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  مقاله پذيرش ضوابط

 نگري و نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةمقاالت پژوهشي در موضوع تاريخ اسالم (انديش ...( 
 براي بررسي و (احتماالً) چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد.

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

 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 ةاه پس از ارسال مقاله، از ارائشود حداكثر تا شش م نويسنده متعهد مي

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

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

 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
  الت رعايت كنند:شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقا 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 

 مقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف 

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

  نتيجه 

 ق يفهرست منابع تحق  
  تر باشد. كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  اصطالحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود.  . 3
مربوط  مؤسسة ، مرتبة علمي، شمارة تلفن نويسنده و دانشگاه يامشخصات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام خانوادگي  . 4

  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



  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
در پانوشت  منابع و مĤخذزم است الگوي زير را در اولين مرتبة ارجاع و استناد به هر يك از محققان محترم ال

  رعايت فرمايند:

  :كتاب به ارجاع  - 
  (سال انتشار) انتشار:، نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجم، جلد، محل عنوان اثرنام ونام خانوادگي نويسنده 

  ناشر، چاپ، صفحه.

  :مقاله به ارجاع  - 
 شمارة نشر، صفحه.نام مجله، »عنوان مقاله«جله: نام و نام خانوادگي نويسنده (سال انتشار) م ، 

  (تاريخ نشر) نام گردآورندهنام مجموعه مقاالت، »عنوان مقاله«مجموعه مقاالت: نام و نام خانوادگي نويسنده ، 
 يا احياناً نام مترجم، محل نشر: ناشر، صفحه.

 شمارة جلد، المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله«خانوادگي نويسنده (تاريخ نشر)  المعارف: نام و نام ةداير ،
 محل چاپ: ناشر، صفحه.

 نامه، نام دانشگاه، صفحه. ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان«نامه: نام و نام خانوادگي نويسنده (سال دفاع)  پايان 

 .سند: محل نگهداري سند، مختصات دقيق سند، شمارة سند 

 اي بعدي، تنها ذكر نام خانوادگي نويسنده و شمارة جلد و صفحه كافي است.ه رجاعدر ا

  شيوة ارائة فهرست منابع
  صورت زير تنظيم شود: صورت الفبايي به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله، به فهرست منابع به

  (سال انتشار) ادگي مصحح يا مترجم، نام و نام خانوعنوان اثرنام خانوادگي نويسنده، نام كوچك او 
 ، محل انتشار: ناشر. ...

 محل انتشار: ناشر....خانوادگي مصحح يا مترجم (نويسنده ناشناس) (سال انتشار) نام و نام عنوان اثر ،  
  



 



 

داند از همة اساتيد و محققاني كه در  وظيفه خود مي» مطالعات تاريخ اسالم«هيئت تحريريه فصلنامة 
اند، سپاسگزاري كند. اسامي داوران محترمي كه طي لنامه همكاري كردهامر خطير داوري با اين فص

اند، به ترتيب حروف الفبا به شرح ) با هيئت تحريريه همكاري كرده31- 28چهار شمارة اخير(شمارة 
  زير است: 
            

 دكتر حسين آباديان
  دكتر محسن آرمين

 دكتر يعقوب آژند 

 دانشگاه بين المللي امام خمينياستاد
  پژوهشگر حوزه دين
 استاد دانشگاه تهران

 استاديار دانشگاه تربيت مدرس دكتر هاشم آقاجري 
 دكتر صابر اداك

  استاد پرويز اذكايي
 دكتر  محمدباقر آرام        

  شهر ريدانشگاه آزاد اسالمي، واحداستاديار
  پژوهشگر تاريخ و فلسفه

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ابهر
 دانشيار دانشگاه تهران ره اتحاديهدكتر منصو
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  دكتر حسين باستاني راد
  دكتر انسيه باقري

 دكتر عباس برومند اعلم

 ار دانشگاه تهراندانشي
  استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

  اسالمي المعارف دايرهًْاستاديار بنياد 
 دانشگاه بين المللي امام خمينياستاديار

 دكتر علي بحراني پور
  دكتر شهال بختياري

 دكتر علي بيات

 استاديار دانشگاه اهواز
  دانشيار دانشگاه الزهراء(س)

 دانشيار دانشگاه تهران
 دانشگاه بين المللي امام خمينيدانشيار نژادن بهرامدكتر محس
     رازي كرمانشاهدانشيار دانشگاهاهللا بهرامي                        دكتر روح
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 استاد دانشگاه تهران دكتر غالمعلي حاتم



 دكتر  محمد حاج تقي
  زاده دكتر اسماعيل حسن

        دكتر عطاءاهللا حسني        

 استاديار دانشگاه شهيد بهشتي
  دانشيار دانشگاه الزهرا ء(س)

  دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي                              
 دانشيار دانشگاه تهران دكتر حسن حضرتي

                  رياست پژوهشكده تاريخ اسالم                اياالسالم و المسلمين سيدهادي خامنهحجت
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  مطالعات تاريخ اسالم
  1396بهار  /32/  شمارة نهمسال 

  
  خواهي و استبداد در ايران: نزاع آزادي

  خواهان خوي با خوانين ماكو در انقالب مشروطه تحليلي بر مبارزات مشروطه 
  

  1جعفر آقازاده
  
  
  
 

  
ـاكو پشـت سـر           : چكيده ـتبداد در منطقـة م با پيـروزي انقـالب مشـروطه در ايـران، هـواداران اس

ـا     ـين هـواداران       محمدعلي شاه قرار گرفتند و بـه مقابلـه ب ـاي آن پرداختنـد. همچن ـام جديـد و نهاده نظ
ـا     مشروطيت در خوي براي دفاع از دستاوردهاي انقالب گروه هاي مجاهد تشكيل دادند و بـه مقابلـه ب

ـيعي از طـرفين      مستبدين ماكو پرداختند. حاصل اين نزاع خود را در قالب جنـگ  ـتارهاي وس ـا و كش ه
ـان خـوي    هاي آغاز منازعة مشروطه تحليلي به زمينه - فينشان داد. در اين پژوهش با روش توصي خواه

ـاي   دهـد گـرايش   ها نشان مي با مستبدين ماكو، نتايج و عوامل دخيل در آن پرداخته شده است. يافته ه
ـلي درگيـري      فكري و خاستگاه طبقاتي متفاوت خوانين ماكو با مشروطه خواهان خـوي از عوامـل اص

ـتبداد و        آنها در صدر انقالب مشـروطه بـود   ـابي از تقابـل طرفـداران اس ـين بازت ـات همچن . ايـن اختالف
     خواهان در ديگر مناطق ايران بود كه در اين منطقه با كشتارهاي فراواني همراه گرديد. مشروطه
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  مقدمه 
روطيت با مرگ مظفرالدين شاه و جايگزيني محمدعلي شاه به جاي وي تقابل استبداد بـا مشـ  

به شكل اساسي آغاز گرديد. از اين زمان مبارزه واقعي براي حراست از انقالب مشروطه آغاز 
شد. مستبدين و هواداران نظام استبدادي حول محور محمدعلي شاه جمع شـدند و بـه نـابودي    
مشروطيت و دستاوردهاي آن كمر بستند. محمدعلي شاه براي مبارزه با مشـروطيت در اولـين   

و عشاير و حكام محلي را عليه نهادهاي جديد شـورانيد و آنهـا را بـه اغتشـاش و      گام ايالت
هـا بـه صـورت مطلقـه      نمود. حكام محلي نيـز كـه سـال   سلب امنيت و قتل و غارت تشويق 

حكومت كرده بودند از همان ابتدا در كار مشروطه كارشكني كردند و در انتخاب نمايندگان 
اي بـه  دعلي شـاه در مبـارزه بـا مشـروطه توجـه ويـژه      مجلس دشواري ايجاد نمودنـد. محمـ  

خواهان اين ناحيه نسبت به ساير نقاط ايران به محمـدعلي شـاه    آذربايجان داشت، زيرا آزادي
تر بودند و شاه هم تمام تالش خود را صرف آن كرد كه آذربايجان را به آشوب بكشـد   بدبين

  خواهان آن فرصت خودنمايي ندهد. و به مشروطه
خـواهي داشـتند و پـس از     هرهاي آذربايجان، مـردم خـوي جايگـاه مهمـي در آزادي    از ش

خواهان تبريز، گام در مسير مبارزه با استبداد  پيروزي انقالب مشروطه به تبعيت از مشروطه
خواهان اين شهر در پيش گرفتند، گسـترش انقـالب    اي كه مشروطه ترين برنامه گذاشتند. مهم

علـت حكمرانـي    ربايجان بود و در اين خصـوص شـهر مـاكو بـه    مشروطه به ديگر مناطق آذ
السطنه ماكويي (سردار ماكو) كه روابط نزديكي با محمدعلي شاه داشـت   خان اقبال قلي مرتضي

هـاي اسـتبدادي    هاي استبدادي بود، از اهميت خاصي برخوردار بـود. گـرايش   و داراي گرايش
خواهـان   خـوي بـراي حمايـت از مشـروطه     السلطنه و ديگر خوانين ماكو و تالش مردم اقبال

السلطنه را فـراهم نمـود    خواهان خوي با اقبال ماكو، زمينه برخورد و كشاكش ميان مشروطه
خواهان خوي و مـاكو بـا خـوانين     كه تا پايان دورة استبداد صغير ادامه يافت. تقابل مشروطه

قالب مشروطة ايران است كه خواهي در صدر ان مستبد ماكو در پيوند با نزاع استبداد و آزادي
كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش قابل اعتنا دربارة انقـالب مشـروطه   

خواهان  است. اما موضوع نزاع مشروطه تاريخ خويدر خوي مربوط به محمدامين رياحي در 
ـ        ن خوي با خوانين ماكو در اين كتاب كمتر مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. در بررسـي اي

خواهان خوي و خوانين ماكو در انقـالب   موضوع، اين سؤاالت مطرح است كه: چرا مشروطه
خواهان خوي و خـوانين مـاكو توسـط چـه      مشروطه به منازعه با يكديگر پرداختند؟ آزادي
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شدند؟ و منازعات آنها از آغـاز انقـالب مشـروطه تـا پايـان       مي هايي حمايت و تقويت  گروه
هـاي صـدر    داشت؟ مبناي اين تحقيق اطالعاتي است كه از روزنامـه  استبداد صغير چه روندي

هـاي ديگـر    مشروطه استخراج شده است. با وجود اين، كوشش شده است اين اطالعات با داده
ويژه منتشر نشده تكميل شود. اين اطالعات به منظور يـافتن پاسـخي بـراي     منابع دست اول به

 - با شواهد موجود در منابع، بـا رويكـر توصـيفي    مسئله تحقيق، در بستري تاريخي و متناسب
  تحليلي بررسي شده است.

  خواهان در ماكو و خوي آغاز انقالب مشروطه و رويارويي مستبدين و مشروطه
وآمـد   شهر خوي به دليل سوابق فرهنگي درخشـان و قـرار گـرفتن در مسـير اروپـا و رفـت      

بـين داشـت. بنـابراين بـا      روشـن مسافران و بازرگانـان، محيطـي فرهنگـي و مردمـي آگـاه و      
زيادي براي پيشبرد اهداف انقالب انجـام دادنـد:     صدورفرمان مشروطه مردم آن شهر كوشش

بستگي به جنبش مشـروطه و در كوشـش پيـروي از تبريـز      خوي از شهرهايي بود كه در دل«
از انقـالب  پس  1».دادند خواهان آنجا غيرت و كارداني نيكي از خود نشان مي نمود و آزادي مي

دليل جايگاه ويژة خـوي بـراي    خواهان خوي انجمن واليتي تأسيس كردند. به مشروطه، آزادي
خواهي، به دستور حزب اجتمـاعيون عـاميون بـاكو، گروهـي از مجاهـدان       نشر افكار آزادي

هاي مجاهد، افكار انقالبـي   قفقازي به رياست ميرزاجعفر وارد خوي شدند و با تشكيل گروه
ن مردم اين شهر گسترش دادند. چون اين گروه مسلح بودند به مرور بر انجمن واليتي را در ميا

  2شهر مسلط شدند و زمينه را براي اقدامات انقالبي بعدي فراهم نمودند.
هـا در دوران حكومـت بـر آذربايجـان و     اي داشتند. دنبلـي خوي و ماكو پيوندهاي ديرينه

ها و انعقاد عهدنامة تركمانچاي ا برافتادن قدرت دنبلياي در ماكو داشتند. بخوي، نفوذ گسترده
مرز شد، نفوذ خوانين ماكو در  كه در نتيجة آن منطقة ماكو با كشورهاي روسيه و عثماني هم

غرب ايران رو به افزايش نهاد و به مرور كه قدرت حكومت مركزي ايران رو به افـول   شمال
مركز آنها رو به فزونـي نهـاد. ثـروت سرشـار      رفت، اقتدار خوانين ماكو و اقدامات گريز از

هـاي   غرب ايران بود. خان خوانين ماكو از ديگر عوامل تأثيرگذار بر نفوذ آنها در منطقة شمال
دست  ماكو با اتكا به قدرت نظامي و مالي به مرور مالكيت بسياري از روستاهاي منطقه را به

                                                 
  .470، تهران: اميركبير، صتاريخ مشروطة ايران)، 1383احمد كسروي (   1
محمـد رحـيم   الـف؛   67، خطي، قم: كتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفـي، گ  تاريخ خويتا]،  خويي[بي اسداهللا بن ميرزا ابوالقاسم   2

  .470؛ كسروي، همان، ص 46، قم: چاپخانه علميه، ص تاريخ انقالب آذربايجان و خوانين ماكوق)، 1373نصرت ماكويي (
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مالك زيـادي را در ايـن شـهر خريـداري     آوردند. از جمله براي افزايش نفوذ در شهر خوي، ا
السلطنه حكمران ماكو بر  همچنين نفوذ اقبال 1كردند و برخي از آنها در اين شهر ساكن شدند.

اكراد و عشاير كوچندة منطقه نه تنها باعث افـزايش قـدرت نظـامي سـردار مـاكو در برابـر       
در تسـلط وي بـر    اي و حتي حكومت مركزي ايران شد، بلكه عامل مهمـي هاي منطقهقدرت

اين ايـالت در ازاي اطاعـت و فرمـانبرداري از سـردار      2يكجانشينان منطقة خوي و ماكو بود.
  آوردند. ماكو، معموالً اجازة غارت روستاييان ماكو و خوي را به دست مي

خوانين ماكو اگرچه موافق ضعف دولت مركزي ايران و بـه دنبـال آن كـاهش اقـدامات     
ركزي بودند، اما اقتدارشان با ادامة نظام سياسي قاجار گـره خـورده   تمركزگرايانه حكومت م

بود و اين خوانين معموالً روابط نزديكي با دربار قاجار داشتند، لذا هرگونه شـكاف در نظـام   
السـلطنه   ويژه اقبال سياسي سنتي ايران زنگ خطر بزرگي براي خوانين ماكو بود. اين خوانين به

تدار و استبداد شاهان قاجار را در مقياسي كوچكتر در منطقة ماكو حكمران اين شهر، همان اق
داشتند. به دنبال پيروزي مشروطيت گرايش استبدادي خوانين ماكو سـبب رويـارويي آنهـا بـا     

خواهـان خـوي بـا شـناختي كـه از       خواه خوي در جنوب ماكو شد. مشـروطه  مردم مشروطه
دانستند كه بدون تحديـد  محمدعلي شاه داشتند، ميالسلطنه ماكويي و پيوند وي با  استبداد اقبال

غـرب بـه سـرانجام     قدرت خوانين و تأسيس انجمن واليتي در ماكو، كار مشـروطه در شـمال  
السلطنه با برپـايي انجمـن در مـاكو مخالفـت كـرد، بـه        نخواهد رسيد. بنابراين وقتي كه اقبال

ناطق را به خـوي فرسـتاد. او بـه     درخواست انجمن خوي، انجمن ايالتي آذربايجان ميرزا جواد
السـلطنه بـا كمـك     رغـم مخالفـت اقبـال    همراه اعضاي انجمن خوي به مـاكو رفتنـد و علـي   

هيئت اعزامي از خوي بدون توجه به  3خواهان ماكو در اين شهر انجمن برپا نمودند. مشروطه
ـ         هاي اقبالمخالفت راوان در السلطنه و ديگـر خـوانين، پـس از تأسـيس انجمـن بـا تبليغـات ف

گفتند روستاهاي ماكو كه در مالكيت خوانين بود، شورش برپا نمود. آنها به مردم روستايي مي
كه پس از انقالب مشروطه، خوانين و اربابان حق ورود به روستاها را ندارند و سـهم آنهـا از   

آنهـا بـا    4محصول تنها ده درصد است كه آن نيز به تشخيص خود زارع قابل پرداخت اسـت. 
                                                 

؛ نصـرت مـاكويي،   78- 77، به كوشش حسين احمدي، تهران: شيرازه، صـص  ماكو تاريخ)، 1381حسينقلي افتخاري بيات (   1
  .44همان، ص 

  .293003044ق، شماره سند1328، ب الف، 24635سازمان اسناد ملي ايران، محل در آرشيو    2
  ب.77ق؛ خويي، همان، گ1325رجب،  8تهران،  المتين روزنامه حبل   3
؛ خـويي،  192، به كوشش حسين عليزاده، تهران: فردوسي، ص الب مشروطيت ايرانتاريخ انق)، 1379زاده ( سيد حسن تقي   4

  الف.78ب و 77همان، گ 
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هـاي   أسيس انجمن در پي كاهش قدرت سياسي سردار ماكو بودند. همچنين با برپايي شـورش ت
السلطنه و ديگر خوانين ماكو بودند. آنها اميـدوار   دهقاني به دنبال كاهش قدرت اقتصادي اقبال

اي از بودند با پيوستن روستاييان به مردمان شهري هوادار مشروطه، شرايط براي حمايت تـوده 
السـلطنه كـه در مـاكو بـراي      اهداف آن در ماكو فراهم گردد. اما در مقابل، اقبال مشروطه و

خواهان در امور مـاكو را   ، تأسيس انجمن و دخالت مشروطه1»خود دستگاه پادشاهي داشت«
دانست. حفظ امنيـت در منطقـة مـرزي     به معناي پايان حكومت استبدادي خود در ماكو مي

ومــت مركــزي ايــران برخــوردار بــود، بنــابراين چــون مــاكو از اهميــت بســزايي بــراي حك
خواهان انجام دهد،  خواست به صورت آشكار اقدامي عليه مشروطه السلطنه در ابتدا نمي اقبال

تلگرافي به تبريز فرستاد و هدف از تأسيس انجمن در ماكو كه سبب كاهش اقتدار او شده بود 
زمـان او هـم بـه ماننـد ديگـر مسـتبدين        در اين 2را برهم زدن امنيت منطقة مرزي بيان كرد.

داشت و منتظر گذشت زمان خواهان جانب احتياط را نگه مي كشور در برخورد با مشروطه
  و اقدام مشترك و هماهنگ با ديگر هواداران استبداد بود.

خواهـان و ضـعف مسـتبدين در    ايجاد تفرقه در بين خوانين ماكو عامل موفقيت مشروطه
خـان از خـوانين ايـن شـهر بـه       اهللا خـان و نصـراهللا  اي كه با گرايش عزتماكو بود، به گونه

خواهان، در صفوف خوانين شكاف افتاد. از نظر نظامي نيز گـرايش ايـل جاللـي بـه      مشروطه
السلطنه و ديگر خوانين مستبد شهر را تضـعيف كـرد و در نتيجـه     خواهان، موضع اقبال آزادي

هاي مهـم  با اين واقعه يكي از كانون 3ايروان گريخت. سردار ماكو به همراه برخي خوانين به
خواهان درآمـد.   غرب ايران به تسخير مشروطه استبداد و نقطه اتكاي محمدعلي شاه در شمال

اما آنها در غياب چندماهة سردار تالش مؤثري براي تحكـيم موقعيـت خـود انجـام ندادنـد.      
هـا، ايـراد سـخنراني و    برگزاري نشست اقدامات آنها اغلب هيجاني و ناآگاهانه و منحصر به

اما  4هاي پياپي به تهران و تبريز بود. دهقاني در روستاها و يا ارسال تلگراف هاي تشديد شورش
شاه و ديگر هواداران استبداد هرگز حاضر به از دست دادن پايگـاه  در جبهة ديگر، محمدعلي

                                                 
  .363كسروي، همان، ص   1
   .27، تهران: فروزان روز، ص هاي تبريز از ثقهًْ االسالم به مستشار الدوله نامه)، 1378ايرج افشار (   2
، تهران: شركت سهامي انتشار، اعي و سياسي از انقالب مشروطيت ايرانمشاهدات و تحليل اجتم)، 1379محمدعلي تهراني (   3

، بـه كوشـش ايـرج افشـار، تهـران:      زندگاني طوفاني (خاطرات سيد حسن تقي زاده))، 1372؛ سيدحسن تقي زاده (637ص
  .161صعلمي، 

قيام آذربايجـان  اهرزاده بهزاد، ؛ كريم ط638؛ تهراني، همان، ص3، ص86ق، ش1325ربيع الثاني،  12، روزنامه انجمن تبريز   4
  .273، مقدمة سيدحسن تقي زاده و رضازاده شفق، تهران: اقبال، ص در انقالب مشروطيت ايران



 17                                                                                                      خواهي و استبداد در ايران نزاع آزادي

السلطنه فراهم نمودند.  بازگشت اقبالغربي ايران نبودند و شرايط را براي  خود در گوشة شمال
خواه براي ماكو كه خواسـت انجمـن    همچنين دولت با انتخاب نكردن والي جديد و مشروطه

مـردم مـاكو كـه در ايـن      1خواهان اين منطقه شد. اين شهر بود، باعث تضعيف و تشتت آزادي
تحركـات   فاصله اقدام مشخصي بـراي تثبيـت جايگـاه خـود انجـام نـداده بودنـد، چـون بـا         

السلطنه و حاميان او براي بازگشت به ماكو مواجه شدند، از انجمن خوي تقاضاي نيروي  اقبال
ايالت و عشاير ماكو  2نظامي كردند، ولي انجمن خوي نتوانست نيروي كمكي به ماكو بفرستد.

با تكيه بر قدرت جنگاوري خود نقش كليدي در تحوالت سياسـي و نظـامي منطقـه داشـتند،     
السلطنه، حلقة اتحاد مستبدين كامل شد و سـردار  ين با چرخش ايل جاللي به سمت اقبالبنابرا

به ماكو بازگشت. در جنگي كه ميـان نيروهـاي اسـتبداد و هـواداران مشـروطه در گرفـت،       
خواهان شكست سختي خوردند و بسياري از آنها كشته شدند، فرار كرده و يا زنداني  مشروطه

تعداد هواداران مشروطه و استبداد در ماكو در دست نيسـت؛ امـا    گزارش مستندي از 3شدند.
السـلطنه   نصرت ماكويي و خويي تعداد هواداران مشروطه در ماكو كه در برابـر قشـون اقبـال   

چند سال پس از مشـروطه يكـي از منـابع     4نويسند.جنگيدند را نزديك به شش هزار نفر مي
بنابراين آمار شش هزار نفري مدافعان مشـروطه   5نويسد.هزار نفر مي 8تا  7جمعيت ماكو را 

دهد كه بخشي از هواداران مشروطه از روستاهاي ماكو بودنـد و بـه دنبـال كـاهش      نشان مي
اي پراكنـدة منـابع روحـانيون،    هـ فشار خوانين و اربابان بر خـود بودنـد. بـر اسـاس گـزارش     

شـروطه و خـوانين و   وران و طبقات متوسـط شـهري و بخشـي از روسـتاييان هـوادار م      پيشه
هواداران مشروطه در مـاكو   6وابستگان آنها به همراه ايالت و عشاير مخالف مشروطه بودند.

دانستند، ولـي هـدف اصـلي آنهـا از طرفـداري      خوبي نمي اگرچه شايد معني مشروطيت را به
انقالب، كاهش قدرت خوانين و جلوگيري از ظلم و ستم ايشان بود. نداشـتن رهبـري و عـدم    

                                                 
رجـال  )، 1377؛ مهـدي مجتهـدي (  481، تهـران: سـخن، ص  3، جتاريخ انقالب مشروطيت ايران)، 1383زاده (مهدي ملك   1

  .382باطبايي مجد، تهران: زرين، ص ، به كوشش غالمرضا طآذربايجان در عصر مشروطيت
  ق.1325رجب،  8، 93تهران، شماره روزنامه حبل المتين   2
  .481، ص3زاده، همان، ج ؛ ملك364- 363ص صكسروي، همان،    3
   ب.79؛ خويي، همان، گ45نصرت ماكويي، همان، ص   4
، تهـران:  4ج ،حسـن ميرزايـي  م، به كوشـش  روزنامه خاطرات عزيزالسلطان (مليجك ثاني))، 1376غالمعلي عزيز السلطان (   5

  .3279زرياب، ص 
، تهـران:  تاريخ مـاكو )، 1376؛ مير اسداهللا موسوي ماكويي (465، ص3زاده، همان، ج؛ ملك364- 363صصكسروي، همان،    6

  .145بيستون، ص 
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نايي با فنون مبارزه كه معلول خاستگاه طبقاتي هواداران مشروطه بود، از علل مهم شكست آش
خواهان ماكو بـه شـهر خـوي كـه      آنها در برابر مستبدين بود. با اين شكست بسياري از آزادي

  ترين پايگاه مشروطيت به ماكو بود، فرار كردند. نزديك
دسـتگي و كشاكشـي كـه در ايـاالت و     پس از پيروزي انقالب مشروطه و به دنبال آن دو

شـاه از فرصـت بهـره     وجود آمـد، محمـدعلي   واليات بين هوادران مشروطه و مخالفان آن به
السلطنه دستور داد ضمن مخالفت با مشروطه و نهادهـاي   گرفت و به عمال خود از جمله اقبال

 1فراهم نماينـد. آن و دامن زدن به جنگ داخلي، زمينه را براي هرج و مرج و گسترش ناامني 
هدف شاه اين بود كه نظام مشروطه را ناكارآمد نشان دهد و از اين فرصـت بـراي سـركوب    

السلطنه پـس از اعـادة قـدرت خـود در شـهر مـاكو، منـاطق         هواداران آن استفاده نمايد. اقبال
روستايي را كه عليه او شورش و از پرداخت سهم اربابي خودداري كرده بودند، به شدت تنبيه 

اي در بازگشت او به قـدرت داشـتند، در   كرد. او دست ايالت و عشاير ماكو را كه نقش ويژه
غارت و كشتار روستاييان باز گذاشت. آنها نيز از فرصت استفاده كردند و حدود سـي روسـتا   

از ميـزان دقيـق    2نفر را كشتند و تمام منطقه را به اغتشاش كشـيدند.  150را غارت نمودند و 
ارت گزارشي مستند در دست نيست، اما با گذشت بيش از صد سال از آن واقعه كشتارها و غ

  هنوز هم مردم منطقه خاطراتي از آن وقايع را به ياد دارند. 
خواهان خوي كه در جريان اقدامات سركوبگرانة سردار مـاكو بودنـد، بـا ارسـال      آزادي
السلطنه  برداشتند. اقدامات اقبالهاي فراوان به گوشه و كنار كشور پرده از جنايات او تلگراف

امـا بـه    3در اغلب اياالت كشور و حتي خارج از ايران بازتاب وسيعي يافـت و محكـوم شـد.   
خواهـان   طرفداري شاه و دولت از وي، هيچ اقدام عملي براي مقابله با او انجام نشد. مشـروطه 

تي و مجلـس كردنـد:   خوي همچنين در واكنش به حوادث ماكو دو درخواست از انجمن ايـال 
نمايند تنبيهي و گوشمالي  اوالً بايد به خوانين ماكو كه در قبول قانون مشروطيت استنكاف مي«

                                                 
، 1روس سـعدونديان، ج ، به كوشش منصـوره اتحاديـه و سـي   واقعات اتفاقيه در روزگار)، 1362شريف كاشاني (محمد مهدي    1

 .242تهران: نشر تاريخ ايران، ص

، در دو رساله از انقالب مشروطيت ايران، به اهتمام عبدالحسين منتخبات از تاريخ مشروطة ايران)، 1380محمد آقا ايرواني (
ران بـين دو  ايـ )، 1384؛ يروانـدآبراهاميان ( 93- 92زرين كوب و روزبه زرين كوب، تهران: سازمان اسناد ملـي ايـران، صـص   

  .113، ترجمة احمد گل محمدي و محمدابراهيم فتاحي، تهران: ني، صانقالب
  الف. 81ق؛ خويي، گ 1325جمادي االول،  8تهران،  روزنامه حبل المتين   2
  .398- 397ق؛ كسروي، همان، صص 1325جمادي االول،  27تهران،  روزنامة حبل المتين   3
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انجمـن   1».الفساد ايران است، دولت از صدارت معزول بنمايد داده شود و ثانياً: اتابك را كه ام
ي اسـت.  تبريز در جواب اعالم كردكه طرح اين موضـوعات خـارج از وظـايف انجمـن خـو     

  2توجهي دربار به امور نتوانست واكنش مؤثري نشان دهد. مجلس شوراي ملي هم به علت بي
  خواهان خوي رويارويي نظامي مستبدين ماكو با مشروطه
السلطنه بـه دسـت مـردم     اصغر اتابك به اقبال همزمان با كشتارهاي ماكو، تلگراف ميرزا علي

السـلطنه در برابـر    دولـت مركـزي از اقبـال    خوي افتاد؛ در آن تلگراف، اتابـك بـه حمايـت   
اگرچه پيش از اين نيـز نقـش    3خواهان منطقه تأكيد كرده بود.مشروطه» حركات وحشيانة«

خواهان مشخص بود، امـا ايـن سـند در واقـع آن را كـامالً آشـكار و        شاه در كشتار مشروطه
ر مـردم منطقـه،   مشخص نمود. پس از افشاي اين تلگراف و مشخص شدن نقش دربار در كشتا

خواهان با اتابك بيشتر شد و اين مسئله از عوامل مهم تـرور او در جلـوي    مخالفت مشروطه
مجلس مدتي پس از اين وقايع بود. اين ترور در واقع تهديدي جدي عليه شـاه و حاميـان او در   
دست كشيدن از مخالفت با مشروطه بود. پخش خبـر مـرگ اتابـك باعـث ايجـاد شـور و       

دي در بين مردم خوي شد. ميرزا جعفر رئيس مجاهدان خوي در سخنراني مهيجـي  هيجان زيا
يكي اينكه بايـد  «هاي اهالي خوي از دولت مركزي را در چند مورد خالصه كرد؛  درخواست

علـي   الملـك شـيرازي. سـيم سـر مـال قربـان       سر سردار ماكويي به خوي بيايد. دويم: سر قوام
امة درخواست قبلي، غيرمنطقي و غيرعملي و نشانة آشكاري از اين موارد نيز در اد 4»زنجاني...

  تسلط هيجان انقالب بر تفكرات مجاهدان خوي بود. 
السلطنه كه به حمايت شخص شاه و دربار دلگرم بود، براي آنكه تكليف خـود را بـا    اقبال

ي را روسـتاهاي خـو   ،انجمن خوي يكسره نمايد، چند كار مهم انجام داد؛ به دسـتور او اكـراد  
غارت نمودند و گروهي را كشتند. همچنين او براي اعمال فشار به مردم خوي، اسـماعيل آقـا   
سميتقو را به حكومت قطور منصوب نمود و به او دستور داد اطراف خوي را غارت كنـد. در  

آباد در غرب  گام بعدي سپاهي را كه اكثريت آن با اكراد ميالن و جاللي بود به منطقة سكمن
                                                 

  الف.67خويي، همان، گ    1
، به كوشش يحيي ذكاء، روزنامه خاطرات شرف الدوله)، 1377( ميرزا ابراهيم خان كالنتري باغميشهب؛ 67ان، گ خويي، هم   2

  . 264، تهران: مازيار، صمذاكرات مجلس اول)، 1384ميرزا صالح (؛ غالمحسين 104تهران: فكر امروز، ص
  ق.1325رجب،  16، 124، شماره روزنامه انجمن تبريز   3
  ب.67گخويي، همان،    4



 1396بهار ، 32، شمارة نهمسال ، ممطالعات تاريخ اسال  20

تاد و قشون ديگري را از سمت چايپاره و شمال خوي مـأمور حملـه بـه ايـن شـهر      خوي فرس
او براي انتقام گرفتن از مردم خوي، بخشي از امالك و روستاهاي ماكو كه در مالكيت  1كرد.

طـوري كـه ميـزان امـالك و      مردم خوي و ساير شهرهاي آذربايجان بود را مصادره كرد، به
اي  شروطه و آشفتگي امور كشور حدود سه برابر شد كه نشانهدارايي هاي او پس از انقالب م

   2آشكار از سوءاستفادة او از انقالب و مصادرة اموال مخالفان بود.
براي مقابله با سپاهيان ماكو، با تصويب انجمن خوي اردويي مركب از گروهـي نظـامي و   

بـه چايپـاره اعـزام    آباد رفت. قشـون دوم   مجاهد و مردم عادي تشكيل شد و به منطقة سكمن
در  3ها اردوي ماكو را بگيرند.شدند. اين دو سپاه مأموريت داشتند جلوي حمالت و غارتگري

شدت شكست خـورد و بسـياري    آباد، اردوي انجمن خوي بهزدوخورد ميان طرفين در سكمن
ش). اكـراد سـر   1286شـهريور   22ق/ 1325شـعبان   5كشته و مجـروح و يـا اسـير شـدند (    

كه از اعضاي انجمن خوي بود بريدند و همچنين ميرزا جعفر مجاهد هـم بعـد از    ميرهاشم را
السلطنه و خوانين ماكو به مانند محمدعلي شاه به سپاهيان خود گفتـه   اقبال 4اسارت كشته شد.
اين اتهام بهانة خوبي به دست هواداران  5القتل هستند. خواهان بابي و واجببودند كه مشروطه

خواهـان مـاكو و   خواه ماكو و خوي داد. مشـروطه  ر و غارت مردم مشروطهاستبداد در كشتا
خوي براي از ميان برداشتن مخالفان مشروطه، انجمن سري تشكيل داده بودند. اين انجمـن بـه   

داد و مجاهـدان آن را  رياست حاج ميرزا احمد ماكويي حكم به قتل مخالفان مشروطيت مـي 
آباد، برخي از رجال و اعيان خوي بـه اتهـام    ي سكمنكردند. پس از شكست در اردواجرا مي

منابع نزديك به خوانين ماكو، مردم خـوي را   6هواداري از استبداد به دستور آنها ترور شدند.
مهاجم و اقدام سردار ماكو در جنگ اخير را عمل تدافعي براي مقابله با اقدامات مردم خوي 

حمله به ماكو را داشـتند، همـة اردوي خـود را از     اما اگر آنها مهاجم بودند و قصد 7دانند.مي
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آبـاد كـه    فرستادند و بدون دليل بخش اصلي قشون خـود را در سـكمن   راه چايپاره به ماكو مي
  كردند.راهي به ماكو نداشت متمركز نمي

خواهان خـوي عليـه    السلطنه در واكنش به تبليغات آزادي اي، اقبال در عرصة جنگ رسانه
شعبان تلگرافي به مجلـس شـوراي ملـي فرسـتاد و مـردم خـوي را        10ور/شهري 27خود، در 

  هاي منطقه معرفي نمود:مسئول همة نابساماني
حضور محترم وكالي عظام مجلس مقدس، جهت شكايت اهـالي خـوي از فـدوي،    

كنند، گاهي اهالي  خدا گواه است كه خالف است اهل خوي به فدوي پيچيدگي مي
ندم انبار را بردند، نزديك بود كه خانواده ما را خراب شوند. گ ماكو را محرك مي

نمايند. گاهي ايل ميالن را كه حافظ سر حد هستند، ريختند چاپيدنـد. گـاهي نـزد    
دهند. آخراالمـر اردو تشـكيل داده    اولياي ملت و دولت بنده را خالفكار قلمداد مي

نمودنـد، غالـب شـدند    بر سر ايل ميالن ريختند، آنها هم استعداد فراهم آورده دفـاع  
چند نفر آنها را كشتند و چند نفر از صاحب منصبان و سرباز را گرفتـه، خواسـتند   
انتقام بكشند، نگذاشتم ... عرايض زياد است فعالً مملكت يا دولتي است يا ملتـي، در  
هيچ كدام نبايد اين طور رفتار شود اين طريقه مشروطه نيسـت، در مشـروطه همـه    

   1السلطنه). (اقبالبايد مساوي باشند 
عصر خود، نظـام  السلطنه نيز به مانند اغلب ايرانيان هم دهد اقبال تأمل در اين متن نشان مي

داد در دانست. او بـا ايـن ديـدگاه بـه خـود حـق مـي        مشروطه را نماد تقابل ملت با دولت مي
رچه كشـتار  ، به زور اسلحه از حقوق خود در برابر ملت دفاع نمايد. اگ»دولتي«جايگاه يك 

السلطنه هـيچ تـوجيهي نداشـت، امـا انجمـن       هواداران مشروطه در ماكو و خوي توسط اقبال
ويژه در ارتباط با ماكو دست به اقداماتي زد كه خارج از وظايفش بود  واليتي خوي از ابتدا به

هـاي ايـالتي و    و اين مسئله باعث تحريك بيشتر خوانين ماكو شد. طبق قوانين مشروطه انجمن
هـا و دخالـت آنهـا در     واليتي حق تشكيل سپاه و لشكركشي را نداشتند. قـدرت زيـاد انجمـن   

   2اموري كه جزو وظايفشان نبود، از جمله عوامل انحطاط و ضعف مجلس و مشروطيت شد.
السلطنه در تلگراف ديگري كه به فرمانفرما والي آذربايجان نوشته، لحن تهديدآميزي  اقبال
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اي در قـدرت و  خواهـان خـوي را كـه هـيچ سـابقه     ارد. او مشـروطه در برابر مردم خـوي د 
خوارگان صدسـاله) خـوانين    نمود كه رعاياي (نمكحكومت نداشتند اجامر و اوباش معرفي 

اند. او شهر خوي را تهديد به نابودي كـرد و بـه حكومـت مركـزي      ماكو را عليه او شورانده
خوي گرفته نشود، ماكو را به روسيه يـا   خواهان هشدار داد كه اگر جلوي اقدامات مشروطه

واسـطة قـرار داشـتن مـاكو در      اهميت خوانين ماكو در آن بود كه به 1كند!عثماني ضميمه مي
مرز بودند و حفظ توازن در مداخالت ايـن دو   غربي كشور، با روس و عثماني هم زاوية شمال

ه بـا وجـود ايـالت متمـرد و     دانسـت كـ   خوبي مي السلطنه به اي بغرنج بود. اقبال قدرت مسئله
چشمداشت روس و عثماني براي تسلط بر اين منطقه، غير از خوانين ماكو كسي توانايي حفظ 

غربـي كشـور در ايـن برهـه      ها به مرزهاي شمال با حمالت عثماني 2امنيت در ماكو را ندارد.
رد و در توانست صـورت عمـل بـه خـود بگيـ     السلطنه مي رسد تهديدات اقبالنظر مي زماني به

السلطنه با آگاهي از  آمد. اقبال وجود مي صورت گرايش او به عثماني بحران جدي در كشور به
غربي در صدد گرفتن امتياز از حكومت  اين واقعيات و به بهانة حفظ امنيت در مرزهاي شمال

  مركزي و سركوب مخالفان خود بود. 
  السلطنه ماكويي لخواهان خوي با اقبا مذاكرات صلح و تفاهم نامه مشروطه

اي از طرف انجمن ايالتي آذربايجان براي ايجـاد صـلح بـين     نفره 6همزمان با اين وقايع، هيئت 
ظـن   السلطنه به خوي اعزام شد. اهالي خوي به اين هيئت سـوء  خواهان منطقه و اقبال مشروطه

ســبي ســختي بــه آنهــا اجــازة ورود دادنــد. امــا ايــن هيئــت بــه مــرور اعتمــاد ن داشــتند و بــه
خواهان خوي و خوانين ماكو را جلب نمود و آنهـا را بـراي گفتگـو گـردهم آورد،      مشروطه

گان حـدود بيسـت و پـنج روز     كننده مذاكره 3دانستند. طرف نمياگرچه مردم خوي آنها را بي
وگو بودند و اين مدت طوالني به خاطر آن بود كه طرف ماكويي مـذاكرات را    مشغول گفت

شاه به سـردار  مهر تلگرافي از محمدعلي 18رمضان/  3در اين بين در تاريخ جدي نگرفته بود. 
صـريحاً بـه   «... كرد: خواهان خوي دعوت مي ماكو ارسال شد كه او را به مصالحه با مشروطه

شما مرقوم مي فرمائيم كه رضاي باطني و راحت خيال ما در رفع اختالالت و مشاجره مـاكو  
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 بـه  شاه پس از قتل اتابك همـراه ديگـر درباريـان تظـاهر     ليمحمدع 1».و خوي است والسالم
كرد و يك ماه پس از تلگراف فوق در مجلس شوراي ملي حضور يافـت   خواهي مي مشروطه

او براي نشان دادن حسن نيـت   2و نسبت به قانون اساسي مشروطيت سوگند وفاداري ياد كرد.
خواهـان   ان كشـتار مشـروطه  خود نسبت به مشروطيت و رفع اتهام از خـود در صـدور فرمـ   

السلطنه را به سازش با مردم خوي تشويق نمود و او هم در راستاي اقدام مشترك  منطقه، اقبال
  و هماهنگ مستبدين به دستور شاه عمل نمود.

هـاي دربـار و   كنندگان پس از گفتگوهاي فشرده و طوالني بر اثر فشارها و توصيه مذاكره
به توافق رسيدند. حاصل اين توافقـات   1286مهر  27/ 1325رمضان  10خواهان در  مشروطه

السـلطنه مسـئول    نامه اقبال در پانزده فصل گنجانده شد و به امضاي طرفين رسيد. طبق اين صلح
خواهان زنداني شده آزاد شـدند و   تأمين امنيت جاني و مالي مردم و تجار ماكو گرديد. آزادي

تند. همچنين خوانين متعهد شدند در تأسيس انجمن تبعيدشدگان اجازة بازگشت به ماكو را ياف
خواهان ماكو همكاري نمايند. از طرفي مردم خوي و خوانين متعهد شدند كه هـر   با مشروطه

بدين ترتيب كشاكش و  3اقدامي كه مخل احترام متقابل و آرامش طرفين باشد را انجام ندهند.
ول به پايان رسيد. اين قرارداد در ظاهر نبرد ميان اهالي خوي و خوانين ماكو در دورة مجلس ا

خواهان ماكو  هاي مشروطه خواهي بر استبداد خوانين ماكو بود و خواسته نشانة پيروزي آزادي
كرد. اما در واقع، چيزي جز آرامش گذرا قبـل از طوفـان    را مطابق قوانين مشروطه تضمين مي
ي در حمايت از مشروطه در برابر خواهان خو اي كه آزاديسهمگين استبداد صغير نبود؛ دوره

  السلطنه و ديگر هواداران استبداد قرار گرفتند. اقبال
  السلطنه در دورة استبداد صغير خواهان خوي مقابل استبداد اقبال آرايي آزادي صف

غـرب   پس از به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي، براي تثبيت جايگـاه مسـتبدين در شـمال   
السطنه واگذار شد و عوامل او اساس مشروطه را در به اقبالكشور، حكومت خوي و سلماس 

اين شهر برانداختند. در اين شرايط مستبدين ماكو و خوي فرصت انتقام از هـواداران آزادي را  
اي از مجاهدين و اعضـاي انجمـن خـوي و مـاكو را بـه طـرز فجيعـي         از دست ندادند و عده
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سركوب و قتل و عام سران آزادي در تهـران   خواهان خوي تقليدي از كشتار مشروطه 1كشتند.
و ديگر مناطق ايران بود. اين كشتارها نه تنها مخالفان محمدعلي شاه و نظام استبدادي را هدف 
گرفته بود، بلكه در جهت ايجاد رعب و وحشت در دل هواداران مشروطه بود تـا آنهـا را از   

  اقدام مؤثر براي تجديد آن باز دارد.
ـته بـود. بنـابراين     در اين دوره تبر ـته نگهداش يز تنها شهري بود كه پرچم مشروطيت را افراش

/ ش1287نشيني آنها از اطراف اين شهر (مهر  پيروزي موقت مجاهدين تبريز بر مستبدين و عقب
)، سبب اميدواري و تحرك هواداران آزادي در شهرهاي آذربايجان شد و همين ق1326رمضان 

ويـژه   فتح شهرهاي آذربايجـان توسـط مجاهـدان مشـروطه بـه     گيري انديشة  مسئله باعث شكل
حيدرخان عمواوغلي و مجاهدان قفقازي همراه وي شد. آنها به دستور كميته اجتماعيون عـاميون  

توانست  تصرف اين شهر مي 2ويژه خوي داشتند. باكو اصرار فراواني بر فتح شهرهاي آذربايجان به
ـتا      كانون بزرگ و قدرتمندي براي مشروطيت د ر شمال غرب كشـور ايجـاد نمايـد. در ايـن راس

ذي القعـده   13حيدرخان و مجاهدان همراه او پس از فتح شهرهايي چون مرند و جلفا، در شب 
وارد شهر شدند و با حمايت هواداران مشروطه كه در داخل شهر بودند،  1287آذر  17/ 1326

روزنامـه   3ند و بر خوي مسلط شـدند. مستبدين را فراري دادند و برخي را دستگير و زنداني كرد
 4داننـد. كننده به خوي را نوراهللا خان يكاني مـي  و كسروي رياست مجاهدان حمله انجمن تبريز

- و ملك 5كندكننده به خوي معرفي مي اما حيدرخان عمواوغلي، خودش را فرمانده قواي حمله
اجتماعيون عاميون باكو انجام  فتح شهر خوي به دستور مستقيم كميته 6زاده نيز چنين نظري دارد.

گرفت. لذا حضور حيدرخان در خوي و رياست مجاهدان اين شهر نيز بـه دسـتور ايـن حـزب     
هـاي   كميتة اجتماعيون عاميون عالوه بر ارسال مجاهد و اسلحه و مهمات به خوي، كمك 7بود.

ـ       8كرد.مالي هم به اين شهر ارسال مي اره بـه كـانون   با اين پيـروزي خـوي بعـد از پـنج مـاه دوب
خواهي تبديل شد و زير نظر انجمن ايـالتي تبريـز و مجاهـدان آن شـهر اداره گرديـد و       مشروطه
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مدتي بعد سلماس نيز با كمك آنها فتح شد. تصرف خوي و ديگـر شـهرهاي آذربايجـان روزنـه     
ـتبداد صـغير    اميدي در دل مردم تبريز بود، چون مشروطه در خواهان اين شهرها تا پايان دوره اس
  كنار مجاهدان تبريز با استبداد مبارزه كردند.

پس از تصرف خوي، انجمن محلي اين شهر و ديگر نهادهاي مشروطه دوبـاره شـروع بـه    
دست آوردن حمايت مـردم خـوي    طلبان براي افزايش كارآمدي و بهفعاليت نمودند. مشروطه

، تأسـيس انجمـن واليتـي،    ، بازگشايي مـدارس روزنامه مكافاتاصالحاتي انجام دادند؛ انتشار 
اداره عدليه، كميسيون ماليه، تشكيل نيروي پليس براي برقـراري امنيـت در شـهر، مبـارزه بـا      

اندازي بيمارستان، تأسيس ادارة جاسوسي براي زير نظر گرفتن رفتار مستبدين شهر و  اعتياد، راه
   1خواهان در خوي بود.تحركات اردوي ماكو از اهم اقدامات اوليه مشروطه

رغم اختالف نظري كه در مراحل اوليه براي فتح شهرهاي آذربايجان بين سـتارخان و   علي
پس از فـتح ايـن شـهرها و بـا      2باقرخان و از طرف ديگر حيدرخان عمواوغلي وجود داشت،

توجه به اهميتي كه تسلط بر آنها براي كاهش فشار بر شهر تبريز داشت، اين اختالفات از بين 
هاي مشروطه در برابر مستبدان بدون همكاري آنها مقـدور   امة حيات كانونرفت. همچنين اد

روزه اقدامات و كارهاي خود را به ستارخان و انجمن ايـالتي   نبود. از اين رو انجمن خوي همه
كرد. مجاهدان تبريز نيز مبـارزان خـوي    تبريز گزارش مي داد و دستورات الزم را دريافت مي

 ،پس از تثبيت جايگاه مجاهـدان در خـوي، انجمـن ايـالتي تبريـز      3.كردند را تجهيز نظامي مي
اما او بيشتر از بيست روز در خـوي   4سعيد الممالك را به حكومت خوي و سلماس برگزيد.

نماند و در سلماس ساكن شد، بـدين ترتيـب حكومـت خـوي دوبـاره در دسـت حيـدرخان        
نگ و مبارزه با قشـون مـاكو   حكومت خوي در اين زمان مستلزم ج 5عمواوغلي قرار گرفت.
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بـه عنـوان رئـيس مجاهـدان قـرار       بود، بنابراين اگر حكومت شهر نيز در اختيار حيـدرخان 
 خوبي از خوي دفاع كند. توانست بهگرفت، او نمي نمي

السلطنه دستور بسيج عمـومي عشـاير جاللـي،     با خارج شدن خوي از دست مستبدين، اقبال
 1خواهـان خـوي صـادر كـرد.    را براي مبارزه با مشروطه ميالن و شكاك و رعاياي روستايي

رفته، سرگرم نمودن مجاهدان خـوي بـود تـا     گيري مناطق از دست هدف وي عالوه بر بازپس
آنها فرصت كمك به مجاهدان تبريز را نيابند و يا به فكر تصرف مناطق جديد نيفتند. اولـين  

وي در پيش گرفتند، غارت روسـتاها و  اي كه ايالت و عشاير براي ضربه زدن به مردم خشيوه
ويژه اسماعيل آقا سميتقو به بهانة  مناطق اطراف خوي بود كه اغلب هوادار مشروطه بودند. به

 2كـرد. خواهان هر روز بخشي از روستاهاي خوي يا سلماس را غـارت مـي  مبارزه با مشروطه
الزم براي غـارتگري   دست آوردن فرصت هدف نهايي اين ايالت دامن زدن به اغتشاشات و به

طوري كه گروهي از سوارهاي ايلياتي ماكو در زمان حمله به خوي بدون آنكه با خود  بود به
كردنـد، تـا در صـورت غـارت كـردن       هاي گوني حمل مي اسلحه حمل كنند، طناب و كيسه

قدرت  السلطنه براي مطيع نگهداشتن و استفاده از اقبال 3اي براي حمل غنايم داشته باشند! وسيله
او همچنين به اكـراد   4كرد، مي نظامي اكراد، همه ساله مبالغي پول نقد و كاال به آنها پرداخت
داد تا به حس غـارتگري آنهـا   مطيع خود اجازة غارت مناطق و روستاهاي مخالف خود را مي

  5جواب داده باشد و هم مخالفان خود را تضعيف نمايد.
عمـواوغلي و مجاهـدان بـراي از بـين بـردن       با جدي شدن حمالت قشون ماكو به خوي،

امكان اتحاد بين قشون ماكو و مستبدين داخـل شـهر، برخـي از سـاكنان خـوي را بـه اتهـام        
خواهان خوي كـه اغلـب از    مشروطه 6هواداري از استبداد كشتند و تعدادي را زنداني كردند.

بـه مبـارزه پرداختنـد.     اصناف و بازاريان بودند، براي دفاع از شهر تفنگ به دست گرفتنـد و 
همچنين نوجواناني كه مهارت خوبي در تيراندازي داشتند به توصـية حيـدرخان وارد گـروه    
مدافع شهر شدند. حضور ارامنه از فرقة سوسيال دموكرات باعث تقويت قواي مجاهدين مدافع 
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و  شهر خوي شد. همچنين روستاييان غارت شده و بخشي از مردم اروميه نيز به خوي آمدنـد 
خواهـان عثمـاني وارد    پرداختند. در مراحل آخر نبرد نيز بخشـي از آزادي  به دفاع از شهر مي

بنابراين آنچه  1السلطنه پرداختند. خوي شدند و در كنار مردم اين شهر به مبارزه با قشون اقبال
ن خواهان ايران، مجاهدا كه باعث مقاومت شهر خوي در برابر سپاه ماكو گرديد، اتحاد آزادي

قفقاز و تركان عثماني براي دفاع از حريم مشروطه در اين شهر بود، اين مسـئله اهميـت شـهر    
دهد. سختكوشـي، فرمانـدهي    خوبي نشان مي خواهي مردم ايران به خوي را در مبارزات آزادي

هوشمندانه و تدابير جنگي حيدرخان عمواوغلي نقش كليدي در حفظ خـوي داشـت. ميـرزا    
رغم مخالفت با مجاهدين، در مورد نقش او در حفاظـت از خـوي چنـين     ابوالقاسم خويي علي

آزمـوده و كـاركن و هوشـيار و     حيدر بيك رئيس مجاهدين مـردي بـود جنـگ   «نويسد: مي
كرد و تحقيقاً مدت سه مـاه حيـدر بيـك     اي از حفاظت شهر خودداري و مسامحه نمي دقيقه

شخصـه آمـده    برد و هر شـب خـود بـه    ميسر  ها همه را بيدار به ها از پا نكنده و شب چكمه
كـرد و قـرار داده بـود كـه      تفنگچي و كشيكچيان برج و باروي شهر را وارسي و تفحص مـي 

  2».خواندند حضرات شب تا بامداد از هر طرف به جهت دفع استيالي خواب آواز مي
نه و السـلط  اي بـه اقبـال  حيدرخان عموواغلي پيش از آغاز نبردها با اردوي ماكو، طي نامه

السلطنه نـه  اقبال 3سران اكراد آنها را به اطاعت از قوانين مشروطه دعوت كرد كه نتيجه نداد.
شاه و خواهان خوي داشت، بلكه محمدعلي تنها نفع شخصي در مبارزه با مجاهدان و مشروطه

ي كردنـد. آن دو در دسـتورالعمل  الدوله حكمران آذربايجان نيز او را به اين كار تشويق مي عين
اگر اهـالي  «السلطنه براي تصرف خوي، نامة تهديدآميزي هم به اهالي خوي فرستادند: به اقبال

اند، اشرار را از شهر بيـرون نكننـد، مـال و    شهر خوي كه تا به حال رعاياي صادق دولت بوده
جانشان هدر است و طعمة چهل هزار سوار و پياده خواهند شد كه داوطلبانـه بـراي گـرفتن    

هاي سپاه ماكو با مردم خوي بسيار ويرانگر و بـا تلفـات   حاصل جنگ 4».اندشده شهر حاضر
زيادي از طرفين همراه بود. تعصبات ديني و اختالفات مذهبي بين مردمان شيعة خوي و اكراد 

 داد. عالوه بر آن غارتگريها و كشتارها را افزايش ميمذهب عاملي بود كه شدت دشمني سني
ها در خوي و اطـراف آن مرتكـب شـده بودنـد، باعـث       راد در طول دههو كشتارهايي كه اك
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نفـر از اردوي   700در يك درگيري ميان طرفين حدود  1افزايش كينة طرفين از هم شده بود.
به دست دادن آماري تقريبي از تعداد تلفات طرفين در اين نبردها  2ماكو كشته و زخمي شدند.

توان به اين نتيجه تقريبـي   عمواوغلي به دست داده مي بندي ارقامي كه سخت است؛ اما با جمع
نفر در مـدت   1200نفر و از مردم خوي بيش از  3100دست يافت كه از اهالي ماكو حدود 
ابوالقاسم خويي كه خود ناظر وقـايع بـوده تنهـا بـه دو      3سه ماه جنگ كشته و زخمي شدند.

نفـر   1100مـوع از طـرفين حـدود    ها اشاره كرده است كه در آنها در مج مورد از اين جنگ
آماري كه منـابع   5زاده هم به تلفات گستردة طرفين در نبردها اشاره دارد.ملك 4كشته شدند.
دهند نشانة جديت طرفين نبرد و تلفات بـاالي انسـاني آن بـود و معمـوالً تلفـات       به دست مي

ع قابل برآورد نيست، تلفات مالي به دليل سكوت مناب 6اردوي ماكو بيش از مدافعان خوي بود.
اي و اطراف  هاي حاشيه طوركامل غارت شد و حتي محله اما اغلب روستاهاي اطراف خوي به

  شهر هم از غارت قشون ايلياتي ماكو در امان نماند.
صـفر   16رود در  آخرين نبردي كه منابع به آن اشاره دارند، معروف بـه جنـگ حاشـيه   

اگرچه مجاهـدان خـوي بـه پيـروزي دسـت       است. در اين جنگ 1287اسفند  18ق/ 1327
يافتند و حدود صد نفر از سپاه ماكو كشته شد، اما از اردوي خوي، سعيد سلماسي از مبـارزان  

با مقاومـت   7خواهان منطقه شد. پرشور و انقالبي نيز كشته شد كه باعث تأسف شديد آزادي
تواند بر شهر خوي مسـلط   السلطنه متوجه شد كه نمي مردم خوي و فرسايشي شدن نبرد، اقبال

السـلطنه نيروهـاي    شود، لذا با قيام دهقاني كه در روستاهاي اطراف ماكو انجام گرفت، اقبـال 
خود را از خوي فراخواند. در نتيجه با آرامشي كه در منطقه حاكم شد، حيدرخان عمواوغلي 

مجاهـدان   به دستور حزب اجتماعيون عاميون باكو، خوي را ترك كرد و مدتي بعد در كنـار 
رشت در فتح تهران حضور يافت. در نتيجه با نظر انجمن ايالتي آذربايجان، حكومت خوي در 

مدتي بعد با ورود قواي مجاهدين به تهـران و فـتح ايـن     8دست انجمن محلي شهر قرار گرفت.
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خواهان خوي  شهر و اعادة مشروطيت، خوانين ماكو در موضع انفعالي قرار گرفتند و مشروطه
  كيم مواضع خود در برابر مستبدين منطقه پرداختند. به تح
  گيري نتيجه

ـتبداد    انقالب مشروطه ايران حاصل مبارزات چندين ساله مردم ايران در عرصه نظر و عمل بـا اس
بود. در هنگام حضور مظفرالدين شاه بر تخت شاهي، مردم ايران راه چندان دشواري براي گـرفتن  

تند، اما با رسيدن محمدعلي شاه به سلطنت، مبارزه عملي بـراي  فرمان مشروطيت از دست او نداش
حفــظ دســتاوردهاي انقــالب و گســترش و بســط آن آغــاز گرديــد. از ايــن زمــان مســتبدين و  

آرايي نمودند. خوانين محلـي از   خواهان به تقويت خود پرداختند و در مقابل يكديگر صف آزادي
مشروطه بودند و به فرمان محمدعلي شـاه و همپـاي   ترين متحدان محمدعلي شاه در مبارزه با  مهم

خواهـان پرداختنـد. ايالـت آذربايجـان از منـاطقي بـود كـه انديشـه          وي به مبارزه بـا مشـروطه  
خواهي در آن ريشة استواري داشت، اما مستبدين آن نيز به همـان انـدازه از قـدرت زيـادي      آزادي

ويـژه حـاكم ايـن شـهر      بايجان خوانين ماكو بهبرخوردار بودند. از جمله هواداران استبداد در آذر
هاي مهـم   عنوان يكي از كانون السلطنه ماكويي بود. از طرفي در همسايگي ماكو، شهر خوي به اقبال

آرايي هواداران مشـروطه و   خواهي ايرانيان قرار داشت. با پيروزي انقالب مشروطه و صف آزادي
و مستبدين ماكو نيـز رودرروي يكـديگر قـرار    خواهان خوي  مخالفان آن در برابر هم، مشروطه

خواهان خوي با تأسيس انجمن واليتي در مـاكو و بـرانگيختن شـورش دهقـاني در      گرفتند. آزادي
دار بودن قدرت خـوانين مـاكو در منطقـه و     ماكو اگرچه به پيروزي اوليه دست يافتند، اما ريشه

اكو شد. از اين زمان بـه ماننـد اغلـب    حمايت مستبدين از آنها، سبب تجديد قدرت مستبدين در م
مناطق ايران، اين دو كانون موافق و مخالف مشروطه به مبارزه با يكديگر پرداختند. با توجـه بـه   
خاستگاه هواداران مشروطه و استبداد حاصل اين نبردها از نظر نظامي به نفع مستبدين منطقه بـود.  

ن ماكو اساس مشروطيت در خوي را برچيد. اما در ابتداي دورة استبداد صغير قدرت نظامي مستبدي
با اجماع نظر مجاهدان تبريز و متحدان قفقازي آنها براي خـارج كـردن شـهرهاي آذربايجـان از     

هـاي   دست عوامل استبداد، شهر خوي از تصرف مستبدين ماكو خارج شـد. از ايـن زمـان جنـگ    
امـا مقاومـت مـردم خـوي در     خواهان خوي با مستبدين ماكو وارد مرحلة جديدي شد.  مشروطه

كنار حمايت مجاهدان باعث شد كه اين شهر در برابر خوانين ماكو تسليم نشود و تا پايان استبداد 
خواهي ايرانيان در كنار مجاهدان تبريز به مبـارزه   هاي مهم مشروطه عنوان يكي از كانون صغير به

  با عوامل استبداد ادامه دهد.
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  1سهراب اسالمي
   2يونس فرهمند

  
  
  
  
  

عبـدالرحمن  جنگجويان بربر نقش مهمي در تجديد حيـات خالفـت امـوي از زمـان      چكيده:
هــا و  ق.) تــا دوره خالفــت ايفــا كردنــد. ســتاره اقبــال آنــان بــه جهــت توانــايي  172- 138داخــل (
هاي نظامي در تمام دوره حكومت اموي فروزان بود و از اين رو برخي از آنان توانستند بـه   ويژگي

ربرهـا يـاري   هـا از ب  فرماندهي سپاه اموي دست يابند و امرا و خلفاي اندلس براي مقابله بـا شـورش  
گرايي حاكمان اموي موجب بروز اختالفاتي ميان اين دو شـد   گرفتند؛ اما انحصارطلبي و عرب مي

هـاي مـذهبي، سياسـي و     كه تا واپسين روزهاي دوره اموي ادامه داشـت و موجـب انـواع شـورش    
اسـي و  اي از سوي بربرها شد. نوشتار حاضر به دنبال بررسي اين مسئله اسـت كـه مناسـبات سي    قبيله

بينانه در زمينه مناسبات سياسي  نظامي بربرها با امويان اندلس چگونه بوده است؟ ارائه تصويري واقع
و نظامي بربرها و حكومت اموي اندلس هـدف مقالـه حاضـر اسـت كـه نيـل بـدان تنهـا از طريـق          

حكومت توان گفت روابط سياسي و نظامي بربرها با  توصيف و تحليل وقايع قابل انجام است و مي
  اموي به قدرت حاكم و منافع آنها مرتبط بوده است.

