساالركه پدر  يتيوالدادند.  اي انجام مي پدرساالر را به نحو شايسته

ي خانواده بود. هيچ كـاري بـدون دسـتور وي انجـام     مختلف داشت، شبيه واليت پدر بر اعضا
در اين نظام اجتماعي، سـيادت   4گرفت. حضور و مشورت وي اقدامي صورت نمي شد و بي نمي

پدر ساالر بر جامعه پذيرفتني بود و شرايط الزم براي پذيرش سيادت يك تن از برگزيـدگان  
ه پايـدار نمانـد و بـا ضـعف     ايـن وجـود، سـيادت پدرسـاالر در مكـ      با 5قوم فراهم شده بود.

  ها و نظام شيوخيت فراهم شد. ، زمينه براي قدرت گيري دوباره خاندانپدرساالر
گرفتنـد و   در سيادت پدر ساالري، شيوخ و بزرگان قبايل در اداره امور مورد شور قرار مي

 العـرب نيـز امكـان    هًْكرد. سازمان اجتماعي موجود در جزيـر  پدر ساالر يك جانبه عمل نمي
مشـورتي)   مجلـس گرفت. اقدام قصي در تأسيس دارالندوه ( خودرايي و استبداد را از حاكم مي

 بـه باعث شد نوعي نظام شورايي در مكه شكل گيرد و در مواقع ضـروري بزرگـان و شـيوخ    
، زمينـه حفـظ نظـام جنتوكراسي(سيدسـاالري) در دل نظـام      مسئلهاعالم رأي بپردازند. همين 

ي) فراهم ساخت و در شرايطي چون ضعف قدرت پدرساالر يـا بحـران   پاترياركالي(پدرساالر
                                                 

  .31 ، ص4؛ جوادعلي، همان، ج242- 240، صص 1يعقوبي، همان، ج   1
  . 64- 62، صص 1سعد، همان، ج ابن   2
  . 810، ص 3طبري، همان، ج   3
؛ طبري، 121 ، تهران: انتشارات خوارزمي، ص1ج همداني ابرقوه،  قاصي بن ، تصحيح اسحاقسيرت رسول اهللا)، 1377هشام( ابن   4

   .242- 240، صص1؛ يعقوبي، همان، ج258- 257صص  ، 2همان، ج
 . 240، ص 1يعقوبي، همان، ج   5
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تـوان بعـد از    شد. نمونه و شاهد برجسته آن را مـي  جانشيني، سيادت به سيد ساالري منتقل مي
   1هاي نزديك به ظهور اسالم ديد. مرگ قصي و عبدالمطلب در سال

ام سياسي پاترياركـال  ها، نظ گيري ديگر خاندان بعد از مرگ عبدالمطلب در نتيجه قدرت
به نظام جنتوكراسي برگشت و تا ظهور اسالم همچنان باقي ماند. در اين دوره، رهبر واحد در 

هـا بـود، در    راس قريش نبود، بلكه همان نظام شورايي كه متشكل از روساء و بزرگان خاندان
  عرصه سياسي و اقتصادي قدرت را در دست گرفتند. 

... بود. اگـر   وانتخاب رئيس قبيله: تجربه، سن، حلم، ذكاوت در سيادت جنتوكراسي معيار 
توانسـت سـيادت    ها بود، اما از توان اقتصادي بااليي برخوردار نبود، مي فردي واجد اين ويژگي

هاشم را بر عهده داشـت و   دار شود. ابوطالب با وجود فقر اقتصادي، سيادت بني خاندان را عهده
كـه در برخـورد مشـركان بـا      ا نيز پذيرفته شـده بـود. چنـان   ه جايگاه وي براي ديگر خاندان

هاي قريش در ابتدا سعي داشتند، از شيوه شـيوخيت منشـي، مـانع از     پيامبر(ص)، سران خاندان
، از وي خواستند مـانع  ابوطالب(ص) شوند. بر اين اساس، مكرر با مراجعه به يامبرپادامه كار 

يگاه و منزلت ابوطالب به حدي بود كـه در زمـان   تبليغات ديني پيامبر(ص) شود. از طرفي جا
بنابراين سيادت حـاكم بـر    2آميز بر ضد پيامبر(ص) انجام ندادند. حيات ايشان اقدامي خشونت

  شد.   مكه در دو نوع سيد ساالري و پدر ساالري خالصه مي
كـرد.   ها را مشـخص مـي   اي، نوع سيادت آن در يثرب همانند مكه، سازمان اجتماعي قبيله

قبايـل اوس و   ودر دسـت يهوديـان بـود     يادتسـ  ابتدا دردهد كه  اين منطقه نشان مي مطالعه
آنان شده بودند. تالش براي كسب سيادت يثـرب و رهـا شـدن از     ازخزرج مجبور به تبعيت 

داشـت. آنـان بـا توجـه بـه لياقـت و توانـايي،         مي نگهدست يهوديان، اوس و خزرج را متحد 
هبري خود انتخاب كرده و توانستند با غلبـه بـر يهوديـان بـه سـيادت      عجالن را به ر بن مالك

اين نوع سيادت در تطابق با نظريه وبر، سيادت پدرساالر بود كه در يثـرب   3مدينه دست يابند.
اي هر كدام به تبعيت از بزرگ  هاي قبيله بندي دوام نيافت و با اختالف اوس و خزرج و دسته

هـاي   ها بـه زيـر شـاخه    هاي اوس و خزرج و تبديل آن ندانخود روي آوردند. با گسترش خا
هاي وابسته به اوس يا خـزرج از   گرفت كه هر كدام از خاندان شكلمختلف، اتحاد خانداني 

                                                 
  . 238- 237، صص 5؛ جواد علي، همان، ج332- 331، صص في اخبار قريشالمنمق حبيب،  ابن   1
  . 867، ص 3طبري، همان، ج   2
، هًْالدينيـ  هًْالثقافـ  هًْ، مكتبـ 3، جالبـدء و التـاريخ  تـا]،   مقدسي[بي طاهر بن ؛ مطهر198- 197 ، صص1، جتاريخ اليعقوبييعقوبي،    3

  . 62روت: دارالفكر، ص ، بي2، جخلدون تاريخ ابن ق)، 1408خلدون( ؛ ابن179 ص
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هـائي تقسـيم    كردند. خزرج داراي پنج بطن بود و هر كدام نيز به شعبه رئيس قبيله اطاعت مي
ترتيب، نظام سياسـي بـه    ينبد 2اي مختلفي بود.ه شعبه واوس نيز داراي بطون  يلهقب 1شدند، مي

سمت نظام پدر ساالري تغيير يافت، اما همانند قبيله قريش، بزرگـان و شـيوخ بطـون در اداره    
و  زراره اسـعدبن در رأس ايـن قبايـل بزرگـاني چـون:      3هـا نقـش داشـتند.    گيري امور و تصميم

ل پذيرفته شده بود و حتي بر گـرايش  قرار داشتند كه سيادت آنان براي اعضاي قباي معاذ سعدبن
  اين قبايل به اسالم نيز تأثير گذاشت. 

. آنـان  برآمدنـد قبايل مدني در آستانه ورود اسالم به اين شهر، در تالش براي اتحاد قبايلي 
براي خاتمه دادن به اختالفات خود قصد داشتند، سيادت واحدي پذيرا شـوند. بـدين منظـور،    

كه با هجرت پيامبر(ص) به يثرب در دوره اسالمي و در قالـب   كردنداب ابي را انتخ بن عبداهللا
اصطالحي ديني يعني امت اين مسئله تحقق يافت. بنابراين نوع سيادت حاكم بر يثرب در زمان 

  ورود اسالم به اين شهر بر مبناي پدر ساالري و قبيله محوري بود. 
ن نيز همانند مدينه بر مبناي پدر از ديگر مناطق حضري حجاز، طائف بود كه نوع سيادت آ

اجتماعي طائف قبيله بود و سيادت آن در دست ثقيف قـرار داشـت. سـاكنان     واحدساالري بود. 
عيالن قرار گرفـت. آنـان    بن طائف ابتدا عمالقه بودند و سپس اين منطقه در دست عدوان از قيس

  4كم طائف گرديدند.عامر، حا عامر شكست خوردند و ثقيف با شكست دادن بني توسط بني
شد كه دو تيره بزرگ آن احالف و بنـي   هاي مختلفي تقسيم مي قبيله ثقيف به بطون و شعبه

هـا بـراي    اين خانـدان  ينب 5شدند. هائي تقسيم مي ها نيز به شعبه مالك بودند. هر كدام از اين تيره
را در دسـت   مالك سيادت طائف كسب سيادت طائف درگيري رخ داد و احالف با غلبه بر بني

هـا از خانـدان مسـلط     سيادت طائف بر پدر ساالري و تبعيت خاندان يمبناترتيب،  گرفتند. بدين
به  آنان 7زمان حمله ابرهه به مكه، سيادت طائف در دست خاندان معتب بود. در 6قرار گرفت.

                                                 
هـائي   كعب كه هر كدام از اين بطون خود نيز به شـعبه  حارث و بنو جشم، بنو عمرو، بنو عوف، بنو اند از؛ بنو بطون خزرج عبارت   1

  . 342، ص 1؛ عمر رضاكحاله، همان، ج471- 470 حزم، همان، صص  شدند. ر.ك: ابن تقسيم مي
؛ كحالـه، همـان ،   471- 470 حزم، همان، صـص  امرؤالقيس ر.ك: ابن نو مره، بنو جشم، بنوبطون اوس عبارتند از : بنو عمرو، ب   2

   .51- 50، صص 1ج
   .302- 301 ، صصتاريخ العرب في العصر الجاهليهعبدالعزيز سالم،    3
   .518- 516ص ، ص1اثير، همان، ج ؛ ابن25، بيروت: دارالفكر، ص 1، جانساب االشراف)، 1417جابر بالذري( بن يحيي بن احمد   4
  . 468حزم، همان، ص   ؛ ابن148، ص 1كحاله، همان، ج رضا عمر   5
  . 518- 516، صص 1اثير، همان، ج ابن   6
   .132، ص 2؛ طبري، همان،ج44، ص 1، جيهًْالنبو هًْالسير هشام، ابن   7
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 1بودنـد. و خـدام بتكـده الت    نگهبان وتبع سيادت سياسي، امور مذهبي را نيز در اختيار داشتند 
پـس از محاصـرة    يورسـيد.   معتب مسعودبن بن هًْعروسيادت به شكل موروثي در اين خاندان به 

جنـگ   در 2طائف، اسالم آورد و قصد اشاعه آن در طائف داشت كه توسط آنان به قتل رسـيد. 
مانـان (خانـدان   يه ساالر هـم پ ك مسعود اسودبن بن قارب يكيف دو ساالر داشت، يله ثقيقبحنين، 

ه نـام او را  كحارث  بن عيسب ،ذوالخمار يگريداشت، و د يها فرمانده آن رشان بود، و بيالف) ااح
رفته بودند، ياو را پذ يف فرماندهيبود و ثق كمال ي، و او از خاندان بناند گفتههم  حارث احمربن

 3.آنان با هوازن هماهنگ شده و در تقابل با پيامبر(ص) قرار گرفتند
مالك بـود بـه    هاي احالف و بني هيأتي از طائف كه متشكل از خانداندر سال وفود نيز  

حضور پيامبر(ص) رسيدند. در واقع همانند ديگر مناطق با وجود سيادت پدرساالري، بزرگـان  
   4ها در جريان امور نقش داشتند. و شيوخ خاندان

ـ  منطقه حجاز، مي درشناسي سيادت  با توجه به نوع ين نظـام  توان گفت نوع سيادت مكه ب
سيدساالري و پدرساالري در نوسان بود. در حالي كـه در شـهرهاي طـائف و يثـرب سـيادت      

ها نيز در مسائل سياسـي دخالـت    بود. هر چند كه بزرگان و شيوخ خاندان يپدرساالرتر  بيش
كردند، اما نتوانستند به قدرت خانداني چون قريش دست يابنـد. بـا توجـه بـه پراكنـدگي       مي

در مركز شبه جزيره، اين منطقه شانسي براي عبور از قبيله به شعب پيدا نكـرد و  جمعيتي باال 
  حاكميت سنتي آن نيز از پدر ساالري فراتر نرفت،

  العرب قبل از اسالم هًْسيادت حاكم بر شمال جزير 
هـايي بـا منـاطق مركـزي و      العرب از بعد فرهنگي و جغرافيـايي تفـاوت   هًْمنطقه شمالي جزير

هـاي   اين منطقه با توجه به موقعيت جغرافيايي، محلي براي لشكركشي قـدرت  جنوبي داشت.
هاي اصلي تجارت شرق به غرب قـرار داشـت.    بزرگ ايران و روم بود و در مسير يكي از راه

اي براي ايـران و روم نداشـت،    چند اين منطقه از لحاظ فكري، فرهنگي و اقتصادي جاذبه هر
العـرب سـبب شـد كـه      هًْبود. موقعيت استراتژي شمال جزيراما از لحاظ سياسي حائز اهميت 

هـاي عـرب حـامي خـود      ايران و روم به اين منطقه نفوذ كرده و هر يك به تقويـت دولـت  
                                                 

   .85، ص 1هشام، همان، ج ابن   1
  . 97- 96، صص 3؛ طبري، همان، ج538- 537، صص 2همان، ج   2
  . 885االعلمي، ص هًْ، بيروت: مؤسس3، جالمغازي ق)،1409واقدي( عمر بن محمد   3
   .96، ص 3طبري، همان، ج   4
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ها كه در آستانه ظهور اسـالم در عرصـه سياسـي حـائز اهميـت       ترين اين دولت بپردازند. مهم
ـ  به قدرت هركدامبودند: حيره، غسان و كنده بود كه  زرگ وابسـتگي سياسـي داشـتند.    هاي ب

، امـا بـه سـبب    يرگذاشـت تأثها بر نوع حاكميت اين منطقـه   كه وابستگي سياسي آن هرچند
اي سـنتي را حفـظ كردنـد. يكـي از      اي همچنان ساختار قبيلـه  هاي قبيله وفاداري آنان به سنت

نظـامي   عوامل اهميت شيوخ در مناطق شمالي، در بعد نظامي و وابستگي حـاكم بـه نيروهـاي   
رؤسـا   فرمانصورت رخداد نظامي، واحدهاي لشكري و جنگجويان تحت  درقبايل بود؛ زيرا 

    1كردند. ها عمل مي و شيوخ قبايل خود قرار گرفته و به فرمان آن
شد  هاي بزرگ ايران و روم از بين خاندان حاكم انتخاب مي در اين منطقه، شاه با حمايت قدرت

ـاعي در     هرچنديافت.  ه فرزندان او انتقال ميو اين منصب به شكل موروثي ب ـبات اجتم كـه در مناس
هاي عربي برادران بـر پسـران    مجاورت رئيس قبيله، برادران و فرزندان او قرار داشتند و مطابق سنت

   2شد. ، اما توارث بر پايه خانواده بود و سيادت از پدر به پسر منتقل ميبودندمقدم 
شـد.   منطقه حجاز، واژه ملك يا شاه به كار بـرده مـي   در مورد حاكمان شمالي برخالف

العرب، نشانه مناسبي براي تشخيص نوع سيادت حاكم بر ايـن   هًْكاربرد اين واژه در شمال جزير
آن » رنه دوسـو «به كار رفته كه » ملك«منطقه است. در كتيبة نماره در جنوب دمشق، واژه 

كاربرد ايـن واژه نشـان دهنـدة     3گرفته است. »تابع كردن«و » زير فرمان آوردن«را به مفهوم 
كـه قبايـل    تالش حاكمان براي اتحاد قبايلي عرب تحت فرمان يك خاندان بوده است، چنـان 

معد حاكميت مناذره را پذيرا شدند. اين نوع سيادت همان سيادت يك تن از برگزيـدگان يـا   
د. در درون ايـن نـوع   شـ  العـرب نيـز ديـده مـي     هًْسيادت پدر ساالر است كه در مركز جزيـر 

ها در اداره امور محفوظ  حاكميت، رؤساي قبايل همچنان زعيم و مسئول قبايل بوده و نقش آن
العرب وجود داشت، در منطقه شـمالي نيـز    هًْماند. سيستم مشورتي كه در مناطق مركزي جزير

ود و در مسائل نياز از مشورت با بزرگان و شيوخ نب شد. حاكم و شيخ الشيوخ قبايل، بي ديده مي
   4كرد. ها استفاده مي مختلف از نظر و رأي آن
نخسـتين حـاكم از ملـوك عـرب كـه حيـره را مقـر         يعد عمروبنواژة ملك در مورد 

                                                 
، ترجمـة عنايـت اهللا رضـا، تهـران: موسسـة مطالعـات و        اعراب حدود مرزهاي روم شرقي و ايـران )، 1372ن.و پيگولوسكايا(   1

  . 541- 538تحقيقات فرهنگي، صص
  . 540ص پيگولوسكايا، همان،    2
  . 536- 535همان، صص    3
  .212، ص 1يعقوبي، همان، ج   4
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حكومت خود قرار داد، به كار رفته است. حيريان از وي به عنوان ملوك عرب در عراق ياد 
ـ  نصر در حيره بدو منتسب كردند. سلسله پادشاهان آل مي د و سـيادت بـه شـكل مـوروثي را     ان

گسترده بود و به عنوان شيخ الشيوخ و يا پدرساالر قبايـل   يعد عمروبندايرة نفوذ  1انتقال دادند.
توان از ميزان تسلط وي بر نـواحي مختلـف مشـاهده كـرد.      شد. اين مسئله را مي محسوب مي

ـ  شواهد و قرايني وجود دارد كه نشان مي ف بـه سـوي او فرسـتاده    دهد، اموالي از نواحي مختل
 2 آمدنـد.  الطوايف عراق نشده بودند، به نزد او مي هايي از قبايل كه مطيع ملوك شد و هيئت مي
هـا بـه    شد كه نشـان دهنـدة پايبنـدي آن    نوع سيادت در ديگر حاكمان حيره نيز ديده مي ينا

  اي است.   هاي عربي و وابستگي قبيله سنت
بود كه عنوان ملك يافت. دايرة قدرت و حاكميـت او  امرؤالقيس از جمله حاكمان شمال 

با توسعه قلمرو از حد پدر ساالر فراتر رفت و به سمت نوعي پدر شـاهي يـا بـه تعبيـر وبـر      
نشـين در طـول مرزهـاي روم     پاتريمونيال پيش رفت، اما تداوم نيافت. وي نه تنها قبايل كـوچ 

، بلكه توانست قبايل اسد و نمودد را متحد هاي ارون شرقي و ايران از دمشق تا انطاكيه و كرانه
اي از  شكسـت دهـد. در سـنگ نوشـته     رايمنـي   بنومـذحج نزار را نيز به تبعيت در آورده و 

اي بـزرگ، پـر جمعيـت و     لشكركشي او به نجران و به تبعيت در آوردن قبيله معد كه قبيله
والقيس به عنوان پدر شاهي توان از حاكميت امر كه نمي دليل اين 3جنگاور بود، ياد شده است.

گـردد. زيـرا پدرشـاهي در     ياد كرد، به عدم گسترش سيستم قبيله اي در منطقه شمال بـر مـي  
تر از قبيله بـه ملـت يـا شـعب تبـديل       كرد كه سازمان اجتماعي وسيع صورتي مصداق پيدا مي

ودنـد، امـا   كه قبايـل مختلـف تـابع منـاذره ب     شد. در حالي كه در مناطق شمالي با وجود اين مي
اي همچنان محفوظ ماند و شيوخ و بزرگـان قبايـل جايگـاه و منزلـت      سازمان اجتماعي قبيله

در دل  يرسـاالري پخود را در دستگاه سياسي از دست ندادند. اين امر به منزلة اهميت سيسـتم  
ا كه تحت نفوذ مناذره قرار داشتند، قبايل معـد بودنـد، امـ    بود. به طور كلي قبايلي يپدرساالر

برخي از رؤساء و بزرگان به صورت زعـيم و مسـئول قبايـل عـرب در دربـار منـاذره عمـل        
حارثه  ابي بن مري، سنان ظالم بن ، حارثزيادعبسي بن يعربتوان به  ها مي كردند كه از جمله آن مي

                                                 
امرؤالقيس،  بن عدي، امرؤالقيس، عمرو بن ملوك حيره به ترتيب كه حاكميت را به شكل موروثي كسب كردند عبارتند از؛ عمرو   1
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  1و نابغه ذبياني اشاره كرد.
 جفنـه  آلداشت.  غسان همان وضعيت حيره در مقابل ايران را در وابستگي سياسي به روم

حاكمان غسان از طرف قياصره روم بر شام حاكميت داشتند. آنان از قبيله ازد يمن بـه سـمت   
، همچنان واحد اجتماعي قبيلـه  رومشمال مهاجرت كرده بودند و با وجود وابستگي سياسي به 

  2محفوظ داشتند.
ت خـود را بـه   عمرو با مطيع كردن قبيلـة قضـاعه حاكميـ    بن هًْنخستين حاكم غساني، جفن

نفر به پادشاهي رسيدند و به شكل  37جفنه حدود  خاندان آل از 3مناطق مختلف گسترش داد.
دايرة نفوذ سيادت حاكمان غسان بر قبايل ديگـر،   4چرخيد. موروثي سيادت در اين خاندان مي

 نشان از سيادت پدرساالري آنان دارد. اين نوع سيادت همانند ديگر منـاطق حجـاز بـا اقتـدار    
گيري شيوخ قبايـل فـراهم    پدرساالر تداوم پيدا كرد و در صورت ضعف او زمينه براي قدرت

گرديد. در اين شرايط، اتحاد قبايلي تضعيف شده و سيادت نيـز بـه سـمت جنتوكراسـي پـيش      
   5رفت كه البته تداوم نداشت.

ده و كنده از ديگر دولت هاي منطقه نجد بودند كه از قبايل قحطاني ساكن حضرموت بـو 
به نجد مهاجرت كرده بودند. آنان نيز با حفظ شيوه سنتي قبيله محوري، سـر سـپرده شـاهان    

 يسكن ينخست 6يمن شده بودند. دولت كنده نيز بر مبناي اتحاد قبايلي از كنده و معد استوار بود.
ــه ــه ياز قب ك ــدهكل ــانروائ  ن ــه فرم ــ يب ــاهيرس ــدار  يد و در پادش ــت، حجرآياقت ــاف ل ك

 7.بود يندك حارث بن هًْيمعاو بنعمرو المراربن
هاي متأخر از فرمانرواي كنده از ملك كنديان با عنوان شعب كنده ياد شده كـه   در كتبيه

كـه بخشـي از نيـروي جنگـي كنـديان از       به مفهوم جماعت كنديان است، اما با توجه به اين
را براي تقويت  شود كه آنان سازمان ابتدايي و بدوي خود بدويان تشكيل شده بود، مشخص مي

   8حفظ كرده بود. نيروي رزمي
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المـرار از طـرف    شاهان كنده در ابتدا تابع تبابعه يمـن بودنـد و نخسـتين حـاكم آن آكـل     
تبع بر معديان گماشته شد. اين سيادت انتصابي از پدر به فرزندان منتقل گرديـد و بـه    بن حسان

عنوان ملك براي شاهان كنده به كـار   1 تدريج دامنه نفوذ آن بر قبايل همجوار نيز كشيده شد.
العرب صاحب اين عنوان شدند. عـرب واژة   هًْرفته و آنان تنها كساني بودند كه در مركز جزير

العرب و حجاز  هًْدانست و در مورد حاكمان در مركز جزير ملك را مختص شاهان بيگانه مي
ـ   بـن  شد. سيادت كنديان بعـد از مـرگ حـارث    به كار برده نمي ه قبايـل متعـددي در   عمـرو ب

العرب كشيده شد. وي بعد از خود، پسرانش را به رياست قبايل گماشـت و حكومـت    هًْجزير
، رباب، تغلـب و قـيس   يط، غنماز جمله اين قبايل: اسد، كنانه،  2قبايل را بين آنان تقسيم نمود.

بيل نيـز بـر   اسد و كنانه تابع حجر شدند، شـرح  3 بودند كه تن به تابعيت پسران حارث دادند.
عـيالن   بـن  بـر قـيس   كـرب  يمعـد غنم، زي و رباب حاكميت يافت، سلمه بر تغلب و نمـر، و  

بعد از مدتي هر كدام از قبايل از تابعيت آنـان سـر بـر تافتـه و بـا بـه قتـل         4حكومت يافتند.
رساندن برخي از آنان نبردي سخت بين قبايل عرب با يماني ها در گرفت كه با پيروزي قبايل 

ها در ايـن منطقـه خاتمـه يافـت و سـيادت شـيوخ قبايـل عـرب دوبـاره           سيادت يماني عرب،
به اين ترتيب سيادت شاهان كندي نيز سيادت پدرساالري بود كه با ايـن نـوع    5حكمفرما شد.

  سيادت بر قبايل عرب حاكميت داشتند.
  العرب قبل از اسالم هًْسيادت حاكم بر جنوب جزير 

تري به نام شعب، به تغيير حاكميت و سيادت  ه واحد اجتماعي بزرگتوسعه قبيله و تبديل آن ب
انجاميد، در بين اعراب قحطاني، توسعه اجتماعي از قبيله به سمت شعوب و تشـكيل سـازمان    مي

هاي مأرب از آن ياد شـده   شود كه در برخي از كتيبه اي مشاهده مي اي پيشرفته قبيله –اي  عشيره
 يـن ابه مفهوم اطاعـت و تسـليم آمـده اسـت.     » وتف«جنوب، واژه  هاي با بررسي كتيبه 6است. 

نظام سياسـي نيـز متـأثر از ايـن تغييـر از       7مسئله نشان دهنده اطاعت قبايل از يك حاكم است.
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  .  رفتبه سمت نوعي نظام سياسي پدر شاهي يا به گفته وبر، پاتريمونيالي پيش  يپدرساالر
نگي و اجتماعي با مناطق ديگـر ايـن سـرزمين    العرب به لحاظ سياسي، فره هًْجنوب جزير

ها گسترش و توسعه سازمان اجتماعي از قبيله به شعب بود.  ترين آن هايي داشت. از مهم تفاوت
تراكم جمعيتي، اقليم مناسب و رشد فرهنگي از عوامل موثر بر توسعة اجتماعي جنـوب بـود.   

اي باالتر از پدرساالري به  مرحلهها نيز  تر شدن سازمان اجتماعي جنوب، سيادت آن با بزرگ
سمت نوعي پدر شاهي يا به تعبير وبر پاتريمونيال پيش رفـت. ايـن رخـداد در ديگـر منـاطق      

هـاي متعـدد در    العرب به شكلي جدي بروز پيدا نكرد. هر چنـد كـه تشـكيل دولـت     هًْجزير
نـد تبابعـه توانسـتند    ها مان بر مبناي قبيله ساالري بود، اما برخي از آن يرحمجنوب از سباء تا 

العـرب را بـه    هًْتر برده و ديگر منـاطق جزيـر   دايرة تسلط و حاكميت خود را از جنوب پيش
، داشـت ها و مفاهيم سياسي كه در اين منطقـه كـاربرد    تصرف خود در آورند. با بررسي واژه

  ها به سهولت قابل شناسايي است.  نوع سيادت آن
نـد از:  ا هاي به جاي مانده به دسـت آمـده عبـارت    بههاي سياسي كه در كتي ترين واژه مهم

و ... است. مكرب يك لقب دينـي بـود   » كبير«، »ملك«، »تبع«، »قيل و اقيال«، »ذو» «مكربم«
اي از  رفت. حاكميت آنـان نشـانه   به كار مي ها آنكه در دورة نخست حاكميت سبائيان براي 

شـود كـه دوره نخسـت حاكميـت      مـي  تلفيق دين و سياست بود. با استناد به منـابع، مشـخص  
هـا اشـاره    ها به نام پانزده تـن از آن  ها بوده كه در كتيبه سبائيان، فرمانروايي در اختيار مكرب

تر جنبة سياسي داشت،  رنگ شدن نقش مذهب، اين عنوان به ملك كه بيش با كم 1شده است.
   2تغيير پيدا كرد و سر آغاز دوره سلسله شاهان يمني شد.

دوره واحد اجتماعي همچنان قبيله بود و با حفظ نظـام قبيلـه سـاالري، امـراي محلـي      در اين 
كردنـد. از جملـه    شد، ادعاي حاكميت مـي  صاحب قدرت شدند و در مواردي كه شرايط مهيا مي

 3شيخ قبيله همدان از قبايل بزرگ يمني داعيه پادشاهي داشت و در حضرموت برتخـت نشسـت.  
مان خود دست زد و توانست قتبان را ضميمه قلمرو خود كند. از آن وي به توسعه قلمرو تحت فر

هـا فراتـر از    ناميد. عنوان ملك براي اين حاكمان كه سيادت آن» سبا و ذوريدان«پس خود را شاه 
ـبا و     قبيله بود، به كار مي رفت. اين عنوان براي شاهان حميري زماني كاربرد داشت كـه دولـت س
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زمـرة امپراطـوري حميـر قـرار      درتمند شده و دولت حضرموت نيز ها قدر ذوريدان به دست آن
ـبا و ذوريـدان، حضـرموت و    «گرفت. از آن به بعد حاكمان حميري خود را با عنـوان پادشـاه    س

با اين توصيف، واضـح   1 ناميدند. مقصود از يمنات نواحي مشرق حضرموت و عمان بود. مي» يمنات
رسيد  كه دايرة قلمرو حاكم فراتر از قبيله به قبايل مي رفت است كه عنوان ملك زماني به كار مي

توان  قبيله به سوي پدر شاهي رفت، ولي نمي يپدرساالرو مسلماً در اين شرايط، نوع سيادت نيز از 
ـيخ قبيلـه و    آن را به معناي واقعي كلمه نظام پدر شاهي ناميد؛ زيرا قلمرو ملك يا شاه در بينابين ش

توان گفت اين  تر از نظام پدر شاهي بود. مي راتر از نظام شيخ الشيوخي و كمتبع قرار داشت. يعني ف
شاهان در مسير تغيير سياسي از پدرساالري به سمت پدر شاهي قرار گرفتند و امكان بـروز نظـام   

  تا حدودي فراهم شد. 2ها يعني دوره حاكميت اقيال پاتريمونيال در دورة بعد از آن
تر براي والياني بـه   كه بيش بودالعرب  هًْهيم سياسي جنوب جزيراز ديگر مفا» كبير«عنوان 

رفت كه از طرف شاه و رئيس روحاني براي مدتي معين منصوب شده بودند؛ كبيـر در   كار مي
 3آوري صدقات ديني نيـز بـود.   محل ايالت تحت نفوذ خود عالوه بر امور ملكي، متصدي جمع

به نظامي و فرماندهي سپاه از وظايف خود ملك تر جنبه اقتصادي داشت، جن وظيفه كبير بيش
عامل و تابع شاهان بود. برخي نيز كبيـر را رئـيس و سـردار جنگـي      اين تعريف، كبير  با 4 بود.

ولي با توجه به وظايفي كـه كبيـر در محـل     5 شدند. اند كه متحد ملك يا شاه مي قبيله دانسته
  ك است. داد، نظر نخست به صحت نزدي حاكميت خود انجام مي
گفتند. اين محفدها متعلق به  مي» محفد«شد كه هر يك را  هايي تقسيم مي قلمرو يمن به قطعه

آمد كه  شد. از مجموع چند محفد، مخالف به وجود مي ياد مي» ذو«شيخي بود كه از او با عنوان 
يل شخصـاً  ناميدند. نام هر مخالف از محفد و يا قصري گرفته شده بود كه ق مي» قيل«حاكم آن را 

ـناتر  ذو«، »ذو غمـدان «در آن سكونت داشت و بـا اسـامي ماننـد     ، »ذورعـين «، »ذو االذعـار « 6،»ش
  8هاي يمن دانسته است. ها را استان يعقوبي مخالف 7شد. و.. از آن ياد مي» ذوشرح«
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حاكمان و رؤساي محلي جنوب بودند كه در ادارة امور يمـن نقـش اساسـي ايفـا      ها از  قيل
هـا   الشيوخ قبايلي بودند كه در دوره حاكميت تبع هـا از جانـب آن   آنان همان شيخكردند.  مي

ها بودند. نقش آنان در سيادت يمن شبيه نقـش   راندند و سرسپرده و تحت تابعيت تبع فرمان مي
اقيال از جايگاه و منزلـت بـااليي برخـوردار بـوده و      1العرب بود. هًْجزير  پدر ساالرهاي مركز

منافع قبيله و صيانت از آن، از وظـايف مهـم    شد. حفظ  آنان در قبايل اجرا ميحكم و دستور  
كردنـد. نمونـه آن را    اقيال بود و در مواردي براي دفاع از قبيله از دستور حاكم سـرپيچي مـي  

بدون توجـه بـه    توان در حمله حبشيان به يمن و استمداد ذونواس از اقيال ديد. اقيال حمير  مي
در زمان حاكميت ايرانيان نيز آنـان بـه     2به دفاع از ناحيه خود پرداختند.درخواست ذونواس 

هـا را   در واقع نظام قيل اقيـالي و نـوع سـيادت آن    3 كردند. كمك اقيال، كشور يمن را اداره مي
  توان سيادت پدر ساالري در دل سيادت پدرشاهي دانست.  مي

شـدند.   شد، تبديل به تبـع مـي   تر مي در مواردي كه سطح قدرت و فرمانروايي اقيال گسترده
كردنـد.   العرب نيز حكمراني مـي  هًْهاي ديگري از جزير برخي از تبع ها عالوه بر يمن بر بخش

حكومت تبابعه كه تعداد آنان نيز زياد نيست، نوعي حكومت پادشـاهي بـود كـه حـاكم در     
فتـه بـه سـمت    كرد. دايـره قـدرت او از نظـام پدرسـاالري فراتـر ر      حكم پدر شاهي عمل مي

پاتريمونيالي و نظام پدر شاهي پيش رفت. برخي از اين تبع ها ماننـد: تبـع اسـعد ابـوكرب بـه      
مناطقي از حجاز لشكر كشيد و قدرت او باعث ايجاد هراس ديگر پادشاهان شد و برخي بـه  

   4مصالحه با او تن دادند. 
ي مختلفي بيان شده است كه گذاري اين دسته از پادشاهان يمني به تبع، نظرها در مورد نام

چون دو سلسله خانـدان حميـري    هاست. برخي معتقدند كه  تر ناظر بر وسعت قلمرو آن بيش
سباء و حضرموت در زمان حارث ملقب به رايش يكي شد، از آن به بعـد عنـوان تبـع بـراي     

ن مطيع و بر اين اساس، حارث را تبع اول ناميدند كه تمام يم شاهان حميري به كار رفته است. 
او عـالوه بـر     مسعودي نيز تبع را شاهي دانسته كه دايرة فرمانروايي 5 فرمانبردار او شده بودند.

هـا بـه اطاعـت او در     شـد و تـا زمـاني كـه آن     ، اهل شحر و حضرموت را نيز شامل مـي  يمن
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ان واژة تـو  با استناد به اين برداشت مسعودي، مي 1شد نه تبع. آمدند، ملك(شاه) خوانده مي نمي
ملك را زير مجموعه تبع قرار داد و تبع را شاهي دانست كه بر سـرزمين يمـن و اطـراف آن    

ع ابـوكرب     تر نمايان مـي  ها بيش حكمراني داشته است. اين مسئله با بررسي قلمرو تبع شـود. تبـ
از   2 شـد.  ممالك مختلفي به تصرف خود در آورد كه شامل، يمن، حجاز، شام و عراق نيز مـي 

بين پادشاهان يمن صرفاً سه نفر توانستند به عنوان تبع دست يابند كه نامشان در الواح به جـاي  
تبع اقرن بـه هندوسـتان    3».مليكرب«و » اسعد ابوكرب«، »شمر ابوكرب«است.  مانده محفوظ 

نيز لشكر كشيد و قصد تاختن به سمت چين نيز داشت. اما قدرت به مليكرب رسيد. وي نيـز  
هـا فراتـر از    آن اي ديگرلشكر كشيد و بدين ترتيـب در حكومـت تبابعـه قلمـرو     به كشوره

  4العرب رفت. هًْمرزهاي جغرافيايي جزير
توان اذعان كرد كه نـوع   هاي سياسي يمن صورت گرفت مي با توجه به بررسي كه از واژه 

وجـود حفـظ   آنان با  سيادت قبايل يمني يك مرحله از قبايل شمال و مركز پيش تر رفته بود. 
اي بـاالتر از قبيلـه    نظام قبيله اي در بعد اجتمـاعي توانسـتند آن را توسـعه داده و بـه مرحلـه     

برساندند. در اين شرايط، حاكميت سياسي در يمن هر چند كه بر مبناي پدر ساالري بود، امـا  
شناسـي   در مواردي خصوصاً دوران حاكميت تبابعه به سمت پدر شاهي رفت. در واقع در نوع

  توان پدر ساالري و پدر شاهي دانست.  ها را مي العرب، سيادت آن هًْسيادت جنوب جزير
العرب قبل از اسالم در منـاطق مختلـف شـمال، جنـوب و      هًْبا نوع شناسي سيادت در جزير

  توان در يك جدول نوع سيادت اين مناطق را نشان داد.  مركز مي
شـود كـه سـيادت غالـب در      ب مشخص مـي العر هًْبا توجه به نوع شناسي سياسي در جزير

طور كه در جدول نيـز نمـايش داده شـده ايـن نـوع       ساالر بوده است. همانمناطق مختلف پدر
اي  شـود كـه متـأثر از سيسـتم قبيلـه      العرب ديده مـي  هًْ، شمال و جنوب جزير سيادت در مركز
  العرب بود.  هًْموجود در جزير
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  العرب قبل از اسالم هًْجزير : نوع شناسي قيادت و سيادت در1جدول 
 سيادتهايگونه

  
  جغرافياي سياسي 

 العربهًْجزير

 جنتوكراسي
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  گيري  نتيجه
دهـد كـه    العرب قبل از اسالم نشان مي هًْبررسي صورت گرفته از نوع شناسي سيادت در جزير

العرب، قبل از اسـالم بـه    هًْباط و تالزم نظام سياسي و اجتماعي سبب شد نظام سياسي جزيرارت
سه شكل خودنمايي كند. در نوع نخست سيستم پيرساالري و به تعبير وبر، جنتوكراسـي بـود   

رسيد. اين نوع سيادت در قبايلي كـه   كه بر اساس آن حاكميت و سيادت به مسن ترين فرد مي
تـرين   ن و يا به عبارتي سيستم خانداني فراتر نرفته بودند، به وجود آمد. بيشهنوز از سطح كال

توان در قبايل حجاز و در نظام سياسي باديه و حضـر   محدوده و نفوذ سيادت پيرساالري را مي
با ضعف سيادت پدر ساالر مشاهده كرد. در اين سيستم، خاندان تابع پير خود بوده و تبعيت از 

يافت. با تأييد و تبعيت اعضاي خاندان از حاكم قبيله، سيادت  م اهميت ميها توسط حاك سنت
  آورد. او مشروعيت يافته و اقتدار سياسي به دست مي

هـاي مختلـف    هـا و كـالن   با توسعه قبايل و تشكيل اتحاد قبايلي كه از به هم پيوستن خانـدان 
ـتم،      شد، نظام سياسي نيز از پير ساالري به پدر ساالري تو تشكيل مي سـعه پيـدا كـرد. در ايـن سيس

اساس معيارهاي منزلتـي موجـود در    ها به سيادت يكي از بزرگان كه بر اشراف و بزرگان خاندان
دادند. نفـوذ پدرسـاالر بـر قبيلـه و      داشت، تن مي  هاي عرب جاهلي، شايستگي كسب قدرت سنت

ـتورات وي مـورد     ، همانند نفوذ پدر بر اعضاي خانواده بود. بـدين مع  هاي مطيع خاندان نـي كـه دس
گرفت. با اين وجـود، بـا    گرفت و بدون شور و مشورت با وي اقدامي صورت نمي تبعيت قرار مي

كـرد و در امـور    ها، پدرساالر نيز يك جانبـه عمـل نمـي    توجه به نفوذ بزرگان و اشراف خاندان
لعـرب، خصوصـا در   ا هًْداد. اين نوع سيادت در مناطق مختلف جزير مختلف، بزرگان را دخالت مي
ـترش اتحـاد قبـايلي، نظـام سياسـي بـه         مناطق حضري و شمال ديده مي شود، اما با پيشـرفت و گس

اي باالتر از پدر ساالر يعني پدر شاهي رسيد. به موجب آن، حاكم همانند شـاه بـر قبايـل     مراحله
ـبك  د مختلف فرمان رانده و با نبردهاي نظامي نيز قلمرو تحت نفوذ خود را گسترش مي اد. اين س

هـا بـر    ها كه دايرة نفوذ آن ، به ويژه در زمان حاكميت تبع العرب هًْسيادت در منطقه جنوب جزير
شود. با اين وجود، اين نوع سيادت به مرحله سلطانيسـم   مناطق مختلف گسترش يافته بود، ديده مي

ـيادت   ترتيب در نوع داند، نرسيد. بدين كه وبر آن را نوعي سلطه حاكم بر ملت مي هـاي   شناسـي س
ـتم كـالن       العرب مي هًْسنتي جزير توان در ارتباط نوع سيادت با نظام اجتمـاعي گفـت كـه در سيس

اي  قبيلـه  –اي  هـاي عشـيره   ساالري و در سازمان اي سيادت پدر سيادت پيرساالري، در سيستم قبيله
  سيادت پدر شاهي وجود داشت. » شعب«
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  مطالعات تاريخ اسالم
  1394تابستان /  25/  شمارة هفتمسال 

  
  ؟توح به دوران خالفت امام علي(ع)؛ چرا و چگونهايستايي ف

  
   1سيد احمد رضا خضري 
  2سيد محسن سيدي

  
  
  
  
  

ـاز و بـه دوران        چكيده: ـامبر (ص) و از دوران خالفـت ابـوبكر آغ فتوح مسلمانان كه پس از رحلـت پي
ـتايي  عفان گسترش يافت؛ در دوران خالفت امام علي(ع) متوقف گشت. اين ايبنعمربن خطاب و عثمان س

ـا و پ  نه به سبب سرگرم شدن امام(ع) به بحـران  ـا يكه ـاوت آن        ياره داخلـي، بلكـه بـر آمـده از نگـرش متف
تر به ايده ياد شده، اين پژوهش كه  يابي آسان نش، انسان، حقوق او و جامعه بود. براي دستيحضرت به آفر

دة  بررسي و ارائـه داليـل و   ، بر آن است تا از عهدر قالب يك درآمد و دو بخش اصلي تشكيل شده است
رو پس از بررسي نظري ديدگاه و نگـرش   عوامل ايستايي فتوح در دوران خالفت امام علي(ع)بر آيد. از اين

ـان        ـيش از خالفـت وي را بي ـارة فتـوح پ ـام در ب امام به هستي و انسان، نخست شواهد تاريخي نگاه و رفتار ام
ـاس روش       كرده و آنگاه رويكرد و عملكـرد آن حضـرت را د   ـاره فتـوح بـه دوران خالفـت او را بـر اس ر ب

  تحليلي و بر پايه منابع و مطالعات تاريخي واكاوي نموده است . _توصيفي 
  

  فتوح، امام علي(ع)، ايستايي، نگرش، چرايي و عوامل كليدي: هايواژه
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Termination of the conquests in Imam Ali’s time: 
why and how? 
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Abstract: Muslim conquests starting from the demise of the Holy Prophet (Pbuh) in 

Abubakr’s time and its continuation during Omar-bin-Khattab and Othman’s caliphate 

terminated in Imam Ali’s (Pbuh) time. The reason for this termination is not because of the 

internal crisis or civil conflicts faced by Imam, but it originated from Imam Ali’s prospect 

towards creation, mankind, human rights, and society. 

In order to evaluate the aforementioned claim, the present study, designed in three sections 

(an introduction and two sections), tries to present and provide reasons for the termination of the 

conquests during Imam Ali’s caliphate.  

Examining different viewpoints regarding Imam’s prospect towards creation, being, and 

mankind, the present paper tries first to provide the historical facts about Imam’s conduct and 

attitude on the conquests in general. It then moves on to his approach and attitudes towards 

conquests carried out before his caliphate. The research adopted a qualitative method through an 

analytical-descriptive approach on the basis of historical facts, studies and sources. 
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  در آمد. بررسي تئوريك ديدگاه و نگرش امام به هستي و انسان
ـ و يا اي بهره سنين نو باوه ه از همانك(ع) يخ، امام عليتار يبه گواه ژه و منحصـر بـه فـرد از    ي

خواسـت، نـه    يقـت را نـه مـ   يبه سان رسـول خـدا(ص) جـز حق   1امبر(ص) داشت،يت پيترب
نش انسان يورزيد. امام، هدف آفر يدقيق وكامل آن، صادقانه ابرام م يجست و تنها بر اجرا يم

ـ خويش بـه پد  يفراتر از سرگرم يرا بس ماننـد ثـروت و قـدرت     يويـ هـاي زود گـذر دن   دهي
رش امـارت بـر مـردم    يد و از پذيوشكف آوردن مال نكبه  يگاه برا چيرو ه نيدانست. از ا يم
شان باشد، آنـان  ير ايه اگر او وزك 2نديرا بجو يگريرده، دكگفت او را رها  يخت و ميگر يم

ز بـه او  يما را ن ،ه به ما رغبت نداردك يسك«ه بر آن بود كامام  3رشان گردد.يه امكرا بهتر تا 
عتش را نجسـتند، بـا   يو تا ب 5تا مردم امارت او را نخواستند، او هم نخواست  4؛»ستياج نياحت

ف يـ لكرش آن را بـر او ت يپذ 7،ياپيشان با ابرام و هجوم پيه اكو جز آنگاه  6ردكعت نيآنان ب
ويش با معاويه نپذيرفت و هماره در احتجاج خ 9امارت بر مردمان را 8نمودند؛ ينييو آ يانسان

امام خواهش مـردم را، نـه    10ورزيد. و ديگر مخالفان، بر همين مشروعيت رأي مردم ابرام مي
رش يپـذ  يه در ادامـه و بـرا  كـ دانسـت؛ بل  يسـته مـ  يرش خالفـت، با يپذ يتنها در آغاز و برا

 كنـ ير و بازدارنده مردمـان بـود، ا  يش از آن، اميه تا پكز آن را حجت شمرد. او يت نيمكح
پسـندند،   يافت و بر آن شد تا آنچه را مردمان نميم يرا مأمور و بازداشته شده از تصم شيخو

هاي پيـاپي مـردم و روگردانـي از جهـاد بـا       رو پس از نافرماني از اين 11د.يل ننمايبر آنان تحم
                                                 

 :روتيـ ب، 3ج، يمحمـد البجـاو   يق علـ يـ ، تحقاألصـحاب  هًْمعرفـ  يعاب فيالستا)، 1992(البر عبد بن محمد بن عبداهللا بن وسفي   1
  . 1090ص ل،يالج دار

   .193دار بيروت، ص - ، بيروت: دار صادر3، جيخالكامل في التار)، 1965( اثير الدين ابوالحسن ابن عز  2  
ر، يـ اث ؛ ابن446التراث، ص ، بيروت: دار4ابوالفضل ابراهيم، ج ، تحقيق محمدتاريخ االمم و الملوك)، 1967طبري( جرير محمدبن   3

  . 191، ص3همان، چ
   .261و فرهنگي، ص ، تهران: انتشارات علمي1، جتاريخ الفيش)، 1382( قزويني خان قاضي احمد تتوي، آصف   4
  . 458ص سروش، :تهران، 1ج، يق ابو القاسم اماميتحق ،تجارب األمم)، ش1379(يه الرازيوكمس يعل بوا   5
  .  90، صداراألضواء :روتيب، 1ج، يريش يق عليتحق ،هًْو السياس هًْ، امام)1990( ينوريالد هًْبيقت ابنمسلم بن عبداهللا محمد أبو  6 
  . 434، ص4طبري، همان، ج   7
  . 457، ص1؛مسكويه، همان، ج190، ص3اثير، همان، ج ابن   8
  . 3، خطبه/نهج البالغه: كن   9

  ؛ دينـوري، 506  ،494صـص داراألضواء، :روتيـ ، ب2ج، يريشـ  يق عليحقت ،تاب الفتوحك)،1991(يوفكال اعثم  بن أحمد محمد أبو   10
  .140همان، ص

  . 139، ص1قتيبه، همان، ج ابن   11
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جاي استبداد و شمشير كشيدن بـر آنـان،     آنان بود، به 1شاميان كه نشان ناخرسندي و كراهت
و بهتر از آنان را بـه علـي(ع)    3تا از هم بياسايند 2دا خواست او را از ميان ايشان ببردتنها از خ

  5و بدتر از  امام را به آنان. 4دهد
ومت داشت، هرگز استفاده از هر كبه امارت و ح ياخالق - يمعنو يرديكه روك(ع) يعل

له به مثل و بستن مقاب يارانش برايداد. رد خواهش  يدن به هدف را رخصت نميرس يابزار برا
بـه   يياز دشـنام گـو   يخزاع حمق بن و عمرو يعد بن د حجريشد ينه 6؛ انيه و شاميآب بر معاو

عـاص   بن شتن عمروكاز  يروگردان 7آنان؛ يارهاكغرضانه  يان بيد بر بكيان و تأيه و شاميمعاو
ثنا از آغـازگر  بدون اسـت  يخوددار 8او؛ ييو تنها به سبب رخ تافتن از زشت نما ييدر اوج توانا

انـه  يتاز 100 ياجـرا  9مقابل؛ يار از سويكل پيجنگ بودن و انجام دفاع مشروع پس از تحم
ه پس از جمل، طلحه را دشنام كس كد بر آن يب شدينه 10شه؛ين عايالمؤمن گر ام نيحد بر توه

هـاي مخالفـان مغلـوب در     بـه امـوال و داشـته    يش از دسـت دراز ياران خـو يو منع 11گفت
ـ يكن روياز ا يا ن ونهروان؛ نمونهيجمل و صف يارهايكپ او بـه قـدرت    ياصـالح  - يرد اخالق

و  يهـاي انسـان   ستهياز با ياريه به ضرورت، بسك –ش با فتوح را يوند خويارا پكه آشكاست 
  گسلد.  يامل مك يا به گونه –روند  ين ميده گرفته و از بيدر آن ناد ياخالق

ـ  يو همراهـ  ياستمرار خرسندحفظ و تضمين  يگر، امام برايد ياز سو ارگزاران كـ اران و ي
                                                 

، 5ج ،القادر عطاعبد ، تحقيق محمدالملوكو المنتظم في تاريخ األمم)، 1992(الجوزي ابن محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو   1
  . 163ص ،هًْالعلميالكتب دار: بيروت

  . 325، ص الفكر، بيروت: دار7، جهًْو النهاي هًْالبداي)، 1986الدمشقي(كثيربناسماعيل أبوالفداء   2
 عـالم  :روتيـ ، بيوسـف الهـاد  يق يـ ، تحقتاب البلدانك)،1996ه (يالفق المعروف بابن يالهمذان اسحاق بن محمد بن حمدا عبداهللا ابو   3

  . 223الكتب، ص
 ،هًْيـ تب العلمكدارال :روتيب، 3جالقادر عطا، عبد ق محمديحقت ،يبركالطبقات ال)، 1990( يالبصريالهاشم عيمن بن سعد بن محمد   4

   .26ص
  . 53ص ،هًْدارالمعرف: روتيد احمد صقر، بيق سي، تحقنييمقاتل الطالبتا]،  [بيين األصفهانيالحس بن يلع الفرج ابو   5
، همـان،  ينـور ي؛ د188، ص صـادر دار :روتيـ ب، 2ج ،يعقـوب يخ اليتـار  تا]،  [بييعقوبيواضح المعروف بال عقوبي يأب بن احمد: كن   6

  .169ص
  ن .يلعان نيشتام ونواكت ان مكل رهتك: 543، ص2مان، جاعثم، ه ؛ ابن 165، همان، صينوري: دكن   7
، 7جر، همـان،  يـ ثك ؛ ابـن 219، صهًْالدينيـ  هًْالثقافـ  هًْسـعيد: مكتبـ   ، بور5ج البدء و التاريخ،تا]،  ي[بيطاهر مقدس بن : مطهركن   8

  .263ص
؛ در نهـروان:  514، ص1ه، همـان، ج يوكن: مسـ ي؛ در صـف 212، ص5، همان، جي؛ مقدس 11، ص5، همان، جيدر جمل: طبر   9

  . 6، ص5، همان، جيطبر
  . 505، ص1ه، همان، جيوكمس   10
  . 256- 255األعلمي، صص هًْ، بيروت: مؤسس1، جكتاب المغازي)، 1989واقدي(   11
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ارگزار كـ عبـاس   بـن  د او به عبـداهللا يمصلحت ننمود. عتاب شد يقت را فدايگاه حق چيش، هيخو
ـ كعباس باور ن ابن يخود در بصره، تا آن اندازه برا ه بـه نشـان اعتـراض؛ امـوال را     كـ بـود   يردن

 يالمـال مـ   ش از حق خـود از بيـت  ه بيكل يرد خواهش برادرش عق 1ه شد.كم يبرگرفت و راه
 3؛ او را از خود به سوي معاويـه گريزانـد.  يو نزديك نمودن آهن گداخته به دست و 2خواست

ن يـي هـاي خـود و تع   ه در آن، اعتماد به سخن مردم در باره داشتهكارگزارانش كهاي امام به  نامه
ـتان  يانشان و نستاندن جامه تابستيت حرمت ايو رعا 4ت المالياندازه سهم ب ب كـ و مر 5يو زمس

د شده بود؛ آن اندازه به سود مردم بود كـه يكـي از ايشـان كـه از ثقيـف بـود       كيسفارش ا 6آنان
گفت: اي امير مؤمنان! پس همان گونه كه از نزدت آمدم، پـيش تـو بـاز خـواهم گشـت! امـام       

م) اسـت  شـت مـرد  ياز و معيـ بر تو! ما ماموريم آن چـه را فزون(بـر ن   يفرمود: اگر برگردي وا
  بود.   8امبر (ص) در باره اعتماد به سخن مردم يرد انجام فرمان پيكن رويا 7بستانيم.

  نگاه و رفتار امام در باره فتوح در  دوران خلفاي سه گانه  
  ر است:  ياست، موارد ز يردنكاد يش از خود يپ يرد امام در باره فتوح دوران خلفايكاز رو آنچه

  يك از فتوح دوران خلفا  فرزندانش در هيچ شركت نكردن امام(ع) و الف. 
خطاب را كه عثمان تسليم او نمود، براي به عهده گـرفتن فرمانـدهي    بن امام درخواست عمر

در تـاريخ،   9لشكر مسلمانان پس از شكست آنان در پيكار پل؛ قاطعانه رد نمود و نپذيرفت.
دوران خلفـا ديـده    هيچ گزارشي از آرزو و ميل امام براي شـركت در لشـكر كشـي هـاي    

نامـه  ها از حضور نداشتن تنها امام، در مراسم امضاي توافـق  شود بلكه بر عكس، گزارش نمي
                                                 

  . 175، ص بيروت: دارالفكر ،2، جكتاب جمل من أنساب األشراف)، 1996(يالبالذر ييحي بن : احمدكن   1
  .  224نك: خطبه   2
   .562، بيروت: دار الفكر،ص3ج ،هًْالصحاب هًْفي معرف هًْاسد الغاب)، 1989اثير( ابن   3
  . ، بخش نخست25، نامهنهج البالغه: كن   4
 :تهـران  ،يتهران نيالد جالل ديق سي، تحقيقم حسن بن يعل بن حسن ةترجم تاريخ قم، )،ش1361( يقم حسن بن محمد بن حسن   5

  . 138، صتوس
  . 51: همان، نامة كن   6
   .600، ص3، جهًْاسدالغاباثير،  ابن   7
.: نك: اهللا علي حسابهم و بحقها، إال أموالهم و دماءهم مني عصموا قالوها فإذا اهللا، إال إله ال يقولوااُمرت أن اُقاتل الناس حتي    8

)، 1962ترمذي( عيسي محمد و؛ اب 279، ص4، جهًْالسلفي هًْ، قاهره: المطبعالجامع الصحيحق)، 1400محمد بخاري( ابو عبداهللا
، بيروت: 3، جكتاب السنن الكبري)، 2001نسائي(احمدالرحمنعبد ؛ ابو 4 - 3المصطفي، صص هًْ، مصر: مكتب5، جسنن ترمذي

  .  266، ص4، ج410، صهًْللطباع هًْالرسال هًْمؤسس
  . 251ص ، الهالل هًْتبكدار و م :روتي، بفتوح البلدان )،1988يحيي البالذري( بن احمد   9
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از شركت غيـر مسـتقيم امـام     خيدر تار آنچه 1المقدس حكايت دارند. خليفه با ساكنان بيت
 حضـور خليفـه   ةتنها در چند مورد رايزني با عمر بن خطاب در بار ،در فتوح ياد شده است

اسـيران و ماننـد آن اسـت.     در پيكار با ايرانيان و روميان و چگونه پخش كردن نيروهـا و 
پس از شكست اعراب مسـلمان در پيكـار پـل و    (ع) را رأي امام 2همه منابع جز مسعودي،

را بر آن بود كـه  يز 3اند، ياد كردهبر ماندن خليفه و اعزام سرداري اليق  ،عبيد كشته شدن ابو
ـتند.  يمـ دن خليفه، او را اصل عرب شمرده و براي كشتن وي همدست ايرانيان با دي از  4گش

ـ اهللا عنـه ا  ير نباشد. عمـر رضـ  يپذ كست بر تو افتد، تداركاگر ش«رو عمر را گفت:  اين ن ي
براي رفتن خويش بـه پيكـار    (ع)در رايزني خليفه با امام 5.»دير پرسيد و ازو تدبيپسند يرأ

ـتد  ه از او خواست بماند و كس ب نند پيش،و همابار ديگر  حضرتروميان،  جاي خود فرس
پـس از شكسـت روميـان در پيكـار يرمـوك،       6پناه نگردنـد.  تا با قتل خليفه، مسلمانان بي

ابوعبيـده از عمـر نظـر     ،المقـدس سـرگردان مانـده    مسلمانان ميان گشودن قيساريه يا بيـت 
المقدس فرسـت و پـس    به بيت علي(ع) گفت: او را رايزني كرد. صحابه باخواست و او نيز 
المقـدس   بدان خبر داده است و عمر چنان كرد. در فتح بيت مرا كه پيامبر از آن به قيساريه

عمر در پذيرش يا رد درخواست بطريق شهر براي مصالحه با شخص خليفـه ترديـد    كهنيز 
    7المقدس رفت. خليفه با عمل به نظر علي(ع)، به بيت داشت،

هـايي از حضـور امـام     چند در برخي متون تاريخي، گـزارش ن امام(ع) نيز، هربارة فرزندا در ب.
ق. ديـده  29عاص براي گشودن طبرستان به سال  بن حسن(ع) و امام حسين(ع) در لشكر سعيد

  توان به سستي و نادرستي آن پي برد: ها، به داليل زير مي شود، اما با دقت در آن گزارش مي
   8اي به حضور حسنين(ع) نشده است. شارهها، هيچ ا . در برخي گزارش1
بـه طبرسـتان كـه بـه صـلح       9هايي ديگر از حضور حسنين(ع) در لشكر كشي . گزارش2

                                                 
  . 55، ص7، همان، ج كثير ابن    1
  . 309، صهًْ، قم: دار الهجر2، جمروج الذهب و معادن الجوهرق)، 1409حسين مسعودي( بن علي ابوالحسن   2
  . 251بالذري، همان، ص ؛  125- 123، صص4؛ طبري، همان، ج8، ص3، جالكاملاثير،  نك: ابن   3
  . 146، خطبةنهج البالغهنك:    4
  . 179، ص كبير امير انتشارات  ، تحقيق عبد الحسين نوائي، تهران:تاريخ گزيدهش)، 1364 مستوفي قزويني(حمداهللا   5
  . 134، خطبةنهج البالغهنك:    6
  . 227- 219، صصهًْي، بيروت: دار الكتب العلم1، جفتوح الشام)، 1997واقدي( عمر بن محمد   7
  . 177، صهًْالرسال هًْ، بيروت: مؤسس28، جالنبالءسير اعالم )، 1990ذهبي( محمد  الدين نك: شمس   8
  ن.  يالحس و الحسن هيف شيج يف بكر العاص بن ديسع أن يالمدائن رك: ذ154، ص7كثير، همان، ج ابن   9
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ــاد كــرده 1گشــوده شــد ــد و گــزارش ي ــپاه   ان ــز، حضــور ايشــان را در س ــايي ني ه
گويي در باره محـل   اند. اين تناقض آورده 2سرح در گشودن افريقيه ابي بن سعد بن عبداهللا
طقه حضور حسنين(ع) و همراهي با سرداراني متفاوت، اصل حضور را با ترديد و من

  سازد. جدي روبرو مي
عـاص، و نـه    بـن  ها تنها از امام حسن(ع) آن هم در حد پيشنهاد سـعيد  برخي گزارش  . 3

  افزايد.  كه خود بر ترديد پيشين مي 3اند پذيرش و شركت امام در لشكر، ياد كرده
آشكارا ترديد وي و قبول نداشتن آن چه را  4در گزارش بالذري،» لفيما يقا«عبارت   .4

  دهد.   كه خود نوشته است؛ نشان مي
روش زندگي امامان شيعه(ع)، چنـين حضـوري از سـوي حسـنين (ع) را نـا ممكـن         . 5

ه يه اصحاب سـر كتر از آن بود  عيشان، رفيجاللت قدر و رتبه محل ا«سازد. چه  يم
پـس آنچـه بـدو     .ير اوقات، به رونق بوديه در احوال ساكباشند، خاصه امام حسن 

  5.»ر صواب استيه دادن غيان تشبيركند و او را به آحاد لشك ينسبت م
  رويكرد و عملكرد  امام در باره فتوح در  دوران خالفتش

  دوران پيش از جمل .1
 6فاصله داشـت؛ روز  21بررسي اين دوران كه تا نخستين بحران و پيكار داخلي(جمل) پنج ماه و 

هـا توانـد بـود. چـه، در ايـن       گشا و پاسخگوي بسياري پرسـش  رو بسيار مهم است كه راز از آن
دوران كه هنوز بحراني وجود نداشت، اگر امام با راهبرد خلفاي پيشين در انجام و ادامـه فتـوح   

ه يادماندني ن و بيهاي آتش كم در سخنان وخطبه گرفت و يا دست بود، بايد آن را پي مي موافق مي
نمود. اما نه تنها چنـين نكـرد، بلكـه در     اي از سر موافقت و يا عزم به انجام آن مي خويش، اشاره

هايش، راهبرد خويش را از پرداختن به خارج به اهتمام نسـبت بـه اصـالح     همان آغازين خطبه
د وآن را هـاي درونـي جامعـه اسـالمي تغييـر دا      امور داخل، و از فتوح به جهاد با فساد و كـژي 

                                                 
   .198، ص5مقدسي، همان، ج    1
، 2ر، ط كـ دار الف :روتيـ ب، 2ج، هًْل شـحاد يق خليتحق ، ...(العبر)وان المبتدأ و الخبريد)، 1988خلدون( بن محمد بن الرحمن عبد   2

   .574ص
   .364، بيروت: دار الكتاب العربي، ص3ج تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و االعالم،م)، 1990ذهبي( محمد الدين شمس   3
  . هم السالميطالب عل يأب بن ين ابنا عليالحسن و الحس ،قاليما يغزاته ف يو معه ف ؛326بالذري، همان، ص   4
  . 46 - 45، تصحيح منوچهر ستوده، تهران: بنياد فرهنگ ايران تاريخ رويان، صصتاريخ رويان)، 1348اهللا آملي(اولياء   5
  .351، ص2، جالذهب  مروجمسعودي،    6



 1394 تابستان، 25، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسالم  40

ابرام او بـر پـس گـرفتن امـوال بـه نـاحق ربـوده شـده در دوران عثمـان و           1آشكار پي گرفت.
و  3شـعبه  بـن  رد آشكار و قاطع پيشنهادهاي خيرخواهانه مغيـرة  2ها به بيت المال؛ بازگرداندن آن

ـتكم معاويـه بـر امـارت       بن عبداهللا  هـاي  عباس براي ابقاي كارگزاران اموي عهد عثمـان و يـا دس
 4خويش، تا پس از اخذ بيعت آنان و مردمان منطقه خود، بدون تـنش ايشـان را بركنـار سـازد؛    

ابرام بر كنار گذاشتن معاويه از امارت شام و بايسته بودن اخذ بيعت او؛ اعـالم آشـكار راهبـرد    
اعتنايي هر چه تمـام   با بي 5نوين خويش براي پيكار با معاويه كه بر خالف دوران خلفاي پيشين،

و مهاجرين و انصار با امام(ع)، خالفت او را نپذيرفت و آماده كارزار بـا   6به بيعت عمومي مردم
ن راهبرد امام است. در چنـين فضـايي،   يا از ايگو ييها خليفه مشروع و برگزيده مردم شد؛ نمونه

 كه بـراي رهـايي از بحـران    امالً مخالف با خلفاي پيش از خود؛ به جاي آنكامام در رويكردي 
اي خارجي(فتوح) منحرف سازد؛ همه اذهان را به داخل و لزوم  داخلي، افكار عمومي را به پديده

راث شوم به جاي مانده از دوران چيرگي خاندان اميه متوجه سـاخت، و بـر آن بـود    ياصالح م
رش يتوانست با پذ يه مكار آن را درمان نمايد. او يكه اگر آن كژي با گفتگو اصالح نشود، با پك
ان فرستد تا در صـورت  يار شاميكر و سپردن امارت به ايشان، آن دو را به پيواهش طلحه و زبخ
 يرد تا نشان دهد از هر ابـزار كد؛ اما چنان نياسايب بياز دو رق يكيست آنان، از كا شي يروزيپ

طلحـه و   يداشـت، از چـه رو   يشه فتوح مـ ي(ع) انديبرد. اگر عل يدن به هدف بهره نميرس يبرا
توانست آن دو را روانه فتوح كند تـا از شـر آنـان     يا نميآ 7نه داد؟يرا رخصت خروج از مدر يزب

گونه چراها را در راهبرد روگردانانه امـام از فتـوح    بياسايد و به يكي از دو نيكي رسد؟ پاسخ اين
  د جست.يبا ياصالح درون جامعه اسالم يبه سو

  پيكار جمل .2
ـ وادار نمـودن معاو  يبـرا  8ي اعزام بـه شـام  امام كه در كار آراستن سپاه برا  ه و شـاميان بـه   ي

                                                 
گران با دست و زبان است؛ مردم را يه آزار نرساندن به دك، يقت مسلمانيان حقياش در روز جمعه، با ب ن خطبهيامام در نخست    1

ز يامالً فتوح گرك يرديكه روكاد مرگ و مانند آن فراخواند، يعت و يوانات و طبيبارةبندگان خدا و ح در ياله يت تقوايبه رعا
  ).436، ص4، همان، جي: طبركداشت (ن

  . 15، خطبةنهج البالغهنك:    2
  . 441، ص4، همان، جي: طبركن   3
  . 440، ص4، همان، جيطبر   4
   .1527دينوري، همان، ص   5
   .140ان، صهم   6
  . هًْكبم فلحقا لهما، فاذن العمره، يف ايعل ريالزب و طلحه : استاذن444، ص4طبري، همان، ج   7
  . 229، ص7كثير، همان، ج ابن   8
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المـؤمنين   بود، از خيزش شماري از مسلمانان به رهبري ام 1همراهي با بيعت مهاجرين و انصار
و مـدارا بـا     2عفان آگاه، و به رغم شكيبايي بن خواهي عثمان عايشه، طلحه و زبير زير نام خون

مجبور شد رويكرد خويش را از پرداختن به شـام و   4انانتنها براي اصالح امور مسلم 3ايشان،
و  5معاويه، سوي بصره و اهل جمل تغييـر داده، قاطعانـه روا بـودن جهـاد بـا آنـان را اعـالم،       

دان و مصداق جهاد از خارج بـه  ير ميينامد، تا تغ 6روگرداني از آن را كفر به آيين محمد(ص)
مسلمانان را آشكارا نشان دهد.  ينانه برخكان شميبه اصالح رفتار پ ييشور گشاكداخل، و از 

كنندگان نيز آن  آنچه امام از آغاز و در شرط بيعت خويش با مردم بر آن ابرام داشت و بيعت
هـاي   بود. اين اجتهاد كه بر اجراي تمـام عيـارِ مصـلحت    7را پذيرفتند؛ عمل به اجتهاد خويش

ابقاي اميران اموي و  يعباس برا بن ه و عبداهللاشعب بن هًْشخصي استوار بود، سبب رد پيشنهاد مغير
آلـوده   10و معصـيت پروردگـار   9از سوي امام شد، تا مباد به نيرنگ در آيين 8به ويژه معاويه

 ينيار در پي بحران آفركه بر يبركناري معاو يابرام امام برا 12يا دو روز 11كيچند  گردد. هر
و اعالم بيعت خـويش بـا ايشـان بـه طمـع      ه به طلحه و زبير ينامه معاو يه در پكاهل جمل 

  جه ماند.ينت يب 13امارت افتاده بودند؛
  . پيكار صفين 3

دانسـت. در   ار با قاسطين را در سنجش با كارزار با ناكثين و مارقين يكسـان نمـي  يكامام پ 
                                                 

  . 506،ص2جهمان، اعثم،  ابن   1
  . عنهم يبلغن ما يعل اقتصر و فوا،ك ان فكا و م،كجماعت يعل اخف لم ما ساصبر ؛ و446، ص4طبري، همان، ج   2
  بظلم  . بدءوناي يحت بالرفق ناهمي؛ داو232، ص3اثير، همان، ج ابن   3
ان يوفك؛ سخن امام حسن(ع) به 235، ص7، همان، جيز: طبريرافع؛ ن ياب . پاسخ امام به ابن225، ص3اثير، همان، ج : ابنكن   4

   دانند. يه اصالح را علت اقدام امام مك
   اهللا... يألق يحت نيالمحل جهاد ييرأ : فإن ليبه برادرش عق . نامة امام 75، ص1قتيبه، همان، ج ابن   5
 أنزل بما فركال أو فيالس إال وجدت ما اهللا ، فويعتيب خلعوا ثم ن،يرهكم ريغ نيطائع يعوني؛ فبا609، ص3ج ،هًْأسدالغاباثير،  ابن   6

  اهللا علي محمد(ص). 
  . 193، ص 3اثير، همان، ج ؛ ابن458، ص1مسكويه، همان، ج   7
  . 461،ص1مسكويه، همان، ج   8
  . 355، ص2، جمروج الذهبمسعودي،    9

تحقيـق عبـد القـادر     ،هًْو الدول االسـالمي  هًْالفخري في اآلداب السلطاني )،1997(الطقطقي بابن المعروف طباطبا بن علي بن محمد 10
  . 94، صدار القلم العربي :محمد مايو، بيروت

  . 94همان، ص  11
  . 197، ص3اثير، همان، ج ابن 12
 دار الشـرق، : روتي، بيسوعيال يق انطون صالحاني، تحقخ مختصر الدوليتار)، 1992(يالعبر بابن المعروف يوس الملطيغوريغر 13

   . 105ص
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ت بودند كه كژ راهه رفته بودند امـا شـاميان،   ين يكخوردگاني ن نگاه او آن دو گروه، فريب
دند. يجنگ يم 2بودند كه براي به بردگي كشاندن بندگان خدا و چپاول اموال آنان1ارانيتنها جب

ـ اد يـ بن 4جـان و امنيـت مـردم،    3پيشگيري از دست درازي آنان به امـوال،  ياز اينرو برا افتن ي
 7و ميراندن سنت و زنده گرداندن بدعت، 6برده ساختن بندگان خدا 5امارت فاسقان و سفيهان

افت: پس از بستن آب فرات بر سپاه علي(ع) در صـفين،  يش يخو ينييسته آين را باشايار با ايكپ
 بـا  را م...ماينك حرب آب جهت از شما با هك ميآمد بدان نه ما هك«امام پيكي فرستاد تاگويد 

   8».امامت بهر از و است نيد بهر از حرب شما
  9. پيكار نهروان4

و بايسـته نخسـت   » جهاد«ته و پيكار با ايشان را امام كه همچنان قاسطين را تهديد اصلي دانس
خوانـد و خـوارج را از منحـرف كـردن اراده      ار با آنان فرا مييكيارانش را به پ 10دانست؛ مي

خـوارج در   كيداد، اما مردم كـه از سـفا   مردم از پيكار با شاميان به كارزار با خود زينهار مي
او در هراس شده بودند؛ كارزار با ايشان را  خباب و دريدن شكم همسر باردار بن كشتن عبداهللا

، امام هر گونه غنيمت دانستن اموال و كنيزان يليار تحميكن پيدر ا 11بر شاميان مقدم شمردند.
ها را به صاحبانشان باز گردانند و تنها شمشير ايشان را  نهروانيان را ممنوع دانست و فرمود آن

  12برگيرند تا مباد دوباره فساد كنند.
  رخوردهاي امام در خارج از قلمرو عراق و شام. ب5

سان و بي تفاوت، از چند مورد انگشت شمار برخورد امـام بـا   يك يا درمتون تاريخي به گونه
                                                 

  . 341، ص3اثير، همان، ج ابن    1
  . 404، ص3ج مروج الذهب،مسعودي،     2
  . 143دينوري، همان، ص    3
  . 212- 211همان، صص    4
  . 179، ص1، همان، جقتيبه ابن    5
  . 639، ص2خلدون، همان، ج ابن    6
  . 23، ص5طبري، همان، ج    7
  . 641صالبرز،  :تهران، 4جق محمد روشن، يتحق، يده منسوب به بلعميگردان ،يطبر ةخناميارت ش)،1373علي بلعمي( ابو    8
اي فـراخ ميـان    : منطقه325ص دار صادر، :روتيب، 5ج ،دانمعجم البل)، 1995( يالحمو اهللا عبد بن اقوتياهللا  عبد ابو نيالد شهاب    9

  . بغداد و واسط
 : 639، ص2خلـدون، همـان، ج   الخوارج. ابـن  من نايعل أهم فهم ن،يالقاسط يال رواي: فس404، ص2ج الذهب، مروجمسعودي،   10

  ألنّهم... .  نايعل  أهم الشام أهل قتال إنّ
  . 404، ص2مسعودي، همان، ج  11
  . أهلهم يال اإلماء و ديالعب و المتاع ورد ن،يالمسلم نيب الدواب و السالح : ...فقسم407، ص2همان، جمسعودي،   12
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  ساكنان چند شهر در ايران ياد شده است، كه گزيده همراه با تحليل آن در زير آمده است:
  . برخورد با پيمان شكني مردمان فارس و كرمان1. 5

يكار جمل در پي شكستن پيمان بيعت بزرگان صحابه بود، پس نـه جـاي شـگفت كـه     اگر پ
حنيف از آن ديـار و   بن طلبي اهالي فارس از سرگرمي او به جمل و اخراج سهل علي(ع) فرصت

ـ ابيـه بـه آن د   بـن  عباس و اعزام زياد رش پيشنهاد ابنينپرداختن خراج را با پذ ار درمـان كنـد.   ي
گفتگو بود كه اهالي هيچ رفتـاري را از   نه وي با مردم تا آن اندازه بيبرخورد بس نرم و مدبرا

   1وي همانند به خوشرفتاري انوشيروان نديده بودند.
  انيستانيس ينكمان شي.  دستور برخورد با پ2. 5

نانه كش مانيار جمل سود جسته و پيك(ع) به پيعل يستان، فرصت طلبانه از سرگرميمردمان س
عبـاس   بـن  شـتند. امـام از عبـداهللا   كرا  يجرو طائ بن الرحمن ، عبد اريبه آن د امام يسردار اعزام

ه با قتل كرو فرستاد ين 4000اس را با ك بن يز، ربعيستان فرستد و او نيبه س يارگزاركخواست 
  2، آرامش را برقرار نمود.يرهبران شورش

  ان  يخراسان يچي. رفتار امام در برابر سرپ3. 5
ـ  يبسته شده ماهو پس از نقض قرارداد امـام ،   3ان،يخراسـان  ي(ع) از سـو يه، مرزبان مرو بـا عل

ان را سـامان دهـد   يشابورين يآنان و نافرمان ينكش مانيره را به خراسان فرستاد تا پيهب بنًْ هجعد
شـابور و مـرو مصـالحه    يقرّه را فرستاد و او با مردم ن بن دي(ع) خليه نتوانست و بازگشت. علك
     5ماند. يشهادت امام، خراسان همچنان دستخوش نا آرامهر چند تا  4رد،ك
  . گشودن سند و چند پرسش4. 5

 386در پايان سال ق سندي به مرّة عبد بن حارثتنها گزارش فتوح به دوران امام علي(ع)، اعزام 
توان با استناد بـه بخشـي از آن، در درسـتي آن     است كه افزون بر مبهم بودن متن گزارش، مي

ود. در يك گزارش، وي با اذن علي(ع) بدانجا رفتـه و پـس از گـرفتن اسـير و غنـايم      ترديد نم
                                                 

  . 320، ص7كثير، همان، ج ؛ ابن138، ص5؛ ج382- 381، صص3، همان، جيطبر   1
  . 622، ص2خلدون، همان، ج ؛ ابن264، ص3ر، همان، جياث ؛ ابن383، همان، صيبالذر   2
   .109ص يتب العلمكال دار :روتيق فواز، بي، تحقاطيخ بن هًْفيخ خليتار)، 1995(اطيخ بن هًْفيعمرو خل أبو   3
  . 326، ص3ر، همان، جياث ابن   4
  . 395، همان، صيبالذر   5
   .417، همان، صيبالذر   6
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به دوران معاويه، همچنان آنجا  42اسير را پخش كرد. او تا سال  1000فراوان ، در يك روز 
بـيش از   2»قيقان«ياقوت در ذيل  1د.دن، در سرزمين قيقان كشته ششماند تا بسياري از همراهان

 همان عبارات بالذري را نقل نموده اسـت.  اثير آورده اند، ياد ننموده و عيناً بنآنچه بالذري و ا
و آلـودن آن بـه دروغـي     ق.، ،42بـه  ق.  38پرش غير منطقـي از سـال    ،كوفي نيز گزارش در

سـبب ترديـد در    3،»بلند شدن تكبير از كوه از آن روز تا كنون و در هر پيكار«مانند  آشكار
ز اگر وي به فرمان امام علي(ع) به گشـودن سـند رهسـپار    يشود. ن مي كشي درستي اصل لشكر

شده بود؛ از چه روي تا دو سال پس از شهادت امام و سلب مسئوليت از وي، در آنجا مانـد و  
بخشـد.   يرو ميار نيگشود و كشته شد؟ ماندن وي احتمال اذن نداشتن وي از سوي امام(ع)را بس

زماني پيروزي مسـلمانان و خبـر    ، مانند همحنامة سندفتهاي گزارش كوفي در  ن تناقضيهمچن
سنديت گـزارش را   4ق.، كه دو سال با تاريخ واقعي آن فاصله دارد؛42شهادت علي(ع) در سال 

  سازد. ير قابل اعتماد ميسست و غ
  پايان پيكار با خوارج تا شهادت

سـودمند اسـت كـه     رو بايسـته و  بررسي اين دوران نيز بسان دوران پيش از پيكار جمل از آن
دهد امام به رغم فراغت از بحران داخلي و در اختيار داشتن زمان كافي بـراي انجـام    نشان مي

فتوح، هرگز به آن نينديشيد و از آن هيچ سخن نگفت و همچنان مردم را به جهاد بـا باغيـان   
ت، گاليـه  و گريز آنان از ايـن درخواسـ   5هاي آشكار خواند، اما بهانه داخلي و شاميان فرا مي

هاي زير همه دوران درگير بودن امام به پيكارهـاي داخلـي از    داده 6شديد او را در پي داشت.
  دهد. سويي و فراغت امام براي پرداختن به فتوح خارجي از سوي ديگر را به روشني نشان مي

ماننـد   كه منابع در بارة آغاز و پايان پيكارهاي جمل، صفين و نهروان هم نظر نيسـتند(  با آن. 1
                                                 

   .381،ص3اثير، همان، ج ابن   1
   .423ص4ياقوت، همان، ج   2
  . 76جا]، ص نا]: [بي [بي فتحنامه سند،(چچ نامه)،تا]،  في[بيكو حامد بن : عليكتر، ن شيب يآگاه يبرا   3
   .76، همان، صيوفك   4
مانند بهانه اشعث كه: به شهر برگرديم تا شمشيرهامان را تيز، نيزه هامان را راست و شمارمان را فزون سازيم. نـك: طبـري،       5

  . 90- 89، صص5همان، ج
، 2؛ مسعودي، همان، ج350- 349، صص3اثير، همان، ج ياران گريزان از جهاد، نك: ابنهاي تند و شديد امام به  در باره توبيخ    6

  . 470ص
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تا  5كه از شش 4صفين 3و پيكار چند روزه 2يا جمادي اآلخر 1پيكار جمل در ربيع اآلخر
كه امام زماني كافي براي پرداختن به فتوح داشـت؛   اما در اين 7در نوسان است)؛6روز  40

ماه و چهار روز بود كـه بـا    27اند. زيرا همه زمان سرگرمي امام به پيكارها،  همداستان
دو سال و هشت مـاه   8روز فاصله پيكار جمل با روز بيعت با امام، 21ماه و  افزودن پنج

با كاستن اين عدد از چهار سال و نه مـاه و هشـت روز دوره   آيد.  روز به دست مي 25و 
روز پس از پيكار با خوارج و دو سال و شش مـاه و چهـار    13دو سال و  9خالفت امام؛

ه امام فرصت داشت تا به فتوح بپـردازد.  كد يآ يروز در همه دوران خالفت به دست م
 2به ديگر سخن، ايام فراغت امام، بيش از روزگار سرگرمي او به پيكارهاي داخلي بود: 

مـاه   3يعنـ يروز درگيـري،   4مـاه و   3سـال و   2روز فراغت در برابر  4ماه و  6سال و 
چرا در متون تاريخي فراغتي بيش از سرگرمي به پيكار با ناكثين و قاسطين و مارقين. پس 

  شود؟  اي از گرايش و عالقه امام به فتوح ديده نمي هيچ گزاره
در اين فرصت چرا نه تنها هيچ اقدامي براي انجام و ادامه فتوح ننمود، بلكـه حتـي هـيچ       .2

سخني نيز از آن به ميان نياورد؟ چون راهبرد امـام، زدودن زشـتي و كـژي از جامعـه و     
امـا بـه دليـل خسـتگي و     داشـت   ر انجام و ادامه فتوح را قبـول مـي  مسلمانان بود. نيز اگ

بود؛ به روشني آن را بيان نموده و همانگونه كه آشـكارا   نافرماني ياران از آن معذور مي
كم يك مورد نيز از اين مورد  دست 10 نمود از ياران گريزان از پيكار با شاميان،گاليه مي

                                                 
  . 611، ص2خلدون، همان، ج ؛ ابن233ص7كثير، همان، ج ابن   1
خياط، همان،  ؛ ابن257الصاوي، القاهره: ص اسماعيل، تصحيح عبداهللاالشراف و التنبيهتا]،  مسعودي[بي حسين بن علي ابوالحسن  2 

  . 215، ص5؛ مقدسي، همان، ج 108ص
  . 538، ص3ذهبي، همان، ج   3
  اي نزديك رقه و بر ساحل فرات.   : منطقه414، ص3همان، ج ،اقوتي   4
، 115خيـاط ص  روز؛ ابـن  10، 535، ص1؛ مسـكويه، همـان، ج  13، ص5. ؛ طبري، همان، ج629ص2خلدون، همان، ج،  ابن   5

   اند. روز آورده 13
  . 106؛ ابن عبري، همان، ص118ص 2ج، همان، يعقوبي   6
يك از منابع نخستين تاريخي موافق نيسـت.   روز دانسته است كه با هيچ 100، زمان پيكار صفين را 194ص همان، يمستوف   7

  ، كه دو سال آورده است؛ نادرست است. 120، ص5در ج جوزي نيز ابن
  . 351، ص2،ج، مروج الذهبمسعودي    8
  . 258، صو االشراف  التنبيه؛  همو،  349، ص2مسعودي، همان، ج   9

  .  470، ص2، ج ؛ مسعودي، همان350- 349، 339، صص3اثير، همان، ج نك: ابن   10
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جز به سبب پيكارهاي بـدون هـيچ    2رخي ياران او،و ب 1نمود. وانگهي مگر برادر  ياد مي
و  3كـه در پيكارهـاي جمـل    دستاورد معيشتي از او رو گرداندند؟ مگر اينـان پـس از آن  

 7از امـام نرنجيدنـد؟   6از دست درازي به اموال مردمان نهي اكيد شدند 5و نهروان 4صفين
از اكنون، كـه بـه يـك     تر بود؛ چه فرصتي بهتر و طاليي پس اگر امام را انديشه فتوح مي

انگيزه را گرد محور فتوح و غنايم پـس از   هم اين گروه پراكنده و بي تير چند نشان زند:
آن گرد آورد و انگيزه بخشد و هم پس از آن، بتواند دوباره آنان را به پيروي از خود در 

 11شود. 10و يمن 9و عراق 8هاي پياپي آنان به حجاز پيكار با شاميان بكشاند و مانع يورش
   اما هيهات كه امام آنچه را كه باور ندارد، انجام دهد! 

  گيري نتيجه
با گذر بر همه آنچه امام در چهار سال و نـه مـاه خالفـتش گفـت و كـرد، جـز اصـالح        . 1

رد نـه بـه   يكـ ن رويمسلمانان در درون اقليم اسالمي و روگرداني از فتوح نبود. ا يها يژك
لـي، كـه بـه علـت باورهـاي متجلـي در راهبـرد و        سبب سرگرمي وي به پيكارهاي داخ

رويكردهاي وي بود. چه، همه زمان سرگرمي امام به پيكار با ناكثين و قاسطين و مارقين، 
  تنها نيمي از دوران خالفت او را به خود ويژه ساخته بود. 

                                                 
  . 1؛ دربارة گريز عقيل از امام سوي معاويه، ص563- 560، صص3ج ،هًْاسد الغاباثير،  نك: ابن   1
، 2؛ نيـز: يعقـوبي، همـان، چ   130،126، صـص 5طبري، همـان، ج هبيره شيباني. در بارة علت گريز وي؛ نك:  بن هًْمانند مصقل   2

  . 202 - 201صص
، 3اثيـر، همـان، ج   گونه مال و كاال از ايشان غنيمت برند يـا جامـه اي از تـن كسـي بـر گيرنـد.(ابن       فرمان امام كه مباد هيچ   3

  ). 243ص
، 1و ميدان جنگ مانده است.(مسكويه، همان، ج هاي شاميان و بر گرفتن جز آنچه در لشكر نهي امام از ورود يارانش به خانه   4

  ). 508ص
فرمان امام به بازگرداندن اموال و بندگان و كنيزان مارقين به صـاحبانش و تنهـا برگـرفتن سـالح و اسـب از ايشـان تـا رزم           5

   )640، ص2خلدون، همان، ج نتوانند.(ابن
، هًْثـ يالحد هًْيـ العرب هًْ، المؤسسـ هالقـاهر ، 3جالم محمـد هـارون،   ق عبد السـ يتحق )،1382(نيصف هًْوقع ،يالمنقر مزاحم بن نصر   6

  . 204- 203صص
  . أموالهم؟ نايعل حرّمي و دماءهم لنا حلّي]  له[ ما: : فقالوا259، ص3ج امل،كالاثير،  ابن   7
بـرز،  ال :تهـران ، 4جق محمـد روشـن،   يـ تحق ، يخنامه طبريتارش)، 1373؛ بلعمي(135- 134، صص5نك: طبري، همان، ج   8

  . 668- 667صص
  . حضرمي به بصره دربارة يورش ابن 118همان، ص اط،يخ نك: ابن   9

   .199- 198، صص2يعقوبي، همان، ج 10
، 2جارموي،  حسيني الدين تحقيق جالل الغارات، )،ش1353( كوفي ثقفي محمد بن ابراهيم اسحاق ابو تر، نك: براي آگاهي بيش 11

  . 513- 445صص انجمن آثار ملي، :تهران
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ني، ل مبارزه بـا پيمـان شـك   كامام علي(ع) با تكيه بر بينش و باور خود، جهاد را جز در ش  . 2
ايستادگي در برابر رأي و بيعـت مـردم و قرائـت افراطـي از قـرآن و كشـتن شـهروندان،        

نش و سـاكن در داراالسـالم بـه جـاي     كـ ار با مسلمانان بد يكگونه پ ديد. بايستگي اين نمي
گفتگو و روشن بود، كه پيشنهاد مرد شامي براي به تـاخير   الكفر، تا آنجا بي نامسلمانان دار
امـر   كتر يخداوند برا يسته را كفر به آيين محمد(ص) و سبب ناخرسندافكندن اين باي

نگري  رو، او رها ساختن آيين از اسارت باژگونه نياز ا 1به معروف و نهي از منكر دانست.
معاويه، امويان و شاميان را بر هر كاري ديگر مانند فتـوح، مقـدم داشـت. امـام بايسـتگي      

حدود نساخت، بلكه روگردانـي از جهـاد بـا نـاكثين و     گونه جهاد را تنها به شاميان م اين
   2دانست. ز كفر به آيين پيامبر مييمارقين را ن

كـردن   مخيـر  يشـان بـد رفتـار بـود، بـه جـا      ياند ژكبا  يه جهاد داخلكامد راهبرد امام يپ  . 3
كنندگان  زان و ناامنيست فر؛ ستمگران و خردكا ينامسلمانان خارجي بر سر دو راهي اسالم 

خصـفه كـه بـه     بـن  اي به زيـاد  جنگيد. در نامه را بر سر دو راهي نهاد و با آنان مي يخلدا
انـد، بـه محـض     شتهكاهل سواد را  يرهگيري خوارج فرستاده بود نوشت: چون آنان مرد

ه آنان كخدا بر آنان بتاز  ياريبرخورد با آنان، نزد من روانه شان ساز و اگر سر تافتند؛ به 
  3اند. ته و راهها را نا امن نمودهخيحرام را ر يخون

شايد بهترين رازگشايي از اين سخن امام در بارة پيكار با مارقين و سپس ديگر كـژ راهـان     . 4
من چشم فتنه را از حدقه بدر آوردم و جز من، هيچكس را جرأت آن نبـود و اگـر   «كه: 

ر پيونـد بـا فتـوح باشـد:     د 4»شد؛ من ميانتان نبودم، با ناكثان و قاسطان و مارقان پيكار نمي
چون جامعه به پيروي از خلفا، به فتوح و پيكارهاي خارجي با نامسلمانان خـو گرفتـه و   

معيشتي آن مانند غنايم و اسـيران و كـوچ و اقامـت در منـاطق      - هاي فراوان مادي از بهره
خـل و  خرم و فراخ، فراوان سودها برده بود. اينك كه امام با تغيير راهبرد از خارج به دا

هاي فريب خوردگان، معيشت ايشـان را چـون گذشـته فراخـي      منع تقسيم اموال و داشته
                                                 

   .188دينوري، همان، ص    1
 أو القتـال  إال وجدت ما: قال أنه عنه يرو و. نيالمارق و نيالقاسط و نيثكالنا بقتال أمر : أنه1117، ص3همان، ج البر، عبد بنا   2

  اهللا. أنزل بما فركال
   .118، ص5، همان، جيطبر   3
 ثون،كالنا قوتل ما ميكف نكأ لم لو و ،يريغ أحد هايعل جترئيل نيك لم و ،هًْالفتن نيع فقأت : فأنا193، ص2يعقوبي، همان، ج   4

  المارقون. ال و القاسطون، ال و
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  كس جز او، هيچ گرايشي به چنين راهبردي نشان نداشت.  گفتگو هيچ داد؛ بي نمي
رمان و...)، امام نه آغازگر نبرد بـود، و نـه هـيچ    كرون از عراق (فارس و يب يها در رخداد  . 5

بر بست. او تنها در برابر كار انجام شده خلفاي پيش از خود، كه  فتحي در آن روزگار رخ
فارس را گشوده و آن را در قلمروي خالفت اسالمي در آورده بودند، قرار گرفت. اينـك  

شكني، به همان اندازه عهد گسلي اهل جمل و شام، بر هم زننـده   هر گونه شورش و پيمان
شـد. زيـرا شـام وايـران هـر دو، از پـيش        يكپارچگي خالفت جلوه كرده و بايد مهار مي

رسد در كل و جزء فتوح، امام در برابر كاري انجام شده قـرار   گشوده شده بود. به نظر مي
گرفته بود كه نه بازگرداندن اوضاع به روز نخست ممكن بـود، و نـه ادامـه دادن بـه آن     

برخورد با برخي و نه  رو، با تعطيلي و توقف روند فتوح از سويي، و پذيرفتني و روا. از اين
و آنان كه خواهان جدا شدن از قلمروي خالفـت اسـالمي بودنـد؛ بـه      1شكنان همه پيمان

گونه ستم بر مردم و شـهروندان منـاطق    رويكرد حفظ وضع موجود در كنار دوري از هر
  گشوده شده و اصالح امور به سوي تعالي اخالق همت گمارد.
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، تحقيـق علـي   االصـحاب  هًْمعرف في االستيعابم)، 1992ق/1412محمد( بن عبداهللا بن يوسف عمر البر، ابو عبد ابن - 
  محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل.

  ، بيروت: دار الشرق.مختصر تاريخ الدولم)، 1992عبري، غريغوريوس( ابن - 
   .هًْاآلفاق العربي دار :هًْالقاهر ،الخلفاء تاريخ اإلنباء فى، م)2001ق/1421(محمد بن على بن محمدعمراني،  بنا - 
تحقيـق يوسـف الهـادى،     ،كتاب البلدان )،م1996ق/1416الهمذانى( اسحاق محمدبن احمدبن اهللا عبد ابوفقيه،  ابن - 

  .عالم الكتب :بيروت
  . ، بيروت: دار األضواءهًْالسياس و هًْاالمامم)، 1990ق/1410عبداهللا( الدينوري،أبومحمد هًْقتيب ابن - 
   .، بيروت: دار الفكرهًْو النهاي هًْالبدايم)، 1986ق/1407الدمشقي، أبوالفداء اسماعيل( كثير ابن - 
  المرعشي النجفي.  هًْ، قم: افست مكتبصفين هًْوقعق)، 1404مزاحم، نصر( ابن - 
  .هًْالمعرف دار :صقر، بيروت احمد ، تحقيق سيدمقاتل الطالبيين تا)]، [بيالحسين بن لىع الفرج ابواالصفهاني،  - 
  .هًْالسلفي هًْ، قاهره: المطبعالجامع الصحيحق)، 1400محمد( عبداهللا بخاري، ابو - 
  الفكر. ، بيروت: داركتاب جمل من أنساب األشرافم)، 1996ق/1417يحيي( بن بالذري، احمد - 
  .الهالل هًْ، بيروت: دار و مكتبفتوح البلدانم)، 1988(-----  - 
  .، تهران: انتشارات سروش و البرزتاريخنامه طبريش)، 1378علي( بلعمي، ابو - 
  ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.تاريخ الفيش)، 1382تتوي، قاضي احمد و قزويني، آصف ختن( - 
  المصطفي البابي.  هًْ، مصر: مكتبسنن الترمذي الجامع الصحيح و هوم)، 1962ق/1382محمد( عيسي ترمذي، أبو - 
  .انجمن آثار ملى :، تهرانالغارات م)،1997ش/1353(محمد بن اسحاق ابراهيم ابوثقفي كوفي،  - 
   .، بيروت: دار صادرمعجم البلدانم)، 1995حموي بغدادي، ياقوت( - 
  رات الرضي.، قم: منشواالخبار الطوالش)، 1368داوود( بن دينوري، ابوحنيفه احمد - 
، بيروت: دار الكتـاب  تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و االعالمم)، 1990ق/1410محمد( الدين ذهبي، شمس - 

  العربي.
  .هًْالرسال هًْبيروت: مؤسس ، سير أعالم النبالءم)، 1996ق/1417(-----  - 
  .راث، بيروت: دار التتاريخ االمم و الملوكم)، 1967ق/1387محمد( جعفر طبري، ابو - 
 .توس :تهران ،قمىعبدالملك  حسن بن على بن حسنترجمة  تاريخ قم،ش)، 1361حسن( بن محمد بن حسن قمي، - 
  نا]. جا]: [بي [بي فتحنامه سند،(چچ نامه)،تا]،  حامد[بي بن كوفي، علي - 
  .، تهران: امير كبيرتاريخ گزيدهش)، 1364مستوفي قزويني، حمداهللا( - 
  . هًْ، قم: دار الهجرمروج الذهب و معادن الجوهرق)، 1409حسين( نب علي مسعودي، ابوالحسن - 
  ).افست قم ، دار الصاوي، (هًْ، تصحيح عبد اهللا اسماعيل الصاوى، القاهرالتنبيه و اإلشرافتا]،  [بي-----  - 
  .هًْالديني هًْالثقاف هًْ، بور سعيد: مكتبالبدء و التاريختا]،  طاهر[بي بن مقدسي، مطهر - 
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و النشر  هًْللطباع هًْالرسال هًْ، بيروت: مؤسسكتاب السنن الكبريم)، 2001ق/1421احمد( الرحمن عبد أبو نسائي، - 
  .و التوزيع

  .الغرب االسالمي ، بيروت: دارمن فتوح العراق هًْمع نبذ هًْكتاب الردم)، 1990ق/1410عمر( بن واقدي، محمد - 
  .هًْكتب العلميبيروت: دار ال فتوح الشام،م)، 1997ق/1407(-----  - 
   .األعلمي هًْ، بيروت: مؤسسكتاب المغازيم)، 1989ق/1409(-----  - 
   .، بيروت: دار صادرتاريخ اليعقوبيتا]،  يعقوب[بي أبي بن يعقوبي، احمد - 
  



 

  مطالعات تاريخ اسالم
  1394تابستان /  25/  شمارة هفتمسال 

  
  ة روم الدين معتز خراساني از دولتمردان ايراني عصر سالجق تاج

  و خواص مريدان موالنا
  

  1نادره جاللي 
 

  
  
  
  
  

كـه در عهـد    الدين معتز خراساني ازجمله دولتمردان ايراني دولت سالجقة روم بـود  تاج چكيده:
ـاتي حكومـت قسـطمونيه و آنقـره را بـه عهـده          ركن الدين قليج ارسالن چهارم مـدتي ادارة امـور مالي

رفت. موالنا نيـز   ين محمد بلخي بود، به كرات به ديدار او ميالد داشت. وي كه از مريدان موالنا جالل
ـان  «، »همشهري«به او عالقة زيادي داشت و او را  ـاحب اعظـم  «و » فخـر خراس ـا    مـي » ص خوانـد. موالن

چندين نامه به او جهت رفع مشكالت مريدان خود و مردم نوشته و از او تقاضاي كمك كرده اسـت.  
القه به فرهنگ ايراني، با حمايت از موالنا، اين عارف و شاعر بنام ايرانـي  الدين معتز نيز به واسطة ع تاج

ـال      و ساخت مدارس و خانقاه ها در رشد طريقت مولويه در آناتولي كوشيد. در اين مقالـه بـه شـرح ح
وي پرداخته خواهد شد، سپس  نقش وي به عنوان يكي از وزراي ايراني قدرتمند و با نفوذ ايرانـي در  

ـته    دولت سالج ـاتولي سـهمي داش قة روم كه در گسترش عرفان و فرهنگ ايراني اسالمي در منطقه آن
  است مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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Taj- au -ddin Mo’taz Khorasani: an Iranian 
statesman in Rome-Saljuq’s Era and Mowlana’s 

special devotee 
 
Nadereh Jalali1 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Taj- uddin- Mo’taz Khorasani an Iranian statesman in Rome Saljuq era was 

one of the devotees of Mowlana Jalal - eddin - Rumi. He was in charge of tax affairs in 

Rokn - oddin –Ghlich Arsalan IV, in Ghostmunieh and Anghore, Anatolia. 

Having a strong tie between the statesman and Mowlana, as the former used to visit 

Mowlana frequently and  the latter calling him “Townsman”, “ noble of Khorasan” and “ 

supreme companion”, Mowlana seemingly had several writings to him asking for sorting 

out his devotees as well as other’s problematic issues in the region. Taj- au -ddin Mo’taz 

Khorasani made a great contribution to Mowlavieh sect by building some schools and 

monasteries in Anatolia all for his sincere devotion to Iranaian culture and to support 

Mowlana himself as Iranian poet and theosophist. 

This study focuses on Taj- au -ddin Mo’taz Khorasani’s biography and his role in 

Islamic Iran’s cultural and theosophical improvement in Anatolia region as an influential 

Iranian vizir in Rome-Saljuq’s era. 

 

Keywords: Anatolia, Rumi, Khaniqah, Taj-ud-ddin Mo’taz Khorasani 
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  مقدمه
اي را در تاريخ ايران رقم زد. بر اثر ايـن حمـالت    هفتم هجري، فصل تازه سدةايلغار مغول در 

جنـگ، بلكـه    كـس تـابِ   چنان خرابي و كشتار صورت گرفت كه نه تنها هـيچ  ويرانگر، آن
اگر «تحمل شنيدن نام مغول را نداشت. رعب و ترس نيز چنان در دل مردم جا گرفته بود كه 

ايـن   1».شـدند  انداختند، جملـه متفـرق مـي    كاله مغولي در ميان هزار جنگجوي خوارزمي مي
فراوانـي نيـز   فرهنگي لطمات روحي و هاي اقتصادي،  خسارتو   ايلغار، عالوه بر قتل و غارت

كه بيش از سه سده كانون رشد  زبان  - مردم ايران و جامعة آن وارد ساخت و خراسان را بر 
در بـالد   بين رفـتن مراكـز علمـي و فرهنگـي    با از .  يكسره ويران كرد - و ادبيات فارسي بود

هـاي   عرفـان و گـرايش   ؛پويايي جامعه رو به افـول گذاشـت  ماوراءالنهر، خوارزم و خراسان 
. بـه  اعتنـا سـاخت   از قبل شد و عمالً مردم را نسبت به سرنوشت خود بـي تر  غيرعقلي گسترده

هـا   و خانقاه به آن گرويدنداز مردم بسياري ، مغول بر رونق تصوف افزود ةحملعبارت ديگر 
، عرفا، فتيـان  دانشمندانهنرمندان، شماري از در اين ميان،  به پايگاه امني براي مردم تبديل شد.

، قلمـرو  به آسياي صـغير  - جان سالم بدر برده بودنداز اين ايلغار كه  - ي و اهل علم و قلم ايران
با مهـاجرت   2.مهاجرت كردند كه از امنيت سياسي و اجتماعي برخوردار بودسلجوقيان روم 

اين افراد، به تدريج كانون فرهنگي ايران از خراسان به آذربايجان و سپس بـه آنـاتولي انتقـال    
  و فرهنگ ايراني  در آن منطقه نفوذ و گسترش پيدا كرد.يافت و زبان و ادب فارسي 

است تركان  از ديرباز  پيش از ظهور اسالم به واسـطة  در منابع تاريخي آمده كه  اما چنان
هاي مكرر با ايرانيان، اسارت و يـا تـوطن آنـان در ميـان ايرانيـان، ارتبـاط تجـاري و         جنگ

آشـنا بودنـد ولـي در ميـان      ي و زبـان  فارسـي  با فرهنگ ايراناقتصادي و نفوذ مذاهب ايراني، 
عناصر مختلف تأثيرگذار بـر رواج فرهنـگ ايرانـي در منطقه،گذشـته از عوامـل اقتصـادي،       

تـرين   گمان مذاهب ايراني بويژه ميتراييسـم و مانويـت بـيش    تشكيالت كشوري و لشكري، بي
نگ ايرانـي در آن سـامان   بعد از ظهور اسالم  نيز حضور ايرانيان و فره 3تأثير را داشته است.

                                                 
  .191 نا]، ص [بي :به اهتمام هوتسما، ليدن مختصر سلجوقنامه،م)، 1902بي(  بي ابن   1
  .296 ، ص4ش، پژوهش ةنام  ،»سرگذشت دانشمندان و مراكز دانش در حمله مغول«، )1376( كسايي  نوراهللا   2
- 8 ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، صصفرهنگ ايراني در قلمرو سلجوقيان)، 1391رباني( زهراتر نك:  براي اطالعات بيش   3

ابوزيد بلخي،  ؛ 25 ، ترجمة حسين قرچانلو، تهران: ناشرمترجم، صو ممالكمسالك )، 1370خردادبه( بن عبيداهللا ابوالقاسم ؛  12
هاي آسـياي   تاريخ ترك)، 1376؛ والديمير واسيلويچ بارتولد(10، بيروت: دارالكتب العلميه، ص2 ق)، ج1417( التاريخ البدأ و 
، البلـدان  معجمق)، 1408( حموي  ياقوتعبداهللا ابي الدين ؛ شهاب 48و  24 - 20، ترجمة غفار حسيني، تهران: توس، صصميانه

  .24، بيروت: دار بيروت، ص 2ج
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ادامه يافت و با تأسيس سلسلة سالجقة روم، دامنة اين ارتباطات گسترش پيدا كرد و فرصـت  
مناسبي براي احياي مجدد فرهنگ ايراني و زبـان فارسـي در آنـاتولي پـيش آمـد. بـه نوشـتة        

، امرا و نخبگان حكومتي (سالطين، وزرابي و آقسرايي در عصر سالجقة روم  با حمايت  بي ابن
به عنوان زبان رسمي دولت سلجوقي تبـديل شـد و   زبان فارسي رجال ديواني) و غير حكومتي، 

استعمال آن در مكاتبات، فرامين، منشورهاي ديواني و اداري و حتي مكاتبات شخصي بزرگان 
غالـب وزرا، امـرا و رجـال ديـواني سـالجقة روم كـه در مشـاغل         زيرا سلجوقي رواج يافت. 