  
  ها، امويان اندلس، شورش هاي بربر بربرها، عرب كليدي: هايواژه
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Berbers’ Political and Military Relationships with 
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Abstract: Berber warriors had played an important role in revitalizing the Umayyad since the 

reign of Abdulrahman Daakhil up to the caliphate era (755-788 AD). Due to their military features 

and capabilities, Berbers always had a prominent position in all of Umayyad era and therefore, 

some of them were able to become commanders of Umayyad Army. Leaders and caliphs of 

Andalusia were assisted by Berbers to suppress the rebellions; however, the monopoly and 

Arabism of Umayyad rulers led to disputes between these two allies which continued until the last 

days of the Umayyad era, causing a variety of religious, political, and tribal riots by the Berbers. 

The present paper aims to explore the political and military relationships of the Berbers with the 

Umayyad of Andalusia. It attempts to present a realistic picture of Berbers’ political and military 

relationships with the Umayyad rulers of Andalusia. This objective is achieved only through 

describing and analyzing the events. It can be said that Berbers’ political and military ties with 

Umayyad rulers were related to the strength of the rulers and the interests of the barbarians. 
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  مقدمه
ها  در اندلس بودند. آن بربرها از آغاز فتح مهمترين عنصر در استقرار و استمرار حكومت اسالمي

ورزي و تحرّكـات   سرزمين اندلس را به قلمرو اسالمي ملحق و از دستاوردهاي آن در مقابل طمع
 دادنـد و  مـي  تشكيل را اكثريت سپاه او زياد بن طارق حمله در مسيحيان محافظت نمودند. بربرها

. را در پـيش گرفتنـد   دلسان راه ها ويزيگوت بر طارق پيروزي خبر شنيدن از پس آنها از بسياري
متون تاريخي متقدم و متأخّر همگي بر اين باورند كه فتح اندلس توسط بربرهـا تحقـق يافـت و    

اند فتح اندلس نخستين فتح در تاريخ عرب بود كه توسـط   برخي از نويسندگان معاصر اذعان كرده
هبـري جنـگ   سپاهي بربري صورت گرفت و اين براي نخستين بار بود كه فرمانـدهي عـرب ر  

كنـد. همـين اقـدام     مهمي چون فتح اندلس را به يـك فرمانـده و سـپاه غيـر عـرب محـول مـي       
  ها در مغرب و اندلس بوده است.   نُصير مؤيد رابطه سياسي بربرها با عرب بن موسي

درباره انديشه فتح اندلس چند ديدگاه وجود دارد: گروهي بر اين باورند كه سلسله جنبان 
زياد عامل خود در طَنْجه را بـا سـپاهي رهسـپار آن     بن نصير بوده كه طارق بن ياين انديشه موس

گروهي ديگر بر اين باورند كه انديشه فتح اندلس از آنِ طارق بوده و براي آن سـه   1ديار كرد.
اند: نخست درخواست كمك فرزندان غيطشه از او عليه لُذَريق كه سـلطنت پـدري    دليل قائل

ود، ديگر تمايل شخصي طارق به جهاد و نشر اسالم در منـاطق ديگـر و   آنان را غصب كرده ب
   2هايي از اوضاع آشفته اندلس توسط يوليان و ديگران. نهايتاً دريافت گزارش

تـوان آنهـا را    نماينـد و مـي   هاي متعدد با وجود اختالف، متناقض نمي اين روايات و ديدگاه
عف انـدلس، طـارق را بـه صـرافت فـتح آن      هاي يوليـان از ضـ   گونه جمع كرد كه گزارش اين

نُصير در ميان گذاشته و  بن سرزمين انداخته باشد. طارق ايده فتح را با فرمانده خود يعني موسي
هر روي اگر چه انديشه فـتح انـدلس    در پايان موسي با طرح حمله وي موافقت كرده است. به
نصير با عبور از دريا سـرزمين   بن وسياز آن طارق بوده است؛ اما طارق تنها پس از جلب نظر م

هـا از دوره فـتح ايجـاد     اندلس را فتح كرد. بنابراين رابطه سياسي و نظامي ميان بربرها و عرب
ها در دوره بعدي  شده بود و اين ارتباط موجب گسترش تعامالت سياسي ميان بربرها و عرب

  ق.) شد.422- 138تاريخ اندلس يعني حكومت امويان اندلس (
                                                 

 المصـري،  دارالكتـاب  قـاهره:  ابياري، ابراهيم تحقيق ،امرائها كرذ و األنْدلُس فتح في مجموعهًْ اخبار ،)1989( المؤلف مجهول   1
 .17، ص 2چ اللبناني، دارالكتاب بيروت:

 قـاهره:  ابياري، ابراهيم تحقيق ،األنْدلُس افتتاح تاريخ ،)1989( قوطيه عبدالعزيزبن بن عمر بن محمد ؛ ابوبكر17- 15همان، صص   2
 .31 - 29اني، صص اللبن دارالكتاب بيروت: المصري، دارالكتاب
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  ينه پژوهشپيش
شمارند. در اين زمينـه آثـاري    درباره بربر آثاري كه اختصاصاً به اين قوم پرداخته باشند اندك

 البربـر  ثـورات محمد حقّي؛  البربر في االندلسخلدون؛  ابن العبرعثمان كعاك؛  البربراز جمله 
ر فـي االنـدلس و   البربمحمد و كتاب  عبدالمنعم از حمدي االمويهًْ االمارهًْ عصر في االندلس في

توان نام برد. در قالـب مقالـه    اثر عبدالقادر بوبايه را مي موقفهم من فتنهًْ القرن الخامس الهجري
از عبـدالجليل عبدالرضـا الراشـد چـاپ     » دور البربر في سقوط الدولهًْ االمويهًْ في االندلس«نيز 

 الصـقالبهًْ  و البربر و عربال بين االختالفات«؛ 3شماره 1977 سال العربي المورخشده در مجله 
 22 شـماره  1420 األول ربيع أندلسيهًْ مجله دراساتاز عصمت ناز چاپ شده در » األندلس في

اثـر دكتـر   » ميانـه  هـاي  سده اندلس در مسلمانان عربي – بربري مناسبات و رزين بني«و مقاله
م و تحقيقـات  واحـد علـو   مجله تاريخ و تمدن اسالمييونس فرهمند و ديگران چاپ شده در 

تهران قابل ذكرند. هر چند در منابع تاريخي اندلس بـه صـورت پراكنـده بـه روابـط سياسـي       
بربرها با حكومت اموي اشاره شده است؛ اما تـاكنون در مـورد مناسـبات سياسـي و نظـامي      

  بربرها با خلفاي اموي اندلس تحقيقي صورت نگرفته است.
   اندلس در اموي دولت تأسيس از بربرها پشتيباني

ها در فتح اندلس به حمايت و پشتيباني از تأسيس دولـت امـوي    بربرها پس از مشاركت با عرب
ق.) اولين فـردي بـود كـه پـس از سـقوط       172- 138معاويه ( بن در اندلس پرداختند. عبدالرحمن

گذاري كرد و بـه عنـوان اميـر     حكومت اموي به دست عباسيان، حكومت امويان اندلس را پايه
وي در تأسيس دولت جديد خود پيش از ورود بـه انـدلس از    1س قدرت را به دست گرفت.اندل

ـتيباني بسـياري از بربرهـا          هنگام حضور در شـمال افريقـا و حتّـي پـس از آن از حمايـت و پش
سر برد؛ چرا كـه مـادرش بـه     برخوردار شد. عبدالرحمن چندي را در كنار قبايل مادري خود به

وي به دليل خطرات پيراموني نزد قبيله مغيلَه بر سـاحل مديترانـه فـرود     2اين قبيله منسوب بود.
ــي   ــه، اب ــيخ مغيلَ ــان ش ــد و مهم ــرهًْ آم ــن ق ــپاهيان    ب ــر س ــيخ از او در براب ــد و ش ــوس ش انْسو

سوي انـدلس حركـت كـرد و در     عبدالرحمن سپس به 3حبيب فهري حمايت كرد. بن عبدالرحمن
                                                 

 .72- 71)، همان، صص1989مجهول المؤلف (   1
 ليـوي . إ و كـوالن . س. ج تحقيـق  ، المغْـرِب  و األنْـدلُس  اخبار في المغْرِب البيان )،1980(عذاري  بن محمد بن أحمد أبوالعباس  2

 .41دارالثقافه، ص ، بيروت:2ج پرونسال،
؛ 328صادر، ص دار ، بيروت:1ج عباس، احسان تحقيق ،الرطيب األنْدلُس غصن من الطيب نفح )،1988( مقّري محمد بن احمد   3

 .66ص  ،همان )،1989( المؤلف مجهول
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رسد كه عبدالرحمن در اين راه از همراهي  چنين به نظر مي 2د.در كوره ريه ساكن ش 1»المنَكب«
سـعد   بـن  و دليل آن حضور و همراهي بربـري بـه نـام ميمـون     3شماري از بربرها برخوردار بوده

عبدالملك با عبدالرحمن داخل است كه بعدها از سـوي عبـدالرحمن بـه واليـت      بن موالي وليد
از عبدالرحمن داخل حمايت كردند و از اين رو وي پـس   طُلَيطُلَه برگزيده شد. بربرها در اندلس

ـتفاده      ـتيار و مشـاور اس از رسيدن به حكومت آنها را نزد خود فراخواند و از آنان به عنـوان دس
    4اند. مغيلي مشخصاً از جمله اين افراد بوده وانْسوس بن قرهًْ نمود كه خانواده ابي

  ق.) 300- 138(امارت  دوره در اندلس سپاه در بربرها
استفاده از بربرها در تكاپوهاي نظامي و سياسي و دادن اقطاعات بـه آنهـا ويژگـي بـارز دوره     

ق.) خليفـه امـوي از بربرهـايي بـراي     275- 273امارت در اندلس بـوده اسـت. اميـر منـذر (    
بربرها تنها با امويان همكاري نداشتند؛ بلكه بر حسـب   5كرد. خبرچيني در قُرْطُبه استفاده مي

شـد و ايـن خصيصـه     رفتند كه مقرّري بيشتري به آنـان پرداخـت مـي    منافع خود به سويي مي
هاي ضداموي قابل دريافـت اسـت. بـراي     سودجويي بربر از برخي از عناصر بربري به شورش

ق.) روي  300- 275هاي فراواني كه عليه امويان در دوره امير عبـداهللا (  نمونه آنان در شورش
  6ها پيوستند. ها در كوره حاكمان شورش داد به ناراضيان و

بربرها به جهت استقرار شمار بسياري از آنها در سرحدات و مرزهاي مجـاور مسـيحيان   
شركت در عمليات نظامي بودند. عالوه بر اين آنها ناچار بودند هنگام هجوم امراي  مجبور به

هاي سـنگيني بـراي    ت نظامي هزينهقُرْطُبه به قلمرو مسيحيان با آنها همراهي كنند. اين تحرّكا
از اين رو امرا و خلفاي اموي براي جلوگيري از نافرماني و نيز پيوسـتن   7بربرها در پي داشت.

                                                 
گويند و آن بندري سـاحلي در جنـوب شـرقي     مي Almuecarمنكب اسمي عربي به معني قلعه مرتفع است و امروزه به آن    1

 عبـاس،  احسـان  تحقيـق  ،االقطـار  خبـر  في المعطار روض )،1984( يريعبدالمنعم حم بوده است. غَرْنَاطَهًْاندلس بر سر راه 
  .186 لبنان، ص مكتبهًْ بيروت:

 .37- 33عذاري، همان، صص ؛ ابن59- 57)، همان، صص1989( المؤلف مجهول   2
 ، بيـروت: دارالفكـر  1ج هـراس،  عبدالسـالم  تحقيـق  ،الصله لكتاب هًْالتكمل )،1995( ابار ابن بكر ابي بن عبداهللا بنمحمد ابوعبداهللا   3

  .315التوزيع، ص  و النشر و هًْللطباع
 .329- 328، صص 1مقّري، همان، ج    4
 و للبحـوث  فيصـل  الملـك  ، رياض: مركـز 3ج مكي، علي محمود ، تحقيقالمقتبس )،2009( حيان ابن خلف بن حيان ابومروان   5

 .2، ص1چ االسالميه، الدراسات
 القـرن  فتنـه  مـن  مـوقفهم  و األنْدلُس في البرْبر )،2011( ؛ عبدالقادر بوبايه141و  122، صص3)، همان، ج2009حيان (  ابن  6

 .141العلميه، ص  دارالكتاب بيروت: ،ق 422- 92 الهجري الخامس
 .143بوبايه، همان، ص   7
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ويژه  ها، اقدام به واگذاري اقطاع در ميان آنها به آنان به شورشيان عالوه بر انواع هدايا و دهش
ي سپاهي از بربرها تشكيل شد كه پس ساكنان سرحدات شمالي كردند. در نتيجه چنين اقدامات

   1كردند. نام خود در ديوان، از امويان زمين دريافت مي از ثبت
ب   هاي ديگر بربر اندلس انجـام شـد. دو تـن از بنـي     همين اقدام در برخورد با خاندان مهلـَّ

 300- 275محمد ( بن ساكن كوره إلبِيرَه همچون ديگر افراد اين خاندان به روزگار امير عبداهللا
ق.) شورش كردند و بر قالع قَرْذَيرَهًْ و إشبرغره دست يافتند. با اين حال، پـس از چنـدي از در   

هاي تحت تصرف را بـه آنـان    دستي را به نهايت رساند و قسمت اطاعت درآمده و امير گشاده
بـا   حفصون شورشي بن واگذار كرد. آن دو شورشي نيز به پاس اين اقدام امير در نبرد عليه عمر

  2امراي قُرْطُبه همكاري كردند.
برداري كامل آنچـه در دسـت    ثبت اقطاع به نام يك تن بدين معني بود كه او از حق بهره

توانست آن را به شكل مـوروثي بـراي فرزنـدان خـود برجـاي       شد و مي داشت برخوردار مي
يشـگي از حـاكم   گيرنده اطاعت هم بگذارد. با اين حال اين موارد مشروط بدان بود كه اقطاع

    3هاي وي عليه مسيحيان يا شورشيان شركت نمايد. قُرْطُبه را بپذيرد و در تمامي جنگ
  بربرها در سپاه اندلس در دوره خالفت

و از ايـن   4ق.) اوضاع اندلس آشفته بود 350- 300ناصر ( به هنگام انتقال واليت به عبدالرحمن
هـا   به پشتيباني نظامي جهت سركوبي شـورش رو حكّام اموي در قرن چهارم نياز شديد و آني 

داشتند. نتيجه چنين نياز فوري آن بود كه امويان از عناصـر مختلـف جامعـه اندلسـي آن روز     
  5خصوص بربرها تقاضاي كمك كنند. به

عبدالرحمن ناصر و خلفاي پس از او از سياست حاكمان قبلي در برخورد بـا بربرهـا و دادن   
واقع در ثغـور و نـواحي مـرزي در برابـر خـدمات نظـامي پيـروي        هاي  اقطاع به حاكمان كوره

هاي بربر واگذار شده باشـد. آل ذي   ها به خاندان آيد كه بيشتر اقطاع از منابع چنين برمي 6كردند.
                                                 

 جا. همان، بابويه   1
 .144ص  ،همان   2
 ظهـور  حتـي  الهجـري  الثالـث  القـرن  منتصـف  مـن  السياسي دلُساألنْ تاريخ في االقطاع اثر تا]، [بي قادري بوتشيش ابراهيم  3

 .185عكاظ، ص رباط: منشورات ليسانس، فوق رساله ،الخالفه
  .353، ص1همان، ج عذاري، ابن   4
 .104الخانجي، ص  هًْمكتب ، قاهره:1ج عنان، عبداهللا محمد تحقيق ،غَرْنَاطَه اخبار في االحاطهًْ )،1973( خطيب بن الدين لسان   5
 .438ص  )، همان، 1979( حيان ابن   6
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    1هاي بربر بودند كه از اين اقدام بهره بردند. زروال، آل رزين و... تعدادي از خاندان  النّون، آل
ر ازاي خدمات نظامي به روشـي مرسـوم در دوره عبـدالرحمن ناصـر و     واگذاري اقطاع د

 2هـاي بربـر،   جانشينان وي تبديل شد و عبدالرحمن ناصر عالوه بر ثبت اقطـاع تمـام خانـدان   
عبدالرحمن ناصر بـه   3كار گرفت. بقاياي بربرهاي لشكر دوره جدش عبداهللا را نيز كماكان به

جنگجو از مغْرِب استخدام كرد. بربرهايي كه در دوره اين مقدار بسنده نكرد و شمار ديگري 
او به اندلس مهاجرت كردند اكثر از سواركاران بودند؛ ولـي او در برخـورد بـا آنهـا جانـب      

گان و بنـدگان جـوان را برگزيـد. عبـدالرحمن      پايه احتياط پيشه كرد و از ميان آنان تنها دون
داد و در حالي كـه بيشـترين خـدمات را از آنـان      ترين مراتب قرار ناصر اين افراد را در پايين

  4پرداخت. كرد، كمترين دستمزد را به آنها مي دريافت مي
ق.) جانشين عبدالرحمن ناصر در آغاز حكومـت خـود همـان     366- 350حكم مستنصر (

ايـن سياسـت بـه دنبـال مشـاركت       5سياست پدر را در تعامل با عناصر بربر در پيش گرفـت. 
ي در سياسـت    بن سنبربرها در سپاه ح كَنُّون (قَنُّون) و شكست حكم مستنصر به تغييرات مهمـ

نظام بـه انـدلس وارد    ويژه سواره او شمار فراواني نيروي بربر به 6وي نسبت به بربرها انجاميد.
ديري نپاييد كـه   7كرد و به جرگه سپاهيان خود افزود و آنها را به اطاعت از خود فرا خواند.

اوران در پي آنان به خاك اندلس وارد شدند و در زمره سـپاهيان مستنصـر   فرزندان اين جنگ
اتّخاذ اين سياست، سپاه كوچك او را به طور كامل در اختيـار   8ق.) قرار گرفتند. 366- 350(

حسن، بني بِرزال و بربرهاي مقيم اندلس قرار داد. اينك سپاه او از هفتصـد سـوار    بربرهاي بني
ه در ميان آنان افراد سرشناس و بزرگي بودند كه كسب مدارج عـالي  بربر تشكيل يافته بود ك

  9ترين مراتب آغاز كرده بودند. سپاهي و اداري را از پايين
ق.) به اين سربازان و فرماندهان به حدي بود كه در  366- 350دلبستگي خليفه مستنصر (

                                                 
 .438 - 437، صص5)، ج1979حيان ( ابن   1
 .220- 219، صص2)، ج1980عذاري ( ابن  2
  .88، ص 5)، ج1979حيان (  ابن  3
 .190، صهًْالعصري هًْمكتب ، بيروت:6ج هواري، الدين صالح )، همان، شرح2006حيان ( ابن  4
 جا. همان  5
  .191)، همان، ص2006حيان ( ؛ ابن246، ص2عذاري، همان، ج ابن   6
  .191دارالثقافه، ص  ، بيروت:6ج حجي، علي عبدالرحمن )، همان، تحقيق1956حيان ( ابن   7
  .192، ص6)، همان، ج1956حيان ( ابن  8
 .193- 192، صص 6همان، ج   9
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  1پوشيد. نميبرخي منابع آمده وي حتي در حال بيماري نيز از ديدار با آنان چشم 
حسن نيت خليفه در برخورد با بربرها آنان را به سپر بزرگ حمايتي در برابر مخالفـانش  

هاي شمالي اندلس و ديگر  اي در پيروزي بر مسيحيان كوره كننده مبدل كرد. بربرها نقش تعيين
رماندهي غالـب  مخالفان داخلي خليفه داشتند. يكي از اين نبردها در سرزمين ألبه (قَشْتَالَه) به ف

بربري به پيروزي مسلمانان بر مسيحيان و فتح قلعه غرماج منجر شد. در اين جنگ شماري از 
  2هاي مرزي هم مشاركت داشتند. حاكمان بربر كوره

سياست موفق برتري بخشيدن به عنصر بربر در برابر ديگر عناصر سـپاه اندلسـي از سـوي    
ق.)  392- 366عـامر (  ابي بن ق.) و منصور 399- 366خلفا و حاكمان بعدي يعني هشام المويد (

عامر در ادامه اين سياست موفق و براي تقويت حكومت خود به جـذب هـر    ابي دنبال شد. ابن
چه بيشتر صقَالبه و بربرهاي جنگاور روي آورد و در اين سياست تا بدان حد پيش رفت كـه  

تنها سياست نزديكي به قبايـل بربـر زنَاتَـهًْ،    او نه  3تمامي قبايل بربر را به سپاه خود فرا خواند.
يِفرَن، بني بِرزال و مكنَاسهًْ را ادامه داد و آنها را به استخدام سـپاه خـود    صنهاجهًْ، مغراوهًْ، بني

هـاي رده بـاالي نظـامي را از     اعتماد شده بود، سمت ها بي در آورد؛ بلكه چون نسبت به عرب
جنگجويان بربر باعث شد تـا حكومـت از اجبـار مـردم بـراي      و افزايش شمار  4آنان گرفت

  5ها صرف نظر كند. شركت در جنگ
ها بيشتر به حضور مغْرِبيـان و   عامر در اعتماد به عناصر بربر در جنگ ابي بن داليل منصور

شد. او تالش كـرد بـا وارد كـردن عنصـر      اهالي اندلس و ديگر عناصر در سپاه وي مربوط مي
خود از عصبيت موجود در ميان آنان كاسته و در همان حال توازن عناصر سپاه  جديد به سپاه

  6خود را حفظ كند.
در پــي ايــن سياســت شــمار بســياري از افــراد قبيلــه بنــي يِفــرَن بــه همــراه رهبــر خــود 

دوناس يِفرَني به اندلس روي آوردند و مورد استقبال و تكريم ابـن ابـي عـامر قـرار      بن يداس ابي
                                                 

 .151؛ بوبايه، همان، ص193، ص6، جحيان ابن  1
 ذوي مـن  عاصـرهم  مـن  و البرْبـر  و العجـم  و العـرب  أيام في الخبر و المبتدأ ديوان و العبر )،1998( خلدون عبدالرحمن ابن   2

 .314، ص2چ دارالفكر، بيروت: ،7شحاده، ج خليل ، تحقيقاألكبر السلطان
  .280- 279، صص 2عذاري، همان، ج ؛ ابن189، ص4جخلدون، همان،  ابن  3
  .189، ص4خلدون، همان، ج ابن   4
 بيروت: پرونسال، ليوي تحقيق ،االسالم ملوك من االحتالم قبل بويع من في االعالم االعمال )،1956( خطيب ناب الدين لسان   5

 .68دارالمكشوف، ص 
 .68الجامعه، ص  شباب مؤسسه ، اسكندريه:1، جاألنْدلُس في الخالفه حاضره قُرْطُبه )،1997( عبدالعزيز سالم سيد  6
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زودي فرمانده يفْرَني در رديف بزرگان و امرا قرار گرفت و اقطاع به نام وي صـادر   هگرفتند. ب
يفْرَن بيشترين شمار  از آن پس بني 1و نام ياران و همراهان وي از يفْرَنيان در ديوان ثبت گشت.
هاي منصور عليه مسيحيان اندلس و  بربرهاي دولت عامري را تشكيل دادند و در تمامي جنگ

  2حكومت مشاركت فعال و تأثيرگذاري از خود به نمايش گذاشتند.شورشيان 
در  3نفر افزايش يافت 3000بر اثر اين سياست تعداد سواره نظام بربر در دوران منصور به 

هـا و   بربرهـا رتبـه   4نفـر تجـاوز نكـرد.    700حالي كه شمار آنها در دوره حكم مستنصر از 
له مالزمان و خـواص منصـور بـه شـمار آمدنـد.      مناصب عالي را از آن خود نمودند و از جم

ق.) با بربرها از آنان مدافعاني توانمند ساخت كه به وي  392- 366حسن رفتار ابن ابي عامر (
و به لطف جانفشاني همين عناصر بربر بود كه  5هاي فراوان رساندند در نبرد با مسيحيان ياري

ا عليه مسيحيان پيروز شد. دستاورد ه ابن ابي عامر در روزگار حكومت خود در تمامي جنگ
   6ها، امنيت و آرامش مسلمانان اندلس در زندگي روزمره بود. اين پيروزي

ق.)  399- 392ق. پسرش عبدالملك مظفـر (  392ابي عامر در سال  بن بعد از وفات منصور
 جانشين وي شد و همان سياست پدر را در به خدمت گرفتن بربرها و همنشيني با آنان دنبـال 

هـايي بـود كـه نـزد او آمـد و       تـرين شخصـيت   مناد صنهاجي از بزرگ بن زيري بن زاوي 7كرد.
هـاي مطوعـه يـا     او همچنـين گـروه   8منصور او را با تمامي همراهانش پذيرفت. بن عبدالملك

هاي بربـر بـه انـدلس آمـده      داوطلبان جهادي همراه خود را كه از سرزمين عدوه و كوهستان
هـاي عبـدالملك عليـه     شمار ايـن داوطلبـان افـزايش يافـت و در جنـگ      9د.بودند، افزايش دا

   10مسيحيان ياوري بسياري به او رساندند.
توان به نقش برجسته بربرها در تكاپوهاي نظامي خلفاي اموي اندلس پي برد.  از آنچه رفت مي

                                                 
 و للطباعـه  رقـراق  ابـي  دار بوبايـه،  عبـدالقادر  تحقيق ،البرْبر مفاخر )،2005( المؤلف ول؛ مجه30، ص7خلدون، همان، ج ابن  1

 .260النشر، ص
 .53الثقافه، ص نشر دار االسكندريه: ،األنْدلُس و المغرب بالد في الزناتيون يفْرَن بنو )،1991( بارودي   2
  .192، ص6)، همان، ج2006حيان ( ابن   3
  .66االعالم، ص االعمالخطيب،  ابن   4
  .70- 69 ، صصهمان   5
 .5- 3، صص3عذاري، همان، ج ابن  6
  .278، ص2همان، ج  7
 .76- 75، صص3همان، ج  8
  .87خطيب، االعمال االعالم، ص ابن   9

 .4، ص3عذاري، همان، ج ابن 10
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دگي در برابـر  اين نقش به قدري با شايستگي ايفا شد كه پس از چندي بار سنگين مقاومت و ايستا
تهاجمات مسيحيان و پاسداري از امنيت و آسايش مسلمانان سرحدات شمالي بر دوش آنـان قـرار   
گرفت. طبيعي است كه اين مهم بدون اتخاذ سياست جذب و تقرّب خلفاي اموي نسبت به بربرها 

  1پذير نبود. هاي فراوان به آنان امكان دستي و دهش و مماليك و گشاده
  اندلس سپاه در ربرب فرماندهان

ها و بربرهـا حضـور فرمانـدهان     از جمله موارد قابل توجه ديگر در رابطه سياسي ميان عرب
شَجره اودي  بن بربر در اقدامات سياسي امويان اندلس بوده است. يكي از اين فرماندهان ابراهيم

يوم المصاره بـه  ق.) فرماندهي سواره نظام بربر را در نبرد  172- 138بود كه عبدالرحمن اول (
يوسف فهري بدو سپرد و سپس وي را به عنوان والي قبيله خود  بن ق. عليه عبدالرحمن138سال 

  2در مورور منصوب كرد.
منت مصمودي يكي ديگر از اين فرمانـدهان بـود كـه بـر وادي الحجـاره حكـم        بن ارزاق

تُطيلـي   قسـي  موسـي  بـن  اي موسيه دست به تالش پران چيره راند. اين فرمانده زيباروي و نيزه مي
ق.) را بـه   273- 238عبـدالرحمن (  بـن  براي جذب خود پاسخ منفي داد و رضايت امير محمـد 

    3خود جلب كرد.
ق.) فـرد ديگـري از ميـان بربرهـا بـه نـام        300- 275محمـد (  بن در روزگار امير عبداهللا

  4شهرت يافت. حفصون در ميان مردم صنهاجي به دليل غلبه بر ابن ضريس بن يحيي
ترين فرماندهان بربر سـپاه خالفـت    مغيلي از مشهورترين و برجسته الياس بن محمد بن احمد

ناصر بود. او وزير و فرماندهي شايسته بود كـه اجـدادش بـه     اموي اندلس در دوره عبدالرحمن
الياس  بن دمحم بن احمد 5زياد به هنگام فتح اندلس وارد اين سرزمين شده بودند. بن همراهي طارق

هاي اندلس شـد. وي در سـال    ق.) والي بسياري از كوره 350- 300در زمان عبدالرحمن ناصر (
ق. بـه جزائـر شـرقي     318و سـپس در سـال    6ق. به واليت كوره تُـدمير منصـوب شـد    317

                                                 
 .157بوبايه، همان، ص  1
 .81، ص رائهاام ذكر و األنْدلُس فتح في مجموعهًْ اخبار؛ 47، ص2عذاري، همان، ج ابن   2
 .118- 117صص  ،همان )،1989( قوطيه ابن   3
 قـاهره:  هـارون،  محمـد  عبدالسـالم  تحقيـق  ،العـرب  انسـاب  هًْجمهر )،1982( أنْدلُسي حزم ابن سعيد بن احمد بن محمدعلي ابي  4

 .502دارالمعارف، ص
  .79الجديدهًْ، ص ، تحقيق ليوي پرونسال، الرباط: المطبعهًْمفاخر البربر)، 1934مجهول المؤلف (   5
  .253، ص5)، همان، ج1979حيان ( ابن   6
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- نَههاي طَرَسو ق. به عنوان والي كوره321در سال  1(ميورقَه، منُورقَه و يابِسه) نقل مكان كرد.
ق. بـه   324در سـال   3و كوره وشْـقَه تعيـين شـد.    2مقر عامالن و فرماندهان در نواحي مرزي

   5ق. به باالترين عنوان فرماندهي برگزيده شد. 329و در سال  4منصب وزارت رسيد
هـاي بربـري    عامر و پس از آن در دوره المستعين باهللا خليفه اموي شخصـيت  در دوره بني

د. يكي از اين افراد كيدير دمري أَبرَص بـود كـه در منـابع از وي بـه     ديگري به شهرت رسيدن
هـاي تابسـتانه    او در يكـي از جنـگ   6عنوان فرماندهي بزرگ با اقدامات مهم ياد شده است.

ق. كه جنگي سخت و بسيار شـديد گـزارش شـده اسـت، در      390ابي عامر در سال  بن منصور
در حقيقت افتخـار   7مات دالورانه نقش بسزايي داشت.شكسته شدن روحيه سپاه رقيب با اقدا

  8چنيني در درجه نخست از آن بربرهاي مغْرِب بود. هاي اين پيروزي در جنگ
نهاجي اسـت كـه او را      بن زيري بن فرمانده ديگر زاوي 9،»هـا  قهرمـان جنـگ  «منـاد صـ 

حـزم و   شير درنـده رزمگـاه و مـردي داراي اراده قـوي، بـا     «و  10»ها خواركننده جنگ«
اند. وي به واليت غَرْنَاطَه دست يافت و نـزد عـوام و خـواص از     توصيف كرده 11»فراست

العاده دستي نيز در علوم دينـي   او عالوه بر هوش فوق 12منزلت بسيار بااليي برخوردار بود.
بـيش از همـه بـه تجربـه و      14و پيروزي بربرها در درگيري با مرتضـي مروانـي   13داشت

                                                 
 .285، ص 5، جحيان ابن  1
  .332، ص5همان، ج  2
 .159؛ بوبايه، همان، ص194، ص الروض المعطارحميري،    3
  .390، ص5)، همان، ج1979حيان ( ابن   4
 .470، ص5همان، ج   5
 .70، صاعمال االعالمخطيب،  ابن  6
 جا. همان   7
 .165ه، همان، صبوباي  8
 دارالثقافـهًْ  بيـروت:  ،1عبـاس، ج  احسان تحقيق ،الجزيره اهل محاسن في الذخيره)، 1979( شَنْتَرِيني بسام ابن علي الحسن ابي  9

  .453ص للتوزيع، و النشر و هًْللطباع
  .125، ص 3عذاري، همان، ج ابن  10
  .514الخانجي، ص هًْمكتب ، قاهره:1ج عنان، عبداهللا محمد تحقيق ،غَرْنَاطَه اخبار في االحاطه )،1973( خطيب ابن الدين لسان  11
  .106، ص4دارالمعارف، چ ، قاهره:2ج ضيف، شوقي تحقيق ،المغْرِب حلي في المغْرِب )،1964( سعيد ابن مغْرِبي موسي بن علي  12
، ق)422- 92االمويـه (  ي سـقوط الخالفـهًْ  البربر في االندلس: دراسه لتاريخ مجموعه اثنيه من الفتح ال)، 2001محمد حقّي (  13

  .197النشر و التوزيع المدارس، ص جا]: شركهًْ [بي
عبدالرحمن الناصر ملقّب به المرتضي بود كه خيران عامري و جمع كثيري از يـارانش او را   بن عبداهللا بن محمد بن عبدالرحمن  14

 در اسـالمي  دولـت  تاريخ ،)ش1366( عبداهللا عنان د. محمدحمود برخاستن بن به خالفت اموي برگزيدند و به مخالفت با علي
  .656كيهان، ص مؤسسه تهران: ،1آيتي، ج عبدالمحمد ترجمة ،اندلس
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  1.گشت زيركي وي بر مي
به شجاعت معروف بود «مناد نيز  بن زيري بن ماكَسن بن برادرزاده زاوي يعني حبوس (حباسه)

مـنش معرفـي شـده     او يكي از بزرگان صنْهاجه و فردي بـزرگ  2اش منزلتي داشت. و در قبيله
كشته شـد.  ق. 402ميان اهالي قُرْطُبه و المستعين باهللا در سال » رمداي«حبوس در نبرد  3است.

هاي نبرد از او صدمات زيادي ديده بودند، پس از اين رويداد نفـرت   اهالي قُرْطُبه كه در ميدان
خود را نسبت به او به اوج رسانده و جسدش را مثله و اعضاي بدنش را تكه تكـه كردنـد، و   

  4اش را به آتش كشيدند. در نهايت جنازه
غمـر،   ابـي  بـن  عطيـه، مسـعود   بـن  خير، مقاتل نب توان به عبدوس از ديگر فرماندهان بربر مي

  5ابراهيم خَليع اشاره كرد. بن كُتَامي و حسين احمد بن ثعبان
اميه و حاكمان دولـت عـامري از    به كمك اين فرماندهان توانمند بربر بود كه خلفاي بني

هاي اسالمي برآمدنـد. ايـن    پس سركوبي دشمنان مسلمان داخلي و مسيحيان خارج از سرزمين
فرماندهان به همراه افراد تحت فرماندهي خود هميشه براي خـدمت بـه اسـالم و مسـلمانان     

هـاي جامعـه انـدلس رو در رو شـوند؛      شدند، هرچند گاهي ناگزير بودند با عرب انتخاب مي
ايـن بربرهـا بـه شـجاعت، سـواركاري و سرسـختي        6شمردند. هايي كه آنها را خوار مي عرب

زيـري بـه باهوشـي،     بـن  خصوص بنوزيري و در رأس آنها زاوي به معروف بودند. بزرگان بربر
هاي فرماندهان  شدند همچنان كه برخي از آنها داراي بعضي خصلت زيركي و علم شناخته مي

   7اندلس نظير اهتمام به ادب و همنشيني با علما و ادبا بودند.
  اندلس سپاه بر بربر نظامي فنون تأثير

ر دست است كه تأثير بربرها را در فنـون نظـامي انـدلس نشـان     در زمينه نظامي متن مهمي د
گـان و سـربازان خـود     دهد. در اين متن يكي از حاكمان محلّي اندلس به غالمان و خاصـه  مي

كند كه از تقليد بربرهـا در پوشـاك و لـوازم سـواركاري خـودداري       دستور اكيدي صادر مي
                                                 

 .166بوبايه، همان، ص   1
  .486، ص1، جاالحاطه في اخبار غرناطهخطيب،  ابن  2
 .107، ص2سعيد، همان، ج جا؛ ابن همان   3
 .486، ص1همان، ج خطيب، ابن   4
 .124، ص6)، همان، ج1956ان (حي ابن   5
 .166بوبايه، همان، ص   6
 .198حقّي، همان، ص   7
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خود را سوار بر اسبي با زين بربـري ديـد   نمايند. وي هنگامي كه در يك سفر يكي از غالمان 
سـوار، زيـن    چنان به خشم آمد كه به حاجب خود دستور داد عالوه بر مجازات غالم اسـب 

مزبور را در پيش ديدگان سربازان آتش زند. پس از مدتي رفتار حاكم با بربرها تغيير كرده و 
اخت زين پسنديد و آن سواري و س پوشاك آنان در نظرش نيكو آمد و روش آنان را در اسب

را هم بر سوار و هم بر اسب سبك دانسـت تـا آنجـا كـه بـه روزگـار بيمـاري از تماشـاي         
  1برد. سواري آنان و سبكي و چاالكي حركتشان لذت مي اسب

ها از اهميت خاصي برخـوردار اسـت چـرا كـه      اين متن در رابطه نظامي بربرها و عرب
در فنون نظامي به ويژه طي قرن چهـارم هجـري نمايـان    تأثيرپذيري اهالي اندلس از بربرها را 

  توان به شكل زير خالصه نمود: ترين موارد اين متن را مي سازد. مهم مي
  تحسين مهارت سواركاري بربرها از سوي اندلسيان كه به تقليد از آنان انجاميد. - 
 كنندگان فنّ جنگاوري بربرها و موافقت بعدي وي بـا  پيوستن حاكم به صف تحسين - 

  تقليد از آنان.
گسترش كاربرد زين عدوي بربري كه ستايش نويسنده را به دليل زيبـايي و ويژگـي    - 

  خاص برانگيخته است.
  سبكي پوشش و لوازم جنگي سوار بربري در برابر سنگيني لباس رزم اندلسي. - 
  2العاده بربرها در سواركاري. مهارت فوق - 

كام و جلوگيري از نفوذ بـاران از سـوي   افزون بر اين خيمه و خرگاه بربرها به دليل استح
  3هاي جنگي اندلسيان مورد استفاده قرار گرفت. ارتش اندلس در اردوگاه

  بربر هاي مخالفت و ها شورش
 172- 138بدون شك جنگجويان بربر نقش مهمي در سپاه اموي اندلس از زمان عبدالرحمن داخل (

اكمان اندلس براي حل مشكالت نظامي داخلي ق.) تا خالفت حموديان ايفا كردند. اگرچه خلفا و ح
ـا      و خارجي خود از بربرها ياري مي ـان را ب ـتند، ايش ـا نداش گرفتند، اما همواره تعامل خوبي با بربره

واسطه جايگاه نظامي آنان  كردند. ديگر افراد سپاه هم به كوچكترين خطا به بدترين وضع مؤاخذه مي
                                                 

 .193- 191، صص 6)، همان، ج1956حيان ( ابن   1
 .289- 288حقّي، همان، صص  2
 .640، ص6)، همان، ج1956حيان ( ابن   3
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توان شورش بربرها  در مجموع مي 1ان اختالف و رقابت داشتند.، پيوسته با آندانستند يمكه حقّ خود 
  را در دوره امويان اندلس به موارد زير محدود كرد:

  مركزي) حكومت با مخالفت( سياسي يا خواهانه جدايي هاي . شورش1
هاي مخالف امويان بوده است، مـثالً در دوره   ها ابراز تمايل به حكومت منشأ اين نوع شورش

و حتّي برخي افراد خانـدان امـوي يـا وابسـته بـه آن       2هايي به تحريك عباسيان اموي شورش
گرفت كه اين مخالفان براي رسيدن بـه هـدف خـود از بربرهـا اسـتمداد       خاندان صورت مي

بي  مغيـث  هاي عالءبن طلبيدند. بربرها در شورش مي صـحشـورش   3؛ق.) 146داعـي عباسـيان (   ي
- 180هشـام (  بن عبدالرحمن عموي خليفه حكم بن رش سليمانو شو 4فهري حبيب بن عبدالرحمن

  هاي سياسي بودند، حضور داشتند. كه همگي شورش 5ق.) 206
  مذهبي هاي . شورش2

گرفت و  هاي مذهبي در اندلس به مثابه يك تهديد جدي در مناطق خاصي صورت مي شورش
 6يعنـي اوزاعـي و مـالكي   بيشتر با ماهيتي شيعي و خوارجي به ستيز با مذاهب رسمي انـدلس  

هـاي گونـاگون در    پرداخت. در مقابل حكومت مركزي با قاطعيت و جـديت و بـا روش   مي
                                                 

 .196حقّي، همان، ص   1
  .48النشر، ص و للطباعهًْ الحياهًْ دارمكتبهًْ منشورات بيروت، فرقوط، انذوق ترجمة ،األنْدلُس في العرب حضارهًْتا]،  پرونسال [بي   2
  .332، ص1؛ مقّري، همان، ج154، ص4خلدون، همان، ج ؛ ابن51، ص2عذاري، همان، ج ابن  3
 تا]، [بي عذري عمر بن ؛ احمد183- 181، صصروض المعطار؛ حميري، 316؛ ج، ص63، ص1، جالسيراء هًْالحل)، 1985( ابار ابن   4

 ،الممالـك  جميـع  الـي  المسـالك  و البلدان غرائب في البستان و اآلثار تنويع و االخبار ترصيع كتاب من األنْدلُس عن نصوص
 عبـد  بـن  محمـد  بـن  محمـد  اهللا عبـد  ؛ ابـو 11 - 1االسـالميه، صـص   الدراسات معهد منشورات مدريد: اهواني، عبدالعزيز تحقيق

 في المشتاق نزههًْ كتاب من مأخوذه األنْدلُس و مصر و السودان ارض و المغْرِب هًْصف ،)1864( الحمودي ادريسي ادريس بن اهللا
 تـاريخ  فـي  األنفـس  فرحـهًْ «من منتقي تعليق ،)1375( غالب ايوب ابن بن ؛ محمد191ليدن، ص  مطبعه بريل: ،اآلفاق اختراق
  .285األول، ص  المجلد العربيه، المخطوطات معهد ،»األنْدلُس

  .70، ص2عذاري،همان، ج ناب  5
سال ادامه يافت  40مردم اندلس در ابتدا مانند مردم شام پيرو فقه ابوبكر اوزاعي بودند. اين مذهب در اندلس تقريباً به مدت    6

هشام، مذهب مالكي بر آن تسلط يافت. بنا به نظر برخي ساده بودن فقه مالكي و به عقيـده برخـي    بن تا آن كه در عهد حكم
ق.) از خالفت سبب گسترش فقه مالكي در اندلس شـد. فرمانرويـان    158- 136انس به خلع منصور عباسي ( بن ي مالكفتوا

 كثيـر  عمـرابن  بـن  اسـماعيل  الدين عماد اموي اندلس نيز به پاس اين فتوا مذهب مالكي را در اندلس گسترش دادند. ابوالفداء
 ترتيب )،1998( عياض يحصبي قاضي موسي بن ؛ ابوالفضل116- 115الفكر، صص دار ، بيروت:10ج ،النهايهًْ و البدايهًْ )،1978(

 . 80العلميه، ص دارالكتب ، بيروت:1ج هاشم، سالم محمد تصحيح ،مالك مذهب اعالم لمعرفهًْ المسالك تقريب و المدارك
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شـورش   1هـاي بربـر در كـوره تاكُرُنّـا،     آمـد. شـورش   هـا بـر مـي    صدد سركوبي ايـن شـورش  
از  3القـط  معاويه معـروف بـه ابـن    بن شورش احمد 2؛ق.) 160- 150مكنَاسي ( عبدالواحد بن شقيا
  هاي مذهبي بود كه بربرها در آنها نقش فعال داشتند. ششور

  اي قبيله و قومي هاي . شورش3
ها غالباً برخاسته از داليل و عوامل فوري و آني مانند سنگيني ماليات، حفظ  اين نوع از شورش

هـاي ديگـر شورشـيان،     كرامت و بزرگي و افتخارات گذشـته قبيلـه، پنـاه گـرفتن از تهـاجم     
تر از همه عجز و ناتواني سـلطان در برقـراري امنيـت بـوده      منافع مشترك و مهمپيماني يا  هم

شـورش يحيـي    6؛هابـل در كـوره جيـان    شورش بني 5،وانْسوس بن عبداهللا بن اصبغ شورش 4است.
و  8در لَشْـبونَه  شورش ابـن عوسـجه   7،ق در كوره ريه و جزيره و تاكُرُنّا265جزيري در سال 

اي بربـر عليـه    هـاي قبيلـه   همگـي از شـورش   9طماشـكه  برها به نـام شورش يكي ديگر از بر
  حكومت اموي اندلس بودند.

  ها شورش . ديگر4
هـا صـورت    ها هم وجود داشت كه يا توسط بربرها يا با مشـاركت عـرب   شماري از شورش

ا اند و تنها به ذكر نام آنه ها سخني نگفته گرفته است. منابع در مورد داليل وقوع اين شورش مي
 11الياس بربـري  بن عبدالكريم بن و شورش محمد 10ماجول يامين و ابن اند. شورش ابن بسنده نموده

                                                 
 .81قوطيه، همان، ص ابن   1
همان، ج  خلدون، ؛ ابن605صادر، ص  دار ، بيروت:5ج ،التاريخ في املالك )،1965( اثير ابن الكرم ابي بن علي الحسن أبو الدين عز  2

 هًْالعربي هًْدارالنهض بيروت: ،األنْدلُس و المغْرِب تاريخ في تا]، مختار عبادي[بي ؛ احمد54، ص2عذاري، همان، ج ؛ ابن157، ص4
 ، دمشق:1ج ،الخالفه حتي الفتح من حضارتها و األنْدلُس تاريخ في دراسات )،1972( ؛ احمد بدر110النشر، ص و هًْللطباع
 .95- 94صص  اطلس، مكتبهًْ

  .216؛ حقّي، همان، ص134 - 133، صص3)، همان، ج2009حيان ( ابن   3
  .214و  209حقّي، همان، صص   4
  .72، ص2عذاري، همان، ج ؛ ابن131- 128، صص2)، همان، ج2002حيان ( ابن   5
  .73- 72، صص3)، همان، ج2009ان (حي ؛ ابن136، ص2عذاري، همان، ج ابن   6
  .212؛ حقّي، همان، ص137، ص2عذاري، همان، ج ابن   7
 ميغيـل  المعهـد  العلميـه  لألبحاث األعلي المجلس مدريد: مولينا، لؤيس تحقيق ،األنْدلُس بالد ذكر )،1983( المؤلف مجهول   8

  .180أسين، ص
  .213؛ حقّي، همان، ص 70، ص2)، همان، ج2002حيان ( ابن   9

 رياض: ،الهجري الثالث القرن من االخير الربع في األنْدلُس )،1995( الخيل ابراهيم ابا ؛ محمد138، ص2عذاري، همان، ج ابن  10
  .291- 290العامهًْ، صص عبدالعزيز الملك مكتبهًْ مطبوعات

  .136، ص2عذاري، همان، ج ؛ ابن499حزم، همان، ص  ؛ ابن113عذري، همان، ص  11



 1396بهار ، 32، شمارة نهمسال ، ممطالعات تاريخ اسال  48

  ها بودند.  از جمله اين شورش
  هجري) پنجم قرن( اندلس فتنه در بربرها نقش

در قرن پنجم هجري و با ضعف خالفت اموي اوضاع شهرهاي اندلس رو به وخامـت نهـاد و   
اندلس به خصوص در قُرْطُبه به راه افتاد كه مورخان و محققـان  يي در سراسر نقاط ها شورش

هاي مورخان درباره ماهيت فتنه اندلس  . آرا و ديدگاهكنند يمياد » فتنه«تاريخ اندلس از آن به 
در قرن پنجم و مسئوليت نتايج آن متفاوت و متناقض است. غالب مورخان اندلسـي مسـئوليت   

هـا در پـي    بر اين باورند كه بربرها با تجاوز به سرزمين ها آناند.  فتنه را متوجه بربرها دانسته
 1انـد.  سرنگون كردن خالفت و ايجاد فتنه ميان امت با هدف حـاكم شـدن بـر جزيـره بـوده     

دانند. اين گروه معتقدند كـه   عبدالجبار المهدي مي بن گروهي ديگر مسبب فتنه اندلس را محمد
مورخـان و   2بزرگ و طوالني اندلس را فراهم كرد. فتنهساد و عبدالجبار موجبات ف ناداني ابن

اما برخـي دو سـوي فتنـه     3؛اند محققان معاصر نيز انگشت اتهام را به سوي بربرها نشانه رفته
  4اند. يعني عرب و بربر را مقصر حادثه دانسته

طُبه را بـه  عبدالجبار المهدي بود كه شورش قُرْ بن هشام بن خليفه اموي در اين هنگام محمد
ي شخصـيتي او را چـون هتـك    هـا  يژگيواعتماد مردم شهر رهبري كرد. منابع تاريخي بعضي 

ها را از دوران جواني و بـه   . او اين خصلتاند كردهورزي و تهاجم بيان  حرمت، فحاشي، كينه
هـاي   او به دليـل ايـن ويژگـي    5هنگام مالزمت و همنشيني با صعاليك و اوباش آموخته بود.

به سـامان رسـاندن امـور برنيامـد؛ بلكـه توجـه خـود را بيشـتر بـه           عهدهي نه تنها از اخالق
ي كه از بربرها به دل داشت باعث نارضايتي ا نهيكاختالفات قومي و نژادي معطوف كرد و با 

هـاي المنصـور و    آنان شد. اين در حالي بود كه حكومت اموي متكي به بربرها بود و پيروزي
طبيعي بود هرگونه رنجش يا توهين به آنها باعـث خـارج    6ر آنان بود.فرزندش ناشي از حضو

                                                 
 .274، ص2)، همان، ج1980عذاري ( ؛ ابن194- 193، صص6)، همان، ج2006ن (حيا ابن   1
 .5، ص2، جالسيراء هًْالحل)، 1985ابار ( ابن؛ 76، ص3)، همان، ج1983عذاري ( ابن   2
 شـباب  موسسـهًْ  اسكندريهًْ، ،بقرمونهًْ بِرزال بني دولهًْ: األنْدلُسي التاريخ في دراسات )،1990( حمدي حسين محمد عبدالمنعم  3

 . 28الجامعهًْ، ص
، قاهره: 2ج ،الناصر عهد بدايه الي الفتح من االول، القسم - االول العصر األنْدلُس، في االسالم دولهًْ )،1997( عنان عبداهللا محمد   4

 .590- 589الخانجي، صص مكتبهًْ
 دار البيضـاء:  احمد، ضيف ابو مصطفي تحقيق ،الوسيط العصر في االسالمي المغْرِب تاريخ )،1985( عبدالوهاب نويري بن احمد   5

 .128المغْرِبيهًْ، ص النشر
  .192، ص4خلدون، همان، ج ابن   6
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شد. خلفاي امـوي پـس از حكـم منصـور افـرادي       شدن زمام امور از دست حاكمان اموي مي
اي از بين آنان برنخاسـت. هـر    سال فرد شايسته 22النفس و ناكارآمد بودند و در مدت  ضعيف

تيابي به خالفت بود و ضعف و ناكارآمدي، آنـان را  يك از آنها تنها به فكر منافع فردي و دس
ســليمان و  بــن كشــاند تــا بــدانجا كــه تشــويق و تحريــك هشــام بــه حمايــت از بربرهــا مــي

حكم توسط بربرها صورت گرفت. بنابراين ضعف خلفاي اموي از جمله عواملي بود  بن سليمان
مـوي را در اواخـر قـرن    و ماللت خـاطر خانـدان ا   واداشتكه بربرها را به اقدامات متعدد 

  1.آوردچهارم فراهم 
  گيري نتيجه

ها در انـدلس بـه مناسـبات     ترين حوزه تعامل و ارتباط بين بربرها و عرب ترين و مهم گسترده
سياسي و نظامي اين دو مربوط است. دوره فتح به عنوان يك دوره مقدماتي در روابط بربرها 

بـار   بط اين دو قوم در حـوزه سياسـي و نظـامي بـه    دار و ژرفي را در روا ها نتايج دامنه و عرب
آورد. بربرها با ورود عبدالرحمن داخل به اندلس و حتّي پيش از آن در مغرب از او حمايـت  
كردند و عبدالرحمن به كمك آنها توانست حكومت ساقط شده اموي را در اندلس احيا كند. 

و استفاده از آنهـا در تكاپوهـاي    در دوره امارت هر چند بربرها در سپاه اموي حضور داشتند
هـايي   نظامي و سياسي ويژگي بارز دوره امارت در اندلس بوده است؛ اما آنها در برخي شورش

افتاد مشاركت داشتند. اين اقدام بربرها كه بيـانگر   كه بر ضد حكومت اموي اندلس به راه مي
به منظور راضي نگهداشتن نارضايتي بربرها از حكومت اموي بود، باعث شد تا حاكمان اموي 

آنها و جلوگيري از نافرماني و نيز عدم پيوستن آنان به شورشيان عالوه بر انـواع هـدايا، اقـدام    
ويژه ساكنان ثغور كنند. در دوره خالفت روابـط سياسـي و    به واگذاري اقطاع در ميان آنها به

خلفا و ادامه رونـد  نظامي بربرها با حكومت اموي گسترش يافت و اين امر به جهت كفايت 
اقطاع به بربرها بود و از اين رو هيچ شورشي در اين دوره توسط بربرها عليه حكومت امـوي  
گزارش نشده است. گفته شده كه حكم مستنصر تحت تأثير نيروي نظامي و سواركاري بربـر  

رابطـه   از ابزارآالت نظامي و خيمه و خرگاه بربرها در سپاه اموي استفاده نمود. در قرن پنجم
عبـدالجبار كـه بـه     بن ها با توجه به روي كار آمدن خلفاي نااليقي چون محمد بربرها و عرب

اي  زدند، مشوش شد و بر اين اساس بربرها موجبـات شـورش و فتنـه    هاي نژادي دامن مي كينه
                                                 

 .220حقّي، همان، ص   1
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هـا در پـي سـرنگون كـردن      گسترده را در اندلس فراهم كردند. بربرها با تجاوز به سـرزمين 
وي و ايجاد فتنه ميان امت با هدف حاكم شدن بر جزيره برآمدنـد. آنچـه دربـاره    خالفت ام

در دوره امويان اندلس گفتني اسـت ايـن كـه هرگـاه      ها عربرابطه سياسي و نظامي بربرها و 
ها تيره بود و  قدرت سياسي حاكم در حالت ضعف و ناتواني قرار داشت رابطه بربرها و عرب

داشت؛ اما هنگامي كه قدرت سياسي حـاكم در   حكومت اموي وا مي بربرها را به اقدام عليه
هــا و بربرهـا در حالــت تعــادل و وضــعيت   آل و مناســبي بـود، رابطــه عــرب  وضـعيت ايــده 

  گرفت. آميز قرار مي مسالمت
  

  منابع و مĤخذ
ـ  ،الهجـري  الثالـث  القرن من االخير الربع في االندلس م)،1995( ابراهيم محمد الخيل، ابا  -   مطبوعـات  اض:ري

  .العامهًْ عبدالعزيز الملك مكتبهًْ
 قـاهرهًْ:  مـونس،  حسـين  تحقيـق  ،السـيراء  الحلـهًْ  م)، 1985( بكـر  ابـي  بـن  عبداهللا بن محمد ابوعبداهللا ابار، ابن  - 

  . دارالمعارف
 و النشـر  و للطباعـهًْ  دارالفكـر  بيـروت:  هـراس،  عبدالسالم تحقيق ،الصلهًْ لكتاب التكملهًْ م)، 1995( ----  - 

  .التوزيع
  .صادر دار بيروت: ،التاريخ في الكامل م)، 1965( الكرم ابي بن علي الحسن أبو عزالدين اثير، ابن - 
 بيـروت:  عبـاس،  احسان تحقيق ،الجزيرهًْ اهل محاسن في الذخيرهًْ م)، 1979( علي الحسن ابي شَنْتَرِيني، بسام ابن - 

  .االولي الطبعهًْ ع،للتوزي و النشر و للطباعهًْ دارالثقافهًْ
 محمـد  عبدالسـالم  تحقيـق  ،العـرب  انساب جمهرهًْ م)، 1982( سعيد بن احمد بن علي محمد ابي اندلسي، حزم ابن - 

  .دارالمعارف قاهره: هارون،
  العربي. دارالكتاب بيروت: مكي، علي محمود تحقيق ،المقتبس م)، 1973( خلف بن حيان ابومروان حيان، ابن - 
 الدراسـات  و للبحـوث  فيصل الملك مركز رياض: مكي، علي محمود تحقيق ،الثاني السفر م)، 2002( ----  - 

   االسالميهًْ.
 الدراسـات  و للبحوث فيصل الملك مركز رياض: مكي، علي محمود تحقيق ،الثالث السفر م)، 2009( ----  - 

  .االولي الطبعهًْ االسالميهًْ،
 آالداب كليـهًْ  الثقافـهًْ  العربـي  االسـباني  المعهد مدريد: ،)الخامس السفر( شالميتا بدرو نشر م)، 1979( ----  - 

  .بالرباط
  .بيروت: دارالثقافهًْ حجي، علي عبدالرحمن تحقيق ،السفرالسادس م)، 1956( ----  - 
  .العصريهًْ بيروت: مكتبهًْ هواري، الدين صالح شرح ،السادس السفر م)، 2006( ----  - 
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 ليـوي  تحقيق ،االسالم ملوك من االحتالم قبل بويع من في االعالم االعمال م)، 1956( الدين لسان خطيب، ابن - 
  . بيروت: دارالمكشوف پرونسال،

  . الخانجي مكتبهًْ قاهرهًْ: عنان، عبداهللا محمد تحقيق ،غَرْنَاطَهًْ اخبار في االحاطهًْ م)، 1973( ----  - 
 مـن  و البربـر  و العجـم  و العـرب  أيـام  في الخبر و تدأالمب ديوان و العبر م)، 1998( عبدالرحمن خلدون، ابن - 

  الثانيهًْ. الطبعهًْ بيروت: دارالفكر، شحادهًْ، خليل ، تحقيقاألكبر السلطان ذوي من عاصرهم
، دارالمعـارف  قاهرهًْ: ضيف، شوقي تحقيق ،المغْرِب حلي في المغْرِب م)، 1964( مغْرِبي موسي بن علي سعيد، ابن - 

  .بعهًْالرا الطبعهًْ
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تقريب بين مذاهب اسالمي و به رسميت شناخته شدن مـذهب   هدف باكنگره نجف كه  چكيده:
ـار بـراي      م. برگزار شد، يكي از آخرين تالش1743ق./1156شيعه جعفري در سال  ـاه افش ـاي نادرش ه

ـان ايـران  - ايجاد تغيير در نظم سياسي ـاكنون        مذهبي معارض مي ـني بـود. اگرچـه ت ـاني س ـيعي و عثم ش
ـا ايـن       اشارات و مطالعات متعددي در باب گزارش اين نشست و اثرات آن صـورت گرفتـه اسـت، ام

تحليلي در مطالعات تاريخي كـه مبتنـي بـر بررسـي موشـكافانه      - گيري از روش توصيفي نوشتار با بهره
ـنّ   اي است، تالش مي اسناد و مدارك كتابخانه ـلفي ايـن نشسـت را كـه برآمـده از      كند روايـت س ي س

يق قرار دهد. در ايـن زمينـه   تحق موردمشاهدات شيخ عبداهللا سويدي، نماينده والي بغداد در نجف بود 
ـاعي   بسط و تفسير مقدماتي همچون شناخت سياست هاي مذهبي نادرشاه افشار، شرايط سياسي، اجتم

ـا و متفكـران       هاي شكل عراق در نيمه قرن هجدهم ميالدي و زمينه ـان علم ـلفي در مي گيري انديشـه س
ـاعي و  ها خاستگاهمسلمان مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنين غايت اين پژوهش بررسي  ي اجتم

ـا    گ شكلفكري جريان سلفي در عراق و ارائه تاريخي مختصر از روند  يري كنگره نجف اسـت كـه ب
ـبات فكـري و فرهنگـي     مقايسه تطبيقي دو روايت شيعي و سني از اين نشست، تصـو  ـازه از مناس يري ت
  رايج در طيف سني و سلفي علماي عراق ارائه خواهد شد.
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Abstract: As his last unifying effort, Nādir Shāh Afshār’s ecumenical congress in Najaf 
1156A.H./1743A.D. was held to make a change in the socio-religious system of Iran and 
Ottoman relationship. Although several studies have been carried out regarding this 
congress in Persian academic literature, this paper accomplishes a careful study, based on 
analytic method, on a counter-narrative of Najaf Congress which based on the observations 
of an eminent member and representative of Baghdād’s governor, known as Shaykh 
Abdullāh Suwaidi. On this basis, we will describe various aspects of socio-religious 
policies of Nadir and Iraq in the middle of eighteenth century, which maintains the 
emerging of Salafi thought among scholars and Muslim thinkers of the time. 
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  شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي عراق در عصر عثماني
واسطه فتح موصل براي نخسـتين بـار    م. به1515ق./897از زماني كه نيروهاي عثماني در سال 

پاي به عراق نهادند، اين سرزمين جايگاهي مهم و استراتژيك در مرزهاي شـرقي امپراتـوري   
داشت تا بتوانـد شـرق آنـاتولي را     ناچار بايد بر عراق تسلط مي دست آورد. دولت عثماني به به

خواندند و بايد وجهه مذهبي و معنوي  مي اهللا حفظ كند. سالطين عثماني خود را خليفه رسول
وجـه   هـيچ  سوي مرزهاي عراق، شاه شيعي ايـران بـه   كردند. در آن اين جايگاه را نيز حفظ مي

كوشيد ادعاي خود را نسبت به تسلط  راضي به پذيرش اين ادعاي سلطان عثماني نبود، بلكه مي
عـراق را ميـراث قـانوني و     بر عتبات عاليات تكرار كند. پادشاهان صـفوي در ايـران جنـوب   

دانستند و بر سر تسلط بر آن ناحيه قريب به دو قرن با دولت عثماني و حكام  تاريخي خود مي
جنگيدند. به علت وجود ادعاي شـيعي ايرانـي، اهميـت جنـوب      نشانده آنها در عراق مي دست

هاي متقـدم تسـلط    ساز امنيت آناتولي در دوره عراق بسيار بيشتر از نقاط شمالي بود كه زمينه
  گرديد. عثماني بر عراق مي

هاي ايران و عثماني بخش مهمي از تاريخ عراق را در قرون متأخر تحت تأثير خود  جنگ
قرار داده بود. اگرچه هر دو سوي متخاصم طي معاهداتي همچـون قـرارداد آماسـيه در سـال     

، اما آتش جنـگ هميشـه   شده باقي بمانند م. متعهد شده بودند بر مرزهاي تعيين1555ق./ 962
عنوان آخرين قـرار   م. به1639ق./ 1049ور بود تا اينكه در نهايت قرارداد زهاب در سال  شعله

يك از اين معاهدات در آن زمان كـه نيـروي پرخـروش و     پابرجا ميان طرفين باقي ماند. هيچ
ندگي نداشت. جنگاوري همچون نادرشاه افشار در ايران بر سر قدرت آمده بود، قابليت بازدار

م. به عراق حمله كرد و در 1743ق./ 1155م. تا 1732ق./ 1144هاي  نادر چهار مرتبه بين سال
هايش براي تسلط بر اين ديار طرحي نافرجام براي به رسميت شـناختن مـذهب    آخرين تالش

گـاه بـه نتيجـه مطلـوب      شيعه جعفري توسط علماي مذاهب اهل سنت مطرح كرد كه هـيچ 
سـني را از نـزاع    - كوشيد مبناي عقيدتي تعـارض شـيعه   نادر در اين پيشنهاد مينرسيد. اگرچه 

هاي تداوم حمالتـش بـه    ترين انگيزه ميان ايران و عثماني حذف كند، اما درواقع يكي از اصلي
هاي مشروعيت ديني خالفت اسالمي نزد سالطين عثماني بود.  جنوب عراق، سست نمودن پايه

رين تهديدات ايران براي حاكميت دولت عثماني بـر عـراق بـود و    ت بخش مهم مرگ نادر پايان
  خان زند اين روند را اندكي تغيير داد. مدت بصره به دست كريم تنها تصرف كوتاه
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 150اگرچه تسلط دولت عثماني بر عراق قريب به چهار قرن تداوم يافت، اما به غيـر از  
ستقيم بوده و بر مبناي ايجاد مناسـبات  سال آخر، الگوي حاكميت عثماني بر عراق كامالً غيرم

حاكميتي با نخبگان و اعيان بومي شكل گرفته بود. خاندان جليلي در موصل، خاندان بابـان در  
هاي آشـكاري از ايـن سياسـت حـاكميتي بودنـد. سلسـله        سليمانيه و مماليك در بغداد نمونه

بودند از ابتداي قرن هجدهم بـا  زادگاني از صفحات شمالي قفقاز  مماليك بغداد كه اصالتاً بنده
- 1724ق./ 1159- 1136(پاشـا   م.) و احمد1724- 1704ق./ 1136- 1115(واليت حسن پاشا 

ثبات يافت، در عصر سليمان پاشاي كبيـر در آغـاز قـرن نـوزدهم بـه اوج رسـيد و        م.)1747
ت عصـر حكومـ  توان  ميم. پايان يافت. 1831ق./ 1246درنهايت با سقوط داوود پاشا در سال 

گيـري   دانسـت. قـدرت  همزمان مماليك در عراق را با ورود دولت عثماني به سراشيبي زوال 
گـاه   يچهـ نژاد و مستقل بغداد در برابـر مخـدومان تـرك خـود در اسـتانبول،       ير همغپاشايان 

امـا همـين شـرايط در مصـر      ؛عالي قرار گيرد توانست مورد تأييد و خواست ساكنان باب ينم
پاشا نيز محقق شده بـود و بعـدها خانـدان حسـيني در تـونس و اشـراف       ي محمدعلواسطه  به
  عالي پيوستند. مساعد در حجاز نيز به جرگه حكام مستقل از باب آل

كوشـيدند بـا تقويـت پايگـاه حكومـت خـود پيونـدهاي         يمتمامي اين حكمرانان محلي 
كومـت خـويش را   هاي مشـروعيت ح  يهپاتري با مردم بومي ايجاد كنند تا از اين طريق  يقعم

ي نزديـك بـه دو قـرن    ا سابقهسازند. از سوي ديگر مردمان بومي تمامي اين نقاط  تر مستحكم
گـاه منجـر بـه     يچهبيگانگي و پذيرش اجباري قدرت حكمرانان ترك را در ذهن داشتند كه 

الطرفين ميان حاكمـان و محكومـان نشـده بـود. در چنـين شـرايطي سياسـت         يمرضارتباطي 
كننده و ضـامن بقـاي حاكمـان غيربـومي و نخبگـان       يينتعخاورميانه به عاملي  در  1نخبگان

ي آشـكار ايـن نيازمنـدي دوجانبـه از نخسـتين      هـا  نشانهنيازمند شأن و جايگاه تبديل گرديد. 
ي ايـن روابـط   هـا  نمونـه ي حكومت مماليك در عراق هويدا گرديد. يكي از نخسـتين  ها سال

  ويدي و احمد پاشا آشكار گرديد.متعامل در مناسبات شيخ عبداهللا س
  احمدپاشا والي مملوك بغداد و حمالت نادرشاه افشار

ي تغييـر  كل بهم. مناسبات منطقه 1732ق./ 1144ثاني در سال  تهماسب شاهبا ظهور نادر و عزل 
                                                 

)، الگوي مفهومي سياسـت  1395درباب سياست نخبگان و الگوي مفهومي مرتبط با آن رك: محمد حسين رفيعي(تابستان    1
  .76- 55، صص 28، ش7، سمجله مطالعات تاريخ فرهنگينخبگان و كاربست آن در تاريخ عراق قرن نوزدهم ميالدي، 
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م. بغـداد را  1733ق./ دهـم آوريـل    1145وپنج شـوال   يستبنخستين اقدام در  عنوان بهكرد. او 
در حقيقت عامل اصلي اين حمله جبران صدماتي بود كه سلطان مخلوع صفوي  محاصره كرد.

م. به بار آورده بود و پـس از شكسـت از   1730ق./ 1142در حمله نافرجام به ايروان در سال 
، قلمـرو غربـي   كرد خاندر قريه  ارزروموالي بغداد و علي پاشا والي  احمد پاشاسپاه مشترك 

دوم در غياب نـادر كـه در    تهماسب  شاهبود. شكست سهمگين  ادهد دست ازايران تا همدان را 
نامه صلحي شد كـه در بغـداد و بـا     يمانپها بود، منجر به تنظيم  يابدالخراسان گرفتار شورش 

حضور احمد پاشا منعقد گرديد. طبق مفـاد ايـن مصـالحه گنجـه، تفلـيس، ايـروان، كاخـت،        
بـود و در مقابـل تبريـز، كرمانشـاه،      شـده  گذارواكارتيل، شروان و داغستان به دولت عثماني 

ماند. نادر بـه نشـانه اعتـراض بـه مفـاد ايـن        يمهمدان، هويزه و لرستان در تملك ايران باقي 
  .به عراق حمله كرد و بغداد را هفت ماه محاصره كرد نامه صلح

نادر در حمله گسترده خود به شهر بغداد در گام نخست با حصار مستحكم بخش رصافه 
ي بخش غربـي نهـاد و احمـد    سو بهر كرانه شرقي رود دجله مواجه شد. به همين جهت رو د

پاشا كه از استحكامات باب الكرخ در غرب بغداد اطمينان نداشت مـردم را بـه شـرق دجلـه     
 گـردآورده ي محـدود  ا منطقهتمام مردم بغداد را در  چراكهمنتقل كرد. تصميم پاشا اشتباه بود 

ي دولت ها كمكاحمد پاشا اميدوار بود تا  1منابع غذايي شهر تسلط داشت. بود و نادر بر تمام
نادر را به عقب براند اما چنين نشد. از سوي ديگر نادر قصد داشت فتح بغداد  سرعت بهعثماني 

با كمترين صدمات به سپاهش محقق گردد. به همين دليل كوشيد از طريق انسداد تمـام طـرق   
ماهـه بغـداد بـه واسـطه حملـه       غداد را بشكند. نهايتاً حصار هفـت انتقال مواد غذايي حصار ب

آمـد،   يمـ ي بغـداد  سـو  بـه سهمگين سپاه طوپال عثمان پاشا كه در حاشيه رود دجله از شـمال  
  نشيني شد. شكست خورد و نادر بدون دستاورد خاصي مجبور به عقب

داد. او كـه   حركت مجدد نادر براي اعمال تسلط بر جنوب عراق پـس از فـتح كرنـال رخ   
يي هـا  درخواسـت  يد و پافشاري بـر تأكگشت، همه تالشش را براي  يم بازظفرمندانه از هند 

عـالي فرسـتاده و انعقـاد پيمـان صـلح       بـاب بـه  م. 1736/.ق1148 كه در سال كار گرفته بود به
 هـاي مهمـي   يروزيعثماني در آن ايام پسلطان اين در حالي بود كه مابين را تقاضا كرده بود.  يف

به درخواست سفير نـادر كـه    و به همين دليل دست آورده بود بهروسيه و اتريش  را در مقابل
                                                 

تـاريخ عـراق بـين     )،1954( عـزاوي  عبـاس ادامـه يافـت.    1146صـفر   7آغاز شد و تـا   1145رجب  25محاصره بغداد در    1
 .273للموسوعات، ص  بغداد: دارالعربيهًْ، 5ج  ،االحتاللين
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نامـه مشـروحي از   نداد.  نشان خوشروي به استانبول رفته بود م. 1741ق./ 1153 در بهار سال
از  يــزآم اغــراقي مبســوط و شــرحدر آن كــه  ارســال شــد نــادر بــه ســلطان محمــودســوي 

ارائـه شـده   استقرار محمدشاه بر تحت پادشـاهي هنـد    كيفيتنال و نبرد كر در هايش يروزيپ
 اش، يـد بـر دسـتاوردها و قدرتمنـدي نظـامي     تأكنادرشاه با ارسال اين نامه قصد داشت با  1بود.
يي نمـا  قـدرت ارتقاء بخشد.  يشها عثماني را در قبال درخواستدولت تابعيت و پذيرش  سطح

ين تـر  مهمرا براي انعقاد پيمان صلح ايجاد كرده بود كه  يا تازهنادر به سلطان محمود انتظارات 
 تيمـور تسلط  به ادعاي او چراكه جنوب عراق) به ايران بودعرب ( عراقانتقال حاكميت  آنها

  شد. بر اين نواحي، موجد مشروعيت ادعاي نادر براي تملك بر آن محسوب مي
زهاب در سـال   شرايط معاهدهر تغييبه  يا هيچ عالقه تنها نه عثمانيدر سوي مقابل، دولت 

در اثـر حركـاتي   بلكه م. ميان شاه صفي صفوي و سلطان مراد چهارم نداشت، 1639ق./ 1048
منـدي از شـرايط    كه در مرزهاي اروپايي قلمروشان انجام داده بود، تمركز بيشـتري بـر بهـره   

نـزاع   بغرنج نادر در مرزهاي شرقي حكومتش صرف كرده بود. در چنين شرايطي كـه آبسـتن  
و اتهام كفـر و زندقـه بـه    مذهب جعفري  يهعثماني عل االسالم يخشميان دو طرف بود، فتواي 

ين تـر  مهـم ايـن فتـوا در پاسـخ     2.را برافروخـت  نـزاع آتش م. 1742ق./1155 در سالنادرشاه 
مذهب  نبود كه خواستار به رسميت شناخت شده صادرزهاب  نامه صلحاصالحيه نادر بر مفاد 

  شده بود. مذهب پنجم مشروع در جهان اسالم عنوان بهشيعه جعفري 
نخستين واكنش نادر به اين فتوي كه معنايي جز رد شدن درخواستش نداشـت، حملـه بـه    

كركوك، اربيـل و  از جمله  شماليچند شهر  همان سال بود كه منجر به فتح تابستان اق دررع
ر در نـاد  در فتح نگرديد. قصـد دست نا در حصر بود بهچندين ماه  شد، اما موصل كهشهرزور 

آفريني براي دولت عثماني و تحميل شرايط صلحي بـود كـه    اين ميان نه فتح بغداد، بلكه هزينه
                                                 

 .110- 108ص تهران: نيما، ص ،1ج ، »دوره افشاريه«اسناد و مكاتبات تاريخي ايران )1364(محمدرضا نصيري    1
، به اهتمام سيد عبـداهللا  تاريخ جهانگشاي نادري)، 1341(استرآبادي  براي متن فارسي اين فتوي بنگريد به: مالمحمد امين   2

  . براي متن تركي اين فتوا نيز بنگريد به:385ص :  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، انوار، تهران
Başbakanlık Osmanli Arşivi (1742), Mühimme Defteri, 148:226; 24 Safar 1155/30 April. 

در قيمت و صرف حجم قابل توجهي از طالهاي به غنيمـت بـرده شـده از هنـد را      برخي از پژوهشگران ارسال هداياي گران
ي، . اقدام نادر در طالكاري (تذهيب) بقعه امام علاند دانستهاالسالم  قبور ائمه عتبات، عامل اصلي فتواي ضدشيعي شيخ ترميم

، من تاريخ العـراق الحـديث   هًْلمحات االجتماعيق.)،  1371(وردي  همتا دانسته شده است. بنگريد به علي در عراق يگانه و بي
 كامل از متن مكاتبات نادرشاه با بابعالي استانبول رك: اي ترجمه؛ همچنين براي 124ص قم: انتشارات شريف رضي، ، 1ج

Tucker, Ernest (2006), ”Letters from Nader Shah to the Ottoman Court, 1736,” translated in Cameron 
Michael Amin, Benjamin C. Fortna, and Elizabeth Frierson, eds., The Modern Middle East: A Sourcebook 
for History Oxford, , pp. 88–394. 
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نويسـي از   يشپ م.1743ق./ 1156 اواخر ساليت در درنها 1تر باشد. يكنزدمفادش به نظر وي 
  د.استانبول فرستاده شو براي تأييد نهايي به تنظيم شد معاهده صلح ميان نادر و احمد پاشا 

نادر اين بار در عين حفظ محاصره موصل به بغداد رفت و به گرمي مورد اسـتقبال احمـد   
آغـاز كـرده    احمد پاشااو كه پيش از حضور در بغداد مكاتبات خود را با  2پاشا قرار گرفت.

يت خـود  بود تا از قصد اصلي خود براي حمله مجدد به عراق پرده بردارد، توانسته بود حسن ن
 امــامبــه همــراه ســپاهيانش در محلــه را بــه پاشــاي بغــداد ابــراز كنــد و اجــازه يافــت تــا 

ن متبركه شهر اعـم از شـيعي و سـني را زيـارت     اردو زند و بسياري از اماك (ع)جعفر بن موسي
 انجـام داد؛ بين شيعه و سـني   يمانيپ بسياري براي ايجاد هم اقداماتو در مدت حضورش كند. ا

حـال بـه زيـارت    عين زيارت كرد تا دل اهل سنت را به دست آورد و در  را حنيفهبارگاه ابو
 ينادر به زيارت و ادا كه يدرحال. كاظمين و كربال و نجف رفت و نذورات بسياري اهدا نمود

شدت پيگيـري   به بغداد نظامي وي در شمال و جنوب هاي يت، فعالپرداخت ياحترام به قبور م
او مشـغول زيـارت    كـه  يش توانستند بصره را محاصره كنند و درحالبخشي از سپاهيان شد، يم

شرقي بود تا  ييا كردن ارتشي براي حمله به قفقاز و آناتولهاندركار م عثماني دستسلطان  ،بود
د. حضور نادر در نجف منجر بـه برگـزاري يكـي از    نادر را مجبور به بازگشت به ايران ساز

بين مذاهب اسالمي گرديد كه به كنگـره نجـف مشـهور     ين رويدادها در تاريخ تقريبتر مهم
  شد و شيخ عبداهللا سويدي نقش بسيار مهمي در آن ايفا نمود.

  والي بغداد احمد پاشاشيخ عبداهللا سويدي و 
يكي از  در م.)1761- 1692ق./ 1174- 1103(يدي ناصرالدين سو بن حسين بن ابوالبركات عبداهللا

اوليـه را در   هـاي  آموزشاو . باب الكرخ به دنيا آمد به نام نشين بغداد ي قديمي و سنيها محله
بـه   اش كه متولي مقبره معروف كرخي بود، ييقرآن، حديث و تفسير فراگرفت و از طريق دا

االمـام   هًْشيخ عبدالقادر، حضـر ال هًْحضر :او در سه مدرسه مشهور بغداد د.درآم سلك متصوفه
. سـويدي در  ثار متعددي از خود بـر جـاي گـذارد   و آكرده  يلاالعظم و مدرسه مرجانيه تحص

                                                 
د نادر براي محاصره موصل و عدم توجه به بغداد مطـرح شـده   متعددي نزد پژوهشگران و صاحب نظران پيرامون قص هاي حدس   1

؛ 128ص ،1ج  همـان،  وردي، . براي شرحي از اين فرضيات بنگريد به: علياند شدهكه همگي بدون شواهد و مدارك خاصي بيان 
أنـا مـن   «حصر باشد : دليل اين امر، اظهارنظر شخص نادر در مالقات با سه تن از بزرگان موصل در جريان  ترين منطقياما شايد 

 .»هًْو الشـريع  هًْاالصل ما كان لي دعوي مع أهل الموصل، ولكن كان مرادي تصحيح عقيدتي و إظهار ما هو الحق مـن ديـن السـن   
  160ص : العقبي، موصل ،1، ج جي ديوه، تحقيق سعيد منهل االولياء )،1967(عمري  بنگريد به محمد امين

  .386ص  ، همان،استرآبادي مالمحمدامين   2
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 و حسـن پاشـا  ي رشد يافت و جايگاه واالي علمي و اجتماعي خود را به كف آورد كه ا زمانه
  قدرت نوپاي مماليك را در عراق پايه گذارده بودند. پسرش احمد پاشا

حسـن و  اش به سرعت وارد حلقه نزديكـان   اجتماعي- عبداهللا سويدي به واسطه جايگاه علمي
احمدپاشا گرديد. او در زمان واليت حسن پاشا به تدريس در مدرسه عمريه و اعظميـه منصـوب   

والي قرار گرفت. قدرت اجتماعي سـويدي و حلقـه    توجه موردشد، اما در دوره احمد پاشا بيشتر 
ز ياس اخضـرال بود. سويدي در محله  مؤثردربار والي در تحوالت بغداد بسيار  احترام موردعلماي 

زيست كه مسكن چند خانواده مهـم و صـاحب نفـوذ     يممنطقه كَرخ در جانب غربي رود دجله 
ديگر همچون خاندان عشاري، شاوي و آلوسي نيز بود. رود دجله ميان جانب شرقي شهر بغداد كه 
محل سكونت و حكمراني پاشا بود و جانب غربي فاصله افكنده بود و همين استقالل باعث ايجاد 

به همين دليل والي خـود را   1ت، پيوستگي اجتماعي و هويت در ساكنان غربي شده بود.نوعي عصبي
  دانست.  يمييد گردانندگان اصلي محالت غربي دجله در بغداد تأنيازمند حمايت و 

از منظر شرايط خارجي حكومت مماليك، حضور اشرف افغان و سپس نادرشاه افشـار بـه   
يش از پيش نيازمند آرامش و ثبات دروني بـراي مبـارزه   مثابه تهديدي جدي پاشاي مملوك را ب

با تهديدات بيروني كرده بود. دولت مركزي عثماني نيـز كـه از سـقوط سلسـله صـفويه رقيـب       
ي بـه  انـداز  دسـت ديرينه خود خشنود بود، حفظ امنيت و ثبات مرزهاي شرقي و در عين حـال  

فتوحـات احمـد    2كار قرار داده بود.برخي نقاط استراتژيك و ارزشمند سواد عجم را در دستور 
م. خاتمه 1724ق./ 1132پاشا در مرزهاي ايران كه اجباراً به دليل شورش قبايل در عراق در سال 

يل و قصـائد  رسـا مورد مدح و ستايش نخبگـان و اشـراف شـهر قـرار گرفـت و       شدت بهيافت، 
ـته متعددي در رثاي شجاعت وي سروده شد. در ميان مداحان وي نام علمـاي   ي همچـون  ا برجس

    4خورد. يمسيد عبداهللا امين الفتوي و شيخ عبداهللا سويدي به چشم  3شيخ حسين الراوي،
                                                 

در ديوان يكي از سران اين خاندان كه معاصر عبداهللا سـويدي نيـز بـوده     توان مياز اين تمايالت نژادگرايانه عربي را  اي جلوه   1
، بتحقيق عماد عبدالسالم رئـوف  ديوان العشاري، )1977( العشاري فارس بـن حـسن بـن علـي بـن حـسيناست، مشاهده كرد: 
موقف السياسـي و   )،1997(رئوف  نيز بنگريد به عماد عبدالسالم االوقاف إحياء التراث االسالمي. هًْار: وزو وليد اعظمي، بغداد

 .57- 42صص : عدد الفصلي االول، بغداد الرواد، هًْمجل، عسكريه لعلماء البغداد في عصر العثماني
حمله به ايران كـه منجـر بـه فـتح كرمانشـاه و      براي متن فتواي شيخ االسالم استانبول در تحريض حسن پاشا و اهل عراق براي    2

قـم: شـريف   موسي كـاظم نـورس،    نقله عن تركي، الوزراء هًْدوح تا]، [بيكركولي  گرديد بنگريد به: رسول 1724همدان در سال 
 3ص  ،1ج همـان،   ،نصـيري  ؛ محمدرضا202، ص 5، ج همان ،عزاوي ؛ عباس103، ص 1ج همان،  ،وردي ؛ علي16ص  رضي،
  .مه)(از مقد

تـاريخ   )،1997(راوي البغـدادي   ثيرگذارش در عراق بنگريد به: محمـد سـعيد  أبراي اطالعات بيشتر پيرامون وي و خاندان ت   3
 )،1962(سـويدي   ؛ عبـدالرحمن 38دارالشـوون الثقافيـه، ص    :، حققه عماد عبدالسالم رئـوف، بغـداد  في بغداد هًْاألسر العلمي

 .72ص المجمع العلمي،: ي، بغداد، تحقيق صفاء خلوصالزوراء هًْحديق
 .215، ص 5، ج همانعزاوي، عباس    4
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اي ديگر از روابط گرم و محكم والي و عبداهللا سويدي در جريان حصـر هفـت ماهـه     پرده
 م. رخ داد كه مردم بغداد را به سختي و مشقت بسيار گرفتار كرده1732ق./ 1145بغداد در سال 

ها با اردوي نادر به  ينگار نامهبود. سويدي در تمام اين مدت امين و مشاور احمد پاشا بود و تمام 
ير و تقـد  مورد شدت بهشد. به همين واسطه پس از پايان حصر نيز  يمخط و مشورت وي انجام 

اين سـابقه درخشـان علمـي     1و نجف منصوب شد. كربالگري  تشكر پاشا قرار گرفت و به مفتي
يني مهم عبـداهللا سـويدي را در قالـب    آفر نقشكنار جايگاه واالي او نزد احمد پاشا، مقدمات در 

  گردهمايي شيعه و سني در نجف به درخواست نادرشاه فراهم آورد.
  2افشار و عبداهللا سويدي نادرشاهكنگره نجف، 

م. 1743ق./ 1156سـال  در  گرفـت،  يماش را در موصل پي  ينظامهاي  يتفعالكه  يدرحالنادرشاه 
د تا بـر  برگزار كن (ع)در حرم امام علي ميان علماي ديني گرفت نشستي يموارد نجف شد و تصم

ـ سر اختالفات ميان شيعه و سني به نتيجه برسـند. او   تـر در انديشـه چنـين اقـدامي بـود و       يشپ
 تـا پيشـنهاد   بـه همـراه آورده بـود   از نقاط مختلف قلمـروش  را علماي سني و شيعي كارواني از 

تـر   يشپپنجمين مذهب رسمي اسالمي به شور بگذارد.  عنوان جعفري را به مذهب شيعهپذيرش 
عملي شد كه اين درخواست از سوي سلطان عثمـاني   آن از پسنيز اشاره كرديم كه اين اقدام وي 

ي ديگر افتاد. در حين حضور نادر در نجـف  ا چارهاالسالم استانبول رد شد و او به فكر راه  يخشو 
مكـرر نـادر را    يها اما احمد پاشا درخواست كردند، يمتبادل پيام و احمد پاشا  اوميان  والنيرس

  كرد.   يمذهب شيعه رد مرسميت يافتن براي پذيرش 
توانست در صورت پافشاري بر امتناع،  يمي مكرر نادر كه ها درخواستدر اثر  هرحال به

بـه   مكـرراً هاي نادر در موصل نيز  يروزيپو اخبار  3موجبات جنگ جديدي را فراهم سازد
نماينـده بـراي    عنوان بهرا  احمد پاشا پذيرفت كه يكي از علماي برجسته شد، يمبغداد مخابره 

بيشتري بـراي رصـد    زمان مدتين تأمبحث علمي نزد شيعيان بفرستد تا از اين رهگذر ضمن 
                                                 

 .23و النشر، ص  هًْدارالشئون لطباع :، بغدادعبداهللا سويدي حياته و سيرته )،1988(رئوف  عماد عبدالسالم   1
روايت رسـمي دولـت   تنها يك روايت رقيب براي آنچه سويدي از اين كنگره نقل كرده تاكنون در دسترس قرار گرفته و آن    2

» وثيقه نجف«كه در متون فارسي به  اي نامهنادر است كه توسط مورخ رسمي دربارش مسطور گشته است: براي متن توافق 
 .340- 328نشر زرين، صص  :، تهراننادرشاه و بازماندگانش )،1368(نوايي  معروف است بنگريد به: عبدالحسين

 عبـداهللا  نـك.  اسـت.  كـرده  مـي قدرت نظامي بالقوه نادر به شدت احمدپاشا را تهديد به نقل از يكي از شاهدان عيني وقايع    3
 .3ص ،الحجج القطعيه ،سويدي
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با نادر پيامي  والي بغدادي ديپلماس شرايط، حسن نيت خود را به شاه قدرتمند ايران ثابت نمايد.
عنوان  به مدتش يواسطه حضور طوالن بسيار واضح براي سلطان عثماني داشت كه احمد پاشا به

  د.بسياري از تصميمات را خود اتخاذ كن مستقل يمهعنوان حاكمي ن به تواند يوالي بغداد م
 و مـاوراءالنهر  اننادر از علمـاي ايـر   ،بس ميان نادر و احمد پاشا منعقد شد زماني كه آتش

نادر قصد داشت از  ظاهراً آنچه .نظرخواهي كرد تا در باب پذيرش مذهب جعفري نظر دهند
نتيجه بگيرد ممنوعيت سب شيعه در منابر رسمي اهل سـنت و اختصـاص مقـامي     كنگرهاين 

. امـا روايـت عبـداهللا    خاص همچون چهار مذهب اهل سنت در كنار كعبه براي شيعيان بـود 
روايتي ظفرمندانه است كه توانسـته از   - فارغ از صحت يا جعل وقايع -  كنگرهاين سويدي از 

.با تمام علماي شيعي سربلند بيرون بيايد همناظر
ـ اين روايت از سويي چنان  1 نگـر اسـت    يجزئ

گذارد و از سوي ديگر  ينمكه مجالي براي شك و شبهه در عدم صحت و جعل روايات باقي 
توان به صحت روايات  يمي سخت بهكند كه  و جايگاه خود غلو مي نگارنده چنان در باب شأن

  اعتماد كرد.
يافتن سويدي از انتصاب به نمايندگي دستگاه والي بغداد براي  اطالع باپرده اول اين روايت 

شود. محاجات و استدالالت او بـراي نپـذيرفتن ايـن مسـئوليت      يمحضور در اين كنگره آغاز 
سوي خود را در محاق هراس از خشـم   صاص داده است. او از يكبخش مهمي را به خود اخت

توانست به  ينمعالمي كه جايگاهي واال در بغداد داشت،  عنوان بهديد و از سوي ديگر  يمنادر 
 كه پيش از آغاز رسـمي جلسـه بـا    دهد ياحمد پاشا به سويدي پيشنهاد م عقايدش پشت كند.

 او در مسـير  وي شـوند. روايـت  متوجـه علـم و فضـل    آنها تا  نشستي داشته باشدعلماي ايراني 
 رسد يبه نظر م 2ي دراماتيك يك اثر ادبي برخوردار است.ها جنبهاردوي سپاه ايران از تمام 

پـوش جنـگ    كه سويدي بيش از آنكه خود را براي يك مباحثه علمي آماده كرده باشد، زره
دانسـت كـه    يمنت در مقابل فريبي بود. او خود را تنها نماينده خيل كثير مسلمين اهل سشده 

ص) را از مسـير اصـيل خـود    ( يـامبر پنادرشاه و علماي همراهش طراحي كرده بودند تا ديـن  
نـادر بـراي    ،چنانكه در روايت سويدي از گردهمايي نجف پيداستخارج و منحرف سازند. 

                                                 
1  Fattah, Hala (1998), "Representations of Self and the Other in two Iraqi travelogues of the Ottoman Period", 

International Journal of Middle East Studies, Vol. 30, No. 1 (Feb.), pp. 51-76. 
عبداهللا سويدي نيز روايـات ايـن رويـداد را در كتـابش نقـل كـرده        بن ؛ عبدالرحمن6، ص هالحجج القطعيسويدي؛  عبداهللا   2

 ،، بغـداد: منشـورات مجمـع العلمـي العربـي     الـوزرا  هًْالزوراء في سير هًْحديق )،2003(سويدي  است: بنگريد به عبدالرحمن
  .بعده ب 530صص 
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فر و حذف نسبت كحل يك منازعه كالمي پاي به عرصه ننهاده بود بلكه قصد داشت زمينه 
زا بـراي   اين مسـئله يكـي از مبـاني مهـم مشـروعيت     . را از مردمان متبوعش فراهم كندالحاد 

   شد: يمين رقيب آن يعني دولت عثماني محسوب تر مهمجهت دشمني با ايران 
انگارنـد و   ها و افاغنه دو قومي هسـتند كـه ايرانيـان [شـيعيان] را كـافر مـي       ترك
گروهي گروه ديگر را تكفير كنند. بنـابراين  ام  خواهم در مملكت تحت سيطره نمي

هاي ايـن تكفيـر    تو [عبداهللا سويدي] هم اكنون از سوي من وكيل هستي تا تمام بهانه
را بزدايي و من آنها را مجبور به اجراي آن خواهم كرد. سپس تمام اين اخبار را بـه  

  1گوش احمدخان [والي بغداد] برساني.
خورد كه عبداهللا سويدي به همراه قريب بـه هفتـاد    يمم پرده دوم در روز نخست كنگره رق

مفتـي   جـز  بـه آمده بودند و  گرد همع) ( يرالمؤمنينامتن از علماي ايراني و افغان در صحن حرم 
ي اكبر، مالباشـي  مالعلسخنان  2همگي شيعه بودند. - بخشي از كردستان امروز  - منطقه اردالن 

كه عموماً دربارة منافع اتحاد ميان شـيعه و سـني ارائـه    دربار نادرشاه آغازگر رسمي كنگره بود 
. سـخت و دشـوار اسـت    امريتا چه ميزان  »كفر«كرد كه اثبات دقيق  يدبر اين نكته تأكشد. او 

يتـاً سـويدي چنـين    نهامباحثاتي در باب جايگاه تشيع در نگاه نادرشـاه مطـرح شـد و     آن از پس
به پذيرش رسميت و عدم تخطئه اعتقادات مـردم   كوشد دولت عثماني يم صرفاًدريافت كه نادر 

سندي توافـق كردنـد كـه طـي آن از عقايـد       نگارش بر. در پايان جلسه همگان دردهدايران تن 
مذهبي نادر حمايت كنند؛ اما هيچ نامي از مذهب جعفـري بـه ميـان نيايـد. روز بعـد تمـام آن       

نقل از نادر خوانـده شـد كـه هـيچ     اي به  يانيهبجماعت در همان مكان پيشين گرد هم آمدند و 
سني وجود نداشت. نادر به شروطي كه در دشت مغان مطرح كـرده   - نشاني از تخاصمات شيعه

    3بود اشاره نمود و درخواست كرد كه در مقابل اجراي آن شروط مقاومتي صورت نگيرد.
  هاي استرآبادي و سويدي از كنگره نجف  مقايسه روايت

در  4روايي ايراني اين گردهمايي چندان با يكديگر مطابق نيسـتند.  گونه روايي سويدي و گونه
                                                 

  .11ص  ،الحجج القطعيه ،سويدي عبداهللا   1
هريك برگزيده يكي از شـهرهاي مهـم    ظاهراًسويدي فهرستي از اسامي و عناوين هريك از اين افراد نيز ارائه كرده است كه    2

 .538- 536، صص الوزراء هًْالزوراء في سير هًْحديقسويدي،  . عبدالرحمناند بودهايران 
] فقتلتُه و أسرت اوالده و عياله و أخذت أمواله و لم يكن في نواحي ايران و الفي أطرافهـا سـب و ال   هًْء االربعفمن سب [هوال   3

 541شيء من هذه االمور الفظيعه كأيام ايام الخبيث الشاه اسماعيل الصفوي. همان، ص 
؛ وثيقـه  )1326/1847(اقبـال   ؛ عباس388ص  ،همان ،استرآبادي براي روايات ايراني از اين كنگره بنگريد به مالمحمد امين   4

؛ بدون شك يافتن منبع سومي كه روايتگـر رويـدادهاي ايـن كنگـره     49- 48، صص 4، ش يادگار ةمجلاتحاد اسالم نادري، 
 بسياري از نقاط ابهام موجود را مرتفع سازد كه تاكنون يافت نشده است. تواند ميباشد، 
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 كه يدرحال. شده است ايرانيان بر گردن صفويان انداخته يزآم سويدي تمام اعمال شركروايت 
با ابهامي عميق به گردن علماي آذربايجان، گيالن و اردبيل  مسئوليت اين اتهامات رااسترآبادي 

س گونه روايي استرآبادي از اين نشست، گـزارش سـويدي هـيچ    برعكانداخته است. همچنين 
و  هـا  شـماتت از اسـترآبادي   .نـدارد دربر نشاني از ذكـر مشـروعيت مـذهب شـيعه جعفـري     

ي به اين ا اشارهين تر كوچككه سويدي  يدرحالسخن گفته عثماني  به سالطين نادر اعتراضات
دانـد   يمـ  عثمـاني  ي را متوجه دولتتند اتاتهامحتي استرآبادي مواضع نادرشاه نكرده است. 

روايـت سـني    رساند. يمبرده به فروش  عنوان چراكه اسراي ايراني را در اروپا و ديگر نقاط به
قرائتـي   تشـيع  چراكـه ، سـاخت  ميمذهبي نادر را عيان  هاي ياستبخش مهمي از س اين ماجرا

ا براي عـداوت بـا ايـران    و حربه ديني عثماني ر شد مياسالم سني قلمداد  متفاوت از چندان نه
 شيعيانتكفير  -  هرچند غيرمستقيم– همچنين توافقات مكتوب اين كنگره كرد. شيعي خلع مي
عالقـه نـادر بـه     ي وسـپردگ  دلخـود گويـاي ارادت،   در نجـف،   آنامضـاي   و را حذف كرد

گان كننـد  اگرچه اين سند با مشاركت و رضايت قلبي تمام شركت يتاًنهابود.  ع)( يرالمؤمنينام
و همان داليلـي كـه در پاسـخ     و حمايت احمد پاشا اجرا شد، سلطان عثماني آن را تأييد نكرد

  بود را تكرار كرد. شده مطرحم. 1736ق./ 1148ي نادر در سال ها درخواست
در  و رواج اختالفـات مـذهبي   شـيعيان  در واقع هدف اصلي نادر پايان بخشيدن به تكفيـر 

عنوان يـك عـالم سـني عثمـاني در بـاب عـدم كفـر         ويدي بهو با شاهد گرفتن س بودقلمروش 
سـويدي از  . چنانكه ديديم توجه مذهبي براي خويش ايجاد كند اعتبار قابل توانست يشيعيان، م

و صـرفاً   به ميـان نيـاورده اسـت   شده در نشست سخن چنداني  اعتقادي مطرح يها بحث شرح
رده كـه در آن تصـوير قهرمـاني جلـوه     را ارائـه كـ   اكبر ياش با عل گزارشي مختصر از مناظره

خيلـي زود  . نادر را مخزول و ناتوان سـاخته اسـت  دربار مالباشي  ،كند كه با نيروي منطق مي
مباحثات كالمـي و اعتقـادي    يا براي سويدي روشن شد كه هدف نادر از تشكيل چنين جلسه

سـه بـراي   اساسـاً ايـن جل  . اسـت  خـورده  يـب در طول جلسه متوجه شد كـه فر  ونبوده است 
و حديث پيرامون منازعات كالمي شـيعه و سـني شـكل     قرآن علمي و مبتني بر آيه يها بحث

بود تا سندي مكتوب شكل بگيرد و شيعيان را از  شده يبازساز يا اين جلسه صحنه .نگرفته بود
  .هرگونه اتهام كفر و زندقه نسبت به اعمالشان مبري سازد

  گري در عراق لفيهاي س عبداهللا سويدي و نخستين نشانه
حجاز ترك كرد. به نظر  قصد بهعراق را  ،بالفاصله پس از پايان كنگره نجف سويديعبداهللا 
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ين تـر  محتمـل ها در فضاي ميان علماي بغـداد   يداوررسد فرار از حواشي كنگره و گريز از  مي
پـس از  شايد بتوان داليلي همچون رهـايي از الزامـاتي كـه    انگيزه براي خروج وي بوده باشد. 

را از داليل ) (سني يلاسالم اص يو احساس نياز وي به احيا شد يوي م يرگ احتماالً دامن كنگره
 و احساس خطر از گسترش سياسي تشيع قدرت با مواجهه پس ازاساساً . عمده اين سفر دانست

هـاي بـازنگري و    ينهزمو همين امر  سويدي پديد آمدروح و ذهن دغدغه اسالم اصيل در آن، 
يق در مباني اصيل دين و رجـوع بـه قرائـت اسـالف صـالحش از اسـالم را ايجـاد نمـود.         تحق
   1مشحون از تظاهرات گوناگون آن است. اش سفرنامهاي كه  يزهانگ

وجه اهميت سفرنامه سويدي، فـارغ از انعكـاس آرا و افكـارش پـس از كنگـره نجـف،       
در شـبه جزيـره عربـي حـائز     عبـدالوهاب   دعوت محمـدبن  واسطه همزماني تقريبي با آغاز به

اي نداشـت، امـا شـواهد     عبـدالوهاب اشـاره   سويدي هيچگاه مستقيماً به نام ابن 2اهميت است.
نمـايي   طلـب شـفاعت و مقـدس   قبـور،   بدعت و انحراف در زيـارت دغدغه  متعددي همچون

 وجـود  عبـدالوهاب بـه   بن هاي محمد فزاينده منحرفان، مشابهت بسياري با نوع مطالب و آموزه
بـه   مسـلماني  سـفر هـر   در اين زمينه جان ول براي نخستين بار هشدار داد كـه  3آورده است.

                                                 
در چندگونه مختلف قابل دسترسي ست. گونه اصلي كه بـه دسـت    هًْالمكي هًْفي رحل لمسكيهًْا هًْالنفحسفرنامه سويدي با نام    1

 احتمـاالً گونـه مختصـر و ناشناسـي كـه توسـط يكـي از فرزنـدانش (       . سـت الف نوشته شده هنوز در قالب نسخه خطـي  ؤم
عبداهللا سويدي منـاظراتش بـا   بخشي از سفرنامه كه  .ستاعبدالرحمن سويدي) نوشته شده، نيز هنوز در قالب نسخه خطي 

، تـا]  [بـي  السـويدي  رك عبـداهللا  .اند شدهجداگانه در مصر منتشر  كند ميعلماي ايراني و افغاني شيعي در نجف را منعكس 
مـوتمر  ؛ )1973(سـويدي   ؛ عبداهللا23385نسخه خطي شماره  :، كتابخانه بريتانيا، لندن2ًهالمكي هًْفي الرحل هًْالمسكي هًْالنفح

 هًْالمسكي هًْالنفح )،1424(سويدي  . در نگارش اين سطور به اين چاپ اعتماد شده است: عبداهللاهًْالسلفي هًْمكتب :قاهره ،النجف
 المجمع الثقافي. :، صححه عماد عبدالسالم رئوف، ابوظبيهًْالمكي هًْفي رحل

 ،)1393(مايكـل كـوك   نـك.  دالوهاب عبـ  بـن  محمـد  هـاي  آمـوزه در رابطه با اطالع اهل عراق و حجـاز از مبـاني دعـوت و       2
، »عبـدالوهاب  بـن  محمـد  هـاي  انديشـه اي متقـدم بـر    رديـه « )،1393(طرابلسـي   و سـامر  »انديشه وهابيت هاي سرچشمه«

و  89- 69، تهران: نشر الهدي، صـص  مجموعه مقاالت و مطالعات در تاريخ و انديشه وهابيتدر  محمد حسين رفيعي،ةترجم
  ؛423- 389

Michael Cook, (2015) “Written and Oral aspects of an early Wahhabi epistle”; BSOAS, V.78, No. 1 ,pp. 161-
178. 

در  رسـد  مـي البته اين سخن به معناي صدور حكم كلي و اتخاذ مواضعي همچون وهابيان يا سلفيون افراطي نبود. بـه نظـر      3
ويدي زبان گشـوده و همـه چيـز را ناشـي از ضـعف ايمـان و       تا س داد ميمواضع انتقاد، عوامل متعددي دست به دست هم 

» ضج النـاس بالتسـبيح و التهليـل   «المثل درباب زيارت قبر ذكرياي نبي در حلب ضمن اشاره به  بدفهمي در دين بداند. في
و يـا در جـاي ديگـري از زيـارت قبـر       )198همـان، ص  ( را سـتوده اسـت   هيچ انتقادي به ايـن عمـل نكـرده و حتـي آن    

طالب بر آن مستور است و سويدي  ابي بن زياد قاضي مصر سخن گفته كه ابن حجر نقل كرده دستخط علي بن سليمان بن غوث
 همـان، (من سنگ و دست خط را ديدم و بدان تبرك جستم و براي خودم و تمام ملتمسين دعا طلب خير كـردم   گويد: مي
  ).203ص 
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اما حمالت متعدد  1.از انديشه وهابيت نيست يرپذيريبه معناي تأث م.18ق./ 12در قرن حجاز 
فساد در سـاختار مـذهبي دمشـق و حـرمين شـريفين و      عليه رسوخ بدعت، انحراف و سويدي 

زنـي در مـورد تأثيرپـذيري     سـاز گمانـه   زمينهاين موضوعات،  توجهي به بيهشدار او در باب 
متون و منابع با توجه به منازعات گسترده وهابيان سويدي از آراي ابن عبدالوهاب شده است. 

 دار يها را در نگـاه سـويدي معنـ    و همراهان آنها با مماليك عراقي برخي اشارات و سرشاخه
نهـاد   عميقي يراتتأث بسط و گسترش جريان سلفي در عراق دركند كه بعدها بر خاندانش  مي

  .  نقد كلي او به ساختارهاي علمي و مذهبي جهان اسالم گرديد و منجر به
در ميان فرزندان عبداهللا نيز ارتباط غيرقابل انكـاري بـا محمـدبن عبـدالوهاب و جريـان      

قاطع حكم بر تأثيرپـذيري   توان بر مبناي اين ارتباطات به ضرس شود، اما نمي وهابيت ديده مي
عبـداهللا سـويدي كـه همچـون      بـن  يا تأثيرگذاري ميان آنها و وهابيت صادر كرد. عبـدالرحمن 

هاي عالم و برجسته عراق بود و آثار مهمي را در تاريخ، كالم، فقه و ... تأليف  پدرش از چهره
ب سؤاالتي پرسيد كـه  اي كه متن و تاريخ آن بر ما روشن نيست از ابن عبدالوها كرده، در نامه

ضـبط كـرده    تـاريخ نجـد  عبدالوهاب در كتاب  غنام، مورخ و شاگرد ابن بن پاسخ وي را حسين
متأسفانه هيچ شاهد ديگري غير از همين نامه از مكاتبات ميان اين دو بـاقي نيسـت و    2است.

سـويدي و يـا   عبدالوهاب با عبداهللا  اي به سابقه دوستي و آشنايي ابن متن موجود نيز هيچ اشاره
عبدالوهاب، عبدالرحمن  حتي اميدي به افزايش روابط دوستانه با عبدالرحمن سويدي ندارد. ابن

را از تابعان دين و غيرمبدعين دانسته و به توضيح اعتقادات خـود كـه [بـه اصـطالح] همـان      
  مذهب سنت و جماعت است، توجه كرده است.

گر از نوادگـان عبـداهللا اسـت كـه بعـد از      اي دي عبداهللا سويدي چهره محمد سعيدبن بن علي
شهرتي گسترده يافت و شـايعاتي پيرامـون    عقد الثمين في بيان مسائل الديننگارش كتاب مهم 

تنها گواه آشنايي مستقيم وي با وهابيت سفري اسـت كـه    3.گروش وي به وهابيت مطرح شد
بـه   -  اندان حيدريبزرگ خ -  به همراه شيخ اسعد حيدري بغدادي م.1780ق./ 1194در سال 

و مـدتي در درعيـه مركـز دولـت      بازگشت راه نجد را پيش گرفـت  مسير درو  داشتمكه 
                                                 

 ،مجموعه مقاالت و مطالعات در تاريخ و انديشه وهابيـت در  ،»عبدالوهاب سندي و محمدبن هًْمحمد حيا«، )1393( جان ول   1
 .170ص 

 .عبدالوهاب بن ؛ رساله سيزدهم از مجموعه رسائل محمد320به اهتمام ناصرالدين أسد، ص  ،تاريخ نجد )1999(غنام بن حسين   2
3  Butrus Abu-Manneh, (2007) "The Khalidiyya and the salafiyya in Baghdad after shaykh Khalid", Journal of 

the history of Sufism, V.5, pp.21-40. 
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 اگرچه تالش شده تا ايـن خبـر تـا حـد امكـان پنهـان بـاقي بمانـد امـا          .سعودي سكني گزيد
كه در آن زمان در بصره ساكن بود بر مالزمت ايـن  مورخ دربار مماليك سند بصري  بن عثمان

يك دهه پـس   1به عراق مشاهده كرده است. توأمان صورت بهرا  آنهاكرده و ورود  تأكيددو 
نيروهاي  عقد الثمين في بيان مسائل الديناز حضور شيخ علي در ميان وهابيان و نگارش كتاب 

سعودي در پي فتح احساء در شمال شرقي نجد، به مرزهـاي جنـوب غربـي عـراق رسـيدند و      
 مـابين جايگـاه مشـاورتي كـه     واسطه بهرا عيان ساختند. او ديگر از حركت وهابي  اي چهره
در كنار والي سليمان پاشاي صغير داشـت نيـز    م.1810ق./ 1225تا  م.1807ق./ 1222 هاي سال

اما انديشه نافرجام او در ترغيب  ؛است بديل بيبرجسته و  اي چهرهدر ميان طيف علماي سلفي 
  2.شدزوال و سقوط حكومت مماليك  ساز زمينه عميقاًعالي  والي جوان به استقالل از باب

با توجه به توضيحات فوق و قريب به چهل سال فاصله از زمان سفر عبـداهللا سـويدي بـه    
حجاز تا نخستين حمله وهابيان به جنوب عراق كه موجبات آشنايي مسـتقيم اهـل عـراق بـا     

اري در زمينه تأثيرپذيري مباني دعوت ابن عبدالوهاب را فراهم كرد، گواه متقن و غيرقابل انك
اي  تـوان پـاره   عبـدالوهاب وجـود نـدارد و در نهايـت مـي      بـن  عبداهللا سويدي از افكار محمـد 

اشتراكات در نظراتشان را ناشي از خط سير واحد و آبشـخور مشـترك فكـري ايـن دو تـن      
توان دغدغه انحراف از ديـن انگاشـت. انحرافـي كـه      دانست. خاستگاه فكري هر دو تن را مي

عملي عالماني پديد آمده بود كه گرفتار مـال دنيـا و    واسطه شعائر خارق عادت متصوفه و بي به
توان شواهد روشني از اين انتقادات را در سفرنامه سـويدي و زنـدگي    تجمالت شده بودند. مي

عبدالوهاب نوشته مشاهده كرد. از سوي ديگر حتي اگـر بـه    بن اي كه ابن غنام براي محمد نامه
تـوان آن را در   عبدالوهاب اذعان داشته باشـيم، مـي   يي عبداهللا سويدي با نظرات محمدبنسو هم

قالب اشتراك در هدف و اختالف در روش نيل بدان اهـداف تفسـير كـرد. عبـداهللا سـويدي      
هـاي   اهللا دهلـوي و ديگـر چهـره    علي شوكاني، شاه ولي همچون محمدبنامير صنعاني، محمدبن

عبـدالوهاب را   بـن  بـدالوهاب، در بـدو امـر مبـاني دعـوت محمـد      ع برجسته سلفي معاصر ابن
هاي اصيل ديني ستودند، اما بالفاصـله پـس    پسنديدند و دغدغه او براي رفع بدعت را از آموزه

  3از مشاهده روش عملي او براي نيل به اين اهداف، از حمايت و همراهي با او سر باز زدند.
                                                 

 .13ص  نا]: : [بي، قاهرهأصفي الموارد في سلسال احوال شيخ خالد، )1312( سند عثمان ابن   1
مـد حسـين   مح ةترجم ،»ميان طريقت سلفيه و خالديه در بغداد قرن نوزدهم ميالدي ها كشاكش«)، 1393(ابومنه  پطرس   2

  .300- 285صص  مجموعه مقاالت و مطالعاتي در تاريخ و انديشه وهابيت،رفيعي در 
ـعودي  بن صنعاني به دعوت محمد امير بن براي نمونه نك. حمايت اوليه و اعتراضات محمد   3 ـابي بـه   - عبدالوهاب، پس از حمله نيروهاي س وه

 .45- 14، صص هًْاليمني هًْالعربي هًْصنعاء: الجمهوري صوره من كفاح شعب اليمن،إبن األمير و عصره: تا]،  مرزهاي يمن: قاسم احمد غالب[بي
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و تــا پــيش از ســال  برنداشــتگــري در يــن اتفاقــات حادثــه ديا از پــسســفر ســويدي 
 احمـد پاشـا  ين همچنـ  م. به بغداد بازگشت و مورد استقبال پاشا قرار گرفـت. 1743ق./ 1155

م. بـه وي  1746ق./ 1158يمت و اصيل را در سال ق گرانخدمات عبداهللا سويدي، اسبي  پاس به
اصره نادر، جايگاه عد از دفع خطر محب 1هديه داد كه شرح اين اتفاق در تواريخ مسطور است.

 پسـرش عبـدالرحمن   از ميـان اشـارات   يژهو نزد پاشا بسيار ارتقاء يافت به و خاندانش سويدي
بسيار بهبود يافتـه اسـت.   در عصر احمد پاشا خاندان سويدي شرايط مالي توان دريافت كه  مي

 يه پسـر نوجـوان عبـداهللا   شـكوائ قدرت و اعتبار وي در دستگاه والي چنان مستحكم بود كـه  
ترتيب اثر داده شـد، بلكـه    سرعت به تنها نهمفتي كربال  عنوان بهنسبت به قطع عائدات پدرش 

ي ارتقاء يافت. سويدي در سنوات پاياني عمرش به ملجأ و واسـط  توجه قابل اندازه بهميزان آن 
 واسـطه  بـه يل شده بود و پسرش فهرست اسامي اكابر بغداد را كه تبدمهمي ميان مردم و پاشا 

  2رسيدند، ثبت كرده است. احمد پاشااعت پدرش به درخواست خود از شف
م. در بغـداد درگذشـت و در مسـجد معـروف     1760ق./ 1174شيخ عبداهللا در شوال سال 

م.) 1795ق./ 1209م. عبـدالرحمن ( كرخي در جانب غربي بغداد دفن شد. از ميان فرزندان وي 
يافت. ابوالسعود محمد سعيد نيز  دستگاه وي بيش از ديگران مسير پدر را ادامه داد و به جاي

هـاي سياسـي و اجتمـاعي، بـه جايگـاه علمـي وااليـي         يتفعالفرزند ديگر وي بود كه بيش از 
يافت و فهرست محاورات و مكاتبات او با علماي برجسته معاصـرش همچـون محمـد     دست

انديشه سـلفي   دهنده نشان القاموس جواهرمعجم تاج العروس في شرح مرتضي زبيدي صاحب 
م.) برآمـد كـه   1812ق./ 1226م. ( يديسـو  يدسـع  محمد بن همچنين از نسل وي علي 3وي است.

ين اثـر عقيـدتي در تبيـين    تر مهمرا نگاشت كه  عقد الثمين في بيان مسائل الدينكتاب مشهور 
  است. شده شناختهچارچوبه هاي كالمي سلفيه در قرون متأخر 

  گيري يجهنت
هاي شرقي قلمروش بـه تـأمين مشـروعيت     هاي متعدد در جبهه پيروزينادرشاه پس از كسب 

                                                 
 .578، ص الوزراء هًْالزوراء في سير هًْحديق ،عبدالرحمن سويدي   1
 .27دارالشؤون الثقافيه، ص  ، حققه عماد عبدالسالم رئوف، بغداد:تاريخ حوادث بغداد و البصره)، 1987( عبدالرحمن سويدي   2
 هًْاتحـاف سـاد   )،1995(زبيـدي   تيميـه رك: مرتضـي   الـدين ابـن   باب عقايد و رويكرد همدالنه مرتضي زبيدي با آراء تقي در   3

  ؛ نيز رك:180- 170صص : دارالكتب العلميه، بيروت ،1، ج المتقين بشرح إحياء علوم الدين
Stefan Reichmuth (2009), The World of Murtada Al-Zabīdī (1732-91): Life, Networks and Writings. Gibb 
Memorial Trust. 
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در همـين راسـتا وي در سـال     .انديشـيد  سياسي و مذهبي خود به عنـوان سـلطان مسـلمان مـي    
اي به دربار عثماني نوشت و خواستار اصالحاتي در پيمان نامه صلح  م. در نامه 1736ق./1148

ت شناخته شدن مذهب شـيعه جعفـري توسـط    ترينش معطوف به رسمي في مابين شد كه مهم
علماي اهل سنت و دولت عثماني شده بود. اما پس از عدم دريافت پاسخ قـانع كننـده از سـوي    

اي از علماي مذاهب در شهر نجـف   دولت عثماني، تالش كرد با حمله به عراق و ايجاد كنگره
اين بـود   ر در آن كنگرهمجدداً، اهداف خود را در قالبي ديگر پيگيري كند. هرچند روش ناد

مغان به  اجالسكه به نمايندگان و هواداران دولت عثماني نشان دهند كه دولت ايران پس از 
، تمام اين اقدامات در نگاه عبداهللا سويدي نماينده رسمي دولت يك حكومت سني تبديل شده

خـود را همچـون    تقيه رايج در ميان شيعيان قلمداد شد. سويدي مثابه بهعثماني در آن كنگره، 
هرحـال گرچـه كنگـره     ديد تا اسالم را نجات دهد. به حنبل گرفتار محنتي جديد مي بن احمد
اي عيني براي نادر به همراه نداشت و ارسال محمدامين استرآبادي به بغداد كه در  يجهنتنجف 

يش از سـلطان  هـا  درخواسـت پيگيري مجدد  دهنده نشانآخرين روزهاي حيات نادر رخ داد، 
هايي كـه تـاكنون نيـز بـراي ايجـاد       نخستين نمونه از تالش عنوان بهثماني بود، اما اين ماجرا ع

شود از جايگاه و اهميت بسـياري برخـوردار اسـت. از سـوي      يموحدت ميان مسلمين انجام 
هاي اهـل   شد كه نگراني ديگر كنگره نجف به مثابه نقطه عطفي در تاريخ اسالم محسوب مي

ت به رواج تشيع دوچندان ساخته بود. عبداهللا سويدي به عنوان عضوي از سنت متعصب را نسب
كار گيرد و به مثابـه   كوشيد وظايف ديني خود را در مقابل رواج اين بدعت به اين جريان، مي

عالمي ديني كه وظيفه احياء و حراست از دين اسالم را به عهده داشت، داعـي بازگشـت بـه    
هـاي بعـد توسـط فرزنـدان و      جلوه كند. دعوتي كه در نسـل  مباني اسالم اصيل و آموزه سلف

هاي فكـري   شاگردانش پي گرفته شد و سلفيه عراق را به عنوان يكي از تأثيرگذارترين جريان
  گرا در آستانه قرن بيستم ميالدي و ورود به عصر جديد مطرح كرد. اسالم
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تركمانان مهاجر از شام و آناطولي طرفدار خاندان صفويه معاصر با دوران شيخ حيدر  چكيده:
رنگ دوازده تـرك شـدند. از آن    صفوي به توصية شيخ خويش ملزم به استعمال نوعي كاله سرخ

به واسطة رنگ سرخ اين سرپوش بـه قزلبـاش (سـرخ سـر) موسـوم گشـتند. كـاله        پس اين گروه 
مذهبي صـفويه مبـدل گرديـد و مـرز بـين دوسـتان و       - قزلباشي به نماد طرفداري از جريان سياسي

دشمنان اين خاندان با استعمال و عدم اسـتعمال آن مشـخص شـد. واژة قزلبـاش از همـان زمـان تـا        
هاي صفوي، عثمـاني و ازبـك معـاني و مفـاهيم متفـاوتي       دولتدوران معاصر،در اراضي تاريخي 

چون تركمانان طرفدار طريقت صفوي، ارتش صفوي، دولـت صـفوي، سـرزمين ايـران، مـذهب      
عشري، علويان، غاليان و ... به خود گرفت. اين مفاهيم از سرزميني به سرزمين ديگـر و از   تشيع اثني

ت بـه اهميـت تشـخيص درسـت مفهـوم قزلبـاش در متـون        اي به دورة ديگر متغير بود. با عناي دوره
نگـاري   و تـاريخ  از منابع و مĤخذ تاريخي مندي مختلف تاريخي، اين پژوهش بر آن است تا با بهره

هاي فارسـي، تركـي عثمـاني، تركـي      جغرافيايي ايران، عثماني و ازبك در زبان- سه حوزة سياسي
گي و داليــل ابــداع كــاله قزلباشــي، آذربايجــاني و بعضــاً عربــي، ضــمن شــناخت كامــل چگــون 

هاي تركدار، تحقير  رنگ و كاله هاي سرخ خصوصيات ظاهري اين كاله، پيشينة استعمال سرپوش
هـاي   هـا و مكـان   و تفاخر نسبت به استعمال آن، به تبيين سـير تطـور معنـايي واژة قزلبـاش در زمـان     

و در آن از دو روش توصـيفي و   اي اسـت  گوناگون بپردازد. نوع مطالعه در اين پژوهش كتابخانـه 
  تحليلي بهره برده شده است.

  
 قزلباش، تطور معنايي، تاج حيدري، شيخ حيدر صفوي، صفوي، عثماني كليدي: هايواژه
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Evolutions of the Meanings of the Word “Qizilbash”  
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Abstract: During Sheikh Heidar Safavid era a typical red hat emerged and was used by 
political-religious system followers. This red hat became a symbol of the system. This 
symbolic hat survived the Safavid government, and the people who used the hat were 
called Qizilbash. The word “Qizilbash” up to contemporary period has different concepts 
and meanings in different regions of Safavid, Ottoman and Uzbak governments. This 
concept was different in various regions and eras. Regarding the importance of the precise 
concept of Qizilbash in different historical contexts, the aim of this study is to determine the 
meaning of the word “Qizilbash” in various regions and periods using historical references 
as well as three political-geographical regions historiographical references. 

 

 

Keywords: Qizilbash, Meaning evolution, Taj-e Heidari, Sheikh Heidar Safavid, 

Safavid, Ottoman 
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  مقدمه
گردنـد. تولـد    شوند و در جريان تاريخ دچار تغيير و تحول مـي  واژگان در بستر تاريخ زاده مي

ترديد متـأثر از حـوادث و رويـدادهاي تـاريخي اسـت. واژة       يك واژه و تغيير و تحول آن بي
 .قزلباش از پركاربردترين واژگان در منابع تاريخي ايران از اواخر دوره تركمانان تاكنون است

اين لغت عالوه بر متون تاريخي ايران، در متون تاريخي مربوط به جغرافياهاي سياسي عثمـاني  
و ازبك نيز كاربرد داشته و در هر عرصة مكاني و برهة زماني حامل بار معنايي خاصي بوده 

 هـاي  دورهجغرافيايي مختلف و در  هاي است. از اين رو درك صحيح مفهوم قزلباش در عرصه
ها سودمند  ها و زمان فهم بهتر محتواي متون مربوط بدان مكانجهت  تواند ميت، زماني متفاو

واقع گردد و از اشتباهات احتمالي ناشي از عدم دريافت صحيح منظور نظر مؤلفان دنياي قـديم  
  ممانعت به عمل آورد. 