كردند و از  چون پروانه، حاجب، منشي، مستوفي، قاضي، مفتي و ... انجام وظيفه ميمختلفي هم
ترين ثروت را  اقتصادي اقتدار بودند و در  ميان طبقات اجتماعي در شهرها بيش  –نظر سياسي 

الـدين اصـفهاني و    الدين سليمان پروانه ديلمـي، صـاحب شـمس    در اختيار داشتند يا مانند معين
طـاي   الدين قـرا  جالل مانندو يا  1رازي، منسوب به يكي از شهرهاي ايران بودندقاضي عزالدين 

رفتند. بنابراين با حمايت آنان نه تنها  اسالمي به شمار مي - در زمرة طرفداران فرهنگ ايراني 
فرهنگ ايراني در آناتولي گسترش يافت بلكه زبان و فرهنگ حاكم بر زبان و ادب فارسي و 

    مرو سالجقة روم نيز شد.جامعة آن روز، قل
ولـد،  علما، عرفا و اصحاب طريقت مهاجر ايراني همچـون بهاءالـدين  از طرف ديگر حضور 

الدين محقـق ترمـذي، فخرالـدين عراقـي و موالنـا       رازي، برهانالدين قونيوي، شيخ نجم صدرالدين
ان صـوفيان خراسـان   رو الدين عربي و دنبالـه  محمد بلخي كه اكثراً مدافع فلسفة محييالدين جالل

سبب شد تـا عـالوه بـر زبـان  و ادب      بودند و به لحاظ ايدئولوژيكي نيز در جامعه نفوذ داشتند
ـترش يابـد؛ زيـرا          فارسي، عرفان و فرهنگ اسالمي ايرانـي نيـز در منطقـه آنـاتولي رشـد و گس

لي آنـاتولي را  در منابع تاريخي آن عصر آمده تقريباً  اكثر علما و مدرساني كه ادارة اصـ كه  چنان
در عصر سلجوقيان روم در دست داشتند، دراويشي بودند كه بـه مرتبـة اوليـايي ارتقـا يافتـه يـا       

هاي شرقي به خصوص ايران آمده بودند. بنـابراين فرهنگـي كـه در     قاضياني كه اكثراً از سرزمين
ين، سـالط 2هـاي اسـالمي بـه ويـژه از ايـران بـود.       جامعة تـرك آنـاتولي وارد شـد از سـرزمين    

هاي آنان نيز نسبت بـه ايـن علمـا،     پرور سلجوقيان روم و خانواده شاهزادگان، وزرا و امراي ادب
ـترده   عرفا، مشايخ و اصحاب طريقت ارادت، احترام و محبت بسيار داشته و با حمايت مالي گس

و هـاي متعـدد بـراي آنـان      ها و خانقاه هاي آنها، ساخت مدارس، زوايا، تكيه و برآوردن خواسته
                                                 

  .12: اطالعات، ص ، تهرانزبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني)، 1390محمدامين رياحي(   1
 پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    :، تهـران گـري در آنـاتولي   گري و بكتاشـي  تركان، اسالم و علوي)، 1392(خوئيمحمدتقي امامي   2

  .101المللي، ص  مطالعات فرهنگي و مركز مطالعات فرهنگي بين
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نه تنها به برگزاري مجالس وعظ و سـماع و شـركت در    1ها اختصاص دادن موقوفات زياد به آن
افزودنـد. درواقـع    كردند، بلكه از اين طريق بر شأن و نفوذ خود بين عوام نيز مي ها كمك مي آن

آنان با حمايت از اين افراد به شكل غيرمستقيم، فرهنگ ايراني و عرفاي بنام ايرانـي و اصـحاب   
بـراي  رسـاندند.   هـا يـاري مـي    دادند و به گسترش اين طريقـت  طريقت را مورد حمايت قرار مي

كـه از مـردان    - ديلمـي  پروانه سليمان الدين  معينيعني مشهورترين رجال ديواني آن عصر نمونه، 
، در توقـات  - زيرك،اليق، مدبر و به مدت بيست و شش سال حكمران حقيقي آسياي صغير بود

 لمعـات ق.) صـاحب   688شاعر و صوفي پر آوازة ايراني (متـوفي   ،فخرالدين عراقي خانقاهي براي
ـتماع مجـالس او بـه       دوستداران موالنا جالل. او از ساخت الدين محمد بلخي بود، غالبـاً بـراي اس

 فيه مافيهكه قسمتي از كتاب   رفت و موالنا نيز  به او عنايت ناصحانه داشت. چنان خانقاهش مي
 داد. ت. پروانه مجالس سماع نيز براي موالنا ترتيب ميخطاب به اوس

الدين محمد بلخـي شـاعر و عـارف     جالل الناموشخصيت از ميان اين مهاجران نامور، تأثير 
تـر اسـت. بـه نوشـتة مؤلـف       بنام ايراني چه در دوران حيات و چه پس از آن برجسته و نمايان

در قلمرو ايلخانان ايـران درآمـده بـود و سـلطان      هايي كه آسياي صغير او در سال االخبار هًْمسامر
ق.) همـراه بـرادران خـود فقـط نـامي از سـلطنت       682- 666الدين كيخسرو سوم (حك:  غياث

موالنا كه در ورود و گسترش مفاهيم و مضـامين   2داشت، جزو اصحاب طريقت وي بوده است.
- عزالـدين   روم همچـون  عرفاني به آناتولي نقش مهمي ايفـا كـرد، در ميـان سـالطين سـلجوقيان     

ـ  لـدين  ا ركـن  ق.)،643- 655دوم (حك:  كيكاوس  ق.)،655- 664چهـارم (حـك:    ارسـالن  يچقل

 الدين وزير، بدر قراطاي الدين نظير جاللي آنان و امرا راوزتن از  37الدين كيخسرو سوم و  غياث

و  اتابـك  لطنه، مجدالـدين سـ ال   نايب ميكائيلالدين  امين ،يصرق الدين علم ،جاجا الدين گهرتاش، نور
موالنا نيز همـواره از   3سودند. الدين سليمان پروانه، ارداتمنداني داشت كه سر بر آستان او مي معين

قدرت و نفوذ امر اين دولتمردان و رجال با نفوذ در راه كمك به مريدان و اطرافيان خود و حل 
از موالنا به اين وزرا، اميـران و اشـراف   مكتوبات متعدد ارزشمندي برد.  مشكالت آنان بهره مي

هـاي اخالقـي    دربارة خصوصـيات زنـدگي و ويژگـي    باقي مانده كه حاوي اطالعات سودمندي 
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موالنا است. موالنا در اكثر اين مكتوبات توصيه و پـايمردي كسـاني را نمـوده اسـت كـه بـه او        
منـد گردنـد. ناگفتـه     رهخواستند از حسن شهرت و پـذيرفتاري گفتـارش بهـ    مراجعه كرده و مي

هاي بزرگان طريقت همچون موالنا توسط امرا  بـه نـوعي، نفـوذ و     پيداست كه پذيرش شفاعت
  بخشيده است.    محبوبيت آنان را  فزوني مي

الدين معتز خراساني نيز ازجملة همين وزراي ايراني قدرتمند و با نفوذ عصر سلجوقيان  تاج
با ساخت مدرسه و شد و  الس وعظ و سماع او حاضر ميروم و مريدان موالنا بوده كه در مج

موالنـا   و  1خانقاه در گسترش عرفان و فرهنـگ ايرانـي اسـالمي در منطقـة آنـاتولي كوشـيد      
امـا از آنجـا كـه     مكتوباتي به او به جهت رفع مشكالت مردم و مريدان خود نوشـته اسـت.  

ن فارسـي در ايـران محـدود و    متأسفانه منابع پژوهشي در باب تاريخ سـلجوقيان روم بـه زبـا   
خراسـاني در دسـت    الـدين معتـز   تاجاطالعات اندكي دربارة رجال عصر سلجوقيان روم بويژه 

است و تاكنون پژوهش مستقلي دربارة او صورت نگرفته است، لذا در اين مقاله به شرح حال 
نـاگزير   وي و نقش او در گسترش عرفان و فرهنگ ايراني در آناتولي پرداخته خواهد شـد و 

بايستي به اطالعات اندكي كه در اين مقاله آمده بسنده كرد تا شايد بعدها مداركي بـه دسـت   
  الدين معتز خراساني تكميل كند. هاي ما را دربارة تاج آيد كه دانسته

الـدين   القضـات جـالل   الـدين طـاهر خـوارزمي، قاضـي     الدين معتز خراساني پسر محيي تاج
ق.) 634- 616نزد سلطان عالءالـدين كيقبـاد اول (حـك:     ايلچيخوارزمشاه بود كه با  سمت 

الدين قلـيچ   كه عزالدين كيكاوس دوم قلمرو پادشاهي خود را با برادرانش ركن رفت. پس از آن
ق. حكومـت  654ارسالن چهارم و عالءالدين كيقبـاد سـوم تقسـيم كـرد، هوالكـو در سـال       

سـياي صـغير بـه رسـميت شـناخت و      الدين را در دو بخش غربـي و شـرقي آ   عزالدين و ركن
الدين معتز خراساني از سوي مغوالن براي گردآوري خراج جهـت اداي ديـون    االمرا تاج ملك

ولي چون سـلطان عزالـدين كيكـاوس دوم از وي اسـتقبال      2سالطين سلجوقي به آناتولي رفت
چهـارم قـرار   الدين قليچ ارسـالن   اي نكرد و به او گفت كه بر سر راه شما سلطان ركن شايسته

الـدين قلـيچ ارسـالن     داشت چرا اول از وي مطالبه نكرديد، او همراه ديگر ايلچيان نـزد ركـن  
الدين معتـز و   الدين قليج ارسالن بود، از تاج الدين سليمان پروانه ديلمي كه نزد ركن رفت. معين

آمـده بودنـد،    ايلچيان استقبال كرد و با او از در دوستي درآمد. سپاهيان مغول كه بـه آنـاتولي  
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طرفداران عزالدين كيكاوس را شكست دادنـد و عزالـدين كيكـاوس بـه اسـتانبول گريخـت.       
الدين قليچ ارسالن كه سلطاني بالمنازع شده بود، ادارة امور ماليات قسطمونيه و آنقـره را   ركن

 ترتيب وي در كارهاي حكومتي يكي از رجال قدرتمنـد  الدين معتز واگذار كرد و بدين به تاج
  نويسد:  شد.آقسرايي در اين باره مي

الدين معتز به رأي رزين و حزم متـين، مقتـداي اكـابر دولـت بـود و در تـدبير        تاج«
هـا   ممالك و تحصيل مال روم مرتبة وزارت داشت و از حضرت عليا احكام يرليـغ 

الـدين بابـا بـدو     به نام او صادر شده و تحصيل مال بالش و قروض سالطين و شـمس 
الدين بابا را از متروكـات چيـزي    موده بودند و او عرضه داشت كه شمسحوالت فر

نمانده است. حكم يرليغ صادر شده بود كـه قسـطمونيه اقطـاع او بـوده اسـت و بـر       
موجب صوابديد او آقسرا و دولو را  بعبره متوجهات قسطمونيه در وجه مال بـالش  

  . »كه وزير پيشه بود نهادند و بدو تفويض كردند و سبب آن
الـدين پروانـه    الدين قليچ ارسالن بهم خورد و با معـين  اما ظاهراً مدتي بعد ميانة او با ركن

خطيـر نيـز از وي جانبـداري كـرد.      بـن  الـدين  متحد شد تا او را از بين ببرد و در شورش شرف
الدين پروانـه و   همراه معينق.)، 676اگرچه در ورود لشكريان ملك ظاهر بيبرس به آناتولي (

رفتنـد و نزديـك  پانصـد سـوار بـه       1الدين صاحب عطا از طرف سيواس به جانب يپنلوفخر
جهت تجسس متوجه ابلستان شدند تا از لشكر شام خبـر يابنـد امـا بـا ايـن وجـود چـون از        

مورد اتهام قرار گرفتنـد و موقـوف   حركت لشكر شام مطلع شده و آن را مخفي كرده بودند، 
    3دين معتز تبرئه شد.ال ولي چندي بعد تاج 2گرديدند،

به علو همم و ثبات كـرم موصـوف و   «الدين معتز كه  به نوشتة آقسرايي در دوران وزارت تاج
الدين كيخسرو با جملة اكابر و امرا در مجموع اوامر و نواهي رتبـت   در عهد غياث مبعوث بود و

تش، هـاي تحـت حـاكمي    ، در سـرزمين 4»حكومت و مشاورت و رسم امارت و مساهمت داشت
  كه دربارة ايام دولت و شيوة وزارت او آمده است :  آسايش، آرامش و رفاه برقرار بود. چنان

هر بقعه كه از ممالك در تحت تصرف او بود از غايت رفاهيت و آيين عمارت از «
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روضة ارم نموداري و از عرصة خرم آثاري بود، راهي داشت چنان روشن كه آفتاب 
اي داشت كه چنان فرخ كه سـعادت از آن   نمود و سايه به مشعله داري آن تفاخر مي

برد. ايام دولـت او را  تـاريخ خيـرات و زمـان حكومـت او را عهدنامـة        رشك مي
  1».اند كه رسوم نيكوكاري و قواعد خوب كرداري مستمر بود مكرمات دانسته

رود به آناتولي ق. به هنگام و677الدين معتز ازجمله امرايي نيز بود كه اباقا را  در سال  تاج
كردند. او اباقا را تا ارزنجان همراهي كرد و در آن شهر تمام مايحتاج سپاه مغـول   همراهي مي

را فراهم و نيازهاي آنان را برآورده ساخت. اما پس از عزيمت اباقـا، در آنجـا  بيمـار شـد و     
مسـند  : «نويسد آقسرايي در باب مرگ وي و عدم فقدانش مي  2سرانجام در همانجا درگذشت.

امارت از آن منبع راحت و احسان خالي ماند و آن عقد دولت منظوم شده به انضمام پيوست، 
    3».و كفاه و صدور و دهاه جهان از نعمت او نيز محروم ماندند

ها، با سالطين، وزرا،رجال و امراي قدرتمنـد   موالنا با پيروان همة آيينكه اشاره شد  چنان
فيـه  كه خـود در كتـاب خـويش      ت مختلف دوستي داشت. چنانسلجوقيان روم و افراد طبقا

   4».مرا خويي است كه نخواهم كه هيچ دلي از من آزرده شود«نويسد:  مي مافيه
نسبت به اهل سياست نيز نگرشي از سر تأمل و انديشه داشت وآگاه بود كـه  در اين راستا 

تماعي او و نحوة رفتـارش بـا   موقعيت اجمداران نفوذ داشته باشد.  تا حدودي بايد بر حكومت
 5شود رفتاري تأثيرگـذار بـوده اسـت.    مستفاد مي مافيه فيهكه از كتاب  چنانامراي آن روزگار 

نوشته، حضور امرا، وزرا و رجال ديواني قدرتمند و آن كتاب   62وي براساس آنچه در مقالة 
سته است؛ زيـرا معتقـد   دان نفوذ را در مجالس درس و وعظ و يا  مراسم سماع خود مفيد مي با 

خواهنـد كشـاند. موالنـا     بوده دامنة نفوذش را گسترش داده و مريدان بيشتري را بـه سـوي او   
گشايي از كارهاي فروبستة خلـق  نوشـته    مكتوبات متعددي خطاب به اين افراد به جهت گره

لطـي در  الـدين م  كه افالكي به نقل از صـالح  چنانشده است.  ها مي كه او واسطة برآوردن آن
  نويسد:  مي العارفين مناقب
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ــا مريــد شــدم  مــي « ــدم كــه روزي ده دوازده رقعــه  چــون بــه حضــرت موالن دي
فرستاده، مساكين و اهل حاجات را روا شـدي و هـيچ   الدين] پروانه و غيره  به[معين

  1». يكي خطا نكردي
هـاي   هـايي كـه در زمينـه    به نوشتة فريدون نافذ اوزلوق اين مكتوبات بـه جهـت آگـاهي   

   2دهد ارزشمند و ارمغاني براي جهان عرفان است. مختلف به دست مي
موالنا در اين مكتوبات جنبة محبت و احترام خود را به مخاطب منظورنظر قـرار داده و  

كند اخالق اسالمي، فضيلت و جوانمردي است. بر اين اسـاس بـه هـر     آنچه از آن حمايت مي
  ه تا آنان را خشنود سازد.  كس به قدر وسع و توانايي خود كمك كرد

زبان اين مكتوبات فارسي زيبا و دلنشين؛ و زباني اسـت كـه در ميـان طبقـات روشـنفكر      
آناتولي رايج بوده و سند معتبري است كه  نشان از تسلط فرهيختگان آناتولي به اين زبان دارد. 

شعار شاعران بزرگ با ا  و حديث و الفت و انس قرآناز آنجا كه موالنا به جهت استغراق در 
ها بـه كثـرت    ق.) اطالعات وسيع ديني و ادبي داشته، در اين نامه354 عرب مانند متنّبي (متوفي

الي عبارات و اشـعار شـعراي مشـهور  ايرانـي ماننـد سـنايي و        به به آيات و اشعار تازي در ال
در آن  استشهاد جسـته اسـت كـه گويـاي آن اسـت      - كه به آنها عالقة زيادي داشته   - عطار

انـد. سـبك نگـارش ايـن      زمان، اهل فضل و مخاطبان اين مكتوبات با هر دو زبان آشـنا بـوده  
مكتوبات، هرچند مانند اخوانيات منشيان درباري نيست و نويسنده بناي سجع و لفاظي ندارد، 

هـا بـراي مخاطبـان     اما مشحون از القاب و عناوين رسمي آن روزگار است كه در آغاز نامـه 
هـا   نامـه  پايـانِ  3تـوان ناميـد.   است. از اين رو، نثر او را در مكتوبات نثـر ملمـع مـي   ذكر شده 

جاويـد  «برخالف آغاز كه غالباً رسمي و مصنوع است، صميمانه و دوستانه و عموماً با دعـاي  
    4.شود ختم مي» چنان باد«يا » چنين باد

و بـا امـراي آن   اين مكتوبات به جهت درك موقعيـت اجتمـاعي موالنـا و رفتـاري كـه ا     
هاي بلنـد او   روزگار داشته سودمند و حائز اهميت است. رفتاري آموزنده كه نشان از انديشه
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  دارد و طريقت او را سازنده و پويا كرده است. 
الدين معتـز خراسـاني را بـه عنـوان يكـي از       از آنجا موالنا در اين مكتوبات به دفعات تاج

بـا نفـوذ ايرانـي در  دربـار سـلجوقيان روم و فـردي        دولتمردان بلندپايـه، رجـال قدرتمنـد و   
آيـد   دانسته است، چنين بر مـي  القول مخاطب قرار داده و او را از  خواص مريدان خود  مقبول

هـاي موالنـا    خواستهبا تدبير و قدرت، كه كالمش در  او نفوذ و تأثير زيادي داشته است و او 
كه از دوستداران موالنا و احتـرام شـاياني    سطة آنالدين نيز به وا تاج كرده است. را اجابت مي

  داده است.  براي او قايل بوده، مجالس سماع نيز براي او تربيت مي
دربارة چگونگي و زمان ورود او به حلقة مريدان موالنا اطالع دقيقـي در دسـت نيسـت؛    

ـ  هاي افالكي چنين پيداست كه ظاهراً مدتي كه موالنـا بـا حسـام    ليكن از نوشته دين چلبـي  ال
رفتـه   الدين پروانه به مجلس وي مي همنشين بوده به جمع مريدان موالنا گرويده و همراه معين

داشته، به سبب زادگـاه مشتركشـان    مي و  موالنا نيز او را از جميع امراي سلطان بيشتر دوست 
 1ديده اسـت.  مي» طالب صادق و مستسقي آب حيات و جلّاب معاني«خوانده و  مي» همشهري«

هايش بـه عالمـان و دراويـش و دسـتگيري از فقـرا       ها، محبت همچنين او را به واسطة احسان
جاهـاي  كند كـه در   توصيف مي» اميري معتبر، مردي صاحب خيرات«مورد مهر قرار داده و 

ولي چون خواست  2هاي متعدد بنياد كرد  ها و رباط ها، بيمارستان مختلف روم، مدارس، خانقاه
  ن و ياران موالنا دارالعشاقي بسازد، موالنا نپذيرفت و بدين مناسبت غزلي سرود:براي دوستدارا

 كنـيمما در جهـان مـوافقـت كـس نمـي
 ما قـصر و چارطـاق بـرين عرصــة فنــا  
 جز صدرِ قصرِ عشق در آن ساحت خلود

  

 كنــيم  ما خـانه زيــر گنبــد اطـلــس نمـي     
 كنـيم  چون عاد و چون ثمـود، مقـرنس نمـي   

 3كنـيم  نوح و چون خليل مؤسـس نمـي  چون
الدين معتز به اين پاسخ موالنا قانع نشد و از طريق نواب خود براي او از مال جزيه سـه   تاج 

دنيـا از كجـا؟،    4هزار دينار فرستاد ولي موالنا آن را نپذيرفت و گفت كه ما از كجا و شنقصة
موالنا از او شفاعت كند. سـرانجام   الدين معتز از سلطان ولد، پسر وي، خواست تا نزد پس تاج

كـه موالنـا در    - تكلف پهلوي مدرسة عـامره  اي ساده و بي سلطان ولد به او اجازه داد تا خانه
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اي بود كه به اعتقـاد   خانه در اين مدرسه جماعت 1براي مريدان بنا كند. - كرد آنجا تدريس مي
نشست و به مطالعة  آنجا تنها ميخانه را داشت و موالنا در  گولپينارلي در اصل صورت قرائت

گـاه گـاه    شـد؛  همچنين در مواقع ديگر كه آنجا درس بر پا مي 2شد. كتب و تفكر مستغرق مي
الـدين معتـز مبلـغ     روزي امير تاج«نويسد:  كه افالكي مي فرستاد. چنان اي براي موالنا مي نقدينه

خـود قيـد كـرد كـه وجـه       هفت هزار درم سلطاني از آقسرا نزد موالنا فرستاد و در مكتوب
رد نكند. موالنا آن را قبول كرد  و  دستور داد  حالل است و از مال جزيه است تا موالنا آن را 

الـدين   اي براي شـرف  نيز مدرسه الدين معتز در آقسرا  تاج 3الدين چلبي بردند. همه را نزد حسام
    4».قيصريه ساخت

انقاه ضـياءالدين وزيـر در قونيـه، نقـش     ضمن نقل حكايتي دربارة خ العارفين مناقبمؤلف 
الدين چلبي به مشيخت خانقاه ضياءالدين وزير بيـان كـرده و    الدين معتز را در تعيين حسام تاج
الدين معتز مصلحت چنان ديد كه تقريـر خانقـاه ضـياءالدين     خدمت اميركبير تاج«نويسد:  مي

ن بسـتاند؛ بعـد از آنـك فرمـان     الدين چلبي بنويسـند و از سـلطان فرمـا    وزير را به نام حسام
الدين اجتماعي عظيم كرده اجالس بي نظير ساخت و به حضـرت   همايون نفاذ يافت، امير تاج

موالنا اعالم كردند كه خانقاه ضياء وزير به حضرت چلبي تعلق گرفت؛ حضرت خداوندگار 
  5 ».با جميع ياران برخاست و روانه شد

اي درخواست تفويض خانقاه  ئله اشاره دارد و طي نامهموالنا در مكتوبات خود نيز به اين مس
     6الدين چلبي را كرده است. ضياءالدين وزير و خانقاهي ديگر شايد موقوفة ضياءالدين به حسام

عموماً دوستانه و گاهي در شـفاعت،  الدين معتز نوشته  مكتوبات متعددي كه موالنا به تاج
ي كمك در حل گرفتاري و مشكالت مـردم  از او تقاضاوساطت و سفارش و توصيه است و 

ها رسم ادب را به جا آورده و پس از ذكر القاب و عنـاوين و اوصـاف    كرده است. او در نامه
متعدد و سالم و تحيت، او را با انواع دعا و ثنا عزيز داشته اسـت. سـپس موضـوعي را عنـوان     

حكـايتي پرداختـه و عاقبـت     نموده، آيات و احاديث و اشعار متناسب با آن را آورده، به ذكر
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الـدين   رسـد تـاج   درخواست خود را براي انجام كاري از او بيان كرده است. چنين به نظر مـي 
معتز ظاهراً  به جهت رقابت شديدي كه بين امراي سلجوقي براي تقرب به بزرگـان طريقـت   

ين عرفاي شمار در مجالس ا هاي بي تر در ميان توده وجود داشته، با هدف كسب مقبوليت بيش
بنام شركت كرده است. اگرچه انگيزة سياسي بر اعتقادي غلبه داشته است اما در هر حـال بـا   

اي به گسترش طريقت مولويه در رواج فرهنـگ ايرانـي و عرفـان در آنـاتولي      هر نوع انگيزه
  1كمك كرده است.

ي به رجـال بـا نفـوذ    الدين چلب الدين داماد حسام اي كه دربارة نظام موالنا از ميان دوازده نامه
الـدين را از گرفتـاري و از    سلجوقيان روم نوشته و درخواسـت كمـك از آنـان كـرده تـا نظـام      

الـدين معتـز نوشـته، خواسـتار كمـك بـه        اي نيـز بـه تـاج    پرداخت مطالبات معاف دارند، نامه
گـرداب   اين كشتي بي حمايت آن نوح ِ كرم از«هاي وي جبران شود، زيرا  الدين شده تا زيان نظام

اميـر  «الـدين معتـز را بـا صـفات و القـابي چـون        او در اين نامـه تـاج  » يابد. طوفان خالصي نمي
الفقـرا،   المسـاكن، اعلـمِ اعـدل، احسـان پيشـه، مـونس       الذكر، لطيـف الفكـر، مصـباح    رباني،كريم

 الـدين نيـز بـا عنـوان     خطاب نموده  و از نظـام » گستر، عاقبت انديشه، فخر خراسان و عراق عدل
فرزند مخلص معتقد كه حقوق فرزندي و خدمت و جانبازي مخلصانه بر او بسيار ثابت داشـته  «

سـرانجام بـا ذكـر     2، ياد نموده اسـت. »و از عهد صغر در باب فقراي رباني، مال و جان بذل كرده
  نويسد:   برد و مي رباعي از خود و بيتي از ابوطيب متنّبي و پند و اندرز و احاديثي به پايان مي

الحسـاب و   االمـرا اسـتاد ايـن آزمـايش اسـت كـه حـق تعـالي سـريع          خود ملـك «
دارم  المكافات است. هيچ كس در اين باب زيان نكرد و نخواهد كرد. چشم مي سريع

الـدين، ايـن    كه ساية عنايت ملكانه پادشاهانة مخدومانه، دربارة فرزند مخلص، نظام
ين عهدة گران بيرون آيد... ايـن خيـر   بار ديگر مبذول فرمايد و خداوندي كند تا از ا

به خيرهاي ديگر نماند، از آسمان هفتم تا زمين هفتم فرق است ميان احسان كـردن  
به فقراي اهل تن تا فقراي اهل دل و حقيقت و معلوم است كه خويش و پيوسته بـه  

الحقـايق، امـام الهـدي،     المشـايخ، جنيـدالزمان، امـين القلـوب، شـمس      خدمت ملك
اهللا،اهللا، اين احسـان را از جـنسِ    –اهللا العارفين بطول بقائه  متّع –و الدين  الحق حسام
   3.»هاي ديگر نفرمايد شمرد احسان
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عيـاض   بن الدين است. حكايت فضيل نامة پنجاه و نهم نيز در خصوص طلب ياري به نظام  
ت. در بخشي اين نامه رنگ طلب و بخشايش بدان داده اس از عارفان سمرقند مندرج در اواخر 

  از اين نامه آمده است:
الدين، از قديم  و نيت پاك آن يگانة عالم پوشيده نباشد كه نظام از حسن اعتقاد «

العين اين داعي بوده است... شب و روز آنچـه دارد ايثـار راه حـق     و از عهد طفلي قره
سـت.  االمرا است و فداي فقراي راستين؛ و اين سبب دوام دولت آن يگانة عالم، ملك

نوازي و فقيرپروري  االمرا او را بدان عنايت،كه اليق درويش دارم كه ملك چشم مي
االمرا گواهي باشد بر گوهر پـاك و   شاهانة اوست، نظر فرمايد تا اين نوازش ملك

االمرا و تحريض باشد خلق را بـر خير؛كـه    نواز ملك  حال شريف فقيرپرور درويش
دن ديگران باشد بر خير، و اهمال و اهانـت  تربيت ملوك، اهل خير را، تحريض كر

  1».رغبت كردن خلق باشد از خيرات كردن اهل خير، فاتر كردن و بي
صـاحب اعظـم،   «الدين را بـا القـاب و صـفاتي همچـون      موالنا در نامة پنجاه و هشتم، تاج

 خطاب كرده و توصية كمك بـه سـيد  » االسالم و المسلمين ناشرالعدل، باسط الفضل و افتخار
الدين نامي از اكابر قونيه و مريدان خود را نموده كه به عقيدة او، عالم عادل زاهد، فخـر   شرف

  : آل ياسين و سيداالشراف بوده است، زيرا به اعتقاد او
قناعت و صبر بسيار كرده بر هست و نيست و آن بزرگ را از دور دعا  سيد اجل، «

باري نهد از ذكر حالت خويشتن؛ خواسته است كه بر خاطر مباركش  گفته و نمي مي
الزال  –اما، چون كارد به استخوان رسيد و اضطراب به نهايت انجاميد، جناب عالي 

از آن مشهورتر است در دستگيري فقرا، خاصه فرزندان رسول بحـق... اميـد    –عالياً 
بدين طرف شاكر و ذاكر بـازگردد،   - زاداهللا شرفه –الدين است كه سيد جليل، شرف

   2». حد نهايت باشد و جزاي بي ن همه قاصدان خدمت، تا ثوابِ بيهمچو
كـه   - نامة هشتاد و هشتم، حاوي درخواست تفويض امامت و وعظ مسجد قـرا ارسـالن   

الدين چلبي اسـت. او در ايـن    به صدرالدين پسر حسام - الدين خجندي بوده وقف خاندان شمس
ناميده كه به خيـر  » امام اجل، فخرالمذكرينفرزند عزيز، صدرِ صدرزاده، «نامه صدرالدين را 

و نشر علم و تحصيل فضل شـب و روز مشـغول بـوده  و آن قـوت فراغـت و رفاهيـت را از       
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دانسته است، از اين رو شب و روز دست دعا به سوي خداوند  الدين مي هاي تاج عنايات و لطف
   1برداشته و مزيد دولت او را خواسته است.

» صالح ملـك و ملّـت  «در سفارش فخرالمشايخ است و غرض خود را نامة هفتاد و پنجم 
كه از براي زاد آخرت و دستگيري روز درماندگي كـه در  «برشمرده و اظهار اميدواري كرده 

قلـم اينجـا رسـيد سـر     «و مطالـب خـود را بـا مصـرع     » اين خير خطير است معاونت فرمايد
    2برد. از خاقاني شرواني به پايان مي» بشكست

الملهـوفين و   الفضـال، مغيـث   الفقـرا، مربـي   الدين، مونس نامة صدم، از صاحب اعظم تاجدر 
خواهد كه بار ديگر اخي محمد را عفو كرده و بنوازد و در كنف حمايت  المظلومين مي غياث

خطاب كرده اسـت  » عزيز معتقد متعبد«موالنا در اين نامه اخي محمد را فرزند  3خود بگيرد.
  نويسد:  ميالدين  و به تاج
از بندگان و چاكرانِ  قديم و دعاگويان و هواخواهان ديرينة آن حضـرت اسـت و   «

 ه خدمت شده است بر اميد آن رحمتپروردة آن رحمت و رضيع آن نعمت. متوج
پادشاهانه. توقع است كه چون بعد از يأس تمام و حيرت و حرمان و محنت فـراق  

،به عفو و بخشايش آن عزيز مشرّف و زنـده  ٌ عليه شده بود آن بزرگوار ،كه مغضوب
شد و ربنا ظلمناهاي او به حضرت كريمِ و الكاظمينَ الغيظَ و العافينَ عنَ النّاس و اهللاُ 
يحب المحسنينَ، َادام اهللاُ علُوه،پذيرفته و مقبول آمد و باز در حلقة بندگان راه يافت 

همچو او دلبسته و تشنة آنند... اكنون جز  و از مجاوران كعبة آن اقبال شد،كه بسيار
خواهد. مهر آن حضـرت را بـر    داند و نمي آن نواختگاه، ملجأي و مالذي ديگر نمي

آيـد و   گوشة جان بسته است و سرمة اميد در ديدة نياز كشيده بـدان حضـرت مـي   
آويزي ندارد جز آن رحمت بي پايان به شفاعت اين داعي مخلـص   كشي و دست پيش

آن حضــرت هرگــز مــردود نشــده اســت. توقــع از احســان و پادشــاهي و  كــه از 
حد آن يگانه جهان است كه احوال پراكندة او را نظامي دهد و بـه   نوازي بي درويش

   4».عنايت و رعايت، او را زنده كند
از اخي محمد ديوانه، شاگرد شيخ اسدالدين مـتكلم كـه در سـيواس    العارفين نيز  مناقبدر 
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اين شخص تا روزگار اولو عارف چلبي حيـات داشـته و بـراي     1برده شده است.ساكن بود نام 
داده است. وي بـا خانـدان موالنـا دوسـتي داشـته و بـه افـراد آن         وي مجالس سماع ترتيب مي

  موالنا اين نامه را با رباعي از خود: 2مند بوده است. خانواده عالقه
 آزادي را به لطـف خـود بنـده كنـي

  

ــزار  ــه ه ــه زان ك ــي ب ــده آزاد كن  بن
الدين نامي را كرده كه ظـاهراً از علمـا    موالنا در نامة صد و هفتم تقاضاي كمك به جالل 

الدين خواسته جهت اخذ وام به او ياري  خطاب نموده و از تاج» عزيز عزيز عزيز«بوده و او را 
متفّـنن بـوده كـه    الدين سيد المدرسين،تاج الخطبا و عـالم فاضـل    رساند. به اعتقاد موالنا، جالل

پيوسته شاكر و ذاكر احسان و تربيت و نوازش آن بزرگوار است و او در اين نامه متذكر شده 
  3الدين هر احسان، عنايت و توجهي به او بكند درحقيقت به او كرده است.  كه تاج

الدين را كرده و درخواست نمـوده تـا    در نامة صدو نوزدهم نيز توصية  شخصي به نام شمس
ـتي شـمس      لدين او را عفو نموده و بندها تاج الـدين   نوازي او را از سر بگيرد. ظـاهراً ايـن فـرد بايس

الدين معتز باشد كه در اواخر حيـات از كارهـاي ديـواني دسـت كشـيد، بـه        اي نايب تاج گنجه
ـتي بـا آن گـروه و شـاميان شـد، در        تصوف روي آورد و چون در فتنة ابن خطير متهم بـه همدس

الـدين   هاي تاج موالنا در اين نامه همچنين سپاسگزار احسان4ق. به شهادت رسيد.676حدود سال 
محمدي االخالق، خداپرست رباني، عالي همت، وافـر رحمـت و   «و از او با صفات  5معتز است

كه آرزومند ديدار او به زودترين زماني و همايون وقتي است. موالنـا  » لمله و الدين ياد كرده ا تاج
  :  عالءالدين چلبي نوشتهبيتي از اشعار خود را كه بر سر مزار فرزندش در اين نامه 

 ان كـــانَ ال يرجـــوك االّ محســـنُ
  

   ــرم ــتجيرُ المجـ ــوذُ و يسـ ــبِمن يلـ  فَـ
  درج كرده است. 

الـوزرا، مرّبـي العلمـا،     ملـك « الدين معتز با عنوان  موالنا در نامة صدو سي و ششم از تاج 
و توصيه شخصي را كرده و در پايان نامه يـادآور    ياد» االيثار و االيقان الخيرات و معدن مؤسس

كه عنصر پاك و عقلِ دراك آن  شده است كه هيچ ذره خيري در راه دين ضايع نيست ...چنان
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      1امير ديندار در كلّ احوال ساعيِ خير باشد.
  گيرينتيجه 

تأثيرگذار ايرانـي در دربـار سـالطين    هاي با نفوذ و  الدين معتز خراساني ازجمله شخصيت تاج
سلجوقي روم بود. او پس از ورود به آناتولي و حضور در دربـار سـالجقة روم بـا كـارداني و     
درايت، مراتب ترقي را طي كرد و توانست بستر مناسبي براي رشـد فرهنـگ، ادب و عرفـان    

فارسـي در قلمـرو    ايراني در آناتولي فراهم آورد. او در زمينة فرهنگـي بـه حمايـت از زبـان    
سالجقة روم پرداخت و از سوي ديگر با حمايت از عرفان اصيل ايراني و عارف بزرگي چون 
موالنا و برقراري روابط دوستانه با وي نه تنها زمينة آرامش و آسايش اين عارف و مريـدانش  

راستا به  را فراهم ساخت، بلكه از عرفان و سلوك ايراني در قلمرو آنان پشتيباني كرد. در اين
ساخت مدارس، مساجد و خانقاه پرداخت و همچون مريدي پـر شـور در جلسـات وعـظ و     

  برد. شد و از كالس درس و بحث وي بهره مي درس موالنا حاضر مي
  

  منابع و مĤخذ
، به سـعي و تصـحيح و حواشـي عثمـان     االخيارًْ هاالخبار و مساير هًْمسامر)، 1943محمد( بن آقسرايي، محمود - 

  : انجمن تاريخ ترك.   آنقره توران،
 نا].، به اهتمام: هوتسما، ليدن: [بيمختصر سلجوقنامهم) ، 1902( بي بي ابن - 
  : ناشرمترجم . ، ترجمة حسين قرچانلو، تهران مسالك و ممالك، )1370ابوالقاسم عبيداله( خردادبه، ابن - 
و توضـيحات غالمعلـي حـداد عـادل،      )، انتخاب، مقدمـه 1393احوال دل گداخته: گزيده مكتوبات موالنا( - 

  تهران: سخن.
  .2: دنياي كتاب، چ، تهرانالعارفين مناقب )،1362( الدين احمد شمس افالكي، - 
، تهـران: پژوهشـگاه   گري در آنـاتولي  گري و بكتاشي تركان، اسالم و علوي)، 1392خوئي، محمدتقي( امامي - 

  لمللي.  ا گي بينمركز مطالعات فرهن و علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  ، ترجمةغفار حسيني، تهران: توس .هاي آسياي ميانه تاريخ ترك) ، 1376بارتولد، والديمير واسيلويچ( - 
  . ، حواشي: خليل عمران منصور، بيروت: دارالكتب العلميهالتاريخ البدأ و ق)،   1417( سهل بن بلخي، ابوزيد احمد - 
  ي، تهران: انجمن آثارومفاخر فرهنگي.، تصحيح توفيق سبحان)1389ديوان كبير ( - 
  ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.فرهنگ ايراني در قلمرو سلجوقيان)، 1391رباني، زهرا( - 

                                                 
  .234 - 232همان، صص    1



 67                                                    الدين معتز خراساني از دولتمردان ايراني عصر سالجقة روم و خواص مريدان موالنا تاج

  تهران: اطالعات. بان و ادب فارسي در قلمرو عثماني، ز)،1390رياحي، محمدامين( - 
الدين محمد مشهور به مولوي،  موالنا جالل)، رساله در تحقيق احوال و زندگاني 1376الزمان( فروزانفر، بديع - 

  تهران: زوار.
  .  4ش  پژوهش، ةنام، »سرگذشت دانشمندان و مراكز دانش در حمله مغول«)، 1376نوراهللا(كسايي،  - 
الزمـان فروزانفـر،    )، جزو چهارم، با تصحيحات و حواشـي بـديع  1363(كليات شمس تبريزي يا ديوان كبير - 

  : اميركبير . تهران
ـ. سبحاني،مولويه بعد از موالنا)، 1366گولپينارلي، عبدالباقي( -    تهران: كيهان. ، ترجمة توفيق ه
رايزني فرهنگي جمهوري  )، به قلم جمعي از نويسندگان،گردآوري 1369موالنا از ديدگاه تركان و ايرانيان( - 

  اسالمي ايران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي .
ـ.سبحاني، تهمكتوبات)، 1371الدين محمد رومي( موالنا جالل -    : مركز نشر دانشگاهي. ران، تصحيح توفيق ه
   

  



 



 

  مطالعات تاريخ اسالم
  1394 تابستان/  25/  شمارة هفتمسال 

  
  م.)1917ـ  1864هاي ( سياست فرهنگي حكومت تزاري در فرارود طي سال

  ( مطالعة موردي: نظام آموزشي)
  

  
  1حسن حضرتي    

  2سيده فهيمه ابراهيمي
  
  
  
  
  
  

بعد فرهنگي خود، تالشـي بـود در جهـت     سياست روسي سازي حكومت تزاري در چكيده:
انضمام فرهنگي فراروديان به قلمرو تمدن روسيه كه جدا از فرهنـگ اروپـايي بـود. اسـتعمارگران     

ورزي در قالب مخالفت با اسالم، تشكيالت ديني را هدف قـرار دادنـد كـه     روسي در اين سياست
اري نمايندگان حكومت تزاري در گذ نهادهاي آموزشي فرارود نيز جزئي از آن بود. روند سياست

دانسـتند) و بـه تبـع آن اقـدام واكنشـي       مي» تعصب اسالمي«حوزة آموزش (كه آن را كانون توليد 
تـرين موضـوعات مـورد پرسـش در ايـن دوره اسـت. طـرح مشـخص          مسلمانان، يكي از محوري

لب شـود و  ها اين بود كه حمايت كامل دولتي از مراكز آموزشي كهنه و مـنحط فـرارود سـ    روس
سپس در رقابت با نهادهاي جايگزين روسي(مدارس روسـي و روسـي ـ بـومي) تضـعيف شـده و       

گيـري   بيني مقامات روسي، حاصل اين تقابل، شكل اهميت خود را از دست بدهند. برخالف پيش
) بود كـه گرچـه سـاختار آن تـا     جديديا  اصول نوگونه جديدي از نظام آموزشي محلي( مدارس 

ها را نـاگزير سـاخت چـرخش كـاملي در      وارداتي بود اما توفيقاتي داشت كه روسحدود زيادي 
  روند سياستگذاري خود داشته باشند.

  
 سازي، فرارود، نهادهاي آموزشي، جديديه روسي كليدي: هايواژه
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Cultural policy of Czarism in Transoxiana: 
Educational System 

(1864- 1917AD) 
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Abstract: Rusification in its cultural aspect was an attempt for the cultural annexation 
of Transoxiana to the Russian civilization in Czarism, which by no means was similar to 
the European culture. According to this policy Russian colonizers, opposed to Islam, 
targeted on Transoxiana’s Religious organizations and Educational System. The trend of 
this process in the field of education, applying by Russian representatives who used to call 
the Islamic organizations “the centre of Islamic fanaticism”, and then the reaction of 
Muslims to this critical subject is one the most pivotal concerns in this period. The plan was 
to restrain the governmental support from old fashioned educational system. It would 
eventually lead to fail and eliminate the old schools in competition with Russian alternative 
institutions so called Russian Schools or Russian – Indigenous Schools.  

Contrary to the Russian expectations, a new kind of local educational system was 
formed instead, namely, New Principles schools (Madares- e Asl- e- no/ Jadid). The 
structural pattern although was imported, it was in a great extent successful and made 
Russian to take a crusial turning point in their domination policy.  

 

Keywords: Russification, Transoxiana, Educational Systems, Jadidism 
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  درآمد
ها آنگاه كه با زعامت يك كشيش مسيحي و مشايعت سربازان صـليب بـه دسـت، بـه      روس

داراالسالم رسيدند از پيوند وثيق دين با فرهنگ، اجتماع، سياست و ديگر عرصه هـا در ايـن   
كردند كه تأثير كليسا بـر   ها خود نيز در اجتماعي زندگي مي سرزمين به خوبي آگاه بودند. آن

ورزي رهبـران   ي بسيار قابل توجه بود. مردان كليسـاي ارتـدوكس در سياسـت   حيات اجتماع
شـود   ها وجه دين برجسته مي تزاري نقشي قاطع و تعيين كننده داشتند، لذا در دعاوي تمدني آن

ها عالوه بر ادغام سياسي اين سرزمين به  اي براي توجيه پيشروي، رسالت آن و در مباني انديشه
سازي بيولوژيك، ادغـام و همگـن سـازي     ختن روسية بزرگ و همسانقلمرو روسيه براي سا

گيرد. هدف از اين سياست اين بود كه اتباع جديد هم چنـان   فرهنگي نيز مورد توجه قرار مي
هايي  شك چنين سياست كه به قلمرو روسيه پيوستند به فرهنگ و دين روسي نيز بپيوندند. بي

لكه بايد ابتدا حسن نيت خـود را بـه مسـلمانان ثابـت     توانستند پي بگيرند ب را با خشونت نمي
دادند، دينـي كـه مـردم فـرارود و علمـاي آن       كردند. يعني بايد خود را مدافع دين نشان مي مي
ق. 1283م/1866اي زمـاني مفـاهيم را تغييـر دهنـد. در آگوسـت       فهميدند و سپس در بازه مي

ـ در ا 1ه اعـالم شـد.  يروسـ  يراتـور از امپ يند بخشـ كآن تاش يه طكمنعقد شد  يا عهدنامه ن ي
ه مردم كد مطمئن باشند يد بايمان جدكم شهر، حايط تسليه در شراكح شده بود يعهدنامه تصر

 يبـه زنـدگ   يد امپراتـور يجد يايه رعاكند ك ين ميه تضميقدم هستند. روس ن خود ثابتيدر د
نند و موقوفـات را  ك يرا پرداخت م ياسالم يها اتيدهند. مال يعت ادامه ميخود مطابق با شر

 ينـدة و يه و نماين آمده بود: به فرمـان پادشـاه روسـ   يند چنكدر عهدنامه تاش2ند.ينما يحفظ م
هـا بـه خواسـت و ارادة خداونـد      ه آنكم ينك يند اعالم مكف به شهروندان تاشيژنرال چرنيا
ـ ها با شند. آنكعت دست بين شريد از قوانياهللا نبا محمد رسول نيمتعال و د جهـت منـافع    د دري

افته يون در مدارس حضور ينند. روحانكنند، نماز پنجگانه را به موقع ادا كن تالش ين سرزميا
ـ  يها ين اسالم، شرب خمر، بازيند. ديب نماياهللا را ترغ ل ن رسويو د (قمـار) و امـور    يمعنـ  يب

ر شـود. د  يگونـه بـدعت خـوددار    د از هـر يل باين دليرده است، بدكخالف اخالق را ممنوع 
مـان  يه از اكـ متعهد شـدند   يند صورت گرفت. مأموران روسكمشابه تاش يز گفتگويبخارا ن

                                                 
 2aاق ، نسخه كپي شده موجود در كتابخانة گروه تاريخ دانشگاه تهـران، اور تاريخ جديده تاشكندمال محمد صالح تاشكندي،     1

2b.  
2  Crews, Robert D.(2009),  For Prophet and Tsar, Islam and Empire in Russia and Central Asia, United 

States of America, harvard university press , pp. 242, 253. 
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  1نند.كنند دفاع ك يه از تزار اطاعت مك يهمة افراد
سـازي يعنـي    ترين وجه سياست روسـي  گونه تفسير شود كه برجسته تعهدات فوق نبايد اين

ابتدا فراموش شده است. نكتـة   ها داشت، از همان اي براي روس سازي كه اهميت ويژه مسيحي
ها مندمج بودن اسالم را در تـار و   ها در اين زمان آن است كه آن ورزي روس مهم در سياست

ها تجربـة نـاموفق تاتارسـتان و باشقيرسـتان را      پود حيات فراروديان درك كرده بودند. روس
ازگاري نداشـت.  هـا سـ   اي اين چنين، خطر كردن با سياست محتاطانـة روس  داشتند. با تجربه

زماني كه به فرارود رسيدند، اسالم هراسي درد مشترك مقامات تـزاري بـود و روز بـه روز    
سازي) را فرامـوش   مسيحي كه هرگز اين قصد و هدف( يافت. بنابراين در عين اين هم شدت مي
 كردند، اما رويكـردي  گيري مي و مقامات سن پترزبورگ نيز مشتاقانه آن را پي 2نكرده بودند

ديدند كه تحمل پذيري به هـيچ عنـوان وجـود نـدارد و      ها مي توأم با حزم و تدبير داشتند. آن
ها را دچار چالش كند. فرماندار كل تركستان، ژنـرال   حتي ممكن است به شدت قدرت روس

كاوفمن، معتقد بود كه ما بايد تمدن مسيحي را در تركستان بياوريم اما نبايد تالش كنـيم كـه   
توانستند دخالت قابـل تـوجهي    ها حتي نمي كس را به مردم بومي ارائه دهيم. آنمذهب ارتدو

كردند، بـه همـين دليـل هرگـز اجبـار نكردنـد.        در عادات ديني مردم بكنند. بايد احتياط مي
مساجد و مدارس را حفظ نمودند و در ابتدا هيچ يك از مناصب ديني را هم منحل نكردنـد.  

ها بايد منفعل و نااميد شوند اما نـه از طريـق تبليغـات     مدارس آنكاوفمن معتقد بود، مالها و 
مسيحي مستقيم؛ زيرا اين مسئلة بسيار تحريك كننده است. گرچه داغ اين ناكامي بر دل همة 

هـا   مردان قدرت و كليسا در روسيه ماند اما تا جايي كه شرايط نه چندان مساعدشـان بـه آن  
در عرف و عادات و رسـوم  » عدم دخالت«ا شعار آغازين اجازه داد بر حيات ديني مسلمانان ب

  ديني مردم، طي جنگي نرم، چنگ افكندند.
ها كه با هدف تقريب فرهنگي به اجرا درآمد حـوزة نظـام    ورزي اي از اين سياست نمونه

گرفت. نهادهاي آموزشي فرارود به دليـل كهنگـي و ركـود     آموزشي اين سرزمين را در بر مي
تر از دو نهاد وقف و قضاء در برابر اين هجمه آسيب پـذير   حاكم بود، بيششديدي كه بر آن 

                                                 
1   Ibid, p 242 . 

زمان فضاي فكري و معنوي حاكم در اروپا تغيير يافته برخي معتقدند عدم فشار در تغيير مذهب به دليل اين بود كه در اين     2
  ها در قازان داشت. ق. روس10م/16بود و اين فضا تضاد زيادي با اقدامات سدة 

Svat, Soucek (2000), A History Of Inner Asia,Cambridge: Cambridge University Press , p.204. 
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هـا   اسـت. البتـه آن   1ها معتقد بودند كه اين مدارس مركـز توليـد تعصـب اسـالمي     بود. روس
مواجـه شـدند بـه حمايـت از ايـن مـدارس كهنـه         مدارس اصول جديـد هنگامي كه با رشد 

طلبي كه در اين مدارس ظهور يافته بـود،   ي اصالحها پرداختند، زيرا از خطرات ناشي از كانون
بسيار بيمناك بودند. مطالعة نهاد آموزش در فرارود دورة تزاري بررسي روند تحول يك نهاد 

ها را از جانب بوميان مسلمان و  ها و واكنش اي از كنش ديني است كه در درون خود مجموعه
حيات فرهنگي مسلمانان ايـن سـرزمين،   حاكمان مسيحي در بردارد. آنچه كه تا كنون درباب 

به ويژه در ايران مورد توجه قرار گرفته، ابعادي از جريان حركت جديديه به طور كل بـوده  
و مباحث مربوط به آموزش، وقف و محاكم شرع در خارج از ايران نيز بسيار مـورد غفلـت   

نگـي مسـلمانان در   اند. در اين نوشتار تالش بـر آن بـوده تـا از مجمـوع حيـات فره      واقع شده
  هاي سلطة تزاري، نظام آموزشي كه نقطة ثقل آن بوده، مورد بررسي قرار گيرد. سال

  نگاهي به نظام آموزشي فرارود در آستانة اشغال تزاري
ـ ثر اهل خبـر، معلـوم و ما  كا يق. برا1000ش از سنة يفرارود پ يات علميخ حيتار آبـرو و   ة ي

اسـالم داشـت و شـامل دونـوعِ      يايـ ة دنيهمانند بق ييشرف است. ساختار نهاد آموزش، الگو
ها اغلب در مسـاجد واقـع شـده     تبك) بود. مي) و مدرسه (آموزش عالييتب (آموزش ابتداكم

تب توسـط  كشدند و آموزش در م يت ميحما يو خصوص يعموم يها هيبودند و توسط سرما
و  يسـطح  يبه قدر ها تبكگرفت. اما در سدة اخير آموزش م يا مؤذن صورت ميامام مسجد 

ز يـ همـه چ  يوتـاه كد اما در مـدت  يانجام يه هر چند گاه پنج سال به طول مكبود  يرجديغ
در فرارود باال بود. در  يسواد يزان بيها، م تبكرغم تعداد قابل توجه م يشد. لذا عل يفراموش م

كـاري   بخارا به مكتب و مكتب دار يعني معلم چنين اعتقادي بود كه هر ماليي كه از دستش
كرد. ماليي كـه فـي الجملـه عقـل و      داري مي آمد و فضل و كمالي نداشت، بايد مكتب بر نمي

ها  از بچه يمكرفت. تعداد  مي 3و صلوةخواني 2ادراكي داشت بايد سر كار ديگري مثل زواري
    4 افتند.ي يرده و به مدرسه راه مكتب را تمام كم

                                                 
1  Musalmanskii Fanatizm .  

 آيد منظور محافظت از مزارها باشد. غل توضيحي در منابع يافت نشد، به نظر ميدربارة اين ش    2
 احتماالً منظور امامت جماعت است.    3
ن يهمـ  ار محدود بود لذاير ما بسكم، فيازموده بوديرا ن يشهر يده و محافل علميرا ند يد از آنجايي كه ما جاييگو يم ينيع    4

ه هـر  كـ م يم و اعتقاد داشتيانگاشت يم يچوب و فالق خود را اسباب خط و سواد آموزن يتب و همكاه خود را ميس يها چاه
بش باشد صـاحب  يسال اگر نص 10تا  5ها برود و پس از  تبكن ميد به ايده بايماه رس 4سال و  4ه به سن كفرزند مسلمان 
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ل بود از مدرس، امام و مـؤذن. طـالب   كتشرفت و م مدرسه، تحصيلگاه عالي به شمار مي
 يار مختصريستند و درآمد بسيز يمدارس م يها ناميدند، در حجره مي» مال بچه«ها را  كه آن

ه و ير، روسـ يشـم كه طالبي از هنـد،  كاز وقف داشتند. شهرت مدارس فرارود سبب شده بود 
دهم ميالدي؛ تنها در مدارس ه در آغاز سدة نوزكشود  يند. گفته ميايجا ب به آن يستان شرقكتر

ـ   يه بـه مـدارس بخـارا مـ    كـ  يافراد 1ردند.ك يبخارا سه هزار طلبه تلمذ م تـر در   شيآمدنـد ب
در ايـن   2االسالم و قوت اسـالم بـود.   هًْن شهر قبيه اكرا ياند؛ ز  ه بودهيالت عاليتحص يجستجو

ادنـد، امـا بـه    د مدارس حساب، هندسه، طب، تاريخ، حكمت طبيعيه، شعر و ادبيات درس مي
ده بود. يبار زمان مورد بحث ما رس اين سرزمين در تنزل افتاده به حال اسف يتدريج احوال علم

گر علوم نافعه اشتغال داشتند، پس يث و دير، حديمثل تفس ينيه به علوم دك يسانكاز آن زمان 
اسـت   يعيردند و طبك يم يانه زندگيرده، منزوكا يدن كاند تر حاصل نموده يه تخصصكاز آن

(كـه از عهـد    يسـات وقفـ  يحمايـت تأس  يافتند. بخشي از عالمان نيز بـرا ي يز نميه شهرت نك
خـود بـاز    يرده، از مقصـد اصـل  كـ اد شده بود)، به پادشـاهان رجـوع   يان و بعد از آن زيبانيش

ات عربـي از جـدول دروس خـارج شـد و     يماندند. در يك روند تدريجي، اصول فقه و ادب مي
امالً كـ  يه متـون اصـل  كچنان مبالغه شد  يخوان يآن شد. عاقبت در حواش حواشي، جايگزين

ـ معـروف مثـل شـرح ملّـا، عقا     يها خواندن شرح يحذف شدند. پس از مدت ـ د نسـفي، عقا ي د ي
ل، عمر طلبه به خطبـه و بحـث   يسال تحص 20تا  18شده در ظرف  كب و... تري، تهذيعضد
ه خـود  كـ د يرسـ  ييار بـه جـا  كـ وزدهم مة سدة نيشد. در ن يور صرف مكمذ يها تابكهمه 

 يهـا  هيها و حاش از خطبه ي، قدر»مجموعه«ست و نابود شد و به نام يور هم نكمذ يها تابك
آن هـم بـه شـكل نـاقص،      ينـ ير از علوم ديرده، طبع نمودند. به غكور را جمع كمذ يها تابك
  3نبود.  يدر برنامة درس يزيچ

                                                                                                                   
مشـغول   ياركند بعد از آن به ك يز بر مد را ايدو سوره از قرآن مج يكت نماز و يمان، نيلمات اكشود وگرنه  يخط و سواد م

،  بـا مقدمـة كمـال الـدين     تاريخ انقـالب فكـري در بخـارا   ،  )1381گذراند(صدرالدين عيني( شود و به سختي روزگار  مي مي
 ).28، 19صدرالدين زادة عيني، تهران: سروش، صص 

، ترجمـة كـاوه بيـات، تهـران: دفتـر پژوهشـهاي       )آسياي ميانه( مجموعه مقاالت تاريخي)، 1376برتولد اشپولر[و ديگران] (   1
خانـه و   يقـار  96تابخانـه،  ك 13مسـجد جـامع،    18مسـجد،   296مدرسـه،   400ند يگو ي/ در باب بخارا م29فرهنگي، ص

، به كوشش احرار مختـاروف، تهـران: مركـز اسـناد و     تاريخ نافع)، 1384بلجواني ( سيد محمد بن علي خانه داشت (محمد تبكم
 ).28- 27لماسي،  صص تاريخ ديپ

  عيني، همان.    2
 . 164(دورة كامل پنج جلدي)، به كوشش علي اكبرسعيدي سيرجاني، تهران: نشر آگاه، ص يادداشتها)،  1362صدرالدين عيني(    3
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 يررسـم يرا به صورت داوطلبانه و بطور غ يث و فقه اسالمير قرآن، حديطالب بايد تفس
خواندنـد.   ين خودشان را هم نمـ يخ سرزميتار يخواندند. طالب حت يمتخصص م يكش يدر پ

ات يـ مشخص و قابل پيش بيني در ح يه چارچوب ذهنكشد  ين ساختار سبب ميآموزش در ا
ـ در ا يويـ دنو  ينـ يان علـوم د يـ ز ميجاد شـود. تمـا  يدانش آموختگان اين مراكز ا يا شهياند ن ي

رد يگ ياز خداوند سرچشمه م يها هر علم را به اعتقاد آنين نبود؛ زكها مم آن يچارچوب برا
شد و خـارج   ين ميها تلق ن اعتقاد در ذهن آنيرد. ايگ يرا م ينيارزش د يكو در نتيجه رنگ 

ـ   يصـورت نمـ   يل، امتحان رسميان دوران تحصيدر پا 1معنا نداشت. يزين چياز ا  يگرفـت ول
در  ينـ يردنـد. ع ك يافت مـ يس و آموزش دريمحترم، جواز تدر يها از خواجه يكيطالب از 

ه افـراد  كـ اسـت   يا بخارا به گونـه  يها ه: احوال مدرسهكد يگو يباب مدارس اين سرزمين م
م كـ ار يده باشند، بسـ يزار رس ه در شورهك يدار حاصل يها ن مدارس همچون بوتهيباسواد در ا

وي به نقل از  3اند. گويد كه: اين مدارس النة تعصب گرديده جاي ديگري ميو يا در  2اند؛ بوده
ده يادبانه و نفهم يچند نادان، ب يجمع آمدن مهمل«... د: يگو ين مدارس ميدر باب ا احمد دانش

ه به ظلم و غصـب از طالـب   كز و حلوا و جامه و تنگه يغوغا برداشتن و هر چندگاه طبق مو
سـخن   ياريند. اسـتاد از بسـ  كسه كيو فرح در  ياستاد دهند و او به شادر بستانند و به يعلم فق

سـتن  كش سست شده به دنـدان ش يها هاضمه و دندان  ردن و حرف زدن دل مرده باشد، قوتك
گاه غوغـا  يد و روز از پگاه تا بيتاب سكخواب  يردن، شب به جاكنتواند و به خوردن هضم 
ردن فرصـت  كـ ت كـ نتواند، به طعام خـوردن و حر رون و درون ير بيآرد و غلغله بشنود و س

   4».فراخ در گرما و سرما مسجون باشد يد و در درون گنبدياين
ـ وارده بر آن با يها بيه در باب مدارس و آسك يار مهميتة بسكن م ايـن اسـت كـه    يد بگـوئ ي

 گرچه خريد و فروش حجره هاي وقف دار به لحاظ شرعي روا نبود؛ اما در اين دوران بـا فتـواي  
بردند همة حجره هاي مدرسه از طريق خريد  هاي شرعي به كار مي علما كه در مسائل ديني، حيله

هاي فقير براي اقامت در مدارس  و فروش، ملك خصوصي شده و به دست ثروتمندان افتاد و طلبه
ن يار را بدون گرفتن پول اجاره به يها، طلبة فق موارد صاحبان حجره ياريدر بس 5به سختي افتادند.