اي در اين باب صورت پذيرفته است كه اين مطالعـات بـه    تر مطالعات جسته و گريخته پيش
 هـاي  گانه ايـران، عثمـاني و ازبـك و دوره    داليل گوناگوني چون عدم شمول بر جغرافياهاي سه

 هـاي  گـام به مثابه  ها پژوهشاحوال اين  ايناند. با  زماني صفويه تا معاصر جامعيت كاملي نداشته
دهي مطالعه حاضر مفيد واقع گشت و در جاي جاي اين تحقيق  راستاي پيشبرد و جهتاوليه در 

 دربـارة چـون پژوهشـي   بـه مقـاالتي    تـوان  مي د استفاده قرار گرفت. از جمله اين تحقيقاتمور
اثـر   كاله ترك از آغاز تا صـفويان اثر عبدالباقي گولپينارلي،  قزلباشاثر فيروز منصوري،  قزلباش

  اشاره داشت.   اسالم جمهوري تركيه المعارف دايرهًْ» قزلباش«عطاء اهللا حسني و مدخل 
، شـامل كتـب   ازبـك از منابع تاريخي ايـران، عثمـاني و    اي اضر، از طيف گستردهدر مقاله ح

، هـا  المعـارف  كتـب جغرافيـاي تـاريخي، معـاجم و دايـرهًْ     نگاري، اسناد و مدارك تاريخي،  تاريخ
مربـوط   هاي استفاده از نگارهشعر بهره برده شده است.  هاي ديوانهاي ادبي،  ، تذكرهها نامه سياحت

   .آيد مياز منابع فولكلوريك از اختصاصات اين تحقيق به شمار  مندي بهرهيه و به دوران صفو
  ابداع كاله قزلباشي - 2
  سرخ در صدر اسالم سرپوشاستعمال لباس و  پيشينة - 1- 2

آمده  طبقات واقديدر  1دانند. برخي رنگ سرخ اين كاله را تقليدي از حوادث صدر اسالم مي
                                                 

1  İslam ansiklopedisi (2002), c25, Ankara:Türkiye diyanet vakfı, s547. 
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بـا تعمـق در    1بست. دين فطر و قربان عمامه سرخ بر سر مياست كه پيامبر اسالم (ص) در عي
ارتبـاط   تـوان  ق.، مي1013ق. تا 1007هاي  ، نگارش يافته بين سالتاريخ قزلباشانمقدمه كتاب 

شـان پيـدا كـرد. نويسـنده در بخـش      معناداري بين سرپوش پيامبر اسالم(ص) و سرپوش قزلبـا 
اج صاح«مربوط به نعت پيامبر اسالم(ص)، ايشان را  معرفـي كـرده و در ادامـه،    » ب تاج وهـ

   2دانسته است.» تاج وهاج شاهي«به بر سر نهادن » مفتخر و مباهي«طوايف قزلباش را 
بر اساس گزارش برخي از منابع، ابودجانه كه در غزوة احـد بـراي دفـاع از جـان پيـامبر      

ين روايـت شـده   همچنـ  3اي آغشته به خون بسته بـود.  زد، بر سر پارچه اسالم(ص) شمشير مي
4رنگ بر تن داشت. اي سرخ است كه امام علي(ع) به هنگام فتح خيبر جامه

دسـتة ديگـري از    
رنگ، تقليدي از اهل صفين است، چرا كه ياران  محققان معتقدند كه استفاده از سرپوش سرخ

   5زدند. رنگ شمشير مي هايي سرخ علي(ع) در اين جنگ با سرپوش
ي مربوط به سيرة پيـامبر اسـالم(ص)، ائمـه(ع)، صـحابه و     ها هرچند در برخي از روايت

رنگ مشهود است؛ اما بنا به داليلـي چـون ابـداع كـاله      تابعين استعمال جامه و سرپوش سرخ
قزلباشي در دوران شيخ حيدر صفوي بنا بر گزارش اكثر منابع اواخر دوران تركمانان و اوايـل  

صدر اسـالمي ايـن سـرپوش و احتمـال انـدك       صفوي، عدم اشارة مستقيم اين منابع به پيشينة
هاي كاله قزلباشـي را در   توان ريشه عقيدتي طريقت نمي- توجه به سيره در دوران تفوق فكري
  رخدادهاي صدر اسالم جستجو كرد.

                                                 
  . 449، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهران: نشر نو، ص 1، جطبقات)، 1365واقدي ( سعد بن محمد   1
  . 8- 7: بهنام، صص )، تصحيح مير هاشم محدث، تهران1361( تاريخ قزلباشان   2
رنـگ او چنـين آمـده اسـت:      اثير در ذيل حوادث جنگ احد دربـاره ابودجانـه و دسـتار سـرخ     ابن تاريخ الكاملو  تاريخ طبريدر   3

كه وي شـجاعانه   دانستند مي، مردم بست ميو وقتي سربند سرخ  كرد فرازي مي ابودجانه مردي شجاع بود و هنگام جنگ گردن«
» از دست پيمبر بگرفت، سربند سرخ به سر بست و ميان دو صف مغرورانه رفت و آمد همي كـرد مشير و چون ش كند ميجنگ 

  .  1022، تهران: اساطير، ص 3، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جتاريخ الرسل و الملوك)، 1375طبري ( جرير بن ر.ك. محمد
دانستند كه مردانه خواهد جنگيد. او  ت، مردمان ميبس او مردي دالور بود. وي را دستاري سرخ بود كه چون آن را بر سر مي«

)، 1383اثيـر (  محمـدبن  بن علي ر.ك.» دستار سرخ بر سر بست و شمشير برگرفت و با ناز و گستاخي به پيش همي خراميد
  . 987، تهران: اساطير، ص 3، ترجمة سيد محمد حسين روحاني، جتاريخ كامل

برفـت تـا    آن آويخته بود و با پرچم هاي رشتهارغواني به تن داشت كه  اي علي حله«سند: نوي اثير در اين باره مي طبري و ابن    4
گون بر خود پوشيد و بـه   اي سرخ علي درفش را برداشت و جامه«؛ 1147ر.ك. طبري، همان، ص » نزديك شهر خيبر رسيد

آذربايجان نيز رخنه كرده است. براي مثال اين جريان در فولكلور محلي ؛ 1069اثير، همان، ص  ر.ك. ابن». كنار دژ خيبر آمد
(ترجمة پيغمبـر سـبز   » مردان قيرميزيپيغمبر ياشيل گئييبدير، شاه «عاشيقي چنين گفته شده است:  هاي در يكي از ترانه

  پوشيده و شاه مردان سرخ).
  . 3659، ص سي ، استانبول: مهران مطبعه5، جقاموس االعالم)، 1314الدين سامي ( شمس    5
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  رؤياي شيخ حيدر و تاج حيدري - 2- 2
اوليـاي   شيخ حيدر صفوي در عالم رؤيا دستور ساخت و استفاده از كاله قزلباشي را از يكي از

رنـگ   . سـپس كـاله سـرخ   ، دريافـت كـرد  دانند ميالهي كه برخي از منابع او را امام علي (ع) 
دوازده ترك را جايگزين طاقية تركماني كه سرپوش معمـول آن زمـان بـود نمـود و دسـتور      

، »تـاج حيـدري  «استعمال آن را به پيروان خويش داد. از اين رو در بدو امر كـاله مـذكور را   
واژة حيـدر در ايـن عنـوان همـواره بـراي       1ب به شيخ حيدري صفوي ناميدنـد. كالهي منسو

كننده بوده است. چرا كه برخي آن را به امام علي(ع) ملقب بـه حيـدر نسـبت     محققان گمراه
كنند كه چون شيخ حيدر دستور ساخت و اسـتعمال كـاله مـذكور را در     دهند و عنوان مي مي

منسـوب گشـت.    - حيـدر  - اله به يكي از القاب ايشان عالم خواب از ايشان اخذ كرد، اين ك
اي از قلندريـه   الدين حيدر مؤسس فرقة حيدريه شاخه برخي ديگر نيز تاج حيدري را به قطب

   2دهند. نسبت مي
اقدام شيخ حيدر در جهت ابداع كاله قزلباشي را بايد عملي كـامالً سياسـي جهـت تمـايز     

روزبهـان خنجـي از    3خاندان صفوي قلمداد كرد. بخشيدن و تشخص دادن به مريدان و پيروان
دست آوردن قـدرت   منتقدان حكومت صفويه، در توصيف تحركات شيخ حيدر به منظور به

جمالتي هر چند استعاري به كـرات  و در  برد سياسي از زباني سرشار از كين و كنايه بهره مي
رپـذيري از جريـان ابـداع كـاله     تواند بـدون تأثي  كند كه اين الفاظ نمي يادي از تاج و كاله مي

خواسـت بـه تلبـيس در     شيخ حيدر اردبيلي كه مـي «[...]قزلباشي توسط شيخ حيدر بوده باشد: 
آرايي عوض كـاله گـدايي    شيد و شيطنت، تخت ملك و سلطنت برافرازد و تاج جهان ةسجاد

                                                 
عـالم آراي شـاه   ؛ 427- 426، تهـران: خيـام، صـص    4، جتـاريخ حبيـب السـير   )، 1380خوانـدمير (  الدين همام بن الدين ياثغ   1

)، 1377؛ اسـكندر بيـگ منشـي (   26)، تصحيح اصغر منتظر صاحب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص 1349(اسماعيل
)، 1372؛ محمد يوسف واله اصفهاني (33دنياي كتاب، ص ، تهران: 1، تصحيح محمد اسماعيل رضواني، جعالم آراي عباسي

)، 1375محمد محسن مستوفي (؛ 53، به كوشش ميرهاشم محدث، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، صخلد برين
وايـد  ف)، 1367؛ ابوالحسـن قزوينـي (  45بنياد موقوفات دكتر محمود افشـار، ص  ، تصحيح بهروز گودرزي، تهران:التواريخ هًْزبد

حسـيني   مرتضـي  بـن  حسـين  سـيد  ؛4، تصحيح مريم ميراحمدي، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص الصفويه
؛ درويش احمد 26، تصحيح احسان اشراقي، تهران: علمي، ص تاريخ سلطاني از شيخ صفي تا شاه صفي)، 1366استرآبادي (

احمـد نهروانـي    بن محمد؛ 181فندي، استانبول: دارالطباعه عامره، ص ، ترجمة نديم ا3، جصحايف االخبار]، تا باشي[بي منجم
  .282، ص هًْالتجاري هًْ، مكه: المكتبكتاب اإلعالم بأعالم بيت اهللا الحرام)، 1416(

  . 170، ص 1، ش فرهنگ ، ترجمة وهاب ولي،»قزلباش). «1366عبدالباقي گولپينارلي(    2
، تصـحيح غالمرضـا   الصـفويه  هًْروضـ )، 1378ميـرزا بيـگ جنابـدي (    ؛53مـان، ص  ؛ واله اصفهاني، ه33منشي، همان، ص     3

  .96، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، ص مجد طباطبايي
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نه  سازد. پنداشت در هر سواد لشكري، نور ظفري و هر صاحب صفي، صفدري باشد. هيهات،
  1».زر، خورشيدي تواند كرد هر ستري، كي جمشيدي، و نه هر تاج به

از سلطان بايزيد به مناسبت كشته شدن شيخ حيدر خطاب بـه سـلطان يعقـوب     اي در نامه
استعمال كاله سرخ به گل الله تشبيه شده است كـه هـر    واسطةآق قويونلو نيز شيخ حيدر به 

   :است اه او نمودي از دوري وي از خدادارد؛ اما قلب سي رنگ سرخ اي جلوهچند 
 الله صفت صوفي اگر سـر كشـد
 غرقــه خــون بــاد كــاله و ســرش

  

 بـــا كلـــه ســـرخ ز فرمـــانبري    
ــري  ــزدان ب ــر ز ي ــا دل چــون قي  2ب

هـاي   با سياسي شدن طريقت صفوي كاله قزلباش به عامل تمايز صـفويان بـا سـاير گـروه     
ه جهت تمايز با تركمانان آق قويونلو بهره سياسي تبديل شد. در گام نخست صفويان از اين كال

  3بردند. كاله قزلباشي در برابر طاقيه تركماني قرار گرفت.
وار، بـه نـوعي شـاه اسـماعيل اول      برخي از منابع صفوي سعي دارند با بيان روايتي داسـتان 

صفوي را نيز در ابداع اين كـاله دخيـل بداننـد. در ايـن داسـتان كـه بـه صـورت مفصـل در          
مندرج گشـته اسـت، از ديـدار     جواهراالخباراز آن در  هايي ذكر شده و بخش الصفويه هًْروض

در پيش از نبرد شرور سخن به ميان آمده  سفيد هاي عمامهشاه اسماعيل با جمعي از قديسين با 
. پـس از  گـردد  متشعشع مي 4»ذراع«است كه از ميانة عمامة يكي از آنها نوري به اندازة يك 

كـه   دهـد  را دستور مي» تاج دوزي«شاه در تبريز، استاد  ن نبرد و بر تخت نشستنپيروزي در اي
آن قديس بيـرون زده   عمامة ميانةدوازده ترك قزلباشي را بسان نوري كه از  رنگ سرخكاله 

ما متوجه گشت كه پيش از او استاد تاج دوز در خـواب  بود، به اندازه يك ذراع امتداد دهد. ا
   5و از او دستور ساخت چنين كاله چوبكداري را گرفته است. امام علي(ع) را ديده

البته اين روايت بنا به داليلي چون عدم نقل در منابع متقدم صـفويه، عـدم نقـل مكـرر در     
                                                 

  . 253، تصحيح محمد اكبر عشيق، تهران: ميراث مكتوب، ص تاريخ عالم آراي اميني)، 1382اهللا روزبهان خنجي اصفهاني ( فضل    1
)، گردآورنده عبدالحسين نوايي، تهران: بنگاه ترجمه و نشـر كتـاب،   2536( اسماعيل شاه بات تاريخى از تيمور تااسناد و مكات    2

  . 623ص 
، تصحيح غالمرضا طباطبايي، تهـران:  ايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي)، 1370خواندمير ( بن محمود امير    3

  . 83موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، ص 
، فرهنـگ فارسـي عميـد   )، 1388ر.ك. حسن عميـد ( » واحد قديم براي طول كه به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده«    4

  . 494، صنما تهران: فرهنگ
نژاد، تهـران: ميـراث    ، تصحيح محسن بهرامجواهر االخبار)، 1387؛ بوداق منشي قزويني (157 - 156جنابدي، همان، صص    5

  .119مكتوب، ص 
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وار قابـل اعتمـاد نيسـت و بـه نظـر       غيرواقعي داسـتان  هاي ساير منابع، آميخته بودن با روايت
ه قزلباشي كاله به شخص شاه اسـماعيل سـعي در بـاال    ويان با ارتباط دادن ابداع كالار رسد مي

  بردن ارزش و مقام معنوي او داشتند. 
نكته ديگر آنكه در بررسي سلسله نسب خاندان صفويه به عنوان يكي از اجداد صـفويان،  

خوريم كه اين نام تـا حـدودي بـا واژة     برمي 1،»فيروزشاه زرين كاله«يا » فيروزشاه زرين تاج«
عنوان يكـي   ي است. اگر اين عنوان بعدها به نسب صفويان اضافه نشده باشد، بهمعن قزلباش هم
  هاي رواج عنوان قزلباشي قابل تحقيق و بررسي است. از زمينه

واسطة تكرار مكرر روايت ابداع كاله قزلباشي بر اساس رؤياي شـيخ حيـدر    با اين حال به
و اوايل صفوي و همچنين متداول بـودن   نگاري اواخر تركمانان در منابع معتبر تاريخي و تاريخ

هاي بعدي،  هاي تأثيرگذار صفويان در قالب رؤياهايي از اين نوع در دوره جريان تبيين سياست
  توان روايت اخير را پذيرفت.  مي
  مشخصات كاله قزلباشي - 3- 2

 اسـت.  آمده ميتيز بوده كه سر آن از عمامه بيرون  كاله قزلباشي، كالهي قرمز رنگ و نوك
كـاله مزبـور داراي دوازده    2براي ناميدن اين كاله نشانگر دراز بودن آن است.» قلنسوه«تعبير 

ترك بوده است. بسياري از معاصران با صـفويان دوازده تـرك كـاله قزلباشـي را نمـودي از      
. در ديوان شاه اسماعيل صفوي نسبت بين اعتقاد به اثني عشـريه و  دانند مياعتقاد به دوازده امام 

  ر سرنهادن كاله قزلباشي به وضوح بيان شده است: ب
  

 كي هر كيم اون ايكي امـامي بيلـدي
  

3اونا قيرميزي تـاج گئيمـك روادور   
  

 

                                                 
هـذا مرقـد سـيد عـوض     «بر سنگ قبر عوض الخواص فرزند فيروزشاه واقع در كلخوران اردبيل اين عبارت نقر گشته است:   .  1

، اردبيـل: دانشـگاه آزاد اسـالمي    1، جاردبيل در گذرگاه تـاريخ )، 1370ر.ك. بابا صفرى (». الخواص بن فيروز شاه زرين كاله
  .60واحد اردبيل، ص 

 احكام الدينيه في تكفير قزلبـاش در رساله ؛ 747 ر.ك. عميد، همان، صعربي به معني نوعي كاله دراز است.  اي قلنسوه واژه  .  2
كاله قزلباشي ارائه گشته  نوع دربارة؛ اطالعاتي نيز شرواني كه سرتاسر بدگويي و تهمت دربارة قزلباشان است عبداهللا بن حسين
عباس، عن رسول اهللا صلي اهللا عليه [و آله] و سلم أنه قال: يا عبـداهللا   بن ياً عن عبداهللاهللا راو هًْقال االمام الغزالي رحم«است: 

و ال صـوم و ال   هًْالتقوم الساعه حتي يخرج من امتي قوم الذين اسمهم صوفيون و عالمتهم أن ال جمعه و ال جماعه و ال صلو
ر.ك: رسـول  » و لبسوا قلنسوه األحمر كقرن البقـر الضـرار...   و ال حج مع أنهم ترفعون اصواتهم في الذكر كصوت الحمار هًْزكو

  . 100، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه، ص 1، جصفويه در عرصه دين و فرهنگ و سياست)، 1379جعفريان (
  .100، تصحيح رسول اسماعيل زاده، تهران: الهدي، ص اشعار شاه اسماعيل صفوي )،كليات1380شاه اسماعيل خطايي (  .  3
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  ترجمه: كه هر كس به دوازده امام اعتقاد داشت/ بر سر نهادن تاج قرمز بر او روا است
  . كاله قزلباشي به روايت منابع1جدول 

  نماد  شكل رنگ جنس عنوان منبع
    دوازده ترك قرمزي سقرالت تاج، تاج قرمز حبيب السير
عالم آراي شاه

    دوازده ترك   تاج، تاج حيدري اسماعيل

عالم آراي
 عباسي

تاج وهاج دوازده
عالمت اثني   دوازده ترك  قرمز  سقرالط ترك حيدري

  عشريت

  خلد برين
تاج شاهي، تاج
دوازده ترك 

 حيدري
مت اثني عال  دوازده ترك  قرمز  سقرالط

  عشري بودن

  دوازده ترك  قرمز  سقرالت  تاج  زبدهًْ التواريخ
عالمت 

مذهب اثني 
  عشري

هًْروض
    دوازده ترك  قرمز  سقرالط  تاج، تاج قرمزي الصفويه

جواهر
عالمت   دوازده ترك  قرمز  سقرالط  تاج وهاج االخبار

  دوازده امام

  تاريخ سلطاني
تاج دوازده
ترك، تاج 

دوازده ترك 
 حيدري

عالمت اثني   دوازده ترك  قرمز  سقرالط
  عشريه

تاج دوازده  فوايد الصفويه
    دوازده ترك  سرخ  سقرالط ترك

العالم تحفهًْ
 ودر اوصاف 
اخبار شاه 
 سلطان حسين

تاج دوازده 
ترك اثني 
  عشري

مخمل ساده يا 
  لندره

 
  اثني عشري  دوازده ترك
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باورهاي مذهبي خاص، خصوصـاً فـرق   البته پيش از ابداع كاله قزلباشي، افراد منصوب به 
. وجود تعدادي ترك در كاله ايشان، گاه بـه  كردند مياستفاده  دار تركهاي  متصوفه، از كاله

بيرونـي، نمـاد و    اي پديده عنوان بهمفهوم فعل سالك در ترك چندين مورد از قبايح بود و گاه 
   1گان ديني بود.نمودي از باورهاي مذهبي ايشان در تقدس به تعداد خاصي از بزر

خويش دوازده تـرك   تاجنامهاهللا ولي از مشايخ صوفيه در قرن نهم هجري، در  شاه نعمت
  : نگارد ميو  داند ميبودن كاله را نمودي از ترك دوازده قبح 

 لبـاس اهـل دل، يـك ره بـدانپوشي مياي كه «
 ترك بخل و تـرك بغـض و تـرك قهـر و تـرك كـين      

 سـانترك نخوت ترك شـهوت تـرك آزار ك  
  

 كه ره معنـي ده و دو تـرك دارد تـاج شـاه     
 اشـتباه  بـي ترك خودبيني و ترك عيب كن 

 2»ترك خور پس ترك خواب و ترك افعال تباه
كـاله   هـاي  تـرك بخاري از مشايخ نقشبنديه در قرن نهم هجري، نيز بين  الدين شمسشيخ   

  : ويسدن ميو  شود ميعارف و تعداد قبايح ترك شده توسط او ارتباطي قائل 
 هســـت تـــاج عارفـــان انـــدر جهـــان چـــار تـــرك«

  

 3»ترك دنيا، ترك عقبي، ترك هستي، ترك ترك 
  

صوفيان بكتاشيه مفهوم ديگـري داشـت. مقصـود ايـن فرقـه از      كاله در نزد  هاي اما ترك
تـاج  «استعمال كاله نمدي سفيد رنگ دوازده ترك مزين به نام اهل بيـت (ع)، معـروف بـه    

  4گانه بلكه تقدس ائمه اثني عشريه (ع) بود. ح دوازده، نه ترك قباي»حسيني
ظـاهري ايـن كـاله تـا      هاي ويژگيگزارش مربوط به دالواله سياح خارجي، در خصوص 

حدودي دقيق و ريزبينانه و براي شناخت اين سـرپوش دوره صـفوي بسـيار مغتـنم بـه شـمار       
يروان خود به سربازان تركمني شاه اسماعيل براي متمايز كردن آيين شيعه و شناسايي پ«: آيد مي

كردند، كاله سرخي اعطا كرد، تا زير عمامه بر سرگذارند. اين كاله  كه در راه او جانبازي مي
آمد و به عالوه بـه عالمـت علـي و اوالدان او،     نوك تيزي داشت كه از زير عمامه بيرون مي

   5».يعني دوازده امام، داراي دوازده ترك بود
ايـن دو   6.گرفت صورت با عمامه و بدون عمامه مورد استفاده قرار مي كاله قزلباشي به دو

                                                 
  .67، 63، صص 5/60، ش تاريخ ايران، »كاله ترك از آغاز تا صفويان«)، 1388عطاء اهللا حسني (بهار   1
  .5، ص 5، ش هاي تاريخي بررسي، »پژوهشي درباره قزلباش«)، 1354فيروز منصوري (   2
  . 52، ص سي ، استانبول: اقدام مطبعهتذكره لطيفي )،1314لطيفي قسطمونيلي (   3
  . 67حسني، همان، ص    4
  . 43شفا، تهران: علمي و فرهنگي، ص الدين ، ترجمة شجاعسفرنامه پيترو دالواله). 1384پيترو دالواله (    5
، به كوشش رسول جعفريان، تهـران:  العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسين هًْتحف). 1388ابوطالب موسوي فندرسكي (   6

  . 94ص  ي،كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالم
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 هـاي  پارچـه و  ها قالي، ها نگارهمنقوش در  هاي وضوح در پيكره شيوه استعمال كاله مذكور به
). رنـگ  2و  1(تصوير  1سال نخست بعد از تأسيس دولت صفوي مشهود است. 50مربوط به 

بـا  راه و يا چهارخانه سياه بود.  و يا توأم با خطوط راهاين عمامه در اغلب موارد سفيد خالص 
نيـز رايـج بـوده     رنـگ  سرخدر مواردي خاص، چون قزلباشان عراقي، استعمال عمامه  اين حال

منحصر به فرد از اوايل صفويه استعمال كاله قزلباشي به همراه كـاله خـود و    اي نگاره 2است.
و طويـل كـاله    رنگ سرخدر اين نگاره چوبك نه عمامه را نيز به تصوير كشيده شده است. 

  ).3قزلباشي از سوراخ كاله خود آهني به صورت كامالً واضحي بيرون زده است (تصوير 
ترقيم و در مينياتورهاي دوران صـفوي   نگاري تاريخپس بر اساس آنچه در منابع تاريخي و 

ظـاهري   هـاي  صـيت خصوچنين نتيجه گرفت كه كاله قزلباشـي داراي   توان ميتصوير گشته، 
چون رنگ سرخ، چوبك ممتد از مركز كاله و دوازده ترك بود. كاله تركدار در نزد فـرق  

نمودي از تعداد قبـايح و معاصـي تـرك شـده توسـط       ها تركصوفيه سابقه داشت. تعداد اين 
به اعتـراف اغلـب منـابع اواخـر دوران تركمانـان و       با اين حال. شد ميصوفيان هر فرقه تلقي 

امام تشـيع اثنـي    دوازدهدر نزد قزلباشان نمودي از اعتقاد به  ها تركدوران صفوي اين  سرتاسر
عرفاني و مذهبي را درهـم آميخـت و    هاي سنتعشريه بود. البته شيخ حيدر با ابداع اين كاله 

  نمادين را در پيشبرد اهداف سياسي خويش به كار بست.  آميزةاين 
  ابداع واژه قزلباش - 3
  آن  هاي ژة قزلباش و متردافمعني وا - 1- 3

) baş) و بـاش ( qızıl» (قـزل «) از تركيـب دو واژه  qızılbaş» (قيزيل بـاش «و يا » قزلباش«اصطالح 
البته معناي استعاري طال نيز از اين  3تشكيل شده است. قزل در تركي به معناي رنگ سرخ است.

                                                 
؛ بزيـل ويليـام رابينسـون    21، تهـران: فرهنگسـتان هنـر، ص    مشـهد - مكاتب نگارگري تبريز و قـزوين )، 1384يعقوب آژند(    1

نقاشي ايران از ديربـاز تـا   )، 1380؛ رويين پاكباز (51، ترجمة يعقوب آژند، تهران: مولي، ص هنر نگارگري در ايران)، 1384(
  . 86 ، تهران: زرين و سيمين، صكنون

، تهران: كتابخانه، مـوزه و مركـز اسـناد    ميراث بهارستان، تصحيح رسول جعفريان، مĤثر عباسي)، 1388محمد صالح يزدي (    2
   مجلس شوراي اسالمي.

نامه منظوم فارسي به تركي خويش قيزيل را در مفهوم رنگ سـرخ بـه كـار     الدين خويي در قرن هفتم هجري در لغت حسام    3
)، 1389خـويي (  الـدين  حسام عبدالمؤمن بن ر.ك. حسن» دير ياشيل سبز و ساري زردي بيل سرخ قيزيل«ويسد: ن برد و مي مي

، مقابله: جميله صادقووا، طيبه علي اكبرووا، مقدمه، تحشيه و بازنويسي حسـين محمـدزاده صـديق، پرويـز زارع     تحفه حسام
  ر.ك.عاصر با وي چنين معنايي را براي اين واژه قائل است. مهنا نيز م ابن الدين ؛ جمال56شاهمرسي، تهران: تكدرخت، ص 

Camalüddin İbnü-Mühenna, (1934), İbnü-Mühenna lugati, İstanbul: devlet matbaası, s 43. 
واژه تركي قزل (سرخ) به مانند واژگان آق (سفيد) و قرا (سياه) در بسياري از اعالم جغرافيـايي موجـود در ايـران، آنـاطولي،     
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ينكه در دنياي قديم ميزان بـااليي  گردد. دليل اين امر نيز كامالً مشخص است و آن ا واژه اخذ مي
و از اين رو رنگ آن به سرخي متمايل بـود.   شد كار برده مي آالت طاليي به از فلز مس در زينت

به معناي طال كـاربرد خـود را    1»آلتين«تركي آذربايجاني واژه  اي محاورهاندك اندك در زبان 
  به معناي سر است.   نيز در تركي» باش« از دست داد و لغت قزل جايگزين آن شد.

ـاج سـرخ  « 2،»كاله سرخ«و » سرخ سر«بسياري از منابع دوران صفويه لغت قزلباش را به اشكال  ، »ت
  اند. ترجمه نموده 8»قزل قلباق« 7،»قزل برك«  6،»قزل تاج« 5،»تاج زري«،  4»تاج احمر«، 3»تاج وهاج«

                                                                                                                   
قـزل  «، »قـزل ربـاط  «توان به مورادي چون  سياي مركزي و قفقاز نيز تكرار گشته است. از جمله مشهورترين اين اعالم ميآ

  اشاره نمود.» قزل داغ«و » قزل سو«، »قزل قوم«، »قزل اوزن«، »ايرماق
ل منفرد و تركيبي با ساير واژگان به نيز به كار برده شده است. اين واژه به شك» آلتون«در منابع قديم به شكل » آلتين«واژه     1

نوان اسم خاص براي زنان و مردان ترك كاربرد داشته است. لغت مذكور همچنين در يكي از مهرهاي دوره ايلخانان مغول ع
  كار رفته است. به» آلتون اردو«و در نام سلسله حكومتي مغول » آلتون تمغا«به نام 

خان از شاه اسماعيل وجود دارد كه در آن عبـارت كـاله سـرخ آمـده      ست شيبكتك بيت ماده تاريخ داري در خصوص شك    2
آمـد كـاله   «دهـد:   ق. را نشان مي 916است و اتفاقاً اين عبارت ماده تاريخ اين شكست است كه بر اساس حروف ابجد سال 

» كـاله سـرخ  «نيز از عبارت  نامه بخارا مهمان؛ خنجي در »تاريخ فوت او ز قضا شد كاله سرخ سرخ و عدم گشت خان از او /
)، 1384خنجـي (  روزبهـان  بـن  ر.ك. فضل اهللا» طايفه كاله سرخ بدتر از كفار افرنجند«براي ناميدن قزلباشان بهره برده است: 

  . 45، تصحيح منوچهر ستوده، تهران: علمي و فرهنگي، ص نامه بخارا مهمان
، ترجمة مصطفي رحيمي اردستاني، تهران: صـبا،  2، جالمنجد)، 1377وهاج به مفهوم بسيار تابان است.ر.ك. لويس معلوف (    3

  .1301ص 
ـاج احمـر دشـت     «عثمان در ذكر شكست شاه اسماعيل در دشت چالدران آمده است:  در تواريخ آل   4 شاه قورتلدي و بر قاچ بدسـكال/ ت

ـال    ترجمة (شاه [اسماعيل] به همراه گروهي بدسگال جان به در برد و فر» ايچنده پايمال ار كرد./ تاج احمر در دشـت [چالـدران] پايم
  .231، ص هًْعامر هًْ، تصحيح حافظ كتبي عالي، استانبول: مطبعتواريخ آل عثمان)، 1341شد).ر.ك. لطفي پاشا (

يقديلر آتنـدن اول بـد اختـري/ دوشـدي     «عثمان در ذكر شكست شاه اسماعيل در دشت چالدران آمده است:  در تواريخ آل    5
ر.ك. لطفـي پاشـا،   ». ترجمة (آن بد اختر را از اسب بر زمين زدند/تاج زري از سرش بـر زمـين افتـاد   » ره تاج زريباشندن ي

  .231همان، ص 
ترجمة ( علـم  » قيزيل علم، قيزيل بئيرق، قيزيل تاج /گئيينسه غازيلر، اول گون حذردور«خوانيم: در ديوان شاه اسماعيل مي   6

  .110ازيان بر تن كنند، آن روز حذر است). ر.ك. شاه اسماعيل خطايي، همان، ص سرخ، بيرق سرخ و تاج سرخ/اگر غ
كـاله  «است كه به صورت تحت الفظي بـا عبـارت   » قزلباش«) يكي از اشكال ترجمه تركي عبارت qızıl börk» (قزل برك«    7

ي سلطان سليم در جنگ چالدران روزبهان خنجي در وصف پيروز بن اهللا اين عبارت در شعري از فضل .شود مترداف مي» سرخ
  آمده است:

  و افكندي ز سر تاج قزل بركــچ    ركـارس و تــزل فـزلـمت در تـز بي
  رـنش سـاكنون ز مردي از ت فكن     رــظفـر اي مـش از سـكندي تاجـف
  وبي نيست نفعيـكـا نـرش را تـس    ت همچون مار افعيـرك اســزل بـق

از  نامـه بخـارا   مهمـان )؛ خنجـي همچنـين در   16 - 15 )، همـان، صـص  1341لطفي پاشا(؛ 73)، همان، ص1379(جعفريان(
  . 57، 44)، همان، صص 1384ياد كرده است. ر.ك. خنجي(» كفار بيگانه قزل برك«و » طايفه قزل برك«قزلباشان با عنوان 

از » كاله سرخ«حت اللفظي مفهوم ) شكل ديگري از ترجمه عبارت قزلباش است كه به صورت تqızıl qalpaq» (قزل قلباق«    8
ر.ك. ». طايفه منحوسه منكوسه قزل قلبـاق «از اين عبارت نيز بهره برده است:  نامه بخارا مهمانگردد. خنجي در  آن اخذ مي

  . 105)، همان، ص 1384خنجي(
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ارسـي صـفوي بـه اسـتعمال     نكته جالب اينكه برخي از منابع تركي عثماني بيش از منابع ف
، شاه صفوي كه خلفايي را تاريخ پچويترجمه فارسي واژه قزلباش اصرار دارند. براي مثال در 

  1معرفي گشته است.» شاه سرخ سران«در خاك عثماني انتخاب نموده با نام 
شاه طهماسب با دريافـت خبـر   «خوانيم:  مي دولت عليه عثماني تاريخيهمچنين در كتاب 

خان از سالطين ازبكيه، با بيست هزار سوار از آب امويـه و تجـاوزش بـه حـدود     عبور عبيد
   2».خراسان، به همراه لشكر سرسرخان به خراسان روانه شد...

  ، آمال و آرزوهاي سلطان سليم در مبارزه با دولت صفويه چنين ذكر شده است:  تواريخ آل عثماندر كتاب 
 گــر بكــا توفيــق اولورســه رهنمــون

  

ــرد  ــرخ س ــون  س ــاي خ ــترم دري  »ن گوس
  3».كنم اگر توفيق رهنمون من گردد/ از سرخ سر درياي خوني عرضه مي«ترجمه:  

  سلطان سليم بعدها در وصف تحقق اين آرزو چنين سروده است: 
 4»سرخ سر را غرقه خون مالمـت سـاختيم     لشكر از تخت ستنبول سوي ايران تاختيم«

ربار عثماني لغت قزلباش را متـرادف واژه كـاله سـرخ    اي از الوند آق قويونلو به د در نامه 
هاي آتشين از كاله سرخ نكبت اندود  طايفه ياغيه قزلباشيه خذلهم اهللا اگر چه شعله«يابيم:  مي

  5».ها را فرا فرق سر برداشته بگيتي در انداخته و چون مجوسان روزپادكان آتش پاره
نيز تا حـدودي از لحـاظ سـاختار     7»را بوركلوقا«و  6»قاراقالپاق«يا » قاراپاپاق«لغاتي چون 

. بخش اول مربوط به يـك  اند واژگاني شبيه قزلباش هستند، چرا كه از دو بخش تركيب يافته
. هـر يـك از ايـن واژگـان نيـز بـه       اسـت  رنگ است و بخش دوم در ارتباط با سر و كـاله 

  8.گردند ميقومي و يا اعتقادي خاص اطالق  هاي گروه
تعاري در منابع عثماني، دولت صفوي به واسطه رنگ سرخ كاله قزلباشي در يك تعبير اس

به بحر قلزم يا درياي سرخ و دولت عثماني به واسطه سلطنت بر اراضي روم بـه بحـر روم يـا    
                                                 

  .120، ص هًْعامر هًْ، استانبول: مطبع1ج ،تاريخ پچوي)، 1283ابراهيم پچوي (   1
  . 12 - 11سي، صص  ، استانبول: سليمان افندي مطبعه11، جدولت عليه عثمانيه تاريخي)، 1292دي(خير اهللا افن   2
  .207لطفي پاشا، همان، ص   3
  . 233همان، ص   4
  .85، تهران: كتابخانه سينا، ص تاريخي اجتماعي دوره صفويه هاي اسناد و نامه)، 1343ذبيح اهللا صفا (   5
گردد كه  است. اين واژه به يكي از اقوام ساكن در آسياي مركزي اطالق مي» سياه كاله«ه معناي ب» قاراقالپاق«يا » قاراپاپاق«  6

  بيشتر در جمهوري ازبكستان حضور دارند.
  .گردد مي. اين عنوان به گروهي از تركان قبچاق اطالق است» سياه كاله«به معناي » قارا بوركلو«   7

8  İslam ansiklopedisi, (2002), c25, Ankara:Türkiye diyanet vakfı, s 546. 
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   1درياي مديترانه تشبيه شده است.
  واژة قزلباش ماية تحقير و تفاخر - 2- 3

ها ابداع گشت تا  نخستين بار توسط عثمانيبرخي از محققان عقيده دارند كه اصطالح قزلباش 
پسر اردبيل «، »اردبيل اوغالني«، »اردبيل اوغلي«به مانند اصطالحات تحقيرآميز ديگري چون 

اركـان حكومـت   » ... صوفي بچگان«و » صوفي اوغلي«، »شيخ اوغلي«، »ابن اردبيل«، »پرتضليل
قب تحقيرآميـز فخـر ورزيدنـد و    اما چندي بعد صفويان بدين ل 2صفويه به سخره گرفته شود.

  3ها انداختند. اين بار خود ايشان از آن بهره جستند و آن را بر سر زبان
حدي است كه حتي شاه اسماعيل صفوي ملقب گشتن بدان را در لياقت  تفاخر به لقب قزلباش به 

  مده است: پندارد. در ديوان خطايي در اين باب آ داند و آن را مقامي بسيار واال مي هر كس نمي
 گول آغاجدان چيخدي گلدي شاهه يولداش اولماغـا
ــك   ــل ت ــانلو لع ــاغري ق ــه ب ــوزوني داغ اولميينج  ي

 نـوري دور » محمـد «كُنت كنزون سـرّي دور منـده   
 دور ذاتــــي اميرالمــــومنين»اســــماعيل«اســــمي 

  

 سرّ شاه ايـدي ازلـدن گلـدي سـير داش اولماغـا      
 هئچ كيمين، حدي يوخدور كيم قيزلباش اولماغا

 يرميزي تاج ايلـه گلـدي عالمـه فـاش اولماغـا     ق
 4»يوزيني گورگج خوارج راضي دور داش اولماغـا 

گل از درخت سر زد و براي دوستي و همراهي با شاه آمد./از ازل سرّ شاه بـود و  «ترجمه:   
اين براي هم راز گشتن آمد./ تا صورت كسي داغ نداشته باشد و جگرش ماننـد لعـل خـونين    

زلباش شدن را ندارد./ سر كنت كنز است در من نور محمـد اسـت./با تـاج    نگردد/شايستگي ق
سرخ براي فاش شدن در عالم آمد. / اسـمش اسـماعيل اسـت و ذاتـش اميرالمـؤمنين اسـت،/تا       

  ».گردند خوارج صورت او را ببينند به سنگ شدن راضي مي
 قيرميزي تاجلو، بوز آتلو، آغيـر لشـكرلو، هيبتلـو«

  

ـفتل    ـامبر ص ـنم    يوسف پيغ ـاه م ـين ش ـازيلر دئ  »و، غ
ترجمه: ( اي غازياني كه داراي تاج قرمز، اسب خاكستري، لشكر سنگين و هيبت هستيد/  ج

  5باشيد، بگوييد شاه منم) و داراي صفتي مانند يوسف پيغمبر مي
رنـگ را بـر سـر     ديگر شاهان صفوي خود نيز در برخي از مواقع با افتخار اين كاله سرخ

                                                 
  .229لطفي پاشا، همان، ص     1
، بـه كوشـش:   انقالب االسالم بين الخواص و العـوام )، 1379شريف اسپناقچي پاشازاده ( محمد بن ؛ محمدعارف27همان، ص    2

خانـه   ، استانبول: تقـويم ارالتواريخ و االخب هًْنخب)، 1276محمد ( بن ؛ محمد259، 185، 118رسول جعفريان، قم: دليل، صص 
  . 267، بيروت: دارالكتاب العربي، ص هًْالعثماني هًْفي علماء الدول هًْالشقايق النعماني)، 1975زاده ( ؛ طاشكپري46عامره، ص 

؛ هـانس روبـرت   276، ترجمة آذر آهنچي، تهران: دانشگاه تهـران، ص  ايران در راه عصر جديد)، 1380هانس روبرت رويمر (    3
  .25، ترجمة يعقوب آژند، تهران: جامي، ص تاريخ ايران(دوره صفويان))، 1387ر (رويم

  .57خطايي، همان، ص     4
  .221همان، ص    5
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    1ناميدند. ا قزلباش مينهادند و خود ر مي
ارزش و اعتبار كاله مذكور در اوايل دولت صفويه آنقدر افزايش يافت كه حتي به هنگام 

 شد (سر باز كردن)، اين كاله كنار نهاده نمي» باش آچماق«مراسم عزا و اجراي سنت عزاداري 
ي كـاله بسـنده   و عزاداران قزلباش از امرا و نظاميان فقط به باز كردن دسـتار پيچيـده بـر رو   

حقيقـت آن  «منسوب به شاه طهماسب در تأييد اين گفته آمده است:  اي تذكرهدر  2.كردند مي
  3».سازند نمياست كه: اگر قزلباش را سرشان برود كه تاج را از خود جدا 

و ديگر دشمنان دولت صفويه براي تحقير ايشان تنها به كاربرد خشك و خـالي   ها عثماني
تـا از شـدت و    با صـفات منفـي ديگـر آراسـتند    ، بلكه اين واژه را نكردند واژه قزلباش بسنده

بـه مـواردي چـون     تـوان  مي آميز توهينحدت بيشتري برخوردار گردد. از جمله اين عبارات 
 8،»قزلبـاش قـالش  « 7،»قزلباش گمراه« 6،»قزلباش اوباش« 5،»قزلباش لعين« 4 ،»قزلباش بدمعاش«

                                                 
آوري و  نامند، به عالمت جنگ ها كاله سرخي كه خود آنان تاج مي شاه [عباس اول] در بعضي از مراسم مانند ساير قزلباش«   1

افتد و شايد علت ايـن اسـت كـه سـنگيني تـاج او را خسـته        ين امر بسيار نادر اتفاق ميگذارد؛ ولي ا اصالت نسب بر سر مي
  . 44ر.ك: دالواله، همان، ص » كند مي

، تصـحيح احسـان   اآلثـار فـي ذكـر االخيـار     هًْنقاو)، 1373اي نطنزي ( افوشته اهللا هدايت بن ؛ محمود359جنابدي، همان، ص    2
  .35 - 34نگي، صص اشراقي، تهران: انتشارات علمي و فره

  . 110، تصحيح كريم فيضي، قم: مطبوعات ديني، ص تذكره شاه طهماسب)، 1383شاه طهماسب اول صفوي (   3
تـاريخ  توان بـه كـاربرد آن در منـابعي چـون      اين عبارت بارها و بارها در منابع عثماني تكرار گشته است كه از آن جمله مي   4

، تـاريخ صـاف  ]، تـا  بـي [طـاش كـوپروزاده   محمـد   الدين كمال و... عنوان كرد.ر.ك. يتاريخ سالنيك، تاريخ صاف، عثمان پاشا
 ؛235، 148، 146، صص هًْعامرهًْ ، استانبول: مطبعتاريخ سالنيكي). 1281مصطفي افندي (؛ 75نا]، ص  استانبول: [بي

Osman Paşa (2001), tarihi Osman Paşa, Yunus Zeyrek, Ankara:kültür bakanlığı, s 20, 25, 27, 30, 33, 34, 35, 54. 
مصـطفي   ر.ك.به كار بسته شده اسـت.   ها خانواده مالعين نيز براي توصيف قزلباش در منابع عثماني عالوه بر لعين، واژة هم   5

  .Osman paşa, aynı, s 32-56                                                               ؛216، 157، 151، 147افندي، همان، صص 
مصـطفي افنـدي،    ر.ك.. انـد  دار براي منفي نشان دادن قزلباشان بهره جسته منابع متعدد عثماني همواره از اين عبارت آرايه   6

 .Osman paşa, aynı, s 58        ؛ 185، ص 1؛ پچوي، همان، ج285، ص 2؛ پچوي، همان، ج198، 146همان، صص 
ـاني از   در نامه ر نزد آق قويونلوها نيز كاربرد داشت.ها د اين عبارت عالوه بر عثماني اي از الوند آق قويونلو به دربار سلطان بايزيد دوم عثم

ـان، ص  » اوباش قزلباش خذلهم اهللا و قهرهم«دشمن مشترك قزلباش با نام  ـان نيـز همـواره     .79ياد كرده است. ر.ك. صفا، هم اوزبك
  :.)63(ر.ك. جعفريان، همان، ص  د. براي مثال در شعري از عبيد خان اوزبك آمده استان قزلباشان را شايسته لقب اوباشي دانسته

  توفيق به لطف خويش عياشان را     يا رب تو دهي صالح اوباشان را
  زلباشان را ـوم قـن قـاز روي زمي    اكـرداني پـوم عاد گـماننده ق

   نوم عيش عياشان راـي شـا كـت    اشان راـي ببينم روي اوبـا كـت
  ان راـدا قزلباشـند خـعدوم كـم    اش نباشد قوميـزلبـدتر ز قـب

در منابع صفوي نيز به كار بسته شده است و معناي دالوري و تهور از آن اخذ گشـته اسـت. بـراي    » قزلباش اوباش«عبارت 
، احسـن التـواريخ   )،1357حسـن بيـگ روملـو (   ر.ك. »لشكر قزلباش و دالوران اوبـاش «خوانيم:  مي احسن التواريخمثال در 

  .90تصحيح عبدالحسين نوائي، تهران: بابك، ص
؛ 326، ص 1پچـوي، همـان، ج   ر.ك.. شد صفت گمراه در منابع عثماني در خصوص شاه اسماعيل صفوي نيز به كار برده مي  7

  . 221؛ لطفي پاشا، همان، ص 64طاش كوپروزاده، همان، ص
و از ايـن رو  » قزلبـاش «(به احتمال قوي گرگر) اهالي آنجا را » كركنه«اوصاف خود به هنگام ذكر  سياحتنامهاوليا چلبي در    8

درويـش اوليـا    ر.ك. محمـد ظلـي ابـن   » لكن خلقي قزلباش و بو جهتله غايت قالشـدير «كند:  معرفي مي» به غايت قالش«
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  اشاره داشت. 2»قزلباش ناپاك« 1،»قزلباش شقي«
دهنـده شـكل و ظـاهر     كار برده شده در خصوص قزلباشان شـرح  برخي از صفات منفي به

گـردد كـه    مشخص مـي » تراش قزلباش بدمعاش ريش«شود  ايشان نيز است. مثالً وقتي گفته مي
   3بردند. قزلباشان از چه نوعي از آرايش صورت بهره مي

هـا و   نايسـتادند و بـه آفـرينش سـجع     البته نويسندگان صفوي نيـز در ايـن خصـوص بـاز    
قزلبـاش  « 4،»قزلباش نصرت و ظفـر تـالش  «هايي در راستاي ستايش قزلباشان پرداختند:  جناس

    5».صاحب تالش
شايد رنگ سرخ اين كـاله بهانـه ديگـري را بـه دسـت بازمانـدگان تركمانـان، ازبكـان و         

رنگ چون مزدكيـه   نمادهاي سرخهاي غيراسالمي با  داد تا جريان صفوي را به جريان هاعثماني
جامگان و محمره  و خصوصاً خرميه مرتبط سازند. اين فرق در طول تاريخ با عناويني چون سرخ

سياسـي در دوره اسـالمي قيـام بابـك      - هـاي دينـي   اند. بارزترين نمود اين جريان معروف گشته
انـد،   اوت از هـم بـوده  دينان از لحاظ ماهيت كامالً متفـ  دين است. هر چند قزلباشان و خرم خرم

شان وجود دارد و آن اينكه هر دو فرقه از طرف مراجع رسـمي اهـل سـنت     اشتراكاتي نيز مابين
يابي و بـروز هـر دو جنـبش نيـز      اتفاقاً محل قوام 6شدند. عنوان فرقه گمراه و ضاله شناخته مي به

اين فرضـيه را مطـرح   منطقة آذربايجان بوده است. اين اشتراكات باعث شده تا برخي از محققان 
سازند كه قيام خرميان نه يك قيام الحادي و ضداسالمي بلكـه يـك قيـام شـيعي بـوده اسـت.       

سـفرنامه  طرفداران اين فرضيه براي اثبات آن به برخي از مستندات تاريخي چون ايـن بخـش از   
                                                                                                                   

  .241، استانبول: احمد جودت، ص 2، جسي اوليا چلبي سياحتنامه)، 1314چلبي(
كه به شرح واقعه فتح شهر گنجه به دست ارتش عثمـاني در  » گنجينه فتح گنجه«هاي عثماني با عنوان  امهن در يكي از فتح  

  استفاده شده است. ر.ك. » قزلباش قالش«م. اختصاص دارد از عبارت 1583 - 1590.ق./ 991- 998هاي  سال
Hasan Dündar (2006). “Rahımızade İbrahim (Harımı) Çavuşun Gence fetihnamesi adlı eserinin 
transkripsiyonu ve kritizasyonu”, (yüksek lisans tezi), Afyon Kocatepe üniversitesi, s63. 

لشكر قزلباش و غازيان قالش به جمـع كردنـد   «اند:  منابع صفوي اين صفت را نيز با مفهوم مثبت براي قزلباشان به كار برده
  .12، ص ر.ك. روملو، همان». كسيب مشغول گرديدند

ترجمة (قزلباش شقي تار و مار شد/ لواي شـقي بـه خـاك    »تار و مار اولدي قزلباش شقي/ خاكه ييقلدي شقينك سنجغي«    1
  .231افتاد)ر.ك. لطفي پاشا، همان، ص

2   Osman Paşa, aynı, s58. 
  .380، همان، ص عالم آراي شاه اسماعيل    3
  .94فندرسكي، همان، ص     4
  .12همان، ص )، 1371شاملو(    5
كنـد:   ها را هم سنگ خرميان توصـيف مـي   خنجي ضمن متهم كردن شيخ حيدر به ترويج گناه اباحت در نزد قزلباشان، آن    6

)، 1382ر.ك. خنجـي(  » شيخ هم دين اباحت را براى ايشان ترويج داده، قواعد شريعت خرّميان بابكى در ميانشـان نهـاده  «
  .267همان، 
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ـته      پوشان سرخ هاي پرچمدر بذين : «نمايند استناد مي ابودلف شـد و  معـروف بـه خرميـه برافراش
    1».آنجا برخاست و نيز در اين مكان انتظار ظهور مهدي را دارند بابك از

مراجع رسـمي اهـل سـنت     يشيعي پيشتر نيز از سو هاي البته چنين اتهاماتي نسبت جريان
بارها و بارها بيان شده بود. در ادامه همين جريان مسبوق به سابقه و به بهانه اسـتعمال نـوعي   

 5زندقـه  4باطني، مالحـده،  3قرمطي، 2رافضي،از الفاظي چون  نيز ها رنگ، عثماني سرخپوشش 
  براي ناميدن صفويان استفاده نمودند.  

 خـوريم  نيز برمي» باش كچه«نكته جالب ديگر آنكه ما در منابع صفوي و عثماني به اصطالح 
  ه است:در شعري از شاه اسماعيل صفوي آمد .شود ميكار بسته  قزلباش به واژةكه در تقابل با 

 گر مينگ كچه باش اولسا و بير يخشي قزلباش«
  

 »خانم نگران باش كه مينگ قارغيه بير طـاش  
اگر هزار كچه باش (كاله نمد) و يك قزلباش(سرخ كاله) وجود داشـته باشـد/   «ترجمه:  

   6».خانم نگران باش كه يك سنگ براي پراكندن هزار كالغ كافي است
روهي از نظاميان مربوط به دشمنان دولت صفويه يعنـي  رسد اين اصطالح به گ به نظر مي

شد. نكتة جالب توجه اينكه در سپاه دولت عثمـاني گروهـي از    ها اطالق مي ازبكان و عثماني
و يـا  » كچـه «معروف بودند و كالهي معروف به » يئني چري لي كچه«سربازان يئني چري به 

نماد مـردم غيرنظـامي و   » كچه كاله«يا » كچه باش«عالوه بر اين  7.نهادند ميبر سر » بورك«
، از رتبه و مرتبه نظامي و گردد مي» كچه كاله«و يا » كچه باش«و وقتي كسي  است غيردولتي

                                                 
  .47، ترجمة سيد ابوالفضل طباطبايي، تهران: فرهنگ ايران زمين، ص سفرنامه ابودلف در ايران)، 1342ف (مهلهل ابودل بن مسعر  1
  .ر.ك.كاربرد داشته است دين در بسياري از منابع عثماني، واژه قزلباش به معناي رافضي و بي   2

Mehmet Zeki Paklın (1971), tarih deyimleri ve termleri sözlüğü, c2, İstanbul: milli eğitim basım evi, s 277. 
عثمان شاه اسماعيل به اختيار  ياد شده و در تواريخ آل» گروه رفضه«و  »گروه روافض«با نام  ها از قزلباش تاريخ سالنيكيدر 

  . 207؛ لطفي پاشا، همان، ص 302، 151متهم گشته است. ر.ك. مصطفي افندي، همان، صص » مذهب رفض«كردن 
. بعدها اين واژه براي ناميدن برخي از فرق مذهبي گردد از آن اخذ ميآرامي است كه مفهوم سرخ  اي و يا قرمز واژهواژه قرمط   3

ر.ك. محمدتقي بهار كار برده شد.  روزگار، اهل سنت و جماعت، به رسمياناسالم چون اسماعيليه به خاطر تعارض با مذهب 
  . 306، تهران: زوار، ص 1ج، سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي)، 1381(

اي بنام قزلباش) ر.ك. مصطفي افندي، همان،  ترجمة (مالحده» قزلباش نامنه بولنان مالحده«خوانيم:  مي تاريخ سالنيكيدر    4
  .149ص 

بتـداي  خذلهم كـه از ا زنادقه اوباش و مالحده قزلباش دمرهم اهللا و «خوانيم:  از عبيدخان به سلطان سليم نيز مي اي در نامه   5
زندقه و «... از سلطان سليم به شاه اسماعيل خطاب به شاه صفوي آمده است:  اي در نامه ؛107ر.ك. صفا، همان، ....» خروج 

  ؛201لطفي پاشا، همان، ص  ر.ك.» الحاد را بر يكديگر ازدواج دادي
  .219، همان، ص پناقچي پاشازادهدرج گشته است . ر.ك. اس» زنادقه قزلباش«اي از سلطان سليم نيز عبارت  نامه در فتح

  .70- 67، تصحيح عبدالرسول خيامپور، تبريز: مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران، صص السالطين هًْروض)، 1345فخري هروي (   6
  . 73، استانبول: مكتب حربيه، ص 1، جسي عثمانلي تشكيالت و قيافه عسكريه)، 1325محمود شوكت (   7
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اين مفهوم از واژه مذكور نيز درست در تضاد بـا لغـت قزلبـاش     1.گردد ميدولتي خويش خلع 
مترادف افراد نظامي و دولتـي   تاريخي اين واژه در ايران هاي برههاست. چرا كه در بسياري از 

  2انگاشته شده است.
واژه ديگري نيز در ادبيات سياسي آن دوران در تقابل با لغت قزلباش معمول گشـت و آن  

اسـت و در  » سـبز سـر  «به معناي » ياشيل باش«بوده است. » ياشيل باش«و يا » يشيل باش«واژه 
گشت. بعدها اين اصـطالح بـار    ق ميابتدا به يكي از فرق صوفيه منسوب به مكتب بخارا اطال

سياسي يافت و اين دفعه دشمنان دولت صفويه در شرق با اين نام مشـهور شـدند. بازمانـدگان    
يشـيل  «، معمـوالً  پيمودنـد  تيموريان و شيبانيان ازبك كه در شرق راه دشمني با صفويان را مي

    .اند شدهناميده » باش
تاتارهاي ازبك تاجي از جوقه سبز : «نمايد يخيراهللا افندي در اين خصوص چنين ايضاح م

نهادند و طرفداران صفوي نيز جهت عالمت فارقه كالهي از جوقه قرمز مشتمل بـر   بر سر مي
براي گـروه  » قزلباش«ازبكان و براي » يشيل باش«. از آن زمان تعبير پوشيدند دوازده ترك مي

  3».صفوي باقي مانده است
  اعيل و بديع الزمان ميرزا تيموري آورده است: لطفي پاشا در وصف جنگ شاه اسم

 چون قزلباش و يشيل باش ايتدي جنـگ«
  

 »قرشوالشــدي طــوردي اول ايكــي پلنــگ   
چون قزلباش و يشيل باش جنگ كردند/ و آن دو پلنـگ رو در روي همـديگر   «ترجمه:  

    4».قرار گرفتند و جنگ كردند
  تطور معنايي واژه قزلباش - 3- 3

اريخ صفويان همواره مفهـوم قزلبـاش دچـار تغييـر و تبـدل گشـته اسـت.        در ادوار مختلف ت
شـدند   الدين اردبيلي قزلباش ناميده مـي  روزگاري تنها گروهي از تركمانان گرد بقعة شيخ صفي

كه تنها رابطة ميان ايشان و خاندان صفوي رابطة مريد و مرادي بود. انـدك انـدك بـا قـوام     
اسماعيل اول صفوي مفهوم قزلباش به معنـاي نيروهـاي    گيري شاه يافتن دولت صفوي و قدرت

                                                 
  .1014، صعامرهًْ ، استانبول: دارالطباعه2ًْ، ججه عثمانيله)، 1293احمد وافق پاشا (    1
شود و در مثلي معروف قزلباشان به دليل وابستگي  در ادبيات عاميانه منطقه آذربايجان، به افراد نظامي و دولتي قزلباش گفته مي   2

  شود به قزلباش اعتماد كرد). نمي» (قيزيل باشا بئل باغالماق اولماز«اند:  به حكومت افرادي غير قابل اعتماد معرفي شده
  . 14، ص عامرهًْ دارالطباعهًْ، استانبول: 7، جدولت عليه عثمانيه تاريخي]، تا خير اهللا افندي[بي    3
  .336لطفي پاشا، همان، ص     4
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گيري و دوام و بقـاي دولـت صـفوي فعـال      كار بسته شد كه در شكل نظامي اكثراً تركماني به
قدري بـارزتر بـود كـه در بسـياري از منـابع ايـن واژه        گري قزلباشان به بودند. شاخصة نظامي

  دركنار واژگان لشكر، قشون، غازي و... آمده است. 
نقش پررنگ قزلباشان در روي كار آمدن صـفويان و جانفشـاني ايشـان در راه بقـاي ايـن      
دولت باعث شد تا منابع بيگانه مفهوم قزلباش را با مفهوم دولت صفوي يكسان انگارند. مـاده  

نويسان صفوي نيز ترداف واژگان قزلباش و دولت را بر اساس حسـاب جمـل مكشـوف     تاريخ
دانش اسرارآميز حروف و اعداد، تاريخ ميالد شاه اسماعيل اول صـفوي   و بر اساس اين 1داشتند

از اتفاقـات  «منطبق گشت و به قول قاضـي احمـد غفـاري:    » بدو دولت قزلباش«نيز با واژگان 
حسنه لفظ قزلباش و دولت در عدد يكسانند و ابتداي دولت آن فرقة عليه ميالد كثير االسـعاد  

به حسـب عـدد منطبـق بـر تـاريخ      » بدو دولت قزلباش«آنكه حضرت شاه واالنژاد و از بدايع 
    2.»طلوع نير شاه اسماعيل«اند  زمان ميالد و ديگران اين مصرع يافته

كم مفاهيم صفوي، تشيع، عجم و ايران نيز بـه مفهـوم قزلبـاش تقـرب جسـتند و در       كم
لب مواقع بـراي  برخي موارد واژة قزلباش مترداف تمامي اين مفاهيم شد. منابع عثماني در اغ

ناميدن ايران صفوي از واژة قزلباش بهره جستند. چنانكه واليات، ممالـك، قـالع، حكـام    
 4،»ممالـك قزلبـاش  «(واليـات قزلبـاش)،    3»لـري  قزلباش واليت«ايران صفوي را به ترتيب 

ناميدند. در اين منابع پادشـاهان صـفوي نيـز بـا نـام شـاه        5»حكام قزلباش«، »قالع قزلباش«
  6شدند. شناخته مي قزلباش

زبـان اراضـي    هـاي سـاكنان تـرك    هاي موجود در لهجـه  در عهد صفوي رفته رفته تفاوت
عثماني، ايران و ازبكان آشكارتر گشت و جدايي سياسي و مذهبي به ايـن وضـعيت دامـن زد.    