                                                 
1  Adeeb Khalid(2003),The Politics Of Muslim Cultural Reform, Jadidism In Central Asia, California : 

University Of California Press,  p.2. 
  .117، دوشنبه: نشريات دانش، صكشور كوههاي بلند و واديهاي زرفشان) ، 1970رحيم هاشم(   2
  .48،  ص تاريخ انقالب فكري در بخاراعيني،     3
 .170، صيادداشتهاعيني،     4
  .3تان، ص، استالين آباد: نشريات دولتي تاجيكسمرگ سودخور)، 1956صدرالدين عيني(    5
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هـا   نيه به حجرة اكاي  ل: نخست طلبهيه به دو دلكثواب بل يدادند. البته نه برا يها اقامت م حجره
ـ ه باكنها مشغول باشد. دوم آنيحمال به خدمت ا يكشه مثل يد مثل هميند باينش يم د از عـالم و  ي

ها به  نها بخواند تا آ درس در محضر آن يكشه يرده، همكجاهل بودن صاحبان حجره قطع نظر 
   1تر مدرس شوند. مدرسة بزرگ يكه شاگرد دارند در كن واسطه يا

آموزي طالب مشتاق علم ايـن سـرزمين كـه از     اين روند معيوب، آسيب بسياري به روند علم
اي نيز برخوردار بودند، رساند. آنچه مدارس داشتند رونق بازار علم نبود بلكـه   تعداد قابل مالحظه

ـيده   عظمت و شكوه تاريخي نه ادهاي آموزشي فرارود بود كه ميراث شهرت آن به اين زمـان رس
توانـد   بود. پرسشي كه در اين زمان ذهن برخي را مشغول داشت، اين بود كه آيا اين نابسـاماني مـي  

آيـد؟ البتـه طـرح ايـن      هـا مـي   دوام داشته باشد و در اين صورت چه بر سر مسلمانان و اطفـال آن 
  بود كه گويي هنوز زمانش نرسيده و تا به بلوغ چند گامي مانده بود.ها نوعي انقالب فكري  پرسش

  ها در حوزة آموزش روند سياست گذاري روس
ها در اعمال سياست در حوزة آموزش سه مرحله را از سر گذراندند كه البتـه از پـيش    روس

ام انديشيده نبود. نخستين مرحله، تأسيس مدارس روسي بود كه به علت عـدم رونـق، وارد گـ   
شد. در ايـن مرحلـه آراء انديشـمندان روس بـا هـم       2ديگر يعني ايجاد مدارس روسي ـ بومي 

داننـد و   گيري طبقة روشنفكران جديد را محصول اين نظـام مـي   متفاوت است. گروهي شكل
سازي كردند. دستة ديگـر ايـن طـرح را     معتقدند اين گروه كمك بسياري به سياست نزديك

ه و معتقدند نه تنها هيچ تأثيري نداشـت بلكـه بـه شـكل گيـري      كامالً شكست خورده دانست
  گري اسالمي را رونق بخشيد، كمك كرد.  مدارس جديد كه اصالح

هـا در برابـر مـدارس جديـد و      هـا در ايـن حـوزه واكـنش آن     مرحلة سـوم اقـدام روس  
را نقطـة  طلبي بود كه اقدام فرهنگي را از مدارس آغاز كرده بودند و آنجا  انديشمندان اصالح

  دانستند. عزيمت براي اصالح جامعه مي
  تأسيس مدارس روسي 

ــوزده در تركســتان حــدود   مدرســة ابتــدايي اســالمي(مكتب) و  5000در نيمــة دوم ســدة ن
                                                 

  .42- 41، تهران: نشر شهرياران، صص بيانات سياح هندي)، 1390عبدالرئوف فطرت(    1
2   Russko Tuzemnye Shkoly. 
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ژنـرال   1شاگرد داشتند. فرمانـدار كـل تركسـتان    75000مدرسه وجود داشت كه حدود 400
دانسـت ولـي بـه جـاي      ع روسيه ميالكساندر فون كاوفمن وجود اين مدارس را برخالف مناف

ها، سياستي را دنبال كرد كه براي همة نهادهـاي   هرگونه حركت مستقيم در جهت انحالل آن
بود. وي بر اين باور بود كـه   2ها اسالمي در منطقه به كار گرفت و آن همان ناديده گرفتن آن

در تأمين كادرهـاي  قطع حمايت دولت و به پايان رسيدن موقعيت ممتاز مدارس عالي اسالمي 
حكومتي، اين مدارس را به حدي تضعيف خواهد كرد كه خود يا به نحوي اساسي دگرگـون  

بنابراين بدون هيچ نوع حفاظت حكومتي، رهـا   3خواهند شد و يا از حيز انتفاع خواهند افتاد.
ها  بچه اي در اجبار والدين براي فرستادن بهره از هر وسيله دهي، بي از هرگونه نظارت و جهت

براي آموزش، مدارس اسالمي در موقعيتي كامالً جديد تحت سلطة حكومـت روسـيه قـرار    
كاوفمن براي جبران خأليي كه انتظار داشت از انحطاط مدارس بومي حاصل شـود،   4گرفتند.

توانسـتند بـا    توسعة نظام مدارس ابتدايي روسي را تشـويق كـرد. در آنجـا دانـش آمـوزان مـي      
درس بخوانند. هدف كاوفمن از اين نوع نظام آموزشي، ايجـاد شـهروندان    آموزان روسي دانش

گفت كه هدف اساسي  ها توجهي نداشت. او مي و او در اين فرايند به دين آن 5مفيد روسي بود
آموزش عمومي در منطقه، بايد توسعة آن در جهت منافع روسيه باشد. باورهاي ديني بوميـان  

كند، جـايي   شود. اما دولت تنها از مدارس روسي حمايت مي بايد بدون هيچ گونه تعدي حفظ
توانسـت   پردازند. از نظر او تنها اين نوع آموزش مـي  ها و بوميان با هم به تحصيل مي كه روس

    6شهروندان مفيد تربيت كند.
                                                 

م. به اشغال نظامي روسيه در آمده بود و  1943شد كه از سال  هاي اين منطقه مي قلمرو فرمانداري كل شامل تمام سرزمين   1
تحت رياست يك فرماندار بود و رياست سراسر قلمرو تركستان بر عهدة فرماندار كـل  و   شد. هر ايالت ايالت تقسيم مي 5به 

  مقرّ وي در تاشكند بود. 
يعني ناديده انگاشتن اسالم ناميد، تئوري مديريت نمودن مردم بدون دخالت  Ignorirovanieاين سياست كه كاوفمن آن را     2

)، 1370ش در فرارود آن را در پيش گرفت. (الكساندر بنيگسن و مري براكس آپ(ا هاي رياست ها بود، و او در سال در امور آن
  ).26، ص1، ترجمة كاوه بيات، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي، چندهي، گذشته، حال، آيمسلمانان شورو

 .121اشپولر، ص    3
4  Richard Pierce(1960),Russian Central Asia 1867-1917( A Study In Colonial Rule), California: University Of 

California Press ,p.213. 
هـا را اتبـاع  وفـادار تـزار و      خواستند بدون توجه بـه ديـن مسـلمانان، آن    ها مي منظور از شهروندان مفيد اين است كه روس   5

طن و پادشـاه را پـدر خـود    سرسپردگان پادشاه نمايند. هدف ابتدايي افرادي چون كاوفمن اين بود كه مسلمانان، روسيه را و
  دانسته و در راه آن جانفشاني كنند. 

هاي عظيمي ميان جامعة فرارود و ديگر مسلمانان روسيه يافتند، لذا ناگزير بـه احتيـاط    ها پس از اشغال منطقه، تفاوت روس    6
دا در پي يكي شدن با مردم مناطق ها در ابت سازي فرهنگي به هيچ عنوان نبود. با علم به اين شرايط، آن بودند. امكان همسان
ها با مردم  ها را در دستان خود نگه دارند. يعني در اين زمان كوششي براي همگني آن خواستند كه آن اشغالي نبودند، اما مي
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را تغييـر داد (ايلمينسـكي پيشـنهاد     1با توجه به واكنش مردم بومي، وي توصية ايلمينسكي
سيستمي از مدارس روسي و ميسيونري شبيه به سيستمي كه در آموزش تاتارهاي  كرده بود كه

اي از كاركنان خود براي مطالعة ايـن موضـوع    و كميته 2قازان استفاده شد به كار گرفته شود)
هاي ديگر به ويژه بحران هاي خيوه و خوقند، تا سـال   تشكيل داد. اما به دليل اشتغال در زمينه

  تر اقدامي صورت پذيرفت.  ن، كمم. در تركستا1876
اما از اين زمان وزارت آموزش، كنترل خود را در منطقه از طريق ناظر كل مدارس آغـاز  
كرد و سازماندهي مدارس براي خدمت به جمعيـت در حـال افـزايش روسـيه و بـه نتيجـه       

ع تر هاي ناقص آموزش بوميان، آغاز شد. مدارس چند پايه در ميان جماعت وسي رساندن طرح
م. دو دبيرسـتان يكـي بـراي    1879روسي با داخل نمودن دانش آموزان بومي آغاز شد. در سال 

پسرها و ديگري براي دخترها در تاشكند تأسيس شـد. بوميـان همچنـان نسـبت بـه مزايـاي       
تفاوت بودند. اگرچه برنامه هـاي مـدارس خودشـان     كردند، بي ها ارائه مي آموزشي كه روس

                                                                                                                   
شـد. در گـام    گرفت، بلكه تالش بسياري با هدف نزديك ساختن مردم فرارود به حكومت تزاري انجام مي روسيه صورت نمي

خواستند از طريق آموزش، مسلمانان را به شهروندان مفيد روسيه( يعني مسلمانان روسـيه) مبـدل كننـد و     ها مي بعدي آن
هاي ديني و تغيير مذهب آماده سازند. لذا در ابتدا مقرر كردند  ها را براي تضعيف انديشه سپس در روند ديگري به تدريج آن

دانست كه چـون   ي هستند كه از خدمت نظام معاف شده بودند. كاوفمن ميكه مسلمانان، اتباع روسي نيستند بلكه بيگانگان
بيم مقاومت و مخالفت بود، اين فرايند بايد آرام و دقيق انجام شود. لذا وي از سياست نزديك سازي، همگني تدريجي را مراد 

عنصري محكوم به شكست اسـت،   دانست كه در تركستان، ايدئولوژي رقيب اسالم وجود ندارد و اساساً چنين كرد. او مي مي
گونه القاء كرد كه مسلمانان هـم   بنابراين بدون تحريك احساسات ديني مسلمانان، با جدايي دين آنان از قلمرو سياست، اين

  خواست كه مردم را در يك روند به اتباع وفادار تزار تبديل كند. توانند تبعة تزار باشند. در واقع او مي مي
  A.S .Morrison(2008),Russion Rule in Samarkand 1868-1910( A comparison with British India), Oxford: 

Oxford  university press ,p.35. 
م) خاورشناس و مسيونر روسي، استاد آكادمي الهيات قازان بـود. او بـاني طـرح    1891- 1822نيكالي ايوانوويچ ايلمينسكي(    1

هاي مسـيونري عبـارت انـد از     ترين سالح مسيحيان روسيه بود. از نظر او مهم ر روس ـ غير اي براي غي جديد و بسيار زيركانه
فشـرد كـه نخسـتين     اي بود، بر اين نظرخود پاي مـي  گر خبره مدرسه، معلم و زبان محلي. او كه ميسيونري مؤمن و استعمار

پذير آن اسـت.   قوت و نقاط ضعف و آسيبهاي  آميز به اسالم، شناخت همه جانبة آن و سرچشمه شرط براي تهاجم موفقيت
  ) .131- 130، تهران: مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، صصجنبش جديديه در تاتارستان)، 1387نيا( رحيم رئيس (

شـد. ايـن بخـش بـراي كارهـاي آموزشـي ميـان         در درون آكادمي ديني قازان، بخشي به نام تبليغ ضد اسالمي ناميده مـي     2
كرد. ائتالفي بـه نـام طريقـت قـازاني سـنت گـوري(        ، قفقاز و آسياي مركزي مسيونرهايي تربيت ميمسلمانان روسيةشرقي

هاي غير روسي امپراطوري انجام داد. ايلمينسكي مستشرق با  م.) كار وسيعي در ترجمة آثار ديني به زبان1867تأسيس سال 
هـاي   ه ويژه مسلمان را به عنوان امري ضروري ميان نظـام استعداد و چهرة پيشرو در اين زمينه بود. او وفاداري اتباع روسي ب

شمرد. او سيستمي تأسيس كرد كه شامل عناصر آموزش به شيوة غربي با تأكيد بر روح روسي بـا پـيش    رقيب آموزشي مي
ر جـا  كرد. هـ  ها منتقل مي اي به آن زمينة مذهب ارتدوكس بود و اين مطالب را توسط معلمان بومي به زبان كودكان مدرسه

نمودو معتقد بود اين روش در يادگيري زبان روسي نيز مـوثر اسـت. او بـا ايـن كـار       الزم بود از الفباي سيريليك استفاده مي
كه او سرانجام از روي ميل، خود را مشغول زبان و  داد. تا اين ها نفوذ مي هاي مسيحي را با زبان مردم بومي در فكر آن انديشه

  ).Pierce, Ibid,pp.204-5ديد( در جستجوي آموزش روسي مي
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گذاشـتند.   في پائين بود، اما به دليل پيوستگي با دينشان به آن احترام مـي ضعيف و به لحاظ كي
در باب مدارس روسي، بوميان تنها به اين توجه داشتند كه اين مدارس مطالعـة آثـار بـومي و    

گيرد. فوايد يادگيري و خواندن و نوشتن زبـان كفـار روس هـيچ     ها را دربرنمي تعاليم ديني آن
كرد. راه حل مشخص اين بود  راي فرستادن فرزندانشان به آنجا ايجاد نمياي در بوميان ب انگيزه

م. تنهـا   1870ها گنجانده شود. بر طبق قـوانين مصـوب سـال    كه اين موارد در برنامة درسي آن
هـاي   ابعاد قانوني دين اسالم، در مدارس روسي براي بوميان قابل مطالعه بـود و مطالعـة زبـان   

گرفت. ركود مالل انگيز نهادهـاي آموزشـي روسـي در     صورت مي محلي بايد با الفباي روسي
جذب دانش آموز از مردم محلي، منجر به بازانديشي و ارزيابي مجدد سياست كاوفمن پس از 

  1مرگش شد. 
  مدارس روسي ـ بومي

م. روزنباخ فرماندار جديد تركستان با اذعان بـه شكسـت مـدارس روسـي بـه      1884در سال 
بوميان براي توجه به مدارس روسي، سياست متفاوتي را در پيش گرفت  منظور متقاعد نمودن

و به تأسيس مدارس روسي ـ بومي اقدام نمود. مدارسي كـه در آن آمـوزش سـنتي اسـالمي و      
شد. صبح معلم روسي زبان، روسي و رياضي درس دهد و  روسي با هم و در كنار هم عرضه مي

شد، تدريس نمايـد. طـول    ا كه در مكتب ارائه ميهاي ديني ر در نوبت عصر درس 2يك داملّا
هاي سال چهارم دانـش آمـوزان را بـا تـاريخ و جغرافيـاي       دورة آموزش چهار سال بود. درس

هـا هـم    كرد. برجستگان محلي ناگزير به خدمت در اين سيستم شده بودند. آن روسيه آشنا مي
كردنـد.   دم از آن حمايـت مـي  فرسـتادند و هـم در ميـان مـر     فرزندانشان را به اين مدارس مي

م. نخستين مدرسة ابتـدايي  1884بسياري از اين مدارس وابسته به عوايد محلي ها بود. در سال 
گشوده شد.  سيد عظيم بيبراي بچه هاي بومي در تاشكند در منزل يك ازبك ثروتمند به نام 

ر آن ثبت نـام  مستشرق مشهور به عنوان معلم منصوب شد و سي و نه پسر ازبك د 3ناليوكين
م.، چهارده مدرسة ديگر 1886م. سه مدرسة ديگر گشوده شد و در سال1885كردند. در سال 

                                                 
1   Morrison, Ibid, p.68. 

  ملّاي بزرگ.    2
م.) از نجباي مسكو و پژوهندگان پيشرو در حوزة آموزش در تركسـتان بـود.  او در   1852- 1918والدمير پتروويچ ناليوكين (    3

 – 1885هـاي   منطقه را  در سـال  بومي - كه مسئوليت مدارس روسي  آكادمي نظامي پاولوسكي تحصيل نمود و پيش از آن
هاي بسياري را در ادارة استان فرغانه گذراند. وي براي مدتي منشي فرمانـدار كـل نيـز بـود و      م. عهده دار شود سال 1890

  ).(Morrison, Ibid,p.68ها در تركستان داشت.  انتقاد بسياري به اقدامات روس
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 1بومي) وجود داشت. - به اين تعداد افزوده شد. مشكالت زيادي حول افتتاح اين مدارس(روسي
  دهد: گونه شرح مي ها در تركستان بود، شرايط را اين ناليوكين كه منتقد   اقدامات روس

ورزيدنـد.   ردم روستايي از رها كردن فرزندانشان در مدارس جديد روسي اجتنـاب مـي  م 
خواسـتند فرزندانشـان را بـه آنجـا      حتي مقامات ادارة محلي و بوميـان متنفـذ و محتـرم نمـي    

هاي مختلف كه شخصـاً وابسـته بـه     هاي گروه بفرستند. برخي از كودكان به اجبار از خانواده
شـدند و برخـي ديگـر از ميـان      وستا (آقسقاالن) بودند، گرفته ميو بزرگان ر 2رؤساي ولست

شدند. در افتتاحية يكي از اين مدارس، بچـه هـا صـبح زود در نـزد      مردم بسيار فقير اجاره مي
فرماندار جمع شده بودند و بسيار مرتب لباس پوشيدند. لبانشان بي رنگ شده بـود و از تـرس   

بچه ها در يك آن، فرار كنند به همين دليـل در درب  ترسيد كه  لرزيدند. رئيس ولست مي مي
هاي نزديك مدرسه، زنان محلي بسياري  مدارس مأمور گذاشته بودند. بر روي پشت بام خانه

ايستاده بودند. در مراسم افتتاحية مدرسه، اين بانوان كه شاهد مراسـم بودنـد بـا صـداي بلنـد،      
   3.گريستند اند مي اي ايستاده گويي كه بر سر مرده

او همچنين در تشريح وجه ديگري از برخورد بوميـان بـا مـدارس جديـد چنـين اظهـار       
گفتند  كردند لبخند بزنند، و اداي احترام كنند. مي دارد كه: برخي از دانش آموزان تالش مي مي
ها و فرزندانشـان   شان به آن وقفه دانند چگونه از حكومت و مقامات محلي براي توجه بي نمي

زدنـد معتقـد نبودنـد و در     هايي كـه مـي   ها به هيچ كدام از حرف اما در واقع آن تشكر كنند.
طوالني مدت، قادر به فهم اين مسئله نبودند كه چرا اين مدرسه جديد افتتـاح شـده، چـون از    

خواهنـد در   هـا مـي   زد كه آن ها مردم نيازي به مدرسة جديد نداشتند. يكي حدس مي نظر آن
گفت كه اين آموزش جهت ارتقاء منصب بـراي بوميـان    د، ديگري مياينجا سرباز تربيت كنن
گفتند كه مدرسه براي برخي داليل ضروري است اما فهم دليل واقعـي   است. سومين گروه مي

   4آن براي مردم واقعاً سخت بود و فرماندار هم آن را مخفي نگه داشته بود.
احترامي به رسوم و دين دانـش   يا بيگونه تنبيه و  به دستور فرماندار كل، در مدارس از هر

م. فرماندار كل به مردم گفت: به خاطر 1905آمد. در سال  آموزان محلي، ممانعت به عمل مي
داشته باشيد كه ادارة آموزش به هيچ وجه به رسوم ديني كاري ندارد و به فرزندان شما اجازه 

                                                 
1   Pierce, Ibid, p.216. 

 گفتند. ا در دوران سلطة تزارها يك ولست ميروست 10به مجموعة     2
3   Ibid, Khalid, pp.157-158. 
4   Morrison, Ibid, pp.68-69. 



 81    م.)1917- 1864هاي ( سياست فرهنگي حكومت تزاري در فرارود طي سال

ديدند، مباحث دينـي را   مي اي كه در مدارس آموزش دهد كه در اين مدارس به همان شيوه مي
هـا تنهـا يـك معلـم      مطالعه كنند. بسياري از مدارس دو يا سه معلم روسي داشتند اما همة آن

ها، كار معلم بومي بـه نـيم سـاعت در روز     كه در سال چهارمِ تحصيل بچه بومي داشتند تا اين
تمركـز اصـلي   رسيد. با تغيير سده، تعداد مدارس افزايش چشـمگيري يافـت و بـه تـدريج      مي

ها كم توجهي و عدم حضـور مـردم بـود.     ها بر روي زبان روسي قرار گرفت. مشكل آن درس
كردند مثالً از زبان يـك فرزنـد كوچـك خانيـة خوقنـد       ها براي اين كار تبليغات مي روس
در روزنامـه چـاپ كردنـد كـه در آن از     » برادر مسلمان به من گوش كـن «اي با عنوان  مقاله
گفت. در اين مقاله آمده بود: فرزندانتان را  پرورانه و مدارس روسي سخن مي قيسازي تر روسي

به مدارس بومي بفرستيد و مطالعه زبان و علوم روسي را در مدارس داشته باشـيد. ايـن علـوم    
    1كنند. ربطي به ايمان ما ندارد اما مفيد هستند. فرزندان و رعاياي شما دعايتان مي

ها اين بود كه اعالم كردند تنها افرادي كـه در ايـن مـدارس درس     اقدام تبليغي ديگر روس
شوند. فرماندار كل  خوانده اند به عنوان مترجم، كارمند و مجريان اداري روستاها برگزيده مي

م. اين مدارس را بهترين وسيله براي حمايت از زبان و هويـت روسـي در ميـان    1909در سال 
ولـي همـان معـدود     2التحصيالن اين مدارس بسيار اندك بود.بوميان ارزيابي نمود. تعداد فارغ 

ها براي استفاده از آموزش غربي برخوردار شـدند، خـود    افراد بومي هم كه از تسهيالت روس
تـر   توان بـه مثابـه نزديـك    طاليه دار يك قشر روشنفكر بومي بودند. تشكيل اين قشر را مي

هـا   دستاورد قطعي نظام آموزشي روس 3اشتند.ها از ديرباز در نظر د شدني تعبير كرد كه روس
در منطقــه، معرفــي تفكــر جديــد در بخــش كــوچكي از جامعــة بــومي، بــه وجــود آوردن 
روشنفكران بومي و ظهور مدارس بومي در شكل اصالح شده بود. اين تغييـرات در آينـده بـه    

  4ها نبود. طور گسترده روي داد اما در جهت منافع روس
                                                 

1   Khalid, Ibid, p.83. 
م. در سراسر منطقة تركستان بيش از نود باب از اين نوع مدارس به فعاليت مشغول بودند. اما در اين مـدارس   1914تا سال    2

هـاي   خواندند. از اين گذشته تعداد به مراتب اندك تـري از شـاگردان بـومي بـه دوره     روسي درس ميدرصد از كودكان  95
م. تحصـيالت خـود را در مركـز     1904تـا   1879هاي  دانش آموزي كه طي سال 415يافتند. از ميان  تحصيلي باالتر راه مي

دانشجوي ديگر قـزاق و قرقيـز    54دادند.  ي تشكيل ميها را عناصر بوم نفر آن 65تربيت معلم تاشكند به اتمام رساندند تنها 
  ).(Ibidبودند

گر و شومي براي بسياري از مدارس بود اما آموزش اسالمي سنتي جايگاه خود را  هاي ويران مطمئناً دوران سلطة تزاري، سال    3
  ).Ibidحفظ كرده بود و پس از اشغال، نيز ارزش خود را داشت.(

4  Pierce,pp.217-20 / Devendra Kaushik(1970), Central Asia In Modern Times, ( A history from early 19th 
century ), edited by N.Khalfin, Moscow: Progress Publisher , p.75 . 
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  1در تركستانبومي   - مدارس روسي 
  دانش آموزان روسي دانش آموزان بومي مدارس سال

1886 4 116  -  
1891 22 375 51  
1896 28 650 51  
1901 45 1490 89  
  ؟ 2364 87 1906
1909 98 2975 102  

  
غالب مقامات روسي اين طرح را به عنوان عمـل روشـنفكري و روسـي سـازي، شكسـت      

هـا در   ها در منطقه بـود. روس  رات آن بر ضد منافع روسدانستند و از نظر آنان ثم خورده مي
انديشـمند   2ها با اصول روسـي موفـق نبودنـد. سـالكف     كسب اعتماد مردم و همراه ساختن آن

نويسد كه: شكست مدارس روسي  م. مي 1898هاي قيام انديجان در سال  روسي در تحليل ريشه
ست. استروموف ريشة اقبال كم بـه ايـن   بوده ا 3ها بومي به طور گسترده طرح و نقشة ايشان –

دانست. البته در كنار اين تحليل ها بايد به برنامـة محـدود و    مدارس را در تعصب اسالمي مي
آموزش ضعيف در اين مدارس نيز اشاره كرد كه در نهايت، همگي در كنار هم سبب شد كه 

   4اين مدارس  نتوانست ارتباطي ميان بوميان و روشنفكري روسي باشد.
  ها ها در برابرآن مدارس جديد بومي و اقدامات روس

ها در حوزة آموزش، بسياري از انديشمندان مسلمان منطقه به تأسـيس   در برابر اقدامات روس
مدارس به شيوة نو روآوردند كه در آن عالوه بر علوم متداول مكتب، علوم دنيوي مثل تاريخ، 

ني كه با الهام از مدارس اسالمي جديد تاتارسـتان،  شد. اصالح طلبا جغرافيا و ... نيز تدريس مي
                                                                                                                   

مدرسه به  89م.، 1911و در سال  83م.،  1906بومي، در سال  –مدرسه روسي  28م.، 1896در كل تركستان گويا تا سال 
م.،  مدرسة كشاورزي در 1901اي براي دختران در سال  م.،  مدرسه1896آمد. در تاشكند يك مدرسة تجارت در سال وجود
ها و حدود  درصد روس 95م. گشوده شدند. در مدارس روسي سير دريا  1904م.،  مدرسة فني راه آهن در سال 1900سال 

  ).Ibid,pp.160-1)  Khalid ,درصد بوميان بودند.  02/2
1   Ibid., p.159. 
2  Salkov. 

  دادند. فراروديان به علماي صوفيه عنوان ايشان مي    3
4  Morrison, Ibid,pp.70-71. 
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به تأسيس اين مدارس اقدام نمودند، راه نجات جامعة اسالمي را در برابر قدرت اجانـب تنهـا   
ريشـة  «گويـد:   دانستند. عبدالرئوف فطرت از رهبران حركت جديديه مـي  در علم آموزي مي

نشينان انگليسي را فرمانرواي هنـد و   علمي است. علم است كه مشتي جزيره ها بي همة بدبختي
ها را مالك الرقاب مسلمين تاتار، قرقيز، تركستان و قفقاز نموده است.  مصر كرده است. روس

اگر همين شيوه ادامه يابد تا چند سال ديگر از اسالم تركسـتان غيـر نـام در صـفحات تـاريخ      
كنـد نصـب العـين خـود      يماند. اگر احكام قرآن را كه به علم و دانش ترغيـب مـ   چيزي نمي

نسازيم تا چند سال ديگر اسالم ماوراءالنهر را به زير گران بار تسلط كفـار نـابود و تـا ديـده     
دايـرة علمـي كـه     1».گشاييد مساجد خود را بت خانه و فرزندان خود را نصراني خواهيد ديد

اي بود كـه در   طلبان جديدي بر آن تأكيد داشتند بسيار وسيع تر از چند شرح و ديباچه اصالح
شما را الزم اسـت علـومي را كـه    «گويد:  شد. عبدالرئوف فطرت  مي مدارس كهنه تدريس مي

خواهند نامتان را از صفحات عـالم براندازنـد،    نصارا به واسطة داشتن آن بر شما غلبه كرده مي
د بايـد  هاي حالي تان ضم كرده و با طريق قديم خوانيـ  تحصيل نماييد. اگر اين علوم را به درس

  2».سال ختم كنيد 60
در قطعة نخستين يكي از تئاترهايي كه در تركستان اجرا شد انتقاد به نظام آموزشي كهـن  

  شود: اين گونه بيان مي
اكنون ما تركستاني ها كامالً آشنا با دانش مذهبي و جهاني نيستيم. مكتب كهن مـا  «

است. مدارس ما بـه دور  برند و جايگاه جغدان شده  مدارس ما در نابودي به سر مي
هـاي   ها حتي تفسير و حديث كه اساس همة دانـش  از تعليم علوم جهاني هستند، آن

دهند. ما تربيت معلمي نداريم كه معلمان مان را آموزش  ديني هستند را آموزش نمي
اي بـراي آمـوزش ابتـدايي فرزنـدانمان وجـود       دهد... هيچ مدارس سازمان دهي شده

    3».شود ايط... ادامه يابد بزودي هستي موجودمان نيز نيست ميندارد... اگر اين شر
هايي از اين مدارس جديد كه به همت اصالح طلبان به رغم مخالفـت تـا سـر حـد      نمونه

ها ايجاد شدند، مدرسة عبدالقادر شكوري، منور قـاري   تكفير علماي قديمي و كارشكني روس
ن   م در بخاراسـت. واكـنش روس  و محمود خواجة بهبودي در تركستان و مكتـب مـهـا بـه    ظ

                                                 
1   Аьдурауфи Фитрат(1992),Мунозара, Душанье:[Ьи но], С.14. 
 
2   Хамон,C.46. 
3   Khalid, Ibid,p.1. 
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طلبي اسـالمي اسـت و ريشـه در يـك      ها عليه اصالح هاي آن مدارس جديد در ادامة سياست
سنت طوالني اعتقاد و تفكر در باب امـور مسـلمانان در امپراطـوري دارد. مقامـات دولتـي و      

 2بيگانگـان از جامعـة اسـالمي و ديگـر     1گذاران از زمان ايلمينسكي و پابدونستسـف  سياست
اي كه به جاي نخبگان ديني سنتي توسط روشـنفكران آمـوزش مـدرن     بيمناك بودند. جامعه 

كند. بـراي محافظـه كـاراني     ديده رهبري شود در مسائل سياسي نيز حقوق خود را مطالبه مي
دانستند هر تـالش غيـر مجـازي     همچون استروموف كه خود را روشنگران جامعة محلي مي

ها به كارهـاي   آن گري، يك عمل سياسي خالف منافع دولت روسيه بود. براي گسترش روشن
كردند و اعضـاي   علمي و معارفي انديشمندان مسلمان هم مثل يك تشكيالت انقالبي نگاه مي

شمردند. دانش و آموزش مدرن پديدة سياسي  قصد كننده به دولت مي هاي آنان را سوء جمعيت
  ادعاهاي سياسي يا حتي جدايي طلبانه شود.  توانست باشد كه منجر به خطرناكي مي

پرور نامي اهل سمرقند به نام عبدالقادر  نخستين مكتب اصول نو فارسي تاجيكي به معارف
وي در طـول   4م. در سـمرقند گشـوده شـد.   1901كه با ياري او در سال  3شكوري تعلق داشت

داد. زماني كـه مكتـب در    ها مكان مدرسه را تغيير اش يازده بار به علت كنترل روس فعاليت
هـاي مربـوط    منزل محمود خواجة بهبودي از سران جديدية تركستان بود، شخصـي بـه اداره  

دهند. ترس  هاي مضرّ تعليم مي ها كتاب نويسد كه گويا در مكتب شكوري به بچه شكايت مي
تـا  كردند در اين گـزارش   ها از مدارس جديد و دردسرهايي كه براي جديديان ايجاد مي روس

  حدودي پيداست: 
گـردد. بـه    در پي آن از سوي وزارت معارف روسيه براي تفتيش مكتب، بازرس اعزام مي

هاي  معلم خبر دادند كه مفتش بزرگي آمده و بايد احتياط الزم را كرد. بنابراين آنچه از كتاب
هـاي   دانش دنيوي بود، در هيزم و خس و خاشاك و زير زمـين خانـه پنهـان نمودنـد. نقشـه     

هـا فقـط قـرآن، هفـت يـك، الفبـا،        ها گورانده شد و در روي كرسـي  جغرافيا، كره مجسمه
ضـرر   ها بـي  شد و به زعم روس الحكايات، صد حكايت كه در مدارس كهنه تدريس مي جامع

جا روفته، آب زده منتظر مفتش بد هيبت روس بودند. چند نفر آمدند. هر  بود، نهاده شد. همه
                                                 

1   Pobedonostsev. 
2   inorodtsy. 

ة عبدالقادر روزنامه و مجله هاي چاپ مصر ، كلكته، استانبول، تهران، باكو، تفليس، قـازان، باغچـه سـراي، و    در مكتب و خان    3
، دوشنبه: نشـريات رايزنـي   رودكي، »نخستين مكتب اصول جديد تاجيكي«)، 1386غيره موجود بود(قهار رسوليان(تابستان 

  .29- 27، صص 15فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، ش
4   Намоз Хотамов(2000), Таърихи халки точик( аз солхи 60-уми асри XIX то соли 1924), дошанье: 

нашриёт "ЭР-граф", С.127. 
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ها را نيز ديدند. چيزي كـه دربـارة    تي قفسة كتاب و دفترهاي بچهطرف را جستجو كردند. ح
ها از خادمان صادق حكومت روسيه نوشته شده بود  مكتب و فعاليت معلمش در شكايت نامه

   1يافت نشد.
م. ماه عسلي ميـان مقامـات و مكاتـب و مـدارس سـنتي بوجـود آورد. در       1905انقالب 

شناس روسـي بـا حـالتي     شناس و اسالم شرق 2وموفاي در ژورنال وزارت آموزش، استر مقاله
گويد و آن  شاعرانه در باب توجه ويژه به اصول قوي پرداخته شده به مدارس فرارود سخن مي

م. حكومت سعي كـرد  1865كند. پس از سال  را با مدارس ارتدوكس روسية قديم مقايسه مي
م. بـه  1913ارت كشور در سـال كه وز تر بهره ببرد. چنان چه بيش هر قديميهاي  كه از مكتب

نويسـد: علمـاي سـنتي كـه      فرمانداران همة اياالت امپراطوري كه جمعيت مسلمان دارند مـي 
كه خودشان آن را بفهمند، در چالش با ناسيوناليسم  كامالً متأثر از اصول ديني هستند بدون اين

  3نامطلوب مدارس اسالمي، هم پيمان حكومت روسيه هستند.
م. يعنـي زمـاني كـه    1908پس از انقالب تنها در سال  ها جديديفعاليت  توجه واقعي به 

دريافت نمود، آشكار  4اصول جديدادارة آموزش تقاضايي را براي اجازة گشودن يك مدرسة 
شد. تا اين زمان، مدارسي كه وجود داشتند اجازه دريافت نكـرده بودنـد و تقاضـا هـم بـراي      

هـاي   رماني كه از سن پطرزبورگ رسـيد افتتـاح مكتـب   اجازه نامه نداشتند. پس از آن طبق ف
اي را هم براي آن در نظـر   جديد با اجازة بازرسان آموزشي تاشكند ممكن بود و شرايط ويژه

اندازي در اين مسير و ناتوان ساختن مسلمانان بـود. در ابتـدا    گرفتند كه البته هدف تنها سنگ
ديد بايـد بـه همـراه طـرح درس و فهرسـت      اعالم كردند كه تقاضانامة راه اندازي مدارس ج

                                                 
 .10- 9، صص8، به نقل از ودود محمودي و عبدالقادر شكوري، ش )1990صداي شرق(    1
2   Nikolai Petrovich Ostroumov )1846 - 1930هاي تركي، عربي و در دين اسالم  ر زبانم.) شاگرد ايلمينسكي بود كه د

به تاشكند رسيد و در مقام ناظر مدارس تركستان بود. او رئيس كالج جديد معلمان  1877تخصص داشت. وي در سال 
تركستان شد و سپس رئيس دبيرستان پسرانه درتاشكند. او آموزش مسيونري ديده بود اما در تركستان كه كاوفمن تبليغ 

شناسانه خود  هاي شرق ا را ممنوع كرده بود، وي خود را به عنوان حافظ سلطنت ارتدوكس دانسته از آموزهديني توسط كليس
كرد. عاليق او به بحث مسيونري در ترجمة انجيل به زبان تركي جغتايي  براي تضمين منافع حكومت در منطقه استفاده مي
اسالمي كه او منتشر نمود. او در مقدمة يكي از آثار خود هاي مطالعات  انعكاس زيادي داشت و همچنين در مجموعه كتاب

ها را مطالعه كنيم تا بتوانيم به نحو مفيدي زندگي  گويد: ضروري است كه بنيان اخالق، اعتقادات و طريق زندگي سارن مي
  ).Khalid, Ibid,p.87ها را تحت تأثير قرار دهيم( آن

3   Ibid, pp.180-181. 
جنبشي بود در جهت اصالح و توسـعة   )اين نام را يافت –قديمي  –كه در برابر مكتب حرفيه  صوتيه(مكتب اصول جديد يا     4

مدارس كه در واقع بخشي از اهداف نهضت جديديه در آسياي مركزي بود. اين جنبش در مرحلـة ورود فـرارود بـه جريـان     
  نوسازي، مؤثرترين جريان بوده است.
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هاي مورد استفاده، ارائه شود. نخستين شرط پذيرش اين بـود كـه زبـان روسـي بايـد بـا        كتاب
ت بـا دانـش آمـوزان باشـند. در سـال        ت تدريس شود. معلمان يا بايد روسي و يا هم مليـجدي

ا در امپراطـوري  م. قانون ديگري آمد كه به موجب آن معلمان بايد تحصيالت خـود ر 1912
روسيه تمام كرده باشند. قانون جديد به ويژه عليه تاتارها بود كه معموالً به دليل قلّت معلمان 

كردند. ايـن قـانون بـا محـروم      جديدي در منطقه، در مدارس جديد به عنوان معلم فعاليت مي
ندار نظامي فرما 1ها داشت. كردن مدارس تركستان از منبع مطمئن معلمان، سعي در تضعيف آن

هاي نو را در سـبك كهنـة    هاي اصول نو به برنامة خود تعليم درس تاشكند نوشته بود: مكتب
اند. ما اين اختالفات را از يك طـرف نشـانة پيشـرفت     زندگي وارد كرده و اختالف انداخته

ها نظارت كامل وجود نداشـته   علم و فن تبريك گفته از طرف ديگر اگر بر روي اين مكتب
تـوانيم كنتـرل كنـيم.     خطرهاي پان اسالميسم را كـه امكـان روي دادن آن اسـت، نمـي    باشد، 

هاي نو را از تأثير مليت تاتار و  بنابراين منصبداران حكومت تزاري تالش داشتند تا اين مكتب
  ها را در زير نظارت دولتي حكومت تزاري نگاه دارند.  ترك دور كرده و آن

هـاي نـو نبايـد بـه دشـواري       گويد كه: مكتب سمرقند مي م. فرماندار نظامي1913در سال 
هـا بايـد در تحـت     هـا راه دهـيم و مكتـب    دچار شوند اما معلمان تاتار را نبايد به اين مكتب

نظارت دقيق مأموران حكومت روس باشند. الزم است كه معلمان مشكوك ترك و تاتار را 
شوند، از اين ديار برانيم. البتـه   مي كنند و به ترغيب و تشويق مشغول كه در شهرها زندگي مي

تأكيد فوق دو وجه داشت، يكي به هراس افتادن مـأموران حكومـت پادشـاهي از ترغيـب و     
تشويق معلمان ترك و تاتار براي اتحاد مسلمانان و ديگري نيرومند شدن گرايش پان تركيسم 

بـه   اراي شـريف روزنامـة بخـ  در گزارشي كه در  2ها خواندن اين سرزمين بود. و وطن ترك
چاپ رسيده ادارة محلي به پليس سياسي چنين تكليف كرده است كه دربارة مكاتـب اصـول   

ها معلومات اخذ كننـد. ادارة محلـي    ها و مؤلفين كتاب هاي آن ها و معلم جديد اسالمي، كتاب
ها چند جمعيت خيريه، نشر معارف و تعاون دارند و اعضا و رؤسـاي   خواهد بداند كه آن مي

                                                 
1  Ibid, p.182. 

اورال به ويژه مركز آن قازان به سبب مساعدت موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در منتها اليه شـمال   - لگاتاتارهاي منطقة و
هـا و همزيسـتي    غربي جهان اسالم و همسايگي با مردمان اروپاي شرقي و مناسبات مستقيم خصمانه و يا دوستانه بـا روس 

ارتباطي فعال بين غرب و شرق، در مقايسه با مردمان مناطق ديگر ها و نيز قرار گرفتن بر سر يكي از طرق عمدة  پردوام با آن
تر و در نتيجـه از پيشـگامان جريـان تجـددخواهي و      نشين روسيه از نظر اجتماعي، فرهنگي و فكري پيشرفته مسلمان ترك

  ) .37نيا، همان، ص رئيس طلبي در جهان اسالم بودند.( اصالح
  .120- 119، صص 16، ش8، سرودكي، »قالب فكري و آغاز بيداري در بخاراان«)، 1386پيوند گلمرادزاده(پاييز     2
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هـا فروختـه شـده و     كه كدام كتاب ها چه كساني هستند. عالوه بر اين اطالعاتي دربارة اين آن
    1فروشندگان آن چه كساني هستند و مسلك شان چيست، مورد نياز است.

» تـأثير روسـي  «هاي كشور تركستان درباره زياد كردن  در يكي از اسناد مربوط به مكتب
مردم محلي  2سازي كه از اين طريق، سياست همگنشد تا اين  هاي محلي صحبت مي در مكتب

اي را درخصـوص فعاليـت ايـن     هاي مردمي واليـت سـيردريا اليحـه    شدت يابد. رئيس مكتب
. هيچ يك از ايـن  1هاي تركستان تقديم كرد. در اين اليحه آمده:  ها به ناظر كل مكتب مكتب
تعليم و برنامـه درسـي بايـد از    . طرح 2تواند باز شود.  ها نمي ها بي اجازة رئيس مكتب مكتب

ها تنها با ميل خودشان اجازة  . معلمان اين مكتب3ها ديده و تأييد شود.  جانب رياست مكتب
ها تنها امكـان خوانـدن كتبـي ممكـن اسـت كـه رياسـت         . در اين مكتب4درس دادن ندارند

ها در اختيار  . هم بخش تعليم و هم بخش اخالقي اين مكتب5ها اجازة آن را داده باشد  مكتب
  3باشد. رياست آن مي

ترس از مدارس جديد شكل ظنّ دائمي در باب كتب مورد استفادة آنان را گرفت. در سال 
هـاي جديـدي    كتـاب «كـه   اي فرستاد مبني بـر ايـن   م. ادارة آموزش در تاشكند بخشنامه1911

مقامـات  و » م. اسـت  1908- 1906هـاي   هاي مخالف از سـال  خاصي شامل متوني از روزنامه
ها را بررسي كنند. گرچه چنين متـوني يافـت نشـد امـا سانسـور بـر        محلي موظف هستند آن

  4مدارس شديدتر شد.
هاي  هاي دولتي دربارة چگونه تربيت كردن نسل جوان اهالي محلي، پيوسته بحث در اداره

ه گرفت. هدف مدارس روسي اين بود كه اين افراد در خط مقدم نبرد عليـ  بسياري صورت مي
تر عمل كنند. در خصوص اين موضوع نيز لوايح گونـاگوني نوشـته    تعصب ديني در نسل جوان

هـا معتقـد بودنـد كـه      ها موافق روح استعماري حكومت روسيه بـود. روس  شد كه تمامي آن
                                                 

  .3، ص 27، ش1،  س)1330جمادي االول  8بخاراي شريف(    1
سازي در راستاي سياست اوراسيانيزم و ساختن روسية بزرگ بود. كشوري وسيع كه اقوام مختلف را با اديان   سياست همگن   2

كردنـد كـه مـردم منـاطق      ها تـالش مـي   دهد.  براي اجرايي نمودن اين سياست روس هاي مختلف در خود جاي مي و زبان
هـا را اتبـاع وفـادار تـزار      سازي قرار دهند. اگر شرايط براي تغيير مذهب بود فبها و اگر نه آن مفتوحه را تحت سياست روسي

دادند.  را براي متمدن نمودن مردم ارائه مي گفتند كه تزار نبايد اتباع جاهل داشته باشد لذا نسخة خود ها مي خواندند. آن مي
 . فرهنگي؛2. بيولوژيكي 1:  گرفت گرداني به دو شكل صورت مي در اين نسخه همسان

Madhavan k Palat(Dec.18.1993)," Eurasianism as an Ideology for Russias Future", Economic and Political 
Weekly,vol.28, No,51.,p.2799. 

3  Зариф Рачьов(1959), Аз таърихи Афкори Чамъияти-сиёсии халки точик дар нимаи дуйуми асри XIX  
ва аввли асри ХХ, сmалиноьод: нашриёт давлатии Точикистон,С.385. 

4     Khalid, Ibid, p. 183. 
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قاعدة اساسي معارف خلقي در تركستان بايد رشد آن در جهت منافع روسيه باشـد. بـه همـين    
ران اين مدارس به دقت مورد بررسي و نظارت قرار داده و بـه تحليـل   دليل ريز اعمال كارگزا

پرداختند. يك مأمور حكومت روسيه نوشته بود: در يكي از مناطق روستايي مكتب  ها مي آن
دهد اما خودش نام پادشاه  پسر درس مي 20دختر و  25اي هست. معلم اين مكتب به  دخترانه
  1ام يا به خاطرم نمانده است) اين فرد آدم مضري است.گويد فراموش كرده  مي داند ( را نمي

دانستند كه پس از دين، وجه مهـم هويـت مسـلمانان ايـن      انديشمندان روسي به خوبي مي 
هـا تـرس از واكنشـي     هاست اما در اين حوزه نيز نيروي بازدارندة آن سرزمين خط و زبان آن

اتي در زمينة انتشار زبـان روسـي صـورت    ها اقدام هاي ابتدايي حضور آن هزينه بود. در سال پر
كه  گرفت ولي به واسطة نفوذ و مخالفت علما و فقها چندان پيشرفتي در آن حاصل نشد. تا آن

هائي صادر گرديد كه به اشخاصي كه بـه لسـان    م. از طرف دولت روس، اعالن1897در سال 
بطي و قضـاوت داده  روسي تكلم نتوانند بكنند اجازة حضور در مشاغلي همچون مباشرت، ضا

شود. پس از انتشار اين اعالن، رفته رفته گروهي به مالحظـة فوايـد شخصـي، رغبـت بـه       نمي
اند و براي كسب آن وارد مدارس جديـد   تحصيل لسان روسي و علوم و معارف اروپايي نموده

گويـد: گوشـه و كنارهـاي دور مملكـت را      مـي  1899فرماندار كل تركستان در سال  2شدند.
ها كه  توان تصور كرد. آتش دشمني ديني و ملي مسلمانان نسبت به روس در آسايش نميهرگز 

هاي مـادي كـه    داري نسبت به نعمت در زير نقاب اطاعت و فرمانبرداري ظاهري و حتي منّت
تواند از نو شعله ور شود. لذا حكومت  شود، در نخستين فرصت مي ها عطا شده پنهان مي به آن

. الزم 1كند كـه:   داند و تكليف مي روي تمام مؤسسات ديني را ضروري ميتزاري، نظارت بر 
. اجازة تأسيس ادارة روحاني 2است كه در امور تمام مؤسسات اسالمي مداخله صورت گيرد 

هـاي   . تمام مكتب3كند داده نشود  مسلمانان كه همچون مركزي به اتحاد مسلمانان كمك مي
هاي تعليمي محلي  رده شوند و به طور كل، تمام مؤسسهمحلي مسلمانان به اختيار حكومت سپ

. نسـبت بـه   4هاي روحاني آنان بـه دقـت تمـام ثبـت شـوند.       مسلمانان و مؤسسان و مؤسسه
مسلمانان نيز تقريباً چنان روابطي برقرار شود كه از طرف حكومت نسـبت بـه اهـالي يهـود     

                                                 
1   Рачьов.,C.385. 