تركـي  «در كنـار اصـطالحات   » تركـي قزلباشـي  «درست در همين دوران است كه اصـطالح  
اي از زبـان تركـي بـود كـه در نـزد       مطرح شد و مراد از آن لهجـه » روميتركي «و » جغتايي

                                                 
)+ 1)+ ا(2)+ ب(30)+ ل(7)+ ز(100؛ قزلبـاش= ق( 440)= 400)+ ت(30)+ ل(6)+ و(4بر اساس حساب جمـل: دولـت= د(      1

  440)= 300ش(
  . 263، تصحيح حسن نراقي، تهران: كتابفروشي حافظ، ص تاريخ جهان آرا)، 1343قاضي احمد غفاري قزويني (    2

3   Osman paşa, ayni: s 51. 
  . 412، 342، صص2ج پچوي، همان،    4
  .177، ص 1پچوي، همان، ج    5
ياد شده است.ر.ك. مصطفي افندي، همان، » شاه قزلباش خدابنده«از محمد خدابنده با عنوان  تاريخ سالنيكيبراي مثال در     6

  .146ص 



 91     سير تطور معنايي واژة قزلباش

اگر بخواهيم معادل و مترادفي امـروزين بـراي ايـن اصـطالح      1زبانان ايران رواج داشت. ترك
  را مترادف دقيقي براي آن قرار دهيم.» تركي آذربايجاني«توانيم اصطالح  بجوييم مي

يه دوام يافت؛ اما عنوان قزلباش در بعد از صفويه و در استفاده از كاله قزلباشي تا اواخر صفو
وجه متروك نگشت و در ادبيات سياسي ايران كاربرد خـود را حفـظ كـرد.     عهد قاجار به هيچ

معمول تاج [قزلباشي] تا زمان « نويسد: شيرواني در اوايل قاجار مي العابدين اي كه حاج زين گونه به
در عصر آن پادشاه غفلت پناه آن رسم برافتاد، اكنون اسـم   شاه سلطان حسين صفوي متداول بود و

    2».قزلباش در ايران و ساير بلدان مشهور و در افواه و السنه مخالف و مؤالف مذكور است
شد و اين عنوان  در دوران قاجار دولت و ارتش ايران با نام قزلباش و قزلباشيه شناخته مي 

3نعكاس يافته است.نگاري اين عصر ا در منابع متعدد تاريخ
   

البتـه ايـن    4ها با مفهوم شيعه يكسان انگاشته شد. در همين دوران واژة قزلباش در نزد عثماني
هـا شـيعيان    انگاري مسبوق به سابقه بود و از بعد از جنگ چالدران رواج داشت. عثماني يكسان

هـاي شـمال شـرقي     اراضي خويش را كه بخشي از آنها داراي عقايد غاليانـه بودنـد و در واليـت   
كردند، نيز قزلباش نام دادند. جمعيـت ايـن شـيعيان     العزيز زندگي مي هًْارزروم، سيواس و معمور

                                                 
بندي زبان تركي به سه بخـش تركـي جغتـايي، تركـي      به يادگار مانده از عهد شاه سليمان صفوي شاهد تقسيم منشاتيدر    1

يي كـه اصـل اسـت    خ ثخذ در تركـي جغتـا  «خوانيم:  رومي و تركي قزلباشي هستيم. براي مثال در بخشي از اين كتاب مي
 دبيران دبيرخانـه شـاه سـليمان صـفوي    رك: ». شود باشد و اكثر اوقات در تركي قزلباشي و رومي قاف متبدل به حا مي نمي

  .217، تصحيح رسول جعفريان، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، ص منشات سليماني)، 1388(
  .385، تهران: دانشگاه، ص حدائق السياحه)، 1348العابدين شيرواني ( حاج زين   2
در كشور ايران [قاجار] هر شخصي كه از ارباب سپاه و لشكر باشد او را « نگارد: العابدين شيرواني در اين خصوص مي حاج زين  3

بودنـد؛  قزلباش دانند، و چون در بدو ظهور طايفه قزلباشيه كه متوج به تاج شدند، همگي ترك و اهل سيف و شيعه مذهب 
العابدين  ؛ ميرزا زين385)، همان، ص 1348ر.ك. شيرواني(» بنابراين تغليباً قاطبه سپاه و لشگريان را در ايران قزلباش گويند

)، 1253العابـدين شـيرواني(   ؛ حـاج زيـن  39، تصحيح اصغر حامد رباني، تهران: سعدي، ص رياض السياحه)، 1337( شيرواني
  .429چاپ دانشگاه، ص ، تهران: سازمان بستان السياحه

سـردار  «نگارد:  السلطنه قاجار چنين مي ميرزا جمال جوانشير قراباغي در ذكر روياروئي سيسيانوف روسي با عباس ميرزا نائب
السلطنه با قشون قزلباش رسيده، در ميانه جنـگ رو داده،   سيسيانوف عازم ايروان شده و از طرف دولت قزلباش وليعهد نايب

، تصحيح حسـين احمـدي، تهـران: وزارت    تاريخ قراباغ)، 1384ر.ك. ميرزا جمال جوانشير قراباغي (». دندقزلباش مغلوب ش
  .121امور خارجه، ص 

عساكر روسيه [...] در حـدود قفقـاز بـه جنـگ قزلباشـيه      «ناميده شده است: » قزلباشيه«نيز ايران قاجار  تذكره سعيديهدر 
حسين احمـدي، دو رسـاله و دو گـزارش دربـاره      ، به كوششتذكره سعيديه )،1390ر.ك. سعيد كاظم بيگ (». مشغول بود

  .167تالش شمالي، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ص 
». در مملكت روم [عثماني] مطلق شيعه مـذهب را قزلبـاش گوينـد   «نويسد:  العابدين شيرواني در اين خصوص مي حاج زين  4

  .429)، همان، ص 1253؛ شيرواني(39)، همان، ص 1337؛ شيرواني(385)، همان، ص 1348ر.ك. شيرواني(
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اين اهـالي در نـزد    1شد. هزار نفر تخمين زده مي 400هزار الي  250معاصر با عهد قاجار حدود 
اين منابع نتراشـيدن   اهل سنت عثماني به برخي افعال زنادقه مانند اشتراك در ازدواج متهم بودند.

 داري خواري در رمضان و روزه موي سر و صورت، عدم اهتمام در گزاردن نمازهاي يوميه، روزه
در دهه نخست محرم، عزاداري براي حسنين (ع)، اعتقاد به حلول اهللا در جسم امـام علـي (ع) و   

   2.اند كردهمطرح  ها جمعيتپيش از او در ساير كالبدها را از اعمال و باورهاي برخي از اين 
هاي تيموريان  هاي شرق ايران و در اراضي مربوط به حكومت در همين دوران در سرزمين

مذهبي بود. ايـن عنـوان در اراضـي مـذكور بـه       - هند و ازبكان، قزلباش داراي مفهومي قومي
   3گشت كه شيعه مذهب بودند و خاستگاه ايراني داشتند. افرادي اطالق مي

بـارزترين  «نويسـد:   خصوص قزلباشان افغانستان در دوران قاجـار مـي   الدين سامي در شمس
 شـود  شاخصة اين گروه جمعيتي ساكن در هرات و كابل مذهب تشيع ايشان است. گفتـه مـي  

اند و اندك  كوچانده شدهو توسط نادرشاه بدين منطقه اند بودهقزلباشان افغانستان اصالتاً ترك 
هـزار نفـر    75اند. جمعيت قزلباشـان افغانسـتان    هاندك در جمعيت دري بومي مستحيل گشت

زبـان افغانسـتان دري    هـاي سـامي همـه قزلباشـان تـرك      رغم گفتـه  علي 4»شود تخمين زده مي
شوند كـه عنـوان    زبان و شيعه مذهبي يافت مي اند و هنوز هم در اين كشور افراد ترك نگشته

  خانوادگي قزلباش را دارا هستند. 
كه معاصر بـا عهـد    دهد مينيز نشان  اخبارنامهيرزاخداوردي در ميرزااحمد م هاي نوشته

جار، قزلباش و شيعه دو مفهوم مترداف در منطقه قفقاز بوده و در تضاد با مفهوم تسنن قـرار  قا
مرد اول از من پرسيد شما از ما هستيد « 5»من هم قزلباش هستم، اهل تسنن نيستم«داشته است: 

    6».اند ها اهل تسنن يا قزلباش؟ من فهميدم كه اين
                                                 

البته احمد خان ملك ساساني مستشار سفارت ايران در عثماني، معاصر با اواخر قاجار، تعداد قزلباشان عثماني را بيش از يك    1
العزيز،  هًْهاي معمور اس و ترككند كه شامل كردهاي درسم، مالطيه، ترجان، ارزنجان و قسمتي از سيو ميليون نفر عنوان مي

  .184، تهران: اساطير، ص يادبودهاي سفارت استانبول)، 1386سيواس و آنكارا هستند. ر.ك. احمد خان ملك ساساني (
)، 1379محمـد جـواد مشـكور (   ؛ 3659، ص سـي  ، استانبول: مهران مطبعه5، جقاموس االعالم)، 1314الدين سامي ( شمس   2

  .181 - 180، تهران: اشراقي، صص ي اسالم تا قرن چهارمها تاريخ شيعه و فرقه
، تصـحيح  رسـتم التـواريخ  )، 2537محمد هاشم آصـف (  ؛39)، همان، ص1337؛ شيرواني(385)، همان، ص1348شيرواني(   3

  .122محمد مشيري، تهران: امير كبير، ص 
  .3660سامي، همان، ص    4
، بـه كوشـش   تاريخ تالشان از سلطنت نادر شاه تا سلطنت محمد شاه قاجـار اخبارنامه: )، 1383ميرزا احمد ميرزا خداوردي (   5

  .213حسين احمدي، تهران: وزارت امور خارجه، ص 
  .214همان، ص     6
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رد پايي از كاله قزلباشي در اواخر قاجار در منطقة خراسان گزارش شده است. اين نوع از 
  1گرفته است. مشهور بوده و مورد استفاده پهلوانان و لوتيان قرار مي» كاله بيگي«كاله با نام 

ــة دمــوكرات آذربايجــان كــه از   ــا 1324آذر  21فرق ش. حكومــت 1325آذر  21ش. ت
ودمختاري را در منطقة آذربايجان برقرار كرد، داراي نيروهاي نظامي با نام قزلباش بود. ايـن  خ

كار گرفته شد تا احساسات مردم آذربايجان، زادگـاه سـالطين    اي به طور حساب شده كلمه به
البته اين لغت در نـزد   2صفويه برانگيخته شود و خاطرة سپاهيان قزلباش بار ديگر زنده گردد.

شـد كـه در آن سـوي ارس، اتحـاد جمـاهير       دموكرات آذربايجان در زماني استعمال مي فرقة
كرد و اتفاقاً فرقـة مـذكور    سوسياليستي كمونيستي شوروي با قدرت هرچه تمام حكمراني مي

سرخ، رنگ نمـادين انقـالب شـوروي بـه     اين دولت برخوردار بود. رنگ  هاي نيز از حمايت
   3آمد. حساب مي

ابع و محافل علمي، واژة قزلباش داراي يك مفهـوم عمـومي و يـك مفهـوم     امروزه در من
به معناي گروهي وسيعي از شيعيان غالي است و  اش عمومي. اين لغت در مفهوم است تخصصي

در مفهوم تخصصي به معناي اعضاي قبايلي است كه از صفويان در جهـت تشـكيل حكومـت    
  4صفوي حمايت كردند.

  گيري  نتيجه - 4
ار معاصر با دوران شيخ حيدر صفوي جمعي از طرفداران طريقت در حال سياسي شدن نخستين ب

رنگ دوازده تـرك كردنـد.    صفوي بنا به سفارش شيخ خويش، اقدام به استعمال نوعي كاله سرخ
اين كاله در بعد از تأسيس دولت صفوي متروك نشد و بـه نمـاد اصـلي ايـن حكومـت مبـدل       

                                                 
 تر گرفت تنگ اش كه سر را مي كالهي بود بسيار زيبا. دوازده ترك داشت. لبه«نويسد:  ملك الشعراي بهار درباره اين كاله مي    1

 هـاي  تـرك و بـا   شـد  مـي تدريج فراخ و به طور شلغمي بااليش جمـع   گالبتون زردوزي شده بود و خود كاله به و با نواري از
و سر را  كرد قطور و پشم آگند بود در مقابل ضربه چوب و غيره مقاومت ميو چون  نمود ميو رنگارنگ تاجي زيبا  دار گالبتون
  .245، ص 3، همان، ج ر.ك. بهار». داشت مي محفوظ

)، 1384؛ عبـداهللا مسـتوفي (  798، ترجمة احمد آرام، تهران: اميركبير، ص تاريخ اسالم)، 1381رتور جان آربري و ديگران (آ   2
  .439، 436، 428، تهران: زوار، صص 3شرح زندگاني من، ج

هر و روستا و سازمان ها ش به معناي سرخ به قدري بود كه اين واژه در عنوان ده» كراسنو«مندي دولت شوروي به واژه  عالقه    3
تـوان بـه مـواردي چـون كراسـنو آرميسـك (ارتـش سـرخ)، كراسـنو           و اداره در اين كشور گنجانده شد كه از آن جمله مي

گوارديسك (گارد سرخ)، كراسنيه اكتيابر (اكتبر سرخ)، كراسنيه باريكادي (سنگرهاي سرخ) و ... اشاره داشت. ر.ك. مـارتين  
  . 148، ترجمة فريدون فاطمي، تهران: نشر مركز، ص روسيه و شوروي اطلس تاريخ)، 1371گيلبرت (

4   The encyclopaedia of islam(1986), V.5, Leiden: E.J.Bill, p.243. 
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ـتعمال چنـين     انان آق قويونلو، عثمانيگشت. دشمنان صفويان شامل تركم ها و ازبكان به دليـل اس
(سرخ سر) ناميدند. اين لفظ در ابتداي امر داراي بار معنايي منفـي  » قزلباش«سرپوشي، صفويان را 

كار بستند. از آن پس واژة قزلبـاش در ادبيـات سياسـي     زودي صفويان آن را با افتخار به بود اما به
با مفاهيمي چون دولت، ملـت، كشـور، قشـون و مـذهب رسـمي ايـران        ايران، عثماني و ازبك

مترادف گشت. حتي نوعي از لهجة تركي تكلـم شـده در ايـران كـه امـروزه بـا عنـوان تركـي         
ناميـده شـد. در بعـد از صـفويه و تـا اوايـل دوران       » تركي قزلباشي«شود،  آذربايجاني شناخته مي

افي بودند. پس از اين دوران در اراضي عثماني و برخي قاجار، همچنان ايران و قزلباش الفاظ مترد
شيعي منسوب به ايران و بعضي از فرق غالي متمايل به تشيع با  هاي از اراضي ازبكان برخي گروه

آذربايجـان ايـران و در    منطقـة شناخته شدند. لفظ قزلباش براي آخرين بـار در  » قزلباش«عنوان 
    وم نيروهاي سياسي كاربرد يافت.دوران فرقه دموكرات آذربايجان به مفه
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ـادي،    الگوي فضايي شه چكيده:     ـبات اقتص ـ طبيعي، مناس رهاي اسالمي بازتابي از شرايط اقليمي 

ـازي اسـالمي، ظهـور      ـاريخ شهرس اجتماعي، سياسي و مذهبي جامعه است؛ از اين رو در هر دوره از ت
. اوج توسـعه  يابد ميشكل خاصي از شهر با مناسبات اجتماعي و اقتصادي مسلط آن دوران هماهنگي 

ـاز مـي  و رونق شهر كرمانشاه در  شـود و   دورة قاجار با دوران حكومت محمدعلي ميرزاي دولتشاه آغ
ـاد شـده، شـهر          را تكميل مي فرزندش عمادالدوله آن ـاري ي ـاهزادگان قاج كند. بـه جهـت حمايـت ش

شود. بر اين اساس پـژوهش حاضـر در نظـر     ترين شهر منطقة غرب ايران تبديل مي كرمانشاه به بزرگ
ست اول تاريخي و شهرسازي عوامل مهم اقتصادي، سياسـي و مـذهبي را در   دارد تا با تكيه بر اسناد د

ـنظم  توسعه شهر كرمانشاه در دوره قاجار بررسي كند. نتايج پژوهش نشان مي ـازار،   دهد كه ساختار م ب
كنــار يكــديگر و در مجــاورت  در شــهر اصــلي مســجد جــامع و ميــدان قرارگيــري ارگ حكــومتي،

دهنـد. ايـن    صر اصلي ساختار شهر كرمانشاه را در دورة قاجار تشـكيل مـي  هاي مرتبط با آنها، عنا محله
ـاهزادگان        ـتردة ش ـان اهميـت حمايـت گس عناصر در داخل حصاري مرتفع محصور بودند. در ايـن مي

ـاختار   عنوان مهم دنبال آن توسعه بازار و گمرك به قاجاري از امور تجاري و به ترين عامل در توسعه س
ـاجد محلـه  شهر، در مقايسه با ع اي متعـدد،   وامل ديگر بسيار چشمگيرتر بوده است. همچنين وجود مس

تكايــا و راه زيــارتي عتبــات عاليــات و وجــود رودخانــه آبشــوران، ارتفاعــات در شــمال و جنــوب و  
ـازار و     هاي وسيع در شرق و غرب نيز در شكل دشت ـا ب ـا ب دهي مراكز محالت و استحكام ارتباط آنه
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The Evaluation of the Economic, Political and 
Religious Factors in the Development of 

Kermanshah in Qajar Era Based on Historical and 
Archeological Evidence 

  
 
Mohammad Ebrahim Zarei1 
Yadollah heydari Baba Kamal2 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Political, religious and economic factors play an important role in the 
development and creation of various species of architecture and urban elements in a certain 
time. Development and prosperity of the city of Kermanshah as an important city for 
central government in the Qajar era began with the reign of Mohammad Ali Mirza 
Dolatshah and completed by his son Emad al Doleh. According to the writings of travelers 
and historians in this period, prosperity of Kermanshah is the result of appropriate measures 
taken by these Qajarian princes. This issue indicates the importance of the subject, and 
since so far there has been no comprehensive study on the development of Kermanshah 
during the Qajar era, this research intends to study economic, political and religious factors 
in this context. The results show that locating the organized structure of the Bazzar, the 
governmental citadel, Jameh Mosque as well as the main square of the city beside each 
other, and in association with the adjacent neighborhoods, formed the main elements of the 
city of Kermanshah in Qajar era. In the meantime, the role of the Bazzar and customs 
office as the most important factor in the development of the city is so essential in 
comparison to other factors. In addition to the aforementioned political and economic 
factors, mosques, Takaya and the road for holy shrines had an important role in forming 
neighborhoods and strengthening their relationships with the Bazzar and governmental 
citadel. Other factors such as Abshooran River, mountains in north and south of the city 
and vast plains in east and west, have been effective in the development of the city of 
Kermanshah in Qajar era. 

 

Keywords: Kermanshah, Economic, political and religious prosperity, Historical 

documents, Qajar era. 
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  مقدمه
شهر كرمانشاه داراي پيشينة تاريخي طـوالني اسـت و اهميـت فـراوان آن از منظـر تغييـر و       

بافـت   توسعةتحوالت اجتماعي از قرون پيش از اسالم همواره مورد توجه بوده است. بررسي 
شهري كرمانشاه تحت تأثير شرايط تاريخي و جغرافيـايي در دوره قاجـار و الگـوي مناسـب     

ن ضرورتي است كه بايد در مطالعه بافت شهري و آثار ارزشمند تـاريخي آن  برآمده از بطن آ
مورد توجه قرار گيرد. بناهاي موجود در بافت قديم كرمانشاه بيشتر از اواخـر دورة زنـد تـا    

گيرد؛ با اين حـال بيشـتر آثـار بافـت قـديم شـهر كرمانشـاه را ارگ         دورة پهلوي را دربر مي
اهاي مذهبي اعم از تكايـا و مسـاجد و بـازار بـزرگ در دوره     هاي اعيان، بن حكومتي و خانه
دهد. توسعة عمده و اهميت شـهر كرمانشـاه در دوره قاجـار بـا حكومـت       قاجار تشكيل مي

شـود   شاه و عمادالدوله فرزند دولتشاه آغـاز مـي   محمدعلي ميرزاي دولتشاه فرزند ارشد فتحعلي
زننـد. نقـش شـاهزادگان يـاد شـده در       يكه هر يك دست به ايجاد بناهاي متعددي در شهر م

گيري ساختارهاي سياسي، اقتصادي و مذهبي شهر كرمانشاه در دوره قاجار بسـيار مـؤثر    شكل
هاي اين پژوهش شناسايي قدرت هر يـك از شـاهزادگان مزبـور در     بوده و يكي از ضرورت

يط آب و هـوايي  توسعه بافت قديم و ايجاد بناهاي متعدد توسط آنان بوده است. از طرفي شرا
خيزي خاك منطقه را در پي داشت و يكي از عوامل رشد و توسعة شهر بوده،  مساعد، حاصل

كه رودخانة دائمي آبشوران منجر به زراعت در شهر و خودكفايي در توليـد ميـوه و    طوري به
شد. عالوه بر آن، شهر كرمانشاه در اين دوره به علت موقعيت ارتباطي واقع بـر سـر    سبزي مي

اي وسـيع در غـرب ايـران از     راه تهران به بغداد (راه عتبات عاليات) و نيز مركز تجاريِ منطقه
مند شد؛ شرايط فوق منجر به ايجاد ساختارهاي شهري متعـددي در شـهر    اي بهره اهميت ويژه

هـاي پـيش از    كرمانشاه شده است. اهميت شهر كرمانشاه در دورة اسـالمي بـر خـالف دوره   
كه ضرورت پژوهشي منسجم در خصوص توسعه و رونـق   طوري شده است، بهاسالم مطالعه ن

تـرين هـدف پـژوهش     رسد. مهـم  شهر در دورة قاجار و عوامل مؤثر بر آن منطقي به نظر مي
حاضر ارزيابي عوامل مؤثر بر رونق و توسعه ساختار فضايي شهر كرمانشاه در دوره قاجار بـا  

شناسي است. در خصوص هدف پژوهش سؤاالت  انتكيه بر مدارك دست اول تاريخي و باست
) عوامـل مهـم اقتصـادي، سياسـي و مـذهبي در توسـعه سـاختار شـهر         1اند: ( مهمي قابل طرح

) الگوي كالبدي ـ ساختاري بافت قديم شهر كرمانشـاه   2اند؟ و ( كرمانشاه در دورة قاجار كدام
  متأثر از عوامل ياد شده چگونه شكل گرفته است؟
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رسد وجود عواملي همچون قرارگيـري   ) به نظر مي1اند از: ( ژوهش عبارتفرضيات مهم پ
گمرك غـرب ايـران در شـهر كرمانشـاه، توسـعه مسـير عتبـات عاليـات و بـازار، حمايـت           

) طبـق  2انـد؛ (  شاهزادگان قاجاري و شرايط مساعد طبيعي در رونق شهر كرمانشاه مؤثر بـوده 
اي، ارگ حكـومتي و   سـاجد متعـدد محلـه   مدارك تاريخي موجود  بازار، مسجد جامع و م

هـا،   انـد؛ حصـار، دروازه   ميدان، اركان اساسيِ ساختار شهريِ كرمانشـاه در دوره قاجـار بـوده   
  اند.  ها از ديگر ساختارهاي شهري مهم در اين دوره ها، تكايا و حسينيه محله

  روش پژوهش
براي اين منظور منـابع تحقيـق    اين پژوهش با استفاده از روش تاريخي ـ تحليلي انجام شده است؛ 

هـاي گـردآوري    انـد. داده  اي گـردآوري شـده   كه در زمرة منابع مكتوب هستند با شيوة كتابخانه
هـا و سـوابق بايگـاني، آثـار مكتـوب       ها، گـزارش  شامل اسناد دست اول تاريخي، بررسي پرونده

هـاي   هاي قديمي و يافتـه  اند، تهيه عكس بندي و توصيفي از اين متون داشته پژوهشگراني كه جمع
هاي ميداني صورت گرفته در بافت قديم كرمانشاه در دوره قاجار است.  دست آمده از بررسي به

  ها و انسجامِ مفهومي آنها براي تدوين نظرات جديد انجام شده است.   پس از آن تحليل داده
  پيشينة پژوهش

ز اسـالم توسـط پژوهشـگران    گيري شهرهاي ايران پس ا مطالعات بسياري دربارة نحوة شكل
هاي ايران در ادوار مختلـف   عمل آمده كه بيشتر آنها در خصوص پايتخت داخلي و خارجي به

هـاي منسـجم در مـورد شهرسـازي      و يا شهرهاي مهم بوده است. با اين حال فقـدان پـژوهش  
در  وضوح مشهود است؛ عموم مطالعات انجام شده در اين زمينـه  كرمانشاه در دورة اسالمي به

اي درباره  هاي احياء و ساماندهي بوده و به ارائة راهكارها و پيشنهادهاي پراكنده قالب پروژه
تـوان بـه    ساماندهي بافت تاريخي يا بخشي از آن محدود شده است. از جملة اين تحقيقات مي

اشاره كرد » سازي بافت شهري كرمانشاه باززنده«) با عنوان 1386وندي ( پژوهش احسان زهره
ه در آن علل فرسايش بافت قديم كرمانشاه در دوره پهلـوي بررسـي شـده و از راهبردهـاي     ك

نوسازي، بهسازي و بازسازي جهت مرمت بافت تاريخي كرمانشاه با توجه به حفـظ هويـت   
طراحي ساختار «) در پژوهشي با عنوان 1384آن در اين دوره استفاده شده است. رضا معبدي (

كالبـدي و   طراحـي  بـه » انشاه (با تأكيد بر محور خيابـان مـدرس)  اصلي بافت قديم شهر كرم
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يعنـي خيابـان   اصلي بافت قديم كرمانشاه در دوره پهلوي ساختار  ي ازبخش مهم سازي باززنده
بازآفريني فضاهاي شـهري  «) در پژوهشي با عنوان 1390منصور نجفي ( پرداخته است. مدرس

 تاريخچـه  بررسـي  بـه » ان مدرس كرمانشـاه) سنتي در شهرسازي امروزي (نمونة موردي خياب
 شهرسـازي  الگوهـاي  و تهـران  و سـبك  اصفهان مكتب در معماري و شهرسازي هاي ويژگي

بـازآفريني خيابـان    جهـت  تا معيارهايي را سعي كرده است امروزي پرداخته و با اين رويكرد
ا عنــوان اي بــ ) در مقالــه1390مــدرس در دوره پهلــوي ارائــه دهــد. كيــومرث ايراندوســت (

پـس از  » موردي: بازار شهركرمانشاه) ايران (مطالعه در شهرهاي سنتي بازار تحوالت كالبدي«
ذكر خصوصيات بازار در شهرهاي اسالمي به تحوالت بازار كرمانشـاه در يـك سـدة اخيـر     

هاي مـدرن بررسـي كـرده اسـت.      كشي پرداخته و چند پاره شدن بازار قديم را توسط خيابان
گري نيز در خصوص پيشينة تاريخي، فرهنگ و آداب رسوم مـردم كرمانشـاه   هاي دي پژوهش

هـاي قبـل از    اند كه عموماً مربوط به ادوار پيش از ورود اسالم بـه ايـران و سـده    نگاشته شده
گيـري و   و عوامل مهـم شـكل   هدورة قاجار هستند؛ اما تاكنون پژوهش جامعي در مورد زمين

هاي تاريخي و اسناد دسـت اول   رة قاجار بر مبناي بررسيتوسعه ساختار شهر كرمانشاه در دو
  نگاشته نشده است.

  ساختار شهرهاي ايران در دوره قاجار
عنـوان مركـز اداري ـ حكـومتي و بازرگـاني بـيش از آنكـه در         در ايرانِ دورة قاجار شهر به

ر از ورود و ارتباط اقتصادي، اجتماعي، و سياسي با روستاها و مناطق تابعـة خـود باشـد، متـأث    
هاي خارجي بوده است. بدين ترتيب در دورة قاجار آن دسته از شـهرها رونـق    گردش سرمايه

هـاي تجـاري و    يافتند كه از ديرباز نقش بازرگاني داشتند و درهاي خـود را بـه روي جريـان   
در اين دوره بسياري از مراكز اياالت به علـت آنكـه محـل     1المللي گشوده بودند. مبادالت بين

مند شدند. رسم توزيع مقام حكومـت ايـاالت    قامت بيگلربيگي بودند، از رشد درخوري بهرها
به شاهزادگان باعث رشد اقتصادي و اجتماعي مركز اياالت شد؛ چـون هـر شـاهزاده، دربـار     

المنفعه در  كوچك خود را داشت كه مينياتوري از دربار تهران بود. همچنين ايجاد بناهاي عام
ه در تهران و ساير شهرهاي ايران سرمشقي براي فرزندانش از جمله محمدعلي شا زمان فتحعلي

   ميرزاي دولتشاه در شهر كرمانشاه و عباس ميرزا در تبريز شد.
                                                 

  . 121، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص از شار تا شهر)، 1377محسن حبيبي (   1
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تا دوره پهلـوي   ي ساختاري شهرهاي ايرانها ويژگيهاي صورت گرفته،  بر اساس پژوهش
ـ شهرنشيني بسته به دليل وجود شود؛  در موارد زير خالصه مي گزينـي   جـدايي ، رج و باروهـا ب

، هـاي گـذرگاهي   غيـرمنظم بـودن شـبكه   ، ميـادين  عملكردي يعني ارگ، بـازار، شارسـتان و  
هـاي   محلـه  هـا و يـا   ها، ارامنه، زردشـتي  مذهبي، و قومي مانند يهودي ديني، هاي گزيني جدايي

ـ  ورودي شـهرها  هاي ارتباط مستقيم بازار با دروازهو  مسكوني اقوام مختلف در ن حـال  . بـا اي
ها  تا راه شد اصول ساختاري شهرهاي قاجار، قرارگيري بازار در مركز هندسي شهر موجب مي

رو نقشـة   ايـن  شـكل توسـعه يابنـد. از    سمت آن به حالتي شعاعي با انشعاب و نيز حركت به
بندي محالت، بيانگر نوعي سازماندهي مركزگراي آنها با ميل به بازار و مركـز اسـت.    تقسيم

هاي بارو يا در داخل خود بارو، نقاط با  نظام مسيرهاي ارتباطي اصلي با عبور از دروازه اين در
ها جـزو معـابر اصـلي     كردند. اين راه مي اهميت از جمله مراكز محالت را به يكديگر متصل

هـا،   اي، حمـام  هاي عمـومي از جملـه مسـاجد محلـه     محالت بودند و در امتداد آنها كاربري
آمـد. نكتـة جالـب     وجـود مـي   روانسراها و فضاهاي خرد تجاري (دكاكين) بهها، كا گورستان

و نيـز شـكل    شدت تحت تأثير موقعيـت بـازار   ها به توجه آن است كه نظام اين دسته از راه
شدن نظـام   موجب قطبي داشت. در اين دوره از سويي مجموعة بازار و مسجد جامع قرار بارو

ها مهمترين نقش و كاركرد آنها  وجه ارتباطي دروازه ساختاري شهر شده بود و از طرف ديگر
كه وجود دروازه و برج و بارو بـه دور شـهر در ايـن دوره باعـث      طوري رفت، به به شمار مي

هـاي رو بـه رشـد شـهري آورده شـده،       اي كه از طريق راه اصلي به حومـه  التجاره شد مال مي
ها بر اساس انـدازه و نـوع    شود و تعرفه خوبي مورد نظارت قرار گيرد و بر آن تعرفه تعيين به

ها از بازرگانان و صاحبان كاالهاي  اين عوارض گمركي، در كنار دروازه 1كاالها تعيين گردند.
هايي بودند كه كاال از آنها وارد يـا خـارج    ها تنها گذرگاه شد، زيرا دروازه تجاري دريافت مي

در ايـن دوره   2عوارض گمركـي بودنـد.   ترين محل كنترل و دريافت ماليات و شد و مناسب مي
انـداز   سيماي شهر داراي نوعي پيوستگي مناسب با فضاهاي پيش از آن بود كه هرگز در چشـم 

سيماي شهرِ دورة قاجار برخالف شهر امـروز، متقـارن،   شد؛ به عبارتي  آن گسستگي ديده نمي
  ساز بوده است.  موزون و هويت

                                                 
، ترجمـة كـامران صـفامنش،    مجله معماري و شهرسازي، »تهران در اواخر قرن نوزدهمدگرگوني «)، 1375دگرني، جان. د. (   1
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افتي سنتي با مقياس انسـاني و محصـور در حصـاري    شهرهاي ايران در دوره قاجار داراي ب
تر از حصار شهر بود كه حاكمـان را از   مرتفع بودند. ارگ حكومتي نيز داراي حصاري مرتفع

كرد. معبر شهرها عموماً باريـك بودنـد و در يـك مسـير غيرمسـتقيم امتـداد        رعايا جدا مي
و نـبض اقتصـادي شـهر را تشـكيل     داشتند. بازار در اين ساختار عالوه بر اينكه ستون فقـرات  

داد، در ارتباط تنگاتنگ با امور سياسي، فرهنگي و اجتمـاعي بـود. از ديگـر خصوصـيات      مي
ها هستند؛ هر محله داراي يـك دربـان و يـك دروازه بـود. مراكـز       شهرهاي اين دوره محله

هاي  روازهمحالت از طريق گذرها به يكديگر متصل بودند و ارتباط آنها را با مركز شهر و د
توان گفت تحوالت ساختار شـهرهاي دورة قاجـار،    در حقيقت ميكردند.  خروجي برقرار مي

تحولي عمده در مفاهيم تاريخي بوده كه نه بر مبناي دگرگوني تاريخي دروني، بلكه بر مبنـاي  
  تغييرات شرايط بيروني رخ داده است. 

  عوامل اقتصادي و بازرگاني 
بـه   و در ارتفاع كم واقع شده تنها راه عبـور  1هاي زاگرس كي دروازهشهر كرمانشاه چون در نزدي

تر از اين مسير براي ورود به فالت ايـران   شود و مسيري آسان كوه كردستان شمرده مي داخل رشته
 ياد آن از» قرماسين«يا » قرميسين«با عنوان  منابع تاريخي در كرمانشاه كه وجود ندارد. شهر قديمي

بود  سو كنار رودخانه قره شهر در در دورة افشاريه و زنديه اين 3است. ر مكان دادهبارها تغيي 2شده
آنهـا   نشـاندگان  و دست كه با سلسله صفوي خصومتي زند به علت حكام )؛ اما1و طرح 1(تصوير

                                                 
  . 7، تهران: سها، ص جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاهان)، 1371محمدعلي سلطاني (   1
نشـر نـو، صـص     :چانلو، تهران ، ترجمة حسين قرهمسالك و الممالك)، 1370خرداذبه ( ابن عبداله خراساني بن عبيداله ابوالقاسم   2

عبداله تستري، تهران: بنيـاد   بن اسعد بن ، ترجمة محمدمسالك الممالك)، 1373اصطخري ( محمد بن ابراهيم ؛ ابوالقاسم33، 18
، ترجمـة جعفـر شـعار، تهـران: بنيـاد      االرض هًْصور)، 1345حوقل ( ابن محمد ؛ ابوالقاسم163موقوفات دكتر محمود افشار، ص 

، ترجمــة عبدالمحمــد آيتــي، تهــران: بنيــاد فرهنــگ ايــران، تقــويم البلــدان)، 1349؛ ابوالفــداء (103فرهنــگ ايــران، ص 
مسـعود، تهـران:   ، ترجمـة ح.  ترجمه مختصرالبلدان)، 1349همداني ( فقيه ابن اسحاق بن محمد بن احمد ؛ ابوبكر479ـ478صص

چـانلو، تهـران: اميركبيـر، ص     ، ترجمة حسين قـره النفيسه اعالق )،1365رسته ( ابن عمر ؛ احمدبن26بنياد فرهنگ ايران، ص 
به سعي و اهتمام گاي لسترنج، تهـران: دنيـاي كتـاب، صـص      القلوب، هًْنزه)، 1362مستوفي قزويني ( بكر ابي بن ؛ حمداله195
، ترجمة علينقي منزوي، تهران: شركت االقاليم هًْالتقاسيم في معرف احسن )،1361مقدسي ( احمد بنمحمد ؛ ابوعبداله129ـ128

ترجمة عبـدالرحمن   آثارالبالد و اخبارالعباد، )،1373قزويني ( محمود محمدبن بن زكريا ؛ ابوعبداله587مؤلفان و مترجمان، ص 
  .198شرفكندي، تهران: اميركبير، ص 

  ؛135، ترجمة علي اصغر سعيدي، تهران: زوار، ص النهرين م؛ ايران و بين1907ـ1906ايران امروز  )،1362اوژن اوبن (   3
 Clark, J and Clark, B., (1969), Kermanshah: A Provicinal City in Iran, University of Durham DEDT, Of 
Geography Research paper series 10, Durham, p.34. 
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به اطـراف   نمودند و را ترك نيز كرمانشاه كردند. سكنه را نابود داشتند، شهر زنگنه خاندان نظير
رودخانـه   مجـاورت  در دمـاغ  آباد، چناني و بـرزه  فيض سه دهكدة به ريختند. گروهياكناف گ و

دهنـد. نـام سـه     ترين محالت شهر را در دورة قاجار تشكيل مـي  روي آوردند كه قديمي آبشوران
ماند و بعدها محلة عالفخانه و توپخانه نيز بـه   شهر همچنان باقي هاي محله بر نيز دهكده مذكور

م.  تهيـه   1919با توجه به نقشه شهر كرمانشاه كه از روي عكس هـوايي سـال    1.ها اضافه شد آن
هـا كـامالً معلـوم و قـالع هـم       هاي فوق، حصار، ارگ حكـومتي و دروازه  شده، عالوه بر محله

اند كه شهر از نظر دفاعي و نظامي  گذاري شده است. اين نقشه و مستندات تاريخي بيانگر آن نشانه
  ).1(نقشه يار مهم بوده است (براي كل كشور) بس

. عكس هوايي شهر كرمانشاه كهنه در كنار 1تصوير  
سو؛ گرفته شده توسط اشميت در سال  رودخانه قره

 . طرح قلعه كهنه از روي عكس هواي اشميت.1طرح   ه.ش.1314م/1935
  

شمار  هاي دور ناحية تجارتي مهمي در مسير شبكة بازرگاني زميني به كرمانشاه از گذشته
ِ شـرقي از طريـق آن بـه مقصـد بازارهـاي       آمد كه كاالهاي تجارتي چين و آسياي جنوب مي

ق. همچون 13 در قرن توليد اقتصادي كرمانشاه ). شيوه2شد (نقشه  خاورميانه و اروپا صادر مي
داري و مبتني بر نظام ارباب ـ رعيتي بوده است؛ لـذا شـهرها     ديگر شهرهاي ايران، پيشاسرمايه

كه روستاها همچنان  در حالي و دربردارندة نطفه تجارت خارجي بودند، تجارت داخلي مكان
  2كهن متكي بودند. هاي شيوه به

                                                 
، 3، ج دومين كنگره تاريخ معماري و شهرسـازي ايـران  ، »معرفي مختصر بافت تاريخي كرمانشاه«)، 1379سيامك خديوي (   1

  .558ارگ بم، (كرمان): سازمان ميراث فرهنگي كشور (پژوهشگاه)، ص 
  . 39ـ38، تهران: آگاه، صص شهرنشيني مرحلة گذار: در شهرنشيني در ايران)، 1377فرخ حساميان (   2
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هاي شهر است كه از تصوير  ش. اين نقشه يكي از نخستين نقشه1298م./1919. نقشه شهر كرمانشاه در سال 1نقشه 
 .هوايي تهيه شده است

  

گذر آن از شهر كرمانشاه برگرفته از آرشيو سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و  . مسير جادة ابريشم و2نقشه 
 گردشگري استان كرمانشاه
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را شـكل  » محلـي  اقتصـاد «يك  روستايي اطراف آن با مناطق بزرگ در اين دوره هر شهر
ردند؛ ك تجاري داد و ستد مي با اين حوزه نيز افتاد كه شهرهاي مجاور دادند. گاهي اتفاق مي مي
م. حـوزة جاذبـه تجـاري كرمانشـاه را بازارهـاي ايالـت       1907در سـال   1اُوبن عنوان مثال، به

هاي  در اين دوره كنفدراسيونهمچنين دانست.  مالير مي و قسمتي از همدان خودش، لرستان و
هاي نظامي، سرحدداري و نگهباني ثغور كشـور،   ايلي زنگنه و كلهر افزون بر انجام مأموريت

هاي اقتصادي بودند كه از حمايت كامل  نندگان توانمند مواد غذايي و گردانندگان چرختوليدك
از طرف ديگر رونق تجـارت خـارجي در قـرن     2محمدعلي ميرزاي دولتشاه برخوردار بودند.

ميـان ايـران و كشـور     هاي تجـاري  گره يكي از به را المللي، شهر كرمانشاه م. و شرايط بين19
 و رفـت  هاي ارزي دولت به شمار مـي  رآمد گمرك كرمانشاه از پشتوانهعثماني تبديل كرد. د

يافــت. افتتــاح كانــال ســوئز در ســال  پرداخــت ديــون دولــت بريتانيــا اختصــاص مــي جهــت
سوي راه تجاري بصره  ق. و رونق كشتيراني در دجله، توجه تجار انگليسي را به1286م/1869

در كرمانشـاه چنـين    3ه بغداد ـ كرمانشاه افزود. ـ بغداد ـ كرمانشاه معطوف نمود و بر رونق را 
و فقـرا در   آميـز ثروتمنـدان   و زندگي مسـالمت  هايي باعث رشد و رونق تجاري منطقه پديده
در ساية اين رونق، ارزش كاالهاي صـادراتي و وارداتـي كرمانشـاه در سـال      4.شد هم مي كنار

 34ق. بـه  1326و در سـال  ميليون مـارك   29ق. 1325ميليون مارك، در سال  26ق. 1324
ميليون مارك رسيد و سبب مهاجرت بازرگانان تبريزي، اصفهاني و تجار كلداني از سنندج و 

تجار بزرگ اين عصر نـه تنهـا از ميـان قشـر      5بازرگانان يهودي از بغداد به كرمانشاه گرديد.
و روحانيون جايگاه ممتاز و قابل اعتماد بازاريان بودند، بلكه بعد از اشرافيت سياسي و نظامي 

البته موقعيت ويژة تجاري شهر كرمانشـاه و وجـود امنيـت و     6تأثيرگذاري در شهرها داشتند.
 7تأثير نبود. عدالت در دوران حكومت دولتشاه در كرمانشاه، در نفوذ و اقتدار تجار غيركرد بي

هـرم قـدرت،    سو از اهل بازار متمايز بودند و از سوي ديگـر در رأس  به عبارتي تجار از يك
                                                 

  . 340، ص النهرين م؛ ايران و بين1907ـ1906ايران امروز )، 1362اوژن اوبن (   1
  . 301، ص جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاهان)، 1371محمد علي سلطاني (   2
  . 142، 112، ترجمة يعقوب آژند، تهران: گستره، صص تاريخ اقتصادي ايران (عصر قاجار))، 1362چارلز عيسوي (   3

4  Clark, J and Clark, B., Kermanshah: A Provicinal City in Iran, p.134.  
  . 99ترجمة مجيد جليلوند، تهران: نشر ني، ص  سفرنامه گروته،)، 1369هوگو گروته (   5
  .149، ترجمة مهران توكلي، تهران: نشر ني، ص خاطرات سفر ايران)، 1378ژولين دوروششوار (   6
مقدمه و حواشـي  كليات و آثار غيرت كرمانشاهي، )، 1338؛ عبدالكريم غيرت (96ص ، سفرنامه گروته)، 1369هوگو گروته (   7

  . 24ـ18محمد سعيد غيرت، تهران: فردوسي، صص 
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منزلت و ثروت بازار جاي داشتند. نكتة جالب توجه آنكه تجار يهودي نيز مانند سنندج نفوذ 
% 80ق. حـدود  1322لـين در سـال    بسياري در كرمانشاه يافتند؛ كما اينكه بـه گـزارش مـك   

در مـورد حضـور تجـار غيركـرد در      1تجارت كرمانشاه در دست تجار يهـودي بـوده اسـت.   
زيـرا گمـرك عثمـاني در     2وجود عناصر گمركي عثمـاني را ناديـده گرفـت؛    كرمانشاه نبايد

كرمانشاه با انتخاب يك تاجرباشي كه نمايندگي بازرگاني عثماني در كرمانشـاه را بـر عهـده    
  داشت، در صدد افزايش نفوذ اقتصادي اتباع خويش در كرمانشاه بود. 

مزبـور،   شهر كاال با براي تبادل ه داد،با اروپا بازارهاي بغداد را توسع زماني كه ارتباط از
 اوقـات تـا   كاال مسير كرمانشاه بود، به نحوي كه بعضي و راه صدور عرضه ترين ميدان طبيعي

بـه   3كردند؛ مي شهر عبور يچهل كاروانسرا ماه از يك در عرض بيست هزار حيوان باركش
نتقال يافـت. در واقـع   از همدان به كرمانشاه ا كشور همين دليل در دوره قاجار گمرك غرب

راه تجارتي تهران ـ همدان ـ كرمانشاه ـ بغداد يكي از پنج راه اصلي تجـارت ايـران در عصـر       
در  5روز بـود.  35مايل و زمان انتقال كاال در ايـن راه حـدود    520طول اين مسير  4قاجار بود.

هــاي  تــوان بــه نگاشــته مــورد كثــرت تــردد و رونــق تجــارت ايــن راه در دورة قاجــار مــي
تحصيل كردة اقتصاد سياسـي و   7ق.)،1287م./1870كنت ژولين دوروششوار ( 6شاه، ناصرالدين

 12ويليام جكسـن،  11هانري بايندر، 10بلوشر، 9اوليويه، 8عضو كاردار سفارتخانه فرانسه، رابينو،
 15الملك سپهر از مورخان دورة قاجـار،  محمد تقي لسان 14فشاهي، 13الممالك، عبدالعلي اديب

                                                 
  . 94، ص تاريخ اقتصادي ايران (عصر قاجار))، 1362چارلز عيسوي (   1
  . 460تهران: زوار، ص  خاطرات فريد،)، 1354محمد علي فريدالملك (   2
  . 340ـ 339، صص النهرين م؛ ايران و بين1907ـ1906ايران امروز )، 1362(اوژن اوبن    3
  . 187، ترجمة آبكار مسيحي، تهران: اميركبير، ص سياحتنامة مسيو چريكف)، 1379چريكف (   4
  . 239، ص تاريخ اقتصادي ايران (عصر قاجار))، 1362چارلز  عيسوي(   5
  . 268، تهران: سنايي، ص فسفر به كربال و نج)، 1355شاه ( ناصرالدين   4
  . 177ـ175، صص خاطرات سفر ايران)، 1378ژولين دوروششوار (   7
، ترجمة محمدرضا (فريبرز) گزارشي از بازرگاني و اجتماع شهر و ايالت كرمانشاه در سدة نوزدهم)، 1391باسنت لوئي رابينو (   8

  . 40ـ23اي، كرمانشاه: دانشگاه رازي، صص  همزه
  . 34، ترجمة محمد طاهر ميرزا، تهران: اطالعات، ص سفرنامة اوليويه)، 1371يه (مسيو اوليو   9

  . 82، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهران: خوارزمي، ص سفرنامه بلوشر)، 1363ويپرت بلوشر ( 10
  . 401اله افسر، تهران: فرهنگسرا، ص  ، ترجمة كرامتسفرنامه هنري بايندر)، 1370هنري بايندر ( 11
  . 267اي، تهران: خوارزمي، ص  ، ترجمة فريدون بدرهسفرنامه جكسن: ايران در گذشته)، 1352م جكسن (آبراها 12
  . 58، تصحيح مسعود گلزاري، تهران: دادجو، ص الممالك به عتبات سفرنامة اديب)، 1364الممالك ( عبدالعلي اديب 13
  . 28وتنبرگ، ص تهران: گ داري در ايران، تكوين سرمايه)، 1360محمد رضا فشاهي ( 14
  . 169، تهران: اساطير، ص1فر، ج  )، به اهتمام جمشيد كيانالتواريخ (تاريخ قاجاريه ناسخ)، 1377الملك سپهر ( محمد تقي لسان 15
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اشاره كرد. اين سياحان و مورخين از فراواني نعمت و رفاه مـردم كرمانشـاه بـه     1ويلزو دكتر 
اند. رونق ايـن راه موجـب توسـعة     سبب وجود جادة تجارتي ـ زيارتي عتبات عاليات ياد كرده 

ها و سـاختارهاي مسـكوني شـهر كرمانشـاه در دوره قاجـار شـده اسـت. بـازار          بازار، محله
سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن  شهر در فضاهاي دهندة شكل عنصر رينمهمت عنوان كرمانشاه به

واقعيـت بخشـيده اسـت. ايـن بـازار داراي       شهر و اندام كالبدي به چهره است كه اهداف آن
داده و به صـورت   اجزاء و عناصر گوناگوني بوده كه در مجموع يك كل واحد را تشكيل مي

  ).3كرده است (نقشه  خطي ايفاي نقش مي

  
. محدودة بازار از دروازه پل سيد جمعه در شرق تا دروازة چغاسرخ در غرب (بخش اصلي مسير عتبات 3قشه ن

  عاليات در دورة قاجار از كنار بازار عبور كرده است)
ق. و همزمان بـا حكمرانـي محمـدعلي ميـرزاي دولتشـاه      1221سال  ساخت بازار كه در

 بيشـتري  به آن، رونـق  و مركزيت بخشيدن وقايجاد چندين سرا، چهار س شروع شده است؛ با
معروف بوده  »بازار تَريكه«به  اين بازار كه 2به تكامل رسيد. در جهت طولي آن رشد و يافت

اليـه   اليه شرق شهر (دروازه پل سيد جمعـه) بـه منتهـي    به صورت اسكلت اصلي شهر از منتهي
هـا،   گيـري كوچـه   شـكل ) و نحـوة  3غرب شهر (دروازه چغاسرخ) كشيده شده است (نقشـه  

                                                 
  . 149ـ147، ترجمة غالمحسين قراگوزلو، تهران: اقبال، صص ايران در يك قرن پيش)، 1368ويلز (   1
موردي: بـازار   ايران (مطالعه شهرهاي در سنتي بازار تحوالت كالبدي«)، 1390اوراماني (كيومرث ايراندوست و آرمان بهمني    2

  . 8، ص 5، ش2، دوره اسالمي ايراني شهر مطالعات فصلنامه، »شهركرمانشاه)
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اي و مؤسسـات عمـدة شـهري بـه نحـو       شهري، مسـاجد محلـه   محالت، كاروانسراهاي درون
). در حقيقت بازار كرمانشـاه قسـمتي از مسـير    4چشمگيري تحت تأثير آن بوده است (نقشه 

كارواني عتبات عاليات بوده كه تجلي كالبدي پيدا كرده و تأثير عميقي بر چگـونگي و رونـد   
  شته است. شهر دا

  
  ـ موقعيت بازار در بافت قديم كرمانشاه و واحدهاي متشكله آن4نقشه

ترين مراكز تجاري غرب كشور در دوره قاجـار بـوده اسـت،     بازار شهر كرمانشاه از فعال
كه اين مركز عالوه بر رفع احتياجات ساكنان شهر، در اكثر موارد نيازهاي روستاييان  طوري به

نمـوده   كردند را نيـز برطـرف مـي    چك اطراف كه به آن مراجعه ميو ساكنان شهرهاي كو
شد تا حدود زيـادي   فروشي شناخته مي عنوان تنها مركز عمده است. اين بازار عالوه بر آنكه به
گرفت و  فروشي گسترده و وسيع در اختيار افراد شهر قرار مي نيز به صورت يك مركز خرده

ري، خصوصاً مناطق مجاور، روزانه بـراي خريـد بـه    عده كثيري از ساكنان مناطق مختلف شه
تـوان گفـت كـه بـازار شـهر كرمانشـاه عـالوه بـر تـأمين           كردند. بنابراين مي آن مراجعه مي

فروشي فعاليـت   عنوان يك مركز فعال خرده فروشي شهر، به احتياجات كلي ساير مراكز خرده
بوه كاالهاي مورد نياز سـكنه در  داشت و عمده مبادالت و داد و ستدهاي بازرگاني در مورد ان

  گرفت.  اين قسمت صورت مي
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هاي مهم بازار كرمانشاه، كاروانسراهاي آن اسـت كـه نقـش اسـتراحتگاه      يكي از ويژگي
بنـدي كاالهـاي صـادراتي     آوري و بسـته  هاي گذري، توزيع محصوالت وارداتي و جمع كاروان

ال حاضر تعداد اندكي بـر جـاي مانـده    شهر را به عهده داشته است. از اين كاروانسراها در ح
شود. دو گونه كاروانسـرا در شـهر كرمانشـاه     عنوان انباري استفاده مي است و از آنها عموماً به

هـا: ايـن كاروانسـراها در همـه شـهر بـه        ) براي زائران و كاروان1دوره قاجار قابل ذكراند: (
ازرگانان: اين كاروانسراها در بازار ) كاروانسراهاي ب2خصوص در مسير بازار پراكنده بودند. (

الدولـه.   واقع بودند و بيشتر بازرگانان شهر در آنها حجره داشتند؛ هماننـد كاروانسـراي وكيـل   
اند و هر بخشِ بازار داراي كاروانسراهايي مخصوصي  كاروانسراها در اكثر نقاط بازار پراكنده

ته اسـت. مـثالً در بـازار بنكـدارها     بوده كه ارتباط مستقيم با مشاغل آن بخش از بـازار داشـ  
كاروانسرايي به نام شترخان وجود داشته كه محل بارگيري و انتقال اقالم كشاورزي به وسيلة 

هـاي مختلـف    تـوان قسـمت   حمل با شترها و ديگر چهارپايان بوده است. نكته ديگر آنكه مي
تفكيك كرد. دسـته اول  بازار را از نظر حجمِ فعاليت و عملكرد اقتصادي به دو بخش متمايز 

هـا و چهارسـوق كـه     فـروش  برنجـي  هـا، بزازخانـه، نـان    فروش شامل بازار آهنگرها، صندوق
هـا،   آمدند و گروه ديگر شامل بـازار صـحاف   واحدهاي كامالً زنده و پرتحركي به شمار مي

هـا كـه اهميـت اقتصـادي قابـل مالحظـه و تحـرك         فروش خانه و باروت ها، عالف اصفهاني
مساجد،  ها، تيمچه عمده، كاروانسراي 40ي نداشتند. عالوه بر بازارهاي فوق، وجود چشمگير

اسـت   ذكـر  چناني قابـل  گذر و ها، قيصريه، ميادين متعدد، چهار سوق هاي ها، داالن خانه قهوه
). با اين حال بازار كرمانشاه همانند اغلب بازارهاي ايراني پس از پشت سـر گذاشـتن   4(نقشه 

  تدريج از اواخر دورة قاجار و اوايل دورة پهلوي با ركود مواجه شد. ق بهدوراني پررون
  عوامل سياسي 

ترين عملكردهاي شهر بـود كـه بـه     در شهرهاي اسالمي مركزيت سياسي ـ اداري يكي از مهم 
اي) و اقتصـادي   لحاظ كالبدي و ساختاري با مركزيت مذهبي (مسجد جامع و مسـاجد محلـه  

و رونق يا عدم رونق حيات شهري تا حد زيادي به كاركردهاي  داشت(بازار) ارتباط نزديك 
  شد.  آن مربوط مي

خان بيگلربيگي، سرحدات غرب (كرمانشاهان، لرستان و  شاه پس از فتحعلي در زمان فتحعلي
ق.) سـپرده شـد كـه در    1237ــ 1221خوزستان) به فرزند ارشدش محمدعلي ميرزاي دولتشـاه ( 
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ال نداشت. او شهر كرمانشاه را كرسي ايالت خود در غرب قـرار داد  س 19زمان انتصابش بيش از 
هاي اقتصـادي و طبيعـي و موقعيـت مهـم سياسـي       و با درايت و هوشمندي و با استفاده از توانايي

شهر، دست به عمران و آباداني آن زد. براي اين منظور دولتشاه چند مستشـار انگليسـي را بـراي    
رد كه او را در عمـران و آبـاداني شـهر يـاري كردنـد. سـاختمان       راهنمايي و مشاوره استخدام ك

اي از اقدامات عمراني اوست. در واقـع   قصر بود، نمونه 12معروف ديوانخانه كرمانشاه كه شامل 
ـتمرار يافتـه دوران حكومـت دولتشـاه اسـت. در دوره         كرمانشاه كنوني بازمانـده و صـورت اس

گـذاري و تـرويج شـد؛ ايـن امـر       ء و صنايع نظامي پايهدولتشاه صنايع و حرف در كرمانشاه احيا
را بـراي   2»دوو«و 1»كـورت «هـاي   فرانسوي به نام افسر ويژه زماني اوج گرفت كه دولتشاه دو به

به نيروهاي نظامي استخدام كرد. از سوي ديگر از زمـان دولتشـاه مهـاجرت از ايـران      نظم دادن
توجه اهالي بومي يعني طوايف زنگنه، كلهـر و   مركزي به كرمانشاه آغاز گرديد و به سبب عدم

وند به امور دادوستد، كسبه و اهل بازار اين شهر جز معدودي از مهاجران سـاير شـهرها بودنـد    
بـه عبـارتي موقعيـت     3گيـري فرهنگـي ويـژه بـراي شـهر كرمانشـاه شـدند.        كه منجر به شكل

ـتخدام و    كرد تا با تبديل آن  استراتژيك كرمانشاه به دولتشاه كمك مي به پايگاه نظـامي، بـه اس
هاي نظامي بپردازد، بر همسايگان كُرد خود به ويژه والـي اردالن نظـارت داشـته     آموزش نيروي

باشد، واليت بغداد عثماني را تهديد كند و در زمان مساعد براي تصاحب تاج و تخـت بكوشـد.   
توانسـت   يا حمله رقبا مي به عالوه اين شهر محل امن و پناهگاه خوبي بود كه در صورت تهديد

اش ايمـن   براي مدت زيادي مقاومت كند و اطمينان داشته باشد كه خانواده، خزانـه و زرادخانـه  
آباداني و توسعة اقتصادي شـهر   5و اوژن اوبن 4العابدين شيرواني حاج زينكه  طوري ، بهخواهد بود

ويـژه حكومـت    گنه و بـه كرمانشاه در اوايل دوران قاجار را ناشي از شيوة درست حكومت زن
  دانند.   ق.) مي1237ـ 1221محمدعلي ميرزاي دولتشاه (

                                                 
1  Court. 
2  Devaux. 

  . 303،  301، 290، صص جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاهان)، 1371محمد علي سلطاني (   3
  . 462به تصحيح اصغر حامد رباني، تهران: سعدي، ص  السياحه، رياض)، 1339العابدين شيرواني ( زين   4
  . 346، ص النهرين م؛ ايران و بين1907ـ1906ايران امروز )، 1362اوژن اوبن (   5
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  . دورنماي جبهة غربي شهر كرمانشاه در دوره قاجار2تصوير 

روند گذار از رؤساي ايالت و عشاير به اشرافيت شهرنشـين، قبـل از بـه قـدرت رسـيدن      
سـوطي دربـارة اشـرافيت    دولتشاه در كرمانشاه آغاز شده بود. عبـداللطيف شوشـتري شـرح مب   

خان زنگنه حاكم وقت كرمانشاه و آقا محمد كلهر  قلي شهرنشين شدة اياالت كُرد از جمله اهللا
آميز حكومت كرمانشاه از خاندان كرد زنگنه به محمـدعلي   ارائه نموده است. انتقال مسالمت

در واقـع   1ميرزاي دولتشاه و اعقابش سبب تسريع روند شهرنشين شدن رؤساي ايـالت گرديـد.  
تكوين اشرافيت شهرنشين كرمانشاه از رؤساي ايالت نه تنها تفكر ايلي را بـه چـالش كشـيد،    

هاي پيدايش روابط انتفاعي دو جانبه ميان ايشان و حكام كرمانشاه را فراهم آورد؛  بلكه زمينه
ه روابطي كه در دوران محمدعلي ميرزاي دولتشاه به گسترش امنيت و آباداني شـهر كرمانشـا  

  ).2منجر شد (تصوير 
حكـومتي (محـل    يكي از اركان مهم ساختار سياسي شهر كرمانشاه در دوره قاجـار ارگ 

كـه ميـدان    داد مـي  را تشـكيل  اي مكـان جداگانـه   حكومتي تقريباً حاكم) بود. ارگ زندگي
متر بود؛ در وسـط ايـن ميـدان     75و طولش  30). عرض ميدان 3نام داشت (تصوير  »توپخانه«

شـد. سـاختمان    توپ ديده مي ارادهة حوض چند انيما درختان چنار قرار داشت و در حوضي ب
). ارگ حكـومتي  5و  4رفتند (تصـاوير  گ يبرمحكومتي و سربازخانه يك ضلع ميدان را در 

يك فرشته بالدار نقش شده بود. از اين بـرج و   آنهاي  داراي برج و بارويي بود كه بر سر طاق
از ديگر عناصر اين مجموعـه   2شد. ستفاده مياكاخ و بناهاي اطراف آن بارو براي نگهداري از 

                                                 
  . 177 -  176، به اهتمام صمد موحد، تهران: طهوري، صص العالم هًْتحف)، 1363عبداللطيف شوشتري (   1
  . 71، كرمانشاه: انتشارات كرمانشاه، ص از آسمان تا ريسمان)، 1381( صادق شمس   2
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زاده،  نظـام  ريـ امتوان به كوشك، عمـارت و بـاغ محمـدعلي ميـرزا، زرادخانـه، عمـارت        مي
  خانه اشاره كرد.  خانه، برجِ طويله و طويله )، آينه6خانه (تصوير ديوان

. ميدان توپخانه و مجاورت آن با ارگ 3تصوير 
 حكومتي

  . ميدان مشق يا سربازخانه شهري4تصوير 

  . عمارت ديوانخانه و مجاورت آن با ارگ6تصوير   . ميدان مشق يا سربازخانه شهري5تصوير 
شهري  بناهاي متعدد، نسبت به توسعة ساختار برونو ايجاد  دولتشاه عالوه بر احداث بازار

بسـتان نسـبت بـه     ر كنار روستاي تاقكرمانشاه نيز توجه داشت؛ چنانكه وي قصد داشت تا د
به گفته رابينو كه در زمان احمدشاه قاجـار نماينـدة    1توسعة بيروني شهر كرمانشاه اقدام كند.
                                                 

  . 165آبكار مسيحي، تهران: اميركبير، ص  ة، ترجمسياحتنامة مسيو چريكف)، 1379چريكف (   1
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مترِ مربـع بـوده    60775بانك شاهنشاهي در كرمانشاه بود، گسترة شهر كرمانشاه نزديك به 
را پيمـود. در   تـوان آن  ه مياست. به نظر وي با پاي پياده و در مدت يك ساعت و پانزده دقيق

بـاني   هاي ديـده  هاي آنها داراي سوراخ زمان دولتشاه ديوارهايي به دور شهر كشيده شد كه برج
دروازة «(به سـوي جـادة تهـران)،    » دروازه كالسكه«بودند. شهر داراي چهار دروازه به اسامي 

ـ » دروازة چياسرخ يا سر قبر آقا«و » ها دروازة هودي«، »خانه قصاب ود كـه بـه سـوي بغـداد     ب
بـه پـنج دروازه و در    3)، جكسـن 5به هفت دروازة شهر (نقشه 2اما چريكف 1شد؛ گشوده مي

  كنند. اشاره مي 4اي كه كست و فالندن از شهر كرمانشاه تهيه كردند به چهار دروازه نقشه

  
 هـا، بـازار، ارگ حكـومتي، بـازار و     ـ نقشة شهر كرمانشاه و نمايش حصـار، دروازه 5نقشه
ميدان  VIIIميدان توپخانه و  IX م. تهيه شده توسط چريكف.1850هاي آن در سال  محله

  مشق و فضاي بين اين دو ميدان را عناصر كاخ حكومتي تشكيل داده است.

                                                 
ترجمة محمدرضا (فريبرز) ، گزارشي از بازرگاني و اجتماع شهر و ايالت كرمانشاه در سدة نوزدهم)، 1391باسنت لوئي رابينو (   1

  . 3اي، كرمانشاه: دانشگاه رازي، ص  همزه
  . 211چريكف، همان، ص    2
  .270، ص سفرنامه جكسن: ايران در گذشته)، 1352آبراهام جكسن (   3
، ترجمة حسين نورصادقي، اصفهان: نقش م.1841ـ1840هاي  سفرنامة اوژن فالندن به ايران در سال)، 1324اوژن فالندن (   4

  . 134جهان، ص 
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هـا در ميـان نويسـندگان و     الزم به ذكر است اختالفاتي كه در مورد تعداد و نـام دروازه 
اند وجود دارد به اين دليل است كـه   انشاه بازديد كردهجهانگرداني كه در دورة قاجار از كرم

تـر   اند كه خود جزئي از يـك محلـة بـزرگ    ناميده» محله«ها كوي يا برزني را  برخي از آن
انـد از ميـدان    هاي عمدة شهري در دورة قاجار كه عبارت توان به ميدان است. عالوه بر آن مي

  اشاره كرد. 1خانه سربازخانه، ميدان توپخانه و ميدان عالف
هاي پنجگانـة   پس از توصيف برج و بارو و دروازه 3و ژاك دومرگان 2ج. اس. باكينگهام

شهر معتقدند شهر كرمانشاه از هنگامي كه محمدعلي ميرزا به حكومت آنجا تعيين شـده رو  
به آبادي و توسعه نهاده است؛ حاكم شهر كرمانشاه از قدرتمندترين فرمانروايان ايران بود كـه  

ها در امور نظـامي اسـتخدام و    كرد. وي افسراني از همة مليت ر منطقة پهناوري حكومت ميب
 4شـد. منصـوري   گري مـي  سازي داير كرد كه از مس و برنز ريخته در كرمانشاه كارخانة توپ

نيز به نقل از كرپرتر و در گزارشي مشابه به اوضاع مناسب سياسي و اقتصـادي كرمانشـاه در   
  داخته و از بازار و كاخ او نام برده است.دورة دولتشاه پر

ــام فرزنــد ناصــري، دوره پــس از دولتشــاه و در ــه ن ــه  قلــي امــام او ب ميــرزاي عمادالدول
دوباره رونق اقتصـادي   بغداد با تجارت در سايه شهر شد و كرمانشاه ق.)، حاكم1293ـ1267(

 5ن ابنية متعددي نمود.سال حكومت متناوب در كرمانشاه اقدام به ساخت 25كرد. وي طي  پيدا
قلي ميرزا موجـب شـد آنچـه را     فترت دوران فقدان محمدعلي ميرزاي دولتشاه تا انتصاب امام

كه دولتشاه براي آباداني و مركزيت اين شهر پديد آورده بود نابود گردد. عمادالدوله در زمـان  
به اين منظـور   ورود ابتدا به نظم امور سرحدي و ترتيب ايالت و قبايل مرزي همت گماشت؛

 و اوليـه  بنـدي  استخوان 6نظام لشكر را سر و سامان بخشيد و زمينة رونق شهر را فراهم آورد.
عمادالدولـه در رونـد    وسيله بود به شده بنيان نهاده دولتشاه كه توسط كرمانشاه ساختار شهريِ

                                                 
، مجموعـه مقـاالت كنگـرة    اسناد شهرهاي ايراني در دورة قاجاريه)، 1374محمد مهريار، فرهاد فخار تهراني و بهرام قديري (   1

  .231، تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، ص 2تاريخ معماري و شهرسازي، ج
2 James Buckingham (1830), Travels in Assyria, Media, and Persia, Londen, pp.16-29.  

  . 102، تبريز: انتشارات چهر، ص 2، ترجمه و توضيح كاظم وديعي، ج جغرافياي غرب ايران)، 1339ژاك دومرگان (   3
  . 53ـ51، تهران: مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، صص لة اروندرودئاستعمار بريتانيا و مس)، 1376فيروز منصوري (   4
تاريخ كرمانشاه در عصر قاجار: نگرشي بر تاريخ اجتماعي، سياسي، اقتصـادي، كرمانشـاه بـه انضـمام     )، 1374هرمز بيگلري (   5

  . 93بستان، ص  ، كرمانشاه: طاقاسناد و مدارك تاريخي
  . 340، صص جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاهان)، 1371محمد علي سلطاني (   6
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ار، ايجـاد  بـاز  توسعه و تعمير 1بيروني شهر پيگيري گرديد. و دروني توسعه در جهت و مترقي
چپ رودخانـه   در كرانه عمارت و تيمچة عمادالدوله كاروانسرا، احداث سربازخانه، تأسيس

از اقـدامات   بسـتان  محل سرچشمه تاق مسعوديه در ) و عمارت7سو، كاخ عماديه (تصوير  قره
   2است كه شهر كرمانشاه را در رديف شهرهاي مهم و آباد ايران قرار داد. عمادالدوله

  

  
  . كاخ عماديه عمادالدوله7تصوير 

از سوي ديگر اين آباداني در زمان وي به سبب وجـود وقـف منجـر بـه ايجـاد و توسـعة       
گانة پدرش بنـاي مسـجد،    هاي دوازده بناهاي متعدد ديگري گرديد؛ چنانكه در جنب عمارت

مانـده  اكنون به همان نام قديمي آن (عمادالدولـه) بـاقي    افكند كه هم مدرسه و موقوفاتي را پي
ها، مستغالت و امالكي را كه عمادالدوله جهت حفـظ و نگهـداري از مسـجد،     دكان 3است.

باب مغـازه در بازارهـاي بزازخانـه،     163المنفعه وقف كرده، حدود  مدرسه و مؤسسات عام
به عبارت ديگر بيشتر موقوفـات   4چمال است. روستا در منطقه چم 28قيصريه، كاروانسرا؛ و 

                                                 
  . 55بستان، ص  ، كرمانشاه: طاقبه دورنماي قديم كرمانشاه ما)، 1382اردشير كشاورز (   1
تهـران: وزارت  كرمانشاهان باستان (از آغاز تا آخر سدة سـيزدهم هجـري قمـري)،    )، 1347محمد حسين جليلي و ديگران (   2

مانشاه تاريخ كرمانشاه در عصر قاجار: نگرشي بر تاريخ اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كر)، 1374فرهنگ و هنر؛ هرمز بيگلري (
  . 94، ص به انضمام اسناد و مدارك تاريخي

  . 1159سلطاني، همان، ص    3
  . 56، ص كرمانشاه ما به دورنماي قديم)، 1382اردشير كشاورز (   4
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دست محمدعلي ميرزاي دولتشاه و فرزندش عمادالدولـه انجـام شـده اسـت.      شهر كرمانشاه به
هاي كشور بـه قـدري    نقش كرمانشاه در عرصة وقف در دوره قاجار در مقايسه با ديگر استان

بود كه مقام پنجم را از حيث درآمد داشت. در اين دوره واقفـان، امـالك و ابنيـه زيـادي را     
را از بافت شهري كرمانشاه حـذف كنـيم، عمـالً بنـاي قابـل      اند كه اگر اين بناها  وقف نموده

ذكري باقي نخواهد ماند. تنها حضور مادي موقوفات بـه شـكل مسـجد، زيارتگـاه، بـازار يـا       
كاروانسرا حائز اهميت نيست، بلكه اهميت آنها براي شـهر بيشـتر بـه خـاطر حضـور آنهـا       

گفت كه تنهـا نقطـه مثبـت اوضـاع      توان عنوان نهادهاي مهم اجتماعي و اقتصادي است. مي به
وقف در دوره قاجار پس از بهبود در وضعيت كمي وقف، برداشته شدن ماليـات از موقوفـات   
بوده است. به عبارت ديگر و بنابر اسناد وقفي موجود، موقوفـات شـهر كرمانشـاه عـالوه بـر      

عنـوان   بـه هاي شهري چون مسجد، كاروانسرا، حمـام، مدرسـه و يـا مغـازه      ايجاد زيرساخت
  اند.   وقت اهميت داشته وقت و تمام ايجادكنندة مشاغل نيمه

 و خودكفـا  يـك واحـد سياسـي    كرمانشاه در دوره قاجـار  شهر از نظر مناسبات سياسي،
در  كـه  شد. حـاكم  طبقه حاكم محسوب مي سازمان مديريتي از نبود، بلكه بخشي خودفرمان

نظم عمـومي   طريق محتسب نظارت، و از شهر بر طريق كدخدا بود، از مستقر ارگ حكومتي
رسـيد،   نظر مي به نزديك اي ِسلطه، رابطه زير مردم با كرد. رابطة حكومت مي را سازماندهي

 واسـطه بـين   رسـمي  شـدند و نهادهـاي   انتخاب مـي  از بين اهالي شهر احتماالً كارگزاران زيرا
   1كدخدايان و حاكم وجود نداشتند.

ت سياسي زير توسط دولتشاه و عمادالدولـه باعـث تبـديل    توان گفت اقداما در مجموع مي
  اي كليدي در ايرانِ دوره قاجار گرديد: شدن شهر كرمانشاه به منطقه

  هاي نظامي و شهرسازي استخدام مستشاران انگليسي و فرانسوي براي مشاوره - 
ات ها و عمار ساخت ميدان توپخانه، سربازخانه، مساجد، تكايا، كليساها، بازارها، حمام - 

  )6حكومتي و مرمت و احياي استحكامات دفاعي شهر و بسياري بناهاي ديگر (نقشه 
رَف     تقويت امنيت شهر از طريق پايه -  گذاري صنايع نظامي و حمايـت از صـنايع و حـ

  گوناگون به منظور احيا و رشد حيات اقتصادي
   

                                                 
  . 37، ترجمة پرويز پيران، تهران: نشر ني، ص شهرنشيني در خاورميانه)، 1377وينسنت كاستللو (   1
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در بافت قديم شهر مربوط به سال ا ه بازار، مسجد جامع، ارگ حكومتي، ميدان اصلي و محله. موقعيت 6نقشه 

  ش.)1335م./1968

  عوامل مذهبي 
دهندة شهرها هستند. تداوم حضور  ترين عناصر ساختاري و شكل بناهاي مذهبي يكي از اساسي
شـهرها   اند و تا امروز با حيات از ظهور اولين شهرها شناخته شدهبناهاي مذهبي در شكل شهر، 

هرهاي ايران، مساجد و مراكز مـذهبي ديگـر ماننـد تكيـه     در بافت تاريخي ش 1عجين هستند.
دهي به فضاها و سلسله  عنوان يك كاربري مهم با عملكردهاي متنوع نقشي اساسي در شكل به

اسـالمي   شـهرهاي  فضاهاي مختلفـي در  شهر در و ميان مذهب اند. پيوند مراتب شهري داشته
طرفي ديگـر   از مدارس و و مساجد مانند مراكز مذهبي يابد. اين پيوند از سويي شامل نمود مي

امـام   و االسالم شيخ ساير مقامات روحاني همچون و مراجع تقليد، قضات و و فقها شامل علما
                                                 

  . 14، ترجمة راضيه رضازاده، تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، ص شهر تا انقالب صنعتيتاريخ شكل )، 1368جيمز موريس (   1
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عنـوان مهمتـرين بنـاي حـوزة      در ميان بناهاي مذهبي دوره اسالمي، مسـجد بـه   1جمعه است.
هاي اسالمي از بعـد معمـاري و شهرسـازي بـه      سرزمينفرهنگ اسالمي و فضاي معماري در 

عنوان يكـي از   ريزي شهري نيز به اي مورد توجه و بحث بوده و از زاوية برنامه شكل گسترده
   2.عناصر اصلي در فضاي كالبدي ـ اجتماعي و اقتصادي شهر مد نظر بوده است

زرگ ظهيرالملـك  ترين مسجد شهر توسط پدرب عنوان كهن كه به كرمانشاه مسجد جامع
مهمـي داشـته    و آموزشـي  اغلب نقش فكري و بوده شهر بناهاي باشكوه از جمله 3ساخته شده

منـاظره   بـه » حـق  اهـل « بـا عالمـانِ   اين مكان در شهر اغلب است؛ زيرا روحانيون بلندمرتبة
شد. مسجد جامع كرمانشـاه در سلسـله    شهر منعكس مي سطح در و اين مناظرات پرداختند مي

عنوان مركزي مذهبي و مهم، نقش محوري را به عهده داشـته   تقسيمات كالبدي شهر بهمراتب 
داده است. اين مسجد طبـق الگـوي سـازماندهي     و مجموعة شهر را در دورة قاجار پوشش مي

شهرهاي بعد از اسالم در ارتباط مستقيم با سبزه ميدان، بازار و ارگ حكومتي جانمايي شـده  
  . )6و نقشه  8است (تصوير 

  

    
  . مسجد جامع كرمانشاه8تصوير 

                                                 
  . 28، صص 4، ش1، دوره نامه علوم اجتماعي، »هاي تاريخ شهرنشيني در ايرانِ دوره اسالمي ويژگي«)، 1353احمد اشرف (   1

2  Michael Barry (1995), Colour and Symbolism in Islamic Architecture, London, Thames and Hudson, p.17; 
Sheila S Blair and Janathan Bloom (1994), The Art and Architecture of Islam (1520-1800), New Haven and 
London, Yale University Press, p. 67; Martin Frishman, and Uddin Khan Hassan (1994), The Mosque, 
London, Thames and Hudson, p.126. 

  .7، ص گزارشي از بازرگاني و اجتماع شهر و ايالت كرمانشاه در سدة نوزدهم)، 1391باسنت لوئي رابينو (   3
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نظير مسجد عمادالدوله، مسجد حـاج شـهبازخان، مسـجد     اي و مهم ديگري مساجد محله
آقا، مسجد حاج محمـد تقـي خـان اصـفهاني،      آقا رحيم آل نواب، مسجد دولتشاه، مسجد حاج

 گـواه  بـه  وجـود داشـتند كـه    مسجد نظام، مسجد معتمد، مسجد شازده و مسـجد بنكـدارها  
ترين بناهاي شهر و عمومـاً در سـطح محـالت مطـرح      ترين و باشكوه م.، مهم 19قرن  سياحان

 هري كرمانشـاه ش محالت ساختاري در توسعه فضايي و اي محله نقش مساجدترين  بودند. مهم
به شكل يـك  ذهبي و مهنگي فر عنوان مراكز عمومي، اغلب به مساجد چون ست كها در اين
از ايـن رو   انـد،  گرديـده  رواق طراحي و صحناز قبيل  فرهنگي اناتامك برخوردار از مجتمع

سـاكنان   و رفاه حـال  دينيفرهنگ  اشاعه جهت مراكز اين فعاليتي درهرگونه  امكان انسجام
شـده بـا    دهـي  سـازمان  محـيط  طراحـي  خـود بـه   اين امـر  راهم شده است.ف شهري محالت
دهنده  عنوان عنصر غالب و هويت آن به نتهي شده كه ازم اي محله نظام متعدد در دهايكاركر

  محالت در شهر ياد شده است. 
عالوه بر مساجد، عامل مهم مذهبي ديگر در توسعة شهر در اين دوره، راه ارتباطي عتبات 

كـرد و   عاليات بود كه نقاط مركزي ايران را به اماكن زيارتي مقدس كربال و نجف متصل مي
 افغانسـتان و  هاي زميني زائران قفقاز، فزود. همچنين كلية راها ها مي و آمد دائمي قافله بر رفت

گذشت كـه بـا عبـور     هاي مقدس كربال و نجف از شهر كرمانشاه مي آسياي مركزي به مكان
توان به اهميت راه  هاي سياحان اين دوره مي بر اساس نگاشته 1كرد. خود منطقه را ثروتمند مي

رونق شـهر   5و لوران دوسرسي 4ادوارد پوالك، 3روته،هوگو گ 2برد. اوژن فالندن، ياد شده پي
) 9هاي عظيم با بارهاي حاوي نعشِ مردگان (تصـوير   كرمانشاه را در رابطه با حركت كاروان

حد متوسط تعداد افرادي كـه   دوره قاجار شدند. در دانستند كه به كربال و نجف حمل مي مي
ايـن تعـداد    7اوژن اوبن 6بود. يكصد هزار نفررفتند،  طور ساالنه به زيارت عتبات عاليات مي به

هـاي   كـارپرداز ايـران در سـال    السـلطنه  كند. همچنـين احتشـام   را چهارصد هزار نفر ذكر مي
امـاكن مقـدس    ايراني، ق. در بغداد، عنوان كرده كه ساالنه حدود صد هزار زائر1314ـ1312

                                                 
  . 118، ص جغرافياي غرب ايران)، 1339ژاك دومرگان (   1
  . 196، ص ميالدي1841ـ1840هاي  سفرنامة اوژن فالندن به ايران در سال)، 1324اوژن فالندن (   2
  .82ص  سفرنامه گروته،)، 1369هوگو گروته (   3
ايـران و ايرانيـان، ترجمـة كيكـاوس جهانـداري، تهـران: خـوارزمي، صـص          سفرنامه پـوالك؛ )، 1361ادوارد ياكوب پوالك (   4

  . 309ـ307
  . 228 ،226ترجمة احسان اشراقي، تهران: مركز نشر دانشگاهي، صص  م.،1839ـ1840ايران در )، 1363لوران دوسرسي (   5
  .197، ص تاريخ اقتصادي ايران (عصر قاجار))، 1362چالرز عيسوي (   6
  .386، ص النهرين م؛ ايران و بين1907ـ1906ايران امروز )، 1362اوژن اوبن (   7
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درستي بـه اهميـت    به انشاهشاهزادگان و رجال قاجاري حاكم كرم 1كنند. عراق را زيارت مي
دانستند يكي از  راه عتبات عاليات براي توسعة اقتصادي و سياسي كرمانشاه آگاه بودند. آنان مي

اصالحات الزم براي ترقي محصوالت و مصنوعات در شهر كرمانشاه، ايجاد شغل و پايان دادن 
بـه همـين جهـت     اي اسـت.  به اوضاع نابسامان اقتصادي شهر و تسهيل در حمل و نقـل جـاده  

هاي آن و نحوه حفاظـت و قـوانيني كـه     اعتمادالسلطنه رسالة مختصري در مورد راه و مزيت
تـرين داليـل    درسـتي معتقـد بـود يكـي از اصـلي      ها حاكم شود، نوشته است. وي به بايد بر راه

پيشرفت كشور، توسعة راه است. ميرزا تقي خان اميركبير نيز يكي از عوامـل مهـم در رونـق    
دانست و سياستي اتخاذ كرده بود كه مسافرين و كاالهـاي   ها مي ها و امنيت آن رت را، راهتجا
شاه به اروپا، وارد  ها بدون هيچ مزاحمتي در تمام كشور در تردد باشند. سفرهاي ناصرالدين آن

و  مـرز ايـران بـود    هـم  عثمـاني كـه   اروپـايي، اصـالحات   بازارهاي مهم به شدن اقتصاد ايران
هـاي   راه ايجاد نيز در تا ايرانيان باعث شد ايران اروپا به عضي از محصالن ايراني ازبازگشت ب
هـايي كـه در    توان گفت بيشتر قحطـي  هايي هر چند كوتاه بردارند. به عبارتي، مي تجاري قدم

  داد به علت نبودن راه و نداشتن وسايل حمل و نقل مناسب بود. مملكت رخ مي

  ير راه عتبات عاليات و گذر از كرمانشاه به روايت گروته. حمل اجساد در مس9تصوير 

  بحث 
موقعيت مناسب سياسي، اقتصادي و مذهبي شهر كرمانشاه سبب شد تا ايـن شـهر در اوايـل دورة    

                                                 
  . 350، ص انتشارات زوار :مهدي موسوي، تهران ، تدوين سيد محمدالسلطنه احتشامخاطرات  )،1369( السلطنه احتشام محمود   1
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ترين شهر مناطق كردنشين تبديل شود؛ شـهري   ترين و پرجمعيت ترين، بزرگ عنوان مهم قاجار به
در پايـان   2هزار خانوار، 12ق.، 1237در سال  1خانوار،هزار  10ـ8ق.، حدود 1210كه در سال 

هزار جمعيت ساكن ايالت  230ق. از 1324و در سال  3هزار خانوار داشت 50م. حدود 19قرن 
ـتند.  در شهر كرمانشاه مي نفرهزار  80ـ50كرمانشاه، بين  م. يعنـي  1913ق./1331در سـال   4زيس

هـزار نفـر حـدس زده     800يران حدود يك سال قبل از جنگ جهاني اول، جمعيت كردهاي ا
 30همچنـين   6كردنـد.  هزار نفر در مناطق شمالي زنـدگي مـي   450ـ250كه حدود  5شده است

  7هزار نفر در شهر كرمانشاه سكونت داشتند. 50هزار نفر در سنندج و 
تـوان گفـت كـه     در مجموع در مورد ساختار و جايگاه شهر كرمانشاه در دورة قاجار مي

عناصر گوناگون با عملكردهاي مختلف سياسي، اقتصـادي، مـذهبي و فرهنگـي     مركز شهر از
برخوردار بوده كه در چارچوب يك نظام سامان يافته است. اين عناصر با توجه بـه شـرايط   

كننده روابط قدرت، مذهب، فرهنگ، اقتصاد و اجتمـاع هسـتند كـه امـروزه      زمان، منعكس
اند از قصر حكومتي، ميدان مشق،  عناصر ياد شده عبارتبرخي از آنها كامالً از ياد رفته است. 

اي، بازار، ميدان توپخانه، ديوانخانه و كاروانسـراهاي   خانه، مسجد جامع و مساجد محله نقاره
ي ميدان توپخانه و مسجد جامع در هسته مركزي شـهر و محـل تالقـي    ريقرارگشهري.  درون

هاي مختلف در اين ميـدان   ي كاربريريگ لشكهاي ورودي شهر، منجر به رونق و  اكثر دروازه
شده و توانسته مدل شهرهاي اسالمي در ايرانِ دورة قاجار را به خوبي نمايش دهـد. در كنـار   

اي متعدد شهر كرمانشاه، اهميت غيـر قابـل انكـاري در     نقش مهم مسجد جامع، مساجد محله
قاجار در شهر كرمانشاه در اند. مراكز محالت در دوره  دهي به مراكز محالت ايفا كرده شكل

مقياسي كوچكتر همانند مركز شهر بودند؛ اين مراكز با محوريـت مسـجد در مركـز محلـه،     
شامل حسينيه يا تكيه مرتبط با بازار اصلي شهر و يا يك يا چند مغازه براي برآورد مايحتـاج  

بودنـد.  زندگي در جنب و يا مجاور آن، يك حمام و گاهي هم يك مدرسه و يا كاروانسـرا  
عنوان عنصـري اصـلي در بيـان اعتقـادات،      عنوان سمبل و نشانه شهري و به اي به مساجد محله

                                                 
  .97 - 96صص  سفرنامه گروته،)، 1369هوگو گروته (   1
  . 839، ص السياحه رياض)، 1339العابدين شيرواني ( زين   2
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  . 840شيرواني، همان، ص    4
  .51، ص قتصادي ايران (عصر قاجار)تاريخ ا)، 1362چارلز عيسوي (   5
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گانـه شـهر بـه خـود      هاي پنج انديشه و روح حاكم بر محيط، همواره جايي را در قلب محله
هاي محيط با حفظ سلسـله مراتـب    ها و شريان ها، راه اند؛ جايي كه تمام كوچه اختصاص داده

اي در مـديريت و توسـعة محـالت شـهري      شدند. نقشي كـه مسـاجد محلـه    ختم مي ها به آن
  توان در موارد زير بيان نمود: كرمانشاه در دوره قاجار داشتند، مي

عنوان خدمتگذار در مسجد  كاهش بار مالي نظام اسالم؛ وقتي گروهي از افراد بومي به .1
كننـد و از وظيفـة    ك مـي كنند، به ديگران براي نيل به توسعه محلـي كمـ   فعاليت مي

  كنند.   مديريت توسعه محالت شهري بر دوش مأموران رسمي نظام جلوگيري مي
  تشكيل نهادها در راستاي مديريت توسعه محلي .2
  انتخاب مديران شايسته در لواي هيئت امناي مسجد از ميان مردم محالت .3
  برقراري هماهنگي ميان مديران و ساكنان محله .4

ه اصلي شرق به غرب (مسير اصلي تهران به بغـداد) كـه از ميـان    همانطور كه گفته شد را
 كيلومتر مؤثر بـود.  5/1دهي به بازار به طول  گذشت، در شكل بخش مركزي (بافت قديم) مي

ارگ حكومتي (فرماندهي پليس كنوني) و مركز شهر، مشرف بر ميـدان   بازار با عبور از كنار
ع اصلي شهر به ورودهاي اصلي و مسـيرهاي  (محل كنوني ساختمان بانك ملي) و مسجد جام

عنـوان   ). در ايـن ميـان كاروانسـراها بـه    1و جـدول   6و  3شـد (نقشـه    خروجي منتهـي مـي  
عنـوان بخـش    رديف با ايـن مسـير، در راسـتاي بـازار و بـه      ها، هم مهمانسراهايي براي كاروان

اي عمـل   اي سربسـته ناپذير آن شكل گرفته بودند. اين كاروانسـراها بـه منزلـة بازارهـ     جدايي
شد كه  هايي به تجار كرايه داده مي شد و اتاق كردند كه كاالهاي با ارزش به آنجا حمل مي مي

در آنها به معامله بپردازند. در نتيجه كاروانسـراها كـه در داخـل يـا كنـار بازارهـا احـداث        
در بـازار،  شدند، محل مالقات بازرگانان و نوعي مبادلة غيررسمي بودند. مؤسسـات فعـال    مي

فروشـي   هاي توليدي، عمده گرفت كه همگي يا برخي از جنبه مجموعة گوناگوني را در بر مي
دهـد كـه    آميخت. رونق و توسعه ياد شده در اين دوره نشان مـي  فروشي را در هم مي و خرده

مواد غذايي به اندازة كافي موجود بوده و از شهر در مقابل حمالت خارجي بـه خـوبي دفـاع    
و در مقر يا ستاد مركزي، يك حاكم باكفايت و كارآمد بوده است. حـاكمي كـه بـا     شده مي

هـاي   گرديـد و فعاليـت   حمايت از تجار و بازرگانان، باعث رونق گردش سكه در بـازار مـي  
داد. در دوره قاجـار،   تجاري را چه در خود شهر و چـه در روسـتاهاي اطـراف افـزايش مـي     

ليات، منجر به توسعه بازار و ساختارهاي شهري مـرتبط  هاي عازم شهرهاي عتبات عا كاروان
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ويژه انتهاي آن به سمت غـرب (عـراق)، امـاكن     با آن شدند؛ به همين علت در سراسر بازار به
اقامتي و رفاهي از قبيل حمام، مسجد، سرا و كاروانسراهاي زيادي ساخته شد و تـأثير عميقـي   

هـايي ماننـد    دان (ميـدان مركـزي)، مكـان   بر چگونگي و روند شهر داشت. گرداگرد سبزه مي
خانــه، گمــرك و  خانــه، نقــاره مســجد جــامع، مقــر حــاكم شــهر (ارگ حكــومتي)، پســت

تـرين   ها، و در وسط ميدان، درختان چنار و چند حوض بزرگ قرار داشـت. اصـلي   خانه قهوه
اري شد كه خياباني تنگ بود؛ تا جايي كه گـ  خيابان شهر از ميدان به سمت شمال منشعب مي

كردند. در حوالي بازار توپخانه در سمت جنـوب غـرب    و كالسكه با زحمت از آن عبور مي
هـا،   ميدان اصلي، يك مركز فرعي نيز شكل گرفت كه محل اسكان زوار بود و در آن حمـام 

  ها متمركز بودند.  فروشي مساجد، كاروانسراها و خرده
  قاجار. عوامل مؤثر در توسعة شهر كرمانشاه در دورة 1جدول

عوامل مهم
در توسعة 

 شهر
  تعامل با ساير عوامل  اهميت/ ويژگي  مصداق/ بناهاي مهم

  اقتصادي
بازار سراسري شهر 
از غرب به شرق، 

گمرك و 
  هاي شهر دروازه

ها از مسير بازار،گذر كاراون
استقرار بازرگانان و تجار، 

قرارگيري كاروانسراهاي متعدد در 
مسير بازار، رونق اقتصادي و 

 گيري اصناف متعددشكل

همجواري بازار با ميدان 
اصلي شهر، مسجد جامع و 

اي متعدد، و  مساجد محله
  ارگ حكومتي

  مذهبي

راه كاروانرو عتبات 
عاليات، مسجد جامع 

اي  و مساجد محله
خانه،  متعدد، نقاره

  ها تكايا و حسينيه

ايجاد انسجام در محالت شهر و
هاي فرهنگي و  يكپارچگي فعاليت

ذهبي به وسيلة مسجد جامع و م
اي، ايجاد بناهاي  مساجد محله

اي متعدد توسط شاهزادگان  موقوفه
 قاجاري و افراد خير

تعامل مسجد جامع و 
اي با بازار،  مساجد محله

ميدان اصلي شهر، بازارهاي 
اي و ارگ حكومتي،  محله

 ايجاد مساجد در داخل بازار

  سياسي

ارگ حكومتي،
ميدان مشق نظامي، 

هاي  خانه، كاخ ديوان
سلطنتي، ميدان 
توپخانه، حصار و

حاكميت شاهزادگان قاجاري و
مركزيت سياسي شهر كرمانشاه در 

غرب ايران، حمايت از امور 
نظامي، تجاري و گمرك و 
استخدام مستشاران خارجي،

جواري ميدان توپخانه و هم
ارگ حكومتي با بازار و 

مسجد جامع در مركز بافت 
  قديم شهر
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  گيري نتيجه
هـاي بـالقوة ايـن شـهر بـوده       توليد فضاي اجتماعي شهر كرمانشاه در دوره قاجار مبتني بر توانايي

اه عتبات عاليـات  اي، ر اي كه سه عامل مهم مذهب (مسجد جامع و مساجد محله به گونه ؛است
و عبور زوار)، اقتصاد (بازار و قرارگيري در مسـير شـاهراه ارتبـاطي گمـرك غـرب كشـور) و       
شاهزادگان قاجاري (اقدامات عمراني، سياسي و نظامي محمدعلي ميرزا دولتشاه و عمادالدوله) در 

بـر نقـشِ مهمـي    اند. اين عوامل عالوه  سزايي داشته ساختار كالبدي شهر كرمانشاه نقش مؤثر و به
گيـري حصـاري مرتفـع و قطـور، هفـت       اند، باعث شكل كه در ايجاد ساختارهاي ياد شده داشته

هـاي قاجـاري شـهر     هـاي محلـه   انـد. از ويژگـي   دروازه و پنج محله مهم در شهر كرمانشاه شده
هـا كمتـر    اي از نظر حجم و ارتفاع بـود. در محلـه   كرمانشاه حفظ تناسب فضاها و عناصر محله

شـد   ها متمايز باشد؛ اين وضعيت سبب مـي  شد كه به لحاظ ارتفاع، از ساير خانه اي پيدا مي نهخا
هـاي   اي هماهنگ و متناسب را عرضه كنند. به عبارتي در محله ها، منظره تا سيماي داخلي محله

قديم كرمانشاه، نوعي هماهنگي و همخواني بين سيماي خارجي انـواع فضـاهاي كالبـدي وجـود     
عنوان محور اصلي و مراكز محالت شـهر   ر ساختار شهر كرمانشاه دوره قاجار، بازار بهداشت. د

دادند؛ به نحوي كه تمـامي   الشعاع خود قرار مي هاي ارتباطي را تحت اي كليدي، راه عنوان نقطه به
گرديد. در اين زمينه مسـاجد مهـم شـهر از جملـه مسـجد       هاي شهر به بازار منتهي مي دسترسي
هاي شـهري   اي عموماً در كنار محورهاي اصلي، مراكز محالت و يا مفصل ساجد محلهجامع و م

دهد كه از طرفي مجاورت بازار با ارگ حكـومتي،   اند. نتايج ديگر پژوهش نشان مي قرار گرفته
داد و  موقعيت بسيار مهم و ممتازي را به بازار در ارتباط با امور سياسي، فرهنگي و اجتماعي مـي 

هـا و فضـاهاي    ترين فضاهاي شهري با ماهيتي مذهبي، مدارس، اصناف، حمـام  ر مهماز سوي ديگ
توان گفـت، عامـل تجـاري     كردند. در اين ميان مي باز اصلي شهر، ارتباط نزديكي با بازار پيدا مي

ـتر از عوامـل    (گمرك) و بازارِ توسعه يافته در مسير ارتباطي كاروان هاي تجارتي و زيارتي، بيش

استحكامات دفاعي
 شهر

اقدامات عمراني و مرمتي بناهاي
 متعدد جهت توسعه و امنيت شهر

  طبيعي
رودخانه آبشوران،

آب و هواي معتدل و 
حاصلخيزي 

 هاي كشاورزيزمين

گيري بخشي از بافت اصليشكل
هاي  ها و كاخ شهر اعم از بازار، باغ

سلطنتي در كنار رودخانه آبشوران، 
 ميوه و سبزيخودكفايي در توليد

تأمين آب شهر در كنار 
استفاده محدود از قنات، 

سازي در مجاورت  ايجاد باغ
  ارگ حكومتي
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اند. در كنـار عوامـل يـاد شـده وجـود       سعة شهر كرمانشاه در دورة قاجار مؤثر بودهديگر در تو
الجيشي مناسـب (قرارگـرفتن    محيطي مساعد، موقعيت سوق بسترهاي جغرافيايي و شرايط زيست

شـدن در   انـد) و واقـع   هايي كه گرداگرد آن شكل گرفته كوهي زاگرس و كوه هاي ميان در دشت
گيري و توسعة شهر كرمانشاه در دوره قاجـار   هاي آن در شكل شاخهمسير رودخانه آبشوران و 

  اند.   و ثبات اين مركز جمعيتي بي تأثير نبوده
  منابع و مĤخذ

  ، ترجمة جعفر شعار، تهران: بنياد فرهنگ ايران.االرض هًْصور)، 1345حوقل، ابوالقاسم محمد ( ـ ابن
چـانلو،   ، ترجمـة حسـين قـره   مسالك و الممالك)، 1370ني (خراسا عبداله بن خرداذبه، ابوالقاسم عبيداله ـ ابن

  نشر نو.   :تهران
  چانلو، تهران: اميركبير.  ، ترجمة حسين قرهالنفيسه اعالق )،1365عمر ( رسته، احمدبن ـ ابن
، ترجمـة ح. مسـعود، تهـران:    ترجمه مختصرالبلدان)، 1349اسحاق ( بن محمد بن احمد فقيه همداني، ابوبكر ـ ابن

  فرهنگ ايران.  بنياد
  ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران: بنياد فرهنگ ايران.تقويم البلدان)، 1349ـ ابوالفداء (
 :مهـدي موسـوي، تهـران    ، تـدوين سـيد محمـد   السـلطنه  احتشامخاطرات  )،1369(محمود  السلطنه، ـ احتشام

  . 1، چانتشارات زوار
  ، تصحيح مسعود گلزاري، تهران: دادجو.ممالك به عتباتال سفرنامة اديب)، 1364الممالك، عبدالعلي ( ـ اديب

، 1، دوره نامه علوم اجتمـاعي ، »هاي تاريخ شهرنشيني در ايرانِ دوره اسالمي ويژگي«)، 1353ـ اشرف، احمد (
  .49ـ7، صص 4ش

  ، تهران: اطالعات.داري در ايران موانع تاريخي رشد سرمايه)، 1359( ----- ـ 
  گر، تهران: سمت.  ، ترجمة آرمان شيشهواز بر فراز شهرهاي باستاني ايرانپر)، 1379ـ اشميت، اريخ (

عبداله تسـتري، بـه    بن اسعد بن ، ترجمة محمدالممالك مسالك)، 1373محمد ( بن ـ اصطخري، ابوالقاسم ابراهيم
  كوشش ايرج افشار، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار. 

  ، به كوشش ايرج افشار، تهران: اساطير.مĤثر و اآلثار)، 1363خان ( ـ اعتمادالسلطنه، محمد حسن
  ، ترجمة علي اصغر سعيدي، تهران: زوار.النهرين م؛ ايران و بين1907ـ1906ايران امروز )، 1362ـ اوبن، اوژن (

  ، ترجمة محمد طاهر ميرزا، تهران: اطالعات.سفرنامة اوليويه)، 1371ـ اوليويه، مسيو (
مجله رشد آموزش ، »بررسي اجمالي از روند رشد و توسعه شهر كرمانشاه«)، 1380(ـ ايراندوست، كيومرث 

  .47ـ41، صص 58، ش 16، س جغرافيا
ايـران   شـهرهاي  در سـنتي  بـازار  تحوالت كالبدي«)، 1390ـ ايراندوست، كيومرث و آرمان بهمني اوراماني (

  .15ـ5، صص 5، ش2، دوره اسالمي انياير شهر مطالعات فصلنامه، »موردي: بازار شهر كرمانشاه) (مطالعه
  اله افسر، تهران: فرهنگسرا. ، ترجمة كرامتسفرنامه هنري بايندر)، 1370ـ بايندر، هنري (
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  ، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهران: خوارزمي.سفرنامه بلوشر)، 1363ـ بلوشر، ويپرت (
ـ   )، 1374ـ بيگلري، هرمز ( اريخ اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي،    تاريخ كرمانشاه در عصر قاجار: نگرشـي بـر ت

  بستان.  ، كرمانشاه: طاقكرمانشاه به انضمام اسناد و مدارك تاريخي
ايران و ايرانيان، ترجمـة كيكـاوس جهانـداري، تهـران:      سفرنامه پوالك؛)، 1361ـ پوالك، ياكوب ادوارد (

  خوارزمي. 
  اي، تهران: خوارزمي. فريدون بدره، ترجمة سفرنامه جكسن: ايران در گذشته)، 1352ـ جكسن، آبراهام (

كرمانشاهان باستان (از آغاز تا آخر سدة سيزدهم هجري قمـري)،  )، 1347ـ جليلي، محمد حسين و ديگران (
  تهران: وزارت فرهنگ و هنر. 

  ، ترجمة آبكار مسيحي، تهران: اميركبير. سياحتنامة مسيو چريكف)، 1379ـ چريكف (
  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.تا شهراز شار )، 1377ـ حبيبي، محسن (
  ، تهران: آگاه.شهرنشيني مرحلة گذار: در شهرنشيني در ايران)، 1377ـ حساميان، فرخ (

دومـين كنگـره تـاريخ معمـاري و     ، »معرفي مختصر بافـت تـاريخي كرمانشـاه   «)، 1379ـ خديوي، سيامك (
  . 581ـ553نگي كشور (پژوهشگاه)، صص ، ارگ بم، (كرمان): سازمان ميراث فره3، جشهرسازي ايران
، ترجمـة  مجله معمـاري و شهرسـازي  ، »دگرگوني تهران در اواخر قرن نوزدهم«)، 1375ـ دگرني، جان. د. (

  . 121ـ109، صص 7و  6كامران صفامنش، آكسفورد، شماره 
  ، ترجمة مهران توكلي، تهران: نشر ني.خاطرات سفر ايران)، 1378ـ دوروششوار، ژولين (

  ترجمة احسان اشراقي، تهران: مركز نشر دانشگاهي.  م.،1839ـ1840ايران در )، 1363دوسرسي، لوران (ـ 
  ، تبريز: انتشارات چهر. 2، ترجمه و توضيح كاظم وديعي، ججغرافياي غرب ايران)، 1339ـ دومرگان، ژاك (

، ترجمة رمانشاه در سدة نوزدهمگزارشي از بازرگاني و اجتماع شهر و ايالت ك)، 1391ـ رابينو، باسنت لوئي (
  اي، كرمانشاه: دانشگاه رازي. محمد رضا (فريبرز) همزه

  ، تهران: آگاه. شناسي بازار ريخت)، 1385ـ رجبي، آزيتا (
، تهران: 1فر، ج )، به اهتمام جمشيد كيانالتواريخ (تاريخ قاجاريه ناسخ)، 1377الملك ( ـ سپهر، محمد تقي لسان

  اساطير.
 تهران: سها. ايالت و طوايف كرمانشاهان،)، 1370حمدعلي (ـ سلطاني، م

  ، تهران: سها. جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاهان)، 1371( ----- ـ 
  . 1، كرمانشاه: انتشارات كرمانشاه، چاز آسمان تا ريسمان)، 1381صادق ( ـ شمس،

  حد، تهران: طهوري. ، به اهتمام صمد موالعالم هًْتحف)، 1363ـ شوشتري، عبداللطيف (
  به تصحيح اصغر حامد رباني، تهران: سعدي. السياحه، رياض)، 1339العابدين ( ـ شيرواني، زين
  ، ترجمة يعقوب آژند، تهران: گستره.تاريخ اقتصادي ايران (عصر قاجار))، 1362ز (لـ عيسوي، چار

واشي محمد سعيد غيرت، تهـران:  مقدمه و حكليات و آثار غيرت كرمانشاهي، )، 1338ـ غيرت، عبدالكريم (
  فردوسي.
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  تهران: زوار. خاطرات فريد،)، 1354ـ فريدالملك، محمدعلي (
  تهران: گوتنبرگ.  داري در ايران، تكوين سرمايه)، 1360ـ فشاهي، محمدرضا (

، ترجمةحسـين  مـيالدي  1841ــ 1840هـاي   سفرنامة اوژن فالندن به ايران در سال)، 1324ـ فالندن، اوژن (
  ادقي، اصفهان: نقش جهان. نورص

ترجمة عبدالرحمن شـرفكندي،   آثارالبالد و اخبارالعباد، )،1373محمود ( بن محمد بن ـ قزويني، ابوعبداله زكريا
   تهران: اميركبير.
  ، ترجمة پرويز پيران، تهران: نشر ني.شهرنشيني در خاورميانه)، 1377ـ كاستللو، وينسنت (
  بستان. ، كرمانشاه: طاقانشاه ما به دورنماي قديمكرم)، 1382ـ كشاورز، اردشير (

  ترجمة مجيد جليلوند، تهران: نشر ني.  سفرنامه گروته،)، 1369ـ گروته، هوگو (
  به سعي و اهتمام گاي لسترنج، تهران: دنياي كتاب.  ،القلوب هًْنزه)، 1362بكر ( ابي بن ـ مستوفي قزويني، حمداله

، ترجمه علينقـي منـزوي، تهـران:    االقاليم هًْفي معرفالتقاسيم  احسن )،1361د (احم ـ مقدسي، ابوعبداله محمدبن
  شركت مؤلفان و مترجمان. 

  .3چتهران: انتشارات پانيذ،  ،ابراهيم يونسي ةترجم ،تاريخ معاصر كرد )،1386داول، ديويد ( مك ـ
  .  1ة مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ، تهران: مؤسساستعمار بريتانيا و مسألة اروندرود)، 1376ـ منصوري، فيروز (
، ترجمة راضيه رضازاده، تهران: دانشگاه علـم و  تاريخ شكل شهر تا انقالب صنعتي)، 1368ـ موريس، جيمز (
  صنعت ايران. 

، مجموعه اسناد شهرهاي ايراني در دورة قاجاريه)، 1374ـ مهريار، محمد، فرهاد فخار تهراني و بهرام قديري (
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طلبي در ايران، مدارس  شاه با گسترش آزادانديشي و ترقي در دوران حكومت مظفرالدين چكيده:    
س شهرهاي ديگر مانند تبريز آغاز به كار كردند. در اين ميان، جديد يكي پس از ديگري در تهران و سپ

تنها چند مدرسة خاص وجود داشت كه هنر و صنعت در آنها در كنار آموزش نظري مورد توجه قـرار  
ـالي  گرفت. مدرسة اسالم در تهران شاخص ـيد و     ترين اين مدارس بود كه هنر ق ـافي در آن بـه اوج رس ب

ـا       فتهاكنون يك جفت قاليچه از با هاي آن در مجموعة موزة فرش ايران محفـوظ اسـت. مقالـة حاضـر ب
هاي دورة قاجار و تحليل آنها پرداخته و از اين طريق  روش پژوهش تاريخي به كنكاش در اسناد و نوشته

بافي در اين مدرسه و نتايج آن دست يافته است. مدرسة اسـالم بـه دسـت     به چگونگي توجه به هنر قالي
طبايي كه خود از سران مشروطه و از روحانيون مشهور بود، با اين هـدف سـربرآورد كـه    سيد محمد طبا

ـات ايـن مراكـز را تضـمين كنـد.         نفوذ شخصيت او پايه ـازد و ادامـة حي هاي مدارس جديد را استوار س
ـان بودنـد، هنـر        شـده  مؤسس و مسئوالن مدرسه كه از شناخته ـان آن زم ـنفكران و دگرانديش تـرين روش

ـاگردان را در هـر دو    بافي قالي را به صورت هدفدار وارد برنامة آموزش مدرسه كردند تا از اين طريق ش
هاي اين مدرسه به چنان درجه و لطفي رسيد  حوزة علم و صنعت پرورش دهند. در كمتر از دو سال قالي

ـا   الملل از آن بهره گ عنوان هديه در عرصة روابط بين كه پاي آن به دربار باز شد و سپس به ـا ب رفته شد. ام
ـانش در سياسـت، مدرسـة اسـالم و          ـايي و اطرافي ـيش طباطب ـيش از پ اوج گرفتن مشروطه و درگيـري ب

  باقي آن به حاشيه رانده شد و سپس از رونق افتاد. قالي
  

  قالي، قاجار، تهران، مدرسة اسالم  كليدي: هايواژه
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A Survey of Formation and Developments of the 
Islam School’s Carpet Weaving in Tehran 
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Abstract: During the reign of Mozaffar ad-Din Shah Qajar in Persia, with expanding of 
freedom of thought and seeking advancement, the new schools (Madrasa), one after the other, 
were opened in Tehran and also in the other cities such as Tabriz. There were only a few special 
schools that paid attention to art and industry beside theoretical education. The art of carpet 
weaving reached its peak at the Islam School, one of the most important of those special schools 
in Tehran. Today there is a pair of the Islam School’s hand-knotted carpets in the collection of 
Iran Carpet Museum. This paper has studied and analyzed the documents and books of the Qajar 
era through a historical research method to find the status of carpet weaving in this school and its 
consequences. The findings of this paper showed that the Islam School was founded in 1899 by 
Mirza Sayyad Mohammad Tabatabai, one of the leaders of the Iranian Constitutional 
Revolution, to firm the bases of the new schools and also to guarantee their continuation. The 
founder and authorities of the Islam School who were from the most famous intellectuals and 
alternative thinkers of the time, purposefully brought the art of carpet weaving to the school to 
train the students in both fields of science and industry. Within less than two years, the carpets of 
this school reached the high quality and fineness so that they became the carpets of the royal 
court and then were sent to other countries as a gift in international affairs. However, with 
uprising of Iranian Constitutional Revolution and the more involvement of Tabatabai and his 
friends in the world of politics, the Islam School and its carpet weaving were marginalized and 
fallen into a decline. 
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  مقدمه
هـا و   خانـه  پيش از دوران قاجار در ايران مفهوم مدرسه به شيوة جديد آن شناخته نبـود. مكتـب  

ـتن    هاي مكتب بردند. درس دارها امر آموزش را پيش مي مكتب خانه معموالً شامل خوانـدن و نوش
تعليم قرآن و برخي آثار ادبيات كالسيك فارسي بود و ماهيت آموزشي مكتـب از   سادة فارسي و

فن و حرفه و صنعت فاصله داشت. بنابراين شاگرد در صورت فارغ شدن از درس، براي يـادگيري  
ـتن      يك حرفه بايد نزد استادان مشاغل مي رفت. اميركبير در زمان ناصرالدين شـاه بـا بنيـان گذاش

كاربردي كردن آموزش برآمد، اما اين مدرسه در اساس خود براي قشري خاص دارالفنون در صدد 
و تحصيلكرده در نظر گرفته شده بود و سطح آن فراتر از مدارس ابتدايي و گاه حتي متوسطه بـود.  

گاه در كنار علـوم   تا قبل از حكومت مظفرالدين شاه فراگيري يك مهارت در مدرسة ابتدايي هيچ
  شود. رچند در همين دوره نيز از حوزة چند مدرسه خارج نمينظري قرار نگرفت، ه

هـا و   دار وجـود دارد كـه از نظـر نقـش و نگـاره      در موزة فرش ايـران دو قاليچـة كتيبـه   
السـلطان مظفرالـدين شـاه    «پردازي كامالً مشابه و جفت يكديگرند و بر باالي آنها نام  رنگ
و طرح افشان همـراه   بافته شده است» 1319طهران مدرسة اسالم «و در پايين عبارت » قاجار

  ج). - 1ب و - 1الف، - 1دارند (تصاوير  1وگير با نقوش گرفت
  

                                                 
وگيـر   اند، نقـش گرفـت   اي را به تصوير كشيده هايي كه نزاع حيوانات و پرندگان واقعي يا افسانه پردازي فرش به طرح در نقش   1

 شود.  گفته مي

  ج. كتيبة -1 تصوير
  » 1319طهران مدرسة اسالم «

 الف.-1در قاليچة تصوير 

  ب. كتيبة -1تصوير
  ») السلطان مظفرالدين شاه قاجار«

 الف.-1در قاليچة تصوير 
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وگير، تارو پود نخي و پرز پشمي، گرة  طرح افشان همراه با نقوش گرفتالف. قاليچة تهران،  -1 تصوير 
ايران (انتقالي از كاخ  )، موزة فرشم. 1901ق. ( 1319گره در دسيمتر مربع،  3900نامتقارن، تراكم 

به سبب جفت بودن و وجود شباهت تام، در اين مقاله تنها به آوردن تصوير يكي از  ).22/11/1356گلستان
  1 دو قاليچه بسنده شده است.

  
دهنـده را نيـز در    را برخود دارد، نـام سـفارش  » مدرسة اسالم«قاليچة ديگري كه عبارت 

به قصد سجاده بودن بافته شده است، زيرا طرح و نقـش  كتيبة قاليچه جاي داده است و به نظر 
هـاي چندگانـة    سـتون  هـا و نـيم   آن كه از دو بخش مجزا تشكيل يافته، در بخش بااليي سـتون 

الـف و  - 2انـد (تصـاوير   هاي هزارگل جاي گرفته ها، گلدان محرابي دارد كه در درون محراب
متعارف و سرترنج ماننـد را  ترنج است كه ترنجي غير  - ب). بخش زيرين يك طرح لچك- 2

 گذارد. در مركز به نمايش مي

                                                 
ها از دو مأخذ در دسـترس   ي آنهاي فن است. تصاوير و ويژگي 46و  32ها در موزة فرش ايران  شمارة دفتر اموال اين قاليچه  1

، هامبورگ: چاپ افيسـين  1، ج»به مناسبت افتتاح موزة فرش در تهران«كاتالوگ موزة فرش )، 1356است: سياوش آزادي (
 . 213، ترجمة ف.ميرعماد، تهران: اتكا، ص بافي ايران هنر قالي)، 1357اروين گانزرودن ( ،و نيز ؛56هارتونگ، ص 
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هاي عصر قاجار به اسباب و چگونگي توجه به هنر  اين مقاله با مطالعه در اسناد و نوشته 
بافي در مدرسة اسالم پرداخته است. تاريخ اين مدرسه با سياست، اوج و افول مشروطيت،  قالي

زش نوين در هم پيچيده است، بنابراين ضـروري اسـت   تر ظهور آمو اخالق، و به عبارت دقيق

ترنجي، تارو پود نخي و پرز پشمي، گرة نامتقارن، حدود -الف. قاليچة تهران، طرح محرابي-2 تصوير

 الف.-2در قاليچة تصوير » طهران مدرسة اسالم فرمايش حسن؟«ة ب. كتيب-2 تصوير
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  كه ابتدا به چگونگي تحول آموزش سنتي و آغاز مدرسة نوين در ايران پرداخته شود.
  بنيان آموزش نوين، مشروطيت و مدارس جديد

پس از اميركبير نقـش ميـرزا حسـن رشـديه در پيـدايش نگـرش نـوين بـه آمـوزش در ايـران           
ق. يعني حدود دو دهه پيش از امضـاي فرمـان مشـروطيت     1305 انكارنشدني است. رشديه در

براي نخستين بار به تأسيس مدرسه همت گماشت. حركت او چيزي جداي از شروع تفكـرات  
به بيان ديگر، انقـالب مشـروطيت و    1توانست باشد. خواهي در ايران نمي نوين و توجه به آزادي

در حقيقـت بنيانگـذاران مـدارس جديـد      2ند.مدارس جديد رابطة بسيار نزديكي با يكديگر دار
خواه بودند كه بر ايجاد مدارس جديد و گسترش علـوم و   طلب و مشروطه همان متفكران آزادي

از جانب ديگر، تأسـيس مـدارس جديـد بيـان تفكـرات نوطلبانـه و        3ورزيدند. فنون اهتمام مي
اعالم حضـور در بطـن جامعـه و    اي  خواه اين افراد، تبليغ نگرش تجددخواهانة آنان و گونه ترقي

تحوالت سياسي و اجتماعي دوران خويش بود و البته در حكـم پلكـان ترقـي بـراي بانيـان ايـن       
نفسـي بودنـد كـه شـركت آنهـا در       رفت. شاگردان نيـز نيروهـاي تـازه    مدارس نيز به شمار مي

يـز در جنـبش   هاي نـوين ن  رويدادهاي سياسي و اجتماعي تأثيرگذار بود. در مقابل، ظهور مدرسه
دانم كه علل پيـدايش مشـروطه يكـي و     من مي«گويد:  تأثير نبود. باستاني پاريزي مي مشروطه بي

خـوان   دوتا نيست، از تحوالت بزرگ عالم گرفته تا فشار همسـايگان، و پيـدايش طبقـة كتـاب    
هسـت،  ها  نگر، همة اين دنياديده، و تأسيس مدارس در اكناف ايران و البته پيدايش جرايد روشن

نقـش   4».ولي باالخره پادشاه هـم هسـت، او هـم آدم هسـت كـه عـدالت را هـم دوسـت دارد        
ـته شـود. او بـرخالف     مظفرالدين شاه نبايد در رويدادهاي زمان مشروطه و نتايج آن ناديده انگاش

پدر خويش كه تفكر حاكم بر نخستين مدرسة رشديه در ايروان را موجب بيـداري در ايـران و   
خواهي و تأسـيس مـدارس نـوين     پنداشت، راه را بر مشروطه حكومت خود ميخطرناك براي 

به او در ايـن مقالـه    - االسالم كرماني  گشود و به هر روي پادشاهي سركوبگر نبود. به قول ناظم
                                                 

هاي پيش روي وي بنگريد بـه:   در ايران و فراز و نشيب ب و مشكالت متعدد رشديه در راه بنيان مدرسهبراي آگاهي از مصائ   1
 ، تهران: نشر تاريخ ايران.سوانح عمر)، 1362رشديه ( الدين شمس

 .234، تهران: مركز نشر دانشگاهي، ص بانيان و پيشروان، مدارس جديد در دورة قاجاريه)، 1377اقبال قاسمي پويا (   2
 همان.   3
، تهـران:  1، جتاريخ مؤسسات تمدني جديـد )، 1354بنگريد به مقدمة باستاني باستاني پاريزي بر: حسين محبوبي اردكاني (   4

 . 8- 7انتشارات دانشگاه تهران، صص 
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تـر بـود. بـه ترقـي      دوسـت  شاه از تمام اجداد خود معارف مظفرالدين« - بسيار خواهيم پرداخت 
شد حرفي نداشت، مشـروط بـر    ولو اندكي هم از اقتدارات او كاسته مي تر بود. مملكت هم مايل

    1».اينكه به دلخواه هرگونه تصرف در خزينه نمايد
كم يك نتيجـة بـارز    شاه دست ق. و آغاز سلطنت مظفرالدين1313 شاه در ترور ناصرالدين

تغييـر و تحـوالت   را در تاريخ سياسي و اجتماعي ايران به دنبال داشت و آن اينكه ايران تشنة 
هاي تازه و  ها گرديد. روشنفكران و تجددطلبان فرصت را براي حركت جديد در همة عرصه

هاي سياسي و فرهنگي مغتنم شمردند. شاه جديد نيز ثبات حكومت را در دادن فرصت  بيداري
دانست، زيرا بدون اين اصالحات امكان اغتشـاش ديگـري در جامعـه وجـود      به اين افراد مي

بنابراين دو پديدة جديد بـه فاصـلة كمـي از يكـديگر ظهـور كردنـد: نخسـت آنكـه          داشت.
هاي آزاد و غيردولتي پديدار گشتند كه با رويكردهاي گونـاگون در تهـران و ديگـر     روزنامه

شدند؛ ديگر اينكه مدارس جديد با نگرش تازه به آموزش، تأسيس و انجمن  شهرها منتشر مي
آنها تشكيل گرديد. قابل تأمل است كه بخش اصلي از رويكرد معارف براي رسيدگي به امور 

هاي آزاد بازتاب اخبار مدارس جديد و چگونگي كيفيت آمـوزش و شـرح    نخستين روزنامه
   2 هاي آموزشي آنها بود. برنامه
  گيري مدرسة اسالم درآمدي بر شكل پيش

ارف نيـز بـود كـه در    گذار و از اعضاي اصلي انجمن معـ  ميرزا حسن رشديه به يك بيان پايه
وظيفـة ايـن انجمـن تأسـيس كتابخانـه و دارالترجمـه و        3ق. در تهران تشكيل گرديد. 1315

و رسيدگي به كار مدارس جديد  4هاي شبانه براي بزرگساالن بود دارالتأليف و تشكيل كالس
                                                 

 . 132گاه، ص ، تهران: نشر آ1اكبر سعيدي سيرجاني، ج  ، به كوشش عليتاريخ بيداري ايرانيان)، 1357االسالم كرماني ( ناظم   1
و آخرين شمارة آن  1314رجب سال 11، نخستين روزنامة آزاد و غير دولتي ايران بود كه شمارة اول آن در پنجشنبه تربيت  2

محمد حسين فروغي (ذكاءالملك) بـود. تأكيـد بـر اهميـت علـوم و       ق. به طبع رسيد. سردبير آن 1325محرم سال  29در 
رفت. از ديگر جرايد آن زمـان كـه بـه نشـر      هاي اين روزنامه به شمار مي ب اصلي شمارهمعارف و اخبار مدارس نوين از مطال

(نشرية انجمن معارف) اشاره كـرد كـه   معارف توان به  پرداخت مي ها مي هاي مدارس جديد و كيفيت آموزش در آن پيشرفت
 الملك بود.  مدير آن مفتاح

دوست نزديك به رشديه بوده است كه چندي بعد بـه عنـوان انجمـن     عارفگويا اين انجمن در آغاز شامل چند تن از افراد م   3
. و نيـز يحيـي   39- 41صـص   ،شود. ر.ك. رشديه، همان معارف و با رياست نيرالملك وزير علوم در مدرسة رشديه منعقد مي

 . 188- 186، صص 1جعطار، : تهران ج اول، ،يحيي حيات ،)1361( آبادي دولت
 . 221همان، ص   4
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هـاي نـوين    چنين بود كه نخستين مدرسه 1رفت. ترين موضوع جلسات آن به شمار مي نيز مهم
شاه و بـه سـبب گـرفتن اعانـه از      ر تهران شروع به كار كردند. اين مدارس به نام مظفرالديند

شدند. چند سال بعد ترتيـب مـدارس سـر و سـامان      خوانده مي» مدارس ملي مظفريه«دولت، 
اما در حقيقت پس از دارالفنون كه خود  2گرفت و به سه گونة ابتدايي، علميه و عاليه درآمد.