ترجمة ميرزا احمد خان سرتيپ، بـه كوشـش احمـد شـعباني و     ، تاريخ ماوراءالنهر در قرون جديدفرانسيس هنري اسكرين،    2
/ آمـوزش زبـان روسـي بـه طـور جـدي بـه         205، ص1389بنياد موقوفات دكتر محمود افشار،  :صمد اسماعيل زاده، تهران

 ,Morrisonمسلمانان وجهي از سياست عدم دخالت بود تا بدين وسيله فرهنـگ اروپـايي همـراه زبـان آن گسـترش يابـد(      

Ibid,p.148.(  
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هاي محلي مسلمانان كه از جهت  شود. فرماندار كل، اجازة بستن آن دسته از مؤسسه جاري مي
شك در اين امور قوانين مصوب سال  اند را بدهد. حكومت روسيه بي سياسي مضر شمرده شده

بر طبق اين قوانين هدف استعمار،  دهد ( از طرف وزارت معارف را مورد توجه قرار مي 1870
در قلمـرو  روسي گرداني و به ملّت روس همراه گردانيدن تمام ملـل غيـر روسـي اسـت كـه      

   1كنند). امپراطوري زندگي مي
بخارا اندكي تفاوت داشت. ابتدا تصميم بـر آن   اصول جديدسياست روس در باب مدارس 

دانسـتند اگـر    هـا مـي   بود كه اين مراكز به همان شكل ادامه يابد. علت اين امر آن بود كه آن
كـه   چنان فرستند( تانبول ميتحصيل ابتدايي در بخارا ممنوع شود، مردم اطفال خردسال را به اس

يابند، لذا تـرجيح   م. اين مسئله را ثابت كرد) و تربيت آنجا را مي1911و  1910حوادث سال 
دادند كه در همين جا به مكاتب نيم اصالح يافتة خود بروند. مأمورين روسي به بازديد از اين 

هـا   كه به مناسبت بازديد آن ها داشت: يكي آن پرداختند. اين اقدام دو فايده براي آن مدارس مي
هـا واسـطة حصـول     ها هستند و اين مكتب ها روس كردند كه حامي اين مكتب عوام گمان مي

مطالب روس بوده است. به همين گمان شايد عامه از مكتب، نفرت كرده، فتنـه ايجـاد كننـد.    
اينـد و  دوم ترقي پروران و مكتب خواهان به معين و همراه بودن روسيه اطمينـان حاصـل نم  

هـا اميـدوار باشـند. در گزارشـي از اقـدامات       ها هم به معاونـت آن  پس از بسته شدن مكتب
ها آمده كه براي بدست آوردن اطالعات از مدارس جديد، فـردي روس كـه بـه زبـان      روس

شرقي مسلط بود و با معلمين و طالب ارتباط داشت، در يكـي از مـدارس اقامـت گزيـد. بـه      
كه علي رغم رسوم روسي و سانسور،  انگيزي دست يافت و آن اين تزودي او به حقيقت شگف

هاي درسي جديد كه اغلب در قاهره و استانبول چـاپ شـده در دو سـال     اي از كتاب مجموعه
گذشته به تركستان راه يافته است. او همچنين جزئياتي از برنامة آموزشي جديد بدست آورد 

هاي سراسر دنياي اسالم در آسيا،  اده بود تا در مكتبكه در قاهره تفصيل يافته بود و اكنون آم
آفريقا و اروپا آموزش داده شود. اين مسئله فاش شد كه اصالح مدارس در بخشي از كشـورها  

عالوه بر  2نتيجه داده اما به دليل دوري تركستان با تأخير در اين سامان صورت پذيرفته است.
عينـي، دردسرسـاز شـد ارتبـاط چنـد تـن از        ها آنچه در نهايـت بـه قـول اسـتاد     اين گزارش

                                                 
1  Рачаьов,С. 386. 
2   Count k.k. Pahlen(2003), Mission to Turkestan, Edited by Richard Pierce, Translated by N. J. Couriss, 

London: Boston,p.44. 
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پروران تحصيل كردة استانبول مثل فطرت با اين مدارس بود كه سبب شد مأموران روسي  ترقي
 2و نهايتاً قرار به بستن مكاتب نو در بخارا شـد.  1هاي واهي در خيال خود مجسم كردند گمان

شـرط بازداشـتن كودكـان    پس از بستن مدارس جديد در بخارا نمايندگي سياسـي روسـيه بـه    
هـا اجـازة    بخارائي از مدارس تاتار، تداوم مكتـب تاتـاران را مجـاز دانسـت. در واقـع روس     

  3دادند. مخالطت تاتارها و فراروديان را به ويژه دراين زمينه اصالً نمي
گيرانـة مقامـات حكومـت     در واكنش به اين اقـدامات سـخت   م. 1909در دوم دسامبر سال

در بخـارا ايجـاد شـد و در    » جمعيت تربيت اطفال«اي آموزش جوانان به نام تزاري، جمعيتي بر
هاي پنهاني را زير رهبـري خـود متحـد     واقع يك سازمان سرّي بود. همين جمعيت ديگر انجمن

ساز و نوين بخشـيد. يكـي از اهـداف مهـم ايـن       ها نيرويي هم ساخت و به تكاپوهاي پراكندة آن
اين جمعيـت كـه بـه سـختي ايجـاد شـده بـود         4فكري بود. يعلمي و ب جمعيت، نيست كردن بي

ها جمع شده بودند بر عهده داشـت و   هاي كوچك زير نظر آن آموزش جواناني را كه در گروه
ها داد. ماهيت اين جمعيت نيز مخفي بود كه بعـدها دو   هاي پراكندة آن قوت جديدي به فعاليت

ة معرفت نام داشت كه هدايت آن برعهدة شعبه پيدا كرد. يك شعبة آن شركت سهامي كتابخان
فطرت و عثمان خواجه بود. اقدام آن، گسترش روح اصالحات در ميان مردم بـه وسـيلة توزيـع    

ها بود. شعبة دوم بركت( شـركت جوانـان يـا شـركت      ها و سازماندهي گروه ها، روزنامه كتاب
براي نجات آموزش عمـومي   داد و جديدان) نام داشت كه كار اعزام طالب به خارج را انجام مي

انگيـز   كرد. اين طالب در تركيه در فضـاي هيجـان   و مواد تبليغاتي مورد نياز جديديان تالش مي
هـاي مخفـي نـاگزير بودنـد كـه       جمعيت 5كردند. پان تركيسم و خصومت با روسيه زندگي مي

ارت سخت و قوانين امنيتي سخت را بپذيرند. افرادي كه خواستار عضويت در آن بودند تحت نظ
شود  هاي ديگر نيز رونق گرفت و گفته مي گرفتند. جمعيت به تدريج در استان اي قرار مي پيچيده

سازمان مخفي وجود داشت. اين جمعيت مخفـي   10م. در بيرون پايتخت امارت،  1919در سال 
                                                 

 ,Morrison, Ibid)دانسـتند(  ها مدارس جديد را پوششي براي حركت پان اسالميسم و پان تركيسم در تركسـتان مـي   روس    1

p.77.  
  .81، 79، صص تاريخ انقالب فكري عيني،    2
 .2، ص1330جمادي االول  28،9، ش 1، سبخاراي شريف/ 43همان، ص    3
، دوشـنبه: انتشـارات رايزنـي    رودكـي ، »هاي انديشة معارف پروري عبدالواحد مـنظم  ريشه«)، 1388صاحب تبراف(تابستان     4

 .29،  ص23فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، ش
5  Edward Allworth,Central Asia(1967), A Century Of Russian Rule, New York: Columbia University Press, 

p.200. 
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كـرد. ايـدئولوژي آنـان     يك بنيان اجتماعي دقيق داشت و اساساً در محيط شهري عضوگيري مـي 
هاي جوان، جديديسم تاتاري، احساسات ضد روسي، ضد فئـودالي و   طلبي ترك تركيبي از اصالح

آغـاز جنـگ جهـاني اول،     1پان اسالميستي بود. اكثريت اعضاي آن طالب مدارس ديني بودنـد. 
مسلمانان اين سرزمين و حاكمان استعمارگر را در فضاي متفاوتي قـرار داد، از ايـن زمـان اعـزام     

گذاري خود، خواستار آن شـدند تـا بـراي      ها نيز در فرايند جديد سياست د و روسطالب قطع ش
ها نيـروي مـورد نيـاز     برتري يافتن در نبرد، مسلمانان را نيز در شمار اتباع خود درآورده و از آن

هـاي آموزشـي را    خود را تأمين نمايند. درگيري جديدي كه در اين جبهه آغاز شد همة سياست
م. بـر  1917نبردي مسلحانه ميان دو طرف درگرفت كه در نهايت، انقالب اكتبـر تعطيل نمود و 
  ها خط پايان گذاشت. ها و واكنش همة اين كنش

  گيري نتيجه
ها در  سياست حكومت تزاري در حوزة نهادهاي آموزشي بخشي از طرح استعمار فرهنگي آن

و تبعات آن در جامعـة   گذاري قلمرو تشكيالت ديني فرارود بود. چگونگي روند اين سياست
فرارود از موضوعات محوري در حوزة حيات فرهنگي مسلمانان در نيمة دوم سـدة نـوزده و   

هاي آغازين سدة بيستم است. هدف مشخص اين سياست در حوزة آموزش، آن بود تا براي  سال
و هاي توليد فرهنگ اسالمي  ادغام فرهنگي مسلمانان به قلمرو فرهنگ و تمدن روسي، كانون

را از بين برده و با ايجاد مدارس روسي، فرهنگ جديـد  » تعصب اسالمي«ها  يا به تعبير روس
ها بياموزند. البته به دليل ترس از واكنش شديد، در اين حوزه هم روندي را شـاهديم   را به آن

هـا را از منـابع دولتـي     كه با هدف تحول اين نظام، ابتدا با عدم حمايت نهادهاي آموزشـي، آن 
روم نموده و سپس  در دو مرحله بـه ارائـة الگـوي رقيـب و تبليغـات گسـترده بـراي آن        مح

پرداختند. مرحلة ديگر و بسيار مهم اين فرايند فرهنگي، زماني بـود كـه مسـلمانان نيـز وارد     
ها در اين روند استعماري، ناخواسته به قشري كه اصالح گران  عمل شدند. به بيان ديگر روس

ه شدند، كمـك كردنـد. ايجـاد مـدارس مـدرن روسـي در كنـار آگـاهي         اين سرزمين خواند
هـا،   تاتـار بـه آن   جديديانديشمندان از نهادهاي آموزشي به ويژه تاتارستان و كمك رهبران 

اصـول  طلبان از همان ابزار براي پاسخ به استعمار استفاده كنند و مدارس  موجب شد تا اصالح
مدارس، فعاليت مقامات تزاري را وارد فرايند جديدي گيري اين  را تأسيس نمايند. شكل جديد

                                                 
1   Ibid, p.199. 



 1394 تابستان، 25، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسالم  92

ها ناگزير به واكـنش اسـتعماري شـدند تـا      سازي، آننمود. به بيان ديگر در روند كنش روسي
تر از تعصب اسـالمي اسـت    ها بسيار خطرناك وسيله بتوانند اين جريان را كه به زعم آن بدين

در پاسخ به واكنش اصالحي، در تضاد با ها به ناچار  تحت نظارت كامل خود درآورند. روس
سازي،  هاي آغازين خود بار ديگر به حمايت از عناصري پرداختند كه در روند روسي سياست

ها در اين بخـش در   مؤثرترين سياست و يا در واقع واكنش روس آمدند. مانع اصلي به شمار مي
كـار  و   ماي قديمي و محافظهكنار حجم عظيم قوانين بازدارنده، حمايت از مدارس سنتي و عل

اي كه به خوبي از مطالعة اين روند  تشديد درگيري ميان نهاد كهنه و جديد آموزشي بود. نكته
هاي متغير مقامات تزاري است كه هر كدام در تضاد با ديگري عمل گذاري آيد سياست بر مي

شـد كـه    جـب مـي  كرد. اين تضاد ميان كارگزاران تزاري در سن پطرزبورگ و فرارود مومي
نظمي شديد مواجه شوند كه  هاي حضور آقايان جديد، با تشتت و بي مردم منطقه در تمام سال

  كرد. ها را بسيار شكننده مي اين امر نظم ايجاد شده توسط آن
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  نقش وقف در توسعه آبي و شكل گيري فضاهاي شهري مشهد 

  در دوره صفويه
  

1حميده شهيدي  
 

  
  
  
  
اي برخـوردار اسـت.    ازجايگاه ويـژه  ميان جامعه اسالمي در قف به عنوان يك ارزشو چكيده:    

،  ر صفويه به داليل چندي از جمله رسميت يافتن مذهب تشيعاين سنت در تاريخ ايران به ويژه درعص
ـاده اسـت      هاي مختلف و بر جنبه از رشد و شكوفايي برخوردار است ـاي نه از .  ، تـأثيرات عميقـي برج

يكـي از   آن را در توسعه جغرافيايي و ايجاد فضاهاي شهري مالحظه كرد. مشـهد  نقش توان مي جمله
ـارش   در باب ها و مقاالت مستقلي اگر چه كتاب . ستاآن  ترين اين شهرها وشايد مهم يافتـه   وقـف نگ

ـامعي در  ؛ برروي برخي از شهرها مورد بررسي قرار گرفته است ثيرآنأاست و حتي ت ـا  اما تحقيق ج  رةب
، صـورت   دردوره صـفوي  ثير وقف در ايجاد دگرگوني جغرافيايي و ايجاد فضاهاي شـهري مشـهد  أت

ها واسناد ارزشـمند   وقفنامه،  اي نوشتار برآن است با استفاده از منابع كتابخانهاين  نگرفته است. از اين رو
ـيفي   آستان قدس رشيو، موجود درمركزآ مسائل مالي و حسابداري موقوفاتمربوط به  ـاروش توص  - ب

، مهاجرپـذيري و جـذب    ، گسترش فضاهاي دروني شـهري  تحليلي به نقش وقف در توسعه منابع آبي
  ويه در شهر مشهد بپردازد.دردوره صفجمعيت 

  
، فضـاهاي شـهري،    ، توسـعه جغرافيـايي   ، مشـهد، دوره صـفويه   وقف كليدي: هايواژه
 مهاجرت
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The Role of Endowment in Water-supply 
Development and Formation of Urban Spaces of 

Mashhad in Safavid Period  
 
 
Hamideh Shahidi1 
 
 
 

Abstract: Endowment enjoys a special status as a value within the Islamic society. This 

practice has grown and thrived in the history of Iran, especially at the Safavid period, for 

several reasons, including formal recognition of Shi’ism; and has left profound impacts on 

different aspects of life. Among other things, its role can be noticed in geographical 

development and creation of urban spaces. Mashhad is one of such cities, and perhaps the 

most important one. 

 Although many independent books and articles have been written on endowment 

and even its impact on some cities has been studied, no comprehensive research has been 

conducted concerning the impact of endowment on making geographical changes and 

creating urban spaces in Mashhad in the Safavid period. Thus, the present writing is 

intended to address the role of endowment in development of water supplies, development 

of inner city spaces, immigrant acceptance, and population attraction in the Safavid period 

in Mashahd. This has done through using library sources, endowment deeds, and valuable 

documents relating to financial and accountancy issues of endowed properties, available in 

AQR archive center. The method adopted is descriptive-analytical approach. 

 

Keywords: endowment, Mashhad, Safavids, water-supply development, urban spaces, 

immigration 
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  مقدمه
اي برخوردار اسـت. ايـن    وقف يكي از نهادهاي مهم در جهان اسالم است كه از جايگاه ويژه

، به داليل چندي از جمله رسميت يافتن مـذهب   سنت در تاريخ ايران به ويژه در عصر صفويه
هاي مختلف جامعه بـه جـاي    ، از رشد و شكوفايي برخوردار است و آثار عميقي برجنبه تشيع

توان در توسـعه منـابع آبـي و ايجـاد فضـاهاي شـهري        ت. از جمله، نقش آن را ميگذاشته اس
تـرين آن اسـت . هرچنـد عوامـل      شهر مشهد يكي از اين شهرها و شـايد مهـم   مالحظه كرد. 

محيطي و جغرافيايي نقش مهمي در توسعه آن داشته است اما ترويج مذهب تشيع و به تبع آن، 
، توسعه آبي و گسـترش   ، در روند شهرآفريني دوره صفويه رشد وقف كه متأثر از آن است در

  فضاهاي شهري و جذب جمعيت، تأثيرگذار بوده است . 
ها ومقاالت مستقلي در باب وقف نگارش يافته اسـت و حتـي تـأثير آن بـر      اگرچه كتاب

  روي برخي از شهرها مورد بررسي قرارگرفته اما تحقيق جامعي در باب نقش وقف در توسعة
هايي  بع آبي و ايجاد فضاهاي شهري مشهد دردوره صفوي، صورت نگرفته است. البته كتابمنا

تـاريخ  از مهدي سيدي،  نگاهي به جغرافياي تاريخي شهر مشهددر زمينه تاريخ مشهد ازجمله 
ازمحمـد رضـا قصـابيان، اطالعـات      تاريخ مشـهد از احمد ماهوان و  مشهد الرضا عليه السالم

رو اين نوشـتار بـرآن اسـت بـا اسـتفاده از منـابع        دهند. از اين مينه ارائه مياي دراين ز پراكنده
اهللا مستوفي و نيز نسخه  حبيب بن اثراسماعيل آثار الرضويهها كه در كتاب  ، وقفنامه اي كتابخانه

انـد ودو طومـار عليشـاهي و     به ثبت رسيده خطي موجود در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران 
هـا موجـود اسـت همچنـين اسـناد ارزشـمند مـالي و         ت وقفيات در آنعضدالملك كه صور

موجود در آرشيو مركز اسناد آستان قدس، به اين مهم بپردازد   حسابداري مربوط به موقوفات
  ها پاسخ دهد:  تحليلي به اين پرسش - و با روش توصيفي 

نقش وقف در جهت حل مشكل كم آبـي مشـهد و توسـعه جغرافيـايي آن در دوره      .1
 ويه چگونه بوده است؟صف

وقف در شكل دهي و ايجاد فضاهاي شهري مشهد تـا چـه ميـزان تأثيرگـذار بـوده       .2
 است؟

 نقش وقف در مهاجرت افراد و جذب جمعيت تا چه ميزان بوده است؟ .3
 وقف درحفظ بناهاي سودمند شهري چه كاركردي داشته است؟ .4
 



 1394 تابستان، 25، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسالم  98

 ايجاد منابع آبي و توسعه جغرافيايي مشهد . 1

. در برخـي از منـاطق    ، آثار جغرافيايي مهمي نيز به همراه دارد ساير آثار و نتايجوقف دركنار 
. همچنـين   ، چهره جغرافيايي آن مناطق دگرگون شده است كه پديده وقف گسترش يافته است

انداز جغرافيايي شـهرها مـؤثر بـوده اسـت. ايجـاد منـابع آبـي يكـي از          وقف در سيما و چشم
شـود. مشـهد    سبب توسعه شهرها و جذب جمعيت ورونق آن مي هاي مهمي است كه موقوفه

  گيرد كه  همواره با مشكل كمبود آب مواجه بوده است . در رديف شهرهايي قرار مي
نوايي جريان آب چشمه گلسب يا چشمه گـيالس در نزديكـي     عليشير ، امير در دوره تيموري

هاي بزرگ و مشـهور دشـت    از چشمهشهر، تابران توس را به  شهر مشهد انتقال داد.اين چشمه 
،گوارا و فراوان داشت و آب زراعت و شرب بخشـي از شـهر    ها قبل آبي زالل توس بود كه سده

دولت شاه سمرقندي كه خود معاصر بـا ايـن اقـدام     1كرد. تابران توس و پيرامون آن را تأمين مي
    2رسخ شرعي نوشته است.داند و مسافت آن را قريب به ده ف بوده است آن را احساني بزرگ مي

شـهر   -  عليه السـالم  - با روي كار آمدن حكومت صفويه با توجه به وجود مرقد امام رضا 
. در اين شرايط يكـي   اي شد مشهد مورد توجه خاص حكومت ودر نتيجه داراي جمعيت فزاينده

ـ   كه اسكندربيگ از مشكالت عمده آن كمبود منابع آبي بود. چنان ن دوره تركمان از مورخـان اي
ساكنان مشهد مقدس معلي و زوار روضه متبركه از قلـت آب  «درگزارش خود آورده است كه: 

دهـد آب   ، فرمـان مـي   ق به مشـهد 1016در نتيجه شاه عباس اول در سفر سال 3»در عذاب بودند
، آب را از ميان آن انتقال دهند و آن  چشمه گيالس از صاحبان آن خريداري و با ساخت خيابان

منجم در گزارش خود  محمد الدين . جالل كند مي - عليه السالم- آستان حضرت امام رضا  را وقف
آورده است كه  آب چشمه گلسب را از صاحبان آن خريدند و دو طـرف نهـر را درختكـاري    

  4هاي اطراف آن را به قيمت خوبي گرفتند. كردند و خانه
است چرا كه پس از پايان كـار   رسد فرايند اين كار چند سال به طول انجاميده به نظر مي

. در قسـمتي از   دهـد  ق.  شاه عباس دستور نگارش وقف نامه آب خيابان را مـي 1023در  سال 
                                                 

مـدرس علـوم   » ،گسـترش و نـابودي شـهرتابران تـوس     تاثير عوامل جغرافيايي برتكوين «،  )1386( مجتبي انصاري و ديگران   1
  .13، ص 50، ش انساني

  .571ادوارد براون، به كوشش  محمدعباسي، تهران: باراني، ص   ، به تصحيحالشعرا هًْتذكر، )1337( لتشاه سمرقنديدو  2 
  .845، ص  : انتشارات اميركبير ، تهران2 ايرج افشار، ج ، تنظيم  تاريخ عالم آراي عباسي )،1382( اسكندر بيگ تركمان   3
سيف ا... وحيـدنيا، تهـران:     به كوشش )،تاريخ عباسي (روزنامه مال جالل )،1366( الدين محمد منجم يزدي مال جالل   4

  .328، ص  وحيد
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در بين عقد وقف مـذكور شـرط فرمودنـد    : « ...  وقفنامه در باب مصرف آب آورده شده است
انتفـاع   كه تمامي آب چشمه مذكوره به صحن آستانه متبركه آمده كه عامـه مسـلمين از آن  

، خواه در باالي آستانه و خواه در پايين آسـتانه سـواي    گيرند و مطلقاً به هيچ وجه من الوجوه
انـد كـه    ، آب به ظروف از نهر مذكور بردارنـد، تجـويز نفرمـوده    آن كه مردم به قدر احتياج
ها و حمامـات   ها و حياض و بركه ، آب به زراعت و باغات و خانه احدي احداث ممر نموده

، آب بر زراعت سركار آستانه نيز نبرند و مستند به آن نشوند كه  ود برد، و در باالي آستانهخ
اند و بعد از آن كـه تمـام آب از    صرفه وقف در آن است كه به هيچ وجه تجويز آن نفرموده

، به آن زراعت نموده آنچـه حاصـل شـود     آستانه گذشته فاضل آب از حصار شهر بيرون رود
ه در مطبخ سركار آستانه ... طبخ نموده به صـادرين و وارديـن دهنـد و اگـر     صرف طعام نمود

، حكم آن داشته باشد كـه در   كسي خالف شروط مذكوره كرده احداث ممر نموده، آب برد
شركت كـرده باشـد و پادشـاه وقـت و علمـاي       - عليه السالم- خون امام معصوم مظلوم شهيد 

مذكوره تجويز نمايند در روز قيامت نزد خـداو  ، اگر خالف شروط  عصر و صدور و متوليان
شرمنده بوده از عهده جـواب   - عليه السالم- و حضرت امام ثامن ضامن  - عليه السالم- رسول 

  1».بيرون آيند... 
، چنـين ذكرشـده اسـت     اي كه به عوامل جغرافيايي اضمحالل توس پرداخته شده در مقاله

بـالطبع   2. گرفـت  ، شهر توس مجدد رونـق مـي   كه اگر انتقال آب چشمه گلسب به مشهد نبود
توجه شاه عباس به اين امر ووقف آب اين چشمه درعدم رونق توس و جذب جمعيت آن بـه  

  تأثير نبوده است .  بي   شهر مشهد
مـورد بـه نهـر     215، در  در اسناد تشكيالت اداري آستان قدس مربوط بـه دوره صـفويه  

. ايـن اسـناد    شـود  عنوان نهر مبارك خيابان نيزياد مـي گاهي به  خيابان اشاره شده است واز آن
شـد و از   گوياي آن است كه نهر مزبور مورد رسيدگي و به تنقيه و پاكسـازي آن توجـه مـي   

دادند مبالغي به عنوان اجرت پرداخت  سوي آستان قدس به بيلداران كه كار تنقيه را انجام مي
النه مبلغ ده تومـان عراقـي در طومارنسـق    شد. درمجموع جهت هزينه تنقيه نهرخيابان، سا مي

همچنين نهر خيابـان داراي يـك    3. شد ، در نظر گرفته مي شد كه بودجه ساالنه در آن ثبت مي
                                                 

، رونوشت وقفنامـة   2987، ش  ، محل نگهداري كتابخانة مركزي دانشگاه تهران نسخه خطي، اسناد وقف آستان قدس رضوي1   
  .11- 9، صص  شاه عباس اول

  .19، ص  انصاري و ديگران    2
  ق.1117، س34903، به طور نمونه سند شمارة  اسناد آستان قدس رضوي آرشيو مركز    3
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در ميـان   1 ميراب بوده است كه كار نگهباني و نظارت بر تقسيم آب را بر عهده داشته اسـت. 
اي شـهادت   ود كـه درآن عـده  شـ  ق مشـاهده مـي   1076اي مربوط به سال  اسناد، استشهاد نامه

رسد. دسـتور متـولي وقـت آسـتان      دهند كه آب خيابان به باغچه محمد جعفر رضوي نمي مي
، جهت رسـيدگي بـه ايـن امـر در      ، ميرزا ابوطالب رضوي خطاب به قلندر بيگ ميراب قدس

   2شود. حاشيه آن مشاهده مي
طومـار    3اره شـده اسـت.  در طومار عليشاهي نيز به بيلـداران و ميـراب نهـر خيابـان اشـ     

، در حقيقـت بـه منزلـه     ق تنظيم شـده اسـت   1160مذكوركه به دستور عليشاه افشار به سال 
، تشكيالت  باشد كه در آن به موقوفات دستورالعمل يا به عبارتي اليحه بودجه آستان قدس مي

  ، اشاره شده است. ها و وظايف در اين مجموعه اداري و پرداخت حقوق
ش. باز بود و آب درآن جريان داشت ولي درآن سال با قطع 1345بان تا سال روي نهر خيا

  4درختان كهن چند صد ساله در طرفين نهر روي آن را پوشاندند.
، وقـف، كـاركرد    جداي از نهر خيابان جهت حل مشكل كم آبي مشهد در دوره صـفويه 

ها ذكـر آن بـه ميـان     مهديگري نيز دارد وآن وقف قنات وآب انبار است كه در منابع و وقفنا
. ازجمله قنات مهدي قلـي بيـگ ميـر آخـور باشـي اسـت . وي از عمـال دسـتگاه          آمده است

. اسكندر بيگ تركمان از او با لقـب مقـرب الحضـره يـاد      حكومتي شاه عباس اول بوده است
 ق. باقي مانده است كه به وقف قنات مذكور اشـاره  1027اي از او به سال  وقف نامه5كند.  مي
. آب اين قنات را وقف حمـام وقفـي خـود معـروف بـه سرسـنگ و نيزمسـجد جـامع          دارد

  نمايد: گوهرشاد و شربتخانه آستان قدس مي
برنـد بـه    ] حمام سرسـنگ [شرط كرد كه آب قنات مزبوره را به حمام مذكور «... 

، زوار و غيرهم كائنا من كـان از   قدر احتياج و آنچه فاضل آيد به مسجد جامع برده
آن انتفاع يابند و فاضالب را از مسجد جامع به جداول و جعافر بر زراعات خـارج  

و  هًْالمشروح هًْشهر اقدس جاري سازند و بعد از اخراج ما يجب اخراجه علي الطريق
صرف تنقيه قنات و تعمير و تنظيم و ترصيص و تاسيس منهـدم و رويـه مسـتهدم و    

                                                 
  ق.1068، س 33410همان، سند شمارة    1
  ق. 1076، س 30649همان، سند شمارة    2
  .46، صيرضو آستان قدس يشناس مركز خراسان حيتصحو بازخواني  )،1379( طومار عليشاهي  3 

  .465، ص   ، مشهد: ماهوانيه السالمتاريخ مشهدالرضا عل)، 1383احمد ماهوان (4   
  .830، ص 2، همان، ج تركمان   5
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آنچه فاضل آيد به ادويه و اشربه شربت خانه المزبوره  هًْوضع حق التوليه علي الطريق
  1».سركار مخزن االسرار و معدن االنوار نمايند

گفته شده است در دوره قاجـار قسـمت انتهـايي آن بـه صـورت رو بـاز از داخـل شـهر         
. در زمان جنگ جهـاني   رسيد آب آن كثيف بود . به همين دليل وقتي به مسجد مي گذشت مي

د تن از تجار و ثروتمندان مشهد بـا خريـد لولـه و ماشـين بخـار از      ، چن ق 1332اول در سال 
ترتيب در نزديكي ميدان سعدي كنوني  . بدين روسيه سعي كردند آب پاكيزه به مسجد برسانند

، آب لولـه كشـي بـه مسـجد      يا همان فلكه سراب كه مظهـر قنـات مهـدي قلـي بيـگ بـود      
  2رساندند. مي

دوره صفويه ياد شده است . اين آب انبـار توسـط ميـرزا    ، از آب انباري وقفي در  در منابع
ميرزا محسن نخستين فـرد از سـادات رضـوي مشـهد      3 محمد محسن رضوي وقف شده است.

  رسد. ق توسط شاه عباس به توليت آستانه مي 1030تا  1026است كه ازسال 
ر جنـب  در اسناد موجود به آب انباري وقفي متعلق به آستان قدس اشاره شده است كـه د 

ق توسط مهـدي  1011. بر طبق اين سند، اين آب انبار در سال  مسجد مبارك قتلگاه قرار دارد
به مبلغ ساالنه    ، وقف شده و در همين سال قلي بيگ شاملو، ايشيك آقاسي باشي خاصه شريفه

   4يك تومان رايج خراساني اجاره داده شده است.
  . ايجاد بناهاي سودمند شهري2

، سرچشمه بناهاي سودمند شـهري   ن صفويه، وقف به منزله يكي از وجوه فقهيدر مشهد دورا
، حمام و خيابان است. در اينجـا بـه ايـن     ، كاروان سرا ، بيمارستان ، مدرسه ، مصال مانند مسجد

  . شود بناها و واقفان آن اشاره مي
 . مسجد   1. 2

 التـواريخ  منتخب، بنابر نوشته  قتلگاه واقع دركنار قبرستان - عليه السالم- ازجمله مسجد امام رضا 
ق. سـاخته   1011در زمان شاه عباس اول و توسط مهدي قلي خان ايشيك آقاسي باشـي در سـال   

                                                 
  . 164، ص (چاپ سنگي) آثارالرضويه ، ق)1317: اسماعيل بن حبيب ا... مستوفي ( جهت مشاهده متن كامل وقفنامه ر.ك   1
ي اسـالمي شـهر   ، مشهد: مركـز پژوهشـهاي شـورا   نگاهي به جغرافياي تاريخي شهر مشهد ، ش)1392مهدي سيدي فرخد(   2

  .136مشهد، ص 
  .114 ، ص همان   3
  .5ق، ص1011  ، س42234، سند شمارة  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي    4
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  2ق. نيز به اين مسجد اشاره شده است.  1011در سندي مربوط به سال  1شده است.
سـط مهـدي   همچنين در كنار آن، همان گونه كه پيش از اين اشاره شد آب انباري نيـز تو 

عليـه  - . قابل ذكر است كه قبرستان قتلگاه در شمال حرم امام رضـا  3قلي خان وقف شده است
. در زمان شـاه   شده است هاي مشهد محسوب مي ترين گورستان بوده و در زمره قديمي - السالم

. سيدي احتمال داده كه غسـلگاه   محلي به نام غسلگاه وجود داشته است  طهماسب اول در آنجا
 4به قتلگاه شهرت يافته اسـت.   خان ازبك قتل عام مردم مشهد توسط عبدالمؤمن  از واقعه بعد

ق. به قتلگاه مبارك تغيير 1145و از سال  5در اسناد نيز در ابتدا به غسلگاه مبارك اشاره دارد 
نيـز   ، غسلگاه همان قتلگاه است. صدرالمتالهين الهيجـاني  بنابراين به گواه اسناد 6 نام داده است.

   7  به اين امر اشاره دارد كه قبرستان به هر دو عبارت غسلگاه و قتلگاه معروف  است.
روي  )  قسـمت سـفلي خيابـان    محمد هاشم خراساني به مسجد وقفي ديگري در پـايين پـا (  

، اشاره دارد كه توسـط خواجـه بيـگ از امـراي دوره شـاه عبـاس دوم بـه سـال          حوض انبار
  8.ق. ساخته شده است 1053

، مسجد محراب خان واقع در راسته نوغان اسـت. بـاني آن محـراب     از ديگرمساجد وقفي
خان قاجار از سرداران مشهور شاه عباس صفوي است كه بنا بر نوشته اسكندر بيگ تركمـان   

اين مسجد را در زمان حكومـت خـويش در    9ق حكومت مشهد به او داده شد. 1011به سال 
آمده اسـت كـه مسـجد مزبـور در      فردوس التواريخاست. در   مشهد، وقف آستان قدس كرده

ق. به كلي مخروبه بوده و مجـدد تعميـر    1270زمان توليت ميرزا فضل اهللا وزير نظام در سال 
  10شده است.

                                                 
  .620ص ، اصفهان:كتابفروشي فردوس و اقبال،  منتخب التواريخ،  محمدهاشم خراساني   1
  .5ق، ص1011، س  42234، سند شمارة  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي   2
  همان .   3
  .72- 71، همان، صص سيدي فرخد   4
  .142، ص  ق1070، س 33264،سند شمارة  رشيو مركز اسناد آستان قدس رضويآ    5
  ق.1148، س 35317؛  ق1145، س 35273، اسناد شمارة  همان   6
، مشـهد:   مد رضا قصابيانمح  ، تصحيح تاريخ و جغرافياي شهر مشهد،  )1385صدرالمتالهين الهيجاني ( علي محمد محمد بن   7

  .66انصار، ص 
  .620، همان، ص خراساني   8
  . 630، ص 2، همان،  ج تركمان   9

،  ، تهران: كتابخانة موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي فردوس التواريخ)، 1390محمد باقر فاضل بسطامي( بن نوروز علي   10
  .61ص 
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  . مصالي پايين خيابان  2. 2 
ق. احـداث  1087- 1086هاي  بنايي منحصر به فرد است، به اهتمام ميرزا ابوصالح رضوي در سال

، مصالي پيشين شهر مشهدكه در محل طرق و به فاصله يك  قف شده است. به عقيده سيديو و
ق. صدمه ديده در نتيجه ميـرزا   1084، بر اثر زلزله سال  فرسنگي جنوب شرقي مشهد قرار داشته

صالح، مصالي جديد را در فاصله چند صد متـري دروازه پـايين خيابـان مشـهد احـداث كـرده       
بيت شعر فارسي به قلم نستعليق  9، در هر طرف  اني تزيينات لبة طاق ايواندر قسمت تحت  1است.

به رنگ زرد بر زمينه آبي نقش بسته است كه در حقيقت كارنامه ساختماني اين بنـاي تـاريخي   
عمـل حـاجي شـجاع    « كند . عبـارت   ها خود نمايي مي است و پس از چهارصد سال از پس سده

    2ده بنا حاجي شجاع بناي اصفهاني است.دهد كه سازن نشان مي» اصفهاني
  مدارس. 3. 2

در دوره صفويه نزديك به ده مدرسه مهم در شهر مشهد احداث شده اسـت كـه هـر يـك     
   3داراي موقوفات بزرگي بودند.

ق. در گوشـه  1059جعفـر اسـت كـه در سـال     ، مدرسه ميرزا هاي معروف يكي از مدرسه
. ايـن مدرسـه يكـي از بهتـرين و      داث شـده اسـت  ) اح شمال شرقي صحن عتيق (انقالب كنوني

. در ساخت اين مدرسه برادران سروقد به نام هـاي   ترين مدارس علميه مشهد بوده است مطرح
.  كردنـد  ميرزا محمد طاهر و ميرزا جعفر سروقد كه در هند مقاماتي داشتند كمك مالي مـي 

امالكـي را وقـف     آخـر عمـر  هاي  بيست سال بعد از تأسيس اين مدرسه، ميرزا جعفر در سال
مدرسـه ميـرزا    4. در اسناد موجود به تناوب از اين مدرسه ياد شده اسـت.  مدرسه مذكوركرد

هاي اخير تعمير و نوسازي شده است و اينك بخشي از دانشـگاه علـوم اسـالمي     جعفردر سال
  5دهد. رضوي را شكل مي

                                                 
  .90سيدي فرخد، همان، ص    1
  .310 - 289، صص  ، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسالمي2، ج  ، ترجمة ابوالحسن سرو قد مقدم آثار ايران،  )1366آندره گدار(   2
، مقدمـه و   مطلـع الشـمس  )، 1362محمد حسن خـان اعتمادالسـلطنه (  :  . همچنين626- 621 ، همان، صص ر.ك : خراساني   3

  .317- 313، تهران: پيشگام، صص  محمد پيمان  فهرست
  ق.1091، س 32331، به طور نمونه سند شمارة  مركز اسناد آستان قدس رضويرشيو آ    4
، مشـهد:  بيسـت وقفنامـه از خراسـان   ،  ش)1388براي مشاهده متن بازنويس شده وقفنامه ر.ك :رضا انزابي نژاد و همكاران (   5

 .137- 132بنيادپژوهشهاي اسالمي، صص
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ق.  1077ت كـه در سـال   خـان اسـ   يكي از مدارس نسبتاً بزرگ اين دوره مدرسة عباسقلي
، بيگلربيگي كل خراسان در ابتداي پايين خيابان ساخته شده اسـت.   شاملو قلي خان توسط عباس

خـان نيـز بـوده اسـت كـه شـامل حمـام، دكـاكين          قلي دركنار مدرسه، موقوفه بزرگ عباس
ين در يكي از اسناد به جاي مانده از دوره صفوي از بابـت درآمـد دكـاك    1شد. وكاروانسرا مي

، هرساله براي يكي از  ، مبلغ چهار تومان و شش هزارو ششصد و شصت دينار وقفي اين مدرسه
 2، تعيين شده است. مدرسان آن به نام موالنا محمد شفيع مدرس

خان يا فاضليه است كه در نيمه دوم سـدة يـازدهم قمـري     از مدارس ديگر، مدرسه فاضل
، سـاخته   انـد  ديني ومدرسان نامي خراسـان بـوده  توسط برادران فاضل توني كه خود از علماي 

،  شده؛ وكمي بعد هم داراي موقوفات و كتابخانة قابل توجهي شده است. براساس كتيبه مدرسه
. اين مدرسه تـا اوايـل    ق. و در زمان شاه عباس دوم به اتمام رسيده است 1075بناي آن درسال 

جريان نوسازي اطراف حرم و ايجاد  ش. در 1309و1308هاي  سدة حاضر پابرجابود و درسال
  3فلكه حضرت به كلي ويران شد.

ق. بنـا نهـاده و    1086مدرسه صالحيه از موقوفات سيد ابوصالح رضوي است كه در سـال  
  4. اين مدرسه بعدها به مدرسه نواب مشهور شد. امالك زيادي بر آن وقف كرده است

ديه يا پايين پا است. بنيانگـذارآن  ، مدرسه سع در شمار مدارس مهم وقفي در دوره صفويه
هاي سياسي و فرهنگي خراسان در دوره شاه سليمان صفوي است.  محمد از شخصيت سعدالدين

ق. ساخته شده است . با توجه 1087اين مدرسه در قسمت پايين پاي مبارك حضرت در سال 
مربـوط بـه سـال     اي انجامد. در استشهاد نامه ، ساخت مدرسه چندين سال به طول مي به اسناد
، دكان عصاري پهلوان  خان قلي ق. بر اين امر تأكيد شده است كه دكاكين متعلق به عباس 1082

در  5، دكان صباغي شيخ جعفر براي ساخت مدرسه مزبور خريـداري شـده اسـت.    ميرزا بيگ
محمد، امالكي در مشهد وخواف وقف شده تا با شرايطي معين بـراي رونـق    وقفنامة سعدالدين

اين مدرسه كه وسعت و عظمت قابل توجهي داشـت در دوره پهلـوي بـراي     6 صرف شود. آن
                                                 

  .623، ص ؛ خراساني همان 316، همان، ص  اعتمادالسلطنه   1
  .108ق، ص1122، س  34632، سند شمارة  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي    2
، مشهد: ها و مدارس قديم آستان قدس رضوي با تكيه بر اسناد صفويه تا قاجار خانه تاريخچه مكتب،  )1387پور( فاطمه جهان    3

  .137ها و مركزاسنادآستان قدس، ص  ، موزه ها سازمان كتابخانه
  .119، همان، ص  فاضل بسطامي   4
  . 1، ص ق1082، س 28591، سند شمارة  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي    5
  .190- 181، همان، صص ؛ انزابي نژاد و ديگران 188، همان، ص  براي مشاهدة رونوشت وقفنامه ر.ك: مستوفي    6



 105    در دوره صفويهنقش وقف در توسعه آبي و شكل گيري فضاهاي شهري مشهد 

  1احداث تاالر تشريفات تخريب شد.
  . بيمارستان (دارالشفاء)4. 2

شـود در   از آنجايي كه نياز به مؤسسه بهداشتي و درماني از نيازهاي مهم هرشهر محسوب مي
شـد.   اي مي توجه ويژه - عليه السالم- رضا دوره صفويه به بيمارستان وابسته به مرقد حضرت 

شود. با توجه به اسناد  در اسناد مربوط به اين دوره از اين بيمارستان به عنوان دارالشفاء ياد مي
اي  اداري مـنظم و حسـاب شـده    - توان پي برد اين مجموعه از تشـكيالت ديـواني    مذكور مي

هـاي   نگردان اروپايي از بيمارستانبرخوردار بوده است. از سوي ديگر برخالف آنچه كه جها
كشند، مجموعه درماني وابسته به آستان قدس در شـهر مشـهد    اين دوره درايران به تصوير مي

از منابع تـامين مخـارج دارالشـفاء،      2مورد توجه حكومت صفوي و مجهز و فعال بوده است.
  فيات اشاره كرد : توان به اين وق ها مي موقوفات هستند كه با توجه به اسناد ووقف نامه

   3دكاكين طرفين دارالشفا كه توسط ساروخان طالش احداث و وقف دارالشفا شده است.  .1
دكاكين پايين پاي مبارك كه وكالء سركار خاصه شـريفه احـداث وو قـف دارالشـفاء       . 2

  4اند. نموده
 حمام سرسنگ مشهور به حمام شاه كه توسط مهدي قلي بيگ ميرآخور باشي در سـال   . 3

   5ق وقف شده است. 1027
  6اي واقع در پايين پاي مبارك. خانه قهوه  . 4
اراضي موسوم به قوزغان بلوك تبادكان توسط محمود بيگ ناظر بيوتات سركار خاصه   . 5

ق وقـف   1119، غذا و لباس و ساير مايحتاج مريضان دارالشفاء در سال  شريفه جهت دواء
  7شده است.

                                                 
  .179 ، همان، ص انزابي نژاد و ديگران   1
، مشـهد: سـازمان   4، ج دفتـر اسـناد  ،  »دارالشفاء آستان قـدس رضـوي در دوره صـفويه    « )، 1387(ر.ك : حميده شهيدي    2

  .102- 69، صص  ها و مركز اسناد آستان قدس ها موزه كتابخانه
  .10ق، ص  1096، س  33116سند شمارة    3
  .7، ص ق 1080، س 34044، سند شمارة  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي   4 
  .164همان، ص  مستوفي،   5
  .4، ص ق1070، س 33190/  68، ص ق 1094، س  32681، اسناد شمارة رشيو مركز اسناد آستان قدس رضويآ    6
شـود همچنـين رونوشـت وقفنامـة      در قسمت اداره مخطوطات آستان قدس نگهداري مـي  112اصل وقفنامه با شمارة ثبت    7

  .189، همان، ص مذكور : مستوفي
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اسـت   2 و دو مطحـن  1دروازه خيابان كه مشتمل بر دو تنورچه اي واقع در جنب طاحونه  . 6
ق. وقف بر دارالشفاء  1065خان امير شكار باشي و قوللر اقاسي در سال  توسط اهللا وردي

  3شده است.
  . كاروان سرا5. 2 

با توجه به گسترش حضور زائران در مشهد در دوره صفوي ضـرورت  ايجـاد كاروانسـرا در    
، كاروانسـرا يـا    . يكي از كاروانسراهاي وقفي ايـن دوره در مشـهد   دريافت توان اين شهر را مي

 -  عليه السالم- خواهر شاه طهماسب اول كه در اطراف حرم امام رضا  4خان شاهزاده سلطانم
از كاروانسرايي موسوم به كاروانسـراي   مطلع الشمسدر  5بوده و وقف آستان قدس شده است.

رسـد همـان    ه طهماسب اول ياد شده است كـه بـه نظـر مـي    سلطان متعلق به زمان سلطنت شا
. اسنادي از كاروانسراي سلطانم در آرشيو مركز اسناد آسـتان قـدس    كاروانسراي سلطانم است

. همچنـين بـر طبـق ايـن اسـناد       موجود است و در باب پرداخت هزينـه تعميـرات آن اسـت   
. بـه عنـوان    شـد  اره گذارده مـي كاروانسراي سلطانم با شرايط معين از سوي آستان قدس به اج

، غالمحسين بشير و خواجه  ق. كاروانسرا به سه نفر خواجه ندري1010نمونه در شعبان سال 
   6سلطان حسن  به مدت يك سال به  مبلغ چهل و پنج تومان اجاره داده شده است.

دهد وقـف شـاهزاده سـلطانم جـاري      اهميت اين اسناد در آن است كه به  خوبي نشان مي
  شده است.  وده و به آن عمل ميب

در  7در طومار عليشاهي از كاروانسراي ديگري به نام خان غالم حسـين يـاد شـده اسـت.    
نيز به خان غـالم حسـين صـديقي اشـاره شـده       ق. 1142يكي از اسناد موجود مربوط به سال 

                                                 
  ، ذيل واژه).لغت نامه دهخداريزد ( هاي آسياب مي ه آب از آن بر پرهتنوره سوراخي ك   1
  ، ذيل واژه مطحن).لغت نامه دهخدا، سر آسيا ( آسيا  2 
؛ اصل وقفنامه با شمارة  ق 1072، س  30647ق ؛  1068، س  33416، اسناد شمارة :  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي    3

  شود. قدس نگهداري ميدر اداره مخطوطات آستان 115ثبت 
گفتند .در  . با اين وصف حليله جليله سلطان را هم سلطانم مي خان را خانم و معقوده بيگ را بيگم گويند ها همسر ترك زبان   4

شد و سه نفر در عهد صفويه با ايـن عنـوان ذكـر شـده و معروفيـت       واقع كلمه سلطانم به جاي ملكه يا شهبانو استعمال مي
كـه ملكـه نبـوده او را     با اين  در كتب تاريخ نام اصلي آنان به تصريح ديده نشده است. خواهر شاه طهماسب اولاند اما  داشته

محسن حسيني، مشهد:   ،(مجموعه مقاالت)، به كوشش.ابنيه و مشاهير خراسان)، 1389( عبدالحميد مولوي اند( سلطانم ناميده
 ).119، ص  بنياد پژوهشهاي اسالمي

  .134 - 119، همان، صص ر.ك : مولوي   5
  ق.1010، س 42225، سند شمارة  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي   6
  .21، همان، ص  طومار عليشاهي   7
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كه از چنان  رسد كاروان سراي مزبور در اواخر دوره صفويه وقف شده وآن به نظر مي 1است.
  ، فردي به نام غالم حسين ملقب به صديقي است. اسم آن مشخص است واقف

از ديگر خانات يا كاروانسراها كه در طومار عليشاهي از آن ياد شده است خـان موسـوم   
   3در اسناد نيز به اين خان اشاره شده است.  2به قورخانه است.

آورده شـده   طلـع الشـمس  مكاروان سراي وقفي ديگركه رونوشت وقفنامـه آن دركتـاب   
خان در دوره شاه سليمان است كه بـه همـراه حمـام و دكـاكين      است، كاروانسراي شاه وردي

  4 شده است. - عليه السالم- ق. وقف زوار امام رضا 1091متصل به آن در سال 
  . حمام6. 2

،  ساخت حمام در شهر مشهد به عنوان يك شهر مذهبي و زيارتي به عنوان يك عمـل صـالح  
هاي معروف اين دوره حمام شاه يـا حمـام    . يكي از حمام د توجه خاص واقفان بوده استمور

آخورباشـي در بـازار    ميـر   بيـگ  ق. توسط مهـدي قلـي  1027بيگ است كه در سال  قلي مهدي
، وقـف دارالشفاءآسـتان    ، دركنار مسجد شاه كه پيش از اين به آن اشـاره شـد   سرسنگ مشهد

ب آن هم قناتي مهم احداث شده است . با اين شرط كـه مـازاد   قدس شده است. براي تامين آ
   5آب از حمام مزبوربه مسجد گوهر شاد برده شود.

بـر طبـق    6 . اسنادي از هزينه تعميرات واجاره حمام مذكور از ايـن دوران موجـود اسـت   
و وقفنامه، درآمدآن صرف هزينه شربتخانه كه در آن زمان امور مربوط به دارالشفاء را رتق 

مبلغ اجاره حمام مزبـور بـه صـاحب     .  ق1038در سندي مربوط به سال  7 شد. ، مي كرد فتق مي
   8جمع شربتخانه تحويل داده شده است.

حمام وقفي ديگر حمام آغچه يا حمام حضرتي است كه توسط خواجه عتيق علـي منشـي   
نامـه آن   ر وقـف  د، وقف شده اسـت.   ازدولتمردان دربار شاه اسماعيل اول و شاه طهماسب اول

                                                 
  ق.1142، س 35051، سند شماره  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي   1
  .21 ، همان، ص طومار عليشاهي    2
  .53، ص1128، س  34226ه ، سند شمار آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي    3
  .551، همان، ص  اعتمادالسلطنه   4
  .167- 164، همان، صص  رونوشت وقفنامه ر.ك: مستوفي    5
  ق.1037، س 31817، سند شمارة  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي    6
مطالعـات اسـنادي و   پژوهشـنامه  ،»تاريخچه شربتخانه آستان قدس رضوي بر مبناي اسناد«)، 1393ر.ك: حميده شهيدي(   7

  .91- 59، صص 2، ش 2، س آرشيوي
  ق.1038، س 31887، سند شمارة  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي   8
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. گويـا محلـه ميـان شـهر از محـالت       اشاره شده كه حمام در محله ميان شهر واقع شده است
، محله ميان شـهر آمـده    . دراسناد موجود نيز مكان حمام آغچه اطراف حرم مطهر بوده است

در شـد و   هاي مختلف به اجـاره داده مـي   ، اين حمام در دوره با توجه به اسناد ياد شده 1است.
آمد آن صرف روشنايي حرم مطهر، تعميرات و پرداخت حقـوق بـه كاركنـان آسـتان قـدس      

  شد. شد و وجه اجاره به صورت اقساط پرداخت مي مي
 2اي در مشهد به وقوع پيوست. ق. زلزله1084اشاره شده است درسال  فردوس التواريخدر  

د به وقوع پيوسـته كـه سـبب    اي مخرب در مشه ق. زلزله 1084دهد در سال  اسنادنيز نشان مي
خرابي برخي از بناها در مشهد شده است.از جمله بناهايي كه در اثر زلزله آسيب ديده اسـت  

، به دستور  ق1085حمام آغچه است كه به استناد يكي از اسناد مربوط به تاريخ جمادي االول 
ـ  رضوي متولي وقت آستان قدس محمد الدين مير شاه تقي ه تومـان و هـزارو   ، با اختصاص مبلغ ن

  3، تعمير و بازسازي شده است. صدوده دينار عراقي
، از حمام ديگري به نام حمام دروازه ياد شده است كه در ساير منابع  در اسناد مورد اشاره

   4ميان نيامده است. از آن ذكري به 
  . خيابان  7. 2

ك خيابان سراسري گونه كه پيش از اين گفته شد انتقال آب چشمه گلسب با احداث ي همان
در شرق مشهد همراه شد كه اقدامي بزرگ براي رونق بيشتر شهر بود . گرچه اثر آب خيابان 

، خشكسـالي و   شود و به علـت كـم آبـي    سال است كه در شهر مشهد ديده نمي 60در حدود 
رسد اما خيابان مشهد در مسـيري كـه از    تغيير فنون تحصيل آب، چشمه گيالس به شهر نمي

. پـيش   ، همچنان پابرجاست گذرد توحيد تا حرم مطهر و خيابان شهيد نواب صفوي ميميدان 
از آن نخستين خيابان در شهر هرات و دومين خيابان در شهر قزوين توسط شاه طهماسب كـه  

  پايتخت او بود، احداث شد.
  ي)پايين خيابان(خيابان شهيد نواب صفو  باال خيابان ( خيابان آيه ا... شيرازي )      
  

                                                 
  ق.1065، س 32378، سند شمارة  همان   1
  .50، همان، ص  فاضل بسطامي  2 
  ق.1085، س  42317، سند شمارة  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي   3
  .6، ص ق1038، س  31863 ، سند شمارة همان   4

 -عليه السالم-حرم مطهر امام رضا
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قـرار داشـته    - عليـه السـالم  - خيابان مشهد به سبب آن كه در دوطرف حرم امـام رضـا   
شد. كه هر دو تبـديل   قسمت علياي آن باال خيابان و قسمت سفلي آن پايين خيابان خوانده مي

اي كه درابتـدا وانتهـاي خيابـان     . همچنين دو دروازه اند به نام دو محله بزرگ شهر مشهد شده
شـدند .   هاي دروازه باال خيابان و دروازه پايين خيابـان خوانـده مـي    اث شده به ناممزبور احد

. اراضـي وقفـي متعلـق بـه آب      همچنين آب جاري در خيابان به نام آب خيابان شهرت يافت
، بـه نـام اراضـي خيابـان و سـكونتگاهي كـه جهـت         خيابان در بيرون دروازه پايين خيابـان 

زبور، توسط آستان قدس احداث گرديد، به قلعه خيابان مشهور استقراركشاورزان در اراضي م
  1شود. شده است كه تاكنون به همين نام در كنار كال طرق شناخته مي

شدند تا درزمان  ،كم عرض و پيچ وخم دارطراحي مي از آنجايي كه درشهرهاي ايران معابر
به اين وسعت از دروازه  ، كشيدن خيابان مستقيمي يورش مهاجمان از پيشروي آنان كاسته شود

شرقي به غربي براي شهري مانند مشهد كه بارها در اعصارگذشته مورد تجاوزوغارت ازبكان 
. لذا تحقق ايـن عمـل نشـان     نظامي اقدامي جسورانه بوده است–قرارگرفته بود از نظر سياسي 

امنيـت  دهنده قدرت دولت صفويه و شاه عباس اول در سركوب ازبكان و برقراري آرامش و 
است. از سوي ديگر خيابان عريض احداث شده در شهر مشهد به واسطه مسـيرآب و رديـف   

،  هدايت ديد به سمت حرم و تأكيد بـر آن را بـه همـراه داشـته اسـت و نيـز        درختان مياني
  2توانسته راه حل مناسبي جهت تأمين پايدار آب مورد نياز شهر باشد. مي

ترين عنصركالبدي اين شهر موجـب وسوسـه افـراد     همدرهر حال خيابان مشهد به عنوان م
كردنـد. از جملـه پيشـه وران يـا سـاكنين       . كسبه قسمتي از فضاي خيابان را اشغال مـي  شد مي

كرده يا وجهي  ها را جمع مي ساختند. لذا آستان قدس يا آن هايي مي ، سايبان يا پيش طره خيابان
، يكي  در اسناد به جاي مانده از دوره صفوي نموده است. بدين سبب از صاحبانشان دريافت مي

  3از منابع  درآمدآستان قدس وجوه هوايي خيابان ذكر شده است.
  .جذب جمعيت و حفظ بناهاي شهري3
،قلب شهر اسـت و پيرامـون آن    هاي شهر اسالمي آمده است كه مسجد جامع در باب ويژگي 

                                                 
  . 83- 82سيدي فرخد، همان، صص   1 
پـژوهش هـاي    ، »شهر مشهد در عصر صـفويه  –چهارباغ –بررسي تاريخي خيابان « ،  )1388بين  و ديگران ( مهدي حقيقت   2

  .44- 43، صص 4، ش  تاريخي
  .5ق، ص 1091، س  32299؛  14،ص ق1084، س  28709، اسناد شمارة  آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي  3 
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تيجه گرفت اين ويژگي در مشهد توان ن دريك بررسي  مي 1گيرد. مؤسسات اجتماعي شكل مي
كند، با اين تفاوت كه اگر مسجد جامع در شهرهاي اسالمي همواره قلـب شـهر    هم صدق مي

- گيرد، در مشهد مرقد شريف امام رضـا   است و در پيرامون آن موسسات اجتماعي شكل مي
  گيرد. محور مركزي است و حتي مسجد جامع در كنار آن قرار مي - عليه السالم
،  اي درباب شـهر اصـفهان عنـوان شـده اسـت كـه موقوفـات مهـم مثـل مسـجد           لهدر مقا
، مدرسه، حمام و بازارچه به صورت مجتمع دركنار هم و اغلب در بخش تجـاري   كاروانسرا

توان تا  شود. با بررسي اسناد موجود مي اين ويژگي در مشهد نيز مشاهده مي2 اند. شهرقرارگرفته
يافتنـد   . خان سلطانم كه درآن زائرين اسكان مـي  حدودي موقعيت مؤسسات را به دست آورد

، حمـام و   دركنـار مدرسـه عباسـقلي خـان  كاروانسـرا      3دربازاراطراف حرم واقع بوده است.
و مدرسـه ميـزا جعفـر در     5حمام مهدي قلي بيگ در بازار سرسنگ  4 دكاكيني  قرار داشت.

    6ته است.اي قرار داش جنب تيمچه
شد اما  سبب جذب خيل مشتاقان به مشهد مي - عليه السالم- اگرچه وجود حضرت رضا 

ايجاد امكانات رفاهي وآموزشي نيز جهت جذب جمعيت از اهميـت بـه سـزايي برخـوردار     
، مـدارس اسـت كـه بـه ارتقـاي سـطح        است. يكي از بناهاي مهم شهر مشهد در دوره صفويه

شد كـه ايـن     . رقباتي هم براي اين مدارس وقف مي كند ميفرهنگ و پيشرفت جامعه كمك 
امر سبب  مهاجرت طالب علوم ديني از سراسر ايران و ممالك همجـوار بـراي تحصـيل بـه     

شد، از سوي ديگر اغلب علماي بزرگ آن روز به اين شـهر رفـت و آمـد داشـته و      مشهد مي
ايي كـه مـدتي در مشـهد در نـزد     گذرانيدند. از جمله شيخ بهـ  مدتي از عمر خود را در آن مي

اش به مشهد حمل شده و در رواقي كه به نام  ، جنازه  اساتيد اين شهر تلمذ كرد و پس از مرگ
باشد مدفون گرديد. بناي بخشي از آثار معماري عصر شاه عباس و بخش هايي از  او مشهور مي

  7شود. به ايشان نسبت داده مي - عليه السالم- حرم مطهر امام رضا 
                                                 

  .104، تهران: انتشارات اميركبير، صهايي درباره شهرهاي قلمرو فرهنگ اسالمي نظريه،  )1386اشرف السادات باقري(   1
،  تحقيقات جغرافيايي» مباني و چارچوب نظري تأثير وقف در شكل گيري فضاهاي شهري «،  )1383( سيد محمدرضا شهابي   2

 .143، ص 72ش
  ق.1027،س 28480، سند شمارة  مركزاسناد آستان قدس رضويآرشيو    3
  623، همان، ص  ؛ خراساني  316  ، همان، ص اعتمادالسلطنه   4
  .167- 164، همان، صص  مستوفي    5
  ق.1090، س 32331، سند شمارة  رضويآرشيو مركزاسناد آستان قدس    6
  .86، ص ، مشهد: بنياد پژوهش هاي اسالمي1، جمشاهير مدفون در حرم رضوي،  )1382ابراهيم زنگنه (    7
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سـال در مجـاورت روضـه     24توانيم به شيخ حر عاملي اشاره كنيم كه  علماي ديگر مي از
) به خاك سـپرده   هاي صحن عتيق (انقالب كنوني رضويه سكونت داشت و در يكي از حجره

محقق سبزواري نيز يكـي ديگـر از مشـاهير و علمـاي ايـن دوره اسـت كـه بـه مشـهد           1شد.
  2ريس مشغول شد و در همين شهر درگذشت.مهاجرت كرد و درمدرسه سميعيه به تد

بنابراين ساخت مدارس در مشهد  سبب مهـاجرت علمـا و طـالب علـوم دينـي و ايجـاد       
  براي شهر مشهد در دوران صفويه  بود . مركزيت علمي 

يكي از موقوفات مهم در اين دوره موقوفه ميرزا ابراهيم رضوي است كه شامل امالك وسيعي 
تا نزديكي سرخس است همچنين شامل مستغالتي نظيـر كاروانسـرا واقـع     از قراء اطراف رادكان

، نيز حمام واقع در خيابان باال سر مبارك مشـهور بـه    ، مشهور به خان ميرزا ابراهيم درسر ميدان
اين موقوفه پديـدة   3 ق. است.1038. تاريخ وقفنامه موقوفه مزبور، سال  شود حمام ميرزا ابراهيم مي

، اعـم از فرزنـدان    ميتي را در مشهد به وجود آورد و سبب شد همه سـهم بـران  اجتماعي حائز اه
ذكور و اناث واقفان و ديگر سادات رضوي جذب و ساكن مشهد شوند و از سـوي ديگـر شـجره    

  4نسب خود را نگهداري و براي دريافت سهم به متوليان موقوفه عرضه نمايند.
خوريم كه ازشـهرها يـا منـاطقي ديگربـه      يبا نگاهي به اسناد دوره صفويه به افرادي برم

 10تبريـزي،  9 بـافقي، 8اردبيلـي،  7 اصـفهاني،  6اردوبـادي،  5مشهد مهاجرت كرده اند : اسـفرايني، 
 17گيالنـــي،16كاشـــي،15قزوينـــي،  14شوشـــتري،13سيســـتاني،12ســـبزواري، 11تويســـركاني،

                                                 
  87، همان، ص  صدرالمتالهين الهيجاني   1
  276- 277، ص 1، همان، ج زنگنه   2
، به كوشـش سـيد محمـدتقي مـدرس رضـوي،       شجره طيبه در انساب سادات علويه رضويه)، 1384( باقررضوي ميرزا محمد   3

  .88- 75بازنگري و ويرايش  مهدي سيدي، مشهد: آهنگ قلم، صص
  83سيدي فرخد، همان، ص    4
  ق.1010،س 27520، شمارة سند  آرشيو مركزاسناد آستان قدس رضوي   5
  ق.1022، س 28363همان، شمارة سند    6
  ق.1012، س 27648همان، شمارة سند    7
  .1022، س 28359همان،  شمارة سند   8
  ق.1013، س 27691، شمارة سند  همان   9

  ق. 1017، س 27991، شمارة سند  همان   10
  ق.1083، س 28600همان، شمارة سند   11
  ق.1010، س 27516همان،  شمارة سند   12
  ق.1037، س 31831همان، شمارة سند   13
  ق.1011، س 27527، شمارة سند همان   14
  ق.1021، س 28116، شمارة سند همان   15
  ق. 1004، س  27501همان، شمارة سند   16
  .1017، س 27990، شمارة سند همان   17
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  .يزد 2نيشابوري،1مازندراني،
شدند نيز مشـاهده   رده و حتي ماندگار ميعالوه برآن از افراد غير ايراني كه به مشهد سفر ك

همچنين به درويشان منسـوب بـه فرقـه     4منطقه كشمير 3شود از جمله از منطقه جبل عامل، مي
رسـد آنـان از    ، به نظر مي در كندوكاوي كه نگارنده داشته است 5خوريم. بكتاشيه در اسناد برمي

ات بـا امپراتـوري عثمـاني و داشـتن     مهاجرين سرزمين آسياي صغير بودند كه با توجه به اختالف
  پناه آوردند.     - عليه السالم  - صبغه شيعي و عالقه به اهل بيت به درگاه امام رضا 

اي در جـذب   توان نتيجه گرفت وقـف كـاركرد ويـژه    بنابراين با توجه به مطالب فوق مي
  افراد و ايجاد پديده مهاجرت به  شهر مشهد داشته است.

وقف دارد اين است كه سبب  حفظ بناهاي ارزشـمند شـهري تـا    يكي ديگر از آثاري كه 
دارد، از آثار مهـم وقـف،    باقري در كتاب خود بيان مي السادات شود. اشرف ي متمادي مي ها سال

هاي معمـاري   ها است و محققان را با مصالح ساختماني و سبك حفظ بناها و تعمير مستمر آن
، دارالشفاها را  ، مدارس بناهاي موقوفه چون مساجد . كارآيي و عملكرد سازد هر عصر آشنا مي

ها ما را به مجهوالت مسائل شهري و تاريخي ادوار  گرداند و مطالعه هر يك از آن روشن مي
هـا را بـه    . حتي ابتكار منطقي و عقاليي بانيان و سـازندگان آن  سازد گذشته اسالمي واقف مي
تعمير بنا به منظور حفظ و پايداري آن پيوسته در ها  . در وقفنامه كند جامعه امروز معرفي مي

،  نظرگرفته شده و با صراحت در آن قيد شده است تا موقعي كه مخارج احياء بنا وجـود دارد 
   6ديناري در جاي ديگر خرج نشود.

قديمي شده است با اين حال به مدد وقـف    هايي كه به بناهاي مهري رغم بي كه علي كما اين
، حمام مهدي قلي بيگ  . مانند مصالي پايين خيابان وقفي در مشهد پابرجاست برخي از بناهاي

كه گرچه تغيير كاربري داده است و تبديل به موزه شده ولي به خوبي فضـا و نـوع معمـاري    
دهـد. از مـدارس، مدرسـه ميـرزا جعفـر و مدرسـه        هاي آن زمان را به مـا نشـان مـي    حمام

  آيند. يه به شمار ميهاي علم خان همچنان ازحوزه عباسقلي
                                                 

  ق.1014، س  27728همان، شمارة سند   1
  ق.1012، س 27649همان، شمارة سند   2
  ق.1118، س 34993همان، شمارة سند   3
  ق.1022، س 22800همان، شمارة سند    4
  ق.1069، س 33264همان، شمارة سند،    5
  .120باقري، همان، ص   6
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هـاي متعـدد كـه در طـول      احداث خيابان در باالسر و پايين پاي حضـرت بـا وجـود نـام    
چهارصد سال براي آن گذاشتند با اين حال همچنان نام باال خيابان و پايين خيابـان در ذهـن و   

حفظ پذيرند؛ زيرا اين نـام يـادآور   زبان  مردم مشهد جاري است و نام ديگري را براي آن نمي
  شود. هاي دروني شهر محسوب مي هويت تاريخي شهر مشهد است و يكي از مشخصه

  گيري  نتيجه
ترين عامل تشكيل و توسعه شهر مشهد وجود مرقد  با توجه به آنچه گذشت هر چند كه مهم

، تقويت شـد   است اما اين عامل توسط عوامل ديگر نظير وقف  - عليه السالم- مطهر امام رضا 
فت مشهد به خصوص از زمان شاه عباس اول را به همراه آورد. بـا نگـاهي بـه    و رشد و پيشر

توان نتيجه گرفت كه اغلب رقبات مهم وقفي متعلق به بزرگـان و عمـال حكـومتي     واقفان مي
بوده است. كه در رأس آن شاه عباس صفوي قرارداشته است. حتي زنان وابسته بـه حكومـت   

جهت خدمت به توسعه مشهد و ايجاد تسـهيالت جهـت   نيز در اين عرصه گام برداشته و در 
اند. انتقال آب چشمه گلسب و احداث يك خيابان  ، از طريق وقف اقداماتي را انجام داده عامه

دهندة  تالش در پايداري حل مشكل كم آبي مردم مشهد و  ، درقالب وقف خود نشان سراسري
  تر شهر و توسعة جغرافيايي آن است. رونق هر چه بيش

،  ، حمـام  ، مدرسـه  شهر نظيـر مسـجد، كاروانسـرا    كه بيشتر فضاهاي دروني  كته ديگر اينن
و مصال به همراه ساير ملزومات متصل به آن وقف شده اسـت و يـك موقوفـه بـا       بيمارستان

هـا در محـدودة حـرم رضـوي متمركـز       اند و بيشتر اين فضا چند رقبه در جوار هم وقف شده
شـد و   در ساير شهرهاي اسالمي مسجد جامع قلب شهر محسـوب مـي   اند. به عبارتي اگر بوده

محور  - عليه السالم- ، مرقد امام رضا  گيرد در مشهد پيرامون آن مؤسسات اجتماعي شكل مي
  گيرد . اي كه مسجد جامع در كنار آن قرار مي مركزي شهر است به گونه

از نقـاط مختلـف    ايجاد امكانات رفاهي وآموزشي سبب جذب جمعيت و مهاجرت افراد
توجهي به بناهاي قديمي بـه مـدد    رغم بي شود. همچنين علي ايران و حتي كشورهاي مجاور مي

وقف، برخي از بناهاي وقفي مشهد پابرجاست به طوري كه محققان بـا مصـالح سـاختماني و    
  توانند به خوبي آشنا شوند. هاي معماري آن عصرمي سبك

  
  منابع و مĤخذ
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  : بنياد پژوهشهاي اسالمي . ، مشهد2 ، ج ، ترجمة ابوالحسن سرو قد مقدم آثار ايران،  )1366( گدار، آندره - 
  : پيشگام. ، تهران محمد پيمان  ،مقدمه و فهرست مطلع الشمس)، 1362( خان حسن اعتمادالسلطنه، محمد - 
  ي اسالمي.: بنياد پژوهشها ، مشهدبيست وقفنامه از خراسان )،1388نژاد، رضا و همكاران( انزابي - 
، »،گسترش و نابودي شـهرتابران تـوس   تأثير عوامل جغرافيايي برتكوين «)، 1386انصاري، مجتبي و ديگران( - 

  .50، ش مدرس علوم انساني
، تهـران: انتشـارات   هايي دربـاره شـهرهاي قلمـرو فرهنـگ اسـالمي      نظريه)، 1386( السادات باقري، اشرف - 

  اميركبير.
  : انتشارات اميركبير . ، تهران2 ، تنظيم ايرج افشار، ج تاريخ عالم آراي عباسي )،1382( بيگ تركمان، اسكندر - 
ها و مدارس قديم آستان قدس رضوي با تكيـه بـر اسـناد     تاريخچه مكتب خانه،  )1387جهان پور، فاطمه( - 

  ها و مركزاسناد آستان قدس. ، موزه ها ، مشهد: سازمان كتابخانهصفويه تا قاجار
پژوهشـنامه مطالعـات   ، »معرفي يكي از موقوفات آستان قـدس: موقوفـه عتيقـي   «)، 1391، مهدي( زاده خاني - 

  . 1، ش اسنادي و آرشيوي
  ، اصفهان: كتابفروشي فردوس و اقبال. منتخب التواريخخراساني، محمد هاشم،  - 
 ، »ر صـفويه  شهر مشهد در عصـ –چهارباغ –بررسي تاريخي خيابان  «)، 1388بين، مهدي و ديگران( حقيقت - 

  .4، ش  هاي تاريخي پژوهش
  : باراني. ، به تصحيح  ادوارد براون، به كوشش محمدعباسي، تهرانتذكرة الشعرا)، 1337دولتشاه سمرقندي( - 
سـيد محمـدتقي     ، بـه كوشـش   شجره طيبه در انساب سادات علويه رضويه)، 1384باقر( محمد رضوي، ميرزا - 

  ي سيدي، مشهد: آهنگ قلم.مهد مدرس رضوي، بازنگري و ويرايش
  هاي اسالمي . ، مشهد، بنياد پژوهش1، جمشاهير مدفون در حرم رضوي،  )1382، ابراهيم( زنگنه - 
، مشـهد: مركزپژوهشـهاي شـوراي    نگاهي به جغرافياي تاريخي شـهر مشـهد   )،1392سيدي فرخد، مهدي( - 

  اسالمي شهر مشهد.
، »گيـري فضـاهاي شـهري    شـكل  وقف در نظري تأثير چهارچوب مباني و«)، 1383شهابي، سيدمحمدرضا( - 

  .72، ش   تحقيقات جغرافيايي
: سـازمان   ، مشـهد 4، ج دفتر اسـناد ، « دارالشفاء آستان قدس رضوي در دوره صفويه «)، 1387( شهيدي، حميده - 

  ها و مركز اسناد آستان قدس. ها موزه كتابخانه
پژوهشـنامه مطالعـات   ، »قدس رضوي بر مبنـاي اسـناد   تاريخچه شربتخانه آستان«)، 1393شهيدي، حميده( - 

  .2، ش   2، س اسنادي و آرشيوي
محمـد رضـا     ، تصـحيح تاريخ و جغرافياي شهر مشـهد )، 1386علي( محمد صدرالمتالهين الهيجاني، محمدبن - 

  ، مشهد: انصار. قصابيان
  .يرضو ستان قدسآ يشناس مركز خراسان   حيتصح)، بازخواني  و1379ق( 1160- طومار عليشاهي - 
  .يرضو آستان قدس يشناس مركز خراسان   حيتصحبازخواني و  )، 1379ق( 1273 –طومار عضدالملك - 
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: كتابخانة موزة و مركز اسناد مجلس  ، تهران فردوس التواريخ)، 1390باقر( محمد بن علي فاضل بسطامي، نوروز - 
  . شوراي اسالمي

  : ماهوان . ، مشهدعليه السالمتاريخ مشهدالرضا )، 1383ماهوان، احمد( - 
مهـدي سـيدي، مشـهد:      ، بـه تصـحيح  گزارش مكتب شاهپور)،1388مدرس رضوي، محمد تقي و ديگران( - 

  آهنگ قلم .
  ، (چاپ سنگي). آثارالرضويه،  ق)1317حبيب ا...( بن مستوفي، اسماعيل - 
، به كوشش سيف ا... وحيـدنيا،  ل)تاريخ عباسي (روزنامه مال جال)، 1366محمد( الدين جالل منجم يزدي، مال - 

  تهران: وحيد .
محسن حسـيني، مشـهد:     (مجموعه مقاالت)، به كوشش خراسان. ابنيه و مشاهير،  )1389، عبدالحميد( مولوي - 

  هاي اسالمي . بنياد پژوهش
ش ،  ، محل نگهداري: كتابخانة مركزي دانشگاه تهران ، نسخه خطياسناد وقف آستان قدس رضوي،  -----  - 

2987. 
  هاي سند: ، شمارهمركزاسنادآستان قدس رضوي

28591 ،30649،31863 ،31887 ،32179 ،32331 ،32417 ،32510 ،32784 ،33134 ،33304 ،
34632 ،34903 ،35214 ،35330 ،42225 ،31817 ،32231 ،32331 ،32393 ،32417 ،32435 ،
32681 ،32886 ،32942 ،32996 ،33304 ،33495 ،33979 ،34710، 42224 ،44748،27520   ،
28363 ،27648 ،28359،27691،27991   ،28600 ،27516،27527 ،28116،27501  ،27990 ،
27728 ،27649 ،27695.... ،. 
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 42225شمارة سند: 

 ق1010تاريخ : شعبان 
  عنوان: تعهدنامه مستاجران كاروانسراي سلطانم جهت پرداخت مال االجاره
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  31817شمارة سند: 

  1037تاريخ:رمضان 
  عنوان: سند هزينه تعمير حمام مهدي قلي بيگ واقع در بازار سرسنگ
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  1089تاريخ: صفر61ص 33522شمارة سند:

  اي از اسناد هزينه داروهاي گياهي مربوط به بيمارستان وقفي امام رضا (عليه السالم) : نمونه عنوان
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  : آرشيو عكس مركز اسناد آستان قدس رضوي منشاء عكس  
 خان هاي مدرسه عباس قلي شرح عكس: نمايي از حجره

    
  منشاءعكس: آرشيو عكس مركز اسناد آستان قدس رضوي

  : مدرسه ميرزا جعفر شرح عكس
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 ش1335تاريخ :  : آرشيو عكس مركز اسناد آستان قدس رضوي منشا عكس 
  نگامي كه روي نهر باز بود و آب در آن جريان داشت.عنوان: نمايي از باال خيابان به ه

  ش1340تاريخ:  منشاء عكس: آرشيو عكس مركزاسناد آستان قدس رضوي 
شرح عكس: تصوير هوايي فلكه حضرت قديم كه در آن باال خيابان و پايين خيابان قابل مشاهده است



 

  مطالعات تاريخ اسالم
  1394 تابستان/  25/  شمارة هفتمسال 

  
  آباد؛ اواخر دورة تيموريان هنداهللا داري خانگي در اسنادهبرد

  
  

  1نيامهرداد رمضان
  

  
  
  
  
  

ـاعي و حقـوقي    ،قارة هندداري در شبهبرده چكيده:     تابعي از شرايط گوناگون مذاهب و نظام اجتم
ـ سياسي خاصِ خود  دوراناست، اين امر منجر به نظامي پويا مطابق با   ي مقاله. هدف اصلاستاجتماعي 

ـام   داري خانگي بردهعنوان  ذيل ،در پيِ بازتعريفي از بردگي ـاعي و نظ است كه در مطالعات تاريخ اجتم
ـاد در شـمال هنـد،    آمده از شـهر اهللا داريِ اسالمي كمتر بدان پرداخته شده است. در اسناد بدستبرده آب

كـه بردگـي   نحـوي بـه  ؛شكل گرفت داري در قالبِ مفاهيم خويشاوندياي از نظام بردهاَشكال پراكنده
ـاب داري يافت. در اين نظام، بـرده تداوم » پيوستارِ خويشي«خانگي در  و » كاالشـدگي «فراينـدي از   بازت

ـاهيمي بر آن، در اين اسناد سعي شده است تا با واكاوي استعاره. افزوناست» مالكيت«  ، همچـون ها و مف
ـ مقاطعه  ـ  ، ايبردگان  ـ هبه بردگا، فروشيبردگان  ـ بدهي ، اين  ـ نكاحي؛ ، و بردگان  ـاي  زمينه بردگان  ه

ـا   ،داري فراهم آيد. همچنين نتايج برآمدهاز اين نوع نظام برده پژوهشي و خوانشي تازه ما را در مواجهه ب
. مدعيات ما در ايـن  دهدميقرار  بردگان خانگيداري و مقوالت تجاري و غيرتجاريِ مولفة اراديِ برده

بنديِ اواخر تيموريان هنـد، سـدة هيجـدهم و نيمـة نخسـت سـدة نـوزدهم        صاً بر اساس زمانمقاله مشخ
ـ فقهـيِ     ريزي شده است. تأكيد مـي ميالدي (تحت نفوذ بريتانيا)، پي داري بـرده  شـود مباحـث حقـوقي 

  اسالمي خارج از موضوع مقاله است.
  

  ان هند، خويشاونديداري خانگي، تيموريداري، بردگي، بردهبرده  كليدي: هايواژه

                                                 
  ramezannia.mehrdad@gmail.com، مدرس مدعو، دانشگاه مازندران، دكتراي تاريخ   1

 16/05/94:تاريخ تأييد    20/10/93تاريخ دريافت: 
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Domestic Slavery in Allahabad Documents: Late 
Timurid India 

 
 
Mehrdad Ramezannia1 
 

 
 
 
 
 

Abstract: Slavery in Indian subcontinent, a function of different variables from religion to 

social and legal system, led to a dynamic system relevant to Indian socio- political environment.  

The main objective of this article is to redefine Slavery in terms of Domestic Slavery which 
has been paid less attention in the social history of slavery in Islamic studies.  

Based on Allahabad documents, the study reveals that dispersed forms of slavery system in 
India in late Timurid time eventually got shaped within the frame of domestic slavery followed 

by “Constant Kinship Slavery”. In this system slavery is considered as the reflection of 
“property” and “possession” process. In addition, an extra attempt has been taken to 

conceptually unfold some sophisticated terms and metaphors within the documents to introduce 
new prospects as well as fresh fields in research. Some illustrations of such terms would be 

mentioned as: slave- in- contract, slave- in- sell, slave- in- gift, slave- in- debt, slave- in- marriage 
and so on. The findings also made us to face with some categories so- called Slavery Intention 

and Commercial and Noncommercial Domestic Slavery. 
 In this research the matter of date, from late Timurid India in late 18th century to the first half 

of 19th century, under the British ruling, is carefully observed. It has to be emphasized that in this 
research the jurisprudential and legal aspects of Islamic slavery is out of concern. 

 

 
Keywords: slavery, slavery system, domestic slavery, Timurid India, kinship 
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  مقدمه
تر در هند باستان نهادينه شـده  كه پيش ،داريقارة هند، رسميت نهاد بردهبا ورود اسالم به شبه

نزلة پايه و اساس حقوق مـدنيِ  م اسالم هنجارهايِ مالكيت خصوصي را به 1تداوم يافت. ،بود
داري احتماالً پس از تصرفات حكومت مسـلمانان در  و معيارسازي كرد. برده مند نظاممي اسال

در ميـان   2در آن صورت گرفـت.  هائيو تشديد ها بسا تعديلهند اهميت بيشتري يافت، و چه
و  هدايـه قوق اسالمي، توان از دو منبعِ موثق دربارة حداري را ميگسترش بردهمسلمانان هند، 

خصوصاً در دورة حاكميت هنـد ـ     در مراجع قضايي هنددريافت. اين منابع،  عالمگيري، فتوي
  3يافتند. سزاييه بريتانيا اهميت ب

مشتق شده است، برده به كسـي گفتـه    5سروِساز واژة  4اسليودر حقوق رومي، كه اصطالح 
شده باشد. برده شخصـي اسـت مـرد يـا زن،      )حفوظاش با منّتي باز بخشيده (مشود كه زندگيمي

گرچـه   6دسـت آمـده اسـت.    مطيعِ مطلقِ سلطة صاحب كه از طريق فروش، ارث يا جنگ بـه 
نظـامي  «تـرين شـكلِ آن بـه    شود، پذيرفتهرا شامل مي متنوعي اي اجتماعيههمفهوم بردگي پديد

در اين نظامِ حقوقي و  7شود.تعبير مي» اجتماعي كه در آن شخصي در تملك فردي ديگري است
    8.شودبيان ميكشي شكل بهرهدر داري اساساً اي از عقايد وجود دارد كه بردهاقتصادي مجموعه

                                                 
ها قـرار گرفتـه   كه مورد تهاجم آرين شدگفته مي پوستان دراويديِيرهدر اصل به جمعيت ت )dasa( سااددر هند باستان واژة    1

خـود را از   قـوميِ ، بردگي داللت ضمني گريي، تحول معنايي پيدا كرد. در دورة بوداي»برده«بودند. اين واژه بعدها به معني 
        .شدميپوستان نيز اطالق به روشن داسادست داد و 

 Slavery and Human David Brauan Davis (1984),Progress, Oxford: Oxford University Press, p. 32.                                  

 گرِهاجاتـا شـد: الـف)  داري از سـه منبـع تـأمين مـي    )، بـرده narada( نـارادا هندو،  باستانيبندي مجموعه قوانين طبقِ طبقه    
)grihajata ( كريتاآيد؛ ب)دنيا زن به)، شخصي كه در خانة صاحبِ  بردةkreeta   (شخص كه به مبلغي خريـداري شـود؛ ج ،(

  شود.)،كسي كه در جنگ به اسارت گرفته joodhprapta( جودپراپتا
Manjari Dingwaney (1985), ‘Unredeemed Promises; The Law and Servitude’, in Chains of Servitude; 
Bondage and Slavery in India, eds. Utsa Patnaik and Manjari Dingwaney, Madras: sangam Books, pp. 284-
285. 
2  M. Athar Ali (2006), Mughal India: Studies in Polity, Ideas, Society and Culture, New Delhi: Oxford 

University Press, p. 5. 
) يـا  kinn( كـين عنـوان  به غيرمشروطاند. بردگان بندي شدهقهطب مشروطو  غيرمشروطداري به دو دستة در اين منابع برده    3

 ,See: Dingwaney؛ شدندخوانده مي الوالدام) يا muddabar( مودابار، موكاتب) شناخته، و بردگان مشروط rukeek(روكيك 

pp. 292-293 .  
4  Slave. 
5  Servus. 
6  Pierre Dockes (1982), Medieval Slavery and Liberation, Chicago: Chicago University Press, p. 4. 
7  Amal Kumar Chattaopadhyay (1977), Slavery in Bengal Presidency (1772-1843), London: Golden Eagle, p. 1.  
8  See; Paul E. Watson (1983), Transformations in Slavery: a History of Slavery in Africa, Cambridge: 

Cambridge University Press, p. 1; Lionel Caplan (1980), ‘Power and Status in Sought Asian Slavery’, 
Asian and African Systems of Slavery, James L. Watson, Berkeley and London: University of California 
Press, p. 191. 
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طورخـاص مالحظـات اقتصـادي را در    قارة هند، چتوپادهياي با اشاره به بنگال بـه در شبه
بـرده   ،وري اسـت كـه در آن  داند. به نظر او بردگي نوعي از بهـره استفاده از بردگان دخيل مي
شاو مقام جي. راوِن 1كند.شود و جنبة تجاري (سودبخشي) پيدا ميكاالي اقتصادي محسوب مي

ملـزم بـه    ،برده بدون قرارداد و رضايت« كند:اشاره مي ششاستعماري بريتانيا در هند در گزار
و را اخـراج  ا شصاحبش است، مالك همزمان اين حق را دارد كه بـا فـرو   هيكار براي سود

در اين مقالـه   2.»همچون كااليي در تملك شخص سومي درآورد ،كند يا به هر طريق ديگري
شـود. بـدين نحـو    انساني تعريف مـي  داراييِوري از و بهره شدگيمالكداري نوعي از نيز برده

رنـد،  گيمانند كاال) قرار مي(اموال شخصِ منقول، به تملك بردگان صريحاً در جايگاه مستقيمِ
  است.   ييا انتقال يهر لحظه فروش كاالبودگيكه از نظر 
ذيـل نظـام اسـناد    ايـن اسـناد    بنـدي اسـنادي اسـت.   در گونـة تقسـيم  آباد اسناد اهللاهميت 

 در خصـوص  كلِ اين مجموعـه شودبندي ميساالري دستهخانوادگي، در برابر نظام اسناد ديوان
سـزايي دارد.   هاهميت ب ،ي تاريخ اجتماعيِ اين برههمردم عادي است كه در بازخوان جات هقبال

داري در به كارگيريِ قواعد فقهي و شرعي در مبادالت نظـام بـرده   ،همچنين ارزش حقوقي آن
موجبـات درك   ،يابي به اين گونـه اسـناد كميـاب، و تجزيـه و تحليـلِ آن     نهفته است. دست

  3.د شدخواهداري در جهان اسالم از نظام برده تر ماروشن
- بندي بـرده رو عالوه بر تثبيت تعريف كاالبودگي از بردگي در پيِ صورتدر مقالة پيش 

داريِ اسـالمي، كمتـر بـدان    داري خانگي هستيم كه در مطالعات تاريخ اجتماعي و نظام بـرده 
وارگـي اسـت كـه خـود را عمومـاً      اي از بردهشكل پراكنده ،اصلي ةپرداخته شده است. مسئل

نمايانـد. بـا   پـذير مـي  پنهان توجيه ساختارهاي خويشاوندي، وراثتي، هبه و ازدواجِتحت لواي 
داري خانگي و نظام روابطـي و  بندي بردهتكيه بر اسناد موجود و بازخواني آن، موارد صورت

هـا و  شد. واكـاوي اسـتعاره  مفاهيمِ خويشاوندي، بررسي خواهد  حورقراردادنتجاريِ آن، با م
                                                 

1  Chattopadhyay, p. 3-33. 
2  ibid, p.1. cites; J. G. Ravenshaw, Collector, Sought Canara to George Garrow, Actg. Sec., Bd. OF Rev., 12 

Aug., 1801, pp. 1828, vol. 24, p. 550. 
دورة قاجـاري   ان اشرافمنصبداري مربوط به مقامات درباري يا صاحببردهشدة معرفيتر اسناد  بيشدر اين زمينه در ايران،     3

يـا آزادي   ، وداريهـاي بـرده  اسنادمعرفي تك ،هانگاريهايي از اين دست به تك. پژوهشونة اسناد رسمي ـ ديواني) (گ است
(پـاييز و  نك: عبدالحسـين نوايي  كند.داري باز نميشده است و گرهي از شناخت نظام حاكم بر اين نوع بردهبردگان محدود 

سه «)، 1387؛ سيمين صيديه (11- 4، صص  48 - 47، ش اسناد گنجينه ،»اسنادي از خريد و فروش برده«)، 1381زمستان
- اسناد برده)، 1390( ؛ نرگس عليپور21- 16صص ،  2و 1  ، ش2ة، دورپيام بهارستان، »نامه بردگان از دوره صفويسند آزادي

  ، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي.فروشي و منع آن در عصر قاجار



 125                                                                                             تيموريان هند ةآباد؛ اواخر دورسناد اهللاداري خانگي در ابرده

هـم بـه    ،رسـد كـه توجـة مـا را    نظر ميضروري به به اين دليل  نيز اونديساختارهاي خويش
كند. ممكن است بردگان در اقسام اشكالِ تجاري و هم اشكالِ غيرتجاريِ بردگان معطوف مي

اي، بردگان ـ بدهي، و بردگان ـ ازدواجي   اي، بردگان ـ هبه متنوعي همچون، بردگان ـ مقاطعه 
. از انـد كردهرا مطابق نوعِ قرارداد تحميل  يط قيدي مختص به خود شرا حالبا اين ،قرار گيرند

 غيـرارادي داري بـرده قابـل مؤلفـة   مدر  داري اراديهها را ذيل مؤلفـة بـرد  توان آنروي مياين
غيرتجـاري  و  تجـاري بندي كرد. همچنين كاركرد دوگانة  مقوالت (اسارت در جنگ) تقسيم

  د. شوبازخواني مي خانگيداريبرده
  پيشينة تحقيق

مذاهب و نظام اجتماعي و حقوقي است؛  قارة هند تابعي از شرايط گوناگونيِداري در شبهبرده
شد. اين ميبدل كه اين امر به نظامي پويا مطابق با برهة اجتماعي ـ سياسي خاصِ خود  نحويبه

در ابتـداي   تـوجهي يافـت.  هاي مسلمان در هند تحولِ شكليِ قابـل موضوع با تأسيس حكومت
كردند. بـا  غالمان برده در رسته نظامي فعاليت مي دهلي، سالطينحكمراني مسلمانان در دورة 

شـدند  كـار گرفتـه مـي   گونه كه در دورة سالطين دهلي بـه ، غالمان آنهند تيمورياناستقرار 
ررسـي  هاي بااليِ نظامي و اداري ديده نشدند. سيلم قَدوائي در مقالة خـود بـه ب  ديگر در رسته

داري خـانگي در دوره  گـريِ سـالطين دهلـي  بـه بـرده      داري ـ نظامي دگرگونيِ شكلي از برده
. او ايـن تغييـر را تاحـدودي ناشـي از      در پايين) خانگي بنديصورت(نك،   پردازدتيموري مي

دانـد. همزمـان بـا افـزايش     افزايش رشد شهرنشيني و استفاده از پول در معامالت اقتصادي مـي 
انگيزة حاكمانِ جديد شهري  جهت در مراكز شهري و رونق بازارِ بردگان، تغييرِ دهبر تقاضاي

   1شد.داري خانگي و تحول آن از شكل بردگان ـ نظامي تقويت ميدر گسترش برده
داري و كه قَدوائي هر دو عامل اجتماعي و اقتصـادي را در توصـيف افـزايش بـرده    درحالي

حـاوي رويكـردي صـرفاً     ،داند، نگرشِ عرفـان حبيـب  مؤثر مي طور تغييرات نهاديِ آنهمين
هاي دوازده و سيزدهم ميالدي اقتصادي در استفاده از بردگان است. حبيب معتقد است در سده

اي بود كه در توليد پارچـه  ديدهنيازمند بردگانِ آموزش صنعت و حرَف وابستة طبقات حاكم
گـريِ دورة   داريِ نظـامي او زوالِ نهـاد بـرده   2شـدند. كار گرفته مـي و مشاغلِ وابسته به آن به

                                                 
1  see, Salim Kidwai (1985), ‘Sultans, Eunuchs and Domestics’, Chains of Servitude, eds. Utsa Patnaik and 

Manjari Dingwaney, Madras: Sangam Books. 
ي اشرافي و دربـار هاي اشارة عرفان حبيب به نوعي از بردگاني است كه در خدمات توليدي و مصنوعات مورد مصرف خانواده    2

، بسياري از كاالهاي مورد نياز توليد كارخانههندي  ـ  فارسي ها، در اصطالحِشدند. در اين كارگاهكار گرفته ميدر كارخانه به
  شدند.وظايفي گمارده مي امپراتوري تربيت و به يهاكارخانهشد. شمار زيادي از بردگان براي كار در مي
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كـارگران آزاد و   نحـو كـه  كاهـد؛ بـدين  سالطين دهلي را فقط بـه عامـل اقتصـادي فـرو مـي     
رفته بازار تجارت برده رفته ، وشدندقيمت جايگزين بردگانِ فاقد نيروي كارِ توليدي مي ارزان

    1.افتاددر سدة پانزدهم ميالدي هند از رونق 
داريِ اواخـر دورة  فهم ما را از نهاد برده 2،بردگان خانگيسازيِ ايندراني چتَرجي با مفهوم

بنـدي  كند. مفهـومي كـه صـورت   تيموريان و اوايل دورة هند ـ بريتانيا وارد مقولة جديدي مي 
 بنـدي پيشـينيِ نظـام   شود. او هرگونـه طبقـه  آباد حول آن تبيين ميبردگيِ خانگي در اسناد اهللا

گيرد. چتَرجي اظهار اند به پرسش ميانگارنهكه بسيار ساده به اين دليلداري و بردگان را برده
داري در جايگاه خويشـاوندي  سعي دارند با واردكردن برده ،در اين دوره مالكان برده :داردمي

داريِ هچتَرجي همچنين با نقد نظام برد 3و استفاده از مفاهيم خويشي به آن مشروعيت بخشند.
دسـت  غرب، نگاهي تازه دربارة واقعيت استفاده از زنان و كودكانِ برده در جنوب آسـيا بـه   

موجب ارتقاي و  است، ديگرياز  و قدرت مقياسي از شأن دهد. از نگاه او تملك بردگانمي
   4مالكان. جايگاه اجتماعيِ

تشكيل دهندة مقولـة نيـرويِ   هند، بردگي و اسارت را  داريِركار در واكاوي بردهتانيكا س
كنترل وداري با قدرت مطلقة صاحب، داند. به نظر او، گرچه همة اَشكال بردهكار اجباري مي

توان آن را ضرورتاً در قاعدة تجاري/بـازار بـرده قـرار    شود، نميبندي ميقيدوشرط شاخصهبي
    شود.آباد به چالش گرفته مياين ادعا با توجه به اسناد اهللا 5داد.

براينـد  بـه  اي ويژگيِ تازه 6برده ـ صيغك در مطالعة بردگان خانگي، رابطة بين ازدواج و 
                                                                                                                   
  Irfan Habib (1969), ‘Potentialities of Capitalism Development in the Economy of Mughal India’, Economic 

History, vol. 29, no. 1, p. 57. 
» ديوان وزارت (مالي)«عنوان بخشي مجزا و واحدي متمايز از به» ديوانِ بندگان«برده، و » دارِمجموعه«كي. لعل از :همچنين     

             برد.در نظام اداري حاكمانِ مسلمان هند نام مي
   K. S. Lal (1994), Muslim Slave System in Medieval India, New Delhi: South Asia Books, p. 111.       
1  Habib, ibid.  
2  Domestic Slavery. 
3  Indrani Chatterjee (1999), Colouring Subalternity: Slaves, Concubines and Social Orphans in Early Colonial 

India’, Subaltern Studies x, eds. Gautam Bhadar, Gyan Prakash and Susie Tharu, Oxford: Oxford University 
Press, pp. 50-51.  

4  Indrani Chatterjee (1999) Gender, Slavery and Colonial India, Delhi: Oxford University Press, p. 16. 
قرار داشت، » داريسرمايه«شد. تجارت برده در راستاي عنوان كاالي تجاري رفتار ميبا بردگان به يستي غربر نظام امپريالد

توقـف تجـارت بـرده و اوضـاع     ) «1382شد. نك: وانسا مـارتين ( گذاري ميزيرا بخشي از سود سرشار آن در صنعت سرمايه
  .48- 45صص ،2س، 17  ايرج وفايي، ش رجمة، تتاريخ روابط خارجي، »داخلي ايران

5  see, Tanika Sarkar (1985), ‘Bondage in the Colonial Context’, Chain of Servitude; Bondage and Slavery in 
India, eds. Utsa Patnaik and Manjari Dingwaney, Madras: Sangham Books, pp. 97-101.  

ـ   الحاقي صيغك/صيغكاني اشاره صفتدر اين نوشتار،    6 جـات ايـن مجموعـه اسـناد جهـت       هاي است به بردگـاني كـه در قبال
  . شدندمي جويي جنسي انتقال داده لذت
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در  . به نظر شاداب بانو، نهاد صيغگريدهدمي خود هتوليدات و تجربيات تاريخي مختصِ زمان
 شهم در بسترِ همانندي وارگي است؛ آنمقايسه با بردگي معمولي خانگي، مقولة خاصيِ از برده

حرمِ تيموريان با نوعِ متمايزي  ،دارد از زمان تيمورلنگبانو همچنين اظهار مي 1نهاد ازدواج. با
بيليي مترجم  2.فتيا، تشخص ميبرده ـ صيغكان از همسران قانوني، همسران آزاد فرودست، و 

. بردكه ممكن است ذيل نهاد ازدواج پنهان بمانـد از نوعي بردگي نام مي فتوي عالمگيريكتاب 
نكـاح  گي را وارد مقولة سوم داو در بازسازي و تشريح حقوق متني اسالميِ ازدواج، اين نوع بر

  ) 3- 2(نك: 3كند.مي» موقتي«و » دائمي«در كنار نكاح  ـ برده
  داري خانگيبندي بردهصورت

اي عمـده تمايز ماهوي كه ايم اي از بردگي مواجهاساساً با پديده قاره، ماداري شبهدر نظام برده
قاعدتاً قاره  شبهنخبگان سياسي و اقتصادي در اين دوره  داري در غرب دارد.با نظام معمول برده

 ،داري خصوصاً در ايـن برهـه  وابسته نبودند، نظام برده» توليدات اصلي«به كارگرانِ برده براي 
قاره هـم  داري شبهداد، نه جوامعِ بردگان. بردهرا تشكيل مي» دارندگان برده«شكلي از اجتماعِ 

از جهت اقتصادي و هم از جهت منزلت اجتمـاعي بـه هـم وابسـته بودنـد و بردگـان منـافعِ        
 ،قـارة هنـد  كنـد در شـبه  شدند.كاپلنِ صـريحاً تصـديق مـي   محسوب مي دارندگياي از دوگانه

 4داري داراي نظامي بومي است و تمايزي آشكار بين قدرت و جايگاه بردگان وجود دارد. دهبر
وجـه  هـيچ بـه  بـه ايـن دليـل   شد؛ جمعيت بردگان شاملِ اكثر بوميان هندي مي  به احتمال زياد

شـايد بخشـي از    .شدندكه بردگان از آفريقا تأمين مي  نيست داري در غربمقايسه با برده قابل
جمعيت بردگان هند از بردگان وارداتيِ سواحل شـرقي آفريقـا، خلـيج فـارس، ماداگاسـكار،      

  شد، اما در اقليت بودند.و ديگر تصرفات استعماري بريتانيا تأمين مي جاوه، عدن
                                                 

1  Shadab Bano (2005), ‘Marriage and Concubinage in Mughal Imperial Family’, Proceedings - Indian History 
Congress, Delhi: Indian History Congress, Vol. 65, p. 10. 

2  ibid, p. 16. 
دورة طاهريان تا مغـول،   نيا با استخراج مفاهيم و حقوق كنيزان از منابع متون كالسيك اسالميِظمو فريبا كا هزادهادي عالم

نقش جنسيِ كنيزان در قالـب سـريات معمـول و      ند. همچنيناهنقش كنيزان را در قالب سريات در نهاد خانواده بررسي كرد
كـاركرد كنيـزان   «)، 1388(پاييزنيا فريبا كاظم ،هزادداد. نك: هادي عالموفروش را ميحكام فقهي اجازة خريدمتعارف بود و ا

 . 106- 103، صص 1، ش1ة، دورزن در فرهنگ و هنر، »در خانواده (از طاهريان تا مغول)
3  Neil B. E. Bayllie, Digest of Moohummudan Law, Containing the Doctrines of Imemeea Code of 

Jurisprudence on the Most Important of the Same Subject (London 1869), ii, pp. XIV-XV, as cited by 
Catterjee, ibid, pp. 81-82.  

4  Kaplan, pp. 189-192. 
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  داري/بردگي خانگي (زنان برده در اجتماع هندو و مسلمان)كاركرد برده
دهند كه به دو منظور  عمـده در امـور   ) را زنان تشكيل ميآباداسناد اهللاكثرِ بردگان خانگي (
گرفتند. در اين نظام اجتمـاعي،  كشي قرار ميبهرههاي جنسي مورد جوييكارهاي خانه و لذت

وشـوي و  ، شسـت وپـز پخت :همچون  را در كارهاي متنوعي ها آن ،صاحب بردگانِ مرد و زن
البتـه   1.نـد گرفتمـي كار فروش، زرگر و از اين دست امور بهباف، آهنشعنوان فررنگرزي؛ به
ست هنـدو اسـت، از نظـر دور داشـت؛     كه از اهم موضوعات نظام كا را »پاكي«نبايد مسئله 

     2يافت.ميانتقال نيز داري نظامي كه به درون سيستم برده
هـاي هنـدو داشـتند.    همانند خانواده هيكاركرد مشاب بردگان خانگيدر جامعه مسلمانان، 

وحشم، و بخشي از شكوه و جاللي بـود كـه ايشـان را از    اي از امتيازِ خدممالكيت برده نشانه
ساخت. جايگاه اجتماعي مردان در جامعه عميقاً با تعـداد  هاي اجتماعي متمايز ميوهديگر گر

شد؛ بلكـه طبقـات متوسـط، خـرده     شد. اين موضوع فقط شامل اشراف نميبردگان آشكار مي
گرفـت.  مقامات اداري را نيز دربر ميزمينداران، بازرگانان و حتي عالمان، كارگزاران و خرده

3شد.احتمالي با مالكيت بردة طبقة متوسط و طبقه باال تقويت مي منزلت اجتماعي به
اشـراف   

جسـتند. در  خانوادگيِ اين دوره سود مـي از داشتنِ بردگان و دختران ـ برده، براي ويژگيِ درون 
  4اي بود از خانوادة درباري.واقع حرمِ هر اَشرافي  نسخه

دادنـد. طبـق   ي خانگي را تشكيل ميدارترين بخش بردهاصلي ،طوركه گفته شد زنانهمان
وجـود  جنسي از زنـان بـرده    و مناطق الحاقي آن، استفاده5هايِ مالوادر بررسيملكوم گزارش 

از زنانِ بـرده بـا توجـه بـه نهـاد      واقعي استفاده جنسي  ماهيتآباد، در اسناد اهللا 6.داشته است
                                                 

1   Athar Ali, p. 131. 
در را » ناپاك«و » پاك«كارهاي  زنان برده ند،زدمي» كپا«كه كشاورز يا خدمتكاران معمولي تنها دست به كارهاي در حالي    2

. شـد مـي موجب ناپاكي آييني خانواده  ،كاست ناپاك دست بردة ازنوشيدن آب براي مثال، . دادندانجام ميزمين سرِ خانه يا 
پـايين وجـود   شدنِ كاست باال به كاست كشيدهكاست، امكان به بردگينظام همچنين در حقوق هندو، طبق برتري طبقاتيِ 

     .Caplan, pp. 187-188؛نداشت
 شد.) ناميده ميnataka-itthisايتيس( - كه نَتاكا ،كردن نيازهاي جنسي صاحب بودندهمچنين ملزم به برآوردهها آن     

Dev Raj Chanana (1960), Slavery in Ancient India, New Delhi: Peo- ple's Publishing House, pp. 45-52. 
خـود    از آنجا كهبردند. هاي در جامعة هندو بهره مييت برتر اجتماعيِ خود همانند برهمنعاز موق ساداتجامعة مسلمانان نيز،  در   

  .  .Cattopadhyay, p. 40 گرفتندگاه در شرايط و  جايگاه بردگي قرار نمي هيچ  دانستند، از اين رويرا از تبار پيامبر اسالم مي
3  ibid, p. 31. 
4  Pushpa Suri (1977), Social Condition in 18th Northern India, New Delhi: Munshiram Manoharlal 

Publishers, p. 47. 
5  Malwa. 

شدند. همچنـين  )، يا سردستة گروها و تشكيالت مختلفي فروخته ميnakinها (نَكيندختران رقاص توسط  ،در اين مناطق   6 
نظر او  اي شايع بود. بهطور گسترده هاي بنگال و بيهار بهاستفاده از زنان برده در ايالتدهد كه يهاي بوچانن نشان مبررسي
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 1د گرفت.) مورد بررسي قرار خواه3- 1(نك،  طوايف

  داري خانگيدهبر منابع
در خصوص قاعدة  ،از مؤاخذ حقوقي هندو و اسالمي بردگان خانگيبازتوليد  اكثر منابع اصليِ

داري از كه انتقـال و بازتوليـد بـرده   از آنجا 2.شده ميبخشيدو مشروعيت   تأمين ،تبار ـ بردگيِ 
اشـكال  بـه  وجه لزوم ت ،زندطريقِ تبار به گسترش و پيچيدگي اَشكال بردگي خانگي دامن مي

هاي متفـاوت  كران هند در نظامدر جامعه هندو و اسالمي ضروري است. تنوع بي آن موجود
3گُـال  يافت. براي مثال در راجستان بردگاني به نـام داري در مناطق مختلف بازتاب ميبرده

يـا   
تـان بـا   كاسـت راجپو  خارج از نظامِ شدند كه عموماً شامل نوزادان نامشروعِخوانده مي 4داس

فـردي از بازتوليـد تبارــ بردگـي     رسم منحصـربه  6و ديگر زنان كاست پايين بودند.5بهِلزنان 
                                                                                                                   

مردان ثروتمند بـا زنـان سرسـپرده،    ». شدصيغكاني براي مسلمانان و هندوها استفاده ميهمچون  زنان بردة خانگي عمدتاًً«
 صـيغكي زني خصوصاً بـراي  بر آن، بردهتند و اين عملي مرسوم بود. عالوهرابطه داش   (بردگان زراعيِ ميان مسلمانان) زادمولي

ها عموماً به دختران زيبارو و معموالً هندو اطالق . در اجتماع هندوها، لَونديشدحاًًً لَوندي خوانده مياصطالكه   وجود داشت
  . شدندميجويي جنسي به مسلمانان فروخته برده به منظور لذت همچونشد كه مي

Buchanan, An Account of the District of Shahabab in 1812-13, p. 165-66 and, An Account of the District of 
Purnea in 1812-13, p. 160-163. 

طوركلي، به طبقات متمايز بردگان در اجتمـاع مسـلمانان گفتـه    زاد را بوچانان به معني بردگان زراعي آورده است اما بهمولي     
   .Datta, p. 68شد. مي

جويي از زنان برده در هر دو جماعت مسلمان و هندو به يك هدف بود، در رسوم اسالمي تأكيـدات بيشـتري در   اگرچه بهره  1  
آزادكردن برده «احسان، توانايي و قوانين شرعي  براي مسلماناندر اجتماع  شود.ثغور برده و فرد آزاد ديده مي و تعيين حدود

) تا مي، همانووجود داشت. در مقابل در جوامع هند)» ةرقبفكه بـا پرداخـت مبلغـي    بـرد امكـان آزادي  نويسـد،  گونه كه د
  .ناممكن بود

Romesh Chunder Dutta (1980), Ancient India (2000 B.C- 800 A.D.): Epochs of Indian History, Delhi: 
Butala, p. 16.           