ها طول كشيد تا مدارس عاليه در ايران تأسيس گردد. به اين ترتيب  سال 3اه بود،اي دانشگ گونه
كننـدگان   در دهة دوم سدة چهاردهم هجري انقالب معارف در ايران شكل گرفت و انقـالب 

هـاي   خواهان چند سال بعد بودند كـه هـر يـك بـا نفـوذ خـويش و كمـك        همان مشروطه
ق.  1316تهـران بـه راه انداختنـد. تنهـا در سـال      اي در  حكومت، درباريان و بزرگان مدرسه

االطباء بنيان نهاده شد؛ شيخ مهـدي كاشـاني    اكبرخان ناظم به دست ميرزا علي »مدرسة شرف«
 »مدرسـة افتتاحيـه  «گـذار   الملك مدير و بنيـان  دست زد؛ مفتاح» مدرسة مظفريه«به تأسيس 

آبـادي   دايـر كـرد؛ يحيـي دولـت    را مخبرالسـلطنه  » ابتدائيـه «و » مدارس علميه«لقب گرفت؛ 
الدولـة دانـش بـه جمـع      به همت ارفـع » مدرسة دانش«را به وجود آورد؛ و » مدرسة سادات«

در چنين شرايطي و در حالي كـه همزمـان بـا رشـد مـدارس جديـد        4مدارس جديد پيوست.
هاي گوناگون درصدد ايجاد مانع در مقابـل آمـوزش نوظهـور     مخالفان اين مراكز نيز به روش

خـواهي در دوران قاجـار و يكـي از سـران      ودند، سيد محمـد طباطبـايي از پيشـروان آزادي   ب
  ق. در تهران بنيان نهاد.  1317را در سال » مدرسة اسالم«مشروطه، 

گفته شد كه نداي آزادي در دوران مشروطه از درون افرادي برآمد كـه خـود بـاني مـدارس     
اي بـود كـه هـر روشـنفكر و      تهـران بـه گونـه    هـا فضـاي اجتمـاعي    جديد نيز بودند. در آن سال

وجود آمده از معارف و آموزش نـوين،   نظري با مشاهدة مدارس ديگران و شور و شوق به صاحب
                                                 

ق. منحل گرديد.  1318معارف چندي بعد به اغراض شخصي و منافع خصوصي خود اعضايش گرفتار شد و در نهايت در انجمن   1
 .374- 368سال بعد انجمني ديگر به جاي آن تشكيل گرديد كه آن هم ديري نپاييد. ر.ك. محبوبي اردكاني، همان، صص 

مدت «آمده است كه  تربيتهجري. در اين شماره از روزنامة  1321، شمارة دويست و نود و يكم، پنجشنبه دوم رجب تربيت   2
شود و در دوازده سالگي از مكتب خارج و  تحصيل در مدارس ابتدايي چهارسال است و شاگرد در سن هفت سالگي قبول مي

رس مـدت تحصـيل در مـدا   » رود كه به تحصيل مقدمات علوم بپردازد يا از پي شـغلي بـرود.   به مدارس متوسطة علميه مي
 و بعد مدارس عاليه. » باشد و دورة دوم دو سال دورة اول سه سال مي«متوسطة علميه پنج سال بوده است، 

، گفتـاري در  دارالفنون)، 1383براي آگاهي از دروس آموزشي دارالفنون و كيفيت آموزش در آن بنگريد به: مهدي اشراقي (   3
، تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش و پژوهشكدة تعلـيم و تربيـت،   هويت دارالفنون و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايران

 . 173- 65صص 
. در تبريز و اصفهان نيز در همين تاريخ مدارس نوين ايجاد گرديدند، از جملـه در  374- 368محبوبي اردكاني، همان، صص   4

 ق).1317ق) و مدارس لقمانيه و شرافت (1316تبريز مدرسه كمال (
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پنداشت و همچنان كه گذشت، تأسيس مدرسـه بـه مفهـوم     خود را از قافلة آزادانديشي عقب مي
 1339-  1258محمد طباطبايي (حضور و فعاليت اين افراد در سياست و تحوالت جامعه بود. سيد 

  ). 3ترين افرادي بود كه در اين فضا به آموزش نوين روي آورد (تصوير  ق.) از شاخص
ـيس مجلـس و    وي شـكي نيسـت.   طباطبـايي  منشـي   خواهي و بزرگ در آزادي خواهـان تأس

 او 1داد. اي سلطنت مشروطه و عرفـي و دنيـايي را مـورد تأييـد قـرار مـي       خانه بود و گونه عدالت
شـود كـه امتيازهـاي     خانـه سـبب مـي    دانست تشكيل يك مجلـس و يـك عـدالت    خوبي مي به

در  2هـا و سـودهاي صـرفاً فـردي و مـادي نبـود.       اش را از دست بدهد، اما درگير انگيـزه  روحاني
   3 خورد كه بيانگر نحوة تفكر اوست. الدوله صداقتي به چشم مي شاه و عين هايش به مظفرالدين نامه

  
 خانة ملي ايران سيد محمد طباطبايي، منبع: آرشيو تصويري كتاب .3 تصوير

                                                 
 . 106، تهران: نشر اميركبير، ص ، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق)1364ائري (عبدالهادي ح  1
 . 134همان، ص    2
خواهي سيدمحمد طباطبايي همين بس كه به نقل از احمد كسروي هنگام طرح اصل هشتم متمم قانون اساسـي ايـران در    در آزادي   3

اهللا نـوري، سـيد محمـد     كرد، از سه مجتهـد حاضـر (شـيخ فضـل     عم از هر مذهبي) حكم ميمجلس كه به برابري شهروندان ايران (ا
  .318طباطبايي و سيد عبداهللا بهبهاني) تنها طباطبايي به سود اين قانون سخن گفت. ر.ك. عبدالهادي حائري، همان، ص 

ريشه دارد: پيوند وي با فراماسونري، سـفرهاي  طلبانة طباطبايي در چند مورد  عبدالهادي حائري عقيده دارد كه تفكر آزادي      
وي به روسيه و كشورهاي عربي و تركيه و ديدن رهبران و سياستمداران گوناگون و پيوند وي با انجمن مخفـي ايـران. ر.ك.   

در  خانه و فراماسـونري در ايـران   فراموش. اسماعيل رائين نيز از طباطبايي و پسرش محمد صادق در كتاب 102همان، ص 
كند كه طباطبايي هيچگاه عضو فراموشخانه نشد و بعدها كه لژ بيـداري ايرانيـان تشـكيل     برد ولي عنوان مي ند جا نام ميچ

گرديد به عضويت اين لژ ماسوني درآمد. با پايان كار مشروطيت و نفوذ استعمار و انگليس در اين لژ، طباطبايي و فرزندش از 
جانبه در حق كساني چون سيدمحمد طباطبايي،  شايد قضاوت قاطع و يك«نويسد كه:  ياين لژ بيرون آمدند. رائين آگاهانه م

)، 1357ر.ك. اسماعيل رائين (» اي ديگر از آزادگان ديگر كه در لژ بيداري گرد آمده بودند، دور از انصاف باشد. دهخدا و عده
 . 45 ، 29، تهران: نشر اميركبير، صص 2، جخانه و فراماسونري در ايران فراموش
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آنچه طباطبايي را به گشايش يك مدرسه واداشت در اصل ريشه در يك جلسـه و البتـه   
االسالم كرماني در جلـد اول كتـاب    اتفاقات يك مدرسة ديگر داشت. جلسة مذكور را ناظم

  د:ده به بياني آشكار شرح مي تاريخ بيداري ايرانيان
نهايـت مخـالف بـا مـدارس و      شاه مستبدين بي هاي اوايل سلطنت مظفرالدين سال

كردند تا تبليغات عجيب و غريب عليـه   دروس جديد بودند و اهل منبر را وادار مي
عبدالعظيم در حضور مرحوم  قمري در شاه 1317علوم جديده بكنند. اين موضوع در 

دكه عـالج چيسـت كـه مسـتبدين و     ميرزا سيد محمد طباطبايي طرح شد و گفته ش
مخالفين اصالحات تا اين حدود نتوانند مردمان را از معارف جديد معـرض كننـد؟   
در آن جلسه آقاي سيد محمد صادق طباطبايي پيشنهاد كردند كه عالج اين است كه 

اي بشـود.   از طرف مجتهدين خاصه شخص آقاي طباطبايي اقدام به تأسـيس مدرسـه  
شـمرد، چـون او را    طبايي كه همواره گفتار فرزند را محترم مـي اهللا طبا مرحوم آيت

شناخته بود كه از غرض شخصي دور است، فوراً پيشنهاد وي را نسـبت بـه تأسـيس    
مدرسه تصويب كرد و اجازة اين امر را داد. در نتيجة آن جلسه به مساعي آقاي سيد 

   1س يافت.محمد صادق و در ساية حمايت پدر بزرگوارش، مدرسة اسالم تأسي
اين موضوع كه تعدادي از روحانيون و اهل منبر تهران مدارس جديد را در حكم خالف 

ترين  اي كه باني آن شاخص كردند به تحقيق پيوسته است. بنابراين ظهور مدرسه شرع تعبير مي
توانست مهر خاموشي بـر دهـان مخالفـان مـدارس جديـد       رفت، مي مجتهد وقت به شمار مي

عزم طباطبايي را براي تأسيس يك مدرسـة جديـد   » مدرسة سادات«ميان قضية  در اين 2باشد.
  بيش از پيش جزم كرد. 

آبادي كه عضـو انجمـن علمـي معـارف نيـز بـود، در سـال         مدرسة سادات را يحيي دولت
 4سادات هم مدرسه بود و هم مؤسسة خيريـه.  3ق. براي اطفال فقير سادات تأسيس كرد.1316

آبـادي همـان اسـت كـه پيشـتر در شـرح جلسـة         رسه به نقل از دولـت هدف از بنيان اين مد
                                                 

 . 21- 20االسالم كرماني، همان، صص  ناظم  1
مدرسة مقدسة اسالم كه در واقع علت مبقية مدارس است كه جناب آقا ميـرزا  «...نويسد كه:  االسالم مي در جايي ديگر ناظم   2

بود لهـذا   سيد محمد مجتهد طباطبايي ترتيبات را قسمي ديدند كه عما قريب بهم خواهد ريخت و بقايي از مدارس نخواهد
شنبه نـوزدهم رجـب سـنه     ق.)، شمارة بيست و نه، سال اول،يك1321(نوروز ر.ك. » اقدام فرمودند به افتتاح مدرسة اسالم.

 . 3م.، ص  1903ق.، يازدهم اكتبر سنه 1321
 .247يحيي دولت آبادي، همان، ص   3
 همان.    4
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مĤبان نسبت  هاي مقدس ها در حرم عبدالعظيم به آن اشاره شد: پيشگيري از مخالفت طباطبايي
اي كه براي سادات تأسيس شده است، اسـاس باورهـاي آن نيـز     به مدارس جديد. زيرا مدرسه

نمايان را دفع نموده و پشت و پناهي  ياري از روحانيتواند بس كامالً اسالمي است و بنابراين مي
آبادي در كتابش به كارشـكني دفتـردار    دولت 1براي استحكام اساس معارف جديده بوده باشد.

كند كه مخالفينش با متوسـل   كند و عنوان مي اش اشاره مي اي با مدرسه مدرسه و مخالفت عده
د دست وي را از مدرسه كوتاه كننـد و بـه   خواستن شدن به سيد محمد طباطبايي و اوالدش مي

سرانجام فرمان رياست طباطبايي بر مدرسـة سـادات و لـزوم     2زدند. وي تهمت فساد عقيده مي
شـاه   آبادي از دخالت در كار مدرسه صادر شد و از صحة مظفرالـدين  كوتاه شدن دست دولت

برگرداند و فرمان باطـل  آبادي با پيگيري و نوشتن شرح حال به شاه ورق را  گذشت، اما دولت
آبادي در  طباطبايي كه از سادات بوده، پس از وقايع مدرسة سادات كه مخالفان دولت 3گشت.

خود مدرسه منشأ آن بودند، قصد داشته است كه مديريت مدرسـه را در دسـت گيـرد، ولـي     
آيد. مشخص نيسـت كـه    شود و بنابراين خود در صدد تأسيس مدرسة جديدي برمي موفق نمي

ها در حرم عبدالعظيم كدام يك متقدم بر  هاي مدرسة سادات و جلسة طباطبايي ين كشمكشب
  رسد. ديگري است، ولي در نتيجة اين دو اتفاق مدرسة اسالم به يك قدمي گشايش خويش مي

هاي آغازين مدارس جديد، در وقت امتحان رسـم بـوده كـه از وزراء و بزرگـان      در سال
شـده تـا در هـر مدرسـه حاضـر و       لمين مدارس ديگر دعوت ميعصر و علما و از رؤسا و مع
رفـت كـه    سيد محمد طباطبايي از افرادي به شـمار مـي   4گر باشند. پيشرفت متعلمين را نظاره

همواره يكي از مهمانان ويژة اين جلسات بود. عالوه بر اين او پيش از تأسـيس مدرسـة خـود    
در  5متعلمين و سؤال از شاگردان پرداخـت.  ضمن بازديد از چند مدرسه، به وضع تعليم و تعلم

هاي ديگر باخبر گشت كه ايـن   طي اين بازديدها او از چگونگي و كيفيت آموزش در مدرسه
  تجربيات را چندي بعد در مدرسة خويش به كار گرفت. 

                                                 
 .247يحيي دولت آبادي، همان، ص  1
 .267- 245همان، صص   2
 . 265- 263ن، صص هما   3
م.،  1903ق.، ششـم دسـامبر سـنه     1321ق.)، شمارة سي و هفت، سال اول، يكشنبه شانزدهم رمضان سـنه  1321(نوروز    4

 . ناگفته نماند اين گونه جلسات امتحان شاگردان در حضور بزرگان و والدين، ريشه در ابداعات رشديه دارد.3- 2صص
ق. و نيز شـمارة صـد و شصـت و    1317الثاني سنة  ماه جمادي 27سوم، پنجشنبه ق.)، شمارة صد و شصت و 1317(تربيت   5

به بازديـد طباطبـايي از    تربيتم.. شمارة اخير  1899ق.، بيست و سوم ماه نوامبر سنه 1317ششم، هجدهم ماه رجب سنه 
 مدرسة اسالم است. پردازد كه درست نُه روز پيش از افتتاح  ق. مي1317مدرسة خرد در روز شنبه سيزدهم ماه رجب 
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  گشايش مدرسة اسالم 
ل در شمارة صد و شصت و هفتم در روز پنجشنبه بيست و پـنجم رجـب سـا    تربيتروزنامة 

مدرسة مباركة موسوم «نويسد:  مي» مدرسة مباركة اسالم«ق. در سرمقالة خود با عنوان 1317
به اسالم در تحت حمايت سيد محمد مجتهـد طباطبـايي در روز دوشـنبه بيسـت و دوم مـاه      

با تشريفات الزمه در محلة سنگلج در گذر درب خوانقاه مفتـوح گرديـد و    ]ق.1317[رجب 
هـا و   وعده در ساعت مذكور به مدرسة مباركه آمده... دهان اوعده و بياكثر بزرگان قدردان ب

بـاد و مرحبـا    ها جملـه مبـارك   گفتند و گوش ها پر از تشكر و تهنيت، اهالً و سهالً مي زبان
م. (ششـم آذر   1899چنين بود كه مدرسة اسالم در بيست و هفتم نوامبر سـال   1 ».شنفتند... مي

كرد، افتتاح گرديـد و   ني جايي كه طباطبايي در آنجا زندگي ميش.) در محلة سنگلج يع 1278
از همان روز آغازين به سبب نفوذ و شخصيت باني آن با اقبال و حمايت عام و خاص مواجـه  

رياست مدرسه ابتدا بر عهدة سيد محمدصادق طباطبايي كه خود پيشنهاد تأسيس مدرسه  2شد.
و مديري آن در ابتدا با ميرزا سيدحسـن خـان    را در حضور پدرش مطرح كرده بود، نهاده شد
شد و با سيد محمد صادق هم نسبتي داشت. ايـن   بود كه از تحصيلكردگان جديد محسوب مي

خوبي از عهدة ادارة مدرسه برنيامد يا ذوق وي با آن سـر   مرد با آنكه داراي فضل و علم بود به
دعوت و امر نظم مدرسـه و بعضـي    توافق نداشت، بنابراين ميرزا محمد كرماني را به مدرسه

دروس را به عهدة وي گذاشتند. او هم چون ناظم مدرسه گرديد تا حـدي از خـود شايسـتگي    
 3خان بود قبضـه كـرد.   نشان داد و امور را اداره نمود و تمام كارهايي را كه بر عهدة سيدحسن

ديـد و  در همان اوقات كه مدرسه شهرت و اهميت يافت و مـورد توجـة رجـال دولـت گر    
اصغرخان بدان متوجه شد، سيدمحمد صادق طباطبـايي   مخصوصاً اتابيك صدراعظم ميرزا علي

را براي ميرزا محمدكرماني (گويا به مناسبت ناظم مدرسـة اسـالم بـودن)     4االسالم لقب ناظم
                                                 

 م.  1899ام نوامبر سنه  ق.، سي 1317همان، شمارة صد و شصت و هفتم، پنجشنبه بيست و پنجم رجب سال    1
مـوج شـادي و فـوج سـرور و هيجـان نزديـك و دور مسـرت        «... آورد كه:  در شمارة اعالن افتتاح مدرسه مي تربيتروزنامة   2

لة تاريخي جديد براي طلوع نيرعلم و عرفان بود و دليل همراهـي فرشـتگان   خصوصي و عمومي بهجت غريب و بومي به منز
الكمـال   االسالم بزرگوار از آفت عين آسمان. اميد كه ملك منان، تمام مكاتب و مدارس مليه مظفريه را در كنف حمايت حجهًْ

 ر.ك. همان.». محروس دارد و ابليس پرتلبيس نتواند سر به سر اهل علم گذارد
 .21- 20االسالم كرماني، همان، صص  ناظم  3
ق.) در كرمان متولد شد و در جواني به تهران رفت. پس از واقعـة   1337- 1280االسالم ( ميرزا محمد كرماني ملقب به ناظم   4

خواهي خويش را بيدار  شدند، حس آزادي اي كه كرمانيان مقيم پايتخت متحمل مي هاي چندساله شاه و اهانت قتل ناصرالدين
و به حوزة درس سيد محمد طباطبايي راه يافت و با فرزندان او به خصوص سيد محمدصادق طباطبـايي دوسـت شـد.     ديد
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  1رسمي كرد و فرمان آن را اتابيك صدراعظم وقت صادر نمود.
را كـه در حقيقـت جريـدة     نـوروز  بـود نشـرية  االسالم كه شخصي اديب و كاردان  ناظم

بـر   2تغيير نـام يافـت.   كوكب دريق. به طبع رساند كه بعدها به  1320مدرسة اسالم بود در 
طهران، سنگلج، مدرسـة  «و يا » طهران، مدرسة اسالم«سر برگ هر دوي اين نشريات عبارت 

  ). 5و  4(تصاوير  3شد مشاهده مي» اسالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در سمت راست نام » مدرسة اسالم- سنگلج- طهران«برگ شمارة پنجاه و يك جريدة نوروز كه عبارت . سر4 تصوير

 شود. جريده ديده مي

                                                                                                                   
چندي بعد در حالي كه در نزد طباطبايي موقعي يافته بود، در اوايل فعاليت مدرسة اسالم به سمت ناظمي آن تعيين شـد و  

ها پرداخت. كتاب  هاي مخفي در كنار طباطبايي و به تشكيل انجمن االسالم گرفت. در ادامه وارد امور سياسي شده لقب ناظم
ق. به كرمان  1330رود. او در حدود  ترين منابع دوران مشروطه به شمار مي نوشتة ناظم االسالم از مهم تاريخ بيداري ايرانيان

 بازگشت و به كار در دادگستري پرداخت و در همان موطن خويش نيز درگذشت. 
 .جا الم كرماني، هماناالس ناظم   1
م. به چاپ  1903مارس سنه  22ق. برابر با  1320الحرام سنه  هًْالحج در يكشنبه بيست و دوم ماه ذي نوروزنخستين شمارة   2

خان طبيب كرماني  رفت، نام ميرزا كاظم االسالم كه مدير كل آن به شمار مي رسيد. اين جريده هفته نامه بود و عالوه بر ناظم
محـتمالً بـه سـبب مشـكالت اقتصـادي       نوروزشد. پس از حدود يك سال و نيم فعاليت،  دبير دوم بر آن ديده مي به عنوان

ق.)، سـال دوم، شـمارة پـنجم، شـمارة پنجـاه و سـه       1322(نوروز تغيير يافت. ر.ك.  كوكب دريتعطيل و سپس به نشرية 
االسالم علت ديگر تعطيلـي و   م. اما به نقل از ناظم 1906ق.، هفدهم ژوئن  1322االول  پيوسته، سه شنبه بيست و دوم ربيع

. مطالب نـوروز دربـارة   650االسالم كرماني، همان، ص  دوباره داير نكردن موقت نشريه نبود آزادي قلم بوده است. ر.ك. ناظم
 مدارس، مسائل علميه و ادبيه و سياسي و فوايد عامه بود. 

وظيفـة جريـدة نـوروز ايـن اسـت كـه       «آمده است كه » مدرسة مقدسة اسالم«وان در ذيل عن نوروزدر شمارة چهل جريدة    3
ق.)، شـمارة  1321(نـوروز  ر.ك بـه:  » همواره يا غالباً در مورد متعلقة مدرسة اسالم خصوصاً و مدارس غير عموماً سخن راند.

 م.  1903ق.، بيست و هفتم دسامبر  1321چهل، يكشنبه هفتم شوال سنه 
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در عنوان مراسالت » مدرسة اسالم- طهران«. سربرگ شمارة اول از سال سوم نشرية كوكب دري كه عبارت 5تصوير
 آن چاپ شده است.

 نـوروز بوده است كـه شـمارة بيسـت و نهـم      دربارة نامگذاري مدرسه چند وجه منظور
اول آنكه مؤسس اين مدرسه از رؤساي اسالميه اسـت. دوم اينكـه   «پردازد:  صريحاً به آنها مي

قوانين اسالميه تحصيلش در اين مدرسه مقدم است بر ساير تحصيالت. سـوم آنكـه اجـزاء و    
رد خارج از دين اسـالم در ايـن   معلمين بايد تماماً متدين به دين اسالم باشند. چهارم آنكه شاگ

اهللا  مدرسه پذيرفته نخواهد شد؛ و پنجم آنكه در وقت افتتاح مدرسه در تسميه تفأل به كـالم 
توان زيركـي خاصـي در نحـوة     مي 1 ».اول صفحه آمد الدين عنداهللا اسالم انزدند، آية مباركة 

و تصميم طباطبايي براي هاي پيشين با مدارس  گذاري مدرسه دريافت كه ريشه در مخالفت نام
اي كه نام اسالم را بر خود دارد و تحصيل قوانين اسالمي در آن  پايان دادن به آنها دارد. مدرسه

گـذارد و وجـود    بر ديگر علوم مقدم است ديگر جاي مخالفتي براي متعصبان مذهبي باقي نمي
سيد محمد طباطبايي  سازد. البته بر خالف بسياري ديگر، ديگر مدارس مشابه را نيز موجه مي

سـازد   هواخواه نظام آموزشي نو بود و بررسي مباني نظري و عملي در مدرسة اسالم آشكار مي
    2كه وجه دوم تسمية مدرسه با هوشمندي ناديده گرفته شد.

                                                 
 .3م.، ص  1903ق.، يازدهم اكتبر سنه  1321شنبه نوزدهم رجب سنه  )، شمارة بيست و نهم، سال اول،يكق.1321(نوروز    1
هـاي   المللي، رياضـيات و زبـان   طباطبايي معتقد بود الزم است كه علوم نو آموخته شود و دانشجويان به آموختن حقوق بين   2

لما يك زبان بيگانه بداند؟ ر.ك. عبدالهادي حـائري، همـان، ص   پرسيد كه چرا نبايد حتي يك تن از ع خارجي بپردازند و مي
106 . 
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  مباني نظري و عملي در مدرسة اسالم
ة ابتدايي بـوده  شود. طبقة نخست طبق اساس مدرسة اسالم از آغاز بر سه طبقه شاگرد نهاده مي

است كه بنا بر ظرفيت يادگيريشان اصول دين و احكام دين و احكام فرعيه و اخالق و تفسير 
گرفتند. تحصيل طبقة دوم كه طبقة علمي بود، در صرف و نحو و سـاير علـوم ادبيـه و     فرا مي

شـد.   رياضي و اخالق و مقدمات بود و از اين دو طبقه ماهي يك تومـان شـهريه گرفتـه مـي    
درآمد بود تنها فارسي و خط و سياق و  خرين طبقه كه منحصر به اطفال كسبه و اشخاص كمآ

آموخت و از آنها محض مراعات تنها پنج هـزار (پـنج هـزار دينـار معـادل       مسائل نماز را مي
تدريج بـا   پس از گذشت حدود يك سال از گشايش آن، به 1شد. نصف يك تومان) گرفته مي
نند منطق معاني و بيان و بديع و حكمت وسـطي و نيـز هندسـه و    گنجاندن دروس ديگري ما

شناسـي و   هيئت (نجوم سنتي) و فيزيك و شيمي و جغرافيا و طب ايرانـي و فرنگـي و معـدن   
مدرسة اسالم بر خالف نامش نـه   2تاريخ و علم حسن خط (خوشنويسي) در برنامة آموزشي،

ر رفت، بلكه در قالب يك مدرسه پيشرو و تنها از آموزش قوانين و احكام اسالمي بسيار فرات
نگري مؤسس آن جست  و اين همه را بايد در آينده 3ها را به سمت خود برگرداند. جديد نگاه

چرا كه افق ديد وي بسيار فراتر از زمان خويش بود و به همين سبب همواره در پي پيشـرفت  
اب به ذكاءالملـك كـه از   شرحي خط 4تر در جامعه بود. و آگاهي در مدرسه و در بعد وسيع

                                                 
 معـارف . در همـين شـماره از جريـدة    2ق.، ص 1317ق.)، شمارة بيسـت و پـنجم، سـه شـنبه اول شـعبان      1317(معارف    1

از  ]موزشـي ميز و صندلي و ديگر امكانات رفـاهي و آ [خوانيم كه در مدرسة اسالم محض رعايت حال عموم وجه اساسيه  مي
بندي شاگردان در مدرسة اسالم اشاره  نيز در شمارة صد و شصت و هفتم به طبقه تربيتشود. روزنامة  هيچ جهت گرفته نمي

ق.)، شـمارة صـد و شصـت و    1317(تربيت برد. ر.ك.  تر را نام مي كند با اين تفاوت كه تنها دو طبقة اعلي و طبقة پايين مي
 م.  1899ام نوامبر سنه  ق.، سي 1317ب سال هفتم، پنجشنبه بيست و پنجم رج

 هجري.  1318االول سنه  همان، شمارة دويست و سوم، پنجشنبه بيست و چهارم شهر جمادي   2
(يكماه پس از گشايش مدرسه) به سركشي و مالحظة ترتيبات مدرسة اسالم رفته بـود، از   1317ذكاء الملك كه در شعبان    3

اگر مدرسه اين است و رسم و راه چنين، جمعه بـه مكتـب   «كند كه  كند و مختصر مي يف ميوضع معلم و متعلم بسيار تعر
 هجري.  1317ر.ك. همان، شمارة صد و هفتادم، پنجشنبه هفدهم شعبان سنه » آورد طفل گريزپاي را.

م بـاب كـرد. در يكـي از    نگري و هوشياري ويژة خويش خواندن روزنامه را در ميان شاگردان مدرسة اسـال  طباطبايي با آينده   4
(كه در آن زمان مدير مدرسة سياسي نيز بود) آمده است كه  تربيتاالسالم به ذكاءالملك مدير مسئول روزنامة  هاي ناظم نامه

هاي مناسب  ها از روزنامه خواني در عوض بعضي كتاب سيد محمد طباطبايي خواسته كه شاگردان مدرسة اسالم براي فارسي
ق.، بيست و دوم ژوئن سـنه   1323الثاني سنه  ان، شمارة سيصد و شصت و ششم، پنجشنبه هجدهم ربيعبخوانند. ر.ك. هم

ق. در  1323اهللا نوري كه دربارة وقايع همان سـال   م. حال مقايسه كنيد اين نگرش را با تفكر فردي مانند شيخ فضل 1905
گويـد:   االسـالم مـي   سالم و مجداالسـالم، خطـاب بـه نـاظم    اال كرمان و رسيدن اخبار آن به تهران، در هنگام مالقات با ناظم

دهم آيا مدارس جديده خالف شرع نيست؟ و آيا ورود به اين مدارس مصادف با  االسالم تو را به حقيقت اسالم قسم مي ناظم«
كند؟  اضمحالل دين اسالم نيست؟ آيا درس زبان خارجه و تحصيل شيمي و فيزيك عقايد شاگردان را سخيف و ضعيف نمي

» مدارس را افتتاح كرديد، آنچه توانستيد در جرايد از ترويج مدارس نوشتيد، حاال شروع بـه مشـروطه و جمهـوري كرديـد؟    
 .322االسالم كرماني، همان، ص ر.ك. ناظم
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چـاپ   تربيـت طرف سيد محمد طباطبايي مرقوم شده و در شمارة دويست و ششـم روزنامـة   
شده است، در حقيقت بيانية مدرسة اسالم است. طباطبايي در اين بيانيه كه تنها سند مكتـوب  

هاي پيش پاي مدارس جديـد و خطـر    دربارة نحوة نگرش او به مدارس جديد است، مخالفت
كند و سپس سعي در توضيح ابهامات و رفع شوايب پيش آمده  شدن آنها را يادآوري مي يدهبرچ

دهد و در پايان شرايط و اعضاي  دارد و به همين سبب هدف از بنيان مدارس نوين را شرح مي
  كند كه آشكارا شرح مدرسة خويش است:  يك مدرسة آرماني را توصيف مي

و ميل داشتند كـه فرزنـدان ايشـان چـون اطفـال      ها مسلمين در اين آرزو بودند  سال
ديگران اهل علم و صنعت شوند تا دين و دنياي آنها منظم شـود، از زيـر بـار فقـر و     
احتجاج و ذلت برون آمده... مورد طعن و سخريه اجانب نشده، در عداد ملت مـرد،  
 معدود و محسوب نباشند. همانا بخت مساعد شده...اسباب نيـل ايـن مقصـود فـراهم    
آمد. مدارس ابتدائيه و علميه باز و مردم را در تأسيس اين اساس شور بر سر و دامـن  
همت بر كمر، بي هيچ مسامحه و مضايقه دست بر كار زدند. افسوس كه هنوز ايـن  

طراوتي را گذاشـت   شجرة طيبه بري نبرده و ثمري نخورده اوراق اغصان آن بناي بي
بـالمره نـابود شـود و مقصـود حاصـل       تاكنون كه چيزي نمانده ريشة آن خشك و

  . نشده، مقدمه به عكس نتيجه دهد...
غرض از تأسيس مكاتب و مدارس ايـن اسـت كـه اطفـال مسـلمين... مسـلمان        

غيرتمند و اهل علم و صنعت بارآيند تا هم خود آسوده باشند هم در مواقع ضرورت 
مقصـود حاصـل   به كار دولت و ملت خورند. حال بايد ديد از چه قسم مدرسه اين 

اي كه مؤسس و رئيس آن مسلمان غيور باشد و از فسـاد عقيـده و    شود. از مدرسه مي
الجانب، باشخصيت، مقدر نافذالكلمه، به شخصـه   ، ظاهرالصالح و مأمون1فجور دور

طمع و تنبلي و اهمال، همش در تربيت اطفال  كار، بي اهل علم و رأي و تدبير و پشت
و اجزاي مدارس نيز از ناظم و مدير و معلم تا فراش  مسلمين و خدمت ملت؛ واحد

و قاپوچي و هر يك به فراخور شأن و مقام داراي غالب صفات مذكور باشند زيـرا  
  اطفال ناموس خلقند و ناموس را بايد به ايمن سپرد.

همچنين از شرايط مدرسه اين است كه نظم و ترتيب آن اسالمي باشد تا اطفـال  
موقع حاجت به كار اسالم بخورند. در چيزهـا كـه بـه مـتعلم     مسلم بار آيند و در 

                                                 
ه و شرح آبادي در كتاب خود به آن موضوع پرداخت آبادي و مدرسة سادات اشاره دارد كه دولت به نظر با كنايه به يحيي دولت   1

 . 267- 261آن درهمين مقاله آمده است. ر.ك. يحيي دولت آبادي، همان، صص 
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شود بايد اهم را مالحظه نمود. طفل الزم است اول زبان وطن و ملت را  آموخته مي
يعني فارسي و عربي را بياموزد، آنگاه السنة خارجه را و در ضـمن فارسـي و عربـي    

ه علـوم ديگـر از   عقايد و احكام مذهب را و اخالق شرعيه و آداب اسالم را. پس ب
طبيعي و رياضي و شيمي و طب و ساير بپردازد، نيز جغرافـي و تـاريخ را يـاد گيـرد     
خاصه سيرة پيغمبر اكرم... و فضايل و مناقب ايشان و تاريخ خلفا و سالطين اسـالم،  
چه تاريخ خيلي در كار مدخليت دارد اما تاريخ صحيح نه تاريخ متداوله كـه غالـب   

   1. افسانه است...
هاي شديد چندين ساله دانست كه از  ها و مخالفت توان پاياني بر كارشكني بيانيه را مي اين

از جانب ديگر، آنچه در ايـن   2زمان ميرزا حسن رشديه گريبانگير امر آموزش در ايران بود.
دهـد   بيانيه اهميت بسياري دارد اين است كه طباطبايي علم را همواره در كنار صنعت قرار مي

ترتيب عالوه بر دانش نظري قائل بـه آمـوزش مهـارت عملـي و صـنعت در جهـت       و به اين 
  آسايش فردي و جمعي متعلمين بوده است. 

مدرسة اسالم از آغاز گشايش آن موضوع آموزش صنايع معمول و متداول آن زمان را در 
و دسـت آورد   بافي مدرسه شهرت چشمگيري به دستور كار خود قرار داد كه در اين ميان قالي

عنـوان صـنعت از آن    از ديگر صنايع پيش افتاد. آنچه طباطبـايي در بيانيـة مدرسـة اسـالم بـه     
زيرا ديگر صنايع دستي ايـران در اوايـل    ؛بافي تعبير بشود تواند به قالي وبيش مي يادكرده نيز كم

سدة بيست ميالدي رونق چشمگيري نداشت و حتي در منابع مكتوب آن زمان نيز هر گـاه از  
   3 رود. بافي سخن مي سخن رفته است آشكارا از قالي و قاليصنعت 

  بافي در مدرسة اسالم قالي
ق. امتحان يكساله را برگزار كرد و در  1318مدرسة اسالم پس از فرا رسيدن ماه رجب سال 

                                                 
 م.  1900ق.، يازدهم اكتبر  1318الثاني سنه  ق.)، شمارة دويست و ششم، پنجشنبه شانزدهم جمادي1318(تربيت   . 1
بايي به افتتاح و تأسيس مدرسة اسالم باعث اقدام آقاي طباط«گويد كه  حتي مي تاريخ بيداري ايرانياناالسالم در كتاب  ناظم  . 2

االسـالم كرمـاني،    ر.ك. نـاظم » شد كه مالها ساكت شدند و ضديتي كه در اوايل داشتند مبدل به معاونت و مساعدت شـد. 
 .504همان، ص

ي يـك  ، ذكاءالملك از يـك قـالي صـفوي در دارايـ    »صنعت ايران«در ذيل عنوان  تربيتدر شمارة دويست و هفتاد و ششم   . 3
برد كه به قيمت چهل و شش هزار و پانصد تومان فروش رفته است و تنها شش تخته از آن قسـم   ثروتمند آمريكايي نام مي

رساند  اي مي مني چند پشم را به درجه«...كند كه  بافي را صنعتي مهم قلمداد مي قالي در آن زمان وجود داشته است. او قالي
ق.)، شمارة دويسـت و هفتـاد و ششـم، پنجشـنبه بيسـت و      1321(تربيت ر.ك. ». هند...د كه در بهاي آن چندبرابر طال مي

 م. 1903ق.، بيست و سوم آوريل سنه  1321چهارم محرم سنه 
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دست بـه كـار   «گزارش آن در همان زمان آمده است كه پس از اين امتحان شاگردان مدرسه 
سـازي و   دوزي و خياطي و صـحافي و نجـاري و سـاعت    بافي و كفش قالي بعضي صنايع از قبيل

عكاسي و ساير صنايع كسبي خواهند زد و اجزاء مدرسه از رئيس تا فراش و قاپوچي مجبـور  
باشـند و شـاگردان بايـد اقـالً      هاي معموله در اين حوزة مقدسـه مـي   به معلمي يكي از صنعت

باشند و از خارج هم هر كس ميل به تحصـيل  روزي يك ساعت مشغول فراگرفتن آن صنايع 
آموزد...هر كس از  كند و بدون مضايقه به او مي ها نمايد مدرسه او را قبول مي يكي از صنعت

اشخاص نجيب معقول، طالب تحصيل صنعتي از صنايع معمولة مدرسه باشد، مدرسـه پـس از   
تحصـيل مشـغول    تحقيق حال آن شخص و تعيين محل معاش مستلزم است كـه طالـب را بـه   

الحال را اجير كنـد و بـه هـر كـار از      شود كه اطفال فقرا و مردم متوسط نمايد. نيز متعهد مي
كارهاي صنعتي كه مناسب داند وادار كند و شاگردان مجاني و ايتام مدرسه بايـد نصـف روز   
مشغول تحصيل علم و نصف ديگر در كار صنعت باشند و پس از تكميل، سرمايه هم به آنهـا  

اده خواهد شد كه در مدرسه يا در خارج به كسـب بپردازنـد و مايـة گـذراني بـه چنـگ       د
هـاي   تـرين قـالي   مقايسة تاريخ اين گزارش و مضمون آن با تاريخي كه بر روي قديمي 1»آرند.

  ها.  تر بافته شدن آن مدرسه وجود دارد، رهنموني است به تاريخ دقيق
بنـابراين،   2ق. را بر خود دارد. 1319ة اسالم تاريخ هاي بجا مانده از مدرس ترين قالي قديمي
(در فاصلة رجـب   1319هاي پس از امتحان سال اول تا پايان سال  ها بايد در فاصلة ماه اين قالي
ق.) بافته شده باشد، زيرا آموزش صنايع تنها پـس از ايـن امتحـان     1319تا ذيحجه سال  1317

هـاي نفيسـي    براي آموزش و بافت چنين دستبافت ونيم ساله آغاز شده است. اين زمان كم يك
باالي آموزش و نيـز سـرعت و    شوند، بيانگر كيفيت كه بعدها حتي به پادشاه وقت تقديم مي

هـاي   دقت فرآيند بافت در مدرسة اسالم است. از جانب ديگر، بسيار محتمل است كـه بافتـه  
يرا اين گونه شـاگردان نيمـي از   مدرسة اسالم بيشتر كار دست شاگردان مجاني و ايتام باشد، ز

اند. مدرسة اسالم در سال اول پنجاه شاگرد مجاني قبول كرده  نشسته روز را در پاي دار قالي مي
  3دهد. هاي بعد آن را به بيست و پنج شاگرد تقليل مي و در سال

هاي سيد محمد طباطبايي در پيوند ميـان علـم و صـنعت، يكـي از داليـل       عالوه بر آرمان
                                                 

 م..  1900ق.، بيستم سپتامبر سنه  1318االول سنه  همان، شمارة دويست و سوم، پنجشنبه بيست و چهارم ماه جمادي  1
 .الف)- 1(تصوير ة فرش ايرانهاي موجود در موز قاليچه   2
 همان.   3
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بـافي را بايـد در    تـر از همـة آنهـا قـالي     مدرسة اسالم بر روي صـنايع مختلـف و مهـم    تمركز
هاي مدرسة اسالم، بجز  وجود آمده ميان مدرسه و انجمن معارف دانست. هزينه مشكالت به

كـرد، از چنـد محـل     بخشي كه باني آن از طرف خود صرف آموزش و پرورش شاگردان مي
كـه از طـرف رجـال دولتـي و بزرگـان بـه مدرسـه        هاي مـالي   شد: نخست كمك تأمين مي

اي كه از طـرف   شد؛ و سوم اعانه دوم شهرية كمي كه از خود شاگردان دريافت مي 1رسيد؛ مي
مدرسة اسالم پـس از   2شد. عنوان كمك مالي دولت به مدرسه پرداخت مي انجمن معارف به

ارف را، بـه سـبب   تـر مسـاعدت انجمـن معـ     طور دقيـق  حدود دو سال، مساعدت دولتي، و به
آبادي، يكي از اعضاي انجمن معـارف   دهد. يحيي دولت نپذيرفتن برخي اصالحات از دست مي

ها بر سر مدرسة سادات به وجـود آمـده بـود، در     هايي بين او و طباطبايي كه پيشتر كشمكش
آقـا   ]آن[مدرسة اسالم به واسطة اينكه مؤسـس  «...نويسد كه:  كتاب خويش در همين باره مي

كند، هر قدر از طرف انجمن  يرزا سيد محمد طباطبايي است و خود را فوق انجمن تصور ميم
پذيرد و بـاالخره اعانـه از    جا انجام بشود نمي در آن 3شود كه قبول كند اصالحاتي كوشش مي

                                                 
اشخاصي را كه در فتح باب مدرسة اسالم كمك » ذكر جميل«در شمارة صد و شصت و هشتم درذيل عنوان  تربيتروزنامة   1

دهد: آقاي امام جمعه پنجاه تومان، صدراعظم صد تومـان،   ها را شرح مي اند، نام برده، صورت تقديم آن مالي و غيرمالي كرده
محمد جواهري بيست تومان. ر.ك. همـان،   هاي مدرسه و ميرزا علي الدوله تمام فرش الممالك سي و پنج تومان، قوام مستوفي

 ق.  1317شمارة صد و شصت و هشتم، پنجشنبه سوم شعبان سنه 
الم رسـيده  ، اعانات استمراري و غير استمراري كه به دفترخانة مدرسة استربيتدر شمارة دويست و شصت و چهارم جريدة    2

الدوله،  الدوله، سيف ق. به وسيلة قوام 1318االول تا رجب  رسد، برشمرده شده است كه اعانات غير استمراري از ماه ربيع ومي
هـاي   السلطنه، معتمدالسلطان و چند نفر ديگر به مدرسه ارسال شده است. ازطرف ديگـر، اعانـات اسـتمراري (كمـك     صنيع

دراعظم و وزير دربار و حاجي امجدالدوله و ممتازالدوله و معتمدالسلطان و ميرزا حسين خـان  دولتي و غير دولتي دائم) از ص
ق.، سوم ژوئيه سنه  1320االول سنه  دريافت شده است. ر.ك. همان، شمارة دويست و شصت و چهارم، بيست و ششم ربيع

 م. اين اعانات به نظر جداي از كمك انجمن معارف بوده است.  1902
خواهد به اصالحات مدارس شروع نمايد، مـديران   انجمن معارف چون مي«ق.  1320آبادي در حدود سال  فتة دولتطبق گ   3

 ]مدارسي كه مجاني بودنـد [گويد اكنون غير از مدرسة سادات و خيريه و دبستان دانش  ها مي مدارس ملي را طلبيده، به آن
ان موجود است كـه چهـار مدرسـة علميـه و افتتاحيـه و شـرف و       كه هر كدام اختصاصاتي دارد، يازده مدرسة جديد در تهر

شود و هفت مدرسه كه رشـديه و ادب و قدسـيه و    مظفريه جمع و خرجش به عهدة وزارت معارف است و دولتي ناميده مي
اشـته و  خواهيم عنوان دولتي و ملي را از سر مدارس برد شوند. مي كماليه و خرد و دانش و اسالم باشد مدارس ملي گفته مي

ها برگزيده در چهار نقطة شهر تهران به نام متوسطه يا  ها را در تحت يك نظم و ترتيب درآورده، چهار مدرسه از ميان آن آن
نامة وزارت معارف را پذيرفتند در حدود  علميه داير نموده كسر هر يك را از وجوه دولتي بدهيم و باقي مدارس هر كدام نظام

هـا   ها كه كامالً در تحت دستور انجمن معارف درآمدند از وجود دولتي مختصري اعانه بـه آن  م از آنابتدائي بمانند و هر كدا
داده شود و هر كدام نپذيرفتند از انجمن معارف توقع مساعدت نداشته باشند و در اين صورت وزارت معارف اعـالن خواهـد   

هـا اگـر    شـود و غيـر از ايـن    است كه نام برده مي كرد كه مدارس صحيح كه در تحت نظر انجمن معارف دائر است مدارسي
. در نتيجة 312- 311ر.ك. يحيي دولت آبادي، همان، صص » هاي سر گذرها خواهد بود. خانه اي باشد در حكم مكتب مدرسه
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نامة انجمن معارف  به هر روي طباطبايي نظام 1».ماند طرف دولت گرفته به حال خود باقي مي
نامه هر چه بوده است، محتمالً از نظر طباطبايي استقالل مدرسه را  د. مفاد اين نظامپذير را نمي

پسنديده است مدرسه را پيش  توانسته آنگونه كه مي ساخته است و او نمي دستخوش تزلزل مي
ق. با قطع شـدن يـا حـداقل كـم شـدن كمـك        1320ببرد. در نتيجة اين كشمكش، از حدود 

بافي كه در آن زمان  ها تكيه بر صنايع مدرسه و به ويژه قالي ينهدولت، براي پوشش برخي هز
   2 شود. شهرتي به هم رسانيده بود، بيشتر مي

  
  خانة مجلس شوراي اسالمي . سيد محمد صادق طباطبايي، منبع: آرشيو تصويري كتاب6 تصوير

اسالم بـيش   بافي در مدرسة آيد عالوه بر سيد محمد طباطبايي، قالي چنانچه از تاريخ برمي
). فرزنـد  6بيني محمد صادق طباطبايي اسـت (تصـوير    از هر شخصي وامدار تفكرات و روشن

اي شـده و   و بعدها سياسـتمدار زبـده   - دوم طباطبايي كه هشت سال رئيس مدرسة اسالم بود 
                                                                                                                   

شـدند بـه اصـالحات     آبادي و يا با مشاركت او اداره مـي  اين اقدامات مدارس دانش و كماليه و ادب كه تحت نظر خود دولت
پذيرد. در مقابـل مـدارس خـرد و قدسـيه و اسـالم بـه        پيوندند و پس از چندي رشديه نيز پيشنهاد انجمن معارف را مي مي

 مانند. ر.ك. همان.  دهند و به حال خود مي اصالحات انجمن تن در نمي
 . 312همان، ص   1
در مدرسـة افتتاحيـه كـه آن نيـز در محلـة       ق. 1316بافي، در شوال  پيش از تأسيس مدرسة اسالم و توجة آن به هنر قالي   2

شود و بيست و چهار نفر از فرزندان محترمين و اعاظم بـه درخواسـت اوليـاء     بافي داير مي سنگلج واقع بود، يك دستگاه قالي
شود كه همـة مراحـل ايـن     شوند تا روزي يك ساعت مشغول فراگرفتن اين هنر باشند و قرار بر اين مي خودشان انتخاب مي

رسد توليدات مدرسة افتتاحيه به كيفيت و  به صورت كتابچه درآمده و در مدرسه آموزش داده شود. هر چند به نظر نمي هنر
يابـد، ولـي محتمـل اسـت      ق. اين كارگاه به دبستان دانـش انتقـال مـي   1318درجة بااليي رسيده باشد و البته بعداً نيز در 

معـارف  بافي در مدارس آگاه و عالقمند شده باشد. ر.ك.  به آموزش قالي سيدمحمد طباطبايي در طي بازديد از اين مدرسه،
 ق.  1316ق.)، شمارة ششم، يكشنبه پانزدهم شوال 1316(
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ق.  1318السـالم در سـال    بـه نقـل از نـاظم    - 1يك دوره رييس مجلس شـوراي ملـي گشـت   
 1319و عبابافي را بـه سـبك قـالي كرمـان در تهـران تأسـيس كـرد و در        بافي  كارخانة قالي

ق. نيز هر دو سه  1325و  1324هاي  شركت منسوجات وطني را داير نمود كه تا حدود سال
  2كرد. ها و ملبوسات بسيار اعلي توليد مي كارخانه هنوز برقرار بود و قاليچه

بـا دعـوت    1318ت و سـوم رجـب   در شرح اولين جشن امتحان ساالنة مدرسه كه در بيسـ 
مخصوص از سران و بزرگان برگزار گرديد، اسامي معلمين و ساير كاركنان ذكر شده است كـه  

ـتاد قـالي    3نيز جزء معلمين آمده است» باف استاد اصغر قالي«در آن ميان نام  بـافي   كه آشـكارا اس
ـتاد  ». مدرسـة اسـالم  «ة هاي بجاي مانده بـا كتيبـ   مدرسه بوده است و البته ناظر بافت در قالي اس

هـاي مدرسـة    باف به احتمال زياد اصالت كرماني داشته است، زيرا طرح و نقش قـالي  اصغر قالي
پردازي منطقة كرمان شباهت دارد و گـرة نامتقـارن در آنهـا بـه كـار رفتـه        اسالم به شيوة نقش

بـافي محمـد صـادق     لياالسالم دربـارة كارخانـة قـا    اين موضوع ما را به ياد نقل قول ناظم 4است.
اندازد. مشخص نيسـت ارتبـاط ميـان كارخانـة      هاي آن مي طباطبايي و كرماني بودن سبك قالي

بافي مدرسة اسـالم در چـه حـدي بـوده      بافي كه محمد صادق مالك آن بوده و كارگاه قالي قالي
بوده باشد. باف  است، اما بسيار محتمل است كه حداقل استاد بافندگي هر دو جا همان اصغر قالي

شـود و   سند اين ادعا يك قاليچه است كه در يك مجموعة خصوصي در تهـران نگهـداري مـي   
طهـران  «الف). كتيبة اين قاليچه عبارت - 7هاي مدرسة اسالم دارد (تصوير قدمتي نزديك به بافته
همان دهد و به احتمال قريب به يقين كارخانة استاد اصغر بايد  را نشان مي» كارخانة استاد اصغر

ب). قاليچـة  - 7اي باشد كه محمد صـادق طباطبـايي صـاحب آن بـوده اسـت (تصـوير       كارخانه
                                                 

ق. در تهران متولد شد و تحصـيالت خـود را در نجـف ادامـه داد. او در سـاية       1297سيد محمد صادق طباطبايي در سال    1
د و پس از پيروزي جنبش مشروطه نيز نقش فعالي در سياست ايـران داشـت و در   پدرش از عوامل تأثيرگذار در مشروطه بو

را به راه انداخت اما چنـدي بعـد    مجلسكرد. با استقرار مشروطيت روزنامة  هاي مخفي نيز در كنار پدرش فعاليت مي انجمن
ودي به ايران برگشت و فعاليـت  شاه و ويران شدن مجلس، محمدصادق به اروپا تيعيد شد اما به ز در طي استبداد محمدعلي

ش. سفير ايران در تركيه شد و مدتي بعد براي مأموريـت بـه بالكـان رفـت. محمـد       1303سياسي خود را از سر گرفت. در 
ش. در دورة چهاردهم، نمايندة مجلس شوراي ملي گشته و به رياست مجلس انتخاب شـد و تـا    1322صادق طباطبايي در 

ش. كـه سـال    1340تـا   1337تا دورة شانزدهم وي در عرصة سياست هنوز فعال بود اما از ش. در همين سمت بود. 1326
 نشين بود.  درگذشت اوست، به علت كهولت سن خانه

 .161- 160االسالم كرماني، همان، صص ناظم   2
 م.  1900 ق.، بيست و نهم نوامبر سنه 1318ق.)، شمارة دويست و سيزدهم، پنجشنبه ششم شعبان سنه 1318(تربيت    3
بافي در ايران قدمت چنداني نـدارد و تقريبـاً    بافي در تهران نسبت به ديگرمناطق قالي . قالي213اروين گانزرودن، همان، ص    4

هاي مقيم پايتخت رونـق گرفـت.    ها و كاشاني محقق شده است كه اين هنر در تهران در اواخر دوران قاجار به دست كرماني
 هاي آغازين تهران غالب است. فني مانند گرة متقارن و تأثير طرح و نقش آن مناطق در بافته هاي بنابراين وجود ويژگي
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دارد كه اين طرح كـم و بـيش از   » گلدان هزار گل«كارخانة استاد اصغر طرح و نقش موسوم به 
حدود سيصد سال پيش با تغييراتي در نقاط مختلف ايـران بافتـه شـده اسـت و در ميـان طايفـة       

    1مشهور است.» ناظم«شقايي فارس نيز بافته شده و به كشكولي از ايل ق

  
الف. قاليچة تهران(بخشي از قاليچه)، طرح گلدان هزار گل، دهة دوم تا سوم سدة چهاردهم هجري قمري، - 7 تصوير

  تاروپود نخي و پرز پشمي، مجموعة خصوصي، تهران
  
  
  
  
  

  الف- 7تصوير در قاليچة » طهران كارخانة استاد اصغر«ب. كتيبة - 7 تصوير

                                                 
به معرض فروش » ]خزاعلي؟[عمل اصغر خزايلي«و » طهران«هاي  اخيراً در حراجي اتريش يك قالي با نقش گلداني و كتيبه   1

بافي در مدرسة  گيري قالي افت اين قالي همزمان با اوجشود. هرچند تاريخ ب م. بر روي آن ديده مي1900نهاده شده كه تاريخ 
  اسالم است، اما اينكه اصغر خزايلي همان استاد اصغر قاليباف باشد، مطلبي است كه محقق نشده است.
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آيد پس از گذشت حدود چهار سال از آغاز به كار مدرسة  چنانچه از اسناد تاريخي برمي
رسد و در ايـن زمـان سـفارش     اسالم، كار بافندگي در آن به اوج شهرت و كيفيت خويش مي

كنـد. در شـمارة نـوزدة     بافت قالي و قاليچه در ابعاد گوناگون از تهران و ديگر جاها قبول مي
هـا   يكي از مهمترين نوشته» اعالن«ق.، در زير بخش  1321االول  در اول جمادي نوروزة نشري

  االسالم كرماني بر جاي مانده است:  بافي در مدرسة اسالم به قلم ناظم دربارة هنر قالي
بافي مدرسة مقدسـة اسـالم از بـدو تأسـيس تـاكنون       چون بحمداهللا تعالي عمل قالي
و همواره برترقيـات خـود افـزوده و امـروزه در اوج      مبالغي پيشرفت حاصل نموده

ترقي و در مقام تصاعد و محسنات كار است و تا به حال اقسام الوان ثابته را كه در 
دسـت آورده و   كمال خوشرنگي و نهايت مطبوعيت است، بـه زحمـات بسـيار بـه    

را در خـود مدرسـه    ]رنگـرزي [معمول داشته است و فعالً لوازم دسـتگاه صـباغي   
هاي ممتاز با محسنات تامه از بابت رنگ و  تواند همه قسم قاليچه راهم نموده و ميف

عـرض و   1هاي اعالء از سه ذرع قماش و غيره به قيمت يكصد تا پانصد تومان و قالي
پنج ذرع طول تا هفت ذرع عرض و پانزده ذرع طـول بـه اتمـام رسـاند، بـه عمـوم       

كه هواخواه ترقـي   ]ن روزنامة نوروزمشتركي[غيرتمندان معظم و مشتركين محترم 
منسوجات داخله و طالب توسعة حوزة صنعت و تجارت مملكتند محترمـاً اعـالن   

شود كه هر كدام از آنها مايل باشند كه قـالي و قاليچـه از منسـوجات و صـنايع      مي
مدرسه خريداري نمايند، دارالصنايع مدرسه حاضر و متعهد است كه بر وفق نقشه و 

دهند از عهدة انجـام برآمـده و در موعـد معـين تسـليم نماينـد،        ي كه ميدستورالعمل
   2. مشروط بر اينكه نصف قيمت مقطوعه را موافق قرارداد پيشكي نمايند...

ق. ديگر خود هم رنگرزخانـه   1321شود كه مدرسه در  از اين اعالن آشكارا دريافته مي
هم شاگرداني كـه علـم بـه رنگـرزي     داند و  داشته، هم به طبع آن استادكاري كه رنگرزي مي

گيـرد كـه اغلـب     بافي متمركز در مدرسة اسالم شكل مي اند. بدين ترتيب يك گونه قالي يافته
اند. قاليچة  عوامل از بافنده گرفته تا استاد بافت و رنگرزي در يك مكان مشغول اين هنر بوده

سفارشي و تجاري است كه  هاي الف از دستة همان بافته- 2اي موجود در تصوير شمارة  سجاده
در شـمارة چهـل مهمتـرين     نوروزدر اين اعالن به آنها پرداخته شده است. چندي بعد جريدة 

هاي مدرسة اسالم در موزة فرش ايـران   سند پژوهش حاضر را كه در ارتباط مستقيم با قاليچه
                                                 

 شود.  متر در نظر گرفته مي سانتي 104متر و در ديگر مناطق  سانتي 112بافي در منطقة آذربايجان  واحد ذرع در قالي   1
 م.  1903ق.، بيست و ششم جوالي سال  1321االول سنه  ق.)، شمارة نوزده، سال اول، يكشنبه اول جمادي1321(وروز ن   2
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  دهد:  است به دست مي
جات كارخانجـات  چون بناي اولياء مدرسة اسالم بر ايـن اسـت كـه عمـدة منسـو     

عنوان يادگار تقديم بزرگان نموده و  نساجي مدرسه و مصنوعات يدي شاگردان را به
در برابر حوادث روزگار و اختالف ايام نامساعد بناي بقاي نام نيـك و ذكـر خيـر    
تاريخي از خود نمايد، بنا بر اين سبك تا به حال چندين قاليچه و عبا تقديم حضـور  

... و وزراء عظـام و بزرگـان   ]شـاه  مظفرالـدين  [همـايوني  حضرت اقدس مبارك اعلي
نموده؛ اين ايام بر حسب ارادة خاطر اقدس ملوكانه و تصويب جناب مستطاب...آقاي 
مشيرالدوله وزير امور خارجـه، يـك زوج قاليچـه از مصـنوعات يـدي شـاگردان       

و ارسـال   روانـه  ]اسـتانبول [مدرسه براي تقديم حضور...سلطان عثماني... به اسالمبول
الدولـه، سـفير كبيـر     هاي مزبور به توسط و اهتمام ...پرنس ارفـع  داشته بودند. قاليچه

خواهـان و تـرويج علـوم و     دولت عليه ايران، ... كه همواره مترصد تشـويق معـارف  
عنـوان تشـكر از    باشد، بـه  و در مقام خدمت به ملت و مملكت بوده و مي 1معارف

و ملت اسالميه... و براي يادگاري اين اتحاد مقـدس از   اتحاد دو سلطان... و دو دولت
طرف مدرسة اسالم، مشترك فيه و متعلق به تمام ملت اسـت، تقـديم و اهـداء بـه     

  2.. حضرت سلطاني شد.. حضور اعلي
الـف) از همـان گـروه    - 1هاي مدرسة اسالم در موزة فرش ايران (بنگريد به تصوير قاليچه

به  نوروزشاه هستند كه در اين مطلب از نشرية  به مظفرالدينهاي اهدايي مدرسة اسالم  قاليچه
هاي زوج اهدايي به سلطان عثمـاني نيـز محـتمالً     آنها اشاره شده است. از جانب ديگر، قاليچه

شـاه   زيرا ابتـدا بـه مظفرالـدين    3بايد نام مظفرالدين شاه و مدرسة اسالم را بر خود داشته باشد
لدوله در صدد اهداي آنها به عثماني برآمده است. چنين اسـت  ا تقديم شده و او به كوشش ارفع

هاي مدرسة اسالم به آن درجه از هنر و ظرافـت و لطـف رسـيده كـه      كه در اين زمان بافته
المللي و اعالن دوستي و اتحاد با كشور همسايه بهره  پادشاه ايران از آنها براي بهبود روابط بين

ق.  1323بعد وقتي ذكاءالملك در شب عيد نيمة شعبان سبب نيست كه دو سال  برده است. بي
ها از صـنعت مدرسـة اسـالم     قاليچه«... نويسد كه  رسد، مي به محضر سيد محمد طباطبايي مي

هاي نقاشي بسيار اعلي بود؛ مثل گل شكفتم و بـا خـود گفـتم پـس مدرسـة       ديدم كه مثل پرده
                                                 

هاي يك مدرسه براي اهـداء بـه پادشـاه     گذار مدرسة دانش بود، در انتخاب دستبافت الدوله كه خود بنيان حضور و نفوذ ارفع  1
 رسد. عثماني بديهي به نظر مي

 . 4م.، ص  1903ق.، بيست و هفتم دسامبر 1321ة چهل، يكشنبه هفتم شوال سنه همان، شمار   2
 اند.  نويسندگان  اطالعي از سرنوشت اين زوج قاليچه در تركيه به دست نياورده   3



 159                                                                            بافي مدرسة اسالم در تهران گيري و تحوالت قالي سيري در شكل

  1..».الصنايع. مباركة اسالم هم دارالعلوم است و هم مجمع
بافي در  ق. هنر قالي 1323شود كه حداقل تا  روشني دانسته مي از نوشتة ذكاءالملك به

مدرسة اسالم در اوج خود بوده و رونق داشته و برقرار بوده است. از ايـن زمـان بـه بعـد     
بافي مدرسة اسالم نيست. علت اين افول را نخسـت بايـد تغييـر     ديگر خبر چنداني از قالي

االسالم دربارة رياست هشت سالة سيد محمد صادق  نست. بنا به قول ناظمرئيس مدرسه دا
ق. در ايـن سـمت بـوده باشـد. محتمـل اسـت بـا        1325او بايد تا حدود سـال   2بر مدرسه،

گيري مشروطه و مشغول شدن بيش از پيش طباطبايي و پسرش به امور سياسي، مسائل  اوج
همين سبب رياست مدرسه به سيد اسداهللا شود و به  مربوط به مدرسه به حاشيه رانده مي

االسالم نتوانست بعد از رفتن سيد محمد صادق از مدرسـه   گردد. ناظم طباطبايي واگذار مي
با رئيس جديد كه عمو و پدرزن رئيس سابق بود بسازد، يعني آن رفاقت حقيقـي و حسـن   

السـالم   رو ناظمتفاهمي كه با رئيس سابق خود داشت با رئيس جديد وجود نداشت. از اين 
كرد.  تاريخ بيداري ايرانيانكار مدرسة اسالم را ترك و سالي چند را صرف تأليف كتاب 

بافي مدرسه رونق پيشين را از دسـت داد زيـرا    االسالم قالي با نبود سيد محمد صادق و ناظم
ن دو و بـا رفـتن آ   3بافي و توسعة آن بودند هر دو نفر اهل ذوق بوده و عالقمند به هنر قالي
  مجالي براي توجه به دارالصنايع مدرسه نماند.  