ها شامل نـوزاداني بـود كـه در    يافته توسط واضعان حقوق هندو، يكي از آنرسميتپانزده نوع بردگان به براي مثال، از ميان   2
  آمدند.دنيا ميخانه به

Dady Rustomji Banaji (1933), Slavery in British India, Bombay: D. B. Taraporevala Sons & Co, p. 38. 
3  Gola. 
4  Das. 
5  Bhil. 

 صـيغكان عنـوان  ها اغلب به حرم اشراف راجپوت بـه شدند.گُليگُلي يا داسي (زنان برده) نيز قاعدتاً برده محسوب مينوزادان  6   
    .Suri, pp. 48-49د.شدنشد و پس از مدتي با پرداخت مبلغي به والدين يا شوهرانشان بازگردانيده ميبرده مي

 ،مادرتباري تبار قانوني در حكومت نداشتند. فرزندان اين زنانِ برده طبق گروهها، فرزندان اين بردگان، هيچگونه رتبه يا اعگُال   
هاي عرفيِ كاست، شكلي از كاست خودشـان را تشـكيل   شدند و با توجه به مزيت يا نابرابريبندي و برده محسوب ميطبقه
  هاي اجتماعي بود.سبچدادند كه جداي از برمي

K. M. Ashraf (1970), Life and Conditions of the People of Hindustan, New Delhi: Munshiram Manoharlal, 
2nd ed, p. 104. Cites; Tod, James, Annals and Antiquities of Rajasthan, ed. by W. Crook. 
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ط بـا  تببعضـي مورخـان ايـن عمـل را مـر      1افتاد.بنگال اتفاق مي بيكارةطور خاص در نظامِ  به
   2دانند.مي» كولينِمردان فقير «

 شـود برده مـي مسلماناني در بيهار نام آباد از تحقيقات فرانسيس بوچانن در شاههمچنين در 
   3داشتند.قرار  خانزادرايطي مشابه با ها در ش. آنشدندخوانده مي ملنزادهكه 

داري خانگي يابيِ بردگان در بردهمستقيمي به منابع دست ةگونه اشار رو هيچدر اسناد پيش
كه در باال ذكر شـد، ديـده    گونهآن  نشده است. و اَشكال بازتوليد بردگان در قالب نهادي ويژه

طريـق والـدين يـا مالكـان فروختـه      اي هسـتيم كـه از   شود. ما فقط شاهد انتقال زنان بردهنمي
توان فروش بردگان را ناشـي از فشـار بـراي بازپرداخـت     شوند. با توجه به شيوة انتقال، مي مي

هـايي  نبايـد بحـران   ديون، قروض، از گرودرآوردنِ رهن و از اين قبيل مسائل دانست. همچنين
از نظـر دور   را آوردبرده به وجود مـي  اي براي فروشهمچون، قحطي و سيل كه شرايط ويژه

ـ    دافرادر اين مجموعه اسناد   هررويداشت. به جـات   هآزاد به اشكال گونـاگون در قالـب قبال
 .شدجات غيرتجاري وارد جمعيت بردگان خانگي مي هتجاري و قبال

                                                 
صاحبشـان محسـوب    دارايـيِ  همچـون دنيا آمـده  كرد، و فرزندان بهبيكاره شخصي است كه با چندين برده ـ زن ازدواج مي    1  

كـرد.  را فـراهم مـي  » همسر ديداري«عنوان عبارتي، مالك تدارك ازدواج شماري از زنانِ برده را با بيكاره، مردي بهشد. به مي
يـا آمـده از هـر كـدام دارايـيِ      دنگرفـت و فرزنـدان بـه   مرد مذكور با هيچ يك از همسران براي هميشه دركنارش قرار نمـي 

 .  Caplan, pp. 185-184؛دفروش صاحبش بو قابل

بعد از مراسم، شبي بـا عـروسِ    ، شد. تحت اين تداركات، داماد) ناميده ميpunewah shadee( شادي پونيواهچنين ازدواجي     
زايمان فرا خوانـده شـود. در قبـال آن،     نخستيننبود كه تا بعد از   شد و عموماً مرسومبرد. سپس از او جدا ميسر ميبرده به

يه غذا و انعام از هر ازدواج دريافت ميبكـردن ازدواج بـود در   د فـراهم كـه شـايدوباي  نچنـا كرد. موضوع اين نوع تداركات كار
شدند و همة فرزندان متعلق به صاحب بود. شواهدي از اين رسـم  كه هنوز دخترانِ برده در خانة صاحب نگه داشته مي حالي

  در اكثر نقاط بنگال وجود داشت.
Chattopadhyay, Ibid,p. 38; He cites the evidence of R. H. Myttun, Magistrate of Sylhet, Appendix 1, R. L. 
C., Vol. II, pp. 11-12. 

در ميان برهمنـانِ   كولينزِمكرد. را تصديق مي ديگريكولينزِم نهاد اجتماعي هندويي است كه برتري مذهبي و اجتماعي بر    2 
) رايج بود. نظام كولينزِم در تحول نهاديِ خود به عمل چند همسر(زن) گزينـي در ميـان   Varendaندا () و واريRadha( رادا

 بيكارهفروختند، نظام كه هندوها بردة مزدوجشان را جداگانه نمي) انجاميد. از سوي ديگر، از آنجاييKulinaبرهمنان كولينا (
  كرد.مالكيت بردة زن را تضمين مي

3  Francis Buchanan (1986), An Account of District of Shahabad in 1812-13, New Delhi, reprint, p. 166. 
حبِ قـانوني خـود نبـوده و نـوزاد     شد كه از صـا گفته مي (به احتمال زياد فرزند پسر) اياصطالحِ خانزاد به نوزادانِ زنان برده    

   شد.خوانده مي  شدهبه معني زاده  خانزادب دة صاحو اصطالحاً در خانوا شد.مي دنياآمده برده محسوب به
 تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريه 142چالز جيمز ويلسن در صفحة  تاريخ ايران، و كتابش، 301سرجان ملكم در صفحة 

تر ايـن  ررسي دقيق؛ ب11ص همان، پور، نژاد، عليگريزركنند. هاي ايراني اشاره ميبه كاربرد اين اصالح در برخي از خانواده
 داري خانگي را بيشتر بشكافد. مفهوم ممكن است نظام حقوقي حكام بر روابط برده
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آباد اهللادگي بر واكاوي اسناد 
  آبادمعرفي مجموعه اسناد اهللا
انتقـالِ زنـان بـرده     و به تعبيري فراگيرتـر برگ قبالة خريدوفروش  45اين مجموعه اسناد شامل 

) 2382/56تــا  2382/1 (بــا شــمارگان ارجــاعي ملــي هنــد در دهلــياســناد باشــد كــه در مــي
د نظـام خـانوادگي (اقتصـادي ـ     گونـة اسـنا   جـات مـذكور بيـانگر    هقبال 1اند.شده نويسي فهرست

داري سـاالري) اسـت. بـراي واكـاوي و تبيـين بـرده      اجتماعي)، در برابر گونة اسناد رسمي (ديوان
كه از وضوح بيشتري برخوردارند، خـواهيم پرداخـت. دورة زمـانيِ      سند 14خانگي به بررسي 

ثبت تـاريخِ اسـناد بـه     نوزدهم است. زمان ةسد نخستشاملِ سراسر سده هيجدهم و نيمة  ،اسناد
تنظـيم   2جلوس واالسنه رسيدن امپراتوران تيموري  سلطنتاستثناي دو سند براساس تعداد سالِ به

توري آخر تيمـوري، اكبرشـاه   اتاريخِ سند دو قبالة آخري كه در زمان حكمراني دو امپر .اندشده
ذكر شده است؛ ايـن   ) به ميالدي و هجريم1857- 1837) و بهادرشاه دوم (م1837- 1806دوم (

و حضور استعمار بريتانيا باشـد.   تيموري قدرت پيشيني امپراتورانزوال امر شايد بيانگر چرخش 
بقيـه بـه زبـان      )3- 2استثناي يك مورد كه به اردو  نوشته شـده (نـك،   ه زبان نوشتاري اسناد ب

  شود.ه ميداد خطوط هندي (ديوانگري) و سياق نيز دينفارسي است، و در حاشيه برخي اس
يـا مالكشـان در    اسناد در خصوص دختران برده و صيغكاني است كه توسـط والـدين   تمامي
داري خانگي در اين دوره و شيوة حق مالكيـت  شدند. اسناد ناظر به بردهآّباد فروخته ميشهر اهللا

ـتند كـه دختـران    3طوايـف  ،زنانه  بردگان و مناسبات شرعي است. خريداران اصلي بردگانْ  هس
تر ذكر كـرده بـوديم كـه    پيش. كردندگري مهيا مي هاي جنسي و روسپيجوييبرده را براي لذت

داري همچنـين در اشـكال   كشيدن غيراختياري (مطلقاً، اسارت در جنـگ)، بـرده  بردهبر بهافزون
كه صراحتاً داليلي بـراي معـامالت ذكـر نشـده     جا. از آندادرخ ميارادي آن (مدنظر مقاله) نيز 

خصوصـاً بـه    ،به بردگـي  را هايي دربارة شرايطي هستيم كه افرادفرضست، اجباراً به ارائة پيشا
كشاند. اين امر شامل فروش انسان در مواجهـه بـا نيازهـاي كسـب درآمـد و      مي  بردگي خانگي

اين فرضـيه مـا    4طور فروش در مواقع تنگدستي، خصوصاً در زمان قحطي و فقر بوده است.همين
                                                 

1  Allahabad Documents, National Archives of India, New Delhi, Listed in the Descriptive list of acquired 
document (1356-1790 AD), Volume II and III. [Acc, no. 2381/1 to 2382/56]. 

2  Regnal year. 
3  Zenana Tawaifs. 

سـيد عبـاس اردسـتاني، از خشكسـالي     ِ المتـين الحصـن  بخت اَظفري وعليِ واقعات اَظفريمنابع فارسيِ اين دوره، همچون     4
بـه  شـاه  علـي گويند. در سندي مربوط به زمان فتحدر مناطق شمالي هند و فروش اشخاص برده سخن مي م.1785- 1784

شـوند. نـك: سـيد    اي به قيمت سيصدوچهل تبريزي به يكي از امراي قاجار فروختـه مـي  خانواده ،ق.1225القعده  تاريخ ذي
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  داري ارادي قرار دهيم.آباد را ذيل مؤلفة بردهداري در اسناد اهللادارد كه شيوة بردهميرا بر آن 
  داري اراديبرده

عنوان عامل اصلي) در پيِ قحطي و خشكسـالي  اختيارِ بردگي در موارد خاصي همچون فقر (به
آمـده  سـت داد. در چندين اسـناد بد شد و درصد بسيار كمي از بردگان را تشكيل ميپديدار مي
آمده است كه فرد خود را  ميالدي داريِ اواخر سدة هيجدهم و اوايل سدة نوزدهمدربارة برده

چتوپادهيـاي در   1فروشد.اش ميروستاييبراي مدت مديدي به بندگي/بردگيِ مرد ثروتمند هم
 كند كه بسياري از مردمِ گرسنه خـود و فرزندانشـان  م. بنگال اشاره مي1770 كتابش به قحطي

 راسـاد اي از اين دست  اسناد در مقالة پاشـپا پ فروختند. نمونهمي» براي حفظ جانشان«را فقط 
اظهـار   م.  1841 اعضـاي هيئـت حقـوقي دولـت بريتانيـا در گـزارش       2آورده شده اسـت.  نيز
فروش فرزندان زنان آزاد توسط والـدين، و دختـران بـرده توسـط مالكشـان بـراي       «دارند:  مي

 رسـوايي اسـت. ايـن امـر درحـالي     ار رايج است؛ هرچند غيراخالقي و مايـة  گري بسي روسپي
اي فروختـه نخواهـد شـد مگـر بـا      گيرد كه در حقوق كهن [اين] سـرزمين بـرده  صورت مي

منزل فرزنـد، نـام    مكانيا سند قراردادي) كه قاضي تصديق كرده باشد، و  (مقبوليت 3»كَوبوال«
   4».وصيفي از اشخاص قيد شودو ت  والدين، نام فروشنده وخريدار

فـرد   ،اگر تحت قوانين حقوقي يبودن اين نوع قراردادها است. حتديگر وجه شرعي  نكتة
اخـت ديـونش) بـه فـروش     ددليـل نـاتواني در پر  محنـت قحطـي، يـا بـه     آزادي به هر دليلي (

ي از شـكل   كـامالً غيـر مشـروع بـود. در واقـع       اي دست زند، مطابق شرع اسالمي خودخواسته
بردگي يعني عملِ فروش فرزندان توسط والدين يا فروش ارادي اشخاص، دقيقاً در مقابلِ قاعـدة  

كه طبق آن هيچ مرد آزادي ممكـن نبـود بـه مالكيـت مـرد ديگـري         گرفتن)(به برده استرقاق
   5جنگ. درآيد؛ مگر در مواقع

                                                                                                                   
 ،7  ، ش2، س2ة، دورپيام بهارستان، »ق در باره فروش برده1225يك سند تاريخي از سال «)، 1389(بهار محمدباقر عمادي

  .1075- 1073صص 
نويسان ثبت شده است. مورخ  سدة چهاردهم، برني، هاي مختلف توسط تارخه نبوده و در دورهموضوعي كه مختص اين دور    1

 .Barani, Taikh-i Firuzshahi, p؛نويسـد فقر در دورة حكومت عالالدين خلجـي مـي   دليلاز فروش فرزندان براي بردگي به

340; as cited by Kidwai, p. 88.  .  
2  See, Pushpa Prasa (1988-9), ‘Female Slavery in Thirteenth Century Gujarat Documents in the 

Lekhapaddhati’, Indian Historical Review, Vol. 15, No. 5L2, p. 273. 
3  Cawbowla. 
4  Report cited D.R. Banaji, pp. 52-53. 

 م.1557- 1556فتـوايي در قحطـي    الـدين، ءمانند مفتي بهاكه برخي از عالمان آگرا،  ه استتحت فشار خريدارانِ برده بود ظاهراًً     5
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1شـي، مچلكـه  فروبـرده  :از قبيـل   يگوناگون اسنادي  انتقال افراد تحت عناوين
نامـه،  (مقاطعـه  

نوشـت، تعهـد،التزام)، الدعـوي    نامه (قبالة فروش)، تمسك (دسـت تعهدنامه)، رضانامه، فروخت
نامـه  نامـه، معـافي  نوشـت)، بخشـش  آويـز (دسـت  نامه (فروش معامله)، دست(ترك دعوي)، بيع

 ،در واقـع  اين عناوين. شدندميتنظيم ـ ازدواج)   نامه (قبالة بردهنامه و نكاح(معافيت مالياتي)، هبه
كشـيدن افـراد، و يـا    بـرده هاي متفاوت تفسير حقوقي و فقهي، راه گريزي براي بـه ناظر به زمينه

- هاي اخالقي اين عمل بود. همچنين در بازخواني اين مجموعه اسناد ذيل مولفة بردهجنبه توجيه
بازارـ بردگي، بردگـيِ   :ري؛ شاملمعامالت تجا .1بردگي در دو مقولة ممكن است داري ارادي، 

اي، بردگـيِ  بردگـي ـ هبـه    :معامالت غيرتجاري؛ شـامل  .2 ؛اياي ـ اجاره جنسي، بردگيِ مقاطعه
  داري خانگي شوند.    وراثتي، نكاح ـ بردگي، بردگي در الفاظ خويشاوندي وارد نظام برده

 جات تجاري هقبال .1
  . بازارـ بردگي1. 1

تنظيمِ بازار خود را  ،شود و در پي آن هر رستههاي متشكله تقسيم ميروهبر اساس نياز گ بازار
اي در بازار، سـند  ريزد. در فروش بردههاي چندگانة درآمدهاي مالي پي ميگردش حقّقبراي ت

  خوانيم: مي 2الدعوي
منكه پرَسرام ولد كنكارام قـومِ كَـذجي سـاكن سيسـوانِ مـدارپور اَم چـون دبيـا        «

بخوشي و رغبـت خـود    1ةرا در بازار بقيمت يكروپيه بدست مسما خود 3چهوكري

                                                                                                                   
عمـال شـيطاني   گيرد يكي از اَ)، نتيجه ميم.1591- 1590(الرشيد نجات. بداؤني در دادميچنين عملي را  اجازهصادر كردند كه 

عنوان برده است. ن آزاد بهشود، فروش پيوستة بندگاكه در ميان مسلمانان، خصوصاً در هند، بيشتر از ديگر پيروان اديان ديده مي
 .Badauni, Najatur Rashid, p». اين عمل تا حدودي رهـا شـده اسـت   «هاي اخير در زمان ،كندتا بدان جا كه خدا را شكر مي

240; as cited by Ali, p. 140.     1590هـاي  بردگي تـا سـال   رايكند كه عمل فروش فرزندان بني تصديق ميؤحال، بدابا اين 
  بود.» فروكش كرده«نوشت دربارة اصول اخالق ميرا كتابش  وقتي كه

Abdul Qadir Badauni (1972), Njatur Rashid, ed. A. Moinul Haq, Lahore: pp. 139-240; as cited by Shireen 
Moosvi (2005), ’Domestic Service in Precolonial India; Bondage, Caste and Market’,  Processing India 
History Council, Delhi; 65th session. p. 572. 

 ،تواند با پرداخت مبلغي بـه خريـدار  مي ،فروختند به زوروالديني كه فرزندانشان را تا  دم. فرمان دا 1594اكبرشاه در قحطي    
شده كه ل كساني مياحتمالي شامحدس زد كه اين امر به ، شايد بتوانفرزند خود را بازپس گيرند. با توجه شرايط اجتماعي

  .   آمدندفرندانشان به اجبار به مذهب ديگر در مي
Badauni, Muntakhab-ul Tawarikh, II, p.399, as cited by Ali, p. 140. 
1  Muchalka. 
2  NAI, no.2382/18. 

3    Chhokri.خدمتكار دختر :  
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نداده بنابران ايچند كلمه بطريق الدعوي نوشـته داديـم    2فروختم هيچ حيله بعنان [؟]
   3».5اول سنه  التاريخ ده شهر ربيعكه عندالحاجت بكارايد تحرير في

تكارِ خود را مسـتقيماً در  خدم اي به خريدار نشده است و فروشنده،هيچ اشاره  در اين سند
كه جزئيات بيشتري را بـرمال    اما با توجه به اسناد ديگري از همين مجموعه ؛فروشدبازار مي

كه بيانگر روابط بين مراكز قدرت  و انتقاالت تجاري يافتاي از نقل توان شبكهسازند، ميمي
ارتباط پيچيده بازار با مقامات كار رفته در اسناد به و بازار ـ برده است. اصطالحات هندي به 

هاي بازار، با رهبري كند. سازوكار رستهپيش معين اشاره ميرسمي و شاهدان از رسمي و نيمه
ها كه نمايندگان و 6دارمحلهها و 5كوتوالها و 4چهودرييافت. قوام مي هاي هر دستهسرگروه

ا در انتقـال و بـرآوردن سـاير    ه هناظران رسمي محالت شهري بودند، با تداركاتچيِ اصلي گرو
 نيازهاي رسته (در اين اسناد، گروه خاصي از زنان و دختران جـوان كـه خريـداري و اجـاره    

ها بسـياري از  آن 7.ايشان شبكة ارتباطي بين؛ بازتابي از گيرندشدند) در يك كليت قرار مي مي
(ش.  نامـه فروخـت سـند  اي ديگـر،  كردنـد. در نمونـه  عنوان شـاهدان تصـديق مـي   اسناد را به

  )، قيد شده است:2382/9
ريشمي قوم افغان ساكن شهر ربو اَم كسيمان دختر خود را بقيمت سي  هًْمنكه مسما« 

فروخته در مذكور وصول نمـوده   9اردوي معلي 8روپيه بدست ماليم دعاگوي چكله
 در تصرف خود دراوردم اقرار مينمايم اگر كسي دعـوي نمايـد نشـان كـنم بنـابران     

نامه نوشته شـد كـه عنـدالحاجت سـند باشـد تحريـر       اينچند كلمه بطريق فروخت
                                                                                                                   

1    Musammatرود؛ به معني خانم يا بانو.ار ميكعنوان پسوندي براي خطاب به زنان به: در هند، به  
Francis Joseph Steingass (1892), A Comprehensive Persian-English dictionary, including the Arabic words 
and phrases to be met with in Persian literature. London: Routledge & K. Paul, p. 1239. 

  اي، به معناي ترديد در خواندن صحيحِ واژة پيشين است.  استفاده از [؟] بعد از واژه    2
  گيرد. موارد استثنايي در درون [] آورده خواهد شد.در بازنويسي اسناد هيچگونه تغيير ويرايشي صورت نمي    3
4    Chhodhriاتثَب :  
5    Kotwal؛: حاكم صلحيه/ قاضي دادگاه جنحه/ دادرس Steingass, p. 1058   .  
6    Mahalla-dar؛: مأمور انتظام زير نظر كوتوالSteingass, p. 1190. . 
، قاضـي مقامِ اصلي كارگزاران شهرهاي شـمالي هنـد در اواخـر دورة تيموريـان بودنـد و       هاكوتوالنويسد كريستوفر بيلي مي   7

 مفتـي كـه   يوند با فـردي در پگزيني (سانسور) اخالقيات بود. اين مقامات مسئول اصلي ثبت و همچنين ناظر نوعي از بريده
 گرفتند. او نمايندة كمتر رسمي/حكومتيِ اعتقادات مسلمانان در شهرها بودند و پيوندي با علما داشت.شد قرار ميناميده مي

C. A. Bayly (1983), Rulers, Townsmen and Bazaars; North Indian Society in the Age of British Expansion 1770-
1870, Cambridge: Cambridge University Press, p. 308.     

8    Chakla(فوجداري) ؛: دارنده صالحيت حوزة قضايي Steingass, p. 379  .  
9    Urdu’i mualla.چادرگاه سلطنتيِ دربار :  
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  ».12شانزدهم رجب سنه 
بحـث  سند همراه با عالمت دستخط مسماة ريشمي است. واضح است كه اين سند بر اساس  

) در سندي ديگر كه بـه طريـق   2- 2و  3- 1گري بردگان تنظيم شده است.(نك: روسپي محوري
  است (نك: باال): داريمحلهمنصب ده است، يكي از دو شاهد سند صاحبتنظيم ش  1مچلكه

ام چون يك كنيزك خانه خود بدست چندا طوايف بقيمت منكه خنو شيخزادي« 
ام اگر كسي دعوي كند يـا مـا دعـوي بكـنم باطـل گـردد       مبلغ هفت روپيه فروخته

د] داده شد كه وقت گردبنابران اينچند كلمه بطريق مچلكه نوشته نوشته [تكرار مي
 6قعــده جلــوس ســنه هفــتم شــهر ذيالتــاريخ بيسـت حاجـت بكارايــد تحريــر فــي 

  2».م.] 1725ق./1137[
  اياي ـ اجاره. بردگيِ مقاطعه2 .1

كشاند، موضوع بدهي است. فرد شخص را به بردگي مي ،ي كه تقريباً هميشهليكي از عوام
سـپرد.  براي مدتي كوتاه يا طوالني به بردگي مي  اش راخود يا خانواده يدر قبالِ پرداخت مبلغ
ترين سند از نظر حقوقي و شرعي در اين مجموعـه  كه كامل 3 اجارهورقهدر اين مورد، در سند 

  است، نوشته شده: 
اصرار معترف[؟] صحيح شرعي نموده مسمي بهواني پرشاد قوم برهمن ساكن محلـه  «
آبـاد متصـل سـراي    اش [؟] سـاكن اهللا يچا زوجهپ هًْآباد و مسمافروش ... اهللاروغن 4...

ايم  در حالت صحت نفس ... و ... نفاذ شرعيه خودها طالباً ادعناً بلدا [؟] كرده و كُده
اجاره بدين وصيه كه دختران مهراجيه و كسيما[؟]، سه ساله و پنج ساله خودهـا را  

... مبلـغ پنجـاه   [؟] كـه نصـف متـه [؟]     45آبادي سـنه  فرخ 5بمبلغ صد روپيه كلدار
آبـاد، اجـاره دادم و برضـاي    ، ساكن اهللاطوايف مدت [؟]  هفتاد سال بدست جمن  به

                                                 
1    Muchalkaويز ميĤلكـاجي ( باشد. و شخصي كه اين كـار را انجـام مـي   : به معني نوشتة دستچداد، مmuchalkaji  خوانـده (

اين قباله يكي از دو سندي از اين مجموعه است كه با اصطالحي كامال هندي نـام بـرده شـده     ؛Steingass, p. 1180؛شد مي
       NAI, no.2382/7  .؛است

كه در برخي اسـناد اضـافه شـده     استبه ميالدي و قمري در داخل كروشه [] از نگارنده » سنه جلوس واال«تبديل تاريخ از     2
  ست.ا

3  NAI, no.2382/54. 
استفاده از سه نقطه، به معناي ناخوانا بودنِ هريك از واژگان در اسناد است. در بازنويسي اسناد سعي شـده شـيوه اماليـي و        4

  الخط سند اصلي بدون اضافاتي حفظ شود. رسم
  .داربه معني كنگره    5
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مذكور را بمستأجر مذبور [؟] تسليم نموده و مبلغ مرقوم را تمام  هًْرغبت خود مساما
و كمال از مستأجر مذكور وصول يافتم و بقبض تصرف خـود درآوردم و مسـتĤجر   

پيچـا مرهوهنـه    هًْاة موجره مذبور بهواني پرشـاد و مسـما  مذكور بي [؟] اجاره مسم
بطريق  هًْبعوض مبلغ مذبور قبول نموده اقرار كرده كه به تسليم موجره مذكور مسما

اجاره به قبض و تصرف خود در آوردم ... اقرار كرده كه تا مدت هفتاد سال مذكور 
.. اجاره نه مينمايم اگر السمات [؟] خود رها برنگردم .الوجوه  از تسبن منبوجه من

احتماالً از اقرار خود بر گردم و اراده اجاره مسماة نمايم باطل و نامشـروع باشـد ...   
شرع شريف پركنه سركار حاكم وقت باشم بنابران اينچند كلمـه بطريـق ورقـه [؟]    

 1812التاريخ  اگست سنه اجاره نوشته داده شد كه عندالحاجت سند باشد تحرير في
  1.»1221بق با چهاردهم شعبان سنه جلوس مطا

  )زنانه طوايف. بردگي جنسي (3. 1
) وجه ديگر اين سند به خريداراني 1- 1به داليلي نام برديم.(نك،  2382/7تر از سند ش.  پيش

بـه مبلـغ    طوايفرا به چندا » كنيزك خانة خود«زادي يكي از كند. خنو شيخخاص اشاره مي
اي خـاص از خريـداران مـرتبط بـا     اشاره بـه رسـته   وايفطفروشد. اصطالحِ هفت روپيه مي
 طوايـف  زنانـه گـري در امـاكن    يداري دختراني براي آموزش رقص و روسپگردآوري و نگه

تـر مواقـع    آمدند، بيشها بيوه بودند، و زناني كه در درون اين كاست به دنيا مياست. اكثر آن
غربي و مناطق ايالت شمال م.1891گيري شدند. مطابق آماربه دختران رقاصه و روسپي بدل مي

دهـاي حقـوقي   ها اصالتاً از كاست هندوي طبقة پايين بودند كه به داليل حمايتبريتانيا، آن اَو
جاكـه در  ها شيعه ثبت شدند. از آندرصد آن 85شدند؛ تا آنجاكه شيعه مي ،در مقياسي وسيع

اين نهاد بـا پـذيرشِ تشـيع  از حمايـت      شد،ازدواج موقت (متعه) مجاز دانسته مي ،شرع شيعي
تشيع همچنـين   2گري عادي وجود نداشت. شد كه در نوع روسپيحقوقي محدود برخوردار مي
كـرد.  كردند، برقرار ميي ميربرداكه از روسپيان حمايت و بهره  پيوندي هويتي با طبقات دارا
قـاص و روسـپيان مسـلمان    هـايي را بـه دختـران ر   اغلب زمين ،در مناطق روستايي زمينداران

                                                 
  بريتانيا). نفوذ استعمار است (تحت يكي از دو سندي كه تاريخ آن به ميالدي و قمري آمده    1
   .Gazetteer of the Province of Oudh2. 395-96; Ctooke, Tribes and Castes4. 364-371به نقل از:    2

  دادند. نك: پديدار شد، بسياري از صيغكان در الهور تشيع را ترجيح مينيز گري همچنين در خارج از اَود  اين شكل از روسپي    
  Prakash Tandon (1961), Punsabi Century, 1857-1947 (Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press, 

pp. 188-189. 
     .  .Cole (1989), Ibid,pp. 87-88در:       
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والـدين و ديگـران    آنان از خريداران عمدة فرزنـدان آزاد  ،در اين گونه اسناد 1دادند.اختصاص 
) در 17(2اي در ديگر نقاط هند ازجمله راجستان نيز رايج بود.طور گستردههستند. اين رسم به

جميـا را بخوشـي و    دو كنيز عارفـه و «خوانيم: ) مي2382/12( رضانامهاين خصوص، در سند 
خاطر به سوبها طوايف بخشيديم و در ملك او متاج گردانيديم ما را از اين كنيزها هيچ دعوي 

  ». نمانده بطريق رضانامه نوشته داده شد
كننده مهر شده اسـت.  عنوان هبهسجع مهر محمد سرور (محمد سرور هر دو جهان است) به

كه رابطة واقعي با او مشخص باشـد. شـايد    كند بدون اينعنوان كنيز استفاده ميفروشنده فقط از 
دهنـدة منبـع نـامعلوم آن كـه عمومـاً      گونـه اسـناد نشـان   كاررفته در ايناصطالحات خويشي به

يـز حضـور   ناين گروه در ديگر اسناد اين مجموعه . ) 2- 2 :شده بودند باشد(نك كودكاني دزديده
شاهد خريدار و فروشنده يكساني هستيم كه دخترــ   اي جالب از اين مجموعه مادارند. در نمونه

  نوشته شده است:   3فروشي،چيتّه بردهبندند. در سند نخست با عنوان اي را دوبار قرارداد ميبرده
چون يك اسامي كنيزك باسم پيچينا بعمر نُهه [نُه] سـاله جـادي طوايـف سـاكن     «

ر عمله پركنه كوره بقيمت پوخان ولد جعفرخان افغان سكن ملكآباد نزد همتاهللا
آباد در عمل ... كوتوال ده روپيه عالمگيري ... موافق ضابطة چپوتره كوتوالي بلد(؟) اله

االول التاريخ ششـم شـهر ربيـع   برده ساخت[؟] ماند كه كسي مزاحم نشود. تحرير في
  »م.]1748ق./1161سنه احد جلوس واال [برابر با 

اي بـه خـط هنـدي (دوانگـري) اسـت. ارتبـاط       اشـيه ه با مهر و گواه و نيـز ح اسند همر 
) بار ديگر در 1- 1 :منصبان شهري و خريداران طوايف و بازار قابل توجه است. (نكصاحب

  نوشته شده: 4،آويزدستصورت سند دوم، به
                                                 

  به نقل از:   1
Donald Butter (1839) Outlines of the Topography and Statistics of the Southern Districts of Oud'h and the 
Cantonment of Sultanpur-Oud'h (Calcutta' Bengal Military Orphan Press, pp. 153-54, in Cole (1989), p. 88. 

) در تشـابه بـا جايگـاه    Jodhpur Bahiyat(بهيـات   جودپور) در اسناد Bhagtan( بهگتانها و )Patur(پتوراصطالحاتي مانند     2
شـدند. شاشـي آرورا   اي تربيـت مـي  گران حرفـه  عنوان روسپيها بهدهد كه آنها نشان ميرد. اين گزارشگيقرار ميطوايف 

 زنانـه ها كه در مكـان  ) Davadi( دوادي، و خواص) ها، Saheli( سهيلينويسد شمار بسياري از خدمتكاران و نزديكان را،  مي
تـرين بخـش مركـزي خـانوار اشـرافي،      انـدروني  ديـودي  زنانهند. دادماندند، تشكيل ميها مي )Zenana Dyodhi( هيديود
  داد.راجستان را شكل مي ميانة ) ها، در دورهRavala(رواله

Shashi Arora (2005), ‘Dancing Girls in 18th Century Rajasthan’, Proceedings - Indian History Congress, 
Delhi: Indian History Congress, Vol. 65, p.p. 324-328. [Kapada r Kothar ri Bahi, No. 59, Pushtak Prakash, 
Report Muramshumari Raj Marwar, 1891 A. D., Jodhpur, 1896, pp. 379-80]. 

3  NAI, no.2382/33. 
4  NAI, no.2382/39. 
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ايـم  خان افغان ولد جعفرخان قوم افغان ساكن مـالكپور پركنـه كـوره   منكه همت«
مر نُه ساله بقبول مبلغ ده روپيه عالمگيري بدست چون يك كنيزك نامه پيچينه بع

ايم و اقرار مينمايم ...بالحال كسي دعوي كند باطل گردد بنابران زادي توايف فروخته
د كه وقت حاجـت بكـار آيـد تحريـر     آويز نوشته داده شاينچند كلمه بطريق دست

  »  م.]1748ق./1161التاريخ ششم سنه احد جلوس واال [برابر با  في
شود. دليلي بـراي دو قـرارداد   و سه گواه ديده مي هيلامشارحاشيه سند عالمت دستخط در 

توان حدس زد كه قبالة نخست جنبة رسمي داشـته و موافـق   يكسان ذكر نشده است. فقط مي
ضابطة كوتوالي تصديق شده است، و قبالة دوم كاركردي غيررسمي داشته است و براي استفادة 

هاي جنسي در قالب نكاح ـ بردگي اتفـاق   ت. شكل ديگري از استفادهشخصي تنظيم شده اسبين
  .)3- 2 :افتاد. (نكمي
  جات غيرتجاري هقبال .2
  . هبه ـ بردگي2.1

در شرايط غيرتجاريِ آن  نامه و هبهبخششجات تجاري ما با اسنادي با عنوان  هدر تقابل با قبال
 شـدند. چتَرجـي  تجـاري انتقـال داده مـي   در شرايط غيربردگان  ،تر مواقع شويم. بيشروبرو مي

 1موضوعي است كه بايد در آن تجديـدنظر كـرد.  » عنوان دختر ذيلهدية استعاري « :نويسد مي
سياسـي از طريـق    كه روابط هديه بردگان جوان شاخصة رسمي سياسي و زندگي اقتصادي بود

اتفـاق افتـد. آشـناترين آن    شد. اين امر ممكن بود در اَشكال متفـاوتي  گري مي هدايايي ميانجي
منظور گرفتن امتيازِ انحصـاري از  يي به»هدايا«شكست در جنگ بود، اما شكل متناوب چنين 

در قبالِ معافيت  2فروشي،برده چيتّه/چتّهشد. براي مثال، در سند با عنوان تقديم مي هبهگيرندة 
  خوانيم: مي  (ماليات) محصولاز 

ا بعمر پنج ساله جواز راز/نقر [؟] مهرها يكـي  چون يك اسامي كنيزك باسم وهن«
به بينا هركني بخشيده ... محصول ان باعث بخشش نامه در عمل ...كوتوالي چپـوتره  

ــهر اهللا ــي   ش ــر ف ــاخت [؟] تحري ــته س ــاد نوش ــنه  آب ــوال س ــاريخ دوم شهرش  6الت
  » . م]1728ق./1141[

                                                 
1  Chatterjee, Gender, Slavery and Colonial India, p. 23. 

2   Chittah/Chitta :داشتي است داي هندي به معني يوزشكاري يا مقياس ارضي است. در اينجا شايد منظور برگه/نامه يا ياواژه
  .  NAI, no.2382/21 ؛گرديدشد و دليل آن ارسال اسناد و مطالب ديگر درج ميكه همراه سند فرستاده مي
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1محمدجعفر حاكم صليحه  در اين قباله
لهوخ  دآبـا شهر اهللا  محصـول از پرداخـت   را انسـ 

سند به خط هندي (دوانگري) نوشـته شـده اسـت.     كند. مطالبي در حاشيه(ماليات) معاف مي
يابد. جعفر دارد اميد شفا) و دو گواه تصديق ميسند با سجع مهركوتوال (ز عبد/عيب[؟] محمد

هاي ما از انستهتوان بر اساس دهرچند دليل اصلي براي معافيت در اين سند قيد نشده است، مي
كه شكلي جامواردي مفروض شد. از آن هبههاي سياسي و اجتماعي پشت صحنة اين بندياليه

شـود، جايگـاه   هـدايا ديـده مـي    از نمايش قدرت بـر اشـخاص صـراحتاً مـرتبط بـا دريافـت      
ايـن شـرايط   دربارة باشد. چندين اسناد از اين مجموعه كننده بالفعل تابع و فرودست مي وصول

هاي مالياتي را دربر دارد، و شايد وقتي اتفـاق  معافيت ،هاييجاي مانده است كه به مناسبت بر
 چيتّـه مرتبط به دستگاه نيروي اداري بوده باشد. در سـندي مشـابه،    ،افتاد كه خريدارِ بردهمي

اي بـه خـط هنـدي    مهر شـده و داراي حاشـيه    آبادكه با مهر محمدجعفر، كوتوال اهللا 2 معافي
  خوانيم:دوانگري) است، مي(

آباد بدانند چون يكنفر چهوكري چندو والده موتي عمله و فعله چپوتره كوتوالي بلده اهللا« 
[؟] سليم بيكخان ... خريد نموده محصول چپوتره كوتوالي ...  طوايف كه در سركار حالصاحب

شـانزدهم شـهر   التـاريخ  حالصاحب معاف نموده شد بايد كه احدي مزاحمت نكنند تحرير في
  ». م]1728ق./1141جلوس واال [ 6شعبان سنه 

  اي الفاظ خويشاونديو. بردگي در ل2. 2
تر مواقع از نوع اصطالحات خويشي است.  كاررفته براي بردگان بيشگونه اسناد واژة بهدر اين

نهــاد خويشــاوندي مشــروعيت  داري را در جايگــاهبــرده ،مالكــان بــرده بــا چنــين رفتــاري
 هنـد  تيموريان و دهلي سالطين دورة دردند. پيشينة استفادة اصطالحات خويشاوندي بخشي مي

آبـاد  در بسياري از اسـناد اهللا 3شد.ضميمة ارجاع قانونيِ جايگاه اجتماعيِ بردگان را موجب مي
                                                 

1  Chabutra kotwali. 
2  NAI, no, 2382/24. 
3  Dharam Pal(1944), ‘The Influence of the Slaves in the Muslim Administration of India’ Islamic Culture, no.

18(reprint, London: reptint, 1971, pp.109-117. 
  را اعالم كنند.  شدندكه از اين پس چِالس خوانده مي ، اكبرشاه دستور داد تا تغيير نامگذاريِ بردگان امپراتوري1582در 

Irafan Habib (1992-1993), ‘Akbar’s Social Views: A study of their Evolution’, Indian History Congress, 53rd 
session, p. 223. 

چالوي (شاگردان/مريدان)   عنوانها همچنان در التزامش، بهدر واقع، او همة بردگانش را بدين طريق آزاد ساخت، هرچند آن
  شدند.نگه داشته مي

Abul Fazl (1873-1878), Akbarnama, Vol. III. Ed. Ahmad Ali, Calcutta, pp. 379-80; as cited by Moosvi, 
‘Domestic service in Precolonial India; Bondage, Caste and Market’, p. 558. 
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1كنيـزك يـا   كنيـز (خدمتكار بچـه)،   چهوكريما با اصطالحاتي همچون 
(دختـران بـرده يـا     

جات  هدر ديگر قبال  حالشويم. درعينرو مي ه(صيغك) روب داهتكار) و (خدم اساميصيغكان)، 
» تحت مايملـك «و همزمان از اصطالح  نام بردهشخص را با عنوان دخترانِ خود  گانفروشند

  قيد شده است:  2 رضانامهدر سند ) 3- 1كنند. (نك: به اسناد در استفاده مي
چوهان ساكن كبساام ارضـه و صـيغة   زادي جادي شيخپيچو بن هًْمنكه مهتاب مسما«

آباد بقيمت مبلغ دو روپيـه  خود را برضاي و رغبت پيش چند كس در شهر اهللا 3[؟]
بن چندابن جادي فـروختيم و مبلغمـذكور در تحـت و تصـرف خـود      بدست ماليم

درآورديم بنابران اينچند كلمه بطريق رضانامه نوشته داديم كه عندالحاجت بكارايد 
  .»جلوس واال قلمي شد 6المبارك سنه ويك شهر رمضانستالتاريخ بيفي
اسـناد زيـادي وجـود دارد كـه      ،تـاف بـاور دارنـد   طوركه اس. مـايرز، و آي. كـاپي  همان

هـا بردگـي   كند. به بـاور آن كارگيري بردگي را در پيوستاري از  زنجيرة خويشي متبادر مي به
قرار » مالكيت«يا » اسارت«صورت ثابت بهرفته در جايگاهي كه رفتهنوعي فرايند است تا اين

زدواج، خوانـدگي، بـدون انكـار    ماننـد؛ ا » ادخـالي «گيرد. در نتيجه بايستي با ديگر نهادهـاي  
  4بحث شود.  هاي انتفاعي آن جنبه

  وارگي. نكاح ـ برده3. 2
اح يافت كه صاحبان با زنان بردة خود تحت عنوانِ نكشكل مي نوع ديگري از بردگي هنگامي

                                                                                                                   
مانند زندان حكومت) دادند، درست به(فر طفل سركارعنوانِ آباد نيز به بيش از چهار هزارتن از بردگان مرد فرخ بنگشنوابان 
  خواندند. (دختران حكومت) مي بِتيراج كه زنانِ دربند خود را ماراتاها

William Irvine, ‘Bangash Nawabs of Farrukabad’, JASB, 47,1, 1878, pp. 279-345; The Army of the India 
Moghals: Its Organization and Administration (London, 1903), p. 103, as cited by Chatterjee, ibid, p. 18. 

شدند، متولديني بودند يا مريدان/شاگردان (چالوس) كه بعدها به اين اسامي خوانده مي اين فرزندانِ حكومت (طفل سركار)
يافتند و بـا  م پرورش ميها در بسياري از حرم خاندان حاكهاي مسلمان و راجپوت يا از نوزادان صيغكان بسيار. آناز خانواده

   .       Bayly, p. 119 ؛كردندگرفت و ازدواج ميان قرار ميشدستور صاحب امكاناتي در اختيار اي
باشد. امـا در   كنيزشكل مصغر  كنيزكتفاوت معنايي وجود نداشته باشد و  كنيزكو  كنيزرسد بين به نظر مي وهله اول،در     1

به معناي بردة خدمتكار آمده  كنيزالدين اوليا، سجزي با صوفي مشهور نظام حسن يوگوفتگ  فوائدالفوادبرخي كتب همچون 
نقـل از شـيرين موسـوي،     كار برده است. بـه براي هر دو منظور به كنيزكبرني  فيروزشاهي تاريخ. در مقابل در صيغكو نه 

  .  552همان، ص
2  NAI, no.2382/8. 

  به  معني دختر رضاعي.    3
4  Susanne Mires and Lgor Kopytoff (1977), ‘African Slavery as an Institution of Marginality’, Mires and 

Kopytoff eds., Slavery in Africa: Historical and Anthropological Perspectives, Unite State America: 
University Wisconsin Press, pp. 3-81. 
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كردند. اين امر مشخصاً در تباين با قوانين سنتي جا، قسمي از ازدواجِ صوري) ازدواج مي (در اين
اسـت.   منفـك شـده   از هـم  شرع اسالمي قرار داشت كه  ازدواج بين دو شخص آزاد و بـرده 

اي فرودسـتي   بـه ازدواج  نكـاح در سدة نوزدهم در بنگال و غرب هنـد، اصـطالحِ     اين باوجود
در مطالعات پژوهشگرانِ اين عرصـه،   1سو فرد برده بوده باشد.د كه حداقل در يكمختص ش

متعه سـخن  و نكاح منظر شرع متنيِ  از 2شاديو  نكاحمفاهيم تر دربارة تمايزات محلي بين  كم
نـوزدهم، بـار معنـاييِ اصـطالحي      ةگفته شده است. چتَرجي معتقد است در نيمة نخست سد

 4در تنها قبالة برجاي مانده به زبان اردو، 3خويشي ـ بردگي شده است.  وارد روابط نكاحمانند 
سـازد. بـا توجـه بـه تـاريخ      مـي آشـكار  وضوح دقيقاً اين شكل از بردگي را به 5 نامهنكاحسند 

اسـت. در ايـن سـند     پـذير تصـديق  نكاحبار معنايي جديد  دربارة )، نظر فوق.م 1854(قيدشده 
شـود و  به وسيلة مادرش به مبلغ ده سكه به عبداهللا فروخته مي آورده شده كه ملري سه ساله
 طوايـف به نامه نكاحصورت انتقال دختر به ةآيد. در نهايت، قبالپس از آن به ازدواج او در مي

  شود. دستخط داده مي
عنوان نكـاح  توان در قسمي از بردگي با را مي» زنِ برده«و » زنِ ازدواجي«تمايز نظري بين 

صـورت  مـدت و بلندمـدت بـه   اي كوتـاه براي دوره ،بندي كرد. زنانِ نكاحيِ بردهطبقه هـ برد
 ؛آيـد آمدند. در اين سند اگرچه دختر به نكاحِ ظاهري شخص در ميي به بردگي در ميااجاره

كشـي  هاي جنسي بهرهصيغكي است كه براي استفادهـ از برده   ايشدهقسم توجيه ،ولي در واقع
6).3- 1 :شد (نكمي

انـد؟ رفـع چنـين    تبـديل جنسي و برده ـ صـيغكاني/نكاحي قابـل    آيا بردة 
  تري است. ابهاماتي نيازمند بررسي منابع و اسناد بيش
                                                 

1  Cahtterjee, Gender, Slavery and Colonial India, p. 27. 
شـود  شدة عمومِ جامعه به مراسـمِ عروسـي گفتـه مـي    اصطالحي است كه در عرف رايج و پذيرفته شادي ،در فارسيِ هندي   2

در ميان مسـلمانان، در گفتگـوي شـفاهي    از نكاح حاضر نيز استنباط چنين مفهومي  يابي ازدواج). در حال(نوعي از رسميت
  (نوعي از  ازدواج فرودست). پذير استتصديق آنان،ده با بعضي نگارن

3  Cahtterjee, Gender, Slavery and Colonial India, p. 86. 
جايگاه زبان و متون ديني فارسي در سدة نـوزدهم  «)،1391(نيادر اين زمينه نگاه كنيد به مقاالت نگارنده در: مهرداد رمضان    4

، 2، ش1، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سنامه تاريخ اجتماعي و اقتصاديپژوهش، »وهند؛ خيزش ارد قارهشبه
فارسي از زباني كالسيك تا زباني بيگانه: سياست زباني كمپـاني هنـد شـرقي در    « )،1389(نيا؛ مهرداد رمضان81- 67صص 

  .  80- 55، صص 2، ش11، سمطالعات ملي ةفصلنام، »قاره هندرويارويي با زبان فارسي در شبه
5  NAI, no.2382/56. 

    .Bano, p. 317؛كندمربوط به سده هفدهم اشاره مي نامهسياقشاداب بانو به نمونه قرارداد نكاحي در كتاب    6
خـورد  جماعت بازرگاني سورت، در نيمة آغازين سدة هفدهم، به موردي برمـي  نامهنكاحهمچنين، شيرين موسوي در مطالعة     

  است.  شد، منع شدهمانند صيغكي/ معشوقه رفتار مياي كه بهيا داه كنيزكداشتن در آن فردي از تملك يا در تصرف كه
Shireen Moosvi (2005), ‘Travails of Mercantile Community: Aspects of Social Life at the Port of Surat (Earlier Half 
of the 17th Century)’, Proceedings - Indian History Congress, Delhi: Indian History Congress, pp. 404-405. 
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  . بردگيِ موروثي4. 2
معـامالت بردگـي    پس از مرگ صـاحب  اين امكان وجود داشتجداي از آداب هبة بردگان، 

بدين نحو، امكان انتقالِ برده يا نفي آن بـه مالـك   كند؛ جنبة حقوقي و شرعي پيدا  ،وصيت طبق
شـد، و شـكل   . بردگيِ موروثي طبق حقوق فقهي و مذهبي انتقال داده مـي گشتديگري پديد مي

  نوشته شده است: 1آويزطريق دسته آورد. در يكي از اين اسناد، بوجود مي غيرتجاري آن را به
ادرگنج اَم، چـون دولتـي كنيـزك    منكه سيد لعل فرزند سيد صالح ساكن محلة بهـ « 

ونـيم روپيـه   روپية سكة عـالمگيري كـه نصـف آن هفـت     15خود را بعوض مبلغ 
موصوفه باشد بدست سنجان خان فروختم و مبلغ مذكور در قـبض و تصـرف خـود    
آورده و كنيزك مذبور به خان معراهللا دادم اقرار مينمايم كه اگر كسي از بـرادران  

شود] كنيزك بنمايد در شرع مي رانب دعوي دعوي [تكراو خويشان و فرزندان اينج
ـ    آويـز نوشـته داده شـد كـه      دسـت  قشريف باطل شود بنابران اين چنـد كلمـه بطري

  ». جلوس واال 24الثاني سنه التاريخ سنه و ربيععندالحاجت بكار آيد. تحرير في
  خوانيم: مي 2 چكلهدر سندي ديگر، 

افزا بعمر سـيزده سـاله كـه از    داه باسم روشنآنم چون يك من كه جواهر درباري«
انعام داديم و بخشيديم ثانياً الحال بنده را و از وارثان بنده هـيچ   3بنده بود بماليم باي

آويـز چكلـه   دعوي نيست و اگر دعوي نمايم باطل است بنابر ان اينچند كلمه دست
ي روز جمعه سنه الثاناجت سند باشد. تحرير في التاريخ چهاردهم جماديحشد عندال

   .»جلوس واال قلمي گشت [؟] 1176
شـود،  سند همراه با مهر است. هرچند در هر دو سند حق موروثي برده به وارثان نفي مـي 
  شود. احتماالً شرايط عكس آن رايج بود كه وجود چنين تصديقاتي در اين دو سند تأكيد مي

  گيرينتيجه
نتايج توان به ميانگي در اواخر دورة تيموريان هند، داري خبراساس تحليل اسناد راجع به برده

                                                 
1  NAI, no.2382/31. 
2  NAI, no.2382/48. 

3   : Bay  شد.) داده ميكنچانيبه ناظران دختران رقاص ( بايپسوند  
Kalikinkar Datta (1978) Survey of India’s Economic Condition in the Eighteenth Century (1707-1813), New 
Delhi: Munshiram Manoharlal, 2nd reprinted. p. 68. 
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شده تا هنجارهاي داراييِ خصوصي مطابق شـرع  . در تعدادي از اسناد اين دورة، تالشزير رسيد
عنـوان مـدرك،   اين اسناد قراردادي، به  رومند شوند. ازاين مو حقوق اسالمي معيارسازي و نظا

گرفتند. به واسطه اين اسـناد،  مورد استفاده قرار مي اموالدر اثبات موجوديت بردگان همچون 
داري برسيم كه آشكارا اشاره به كـاالبودگي آن دارد. همچنـين   توانيم به تعريفي از بردهما مي

كنند كه مورد اسـتفادة توليـدات اقتصـادي و    كشي را تصديق ميداري شكلي از بهرهاسناد برده
ها مشمولِ روابط قدرت اند. بنابر اين، آنصد جنسيدرگير در معامالت تجاري و همچنين مقا

  اند.يدر درون جامعة اواخر دورة تيمور
ت خويشيِ مـرتبط بـا بردگـان اثبـا    مفاهيم  محورقراردادنِ شده حولِتمامي اسناد بررسي 
ـ شود. استفاده از اصطالحات خويشي، آشكارا بـرده  مي خـانوادگي و   اي روابـط وداري را در ل

عنوان مالك حقوقي و بخشد. هرچند مالكانِ برده اغلب با وكالتشان بهت ميشخصي مشروعي
شدند؛ در واقع  ممكن بود، قواعد مـذهبي و  رسميت شناخته ميهاي اجرايي مذهبي بهضمانت

داري زيرپا گذارده ساختارهاي اجتماعي هر دو جماعت هندو و مسلمان در اين نوع نظام برده
  برانگيز است. تناقض خاص ازجمله قحطي؛ اين امر كامالً خصوص در مواقعشود، به

توجه بردگانِ خدمتكار خانگي همچنين خارج از مراتب اشرافيت، در اسناد استخدام قابل
هـاي اشـرافي كـه    هـاي طبقـة متوسـط مبـرم اسـت. بـرعكس خـانواده       گروهديگر وسيلة به

تـر و مـردم   انِ مقامـات پـايين  گماردند، خدمتكاركار ميخدمتكاران براي وظايف خاصي به
كـارگيري وسـيعِ بردگـان توسـط      گرفتند. بـه هاي متنوعي را به اجبار بر عهده ميعادي نقش

  صريحي با رشد شهرنشيني داشت. پيوستگيِ طبقات مياني جامعه در مناطق شهري، 
هندو بردگان تحت لواي قوانين شرعي اسالمي براي هر دو جماعت  انتقالنتيجه مهم ديگر،  

و مسلمان بود؛ اين امر بيانگرِ پذيرفتگي حاكميت رسمي (تيموريان هنـد) در مناسـبات حقـوقي    
 ،داري در اسـالم معيارسـازي شـده بـود، در عمـل     هرچند نظام برده :كهاين به ديگر سخناست. 

 داري در اين دوره، حاكي از اين موضوع است كه بين آن دو تبايني وجـود دارد. روش اعمال برده
مستلزم رفتار حقيقي با بردگان بود، و  ،هاي زندگي روزمرهكه شرايط واقعي و نيازمنديدرحالي

  .ضمانت ببخشند بقاشان را براي آزادي مشروط مكن بودكه چگونه بردگان ماين
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   و مĤخذ منابع
، 2 ة، دوربهارستان پيام، »نامه بردگان از دوره صفويسه سند آزادي«)، 1387پاييز و زمستان (صيديه، سيمين - 

  . 21- 16صص ،  2و 1ش
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ي نقشي اساسي ايفا نموده بود، به مرتبة باالترين سپهساالر ساسانيان ارتقاء يافت. رستم سوم به شاهنشاه
م  636/  ق . هــ  14هاي  فرخزاد در نبرد با اعراب نقش مؤثري داشت و در نبرد قادسيه كه در فاصله سال

ـان   م ميان ايرانيان و مسلمانان رخ داد، شخصاً رهبري سپاه را بـر عهـد   638ق/ . هـ 16 تا  ه داشـت. مورخ
ـا     مسلمان طرحي از رستم فرخزاد به تصوير كشيده اند كه وي موافق مسلمانان و در هـراس از جنـگ ب
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Abstract: Rostam Farokhzad, an influential figure of the late Sasanids had a key role in 

the coronation of Yazdgerd III who then promoted him to be his supreme commander in 

chief of his military. Rostam Farrokhzad had an effective role in fighting against Arabs and 

even as chief commander he dispatched the troops in the battle of Qadesiah between 

Iranians and Muslims in 14 AH / 636 AD to 16 AH/ 638 AD,. Muslim historians argue that 

Rostam Farokhzad used to be pro Muslims however he was afraid of fighting with Arabs. 

Even he was attracted to Islam, according to some narratives, but feared to reveal it due to 

the objection of top leaders. 

The main issue of this research is to critically analyze the relevant narratives about 

Farrokhzad while the investigation around his personality and his policy in negotiation with 

Arabs has also been never done before.  The findings show that Rostam’s declination of 

war against Arabs is not true since he was looking for some new approaches to rebuff 

Arabs. 

Applying descriptive analytic method and based on the narratives in Islamic resources, 

this research studies on Rostam’s performance in Qadesieh by analyzing relevant narratives 

critically. 
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  مقدمه
هاي سقوط آن بـه  سقوط نظام ساساني با حمله نيروهاي عرب رقم خورد، هر چند كه زمينه

هاي ناكارآمد آنـان فـراهم شـده بـود. زوال نظـام      وسيلة صاحب منصبان حكومتي و سياست
انوشيروان آغاز شد. اگرچه اصالحات خسرو انوشـيروان نسـبت بـه     ساساني با مرگ خسرو

وضعيت كشور مناسب بود، اما در طوالني مدت، اوضاع را به نفع نيروهاي بيگانـه سـوق داد.   
گري، شرايط كشور را  هاي سرداراني چون بهرام چوبين و وجود نظام طبقاتي و اشرافيشورش

هاي مرگ خسرو پرويز تا سال  ده نفر در فاصله براي مردم سخت كرده بود. به قدرت رسيدن
م) نشــانگر آشــفتگي كشــور در آســتانه حملــه  632- 628آغــاز پادشــاهي يزدگــرد ســوم ( 

هاست. از بين رفتن حكومت حيره توسط خسرو پرويز كه به منزلة سـدي محكـم در    عرب
ن را فـراهم  برابر قبايل بيابان گرد عرب بود، زمينة هجوم سراسـري سـپاهيان عـرب بـه ايـرا     

ساخت. يزدگرد سوم كه به كمك رستم فرخزاد اسپهبد خراسان موفق شـده بـود بـه تخـت     
سلطنت جلوس كند؛ با حمايت وي توانست اوضاع را سر و سامان دهد، اما هجـوم نيروهـاي   

  وقاص باعث شد تا شاه جوان، در شرايط سختي قرار گيرد. ابي بن عرب به فرماندهي سعد
كردند. اي ايران باستان، سرداران نقش مهمي را در اداره كشور ايفا ميهحكومت تر در بيش

تـري نمايـان شـد؛ چـرا كـه نـوع زنـدگي        البته اين نقش در زمان ساسانيان به شكل برجسـته 
اجتماعي عصر ساساني بر پاية نظام طبقاتي استوار شده بود و سپهساالران و سرداران از جايگاه 

ر بودند. عملكرد سـرداراني ماننـد سـياوش در بازگردانـدن مقـام      اي برخورداو امتيازات ويژه
توانـد  پادشاهي به قباد و يا اقدام وندوي در تسهيل مسير به تخت نشستن خسـرو پرويـز، مـي   

دليلي بر نقش تأثيرگذار سرداران و فرماندهان در دوران ساساني باشد. شايد بتوان گفـت كـه   
با رستم فرخزاد نبوده اسـت؛ چـرا كـه سرنوشـت      تراز نقش هيچ يك از سرداران ساساني هم

  نظام ساساني تا حدودي به عملكرد رستم فرخزاد در جنگ قادسيه بستگي داشت. 
است و منبعي  در مورد فتح ايران به دست اعراب، تمامي منابع ازسوي فاتحان نگاشته شده

ابع در دسـترس را  سنجي وجـود نـدارد. از ايـن رو نـاگزيريم تـا منـ       از سوي مغلوبين براي هم
ها را استخراج نماييم. مقاله حاضر بر آن است تا در مـورد   بازخواني نموده و داليل نگرش آن

شخصيت رستم فرخزاد در منابع اسالمي به چنين كاري دست يازد. به رغم اهميت نقش رستم 
هـاي  اي در ارتباط با عملكرد وي در جنگفرخزاد در اواخر دوره ساساني، پژوهش جداگانه
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شود. مقالـة جـالل خـالقي مطلـق بـا      ها بر پايه مقايسه روايات موجود ديده نميايران و عرب
است. در اين اثر به بررسي تطبيقـي  » نبرد رستم فرخزاد با سعد وقاص: حماسه و تاريخ«عنوان 

در ارتباط با نبرد قادسيه پرداخته شده اسـت؛ امـا در آن بـه     تاريخ طبريو  شاهنامه فردوسي
اي نشـده اسـت.   يات ديگر منابع پيرامون عملكرد رسـتم فرخـزاد در نبـرد قادسـيه اشـاره     روا

به بررسي روايـات در مـورد نبـرد    » تاريخنگاران و رويداد قادسيه«محمودآبادي كه در مقاله 
هـا در مـورد او   قادسيه پرداخته، چندان توجهي به نقش رستم فرخزاد در نبرد و نقـد روايـت  

كه آن را با ديـدگاه   القادسيهعادل مورخ عرب نيز در كتاب   ين احمد كمالننموده است. همچن
داند كه شوكت ايرانيان را شكسته، بـه نقـش قبايـل و    مĤبي نوشته و قادسيه را نبردي مي عرب

فرماندهان عرب پرداخته و توجه چنداني به رسـتم فرخـزاد ننمـوده اسـت. نويسـنده عراقـي       
نيز بيشتر بر محوريت اقدامات فرمانـدهان   فارس بالد فتح قادةمحمود شيث خطاب در كتاب 

عرب كتابش را نگاشته و در ارتباط با نبرد قادسيه تأكيد زيادي بر نقش سعد بـن ابـي وقـاص    
هاي  نموده است. وي در مورد رستم فرخزاد بدون هيچ تحليلي تنها به ذكر مختصري از روايت

تحليـل و بررسـي عملكـرد رسـتم فرخـزاد در      مورخان مسلمان پرداخته است. به اين ترتيب 
هاي مورخان مسلمان در مـورد وي، در   جنگ قادسيه و اتخاذ ديدگاه انتقادي در مورد روايت

رسد. مقاله حاضر حول اين پرسش سامان يافتـه اسـت كـه:    نوشتاري جداگانه الزم به نظر مي
عواملي بوده است؟  نگرش مورخان مسلمان در مورد رستم فرخزاد چگونه و تحت تأثير چه

بر اين اساس در اين پژوهش ضمن بررسي تطبيقي و نقد روايات منابع تاريخي مرتبط با رسـتم  
هاي رستم فرخزاد قبـل از  فرخزاد و نبرد قادسيه، تالش خواهد شد تا با بيان زندگي و فعاليت

  جنگ قادسيه، به علل نگرش مسلمانان به وي پرداخته شود. 
  تم فرخزاد پيش از نبرد قادسيهجايگاه سياسي رس .1

هايي كه با نبرد قادسيه و شكست ايرانيان پيوند عميقي دارد، رستم پسر فـرخ  يكي از شخصيت
هرمزد است. رستم فرخزاد شخصيت برجسته و معتبري در تاريخ ايران عصر ساساني بود و بـا  

وان مـردي صـاحب   كه در نبرد قادسيه  شكست سختي را پذيرفت؛ اما از او بـه عنـ  وجود آن
سـن   بنـا بـه روايـت كريسـتن     1اند.العاده و مديري باتدبير و سرداري دلير ياد كرده نيروي فوق

نظيـر   هاي ذاتي رستم فرخزاد موجب شد تا فردوسي از او قهرمـاني بـي  خصوصيات و ويژگي
                                                 

 . 359معاصر، ص ي، تهران: صداياسميد ي، ترجمة رشانيران در زمان ساسانيا)، 1386ستن سن (يركآرتور    1
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و سـازي ميـان رسـتم دسـتان     رسد كه اين سخن در پي ايجاد مشـابهت البته به نظر مي 1بسازد.
اي رستم فرخزاد باشد؛ اما آنچه مشخص است، به غير از همساني نام، وجه اشتراك برجسـته 

   2ميان اين دو شخصيت وجود ندارد.
هرمـزد از  براساس روايات برخي مورخان مسلمان، پدر رستم فرخـزاد، موسـوم بـه فـرخ    

دسـت  » اسـپهبدي «سرداران بزرگ عصر ساساني بود كه در خراسان و آذربايجـان بـه مقـام    
هاي رستم و فرخـزاد اسـت. بـه    هرمزد پدر دو تن از سرداران بزرگ ايران به نامفرخ 3يافت.

هرمـزد   رسد كه روايات يعقوبي و مسعودي در رابطه با نام پدر رسـتم كـه او را فـرخ   نظر مي
در واقع طبق گفتة شاپور شهبازي رسـتم بـه غلـط بـه نـام رسـتم        4تر است.شناسند صحيحمي

  5هرمزد بوده است. هور است و نام اصلي وي رستم فرخفرخزاد مش
يابي فرخ هرمزد با ضعف نظام ساساني پيونـد خـورده اسـت. بـر ايـن اسـاس        در منابع، قدرت

هرمزد در زمان پادشاهي آزرميدخت به دليـل ضـعف قـدرت مركـزي بـه تيسـفون آمـد و         فرخ
مزد مدت زيادي در قدرت نماند و و قدرت را عمالً در دست داشت، اما فرخ هر6الوزرا شد،  رئيس

از اريكة قدرت به زيـر افتـاد. منـابع، علـت برافتـادن وي را تصـميم وي بـراي ازدواج بـا ملكـه          
در  7خواست به پادشاهي برسـد. اند. يعقوبي معتقد است كه وي بدين طريق ميآزرميدخت دانسته

  طريق قدرت خود را حفظ كند.  تا از اين 8مقابل اين اقدام، آزرميدخت تصميم به كشتن او گرفت،
اي شد تا رستم فرخزاد قدرت بيشتري يابد. وي كه جانشـين پـدر در   قتل فرخ هرمزد بهانه

خراسان شده بود با سپاه خود به سوي تيسفون حركت كرد و به انتقام خون پدر، آزرميدخت 
                                                 

  .358همان، ص   1
داند كـه رسـتم فرخـزاد    دستان را در اين ميالبته جالل خالقي مطلق جز همساني نام، تنها نقطه مشترك ميان رستم فرخزاد و رستم   2

ـالقي  دستان نيز سودابه را به كينبه انتقام خون پدر، آزرميدخت را كور كرد و كشت و رستم  خواهي سياوش به قتل رساند (جـالل خ
  ).7، ص4، س1، شنامة ايران باستاننبرد رستم فرخزاد با سعد وقاص: حماسه و تاريخ،  )،1383مطلق(بهار و تابستان

(افسـت   ي، القاهره: دارالصاو1، جيل الصاويح عبداهللا اسماعي، تصحالتنبيه و االشرافتا]،  ي[ب مسعودي حسين بن علي ابوالحسن   3
روت: دار صـادر،  يـ ، ب1، جتـاريخ يعقـوبي  تـا]،   يبن واضح يعقوبي [ب ؛ احمد90ة)، صيسالماال هًْقم: موسسه نشر المنابع الثقاف

 .173ص
 .173، ص1؛ يعقوبي، همان، ج90، ص1مسعودي، همان، ج   4
، تهران: مركز نشر تاريخ ساسانيان: بخشي از كتاب تاريخ طبري و مقايسة آن با تاريخ بلعمي)، 1389عليرضا شاپور شهبازي (   5

 .90هي، صدانشگا
 .660؛ شهبازي، همان، ص90، ص1، جالتنبيه و االشرافمسعودي،    6
 .173، ص1، جتاريخ يعقوبييعقوبي،    7
 .90، ص1مسعودي، همان، ج   8
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ه پادشاهي اين نگرش ك 2وي پس از خلع آزرميدخت به خراسان بازگشت. 1را به قتل رساند.
ه رستم فرخزاد و ديگر سرداران، داعيه شـاهي در  كبه يك خاندان تعلق دارد، مانع از آن شد 

ن امر از عوامل ناكامي پدر رستم نيز بود. بنابراين رستم فرخزاد بـدون داشـتن   يسر بپرورانند. ا
  داعيه شاهي به خراسان بازگشت و در مقام اسپهبدي خراسان باقي ماند.

كُشي، گناه بزرگي از سوي رستم فرخزاد بود، ولي به سبب ضـعف حكومـت     اهكه ش با اين
گزيني نيز نقـش مهمـي را    كه در شاه مركزي، وي در قدرت ماند و نفوذش افزايش يافت تا اين

ق) اسباب مداخله مجـدد رسـتم در امـور    14بر عهده گرفت. شكست ايرانيان در نبرد بويب (
اي شد تا رستم فرخزاد و ضايتي مردم از بزرگان ساساني بهانهدربار مركزي را فراهم آورد. نار

از ايـن زمـان    3.برگزيننـد  شـاهي  مقـام  بـه  خسروپرويز را نوادگان از سوم  فيروزان يزدگرد
اي شد، بـه طـوري كـه وي توانسـت در كنـار      زندگي سياسي رستم فرخزاد وارد مرحله تازه

ترين مشـكل رسـتم فرخـزاد،     م كنند. بزرگيزدگرد سوم در كنترل و بهبود اوضاع كشور اقدا
هجوم نيروهاي عرب بود. وي بالفاصله پس از به قدرت رساندن يزدگرد سوم، نيروهاي تمـام  

رد و رزمندگان ساير صنوف را به عمليات رزمي فراخواند تـا  كآوري هاي ايران را جمعاستان
  4به مقابله با سپاهيان عرب بروند.

لمان، رستم فرخزاد در پيروزي ايرانيان در نبرد جسـر نقـش   اساس روايات مورخان مس بر
داشته و همو سپاه ايرانيان را ساماندهي نمـوده بـود. وي در مقابـل اعـزام ابوعبيـده ثقفـي بـه        

هاي ايران، جالينوس را با سپاهي به مقابله با نيروهاي عرب فرستاد. جالينوس از عهده سرزمين
تا رستم فرخزاد، بهمن جادويه ملقب بـه ذوالحاجـب را    آنان برنيامد و اين مسئله موجب شد

ق) پيروز شد و ابوعبيده ثقفـي را بـه قتـل      13ها اعزام كند. وي در نبرد جسر ( به نبرد با عرب
ها به دسـت  اين پيروزي، تنها موفقيت بزرگي بود كه ايرانيان توانستند در برابر عرب 5رسانيد.

جسر، اميد در دل سپاهيان ايران زنده شد. نيروهاي عـرب  ها در نبرد   بياورند. با شكست عرب
نيز پس از اين شكست، نزديك به يك سال از مرزهاي ايران فاصله گرفتند. به اين ترتيب بـا  

                                                 
، ترجمة محمد رفيق يحيـايي، تهـران:   ايران در آستانة يورش تازيان)، 1357؛ آ.اي كولسنيكف (173، ص1يعقوبي، همان، ج   1

 .266آگاه، ص
 .90، ص1ودي، همان، جمسع   2
 .143، ص2يعقوبي، همان، ج   3
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ـ يدرايت رستم فرخزاد، آرامش نسبي بر ايران حكمفرما شد. وليكن ايرانيـان بنـا بـه دال    از  يل
ازة كافي بهره نبردند. طبري علت اصلي بازگشـت  از اين پيروزي به اند يجمله اختالفات داخل

نويسد كه بهمن جادويه بالفاصله بعـد از  داند و ميسريع بهمن جادوبه را شورش در مدائن مي
پس از نبـرد   1ها به دليل شورش فيروزان عليه رستم فرخزاد به مدائن بازگشت.شكست عرب

) در مقابل هم قرار گرفتند، اما اين بـار  ق  14ها در نبرد بويب (جسر بار ديگر ايرانيان و عرب
رسد شكست ايرانيان در نبـرد بويـب، زنـگ خطـري بـراي      ها پيروز شدند. به نظر ميعرب

  تر به اقدامات الزم بپردازند.  بزرگان ساساني و به ويژه رستم فرخزاد بود تا هر چه سريع
  . روايت مورخان در مورد ترديد رستم در جنگ با سپاهيان عرب2
هاي سپهساالرِ واپسين روزهاي حكومت ساساني، اوضاع كشور تا حدودي ا اقدامات و تالشب

هـا بـه مرزهـاي ايـران در      يد كه با آغاز مرحلة دوم حمالت عربيسامان گرفت؛ چندي نپا
، آرامشي كه با تدبير رستم فرخزاد بر ايران حكمفرما شده بـود كـامالً از    خطاب بن زمان عمر

يگر بزرگان كشور و در رأس آنان يزدگرد سوم و سردارش را در تنگنا قرار بين رفت و بار د
اي ميان قادسيه و حيره اردو زدنـد. اعتـراض و تهديـد     داد. سپاهيان عرب براي نبرد در منطقه
ها به ستوه آمده بودند، كافي بود تا شاه ايران را به دفـع  مردم اين دو ناحيه كه از غارت عرب

   2رداند.حمالت آنان مصمم گ
رستم فرخزاد از سوي يزدگرد به جنگ اعراب فرسـتاده شـد. طبـري معتقـد اسـت كـه       
ترغيب يزدگرد، توسط غالم جاپان، منجم كسري در انتخـاب رسـتم فرخـزاد بـه فرمانـدهي      

تري چون جه عوامل مهمياما در واقع گزينش رستم از سوي يزدگرد در نت 3تأثير نبوده است. بي
م بود عالوه بر آن، وي در پيروزي در نبرد جسر نيـز نقـش مهمـي ايفـا     كارداني و قدرت رست

اند كه با دعوت يزدگرد سوم به منظور اعزام رستم فرخـزاد بـه   نموده بود. منابع چنين وانموده
نبرد با نيروهاي عرب، موجي از شك و ترديد بر سردار ايران غلبه پيـدا كـرد. ايـن تزلـزل و     

هاي جنگ قادسيه در اعمال و رفتار وي نمايان بود و ترديد وي نوميدي همواره تا آخرين روز
در جنگ با نيروهاي عرب يكي از عوامل مهم شكست ايرانيان بـود. روايـات تـاريخي علـل     
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   اند.نوميدي و تزلزل وي را آگاهي از ضعف دروني حكومت و نتيجة جنگ دانسته
يتي مردم از نظام ساساني را نيز منابع تاريخي عالوه بر ذكر تشتت و اختالف داخلي، نارضا

اند. بر ايـن اسـاس رسـتم فرخـزاد از ضـعف و فسـاد       با ترديد رستم در آغاز جنگ پيوند زده
هـاي  دستگاه دولت و از تشتت و اختالف سرداران و بزرگان اطالع داشت. پدرش در توطئـه 

پهساالر ايران با اين درباري و براي نيل به پادشاهي، جان خود را از دست داده بود. از طرفي، س
گرايي دولت ساساني موجب نارضايتي مردم شـده،  واقعيت آشنا بود كه نظام طبقاتي و اشرافي

فرخزاد حتي به بزرگان اثير، رستم و كشور را در وضع ناگواري قرار داده بود. بنا بر نوشتة ابن
اتي به مـردم ايـران   گري حاكمان و نظام طبقساساني به دليل ستمي كه از جانب خوي اشرافي

  1داد.شد، هشدار ميوارد مي
اند كه رستم فرخزاد در برابر هجوم نيروهاي عـرب مجبـور بـود بـه     منابع چنين وانموده

مصاف آنان برود. با اين حال وي نه اميدي به پيروزي در جنگ داشت و نه اعتقادي به شروع 
شروع آن اجتناب داشت. يعقوبي دانست و از آن. وي جنگ با سپاهيان عرب را به صالح نمي

وي همچنـين از   2كرد.نويسند: يزدگرد همواره رستم را به جنگ ترغيب ميو طبري متفقاً مي
بندي و تفرقة موجود ميان سربازان خود هراس داشت كه ممكـن بـود ايـن گسسـت در     دسته

دهـد،  پنداشت كه اگر جنـگ رخ  ظاهراً رستم فرخزاد مي 3ميدان جنگ خود را نشان دهد.
شوند. وي در مقابل اصـرار  تر ميها گستاخضعف و پريشاني كشور آشكار خواهد شد و عرب

در جنـگ، تأمـل از شـتاب بهتـر     «ها، با اين سـخن كـه   يزدگرد سوم مبني بر جنگ با عرب
سعي داشت با به كار گرفتن نيرنگ صحيح، از نبـرد بـا نيروهـاي عـرب جلـوگيري       4».است
وجود دارد كه ترديد و عدم تمايل رستم فرخزاد به شروع جنگ را  زيديدگاه ديگري ن 5كند.

اند ـ ناشي از برآورد دقيق وي از قدرت دو طـرف درگيـر    ـ كه برخي منابع آن را يادآور شده
اعتقـاد بـه جنـگ نبـوده، بلكـه صـالح كـار را در آن         رسد كه رستم بـي به نظر مي 6داند. يم

                                                 
 .460روت: دارصادر، صي، ب2، جخيالتار يامل فكالق)، 1385( اثير ابن علي عزالدين   1
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توان پذيرفت كه وي در ناب ورزد. بر اين اساس نميان از جنگ اجتكدانسته كه تا حد ام مي
اي در جنگ و بـراي دور كـردن دشـمن    رفتن به جنگ ترديد داشته، بلكه تأمل را نيز حربه

  دانسته است. مي
عامل ديگري كه منابع از آن به عنوان دليل اصلي عدم تمايل رستم فرخزاد بـه جنـگ بـا    

جة جنگ از روي نجوم بود. اعراب پس از فتح ايران، بيني نتياند، پيشنيروهاي عرب ياد كرده
ر گشتاسـب  يجاماسب وز يات حتين ادبيرواياتي پيشگويانه در مورد آن را رواج دادند. طبق ا

ـ  ييشگويش، افتادن ملك به دست اعراب را پيز هزار سال پين ان شـد كـه   يـ ب يكرده بود. حت
احكـام جاماسـب بخوانـد كـه از     در «ن جهت بود كـه  يشاپور دوم از اعراب بد يكُش سخت

ها داده  د فتح به عربيگر سو، نوياز د 1».ن زرتشت را براندازديد و ديرون آيب يغمبرياعراب پ
ـ ارانش وعدة فتح ايامبر(ص) به يشد كه پيان ميب يشده و حت محتـوم بـودن    2ران را داده بـود. ي
ـ تازاعراب چنان بود كه عنوان شد كه  يريناپذ ان و شكستيرانيشكست ا ـ ان از جـنس د ي و ي

هـا جنـگ    بـه خـدا بـا انسـان    «ز به جنگاوران خود گفته بودنـد  يان نيرانياز ا ياهستند. عده
هـا   ات كه پس از فتح شكل گرفت، عربين ادبيبه رغم ا 3».ديكنيان جنگ ميد، با جنيكن ينم

  مود. ر نيشان را دلين، اينخست يهايروزيو پ 4ران هراس داشتنديدر ابتدا از حمله به ا
انـد كـه وي   در مورد رستم فرخزاد نيز اين روايات پيشگويانه وجود دارد و چنين وانموده

نمود كه تازيان بر ساسانيان فـائق خواهنـد   از روي گردش افالك و نجوم چنين پيشگويي مي
آمد. بنا به روايت يعقوبي، سردار ايران شكسـت ساسـانيان و سـقوط ايـران را از روي نجـوم      

طبـري و   5اي داشـت. رده بود؛ چرا كه رستم فرخزاد در علم نجـوم مهـارت ويـژه   بيني كپيش
اي بـه بـرادرش يـادآور    كنند كه رستم فرخزاد پيش از رفتن به قادسيه، در نامهاثير بيان مي ابن

ها را نگه داريم. تعلل كنـيم تـا طـالع سعدشـان بـه نحوسـت       رأي من اين بود كه آن«شد كه 
پنداشته كه چنين رواياتي مربوط به زمان كوب كه ظاهراً مي زرين 6».تگرايد، اما شاه نپذيرف

شـد كـه   در ادواري رايج مي«ها غالباً گويينويسد كه از اين دست پيشرستم فرخزاد است، مي
                                                 

 .66بهار، تهران: كالله خاور، ص يح ملك الشعراي)، تصح1318( خ و القصصيمجمل التوار   1
 .156ه، صيتب العلمكروت: دارالي، بيق عبدالقادر محمد علي، تحق، فتوح البلدانق)1420( يحيي بالذري بن احمد   2
 .14ص ،4طبري، همان، ج   3
 .152، همان، ص يبالذر   4
 . 144، ص2، جتاريخ يعقوبييعقوبي،    5
 .459، ص2اثير، همان، ج ؛ ابن14ص ،4، جطبري، همان   6
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كند و ضرورت وقوع رويـدادهايي را  تزلزل احوال زمانه، توجه عام را به علم نجوم جلب مي
ناپذيري حكم سرنوشت ماية تسلي ها ناگزير است، از چاره آنكه در پرده غيب است و وقوع 

سراي سدة چهارم در قالب نامة رستم فرخزاد به برادرش را فردوسي، شاعر حماسه 1».سازدمي
شعر به زيبايي بيان كرده است. در بخشي از اين اشعار، وي نگراني خود را اينگونه به برادرش 

  كند: بيان مي
ـــگ ـــارم هـمـــي بن ـــابزچـ  رد آفـت

 ز بهــرام و زهــره اســت مــا را گزنــد
 آيــد از تازيــانكــزين پــس شكســت

  

 كــزين جنــگ مــا را بــد آيــد شــتاب  
 نـــشايد گـــذشتن ز چـــرخ بلـنـــد   
ـــان   ــر زي ـــر ب ـــردد مگ ـــتاره نگ  2س

ـتر ناشـي از تأمـل و     گويينويسد كه اين پيشكوب مي همچنين زرين ج هاي رستم فرخـزاد بيش
ـ رسد كه ابه نظر مي 3ول ناگهاني اوضاع است.مشاهده شخصي وي در تح كـوب   ن نظـر زريـن  ي

    4ست و اين روايات پيشگويانه بعدها توسط مورخان مسلمان ساخته شده است.يچندان صحيح ن
  . نبرد قادسيه و تدابير رستم فرخزاد3

، امـا  هاي تزلزل را در گفتار و رفتار سردار ايران مشـاهده نمـود  توان نشانهكه مي با وجود اين
همچنان شاه ايران در اعزام رستم فرخزاد به جنگ با نيروهاي مسلمان اصرار داشـت. طبـري   

- نويسد كه عدم تمايل رستم سبب شد تا يزدگرد وي را تهديد كند كه اگر به مصاف عربمي
در واقـع نيروهـاي اعـراب بـه فرمانـدهي       5ها نرود، شخصاً به نبرد بـا آنـان خواهـد رفـت.    

ص به مقابله با ايرانيان پرداخته و در منطقة بين قادسيه و حيره اردو زده بودنـد،   وقا ابي بن سعد
نمود. رستم فرخزاد آمادة نبرد با نيروهاي عرب شد و براي ناپذير مي ن رو جنگ اجتنابياز ا

هايي را به حاكمان نقاط مختلف كشور فرستاد تا سـپاه عظيمـي را بـه    آوري لشكر، نامهجمع
رستم تالش نمود تا با مذاكره و بدون خطر اعراب را  6روهاي اعراب رهسپار كند.مقابله با ني

                                                 
 .105، تهران: سخن، صنامورنامه؛ درباره فردوسي و شاهنامه)، 1383( كوب عبدالحسين زرين   1
 .  314، تهران: قطره، ص4(براساس چاپ مسكو)، به كوشش سعيد حميديان، جشاهنامه)، 1375ابوالقاسم فردوسي(   2
 .105، صسي و شاهنامهنامورنامه؛ درباره فردوكوب،  زرين   3
زرتشتيان مغلوب و مسلمانان غالـب در جامعـه   ستيز و سازش: )، 1381تر نك: جمشيد رشاسب چوكسي ( براي اطالع بيش   4

 .88- 65، صص2، ترجمة نادر ميرسعيدي، تهران: ققنوس، چهاي اسالميايران نخستين سده
 .505ص ،3طبري، همان، ج   5
اعثم كوفي، همان،  ؛ ابن34، صهًْالمحروس هًْ: مطبعهًْ، القاهرتوح اإلسالم لبالد العجم وخراسانفق)، 1309( يعمرواقد محمدبن    6

 .158، ص1ج
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دور سازد، اما پس از چند ماه مذاكره جنگ درگرفت. بـالذري آغـاز جنـگ را ايـن گونـه      
سعدي بر آن فرمانـدهي داشـت، بـا     تميمي حويه بن مسلمانان كه زهرة 1عالفة«كند: توصيف مي

سـپاهيان رسـتم فرخـزاد چـه از نظـر       2».مين سبب جنگ شدسواران عجم تالقي كردند و ه
ها برتري داشتند؛ تا جايي كـه پارسـيان   كثرت نفرات و چه از نظر تجهيزات، نسبت به عرب

  3كردند.ريسي همانند مي ها را به دوك نختيرهاي عرب
يـن وجـود   اند. با ااكثر منابع تعداد سپاهيان عرب را بين هفت هزار تا هشتاد هزار نفر آورده

ها بوده و اخبار مختلف، شمار آنان را بين سي هزار تا صد و بيسـت  سپاهيان ايران بيشتر از عرب
دريايي معتقد است كه اين مسئله مورد ترديد است و توسط اديبان عرب بـه   4اند.هزار نفر نوشته

ن تظاهر نوشته شده است كه هدف آن بزرگ جلوه دادن دستاورد اعـراب بـوده اسـت و ممكـ    
  5پارسي بوده باشند. - هاي يونانياست كه در پي سنجيدن خود با يونانيان در جنگ

قادسـيه را   اي كه اين جنگ در آن به وقوع پيوست، موسوم به قادسيه بود. يعقـوبي منطقه
 فاصله قادسيه نويسد كهخرداذبه نيز ميابن 6كند.مي ذكر حجاز به كوفه راه در منزل نخستين

 كـه  8توان به صحت ادعاي اشـپولر از مطالعة منابع جغرافيايي مي 7است. فرسخ پانزده كوفه تا

  پي برد.  9داند،محل قادسيه را در جنوب غربي حيره مي
در مورد سال وقوع جنگ نيز اختالف نظر وجود دارد. منابع به اختالف روايات، تـاريخ  

ايـن در حـالي اسـت كـه     اند. وقوع جنگ قادسيه را از چهارده تا شانزدهم هجري ذكر كرده
هاي سال شانزدهم و چنـد مـاهي پـس از    كوب به درستي تاريخ وقوع جنگ را در ميانه زرين

  10داند.نبرد دوم يرموك سوريه مي
                                                 

هايي از  شد، دستهشدند. مسلمانان هرگاه كه زاد و علوفه شان تمام ميدسته سواران كه براي يافتن علف و آذوقه گسيل مي   1
زدند و بـا آذوقـه و علوفـه و    و در محلي كه مناسب بود، دست به غارت مي داشتند و آنان رهسپار شدهسواران را گسيل مي

 ). 156، همان، ص يگشتند (بالذرچارپايان غارت شده باز مي
 جا. همان   2
 .158؛ بالذري، همان، 496ص ،3طبري، همان، ج   3
ايـران در قـرون نخسـتين    )، 1384( ؛ برتولد اشپولر158، ص1كوفي، همان، ج اعثم ؛ ابن143، ص2، جتاريخ يعقوبييعقوبي،    4

  .11، تهران: علمي و فرهنگي، ص1، ترجمة جواد فالطوري، جاسالمي
5  Touraj Daryaee (2009) Sasanian Persia :The Rise and Fall of an Empire, London: I.B.Tauris, p.37. 

  .150، صةيتب العلمكت: دارالروي، بين ضناويق محمدامي، تحقالبلدانق)، 1422( واضح يعقوبي بن احمد   6
 .93دن)، صيروت: دار صادر (افست لي، بكو الممال كالمسالم)، 1889خرداذبه ( ابن عبداهللا بن داهللايعب   7

8  Bertold Spuler. 
  .48، ترجمة قمر آريان، تهران، انتشارات اميركبير، صجهان اسالم)، 1364( برتولد اشپولر   9

  .315ص، از اسالم تاريخ ايران بعدكوب،  زرين   10
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از  1هايي دست پيدا كردند.ها به موفقيتبه واسطة استفادة از فيل، ايراني  روز نخست نبرد
وضاع به نفع اعراب تغيير كـرد و آنـان موفـق    روز دوم با پيوستن گروهي از سپاهيان از شام ا

در روز چهارم جنگ سختي شـكل گرفـت و    2هايي از لشكر ايران را نابود كنند.شدند بخش
با شروع طوفان، خاك به طرف ايرانيان آورده شد؛ در نتيجه اعراب مسلمان موفق شدند قلب 

علفـه   بـن  فردي به نـام هـالل  در خالل طوفان و حملة سپاهيان عرب،  3سپاه ايران را بشكافند.
دينوري  4اي او را از پاي درآورد.قصد جان سردار ايران را كرد و از پشت، به طور غافلگيرانه

معتقد است كه قاتل رستم فرخزاد فردي ناشناس بوده و حتي وي از احتمال غرق شـدن رسـتم   
را به سپاه ايـران  مرگ رستم فرخزاد ضربة هولناكي  5فرخزاد در روز قادسيه خبر داده است.

تر كرد. سرانجام سپاهيان ساساني به شكسـت تـن   ها را گستاخوارد ساخت و در پي آن عرب
  دردادند و راه را براي ورود سپاهيان عرب به تيسفون هموار ساختند.

ها بـا مـذاكره    اقدامات و تدابير رستم فرخزاد در راستاي جلوگيري از جنگ و دفع عرب
ها شد، اما از هـيچ كوششـي    كه حاضر به مصاف با عرب ا وجود آندرخور توجه است. وي ب

هـاي فـراوان رسـتم    توان اقدامات و تـالش براي عقب راندن آنان دريغ نكرد. به طور كلي مي
  بندي كرد:فرخزاد را در سه عامل زير تقسيم

  . تالش براي نرفتن به جنگ3. 1
و وي تمايل داشـت كـه برخـي     رستم فرخزاد قصد نداشت كه شخصاً به جنگ اعراب برود
اند چنين وانمود كنند كه وي كه  ديگر از سران سپاه را به جنگ بفرستد. برخي منابع خواسته

از سرنوشت شوم جنگ و همچنين از ضعف و فساد دستگاه ساساني كامالً آگاه بـود، تصـميم   
امـا چنـين   گرفت تا به هر طريق ممكن شاه ايران را از اعزام خود به جنگ منصرف سـازد،  

                                                 
  . 156، ص1كوفي، همان، ج اعثم ابن   1
 ,L.Veccia Vaglerii (1997), "AL-KADISIYYA". In Encyclopaedia Of Islam, v4, Leiden؛166، ص1همـان، ج    2

E.J.Brill, p.638 . 
، هًْيـ قم: دارالهجـره، ط الثان  ،2ق اسد واغر، جي، تحقو معادن الجوهر مروج الذهبق)، 1409( مسعودي حسين بن علي ابوالحسن   3

ال، قم: منشـورات  ين شيق عبدالمنعم عامر و جمال الدي، تحقاخبار الطوالق)  1368(دينوري داود بن احمد ؛ ابوحنيفه318ص
  ؛ 123، صيالرض

Nawaf Bedah AL-Fughum (2003), Factors In the Spiritual Preparation and Motivation of Muslim Armies, 
Leeds: University Of Leeds, pp.76-77. 

  .564ص ،3؛  طبري، همان، ج145، ص2، جتاريخ يعقوبييعقوبي،     4
"RUSTAM B. FARRUKH HURMUZD" (1995), In Encyclopaedia Of Islam, v8, Leiden: E.J.Brill, p.638.  

  .123ص همان،دينوري،    5
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رسد. خوار شمردن دشمنان، يكي از داليل امتناع رستم فرخزاد بـود،  ادعايي صحيح به نظر نمي
  ها گفته بود كه: وي در جايي در برابر يكي از سفراي عرب

 به نـزد كه جـويي همه دستــگاه
 بـه ناني تو سـيري و هـم گَُرسـنه  

  

 بــرهـــنه سپـهبـــد برهنـــه سـپـــاه    
 1و نــه بــار و بنــهنــه پيــل و نــه تخــت 

  

ترين سردار به جنگ اعراب برود؛ زيـرا در   خواست به عنوان بزرگكه وي نمي ديگر اين
صورت مغلوب شدن شاه مجبور بود خود به جنگ رود. از سخنان رستم فرخزاد به يزدگـرد  

سانت و كه به خاطر خودت و كدهم يترا به خدا قسم م«شود: سوم نيز اين مفهوم استنباط مي
نوس را بفرستم، اگر ظفر بود چه بهتر و گر يمن در اردوگاهم بمانم و جال يت بگذاريدشاهپا

ـ ها رو ه چاره نماند و مفر نباشد به مقابله آنك يفرستم تا وقت يرا م يگريام و د نه من آماده م ي
دانست كه رسد رستم فرخزاد ميبه نظر مي 2».مينفس  م و ما تازهيا ردهكفشان يه خسته و ضعك

ها كشته شود، شكست قطعي ايران به وقوع خواهد پيوست؛ به طوري كه  اگر در نبرد باعرب
دانست. وي، حفظ قدرت و نفوذش را در بين ايرانيان منوط به عدم شكست در اين جنگ مي

به هر حال اصرار يزدگرد سوم باعث شد تا رستم فرخزاد لشكر پارسيان را آمادة نبرد سـازد.  
فرخزاد در ساباط مدائن اردو زده بود، تالش كرد تا بار ديگر درخواست  در مقطعي كه رستم

گيري از جنگ به نزد شاه ابراز كند. بدين منظور به شاه پيغـام فرسـتاد    خود را مبني بر كناره
پورشريعتي معتقد است كه رستم فرخـزاد   3كه اين بار نيز با مخالفت يزدگرد سوم روبرو شد.

كه اين نظر چنـدان صـحيح    4استقرار فرماندهان ديگر را داشت دبه منظور تعويق جنگ، قص
رسـد. شـايد اصـرار يزدگـرد سـوم نيـز بـدين سـبب بـود كـه قصـد داشـت تـا              به نظر نمـي 
هاي پيشين را بـه گـردن   ترين فرماندة خود را به جنگ بفرستد و احتماالً شكست  كارورزيده

  انداخته است.فرماندهان مي
  در مورد يورش اعراب . نگرش رستم فرخزاد3. 2

رستم فرخزاد از ساباط به منطقة قادسيه حركت كرد و در اين مكان اردو زد. از ايـن زمـان،   
رسـد كـه   سپهساالر ايران تدابير مختلفي به منظور جلوگيري از جنگ به كار برد. به نظر مي

                                                 
 .322، ص4فردوسي، همان، ج   1
 .504ص ،3طبري، همان، ج   2
  جا. همان   3
 .Pourshariati, Ibid, p.226 ؛504، ص3طبري، همان، ج   4
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اعـراب   .نگريسته استوي حملة اعراب را مانند حمالت پيشين آنان و ساير صحراگردان مي
ها بـه بيابـان    هاي آباد يورش برده و با تاراج آنو ساير صحراگردان به قصد غارت به سرزمين

قتـاده از   بـن  حارثـه و قتبـة   بن پيشتر برخي از اعراب مانند مثني 1گشتند.كه كنامشان بود بازمي
يسـند:  نودينوري و بالذري نيز مي 2غارت مناطق مرزي ايران به ثروت و شهرت رسيده بودند.

كـرد كـه بـا    ها از گرسنگي باز خواهند گشـت و گمـان مـي   پنداشت عربرستم فرخزاد مي
بـا همـين نگـرش بـود كـه رسـتم        3مذاكره و بدون خونريزي كار را به پايان خواهد رساند.

من به هر يـك از شـما خرمـا و دو    «شعبه، فرستادة سپاه مسلمانان، گفت:  بن فرخزاد به مغيرة
در 4».خواهم شما را بكشم و يـا اسـير كـنم   ز سرزمين ما بيرون رويد كه نميدهم تا اجامه مي

عبداهللا ضمن يادآوري گذشته بـه   بن جاي ديگري دينوري ذكر كرده كه هنگام مذاكره با زهرة
اعراب وعدة برخورداري از لطف شاهنشاه را داد كه نشان از آن دارد كه اعراب، را حقيـر و  

همسايگان ما بوديد و ما به شما نيكي كـرديم و شـما را حفـظ     شما«شمرده است: غارتگر مي
ها از وي درخواست كرد كه اگر  و در ادامه ضمن بيان رفتار نيك ايرانيان با عرب» نموديممي

بـا ايـن وجـود طبـري      5».به سرزمين خود بازگردند از لطف شاه ايران برخوردار خواهند شد
و كنجكاوي سپاه عرب تصميم گرفت با نيروهاي معتقد است كه رستم فرخزاد پس از تخمين 

اين روايت طبري چنـدان   6عرب صلح كند اما جرأت نداشت كه آن را به صراحت بيان كند.
رسد. همان گونه كه اشاره شد ايرانيان از نظـر تعـداد و ادوات نسـبت بـه     صحيح به نظر نمي

جنـگ بـه نفـع ايرانيـان در     اعراب برتري داشتند و تا سپاهيان كمكي از شام نرسـيده بودنـد   
كـرده، صـحيح    كه تخمين رستم فرخزاد وي را بـه صـلح ترغيـب مـي     جريان بود، بنابراين اين

داد كه اعراب را بدون جنگ بازگردانـد،  نمايد. درست است كه رستم فرخزاد ترجيح مي نمي
  توان هراس او از قدرت اعراب دانست. اما سبب آن را نمي

  در مذاكره با اعراب .  روش رستم فرخزاد3. 3
ها به جايي نرسيد، ها براي تطميع عربهنگامي كه رستم فرخزاد با استفاده از انواع روش
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به ناچار دفع الوقت كردن در رويارويي بـا سـپاهيان عـرب و رسـيدن بـه زمينـة معقـول در        
ـ      گشودن باب مذاكره با آن ن ها را بهترين سياست در مقابـل نيروهـاي مهـاجم دانسـت. بـه اي

ترتيب، آنچه به صورت گام بعدي مورد تأييد فرماندة سپاه ايران قرار گرفت، طوالني كـردن  
جنگ و آغاز مرحلة جديدي از مذاكرات با رد و بدل شدن سفرا، ما بين دو طرف بـود. ايـن   

شـد و از طـرف ديگـر، ممكـن بـود      روش از يك طرف به طوالني شدن جنگ منجـر مـي  
يرانيان منصرف سازد. به واقـع از نگـاه سپهسـاالر ايـران حـل      نيروهاي عرب را از جنگ با ا

شـد؛  كردن نيروهاي عـرب انجـام مـي   بحران پيش رو با طوالني شدن باب مذاكره و منصرف
مردي خردمند و عاقل از ياران «وقاص پيام فرستاد كه  ابي بن بدين منظور رستم فرخزاد به سعد
كـه رسـتم فرخـزاد     طبري معتقد است پـيش از آن البته  1».خود را بفرست تا با او سخن گويم

ها كند، گروهي از پارسيان نزديك پل قادسيه با يك سـرباز  درخواست ارسال سفير از عرب
كه ايرانيان را به  عرب برخورد كردند و او را نزد رستم فرخزاد بردند. سرباز عرب پس از آن

  2اد كشته شد.گرفتن زمين و فرزندانشان تهديد كرد به دستور رستم فرخز
داننـد. گفتگـوي   اهللا مـي  عبـد  بـن  هًْاكثر منابع، نخستين فرستادة سعد به سوي ايرانيان را زهر

رستم فرخزاد و زهره كه نخستين ديدار بود، در اردوگاه ايرانيان به وقوع پيوست. پس ازسخن 
انيان سخن گفت؛ درباره دين اسالم ، سردار ايران از دين زرتشت و سابقه آن در ميان اير هًْزهر

و در مقابل، زهره بازگشت نيروهاي مسلمان را منوط بـه پـذيرفتن اسـالم از سـوي ايرانيـان      
تـوان  از لحن سخنان رستم فرخزاد در نخستين مذاكرة خود با نيروهـاي عـرب، مـي    3دانست.

چنين استنباط كرد كه صبر و آرامش در دستور كـار وي قـرار گرفتـه و سـعي كـرده تـا در       
  اي را به كار ببندد. ها سياست زيركانهبرخوردش با عربنخستين 

هـا كـرد و    پس از بازگشت زهره، رستم فرخزاد بالفاصله درخواست سفيري از سوي عرب
اي بود كه يك نفر را دو نوبت ها به گونهاز آنجا كه شيوه ارسال سفير از سوي سپهساالر عرب

 4عامر را به سوي پارسـيان گسـيل داشـت.    بن نام ربعي فرستاد، اين بار فردي بهبه نزد ايرانيان نمي
عبـد اهللا بـه كلـي     بن هًْعامر در مقايسه با زهرفرخزاد با ابنطرز برخورد و همچنين سخنان رستم 

عـامر  تغيير كرد؛ به طوري كه رستم فرخزاد، داليل آمـدن سـپاهيان عـرب بـه ايـران را از ابـن      
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دة خداوندي و نجات بندگانش را عامل ايـن حركـت بيـان    عامر ارا خواستار شد و در مقابل، ابن
عامر سه راه پذيرش اسالم، پرداخـت جزيـه و جنـگ را پـيش روي رسـتم فرخـزاد        ابن 1كرد.

محصـن   بن هًْعامر، نوبت به حذيف بن گذاشت و سپس به طرف مسلمانان رهسپار شد. پس از ربعي
  2راي دو سپاه در پي نداشت.اي برسيد و همان جمالت تكراري رد و بدل شد و نتيجه

ترين گفتگوي ميـان سـپاهيان عـرب و ايرانيـان، بـين رسـتم فرخـزاد و        رسد مهمبه نظر مي
شعبه رخ داد. ديدار رستم فرخزاد با مغيره كه به عبارتي، آخرين گفتگوي رسمي وي بـا   بن هًْمغير
ه بـه وقـوع پيوسـت.    رود، در واپسين روزهاي قادسيها تا پيش از آغاز جنگ به شمار ميعرب

هـا خوانـد و سـپس بـذل و     تـرين ملـت  بدين منظور رستم فرخزاد در برابر مغيره آنان را پسـت 
هاي مغيره و پافشاري وي بخشش به بازگشتگان را به آنان وعده داد و عاقبت در مقابل مخالفت

را بـه   بـه زودي همـة شـما   «ها را تهديـد كـرد كـه     مبني بر پرداخت جزيه و يا قبول اسالم آن
نكته مهم و درخور توجه  اين است كه شيوة برخورد رسـتم فرخـزاد    3».هالكت خواهم رساند

كـرد بـا   و سخنانش در برابر سفيران با يكديگر متفاوت بوده است. شايد رستم فرخزاد سعي مـي 
ها، به اهداف خود برسد؛ به طوري كه ابتدا سياست سازش بـا آنـان را بـه     استفاده از انواع روش

  داد.   ها را در دستور كارش قرار ميگرفت و پس از آن تطميع و تهديد آن ار ميك
پـذيري يزدگـرد دارنـد.     ز روايتي پيشگويانه در مورد دعوت به اسـالم يمورخان مسلمان ن

آميز نوشته است كه هنگامي كه مذاكرات دو طرف در جريان بـود،   يعقوبي در روايتي اغراق
مقرن به منظور دعوت شاه ايران بـه اسـالم، بـه     بن است نعمانگروهي از سپاهيان عرب به ري

كه پيش  ريچارد فراي نيز ادعاي نويسندگان عرب را مبني بر اين 4سوي تيسفون رهسپار شدند.
محتواي سـخنان   5داند.اند، نامعتبر مي از جنگ، مسلمانان يزدگرد را به آيين اسالم فرا خوانده

شد؛ به جز ها رد و بدل ميميان سفراي سپاه ايران و عرب بين دو طرف، همان سخناني بود كه
ها هنگامي كه از شاه ايران جزيه طلب كردند، يزدگرد بـا هـدف تحقيـر آنـان،      كه عرب اين

رستم فرخزاد پس از شنيدن اين واقعه، بالفاصـله يـاران    6مقداري خاك به نعمان تقديم كرد.
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آنـان گسـيل داشـت، امـا نماينـدگان وي      خود را براي گرفتن خاك از دست رفته بـه سـوي   
نتيجه بازگشتند. به اين ترتيب فرمانده نيروهاي عرب و همچنين مسلمانان اين واقعه را بـه   بي

فال نيك دانسته و به شكست ايرانيان اميدوارتر شدند. در پي اين حادثـه و بـه اعتقـاد رسـتم     
هـا  مچنان گفتگوي ايرانيان با عربه  1».گفتگو اين قوم سرزمين شما را ببردند بي«فرخزاد كه 

ها بـه حضـور رسـتم    ادامه داشت. پس از مغيرة، فردي ناشناس به عنوان آخرين فرستادة عرب
هايي كه در خصوص ويژگي عرب 2فرخزاد رسيد و به هيچ روي، ميانشان توافقي حاصل نشد.

هـاي  انـد انسـان  هـايي كـه آمـده   آمدند، در منابع بيان شده كه عـرب  به نزد رستم فرخزاد مي
دادنـد و بـا   گفتند و تشريفات و آداب ظاهري را انجام نمـي پروايي بودند كه ساده سخن مي بي

اين در حالي بود كه ايرانيان به آداب و رسوم و تشريفات مجلّلي  3آمدند.اميد و غرور پيش مي
هـا  ز عـرب هاي خاص خود، اهاي فاخر و سالحپايبند بودند و حتي در هنگام جنگ با جامه

  4شدند.متمايز مي
اند كه گفت و شنود ها با اعراب در سپاه و شايد در خـود  مورخان مسلمان چنان وانموده

هـاي سـاده و حقيـر، حـس اعجـاب و وحشـت را       رستم فرخزاد نيز نسـبت بـه ايـن عـرب    
برانگيخت؛ چنان كه يعقوبي معتقد است مسلمانان پس از رفت و آمد طوالني با سردار ايران، 
چنان دريافته بودند كه رستم فرخزاد خواستار اسالم آوردن بود ولـي از همراهـان خـويش و    

كـرد روي مسـاعد نشـان    ها پيشـنهاد مـي  بزرگان پارسي واهمه داشت و هرگاه به يكي از آن
شوند كه رستم فرخزاد پس از هر ديداري بـا سـفيران عـرب،    برخي منابع يادآور مي 5داد.نمي

رده اسـت، و حتـي بـه مـردم     كـ  يان دربارة پيشنهادهاي مسلمانان مشورت مبالفاصله با بزرگ
كرده، و در مقابل رفتار نيك سـپاهيان عـرب    يايران كارهاي زشت و ناپسندشان را گوشزد م

رسد. از روش مذاكرات رستم بـا  اين روايت چندان صحيح به نظر نمي 6كرده است.را بيان مي
نمـوده و احتمـاالً   مقابل اعراب با سياست نرمش رفتار ميآيد كه گاهي در اعراب چنين برمي
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ها گمان برند كه وي متمايل به ايشان است. زماني كه رسـتم   اين موضوع سبب شده كه عرب
توان با اعراب به سازش رسيد، ايشان را به سختي تهديد نمـود و تـا   به اين نتيجه رسيد كه نمي

بعيد است كه رستم فرخزاد رفتار اعراب را كـه  پايان جنگ با ايشان جنگيد. همچنين بسيار 
  اي كنار نيامدند، رفتار نيكي دانسته باشد.توأم با خشونت بود و با هيچ مذاكره

  گيرينتيجه
سويه بودن منابع، مشكل اصلي در شناخت عملكرد رسـتم فرخـزاد    بر پاية آنچه بيان شد يك

وان چنـين نتيجـه گرفـت كـه مورخـان      ت باشد كه با بازخواني منابع با نگرشي متفاوت مي مي
انـد. در برخـي    مسلمان در شناخت رستم فرخزاد و نيات او تا حدود زيادي بـه اشـتباه افتـاده   

هاي مورخان مسلمان توأم با اغراق يا برداشت اشتباه اسـت. رسـتم فرخـزاد    مواضع نيز روايت
را بـه مقابلـه بـا     براي حفظ سد حايل ميان اعراب و پادشاه، قصد داشت يكـي از سـردارانش  

نيروهاي عرب بفرستد. اما مورخان اين اقدام را امتناع رستم فرخزاد از رفتن به جنـگ تلقـي   
بزرگان ساساني مجبور شـد   اند كه وي تنها در پي اصرار يزدگرد سوم و كرده و چنين وانموده

ا اعراب ورزي رستم فرخزاد در مذاكرات ب رسد كه سياست به مصاف با اعراب برود. بنظر مي
ها سبب شده است. وي كه قصد داشت اعراب را به صـلح وادارد گـاهي    نيز سبب برخي تلقي

هـاي   داد كه اين مسئله گاهي با روايـت ها نشان مي سو با عرب خود را مخالف با جنگ و هم
پيشگويانه به ترديد رستم فرخزاد در جنگ با اعراب نسبت داده شده است. مورخان مسلمان 

اند كه رستم فرخزاد با بررسي شرايط، اميدي به پيروزي در جنگ نداشـته و از   دهچنين وانمو
انديشيد كه اگر  رويارويي با اعراب هراس داشته است. اما در واقع رستم فرخزاد به درستي مي

خودش در پيكار مغلوب شود، شاهنشاه مجبور است به تن خويش به جنگ رود. رفتار رستم 
ش نمود تا اعراب را با وعده و وعيد به صـلح وادارد و احتمـاالً گـاهي    فرخزاد كه در ابتدا تال

داده، سبب شده كه مورخان مسلمان بپندارنـد كـه وي از    ها نشان مي خودش را موافق نظر آن
  اي داشته است. سر صدق چنين دعاوي
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