شاه جست. با روي كار آمدن او و  علت ديگر را بايد در استبداد سياسي دوران محمدعلي
ق.)،  1326االول  ش. (بيسـت و سـوم جمـادي    1287به توپ بسته شدن مجلس در دوم تير 

و از آنجا به خراسان تبعيـد  سيد محمد طباطبايي و پسرش دستگير و به باغ شاه برده شدند 
شدند. در مشهد بين پدر و پسر جدايي افتاد و محمد صادق به اروپا تبعيد شـد و تـا حـدود    
يك سال از ايران دور بود. او بعد از بازگشت نيز فعاليت سياسي خود را به همـراه پـدرش   

                                                 
 م.  1905ام نوامبر سنه  ق.، سي 1323ق.)، شمارة سيصد و هشتاد و هشتم، پنجشنبه سوم شوال سنه 1323(تربيت   1
 .161- 160االسالم كرماني، همان، صص ناظم   2
كوكـب  و  نـوروز هاي  هاي او در جريده بافي از نوشته السالم به قالي بافي سيد محمد صادق كه بگذريم، عالقة ناظم از كارخانة قالي  3

ب يافته است و بافي مدرسة اسالم به وسيله او در نشريات خويش بازتا هاي مربوط به قالي ترين اعالن خوبي پيداست. مهم به دري
بافي ايران را منتشر كرده است. براي نمونه در شمارة اول و شمارة نـوزده   عالوه بر آن، گاه و بيگاه مطالب ديگر مربوط به هنر قالي

يك نفر اهل كرمان به نام حاج اكبر كرماني معرفي شده است كه اختراعات زيـادي دارد و از  » نساج كرمان«در ذيل عنوان  نوروز
بافـد.   هايي مثـل قـالي مـي    هاي بسيار نفيس و نيز پارچه و حوله و پارچه ]زمينة ساده و نقوش پرزدار[ينكه قالي برجسته جمله ا
م. و نيـز:   1903مـارس سـنه    22ق.،  1320الحجه سنه  ق.)، سال اول، شمارة اول، يكشنبه بيست و دوم ذي1320(نوروز ر.ك. 

 م. 1903ق.، بيست و ششم جوالي سال  1321االول سنه  جماديهمان، شمارة نوزده، سال اول، يكشنبه اول 
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گـر مجـالي   ادامه داد، ولي آنچه مسلم است در اين زمان و در آن شرايط پيچيدة سياسـي دي 
بافي آن نماند. با شروع جنگ جهاني اول سيد محمـد   براي پرداختن به مدرسة اسالم و قالي

ق. درگذشـت.   1339طباطبايي به استانبول مهاجرت كـرد و چنـدي پـس از بازگشـت در     
الف تنها عكس بجا مانده از مدرسة اسالم است كه سيد محمد طباطبـايي  - 8تصوير شمارة 

االسالم و سيد اسداهللا طباطبايي و ديگر عوامل مدرسه و نيز  دق و ناظمرا در كنار محمد صا
شـود   زمينـة عكـس ديـده مـي     جمعي از شاگردان در حالي كه تابلوي مدرسة اسالم در پس

  ب)، ثبت كرده است. - 8(تصوير
  

  

  
حمد طباطبايي در خانة ملي ايران. در رديف نشسته سيد م الف. مدرسة اسالم. منبع: آرشيو تصويري كتاب- 8 تصوير

مركز تصوير قرار دارد و در سمت راست وي به ترتيب سيد اسداهللا طباطبايي ومحمدصادق طباطبايي حضور دارند. 
 شود. دستي در كنار محمد صادق ديده مي االسالم كرماني با دستارسفيد و چوب ناظم
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بر روي آن » العليم مدرسة مباركة اسالمهو«الف كه تابلوي مدرسة اسالم با عبارت - 8ب.بخشي از تصوير - 8 تصوير

  مشخص است.

  دربارة مكان مدرسه
هاي مدرسة اسالم همواره آمده اسـت كـه مدرسـه در محلـة سـنگلج، گـذر درب        در اعالن
در سال  نوروزاالسالم در شمارة دوم  ناظم 2، جنب مدرسة حاجي رجبعلي قرار دارد.1خوانقاه

م مدرسه و جشن ساالنة آغاز سال تحصـيلي بـه علـت    دوم، از تأخير در جشن افتتاح سال پنج
آورد و سپس از صاحب و مالك عمارت مدرسـه،   مرمت ساختمان مدرسه سخن به ميان مي

العاده، نهايت تفقد و  برد كه با نهايت همراهي و سعي و بذل توجة فوق نام مي 3الممالك صديق
                                                 

هاي قاجاري به عبارت درب خوانقاه بسنده  شود ولي در اين مقاله با استناد به روزنامه شناخته مي درخونگاهمحلة درب خوانقاه به   1
آيد يا بـه   اه و سفره و خوان ميشده است. وجه تسمية دقيق اين منطقه مشخص نيست و معلوم نشده است كه از خانقاه و خوانگ

هـاي موجـود از دارالخالفـة     تـرين نقشـه   تر است؛ زيرا در يكي از قديمي كند، هر چند مورد اول محتمل نزاع و خونريزي اشاره مي
ق. تهيه شده اسـت، نـام ايـن منطقـه      1275تهران كه به كوشش اعتضادالسلطنه و موسيو كرشيش سرتيپ و معلم توپخانه در 

 گردد. نوشته شده است و داستان يك نزاع كه ارتباط با اين محله دارد به دوران بعد برمي خونگاهو تكية  اهدرخوانگ
ام  ق.، سـي  1317ق.)، شمارة صد و شصت و هفتم، پنجشنبه بيسـت و پـنجم رجـب سـال     1317(تربيت براي نمونه ر.ك.    2

 .2ق.، ص 1317به اول شعبان ، سه شن25ق.)، شمارة 1317(معارف م. و نيز  1899نوامبر سنه 
ق.) از مستوفيان و تاريخ نگاران دورة قاجار بود كه در كاشـان بـه دنيـا آمـد و      1327- 1257الممالك ( ميرزا ابراهيم خان صديق  3

سپس در جواني به تهران رفت. از آن پس چندين كار دولتي و ديواني در تهران و نقاط مختلف ايران بر عهده داشت. در شـعبان  
الممالك گرفت و اندكي پس از آن به درجة اميرتومـاني رسـيد و در سـه سـال اول      شاه لقب صديق ق. از سوي ناصرالدين 1313

رجـب   27نشيني گراييـد و سـرانجام در    هاي آخر عمر به گوشه شاه در تهران منصب استيفا داشت. در سال پادشاهي مظفرالدين
يـا   التـواريخ ناصـري   منتخـب تنهـا اثـر بجـاي مانـده از اوسـت كـه گـاه         يخالتـوار  منتخـب ق. در كاشان درگذشت. كتاب 1327
شود. رويكرد كتاب شرح درجه و القابي است كه به اشخاص مختلف در اين دوره داده شده  نيز ناميده مي التواريخ مظفري منتخب

الممالـك   ي ميرزا ابراهيم خـان صـديق  مقامي، حاج است و البته نامي از مدرسة اسالم در آن برده نشده است. ر.ك. جهانگير قائم
الممالك ديگري نيز با نام ميـرزا حسـين خـان     . در همان زمان صديق34- 19، صص 2و  1، ش 4، س يادگارق.)، نشرية 1326(

ـلطنه در شـيراز بـود كـه آدم خوشـنامي نبـود و نبايـد بـا          الممالك آشتياني در دسـتگاه ملـك منصـور ميـرزا شـعاع      صديق الس
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لي به وسـيلة صـاحبش در   مدرسة حاجي رجبع 1 حمايت را در پيشرفت مدرسه داشته است.
شاه وقف مسجد شد و هم اكنون اين بنا در محلة درب خوانقـاه بـاقي    اوايل سلطنت ناصرالدين

  الممالك نيست.  )، اما ديگر اثري از عمارت مسكوني صديق9مانده است (تصوير

  
  ش. تصوير از نگارندگان.1393. نمايي از ايوان مدرسة حاجي رجبعلي، 9تصوير 

  گيري نتيجه 
اي عالي از انقالب معارف در ايـران   شاه را بايد نمونه ظهور مدارس جديد در دورة مظفرالدين

طلبان به فكر  دانست. در اين زمان با بازتر شدن فضاي سياسي و اجتماعي، روشنفكران و آزادي
هاي آموزش سنتي افتادند. در چنين شرايطي مسئوالن مدرسة اسـالم در تهـران بـا     تحول شيوه

بافي نگرشي جديد به آموزش را در مدارس جديد دنبال كردند كه در طي  ز بر هنر قاليتمرك
آن كسب مهارت و هنر در كنار تحصيل علـوم نظـري منجـر بـه ظهـور اسـتعدادهاي پنهـان        

بافي در مدرسة اسالم ثابت كرد كـه آمـوزش صـحيح در كنـار روشـن       شد. قالي شاگردان مي

                                                                                                                   
صاحب عمارت مدرسة اسالم، اشتباه گرفته شود. اين فرد در شيراز ظلم و بيداد زيادي بر آن ديار روا داشـت كـه    الممالك، صديق
 . 167االسالم كرماني، همان، ص  االسالم نيز به جور و ستم او بر مردم آن نواحي اشاره كرده است. ر.ك. ناظم ناظم

 م. 1904ق، نهم ماه مه  1322صفر  ق.)، سال دوم، شمارة دوم، بيست و دوم1322(نوروز    1
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تايج چشمگيري براي تعالي هنر و صنعت در مدارس به همراه تواند ن نگري مي انديشي و آينده
هاي شـاگردان ايـن مدرسـه در نتيجـة كيفيـت بـاالي        ها و قالي داشته باشد، چه اينكه قاليچه

هـاي مشـهور    هاي كارگاه اي از ظرافت و هنر رسيد كه در كنار بافته آموزشي به چنان درجه
تـرين   شناخته گشت و چنـدي بعـد بـا وجـود نفـيس     عنوان بافتة درباري  بافي آن زمان، به قالي
عنـوان نمـاد اتحـاد و دوسـتي بـه       هاي مدرسة اسالم بود كـه بـه   هاي ايراني، اين دستبافت قالي

كشورهاي ديگر فرستاده شد. بدين ترتيب پيوند علم و صنعت در يك مدرسة ابتدايي توانست 
خود عامل مهمي در اقتصاد مدرسه دستاوردهاي شگرفي به دنبال خود داشته باشد و اين پيوند 

رفت. آنچه مشخص است ركـود مدرسـة اسـالم و از رونـق افتـادن       شمار مي و بقاي آن نيز به
هاي سياسي و اجتماعي موجود بـر سـر    گيري درگيري بافي آن، بيش از همه در نتيجة اوج قالي

  راه مؤسس مدرسه و دست اندركاران آن بوده است.
  
   و مĤخذ منابع

، تهـران: افيسـين   1، ج »به مناسبت افتتاح مـوزة فـرش تهـران   «كاتالوگ موزة فرش )، 1356س. (آزادي،  - 
  هارتونگ آلمان.

تهـران:   دارالفنون، گفتاري در هويت دارالفنون و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايـران، )، 1384اشراقي، م. ( - 
  وزارت آموزش و پرورش؛ پژوهشكدة تعليم و تربيت.

  هجري، .  1317جمادي الثاني سنه  27ارة صد و شصت و سوم، پنجشنبه ق.)، شم1317( تربيت - 
هجـري، بيسـت و سـوم     1317ق.)، شمارة صد و شصت و ششم، هجدهم ماه رجب سنه 1317( -----  - 

  . م 1899ماه نوامبر 
ام  قمـري، سـي   1317ق.)، شمارة صد و شصت و هفتم، پنجشنبه بيست و پـنجم رجـب   1317(  -----  - 

  .م 1899نوامبر سنه 
  هجري.  1317ق.)، شمارة صد و شصت و هشتم، پنجشنبه سوم شعبان سنه 1317( -----  - 
 هجري. 1318ق.)، شمارة دويست و سوم، پنجشنبه بيست و چهارم جمادي االول سنه 1318(  -----  - 

هجري، يـازدهم   1318ق.)، شمارة دويست و ششم، پنجشنبه شانزدهم جمادي الثاني سنه 1318(  -----  - 
  . م 1900اكتبر 

، بيسـت و نهـم نـوامبر    1318ق.)، شمارة دويست و سيزدهم، پنجشنبه ششم شعبان سنه 1318(  -----  - 
  . م 1900سنه 
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هجـري،   1320ق.)، شمارة دويست و شصت و چهارم، بيست و ششـم ربيـع االول سـنه    1320(  -----  - 
  . م 1902سوم ژوئيه سنه 

هجري،  1321شنبه بيست و چهارم محرم سنه ق.)، شمارة دويست و هفتاد و ششم، پنج1321(  -----  - 
  . م 1903بيست و سوم آوريل سنه 

هجـري، بيسـت و چهـارم     1321ق.)، شمارة دويست و نود و يكم، پنجشنبه دوم رجب 1321(  -----  - 
 .م 1903سپتامبر 

هجـري،   1323ق.)، شمارة سيصد و شصت و ششم، پنجشنبه هجدهم ربيـع الثـاني سـنه    1323(  -----  - 
 .م 1905وم ژوئن سنه بيست و د

ام نـوامبر   هجري، سي 1323ق.)، شمارة سيصد و هشتاد و هشتم، پنجشنبه سوم شوال سنه 1323(  -----  - 
  . م 1905سنه 

  تهران: اميركبير. تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق،)، 1364حائري، ع. ( - 
  عطار. ، تهران:2و  1ج حيات يحيي،)، 1361آبادي، يحيي( دولت - 
  ، تهران: اميركبير.2ج فراموش خانه و فراماسونري در ايران،)، 1357رائين، ا. ( - 
  تهران: نشر تاريخ ايران. سوانح عمر،)، 1362رشديه، ش. ( - 
  تهران: مركز نشر دانشگاهي. مدارس جديد در دورة قاجاريه، بانيان و پيشروان،)، 1377قاسمي پويا، ا. ( - 
  .34- 19)، صص 2و  1(ش 4يادگار، س ابراهيم خان صديق الممالك، )، حاج 1326قائم مقامي، ج. ( - 
  ترجمة ف. ميرعماد، تهران: اتكا. هنر قالي بافي ايران،)، 1357گانزرودن، ا. ( - 
  تهران: دانشگاه تهران. ،1تاريخ مؤسسات تمدني جديد، ج)، 1354محبوبي اردكاني، ح. ( - 
  هجري.  1316 ق.)، شمارة ششم، يكشنبه پانزدهم شوال1316(  معارف - 
  . 2قمري، ص  1317، سه شنبه اول شعبان 25ق.)، شمارة 1317(  -----  - 
، به كوشش علـي اكبـر سـعيدي سـيرجاني،     2و  1ج تاريخ بيداري ايرانيان،)، 1357ناظم االسالم كرماني ( - 

  تهران: آگاه.
بيست و دوم  هجري، 1320ق.)، سال اول، شمارة اول، يكشنبه بيست و دوم ذي الحجه سنه 1320( نوروز - 

  . م 1903مارس سنه 
هجري، يازدهم اكتبـر سـنه    1321، سال اول، يكشنبه نوزدهم رجب سنه 29ق.)، شمارة 1321( -----  - 

  . 3، ص م. 1903
 م. 1903هجري، بيست و هفتم دسامبر  1321، يكشنبه هفتم شوال سنه 40ق.)، شمارة 1321(  -----  - 
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هجري، بيسـت و ششـم    1321به اول جمادي االول سنه ، يكشن19ق.)، سال اول، شمارة 1321(  -----  - 
  . م 1903جوالي سال 

هجري، ششم دسامبر سنه  1321، سال اول، يكشنبه شانزدهم رمضان سنه 37ق.)، شمارة 1321( -----   - 
  .م 1903

  . م 1904هجري، نهم ماه مه  1322ق.)، سال دوم، شماره دوم، بيست و دوم صفر 1322(  -----  - 
هجـري،   1322ربيـع االول   22پيوسته، سه شـنبه   53)، سال دوم، شمارة پنجم، شمارة ق.1322(  -----  - 

  . م 1906هفدهم ژوئن 
هجـري،   1322ربيـع االول   22پيوسته، سـه شـنبه    53ق.)، سال دوم، شمارة پنجم، شمارة 1322( -----  - 

  . م 1906هفدهم ژوئن 

 



 



 

  مطالعات تاريخ اسالم
  1396 بهار/  32/  شمارة نهمسال 

  
  كارگيري ذميان: موانع نظري و نياز عملي عباسيان و به

  
1علي ناظميان فرد  

  
  
  
  
  
  

عباسيان پس از استقرار نظام خود كوشيدند تا از تجربه و مهارت اقـوام مختلـف قلمـرو     چكيده:    
ـاب   خويش بهره گيرند و اوضاع را به سمت روالمندي مديريت كنند. در آن ميان، شماري از اهل كت

ـارت    كه با دول ـارداني و مه ت اسالمي وارد پيمان شده بودند و به اهل ذمه شهرت داشتند، به حيـث ك
ـتخدام    يم توانستند در نظام اداري و ديواني خالفت ايفاي نقش كنند. دولت عباسي براي جـذب و اس

ـاي ايـن پـژوهش كـه      رو بود و چگونه به حل آن مبادرت ورزيد؟ يافتـه  اين عناصر با چه مانعي روبه ه
ـان   دهد كه هر چند مخالفت فقيهان در به يمتني بر روش توصيفي تحليلي است، نشان مب كارگيري ذمي

ـا    با نياز عملي عباسيان در بهره برداري از تجارب اين عناصر در تقابل بود، اما سرانجام خلفاي عباسـي ب
ـا هـم از تجربـه و     ناديده گرفتن آراي فقيهان، به جذب ذميان در نظام اداري و ديواني خود پرداختند ت

  مند شوند و هم ميدان را براي فقيهان در همه امور سياسي باز نگذارند. كارداني آنها بهره
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Abstract: After establishing their rule, the Abbasids tried to employ the skills and 

experiences of the people who lived in their territory. In these circumstances, there were 

some non-Muslims who made a treaty with the Islamic state under the title of Ahl al-

Dimma, and were able play a role in the Abbasid Caliphate by their skills. Are there any 

obstacles for Abbasids to employ them for the administrative affairs? How could they 

resolve the obstacles? The Findings of the current research, which uses a descriptive and 

analytic method show that although the objects of the Islamic scholars for employing 

Dhimmis in administrative sections was in contradiction with the caliphate practical needs, 

the Abbasid caliphs ignored the scholars’ opinions and tried to employ them for benefitting 

from their skills and taking the political scene out of the hands of the scholars. 
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  مقدمه
آمـد، پـس از اسـتقرار و تثبيـت اوضـاع،       هاي نظام امويان پديـد  يرانهودولت عباسيان كه بر 

سياست روالمندسازي امور را در پيش گرفت و اقوام مختلف قلمرو خود را به زير يك چتـر  
گرايـي و نژادسـاالري    فراگير سياسي كشاند تا مانع از تكرار خطاي راهبردي امويـان در قـوم  

  عربي شود و زمينه را براي تداوم حيات سياسي خود فراهم سازد. 
راندند، اقوام  اقعيت آن است كه در جغرافياي سياسي وسيعي كه عباسيان بر آن فرمان ميو

توانستند در شرايط جديـد ايفـاي    يمي مختلفي حضور داشتند كه از حيث فرهنگي ها ملتو 
نقش كنند و سهمي را در پويايي و شكوفايي دولت اسالمي به نام خود رقم بزنند. كار دولت و 

از آن بود كه تنها به يك قوم و نژاد خاص سپرده شود و سـاير اقـوام بـه     تر بزرگحكومت 
  حاشيه رانده شوند و در جامعه خود منشأ اثر نباشند. 

نيازمندي به همه اقوام درون قلمرو اسالمي زمـاني جـديت يافـت كـه موضـوع وزارت،      
ور كشـورداري  دبيري و تشكيالت اداري به ميان آمد. عباسيان كه فاقد هرگونه تجربه در امـ 

روي عناصري گشودند كه از مهـارت و كـارداني الزم در اداره    بودند، ناگزير چشم خود را به
ين مانع بر سر راه آنها انتظاراتي بود كـه  تر عمدهامور ديواني برخوردار بودند. اما در اين ميان، 

بـا ادعـاي   بـه مثابـه يـك دولـت ايـدئولوژيك       آنهـا پيش از اين در مردم ايجاد كرده بودند. 
جانشيني پيامبر بر سر كار آمدند، اما نتوانستند مرجعيت سياسي و دينـي را توأمـان در خـود    

آمدند و از توان تأثيرگـذاري بـر    يمشمار  جمع كنند. فقهاي اسالم در اين زمان مرجع ديني به
أي و ر برخوردار بودند. اينان در مسئله اسـتخدام ذميـان و غيرمسـلمانان بـا خلفـا هـم       ها توده
دانستند. لذا نياز عملي به عناصـر ذمـي در    يمكارگيري آنان را خالف شرع  سو نبودند و به هم

ي هـا  چـالش ين تـر  عمـده يكـي از   آنهـا كارگيري  دستگاه اداري و ديواني و موانع نظري در به
  فراروي عباسيان بود كه به شرح آن خواهيم پرداخت. 

كـارگيري ذميـان    مطالعات عباسيان، مسئله بهعمل آمده در حوزة  ي بهها پژوهشدر ميان 
در دستگاه ديواني از حيث تقابل ميان موانع نظري و نياز عملي مورد توجه پژوهشگران واقـع  

بررسي حيات سياسي، اجتماعي و دينـي  «نشده است. از باب نمونه، علي محمد ولوي در مقاله 
در عصر دوم عباسي و نقـش   بحران وزارت«، سيد احمدرضا خضري در مقاله »مسيحيان ذمي

و خلف محمد جراد » خلفا و رعاياي غير مسلمانشان«، تريتون در پژوهشي با عنوان »ابن مقله
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. غالمرضـا  اند نشدهبه اين عرصه وارد » التفاعل الثقافي و الحضاري في العصر العباسي«در مقاله 
وزارت در عصر عباسي از ساالري در منصب  شايسته«يعني  اش مقالهرغم عنوان  منتظري هم به

 - در مقام نظـر   - تنها به شروط جسمي، اخالقي، فكري و توان مديريتي وزيران » نظر تا عمل
پرداخته و از موانـع فقهـي و آراي    - در مقام عمل - و عدم پايبندي عباسيان به شروط ياد شده 

وجهي خلفا بـه آراي  ت فقيهان اين روزگار در مخالفت با استخدام ذميان در دستگاه ديواني و بي
كوشد تا با عنايت به مواضع  يمآنها سخني به ميان نياورده است. از اين منظر، پژوهش حاضر 

توجهي خلفـا بـه آراي آنهـا،     فقيهان در مخالفت با استخدام ذميان و نشان دادن مصاديقي از بي
  خأل موجود را پر كند. 

  ذمه اهل
ايط خاصي به تابعيت جامعه اسالمي درآيند و از با شر توانستند يدر صدر اسالم اهل كتاب م
در  گرفـت  يمند شوند. اين تابعيت كه با قرارداد دوجانبه انجام مـ  حمايت دولت اسالمي بهره

و به كساني كه ايـن قـرارداد را بـا دولـت اسـالمي       شد يناميده م» ذمه«اصطالح فقه اسالمي 
ين معاهده، يهوديان، مسيحيان و مجوسيان . در اگفتند يم »اهل ذمه«يا  »ذمي« كردند يممنعقد 

پيمان ذمي در سراسر قلمرو اسالمي از آزادي،  عنوان متحدان هم شركت كنند و به توانستند يم
 هـدف  1.برخوردار شوند، كه بر طبق قرارداد ذمه اختيار و امضا كرده بودند يامنيت و حقوق

 اديان پيروان آميز ميان ستي مسالمتيز ممن براي برقراري هااز انعقاد اين پيمان، ايجاد محيطي 
مختلف در داخل قلمرو حكومت اسالمي بود. بـر ايـن اسـاس، اقامـت افـراد غيرمسـلمان در       
جامعه اسالمي منوط به عقد قراداد ذمه با دولت اسالمي بود كه پس از آن، جزئي از جامعـه  

  گرفتند.  يمشدند و در سايه حمايت دولت اسالمي قرار  يمبزرگ اسالمي محسوب 
عنـوان   بـه » توافـق «و  »تراضـي «آزادي طرفين بر اساس اصل در تنظيم و انعقاد پيمان ذمه، 

شـرايط و مـوارد خاصـي را طبـق مصـالح و       توانسـتند  يركن اصلي محفوظ بود و طـرفين مـ  
پيشنهاد نمايند و در صورت حصول توافق و  - بجز در موارد خاص - مقتضيات مورد نظر خود 

شد كه طرفين ضـمن تعهـد بـه     اين شرايط شامل تكاليفي مي. قرارداد بگنجانند تراضي، در متن
در  . معمـوالً شدند يم بهرمنده، بيني شده بود ايايي كه در قرارداد پيشمزاز حقوق و ، آنهاانجام 

                                                 
)، 1362(عميد زنجاني ؛ عباسعلي 24صدارالكتب العلميه، : بيروت، 1ج، احكام اهل الذمه)، 1415(الجوزيهقيم بنا الدين شمس   1 

  . 26- 25صصدفتر نشر فرهنگ اسالمي، : ، تهراندر فقه اسالمي ها يتحقوق اقل
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تا به دولت اسالمي جزيه بپردازند؛ نسبت به باورهـاي دينـي    شدند يذميان متعهد ماين پيمان، 
احترامي نسبت بـه   جان و مال مسلمانان را محترم بشمارند؛ از بياحترامي نكنند؛  مسلمانان بي

فروشي و  د؛ از شرابنقرآن و پيامبر اسالم خودداري كنند؛ با دشمنان مسلمانان وارد پيمان نشو
رباخواري اجتناب ورزند؛ نسبت به زنان مسلمان مرتكب فحشا نشوند؛ لباس معين و مشخص 

ي مسـلمانان بنـا   ها خانهاز  تر مرتفعي خود را ها خانهلحه خودداري كنند؛ بپوشند؛ از حمل اس
نكنند؛ مراسم مذهبي خود را با صداي بلنـد اجـرا نكننـد و مردگـان خـود را دور از مقـابر       

از ميان تعهدات ياد شده، ضرورت شش شرط قطعي و نقض آن موجب  1مسلمانان دفن نمايند.
ه مطلوبيت داشت كه تخطي از آنها موجب مجازات و معارضه بود؛ اما شش شرط ديگر جنب

   2شد. يمكيفر 
در مقابل، تكاليف و تعهـداتي نيـز متوجـه جامعـه اسـالمي بـود كـه دولـت مسـئول و          
صالحيتدار اسالمي مي بايست با تمام امكاناتي كه در اختيار داشـت در انجـام آنهـا بكوشـد.     

گرفت ايجـاد امنيـت    يمولت اسالمي قرار واسطه قرارداد ذمه برعهده د نخستين تعهدي كه به
براي متحدان ذمي بود كه بر اساس آن، جان و مال و ناموس آنها مورد حفاظت كامل دولـت  

شـدند.   يمجانبه برخوردار  گرفت و مانند شهروندان مسلمان از مصونيت همه يماسالمي قرار 
اخلي، همه افراد ذمي در گرفت. از ناحيه د يماين تعهد از دو ناحيه داخلي و خارجي صورت 

سراسر قلمرو اسالمي نسبت به هرگونه تجاوز و سوءقصد به جـان، مـال، نـاموس و حقـوق     
گرفتند. از ناحيـه خـارجي نيـز مسـلمانان      يممشروع خود مورد حمايت دولت اسالمي قرار 

 موظف بودند در صورت تهاجم دشمن بيگانه به اهل ذمه ساكن در قلمرو اسالمي، با تمام قـوا 
    3به دفع تهاجم اقدام كنند.

مسئوليت ديگري كه مسلمانان براساس پيمان ذمه برعهده داشتند اعطاي آزادي مذهبي بـه  
                                                 

 حلـي محقـق الدين نجمابوالقاسم؛ 443- 442صصالمرتضويه،  هًْتهران: مكتبالفقها،  هًْتذكر ]،تا بي[حليمطهرحسينالدين جمال   1
 مـاوردي  محمـد  بـن  علـي ابوالحسـن ؛ 252ص، انتشارات اسـتقالل  :، تهرانفي مسائل الحالم و الحرام شرايع االسالم)، 1412(
، هًْدارالمعرفـ : ، بيروتكتاب الخراج)، 1399(ابويوسفابراهيم بن يعقوب؛ 145صدارالفكر،  :، بيروتاالحكام السلطانيه)، 1406(

 هًْمكتبـ : تهـران ، 2ج، تصحيح سيد محمد تقي كشـفي،  المبسوط في فقه االماميه )،1412( طوسي حسنبنمحمد؛ 127ص
  .37ص ،هًْالمرتضوي

 ة، ترجمـ جنـگ و صـلح در اسـالم   )، 1335( خـدوري مجيـد  ؛ 217، ص2جان، همجوزيه، قيم؛ ابن145صهمان، ماوردي،    2
  .294شركت نسبي اقبال و شركاء، ص: غالمرضا سعيدي، تهران

  .42دارالمعارف، ص: ، قاهرههل الذمه في االسالما )،1992( ناجيمحمود   3
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توانستند با استفاده از حق مشروع خود در اين زمينه، در انجـام مراسـم    يمذميان بود. اهل ذمه 
ا مـورد احتـرام   مذهبي خود از آزادي و امنيت الزم برخـوردار شـوند و امـاكن مـذهبي آنهـ     

    1مسلمانان باقي بماند.
آمدنـد و از   يمـ بااين حال گرچه با انعقاد اين پيمان، ذميان به عضويت جامعه اسالمي در 

رفـت،   يمـ  آنهـا شـدند؛ امـا گـاه كـه بـيم سـلطه        يمبرخوردار  - حسب پيمان - حقوق الزم 
ي و ديـواني در عصـر   در مناصـب ادار  آنهاكارگيري  به 2شد. يمهايي بر آنان اعمال  يتمحدود

ي كه از حيث نظري موجب پيدايش آراي مخالف در ا گونه خيز بود، به خالفت عباسي مسئله
ميان فقها شد و از حيث عملي و سياسي نيز تابع اراده شخص خليفه و تسامح و تعصب ديني او 

  بود كه هر دو جنبه را به تفكيك مورد بررسي قرار خواهيم داد. 
 موانع نظري 

ترش حوزه داراالسالم كه به تبع سياست فتوح حاصل گرديد، اهـل كتـاب نيـز در ايـن     با گس
حوزه قرار گرفتند و برخي از آنها با بستن پيمان ذمه با دولت اسـالمي بـه كسـوت شـهروند     
جامعه اسالمي درآمدند. از همان ابتدا اين پرسش در محافل فكري مطرح شد كه آيـا دولـت   

تواند براي چرخش امور خود از عناصـر ذمـي و اهـل     يم - اسياناز جمله دولت عب - اسالمي 
ي متفـاوتي را  هـا  پاسخكار گمارد؟ اين پرسش،  كتاب بهره گيرد و آنها را در دستگاه اجرايي به

خواسـتند مسـئله را    يمـ از جانب فقهاي عصر عباسي برانگيخت كه هركدام به نفي و ايجاب 
، زماني بارزتر شـد كـه مسـئله وزارت و انتصـاب     ي حل كنند. اختالف آراي فقيهانا گونه به

ين فقهاي آن روزگـار بـود كـه بـا     تر بزرگيكي از  ماورديذميان در اين سمت به ميان آمد. 
، خواست تا خليفه القـادر بـاهللا و جانشـين او    السلطانيه احكامطرح آراي فقهي خود در كتاب 

ي فقهي را از كار خالفت بگشايد. او ها رهگالقائم باهللا را در برخورد با اين مسئله ياري كند و 
و صاحب نظـر   3مذهب، داراي تمايالت معتزلي ي بصره و بغداد، شافعيها حوزهآموخته  دانش

در فقه سياسي بود و بيشتر عمرش را در بغداد و در خدمت به دستگاه خالفت عباسي در عهد 
ند و در دوره وزارت ابوالقاسم ه.ق.) گذرا467- 422ه.ق.) و فرزندش القائم ( 422- 381القادر (

                                                 
  .46- 45صص، همانطوسي،  حسن بن محمد   1
، تـاريخ در آينـه پـژوهش   ، »حيات سياسي، اجتماعي و ديني مسيحيان ذمـي  بررسي«)، 1389محمد ولوي و ديگران ( علي   2

  .147، ص4ش
  .327دارالعلم للماليين، ص: بيروت ،4جاالعالم، )، 1989خيرالدين زركلي (   3
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شد و تا درجـه   يمق.) از كارگزاران عمده خالفت محسوب 450مسلمه (مقتول به سال  بن علي
او از پيشگامان انديشه سياسي در اسالم است كه به نحـو بـارزي    1القضات ارتقاء يافت. قاضي
   2د معطوف كرد.ورزان سياسي بعد از خود اثر گذاشت و اذهان آنها را به خو انديشه

زيست كه جامعه اسالمي دچار تشتت فكري و سياسي شده بود. به  در عصري مي ماوردي
گيري از مباني فكر ديني به بازسازي نظريه خالفت بپردازد و آن  همين سبب كوشيد تا با بهره

ز و دفـاع ا  - بر بنياد شريعت اسـالمي  - را قابل دفاع نمايد. هدف او ارائه تعريفي از حكومت 
و  تســهيل النظــردر كتــاب  مــاوردياقتــدار خليفــه و توجيــه شــرعي انفــاذ حكــم او بــود.  

به اخالق زمامداري و كشورداري پرداخت و همه اهتمام او مصـروف تبيـين    الملوك نصيحهًْ
عالوه بر  قوانين الوزارهو  احكام السلطانيهمشروعيت اخالقي نظام سياسي خالفت شد؛ اما در 

ئله وزارت هم پرداخت تا از منظر فقهي و حقوقي به اين نهاد مهم كه موضوع خالفت به مس
او  احكام السلطانيهترين منصب در اداره امور جامعه بود، بپردازد.  يعالدار  پس از خليفه عهده

يك منبع نظري براي حكومت و خالفت بود كه مورد قبول فقهاي اهل سنت در قـرن پـنجم   
خالفـت، وزارت و امـارت از    3هـي نظريـه پـردازان شـد.    به بعد قرار گرفـت و پشـتوانه فق  

ين محورهايي است كه در اين كتاب به تشريح و تبيين آنها پرداختـه اسـت تـا از ايـن     تر عمده
او نخستين متفكري است  4رهگذر به تنظيم رابطه ميان نهاد خالفت و سلطنت همت گمارد.

ه سياسـي پرداخـت و ابعـاد آن را    كه در تاريخ فرهنگ اسالمي به مسئله وزارت از منظر فق
مورد تحليل قرار داد و قواعد و شروطي را براي آن وضع كرد. هرچند به لحاظ زماني كتـاب  

انـد؛   ابوبكر صولي با محتواي تاريخي بر آثار ماوردي مقدم الوزراءجهشياري و كتاب  الوزراء
  است.  اما از حيث فقهي، مباحث او در زمينه وزارت، مقدم بر آراي ديگران

وزارت در روزگار ماوردي به منصب مهمي در ساختار سياسي عباسيان بـدل شـده بـود و    
توانسـت بـا عملكـرد مناسـب خـود در تنظـيم و        يمـ شد،  يمدار اين منصب  شخصي كه عهده

روالمندسازي امور، به تحكيم موقعيت خليفه كمك كند و ياريگر او در اداره جامعه باشـد.  
عنوان فقيه برجسته اين دوران، وزارت را بـه دو گونـه تفويضـي و     به ماورديبه همين سبب، 
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تا از يك سو به وظايف و اختيـارات شـخص وزيـر بپـردازد و از سـوي       1تنفيذي تقسيم كرد
دار هر يك از اين دو نوع وزارت شـود. حجـت    تواند عهده يمديگر نشان دهد كه چه كسي 

سوره طه بود كـه در آن حضـرت    29ه آيه شرعي او در اثبات ضرورت نهاد وزارت استناد ب
   2موسي از خداوند براي برادرش هارون درخواست وزارت كرد.

توانست از سوي خليفه واجـد اختيـارات    وزير مي ،از ديدگاه ماوردي در وزارت تفويضي
كامل شود تا با اين پشتوانه به رتق وفتق مهام امور حكومتي بپردازد. دفاع از خليفـه در برابـر   

 3ين وظايفي است كه وي براي شخص وزير قائل بود.تر عمدهبان و دفع خطرات احتمالي از رقي
هايي بود كـه بايـد شـخص     يژگيوشمرد، همان  يمهايي كه او براي وزير تفويض الزم  يژگيو

خليفه از آنها برخوردار باشد؛ تنها در اين ميان نسب قريشي بـود كـه آن را بـراي وزيـر الزم     
داد،  يمـ هـاي خـود قـرار     ياسـت سر تفويضي، مادامي كه خليفه را در جريـان  وزي 4شمرد. ينم
توانسـت در   يمـ جا بود كه  توانست از استقالل عمل برخوردار شود. اختيار عمل او تا بدان يم

با ايـن همـه،    5صورت عدم مخالفت خليفه، بخشي از وظايف خود را به ديگران واگذار كند.
   6و يا افراد منصوب از جانب او را عزل نمايد.توانست جانشين خليفه شود  ينم

ي برخوردار بود و شرايط او نسبت به وزيـر  محدودتردر وزارت تنفيذي، وزير از اختيار 
كرد و هيچ اسـتقاللي   يمدستورات خليفه را اجرا  صرفاًتفويض، قيدوبندهاي كمتري داشت. او 

تنفيذ واسطه ميان خليفـه و مـردم   گيري نداشت. از ديدگاه ماوردي، وزير  در قدرت و تصميم
بـه دليـل    7بود تا فرمان خليفه را به مـردم ابـالغ كنـد و نـاظر بـر حسـن اجـراي آن باشـد.        

محدوديت اختيارات وزير تنفيذ، شرايط احراز اين سمت چندان دشوار نبود. برخـورداري از  
راي احـراز  صفاتي نظير صداقت، هوش و ذكاوت، نداشتن حرص و آز و عدم دشمني با مردم ب

   8كرد. يماين سمت كفايت 
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در اين دوره با واگذاري وزارت تفويض به اهل ذمه مخالف بود؛ اما قرار گـرفتن   ماوردي
كـارگيري   بـه  در واقـع  1دانسـت.  يميك عنصر ذمي در رأس هرم وزارت تنفيذ را بالاشكال 

به آنها واگذارد  دانست كه اختيارات محدودي يمذميان در وزارت تنفيذ را در صورتي جايز 
مخالفـت   2شود و شخص وزير، تابع و مطيع محض خليفه باشد و در برابر او اظهار رأي نكند.

او در واگذاري وزارت تفويض به ذميان متكي بر اين استدالل بود كه چـون وزيـر تفـويض از    
ت، لـذا  قدرت و نفوذ سياسي بااليي در ميان اميران، واليان و متصديان امور مالي برخـودار اسـ  
كيشـان   اين سمت بايد به كسي واگذار شود كه ضمن اعتماد كامـل بـه او، از مسـلمانان و هـم    

رسد كه او در تأمالت فقهي و سياسي خود پيرامون اين مسئله، قاعده  يمبه نظر  3خليفه باشد.
   4را در خاطر داشته كه حسب آن سلطه كفار بر مسلمين منع شده است.» نفي سبيل«

كـارگيري ذميـان    نه تنها با ماوردي در به - امام الحرمين الجويني  - ين دوران فقيه ديگر ا
شدت با او به مخالفت پرداخـت و اظهـار داشـت كـه      رأي نبود؛ بلكه به در وزارت تنفيذ هم

امكان انتصاب ذميان در مقام وزارت منتفي است و رأي ماوردي در اين خصـوص بـا مـوازين    
و بر اين پايه استوار بود كه شخص وزير بايد انساني صادق، ثقه استدالل ا 5شرعي منطبق نيست.

تواننـد مـورد    ينمـ و مورد اعتماد باشد، اما ذميان چون در گفتار و رفتار خود صـادق نيسـتند،   
تواند مورد قبول  يمي آنان ها گزارشوثوق و اعتماد قرار گيرند. بر اين اساس، چگونه اخبار و 

از آنجا كه فقه اسالمي شهادت ذميان را حتـي در مسـائل    6ود؟خليفه و حاكم اسالمي واقع ش
تواند منصب مهم وزارت را به  يماهميت فاقد اعتبار شمرده است، چگونه خليفه  جزئي و كم

او در اين مخالفت هم به قرآن استناد  7آنها واگذار نمايد و آنها را مورد وثوق خود قرار دهد؟
سـوره آل عمـران بـه صـراحت      118سـوره مائـده و    51كرد و هم به سنت پيامبر. آيـه   يم

كنـد و بـه آنهـا هشـدار      يمكيشان نهي  مسلمانان را از دوستي با مسيحيان و يهوديان و غيرهم
دهد كه اين افراد از هيچ تالشي براي نابودي شما فرو گذار نخواهنـد كـرد. در حـديثي از     يم
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   1ين مشركان هستند كاري نيست.نش پيامبر نيز آمده است كه مرا با مسلماناني كه هم
كـه همنـام    احكـام السـلطانيه  در كتـاب   - نام ابويعلي  به - يكي ديگر از فقهاي اين دوره 

دارد روش و منش سياسي اصحاب و ياران پيامبر كه پس از او  يمكتاب ماوردي است، اظهار 
زگار اسـت.  به مقام خالفت رسيدند در عمل با انتصاب غيرمسلمانان در مناصـب عمـده ناسـا   

طالب پرسيدند آيا جايز است يـك عنصـر يهـودي يـا      ابي بن گويد كه: از علي يمبراي مثال، او 
از آنهـا هـيچ نـوع كمكـي     «مسيحي به مناصب حكومتي گمارده شود؟ ايشان پاسخ دادند كـه  

خطاب نيز وقتي مطلع شد كه ابوموسي اشعري براي خـود منشـي مسـيحي     عمربن 2».نخواهيد
و ابوموسي را مورد خطاب قرار داد كه مگر در قرآن  3ا او به مخالفت پرداختگرفته است ب

؟ ابوموسي بالفاصـله منشـي   اند شدهاي كه مسلمانان از دوستي با يهوديان و مسيحيان نهي  يدهند
   4خود را بركنار كرد و به او اجازه داد تا به ايران برگردد.

م در برخورد با اهل ذمـه و سياسـت او در   براي فقيهي چون ابويعلي، منش و روش خليفه دو
كارگيري آنان در تشكيالت اداري حجت موجه بود؛ زيرا او در خاطر داشت كـه عمـر    عدم به

  5كارگيري غالم نصراني خود در امور اداري خالفت را مشروط به قبول اسالم كرده بود. به
رأي  ر مقـام وزارت هـم  رسد فقيهان اين دوره در مخالفت با استخدام ذميـان د  يمبه نظر  

هم كه در آن ميان قدري در اين خصوص از انعطاف بيشتري برخـوردار بـود،    ماورديبودند. 
دست آوردن مرتبه باالتري باشند بايد از رسيدن  دارد كه اگر وزيران ذمي خواهان به يماظهار 

   6آنها به اين مراتب جلوگيري كرد.
ن دريافـت كـه مخالفـت آنـان تنهـا نـاظر بـه        توا يماز فحواي كالم فقيهان عصر عباسي  

كارگيري اين عناصر را در سـاير شـئون اداري و    استخدام ذميان در مقام وزارت نبود؛ بلكه به
شد. استناد آنها به آياتي از قرآن و رواياتي از پيامبر و امام علي مبني بـر   يمحكومتي نيز شامل 

عا اســت. ايــن آراي فقهــي از حيــث اجتنــاب از دوســتي بــا غيرمســلمانان، مؤيــد همــين مــد
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وري حكومـت از   بست و مانع بهره يمكارگيري ذميان  كاركردگرايي، دست عباسيان را در به
شد. در اين ميان، مباني نظـري فقهـا بـا نيـاز      يمتجربه و مهارت آنان در امور اداري و ديواني 

كـارگيري ذميـان در    و به عملي خلفا در تقابل افتاد و روند امور موجب عدول از آراي فقيهان
  مناصب اداري و اجرايي شد. 

  نياز عملي
كارگيري ذميان در نظام اداري مسلمانان از روزگار امويان آغـاز شـد.    واقعيت آن است كه به

اي بود كه غيرمسلمانان را در دستگاه حكومتي خود به خدمت گرفت.  يفهخلمعاويه نخستين 
عنـوان مشـاور خـود در     ارتدوكس روم شرقي بود به او سرجون بن منصور را كه از مسيحيان

شيوه او بعـدها   2آوري خراج حمص كرد. و ابن اثال نصراني را مأمور جمع 1امور مالي برگزيد
مورد متابعت قرار گرفت و به استخدام عناصر مسيحي  - ويژه مروان  به - از سوي جانشينانش 

يحيان در ايـن دوره چنـان رواج يافـت كـه     كارگيري مس به 3در امور ديواني و اداري انجاميد.
  4شد كه عناصر مسيحي را در خود جاي نداده باشد. يمكمتر بخشي از دستگاه حكومت يافت 

نظام عباسيان كه محصول جنبشي انقالبي بود، اين انتظار را در گروندگان به ايـن نهضـت   
م امويان است كه مردم پديد آورد كه تشكيالت نوبنياد آنها از حيث ساختاري متفاوت از نظا

را به قيام عليه آن فراخوانده بودند. طولي نكشيد كه معلوم شد آنچه در اين ساخت دگرگون 
شـد ايـن    يمـ شده است، جابجايي قريش اموي و عباسي است. تنها تفاوتي كه در اين ميان ديده 

ختلـف تحـت   گرايي عربي بودند و سرانجام فشـار مطالبـات اقـوام م    بود كه امويان مظهر قوم
گرايي به روند فروپاشي آنها سرعت بخشيد؛ امـا عباسـيان    قلمروشان براي خروج از الك قوم

كه تجربه امويان را در پيش چشم داشتند، چتر سياسي خود را بر سـر اقـوام مختلـف قلمـرو     
مند ساختند تـا بـه تبـع آن در     خويش گشودند و آنها را از حقوق اجتماعي و آزادي ديني بهره

    5ي فرهنگي و تمدني ايفاي نقش نمايند.ها عرصه
                                                 

  ؛52ص ]:نا بي]:[جا بي[ابوالفضل طباطبايي،  ة، ترجمالوزراء و الكتاب)، 1348الجهشياري ( وسمحمدبن عبد    1
Philip Hitti (1937), History of the Arabs, London, MacMillan ,p234. 

)، 1996ري (يحيي بالذ بن ؛ احمد223- 222، بيروت: دار صادر، صص 2، جتاريخ اليعقوبي )،1985يعقوبي ( يعقوب ابي احمدبن    2
  .209، بيروت: دارالفكر، ص 10، تحقيق سهيل زكار، جانساب االشراف

3  A. S. Tritton (1970), The Caliphs and their nun Muslim Subjects, London: Frank Cass, p19; Hitti, idem, p63. 
4   Tritton, idem, p19. 
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رفـت كـه در    يمـ داري پيامبر داشـتند و انتظـار    با اينكه عباسيان داعيه جانشيني و ميراث
حكومت آنها تدبير امور به دست دينداران باشد، اما طولي نكشيد كه دستگاه اداري آنها براي 

اي كه  يدهپدو كاردان محتاج شد؛ چرخش و روالمندسازي امور، به افراد غير مسلمانِ مجرب 
ــا عنــوان   ــه«برخــي از پژوهشــگران معاصــر از آن ب ــاز زمان ــاد » ني از منظــر  1.انــد كــردهي

ي بنيادين هر جامعه در انسـجام و پويـايي آن نقـش اساسـي     نهادهاكاركردگرايي، از آنجا كه 
أثر سازد. لذا موضـع  تواند ساير نهادها را مت يم آنهادارند، هرگونه اختالل در كاركرد يكي از 

كارگيري ذميان، همواره تابع آراي فقيهان آن روزگـار   كارگيري يا عدم به خلفاي عباسي در به
سـو   نبود بلكه عوامل ديگري نيز در اين كار مدخليت داشت. شخصيت و اقتدار خليفه از يك

گذشته از  كرد. يمو دوري و نزديكي فقها به حكومت از سوي ديگر در اين مسئله ايفاي نقش 
اين، حتي در مقاطعي كه خليفه فرمان به طرد و حذف ذميان و غيرمسلمانان از دستگاه اداري 

كشيد كه اين حكم در پي تشديد نياز به حضور اين عناصر، ملغي و  ينمداد، طولي  يمو ديواني 
  شد.  يمناديده گرفته 

ري ذميان را از دستگاه اگرچه ابوجعفر منصور نخستين خليفه عباسي بود كه فرمان بركنا
داري حكومت عـزل   و بر آن شد تا مسيحيان را از منصب خزانه 2اداري و اجرايي صادر كرد

كند، اما طولي نكشيد كه به تجربه و مهارت آنان محتاج گرديد و فرمـان بازگشـت آنهـا را    
المي خاطر حضور منشيان و دبيران مسيحي در تشكيالت اس صادر كرد. برخي از مسلمانان به

كـار   جاي ذميان بـه  به او شكايت كردند. خليفه به حاكمان محلي فرمان داد تا مسلمانان را به
بـه او پيشـنهاد كـرد تـا بـراي       - به نام شبيب بن شـيبه   - گيرند، اما يكي از مشاوران خليفه 

 3جلوگيري از خشم و انتقام ذميان، سياست جايگزيني مسلمانان را گام به گام به اجرا گذارد.
بـه نـام    - بعد از آن، منصور راه را بر غيرمسلمانان گشود و حتي شخصاً يك عنصـر يهـودي   

   4را به خدمت گرفت و مسئوليت درآمدهاي خالفت را به او سپرد. - موسي
 5معتصم نخستين خليفه عباسي بود كه منصب وزارت را به يك عنصر ذمي واگـذارد كـرد.  

                                                 
، 2، شتاريخ و تمدن اسالمي، »ساالري در منصب وزارت در عصر عباسي از نظر تا عمل شايسته«)، 1382غالمرضا منتظري (   1

  .52ص
  .168، ص1قيم جوزيه، همان، ج ابن   2
  .322ص، دارالملك: ، بيروتهًْمياالسالهًْ المسيحيون في الدول)، 2002قاشا ( سهيل   3

4  Tritton, idem, p22. 
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ي هـا  نـام راغب بود. دو بـرادر مسـيحي بـه     - ه مسيحيانويژ به- كارگيري غير مسلمانان  او در به
سلمويه و ابراهيم در چشم او از قدر و منزلت وااليي برخوردار بودند. سلمويه منشـي و مشـاور   

بـرادرش ابـراهيم نيـز مـأمور      1خليفه بود و هيچ سند دولتي بدون امضـاي او اعتبـاري نداشـت.   
ا به مهر اختصاصي خود گـواهي، ثبـت و صـادر    المال و خزانه خالفت بود كه اسناد مالي ر بيت

پيوند ابراهيم و معتصم چنان وثيق بود كه به گاه بيماري، خليفه به عيادتش رفت و در  2نمود. يم
مرگ او بسيار اندوهگين شد و در روز تشييع جنازه دستور داد تا پيكرش را به قصر بياورند تـا  

    3مسيحي، نسبت به او اداي احترام شود.ي ها سنتدر آنجا با تشريفات عالي، مطابق با 
خلكـان، اداره   مروان داشت كه بنا به گفته ابن بن معتصم، وزير مسيحي ديگري به نام فضل
فضل پيش از رسيدن معتصم به خالفـت بـا او    4تمام امور حكومتي را به او واگذار كرده بود.

ت، ستاره اقبال طالع او شد رابطه دوستانه داشت و پس از آنكه معتصم بر اريكه خالفت نشس
و در شمار يكي از مديران بانفوذ خالفت در آمد و خليفه او را مأمور امور مـالي حكومـت   

او كه از اقتدار فراواني در دستگاه خالفـت عباسـيان برخـوردار بـود در يـك ديـدار        5كرد.
او هشدار  كند و به يمعمومي مورد پرسش قرار گرفت كه چرا همچون فراعنه با مردم رفتار 

فضل بن يحيي برمكي، فضل بن ربيع و فضل بن  - داده شد كه سرنوشت سه فضل پيش از خود 
   6را مايه عبرت قرار دهد تا به ورطه هالكت نيفتد. - سهل سرخسي 

مروان نخستين كسي بود كـه در چشـم و دل    بن از ميان منشيان و دبيران مسيحي عراق، فضل
در پرتو اعتماد خليفه به جايگاه وااليي دسـت يابـد. حـوزه    معتصم به تمكين نشست و توانست 

تـوان او را وزيـر تفـويض     يمـ  ماوردياقتدار و انفاذ حكم او چنان گسترش يافت كه بنا به رأي 
امري كه سرانجام روابط ميان فضل و خليفه را تيره و تار كـرد. فضـل خـود را چنـان      7خواند؛
ر اجراي اوامر خليفه كوتاهي ورزيد؛ تـا جـايي كـه    پنداشت كه در چند نوبت د يماليد  مبسوط

خليفه را مورد شماتت قـرار داد و گفـت بـا اينكـه مقـام       - از نزديكان معتصم - ابراهيم الهفتي 
                                                 

  .134صهمان،  ،ناجي    1
  جا. همان    2

3   Thomas Arnold (2002), The Preaching of Islam, New Delhi, Adam Publishers, p63. 
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سپس ابراهيم در نهايـت   1مروان مطاع نيست. بن خالفت از آن تو است اما فرمان تو در نزد فضل
را بر شمرد و خاطر خليفه را نسـبت بـه او    بهت و حيرت معتصم، مواردي از عدم اطاعت فضل

داوود نيز كه در آن مجلس حضور داشت، شهادت داد كـه فضـل بـن مـروان      ابي مكدر كرد. ابن
معتصم چنان برآشـفته   2حاضر است در قبال دريافت مقاديري پول، فرمان خليفه را زير پاگذارد.

    3عمار را به جاي او نشاند.درنگ فرمان بركناري فضل را صادر كرد و احمدبن  شد كه بي
كارگيري  توجهي را در به در ميان خلفاي عباسي، متوكل يكي از كساني بود كه بيشترين بي

ذميان در تشكيالت اداري و مالي از خود نشان داد. او طي دستورالعملي خواست تـا همچـون   
ود نمايد. متوكـل در  عبدالعزيز اموي، راه ورود ذميان را به دستگاه اداري و ديواني مسد عمربن

بصيرت خواند كـه حاضـرند نامسـلمانان را     اين فرمان، هواداران حضور ذميان را عناصري بي
با اين حال، او  4محرم اسرار خود قرار دهند و دست آنها را در مقدرات مسلمانان باز گذارند.
يازي كند. چه، ن هرگز نتوانست پيوندهاي خود را با مسيحيان بگسلد و نسبت به آنها اعالم بي

بر آنچه كه ديگـران را از   عمالًيعقوب مسيحي در دربار خود،  بن همو بود كه با استخدام دليل
او در ساخت قصر جعفري، معماري مسيحي به خدمت  5آن منع كرده بود، خط بطالن كشيد.

   7و شماري از پزشكان مسيحي را در دربار خود استخدام كرد. 6گرفت
پايه اسـتفاده   دستور داده بود تا از غيرمسلمانان تنها در مشاغل دون مقتدر نيز كه يك چند

از رأي خـويش   عمـالً  8در مناصب اداري اجتنـاب بـه عمـل آيـد،     آنهاكارگيري  شود و از به
فرات  ابن - وزير تنفيذ او  9منصرف شد و چهار منشي و مشاور مسيحي براي خود جذب كرد.

داشت. او از چند منشي مسيحي برخوردار بـود كـه در    نيز پيوندهاي تنگاتنگي با مسيحيان - 
منصـبان   يكي از صاحب - عيسي  بن روزي علي 10برد. يمرا با خود به مهماني  آنهابيشتر اوقات 

                                                 
  .5814، ص13طبري، همان، ج    1
  .5816، ص13همان، ج    2
  .323طقطقي، همان، ص ابن    3
  .368، صهًْالعام هًْالمصري هًْمؤسس: قاهره، 13ج، االنشاء هًْصبح االعشاء في صناعتا]،  قلقشندي[بي ابوالعباس احمد    4
  .144التعريف باالسالم، ص هًْلجن: ، امارات عربي متحدهاسالم و اهل الذمهتا]،  ربوطي[بيالخ علي حسني    5
  .147ناجي، همان، ص    6
  .جا همان    7
  .18دارالمشرق، ص: ، بيروتوزراءالنصرانيه و كتابها في االسالم)، 1989شيخو ( لوئيس    8
  .144خربوطي، همان، ص    9

  .322قاشا، همان، ص  10



 181                                                                                                     ذميان: موانع نظري و نياز عملي كارگيري عباسيان و به

او را مالمت كرد كه چرا مسيحيان را در سپاه مسلمانان وارد كرده تـا   - دربار مقتدر عباسي 
فرات در توجيه رفتار  توراتش اطاعت نمايند. ابنسربازان اسالم بر دست او بوسه زنند و از دس

خود به سياست خليفه الناصرلدين اهللا اشاره كرد كه يك عنصر مسيحي به نام اسرائيل را بـه  
عنوان منشي خـود منصـوب    فرماندهي سپاه برگزيد و معتضد نيز مالك بن وليد مسيحي را به

   1روم. يم آنهابه راه  عمالًكرد. او گفت من 
كـارگيري و بركنـاري    هـا در بـه   در روزگار مقتدر نبايد از نقش و دخالت قهرمانـه  البته 

برخي از مقامات اداري و ديواني غفلـت كـرد. قهرمانـه زيـدان بـا جلـب رضـايت مقتـدر و         
كرد و از افراد سرشناس بـراي حفـظ    يمهمسرش در بسياري از امور اداري و ديواني دخالت 

رفت و براي بركناري افرادي كه نسـبت بـه آنهـا رضـايت     گ يمي كالن ها رشوهشان  موقعيت
  2كرد. يمخاطر نداشت، در نزد خليفه سعايت 

شـد كـه عناصـر ذمـي و      يمـ در سراسر دوران زمامـداري عباسـيان كمتـر نهـادي يافـت      
غيرمسلمان را در سطوح مختلف در خود جاي نداده باشد. از اين رو نوعي عـدم تطـابق ميـان    

 شد.  يمي عملي از ابتدا تا انتهاي اين دوره به وضوح ديده يازهانمباني نظري و 

  گيري  نتيجه
كـارگيري ذميـان در امـور اداري و ديـواني،      ي فقيهان در بـه ها مخالفترغم موانع نظري و  به

ي اداري و ديواني آنـان از موانـع موجـود    ها تجربهو  ها مهارتخلفاي عباسي به حيث نياز به 
وح مختلف به خدمت گرفتنـد. ايـن امـر نشـان از آن داشـت كـه       گذشتند و ذميان را در سط

پرداختنـد؛ خاصـه اگـر     ينمـ سو با نگاه فقيهان اين دوره به رتق و فتق امـور   خلفاي عباسي هم
فقيهي خارج از دستگاه حكومتي آنها بود،عمل به رأي او چنـدان بـراي آنهـا حجـت شـرعي      

شمردند. اين امر گذشـته از   يمفقيهان مقدم نداشت. به همين سبب، نياز عملي خود را بر آراي 
نياز به مهارت ذميان، توجيهات ديگري نيز در پي داشت: يكي اينكـه مسـيحيان بخـش قابـل     

خواسـتند نسـبت بـه ايـن جماعـت       ينمدادند و خلفا  يمتوجهي از جامعه اسالمي را تشكيل 
. از اين رو چتـر سياسـت   مهري نشان دهند و تخم نارضايتي در دل آنها بكارند توجهي و بي بي

گرايانه خود را چنان گشودند كه اين عناصر هم بتواننـد در زيـر آن درآينـد. دو ديگـر      شمول
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خواسـتند فقهـا و    ينمـ آنكه خلفاي عباسي كه رياست عاليه جامعه اسالمي را برعهده داشتند، 
ملـزم بـه    علما به قطبي در جامعه بدل شوند كه مركز ثقل تصميمات ديني باشند تا حكومت

كجـي بـه آراي    توجهي و دهـن  كارگيري ذميان نوعي بي اطاعت از آراي آنها گردد. در واقع به
هاي سياسي بـود.   يريگ فقها در جهت كاستن از منزلت آنان و تفخيم جايگاه خليفه در تصميم

از اين رو جاي هيچ انكاري نيست كـه ميـان نيـاز عملـي و مبـاني نظـري ايـن دوره در عـدم         
شد و خلفا با نگـاه عرفـي بـه     ينمرداري از ذميان و عناصر غيرمسلمان، هيچ تطابقي ديده ب بهره

  اين مسئله كوشيدند تا كفه را به سود خود سنگين كنند. 
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